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 .و آخرا دعوانا أن اْلمد هلل رب العاملني
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 مقدمة البحث -1

يعترب النشاط الرياضي و التغذية السليمة العمود الفقري الذي يشكل الصحة اجليدة للفرد، لذا أصبح العديد من الناس 

يزاولون الرياضة بغية تطوير اللياقة البدنية و الصحية و حتسني املظهر اخلارجي للجسم باْلفاظ على الوزن املثايل، 

اجلديد  اإلنساناْلديثة اليت تعكس تقدم الدول و حجم رقيها و اهتماماهتا ببناء  أحد املظاهرأصبحت الرياضة 

فاللقاءات العاملية و األوملبية و القارية و الدولية و حىت احمللية منها تعترب مبثابة حمافل يتجلى فيها روعة األداء البدين و 

ترب إشهارا علنيا لالعب ود البطل على منصة الفوز يعلصياغة اْلركات الرياضية يف أفضل صورها، فصع اإلنساين اإلعجاز

  (11، صفحة 1331عويس اجلبايل، ) و مدرب موهوب و علم خضع للتطبيق حتت إشراف قيادات واعية مؤهلةممتاز 

اضية تروحيية و أنشطة رياضية كما أن أشكال ممارسة األنشطة البدنية تعددت يف الوقت اْلايل و أصبحت تضم أنشطة ري

تنافسية، منها رياضة اجليدو، و اليت حتتل مراكز متقدمة بني األلعاب، يتم التنافس فيها عامليا و أوملبيا قاريا و دوليا، حيث 

ملبية ب األو تطورت كثريا من الناحية القانونية و التقنية و اخلططية منذ نشأهتا و حىت يومنا هذا مبقارنتها مبثيالهتا من األلعا

 .(1، صفحة 1991شداد حممد حامد، ) .األخرى 

على  اإلقبالهلا صفة العاملية الشيء الذي جعل  بني دول العامل املتقدمة و أصبحت من أكثر الرياضات انتشارا خاصةو 

من الرياضات الفردية اليت تعتمد ي و ه، (4، صفحة 1331حسن فتحي، )ممارستها من طرف خمتلف فئات اجملتمع 

على اشرتاك املصارعني يف أوزان مضبوطة حيث أن أي زيادة يف وزن الرياضي عن الوزن املسموح به يف الصراع يؤدي إىل 

أ من عملية إعداد املصارعني و إقصائه من املنافسة و لذلك فإن ضبط وزن املصارع و التحكم فيه يعترب جزء ال يتجز 

، صفحة 1339سوزان أمحد علي مرسي، . حممد حسني عابدين. حسن أمحد الشافعي) اك يف املنافساتجتهيزهم لالشرت 

131). 

الدخول يف املنافسة الرمسية و الوزن احملدد يعترب اخلصم األول ملصارع اجليدو، وجب عليه هزميته بتحقيقه، حىت يتمكن من 

تاج مصارع اجليدو إىل الطاقة الالزمة للقيام باجملهودات ، حي(Thierry Paillard, 2010, p. 144) على البساط

، فضال عن تعرض الواحدالبدنية العالية أثناء التدريب و كذلك أثناء املنافسات عندما يلعب أكثر من نزال يف اليوم 

و يؤثر  ملبادئ و أساليب التغذية املتكاملة و املتوازنة  اإلدراكالرياضيني إىل عملية إنقاص الوزن بصورة مستمرة و عدم 



سلبا يف مواصلة التدريب و إكمال اجلرعات التدريبية اليت تنعكس سلبا على مستوى تطور القدرات البدنية اخلاصة و 

 .مستوى األداء الفين

ا اجلانب مل يعطي أمهية كافية ذالجناز الرياضي املنشود إال أن هلى الرغم من أمهية التغذية و دورها الرئيسي يف حتقيق او ع

، و يظهر ذلك جليا يف الرياضات حتسني اللياقة و األداء الرياضييف األندية الرياضية و هذا قد يكون عامال سلبيا يف 

إىل اتباع أنظمة غذائية صارمة قصد إنقاص الوزن، و اليت تؤدي بدورها اىل تغريات  ذات فئة األوزان حيث يلجأ الرياضيون

 Shephard et )،1991 ) بيولوجية و فسيولوجية خطرية على صحة الرياضي و هذا حسب دراسة سيفارد  و شاك

Shek  كلغ خالل أسابيع قليلة   11و بالرغم من ذلك فإن عدد كبري من املصارعني ذوي املستوى العايل ينقصون حىت

و هذا يؤثر سلبا على اجلهاز الدوري، البويل، ارتفاع ضغط الدم، اختالل الدفع القليب ، للمشاركة يف منافسات دولية رمسية

لتعب و بالتايل ضعف اللياقة البدنية و اخنفاض الرياضيني يف أدائهم و امليزان اْلراري و كل ذلك يؤدي إىل الوهن و ا

 .املهاري و البدين و هبوط قدراهتم التنافسية و قد يؤدي استخدام الطرق اخلاطئة إلنقاص الوزن إىل إضعاف جهاز املناعة 

(Thierry Paillard, 2010, p. 150) 

و تعديل توازن . ية إنقاص الوزن ال بد أن تتضمن ضبط السعرات اْلرارية املكتسبة من مكونات الغذاء لذلك فإن عمل

الطاقة داخل الفرد مما يؤدي إىل إنقاص الوزن بصورة متدرجة و متوازنة و كذلك حتسني الكفاءة البدنية دون املساس 

 (131، صفحة 1311، .فايزة أمحد خضر)الصحية للرياضي و باْلالة التدريبية 

 :مشكلة البحث -2

األوزان بصفة عامة و رياضة اجليدو بصفة فئة  تعد مشكلة إنقاص الوزن من املشاكل اخلطرية اليت تواجه الرياضات ذات

 .حد سواء رياضي أو الالعبني علىالغل القائمني على عملية التدريب خاصة و من األمور اهلامة اليت تش

إىل أن عملية ضبط الوزن للرياضيني تعترب من املشكالت اهلامة اليت تواجه املدربني و  1991و يشري عبد الفتاح خضر 

اضية اليت تتميز بفئات األوزان مثل املصارعة، يتؤثر على نتائج الالعبني خاصة يف فرتة ما قبل املباريات لألنشطة الر 

 (112، صفحة 1991عبد الفتاح فتحي خضر، )املالكمة ورفع األثقال 



لتفوق يف ممارسة ازيادة الوزن بضعة كيلوغرامات قد تؤثر على كفاءة الالعب البدنية و قدرته اْلركية و  أن من املعروف

فر هلا من عناصر اللياقة الشاملة نشاط الرياضي و أداء مهارته يتطلب سالمة و كفاءة األجهزة اْليوية عالوة على ما يتو ال

 (1330هشام أمحد سعيد، ) . ق بني أجهزة اجلسم العصبية و اْلركيةتوافو ال

من خالل استمارة استطالع الرأي املوجهة للرياضيني تبني أن معظمهم ينقصون أوزاهنم بإتباع طرق حادة لفقدان الوزن 

مما يؤثر سلبيا على لياقتهم البدنية و الفسيولوجية و الصحية بشكل عام وقد أيد ذلك عدد كبري  بأيام قليلة، قبل املنافسة

 (141، صفحة 1331أسامة رياض، )" هوملان و كارفونني"من علماء الطب الرياضي أمثال 

يف زيادة الوزن إىل زيادة التغذية أو زيادة عدد السعرات اْلرارية السبب ( Callanayو كالين Briggsبرجس )و يرجع 

 ) ،أو نقص املعرفة و الدافع حول التحكم يف الوزن و االضطرابات يف االفرازات الغدد الصماء أو العوامل الوراثية

Briggs, G.M & Callanay, D. H, 1993, p. 25). 

و املدربني تواجههم عند خوض غمار املنافسات و اليت قد تكون سببا  لالعبنيلذلك فإن زيادة الوزن متثل مشكلة شائكة 

سابقة و انتقاله للوزن األعلى حيث يتبارى مع من يفوقه يف الوزن و األداء لدى يلجأ املصارعون امليف شطب الالعب من 

 .جدال كبريا حيث أن معظم الرتبويون يوجهون نقدا شديدا لتلك العمليةإىل إنقاص الوزن و قد أثارت هذه العملية 

و حبكم ممارسيت هلذه الرياضة و اشرتاكي يف عدة تربصات و منافسات مع الفريق الوطين لفت انتباهي الطرق اْلادة و 

ملا كان اهلدف  و .ليةجهال بالعواقب اخلطرية هلذه العم. اخلطرية اليت يستخدمها الرياضيني من أجل إنقاص أوزاهنم

أو هبوط القدرات التنافسية للرياضيني، أثارت عدم إْلاق الضرر باجلانب الصحي  وهاملرغوب من عملية إنقاص الوزن 

يطرح و من ذلك تلك املشكلة فكر الطالبة للوقوف على الرؤية العلمية الواضحة قصد تنظيم و ترشيد عملية إنقاص الوزن 

 :التساؤل التايل

 :العام السؤال

 املتغريات، و * القياسات اجلسمية على بعض   نظام غذائي متوازنالطريقة املتدرجة و بإتباع هو تأثري إنقاص الوزن ب ما-
 ؟(سنة 19-12)عند مصارعي اجليدو صنف أواسط  ***العضلية وةو الق **الفسيولوجية

 :أهداف البحث -3



 :هتدف الدراسة إىل 

عند مصارعي  القياسات اجلسميةعلى بعض  نظام غذائي متوازنالطريقة املتدرجة وبإتباع تأثري إنقاص الوزن بحتديد -

 (.سنة 19-12)اجليدو صنف األواسط 

نظام غذائي متوازن على بعض املتغريات الفسيولوجية عند مصارعي الطريقة املتدرجة وبأتباع تأثري إنقاص الوزن ب حتديد-

 (.سنة 19-12)اجليدو صنف األواسط 

اجليدو صنف  يعند مصارع القوة العضليةنظام غذائي متوازن على الطريقة املتدرجة و بإتباع تأثري إنقاص الوزن ب ديدحت-

 (.سنة 19-12)األواسط 

 :مالحظة

 .الوزن و مسك طيات اجلسم* 

 .اْلد األقصى لالستهالك األكسجني و قدرة االسرتجاع** 

 .بالسرعة و حتمل القوةالقوة االنفجارية، القوة املميزة *** 

 :فروض البحث-4

 :الفرضية العامة

يؤدي إنقاص الوزن بالطريقة املتدرجة و بإتباع نظام غذائي متوازن إىل إنقاص مسك الدهون و النسبة املئوية للدهون -

 19-12)عند مصارعي اجليدو صنف أواسط  القوة العضليةو الفسيولوجية  بعض املتغريات باجلسم و يؤثر اجيابيا على

 (.سنة

  :الفرضيات الفرعية

االختبار البعدي عند مصارعي  لصاحل القياسات اجلسميةهناك فرق بني االختبار القبلي و االختبار البعدي يف بعض -1

 (.سنة 19-12)اجليدو صنف أواسط 



االختبار البعدي عند  تغريات الفسيولوجية لصاحلاملهناك فرق بني االختبار القبلي و االختبار البعدي يف بعض -1

 (.سنة 19-12)مصارعي اجليدو صنف أواسط 

االختبار البعدي عند مصارعي اجليدو  القوة العضلية لصاحل يفهناك فرق بني االختبار القبلي و االختبار البعدي -0

 (.سنة 19-12)صنف أواسط 

 :أهمية البحث -5

اليت تدور خباطر املدربني و الباحثني و املصارعني عن عملية  األسئلةا املرجع العلمي على العديد من ذجييب ه أنمتنياتنا 

حيث تنحصر أمهية حبثنا يف , يوضح العديد من املفاهيم اخلاطئة و غري الواضحة عن هده العملية أنالوزن و  إنقاص

 :اجلانبني

 :الجانب النظري-

و يتمثل يف تدعيم و تزويد املكتبة و املدربني مبرجع علمي خاص بالتعرف على عملية إنقاص الوزن عند الرياضيني  

 .بأسلوب علمي و اليت تفتقر إليه مكتبتنا يف رياضة اجليدو و إنقاص الوزن

 :الجانب التطبيقي-

الوزن دون  إْلاق الضرر باجلانب الصحي أو اللياقة تتجلى أمهية هذا اجلانب يف معرفة الطريقة العلمية املناسبة لإلنقاص 

 .البدنية للمصارعني

 .مسك طيات اجللد و النسبة املئوية للدهون* 
 .اْلد األقصى لالستهالك األكسجني و قدرة االسرتجاع** 

 ( .القوة االنفجارية و القوة املميزة بالسرعة و حتمل القوة) القوة العضلية *** 

 : مصطلحات البحث -6

 :إنقاص الوزن  .6.6

حيث ال  خالل ثالثة  أسابيع نظام غذائي متوازنالطريقة املتدرجة و باتباع بنسبة الشحوم املرتاكمة حتت اجللد إنقاص هو 
 .ليتمكن املصارع من االشرتاك يف فئة الوزن اليت يتبارى فيهاكلغ يف األسبوع ،   1يزيد الوزن املفقود عن 

 



 :المتوازنالنظام الغذائي .6.6

و هو الغذاء الضروري للمحافظة على صحة جيدة، يتضمن تنوع اختيار األطعمة و املشروبات من اجملموعة كافة ليحصل 

اجلسم على كل ما حيتاجه من املواد الغذائية األساسية لصحته و حيتوي النظام املتوازن و املتكامل على حصص مناسبة من 

من معدل   kcal 133حبيث يتم إنقاص . ون و الفيتامينات و املعادن و األليافالكربوهيدرات و الربوتينات و الده

 .سعرات اْلرارية اليومية اليت كان يتناوهلا الرياضي قبل عملية إنقاص الوزن ال

 (:VO2 Max) لألكسجينأقصى استهالك .3.6

يف الدقيقة ويتم قياسه باختبار  لرتبال،أقصى حجم لألكسجني املستهلك  األكسجنيالستهالك  األقصىيقصد باْلد 

 .رمينغ  و أسرتند

 :قدرة االسترجاع.4.6

و اليت تليها و هو الفرتة الزمنية الالزمة  تدريبيةهو الفرتة الزمنية بني التمرين احد و آخر أو بني جمموعة أو بني جرعة 

 ( ISTH)لإلزالة آثار العمل الذي أدى إىل التعب و يف معظمه يقاس باختبار التسلسالت االسرتجاعية هلارفارد 

 : الجسم وزن.5.6

 .وميثل الوزن الكلي للجسم يتم قياسه باستخدام ميزان طيب 

 :المئوية لدهون النسبة.6.6

ت اجللد يف أربعة مناطق املرتاكمة حتت اجللد ويتم قياسها باستخدام جهاز الكاليرب لقياس مسك طياالدهون نسبة وهي 

 ،يف املنطقة أسفل عظم لوح الكتف ،يف منطقة عظم  للذراعات الثالثة رؤوس ذ،العضلة  للذراعات الرأسني ذالعضلة )

اجلسم حسب جدول دورنني و  مئوية للدهون يف بعد حساب جمموع مسك طيات اجللد يتم حتويله إىل نسبة.(  اْلرقفة

 ( .durnin et womersly)لي ومرس

 : القوة االنفجارية.6.6

 .و هي أقصى قوة ميكن للعضلة أو جمموعة عضلية أن تنتجها ملرة واحدة 

 



 :بالسرعة القوة المميزة.6.6

 .يف أقل زمن ممكن  و هي قدرة العضلة أو جمموعة عضلية للبلوغ باْلركة إىل أعلى تردد

 :تحمل القوة.6.6

أطول ،يتم قياسه عن  لفرتة زمنية مستوى قوة أقل من القصوى االنقباض عند على هو قدرة العضلة أو جمموعة عضلية

 .  ثانية 03ثانية، واختبار الشد على العقلة خالل  13عدد خالل  أقصىطريق اختبار قوة عضالت البطن ،

 :الجيدو مصارع.6..6

وسيطرة شخصية من أجل  ذايتكثرية حمتملة الوقوع وبالتايل ال بدمن وجود نظام   أخطاراميارس فنا له  الذي الشخص هو

 .اْلفاظ على سالمته وسالمة منافسه 

 :الدراسات المشابهة.6

إجناز أي حبث من البحوث العلمية دون اللجوء إىل الدراسات املشاهبة و استعانة هبا  حيث تكمن  ميكن ال

توجيه و اليت حتيط به و االستفادة منها يف  األبعادأمهية هده الدراسات يف معاجلة مشكلة البحث ومعرفة 

شاهبة و ذلك لالستفادة من و هلذا تسىن للطالبة مجع بعض الدراسات املضبط متغرياته و مناقشة النتائج،  

نتائجها و مضموهنا لالجناز هذا البحث إال أنه كانت غري شاملة بسبب قلة البحوث يف جمال إنقاص 

و كذلك لسبب نقص املصادر و املراجع على مستوى جامعاتنا  يف رياضة اجليدو  الرياضينيالوزن عند 

موضوع حبثنا فيما يتعلق بإنقاص الوزن و الدراسات املوالية ساعدت الطالبة يف إزالة بعض الغموض 

 .لتوجيهها 

 :الدراسات المشابهة العربية.6.6

 (1330هشام أمحد سعيد، ) )3..6 (دراسة  هشام أحمد سعيد، .6.6.6

على بعض املتغريات البدنية و الفسيولوجية لالعيب الفريق القومي " بربنامج غذائي" أثر إنقاص الوزن  :عنوان الدراسة-

 .املصري لكمال األجسام



 :يلي ما على التعرف إىل الدراسة هتدف :أهداف البحث

 على بعض القياسات اجلسمية خالل فرتة ما قبل املنافسة لدى العيب املنتخب القومي ( بربنامج غذائي)إنقاص الوزن -

 .لكمال األجسام

على بعض املتغريات الفسيولوجية خالل فرتة ما قبل املنافسة لدى العيب املنتخب القومي ( بربنامج غذائي)إنقاص الوزن -

 .لكمال األجسام

على بعض املتغريات الفسيولوجية خالل فرتة ما قبل املنافسة لدى العيب املنتخب القومي ( بربنامج غذائي)الوزن إنقاص -

 .لكمال األجسام

 :فروض البحث-

إىل حدوث التغريات يف بعض القياسات اجلسمية لدى العيب املنتخب القومي ( بربنامج غذائي)يؤدي إنقاص الوزن  -

 .لكمال اجلسم

 إىل حدوث تغريات فسيولوجية لبعض متغريات اجلهاز التنفسي و الدوري ( بربنامج غذائي)اص  الوزن يؤدي إنق -

 .و اْلد األقصى الستهالك األكسجني  لدى العيب املنتخب القومي لكمال األجسام

 .األجسامإىل زيادة القوة العضلية لدى العيب املنتخب القومي لكمال ( بربنامج غذائي)يؤدي إنقاص الوزن -

 :منهج البحث-

 حث املنهج التجرييب ملناسبته لطبيعة هذا البحث، و قد استعان الباحثان بأحد التصميمات التجريبيةاستخدم البا -

 .و هو التصميم التجرييب جملموعة واحدة و استخدم القياس القبلي و البعدي للمجموعة 

 :عينة البحث-

 .عاما( 11)إىل ( 11)ميثلون خمتلف األوزان و ترتاوح أعمارهم بني العب ( 11)اشتملت عينة البحث على 

 :أدوات البحث-

 :القياسات اجلسمية



من ثالث .قياس الوزن، كما مت حتديد النسبة املئوية للدهون عن طريق النوم غرام باستخدام جهاز قياس مسك الدهن -

 ( .الفخذين  -الظهر -الصدر) مناطق 

 2Htحيث  2Htx0.204  =LBWهون و ذلك باستخدام معادلة الوزن بدون دهون قياس وزن اجلسم بدون د -

 (.سم13=ديسمرت  1) ، DMمربع الطول حمسوبا بالديسمرت = 

) ÷  133x [BWوزن اجلسم بدون دهون  -BWوزن اجلسم = ])  %Fحساب نسبة املئوية لدهون باملعادلة  -

LBW. 

 :قياسات القوة العضلية 

 للقبضة لقياس قوة القبضة اليمىن و اليسرى كما استخدم الدينامومرت للرجلني لقياس  الدينامو مرتخدام جهاز تاس -

 .قوة عضالت الظهر و الرجلني

 :القياسات الفسيولوجية-

 .قياس السعة اْليوية باستخدام جهاز سبريومرت اجلاف كما قام الباحث حبساب معدل استهالك األكسجني -

 .ضغط الدم -قياس معدل النبض -

 ( متوسط اْلسايب االحنراف املعياري) الوصفي اإلحصاء: املستخدم اإلحصائياألسلوب -

 .لداللة الفرق( ت) اختبار

 :أهم النتائج-

 .تفوق العيب كما ل األجسام يف القوة العضلية للقبض اليمىن و اليسرى و عضالت الظهر نتيجة الربنامج التدرييب-

الدهن ملنطقة الصدر و الظهر و الفخذين و نسبة املئوية للدهن و معدل النبض لدى الالعبني اخنفاض الوزن و مسك  -

 .نتيجة للربنامج التدرييب و الغذائي

 .للمنافسة نتيجة للربنامج التدرييب  اإلعدادزيادة السعة اْليوية و معدل استهالك األكسجني يف هناية فرتة  -

 . حدوث تغريات لقوة عضالت الرجلني و ضغط الدم االنقباضي و االنبساطي مل تؤدي فرتة اإلعداد للمنافسة إىل -

  



 (1331ريسان خريبط جميد، ) 6663دراسة محسن علي علي أبو النور  .6.6.6

 : عنوان الدراسة-

 .الوزن على بعض املتغريات البدنية و املستوى الرقمي لرباعي رفع األثقال لإلنقاصتأثري برنامج للتغذية و التدريب معا -

 :الهدف من الدراسة-

 : الوزن على لإلنقاصالتعرف على تأثري التغذية والتدريب معا -
 .قياسات رفع القوى لدى رباعي رفع األثقال -  
 .قياسات القوة املميزة بالسرعة لدى رباعي رفع األثقال - 
 .قياسات املرونة  لدى رباعي رفع األثقال - 

 :فروض البحث -

 .الوزن لدى رباعي رفع األثقال  إنقاص إىليؤدي برنامج التغذية والتدريب  - 

 .زيادة القوة القصوى لدى رباعي رفع األثقال  إىلالوزن باستخدام الربنامج املتبع  إنقاصيؤدي  -

 .حتسن املرونة لدى رباعي رفع األثقال  إىلالوزن باستخدام الربنامج املتبع  إنقاصيؤدي  -

 لدى رباعي رفع األثقال ( و النثر اخلطف)زيادة املستوى الرقمي لرفعيت  إىلالوزن باستخدام الربنامج املتبع  إنقاصيؤدي  -

 :منهج البحث -

 .استخدم الباحث املنهج التجرييب -

 :عينة البحث -

 11 - 13 أعمارهمترتاوح  رباعيني 9املنيا وعددهم ، / بلغ حجم العينة تسعة العبني من فريق كلية الرتبية الرياضية  -

 .عاماً 

 

 :أدوات  البحث -

 .استمارة مسجل عليها البيانات اخلاصة بكل العب -



 اختبارات القوة القصوى-

 اختبارات املرونة-

 جهاز ضبط اإليقاع-

 .األطعمة بالغرامات ميزان لوزن -

 : أهم النتائج-

 .من وزن اجلسم%4,15إنقاص الوزن باستخدام برنامج التغذية والتدريب ينقص نسبة -

 إنقاص الوزن باستخدام برنامج التغذية و التدريب يؤثر إجيابيا على القوة القصوى للرباعني -

 .القوة املميزة بالسرعة إنقاص الوزن باستخدام برنامج التغذية و التدريب يؤثر إجيابيا على -

 إنقاص الوزن باستخدام برنامج التغذية والتدريب حيسن املرونة اخلاصة للرباعني-

 .إنقاص الوزن باستخدام الربنامج املتبع حيسن املستوى الرقمي للرفعات -

. حممد حسني عابدين. حسن أمحد الشافعي) (ت.ب)محمود رسالة ماجستير دراسة مسعد علي  .3.6.6

 (94، صفحة 1339سوزان أمحد علي مرسي، 

 :عنوان الدراسة-

 على بعض عناصر اللياقة البدنية للمصارع( كمسهل ملحي إلنقاص الوزن) تأثري سلفات املاغنسيوم  

 : الهدف من الدراسة-

كوسيلة إلنقاص الوزن على عناصر القوة و التحمل و ( مسهل ملحي) يهدف هذا البحث إىل دراسة تأثري املاغنسيوم 

 .  اتزان ملصارع

 : منهج البحث-

 .باستخدام جمموعة لتناسبه مع موضوع البحث ( البعدية -القبلية) اختار الباحث املنهج التجرييب بطريقة التجربة 

 : عينة البحث -

 .سنة  13-11مصارعا من الناشئني ترتاوح أعمارهم من  41البحث على عينة قوامها  أجري



 :أدوات البحث -

 : استخدم الباحث االختبارات التالية لقياس العناصر اللياقة البدنية

 .قوة القبضة جبهاز املانومرت  اختبار-

 .لسرعة لعضالت الرجلنيلقياس القوة املميزة با( ثانية 13يف ) الركبتني كامال ثين  اختبار-

 .لقياس التحمل الدوري التنفسي( كارلسون) اختبار-

 .اجللوس من رقود القرفصاء لقياس التحمل العضلي لعضالت البطن اختبار-

 .لقياس التحمل العضلي للعضالت املادة ملفصل املرفق  –انبطاح املائل  اختبار-

 .ملفصل املرفق املثنيةلقياس التحمل العضلي للعضالت  العقلةالشد لألعلى على  اختبار-

 (.حيتسب الزمن بالثانية) االتزان الثابت عن طريق الوقوف على املشطني أطول فرتة زمنية ممكنة  اختبار-

 .اتزان اْلركي من خالل املشي على عارضة التوازن اختبار-

 :أهم النتائج-

 . القوة و التحمل و االتزان اخلاص باملصارع تعمل سلفات املاغنسيوم على خط شدة عناصر -
 .كيلوغرام من وزن اجلسم يف املتوسط1,5يؤدي إىل فقد حوايل ( غرام  13) تناول  سلفات املاغنسيوم جبرعة -

 .حممد حسني عابدين. حسن أمحد الشافعي) (ت.ب)دراسة مسعد علي محمود رسالة دكتورة  .4.6.6
 (131-131، الصفحات 1339سوزان أمحد علي مرسي، 

 :عنوان الدراسة-

 .تأثري طرق خمتلفة إلنقاص الوزن على التحمل الدوري التنفسي و العضلي للمصارع

 : الهدف من الدراسة-

 ساعة على مستوى التحمل الدوري التنفسي و التحمل العضلي 14التعرف على تأثري طريقة جفاف البسيط ملدة -

 .الديناميكي و االستاتيكي، و التحمل السرعة اخلاص و التحمل القوة اخلاص للمصارع

ساعة على مستوى التحمل الدوري التنفسي و التحمل العضلي الديناميكي  14التعرف على تأثري التجويع اجلزئي ملدة -

 .و االستاتيكي، و التحمل السرعة اخلاص و التحمل القوة اخلاص للمصارع



ساعة على  مستوى التحمل الدوري التنفسي و التحمل العضلي  11الكامل ملدة  الصيامعلى تأثري طريقة  التعرف-

 .الديناميكي و االستاتيكي، و التحمل السرعة اخلاص و التحمل القوة اخلاص للمصارع

و التحمل العضلي  أيام على مستوى التحمل الدوري التنفسي 1التعرف على  تأثري التغذية و التمرينات معا ملدة -

 .الديناميكي و االستاتيكي، و التحمل السرعة اخلاص و التحمل القوة اخلاص للمصارع

 :فروض البحث-

ساعة ال يقلل من مستوى التحمل الدوري التنفسي و  14إنقاص وزن اجلسم باستخدام طريقة  اجلفاف البسيط ملدة -

 .السرعة اخلاص و التحمل القوة اخلاص للمصارعالتحمل العضلي الديناميكي و االستاتيكي، و التحمل 

 ساعة على مستوى التحمل الدوري التنفسي  14إنقاص وزن اجلسم باستخدام طريقة التجويع اجلزئي ملدة -

 .و التحمل العضلي الديناميكي و االستاتيكي، و التحمل السرعة اخلاص و التحمل القوة اخلاص للمصارع

ساعة ال يقلل من مستوى التحمل الدوري التنفسي،  11طريقة الصيام الكامل ملدة إنقاص وزن اجلسم باستخدام  -

 .والتحمل العضلي الديناميكي و االستاتيكي، وحتمل السرعة اخلاص، وحتمل القوة اخلاصة للمصارعني

و . التنفسي أيام حيسن مستوى التحمل الدوري 1إنقاص وزن اجلسم باستخدام طريقة التغذية و التمرينات معا ملدة  -

 .التحمل العضلي الديناميكي و االستاتيكي وحتمل السرعة اخلاص، وحتمل القوة اخلاصة للمصارعني

م ومن مقاييس حميطي نسبة املئوية لدهون اجلسال وزن باستخدام طريقة التغذية و التمرينات معا يقلل منالإنقاص  -

 .ر للمصارعنيصبالبطن و اخل

 :منهج البحث-

نهج التجرييب الختبار فروض البحث، وصمم الباحث ثالثة جتارب إلنقاص الوزن السريع نفذت كل جتربة استخدام امل 

على جمموعة من األفراد جيري عليها القياسات القبلية و البعدية وصممت جتربة رابعة أجريت على جمموعتني من األفراد 

 ".ضابطة"و األخرى " جتريبية"أحدمها 

 : عينة البحث-

مصارعا من فريق كلية الرتبية الرياضية للبنني بأيب قري ومت اختبار العينة بالطريقة العمدية ووزعوا على  12ث على طبق البح

 .التجارب األربعة



 :أدوات البحث-

 :استخدام الباحث االختبارات التالية لقياس التحمل 

 .للخطو ألعلى لقياس التحمل الدوري التنفسي" هارفاد"اختبار -

 .ثين و مد الذراعني من وضع االنبطاح املائل لقياس التحمل العضلي الديناميكي للعضالت املادة للذراعنياختبار -

 .س التحمل العضلي الديناميكي جملموعة العضالت الكبرية يف اجلسم ككلايالتعلق يف وضع ثين الذراعني لق اختبار-

 .للمصارعاختبار أداء مهارة الكوبري لقياس حتمل  السرعة اخلاص -

 .اختبار أداء مهارة الرمية اخللفية لقياس حتمل القوة اخلاصة للمصارع-

وبعد ( قياس قبلي)ومت تطبيق االختبارات السابقة على أفراد العينة قبل إدخال املتغريات التجريبية لطرق إنقاص الوزن 

 (.قياس بعدي)إدخال املتغريات التجريبية 

 : أهم النتائج-

من وزن اجلسم يف املتوسط دون أن تؤثر بدرجة معنوية  % 0,11ساعة حوايل  14تنقص طريقة اجلفاف البسيط ملدة -

على  مستوى التحمل الدوري التنفسي، و التحمل العضلي الديناميكي و االستاتيكي، وحتمل السرعة اخلاص، وحتمل 

 .السرعة اخلاصة و حتمل القوة اخلاص للمصارعني 

من وزن اجلسم يف املتوسط دون أن تأثر بدرجة معنوية   %1,22ساعة حوايل  14ة التجويع اجلزئي ملدة تنقص طريق-

بينما حتسن بدرجة معنوية من مستويات التحمل . يف التحمل العضلي الديناميكي للجسم ككل، و حتمل القوة اخلاص

حتمل     ني، و التحمل العضلي االستاتيكي والدوري التنفسي و التحمل العضلي الديناميكي للعضالت املادة للذراع

 .السرعة اخلاص

من وزن اجلسم يف املتوسط دون أن تؤثر بدرجة معنوية  % 1,11ساعة حوايل  11تنقص طريقة الصيام الكامل ملدة -

دة للذراعني، و التحمل العضلي الديناميكي للجسم ككل، و التحمل ايف التحمل العضلي الديناميكي للعضالت امل

، وحتمل السرعة اخلاص و حتمل القوة اخلاص، بينما حتسن بدرجة معنوية من مستوى التحمل  االستاتيكيالعضلي 

 .الدوري التنفسي



من وزن اجلسم يف املتوسط، و حتسن بدرجة معنوية من  %1أيام حوايل  1التمرينات ملدة  تنقص طريقة التغذية و-

التحمل الدوري التنفسي، و التحمل العضلي الديناميكي للعضالت املادة للذراعني، و التحمل العضلي الديناميكي 

 .االستاتيكي، وحتمل السرعة اخلاص، وحتمل القوة اخلاص للمصارعنيللجسم ككل، و التحمل العضلي 

ؤثر تحميطي البطن و اخلضر، بينما مل  ية و التمرينات بدرجة معنوية من النسبة املئوية لدهون اجلسم وتقلل طريقة التغذ-

 .تلك الطريقة بدرجة معنوية يف حميطات اجلسم األخرى

 الدراسات المشابهة األجنبية.6.6

 Artioli,G.G.B.Gualano.Franchini et): دراسة االتحاد األمريكي للطب الرياضي .6.6.6

al., 2010, pp. 436-442) 

 :عنوان الدراسة-
 .الطرق املستخدمة يف إنقاص الوزن السريع عند مصارعي اجليدو 

 :الهدف من الدراسة-
 .الوزن عند مصارعي اجليدو لإلنقاصالتعرف على الطرق املستخدمة  

 : منهج البحث-

 .املنهج املسحياستخدم يف هذه الدراسة 

 :عينة البحث-

سنة، متوسط أوزاهنم (  5,3± 19,3) إناث متوسط عمرهم  111ذكور،  132متثل عينة الدراسة يف رياضيني منهم 
 .سم  9,8±  170,6كيلوغرام، متوسط طوهلم   7,5 23±

 .إستبيانية إستمارة :أدوات البحث-

 : أهم النتائج-

 .من الرياضيني يلجؤون إىل إنقاص أوزاهنم للمشاركة يف املنافسات % -86

 .من وزهنم األصلي %10إىل  %5ينقصون من 19%-



 .معظم عمليات إنقاص الوزن للرياضيني تتم مباشرة يف األيام السابقة للمنافسات -

 .ينقصون أوزاهنم فرتة زمنية قصرية نسبيا الرياضينيمعظم  -

 .يستخدمون طرق خطرية لإلنقاص أوزاهنم معظم الرياضيني  -

 / .Kraemer, W.J. / and Co" (Kraemer, W.J"ةكرايمر وأخرون دراس  .6.6.6

and Co, 1999) 

 :عنوان الدراسة-

 .األثر الفسيولوجية الناجتة عن  إنقاص الوزن  عند  رجال بالغني مصابون  بالسمنة

 :الدراسةالهدف من -

نظام غدائي متوازن مع التمارين اهلوائية والتقوية العضلية  بإتباعالتعرف على األثر الفسيولوجية الناجتة عن إنقاص الوزن 

  .عند رجال بالغني  مصابون بالسمنة

 :فروض البحث-  

باجلسم و حيافظ على وزن ائي و التمارين اهلوائية والتقوية العضلية ينقص من وزن الدهون ذالنظام الغ اجلمع بني-

 .العضالت باجلسم

 .استخدم الباحث املنهج  التجرييب: منهج البحث-

 :عينة البحث-

 . رجل مصاب بالسمنة، مقسمة على أربع جمموعات 01متثلت عينة البحث يف  

 أدوات البحث -

 .استمارة مسجل عليها البيانات اخلاصة بكل فرد من أفراد العينة-

 .اجللد قياس مسك طيات -

 .قياس نسبة الدهون باجلسم -

 .قياس الوزن اخلايل من الدهون-



 .لقياس القوة العضلية والتحمل الدوري التنفسي اختبارات-

 :أهم النتائج-

من الوزن الناقص متثلت يف كتلة % 19حيث,كلغ من متوسط الوزن الكلي للجسم   9.14ينقص النظام الغذائي -

 .الدهون 

من الوزن الناقص % 21حيث , كلغ من متوسط الوزن الكلي للجسم   9.93الغذائي و التمارين اهلوائية ينقص النظام -

 متثلت يف كتلة الدهون

% 92حيث , كلغ من متوسط الوزن الكلي للجسم   9.93ينقص النظام الغذائي و التمارين اهلوائية و التقوية العضلية -

 من الوزن الناقص متثلت يف كتلة الدهون

 .ائي والتمارين اهلوائية والتقوية العضلية حيسن من القوة العضلية والتحمل الدوري التنفسي ذاجلمع بني النظام الغ-

 Olivier Schaffter6..4 "(Olivier Schaffter, 2004)"دراسة  أوليفيكرافتر.3.6.6

 :  الدراسة عنوان-

 تأثري إنقاص الوزن على بعض القدرات البدنية عند مصارعني اجليدو 

 : الهدف من الدراسة-

 .  عند مصارعني اجليدو يهدف هذا البحث إىل التعرف على تأثري  إنقاص الوزن على بعض القدرات البدنية

 : منهج البحث -
 باستخدام جمموعة واحدة لتناسبه مع موضوع البحث ( البعدية -القبلية) اختار الباحث املنهج التجرييب بطريقة التجربة 

 : عينة البحث -
أوزهنم مابني  سنة و03-11إناث ترتاوح أعمارهم من 4دكور و2مصارعا منهم  11أجري البحث على عينة قوامها 

 كلغ93كلغ و11

 :أدوات البحث -

 .الستطالع الرأي ةاستبيا ني ةستمار ا

 : استخدم الباحث االختبارات التالية لقياس عناصر اللياقة البدنية



رفع البار اْلديدي من )ثقل من وضع االستلقاء على الظهر  أقصىلقياس القوة االنفجارية استخدم الباحث  اختبار رفع 

 (مرت43جري مسافة ) اختبار لقياس السرعة.اختبار الوثب العريض,(  ,développé  couchéفوق الصدر 

 :ْلساب النتائج  مت استخدام املوقع االلكرتوين التايل  conconiلقياس التحمل الدوري التنفسي استخدم اختبار

www.brianmac.demon.co.uk/coni.htm 
االلكرتوين لقياس السعرات اْلرارية املفقودة يوميا واحتياج الطاقة اخلاص بالتمثيل القاعدي لكل مصارع مت استخدام املواقع 

 www.superphysique.com: التايل

                                          internet.fr/fderad/metaboli.htm-http://perso.club :

              : www.bodyplanet.com/physiologie/systemecirculatoire.html 

 :  النتائج أهم-

لعضلية                                                                                                           ائي والتدريب ينقص كتلة الدهون باجلسم وحيافظ على الكتلة اذنظام الغالاجلمع بني 

اجليدو  يوم ال يؤثر سلبا على القوة االنفجارية و السرعة القصوى عند مصارعني 11من وزن اجلسم يف مدة % 1إنقاص 

 . يوم حيسن من التحمل الدوري التنفسي عند مصارعي اجليدو 11إنقاص الوزن يف مدة 

 :التعليق على الدراسات السابقة-

الوزن على  إنقاصمن خالل عرض الدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع البحث اتضح أهنا كانت تتمحور حول اثر 

الوزن بإتباع نظام غذائي  إنقاصالرياضيني، و لقد افرتض جل الباحثني أن املتغريات الفسيولوجية و القدرات البدنية عند 

متوازن له تأثري إجيايب على القدرات البدنية عند الرياضيني، أما بالنسبة للمنهج املتبع فلقد اعتمد أغلب الباحثني على 

 .  ريقة القياس القبلي و البعديبتصميم التجارب بط مستعيننياملنهج التجرييب ملالئمته لطبيعة و أهداف الدراسات 

اجليدو و الرباعني و رياضيني رفع األثقال، و رياضيني كمال  العينات خمتلفة متثلت يف مصارعي أما عينة البحث مشلت

 .سنة أي بني الناشئني و أكابر 11إىل  11األجسام و قد تراوحت أعمارهم ما بني 

ألجهزة و األدوات اليت عن طريقها مت مجع البيانات اخلاصة بالبحوث و لقد استخدم الباحثون يف دراستهم جمموعة من ا

كقياس النبض، قياس ضغط الدم و أقصى سعة حيوية للرئتني باإلضافة إىل   خمربيههي  هي ميدانية و منها ما منها ما

 .  استخدام االستمارات االستبيانية

http://www.superphysique.com/
http://perso.club-internet.fr/fderad/metaboli.htm


اجلمع بني نظام غدائي متوازن و التدريبات الرياضية ينقص من نسبة : و لقد توصل الباحثون إىل نتائج مشرتكة و هي

   الدهون باجلسم ،وال يؤثر سلبا على القدرات البدنية للرياضيني                                                          

 :الدراسات نقد-

خالل التطرق هلذه الدراسات أهنا متحورت كلها تقريبا حول عملية إنقاص الوزن و تأثريها على  الحظت الطالبة من 

القياسات اجلسمية و القدرات البدنية عند الرياضيني و على ضوء نتائج هذه الدراسات تسعى الطالبة إىل إجراء هذا النوع 

الوزن على القياسات اجلسمية بعض املتغريات الفسيولوجية و من الدراسات على البيئة اجلزائرية و ذلك ملعرفة تأثري إنقاص 

 .سنة 19 – 12صنف أواسط . القدرات البدنية عند مصارعي اجليدو

حاولت الطالبة من خالل هذا اجلزء من البحث تعريف بالبحث و إيضاح مصطلحات البحث و تعريفاهتا :الخالصة-

تفهم الطالبة ملشكلة : حمتواها و مسح ذلك للطالبة لالستفادة منها فيما يلياإلجرائية مث عرض الدراسات املشاهبة وحتليل 

 .حبثها بصورة أدق

 .استفادة يف صيغة أهداف البحث بدقة -

 .حتديد منهج املناسب للبحث -

 .االستفادة من الدراسة النظرية هلذه البحوث -

 .اختيار أنسب االختبارات املستخدمة يف البحث-

 .املعاجلة اإلحصائية املستخدمة قيد البحثحتديد نوع -

 .االستفادة منها خالل مناقشة النتائج مبا يتماشى مع أهداف البحث -

.   اسرتشاد يف ا متام إجراءات البحث-  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :الباب األول

 الدراسة النظرية

 

األول مقدمة الباب-  

المرحلة العمرية و مميزات دويالج نمصارعيعند  ية و الفسيولوجيةالمتطلبات البدن: الفصل األول-  

التغدية والطاقة عند الرياضي : الفصل الثاني-  

  إنقاص الوزن والقياسات الجسمية عند الرياضي :الفصل الثالث-

خاتمة الباب-  

 

 



 :الباب األول مقدمة

تناولنا يف الفصل األول  ثالثة  فصول،لطالبة يف هذا الباب الدراسة النظرية اليت تتعلق بالبحث، و اليت جاءت يف ا تتناول

 أما الفصل الثاين فقد تضمن( سنة  02 -07)اجليدو و مميزات املرحلة العمرية  ملتطلبات البدنية اخلاصة مبصارعيا

إنقاص الوزن وا لقياسات اجلسمية عند  ، و يف الفصل الثالث تطرقت الطالبة إىل التغذية و الطاقة عند الرياضيني

 .الرياضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :األولالفصل  
  نعند مصارعي المتطلبات البدنية و الفسيولوجية

  المرحلة العمريةومميزات    دويالج
 

 تمهيد
 المتطلبات البدنية الخاصة بمصارع الجيدو.6

 القوة العضلية6.6
 للقوة العضلية دو الجيـ حاجة.6.6.6
 قوة العضليةالأنواع  .6.6.6
 أهمية القوة المميزة بالسرعة لمصارعي الجيدو .3.6.6
 االنفجارية لمصارعي الجيدو أهمية القوة.4.6.6
 العضلية لمصارعي الجيدو أهمية القوة.6.6.6

 التحمل.6.6
 أنواع التحمل.6.6.6
 أهمية التحمل لمصارع الجيدو.6.6.6
 الحد األقصى الستهالك األكسوجين.66.6

 األكسجيناألقصى الستهالك الحد  العوامل التي تحدد.6.66.6
 التغيرات الفسيولوجية التي تحدث عند المصارع أثناء التدريب .6.66.6

 مميزات المرحلة العمرية.6
 مفهوم المراهقة.6.6
 مراحل المراهقة6.6
 المالمح األساسية لمراحل النمو.3.6
 "66-66"خصائص و مميزات المرحلة العمرية.4.6
 سنة( 66-66)حاجيات هذه الفئة .5.6

 خالصة
 

 

 



 :تمهيـد .6.6

دو خاصة و ذلك و املهمة للوصول مبستوى عال يف األنشطة الرياضية عامة و يف رياضة اجل تعد العناصر البدنية من األسس

تقاء مبستوى الالعبني فهي الركيزة األساسية اليت متكن الالعب من أداء املهارات األساسية بصورة فعالة ر ألهنا تسهم يف اال

و  مسامهتهادرجات متفاوتة حسب أمهيتها و نسب بحيث تتطلب طبيعة األنشطة الرياضية وجود تلك العناصر البدنية 

ممارس لنوع النشاط اخلاص به، و يهدف التدريب اْلديث  تبعا لنوع و طبيعة النشاط املمارس و اليت جيب أن ميتلكها كل

التخطيط و التنظيم  بإىل الوصول للتكامل يف األداء الرياضي و الوصول إىل املستويات العالية مما يتطلب من املدر 

يدو ملواقف  أثناء املباريات و على ذلك فيتعرض العب اجلاألداء رتقاء مبستوى اللقدرات العبيه البدنية يف إطار موحد ل

كثرية حتتاج إىل قدر عال من اللياقة و اإلعداد البدين لكي يتمكن من جماهبة املواقف املختلفة اليت تقابله أثناء عملية 

التدريب أو أثناء املنافسات الرياضية مع حسن تطويع عملية اإلعداد البدين جبانب اإلعداد املهاري لتحقيق النتيجة 

 .املشرفة

صر تؤثر بدرجة كبرية على األداء املهاري فكلما حتسنت الناحية البدنية استطاع الالعب استخدام كما أن تلك العنا

البساط .مهاراته الفنية فمهما بلغت مهارة الالعب الفنية و إجادته خلطط اللعب فإنه لن يتمكن من تنفيذ واجباته على 

 .إذ مل يؤهل و يعد إعداد بدنيا متكامال

 :الخاصة بمصارع الجيدو المتطلبات البدنية .1

، و ترتبط اجيايب بقدرات بدنية خاصة ذات تأثرييرتبط عند دارستنا ملتطلبات هذا النشاط جند أن كل نشاط رياضي 

القدرات البدنية بطبيعة األداء املهاري يف النشاط الرياضي التخصصي ففي رياضة اجليدو الطابع املميز للمهارات اْلركية 

، 1991أمحد حممد ابراهيم، )دد نوعية القدرات البدنية الالزمة و اليت جيب تنميتها و تطويرها األساسية هو الذي حي

 .(111صفحة 

عبة لتكنيك تلك ال وهلذا إن الشخص املبتدئ الذي لديه الرغبة يف مزاولة نوع من أنواع الرياضة يكون شغوفا مبهارات 

لكنه ال يقدر مدى اجلهد الذي يبذله من أجل تعلم ذلك و استعماله يف املنافسة ضد خصمه و هلذا السبب جند عددا  

 قبلياتكبريا يرتك التمرين بعد فرتة قصرية من ابتدائه و إن نسبة الذين يرتكون التمرين تزداد طرديا عندما حيتاج إىل 

 (103، صفحة 1912عبد علي نصيف، )ة طويلة جسمية معينة اْلصول عليها بالتدريب لفرت 



و مقرها مدينة نيويورك قامت بوضع . 1929و يف دراسة للجنة الدولية لوضع مستويات اختبارات اللياقة البدنية 

نشاطا رياضيا تنافسيا  41نسبة متايز كل عنصر بالنسبة للعناصر األخرى و ذلك يف  ومستويات لعناصر اللياقة البدنية 

 (011، صفحة 1331مراد ابراهيم طرفة، ) ). تدرجييا و ختص بالذكر ما اختصوا به يف رياضة اجليدو

 : و اجلدول التايل يوضح أهم العناصر اليت جيب الرتكيز عليها

  حسب أولوية الدرجات املوضوعة باجلدول أمام كل عنصر حتدد شدة متايز هذا العنصر لذلك النشاطو 

 يوضح الصفات البدنية للجيدو (6)الجدول رقم -

 اجليدو أهم العناصر 
 0 القوة 

 1 التحمل

 1 شكل اجلسم 

 1 املرونة

 1 التوافق 

 0 السرعة

 0 الرشاقة 

 1 االتزان

 1 الذكاء

 1 اإلبداع

 .تعين التمايز هلذا العنصر( 30)فالدرجة -

 .تعين توافر بشكل متوسط ( 31)و الدرجة -

 .تعين توافر العنصر بشكل مقبول( 31)و الدرجة -

االختبارات و القياسات اخلاصة بالنشاط، فاألنشطة و عليه عند اختيار الالعبني جيب أن يؤخذ بعني االعتبار إجراءات 

الرياضية اليت تعتمد على القوة العضلية جيب أن يتصف العبوها بتلك الصفة البدنية، و من مث يكون إحدى االختبارات 

يدو دون هذه الصفة فرياضة اجل و لن يكون هناك أي فائدة عند اختيار الالعبني" اختبارات القوة العضلية"األساسية 

 .(011، صفحة 1331مراد براهيم، , طرفة). حتتاج بالدرجة األوىل إىل هذه األخرية



مصارعا  حو يذكر عبد علي نصيف أن املبتدئني يف رياضة اجليدو مييلون لتعلم املهارات فقط و لكن الذي يريد أن يصب

يبدأ بالتمرين على املهارة و القوة اجلسمية منذ البداية و بصورة متساوية، فقد يتعلم مصارع اجليدو  نجيدا ال بد من أ

عديدة بفرتة أسبوع أو أسبوعني و لكنه حيتاج إىل سنتني لكي حيصل على القوة اجلسمية و يضيف أيضا أن مهارات 

، 1912عبد علي نصيف، ). م حوايل ساعة متارين القوةيف رياضة اجليدو يصرفون يوميا من وقت تدريبهاألبطال العامليني 

 .(103صفحة 

 :القوة العضلية.6.6

تعترب من أهم العناصر البدنية الالزمة ملمارسة األنشطة البدنية و التفوق فيها و كذلك للوصول إىل املستويات العالية، و 

يف األداء الرياضي فالقوة البدنية صفة أساسية هامة يف مجيع النشاطات الرياضية  اإلطالققد تكون من أهم العناصر على 

، صفحة 1311فايزة أمحد خضر، ) ). لإلجنازتشرتك يف حتقيق االجناز و التفوق يف اللعب و من العوامل اجلسمية اهلامة 

العوامل الديناميكية لألداء اْلركي و تعترب سبب التقدم يف األداء، و كمية القوة يف األداء اْلركي هي واحدة من و .(20

مهند حسني البشاوي ) .قد تكون بسيطة أو كبرية، حيث يتوقف ذلك على كمية املقاومة و على دوام برنامج التدريب

 .(031حة ، صف1331أمحد حممد امساعيل، 

ن أن ينميها لديه و يرى البعض أن عدم القدرة على إظهار كو هي إحدى الصفات البدنية اليت يتمتع هبا الفرد و اليت مي

القوة يؤثر يف إتقان و تطوير األداء املهاري و على هذا األساس فإننا نرى أن صفة القوة من الصفات اهلامة اليت من 

ريسان ). لنشاط رياضي أو يود اكتساهبا من خالل املمارسة و تبقى له مدى حياته سممار الضروري أن يتمتع هبا كل 

 .(01، صفحة 1919خربيط جميد، 

 .و نظرا ألمهية القوة العضلية يف رياضة اجليدو و كما ذكرنا سابقا فقد اجتهد عدد كبري من اخلرباء يف وضع تعريفات هلا

تعرف القوة العضلية بأهنا قدرة العضلة يف التغلب على مقاومة خارجية أو مواجهتها كما تعرف بأهنا أقصى مقدار للقوة -

 .لعضلة أداؤه يف أقصى انقباض عضلي واحدالميكن 

نعمات أمحد عبد الرمحان، )". قدرة العضلة على بذل أقصى انقباض ضد أكرب مقاومة خارجية ملرة واحدة"و تعين أيضا 

 .(11، صفحة 1333

 :على أن القوة العضلية هي"Lamp 1914المب "و يؤكد



م 1914( MATVIV)ماتفيف "أقصى مقدار للقوة ميكن للعضلة أداؤها يف أقصى انقباض عضلي واحد و يعرفها 

متطلبات النشاط الرياضي و متثل املقاومات املختلفة قدرة العضلة يف التغلب على مقاومات خمتلفة و مواجهتها حسب "

 :يف نظر ماتفيف ما يلي

 التغلب على وزن اجلسم كما حيدث يف رياضة اجلمباز و الوثب على سبيل املثال. 

 التغلب على املنافس كما يف الرياضة اجليدو و املصارعة و الرياضات املتشاهبة. 

  رفع األثقال ورمي املطرقة وقذف القرصالتغلب على الثقل اخلارجي كما يف رياضة. 

 .(409، صفحة 1331مراد إبراهيم طرفة، ) .جاتاأثناء االحتكاك كما يف رياضة السباحة و التجديف و الدر 

 :الجيـدو للقوة العضلية حاجة.6.6.6

يعتقد كثريا من الناس أن الشخص القوي يستطيع أن يصبح العب جيدو جيد، و يف الواقع ليس هذا بالضرورة امللحة، 

حيث أن العوامل األخرى كاملرونة و التحمل و السرعة اْلركية تعترب على جانب كبري من األمهية إال أن اخلرباء اتفقوا على 

داء اْلركي، حيث يف األاجليدو، و أن القوة العضلية أكثر العناصر البدنية أمهية أن القوة هي العامل األكرب يف جناح العب 

أن هلا أمهيتها يف التحكم يف وزن اجلسم من قوة القصور الذايت أثناء القيام باْلركات اخلاصة اليت تتميز بالرشاقة و سرعة 

 .األداء بالتايل ميكن اعتبارها املكون الوحيد للياقة البدنية

ن العب اجليدو تبعا ملواقف الصراع يعمل على مقاومة ثقل جسم اخلصم باإلضافة إىل اجلاذبية األرضية و فنجد أ

االحتكاك بالبساط و بالتايل يتزايد احتياجه للقوة، و الالعبني األكفاء يعملون على بناء قوهتم إىل درجة تفوق املتطلبات 

العب اجليدو للمباراة أثناء أداء اهلجوم املركب أو املضاد وكذلك أثناء و هذا ما حيتاجه  الضامةالعادية و تقوية األنسجة 

فايزة أمحد ).الدفاع  ضد هجوم املنافس كذلك أثناء اللعب األرضي كمحاولة من الالعب اخلروج من التثبيت األرضي

 .(24، صفحة 1311خضر، 

 :قوة العضليةالأنواع .6.6.6

تعترب القوة العضلية املكون الرئيسي لعناصر اللياقة البدنية، وعموما ترتبط القوة العضلية بالعديد من عناصر اللياقة البدنية 

حيث (110، صفحة 1331وجدي مصطفى فاتح و حممد الطاوي السيد، )األخرى املكونة ملا يسمى بالصفات املركبة 



ة وثيقة بالنشاط املمارس  قبكل من عنصري السرعة و التحمل على شكل قدرات هلا شكل جديد و مميز وذو عالترتبط 

 :كما يلي

 القوة املميزة بالسرعة. 
 االنفجاريةالقوة. 
 (443، صفحة 1331مراد إبراهيم طرفة، )  حتمل القوة العضلية. 

و تعترب كأهم صفة ملصارعي اجليدو و " بذل أقصى قوة ممكنة يف أقل زمن ممكن"يعين : القوة المميزة بالسرعة-

و قد  القوة المميزة بالسرعة=السرعة×القوةلكون أهنا جتمع بني صفيت السرعة و القوة و بالنظر إليها على أهنا ارتباط 

هي قدرة الفرد يف التغلب على مقومات باستخدام سرعة حركية مرتفعة، و هي " م1929(HARRA")هارا "عرفها 

و تعرف كذلك بأهنا قدرة اجلهاز العصيب العضلي يف التغلب  على مقومات ،عنصر مركب من القوة العضلية و السرعة 

 :ي أن يتميز بالشروط التاليةتتطلب درجة عالية من سرعة االنقباض العضلي و يشرتط لتوفري عناصر قوة السرعة يف الرياض

 درجة عالية من القوة العضلية. 

 درجة عالية من السرعة. 

 :إن نسبة املشاركة يف قوة السرعة تتوقف على ثالث عوامل
 عدد الوحدات اْلركية املشاركة يف اْلركة. 
 سرعة انقباض األلياف العضلية املسؤولة عن اْلركة. 
  أي حجم العضلةقوة انقباض األلياف العضلية املشاركة. (Thierry paillard, 2010, p. 43). 
ميكن تعريفها بأهنا قدرة اجلهاز العصيب العضلي على إنتاج قوة سريعة، األمر الذي يتطلب درجة من التوافق يف دمج و -

حركات قوية و سريعة و  بالسرعة واألنشطة اليت تتطلبصفة القوة و صفة السرعة يف مكون واحد و ترتبط القوة املميزة 

فنظريته و طرقه املستخدمة مبينة على رمي اخلصم أرضا أو مسكه أو شل حركته "هذا ما تتطلب رياضة اجليدو املعاصرة 

 (13، صفحة 1331مراد ابراهيم طرفة، )

 :المميزة بالسرعة لمصارعي الجيدوأهمية القوة .3.6.6

اجليدو حيث تتميز هذه ني تعد القوة العضلية و السرعة من أهم عناصر اللياقة البدنية اليت جيب أن تتوفر لدى مصارع

اللعبة عن باقي الرياضات بأهنا نزال بني متنافسني متحركني تتخللها حركات الدفع و اجلدب و الرفع و الرمي و كلها 



سريع وقوة عضلية حىت ميكن للمصارع السيطرة على اخلصم أثناء تنفيذ اْلركات السابقة و اليت حتتاج يف تتطلب عمل 

 (14، صفحة 1992مسعد علي حممود، ) .تنفيذها أقل من ثانية

عند إخراج أقصى قوة بأسرع "يدو و ذلك إىل أمهية القوة املميزة بالسرعة ملصارعي اجل 1331" مراد إبراهيم طرفة"ويشري 

مراد ابراهيم ) .لسرعتها وقوهتا( IPPON)أداء حركي و ملرة واحدة حيدث عنه تنفيذ رمية جيدة و حتسب نقطة كاملة 

 .(443، صفحة 1331طرفة، 

يدو تدل على مدى التوافق العضلي العصيب لدى الالعب مما يؤدي إىل جتنب اجلو القوة املميزة بالسرعة بالنسبة لالعب 

استخدام العضالت اليت ال حاجة بعملها أثناء القيام أو تنفيذ حركة ما، كما أن الالعب الذي يتميز بالقوة املميزة 

استغالل تلك الثغرات إلجياد  بالسرعة يكون لديه القدرة على استخدام حركات اخلداع إلجياد ثغرات عند املدافع و سرعة

 .(21، صفحة 1311فايزة أمحد خضر، )أداء أي مهارة عكس استجابة املدافع 

 : القوة االنفجارية-

تعرف بأعلى قوة ديناميكية ميكن للعضلة أو جمموعة عضلية أن تنتجها ملرة واحدة و ميكن التعرف عليها من خالل ما 

تتميز به بأعلى قوة و أقصى سرعة و ملرة واحدة، كما نشاهدها من خالل مهارات الرمي الناجحة يف اجليدو و اخلطفات 

يف املصارعة و كذلك يف مسابقات الرمي يف ألعاب القوى، و هذا ما تتميز به اْلركات الوحيدة ذات الثالثة أجزاء 

 .«هنائي-رئيسي-متهيدي»

القوة اليت تستطيع العضلة إنتاجها يف حالة أقصى "القوة االنفجارية بأهنا  ("HETTEINGER) هتنجر"لقد عرف -

عضلية  انقباضهبأهنا أقصى قوة خترجها العضلة نتيجة  "(Clarke)كالرك "و عرفها  ".انقباض ايزومرتي إداري

 .(Thierry paillard, 2010, p. 44).واحدة

وميكن تعريفها بأهنا قدرة العضلة يف التغلب على مقاومة خارجية أو مواجهتها و هذا متطلب مهم و ضروري لكثري من -

األنشطة الرياضية خاصة األنشطة اليت حتتاج إىل القوة مثل اجليدو و املصارعة و املالكمة و عادة ما يقاس هذا النوع من 

تنسيومرت، و يتضح من ذلك أن القوة القصوى عندما تستطيع أن تواجه مقاومة  أو ال الدينامو مرتالقوة باستخدام أجهزة 

عند االحتفاظ بوضع معني للجسم ضد  من القوى كبرية تسمى يف هذه اْلالة بالقوة القصوى الثابتة، و يظهر هذا النوع

القوة القصوى التغلب على  تأثري اجلاذبية األرضية مثلما حيدث يف بعض حركات املصارعة و اجلو دو، و عندما تستطيع



رفع املقاومة اليت تواجهها فهي تلك اْلالة اليت تسمى بالقوة القصوى املتحركة و هذا ما يستخدم يف رفع األثقال و 

 .(21، صفحة 1311فايزة أمحد خضر، ).اجليدو

أقصى قوة يستطيع اجلهاز "و تعرف أيضا بأهنا أعلى قوة ينتجها اجلهاز العصيب أثناء االنقباض اإلداري و هي كذلك -

 (19، صفحة 1331امر اهلل البساطي، )". العضلي العصيب إنتاجها  يف حالة أقصى انقباض عضلي

 :لمصارعي الجيدوأهمية القوة االنفجارية .4.6.6

حتقيق النتائج الرياضية و التغلب على املقاومات و سرعة االنقباض "تكمن أمهية القوة االنفجارية ملصارعي اجليدو يف -

العالية فهي تتميز بأعلى قوة وأقصى سرعة و ملدة واحدة، و بذلك فهي أقصى قوة سريعة ْلظية و كما نشاهدها من 

اجليدو و اخلطفات يف املصارعة، و هذا ما تتميز به اْلركات الوحيدة ذات الثالثة أجزاء  خالل مهارات الرمي الناجحة يف

 (441، صفحة 1331مراد ابراهيم طرفة، ) :ي رياضة اجليدو هلا ثالثة أجزاءؤ فالرمية ف

 أي إخالل التوازن: كوزوشي:KUZUSHI :اجلزء التمهيدي. 

 أي وضع الرمي: تسوكوري:TSUKURI  :اجلزء الرئيسي. 

 الرمي األسفل: كاكا:KAKA :اجلزء النهائي. 

 :تحمل القوة-

قدرة الفرد على مواجهات مقاومات متوسطة الشدة لفرتات طويلة نسبيا حبيث يقع العبء األكرب يف العمل على "هي 

مقدرة "بأهنا  "مايتوز"ويعرفها  (11، صفحة 1990الدين سيد و أبو العال عبد الفتاح، أمحد نصر )" اجلهاز العضلي

مقدرة التغلب على العمل " بكوهنا " بارو"ويعرفها "العضلة على أن تعمل ضد مقاومات متوسطة لفرتة طويلة من الوقت 

املقدرة على االستمرار يف القيام بانقباضات " بكوهنا "كالرك"ويعرفها " العضلي املفروض أداؤه أثناء فرتة زمنية مستمرة

 (14، صفحة 1991صبحي حسنني و أمحد كسري معاين، ) ".عضلية لدرجة أقل من القصوى

ملتكررة مقدرة العضالت أو اجملموعة العضلية على الوقوف ضد التعب أثناء االنقباضات العضلية ا"ويقصد هبا كذلك -

وتعين استمرار أداء اجلهد املبذول ضد  (01، صفحة 1331ريسان خربيط جميد و علي تركي، )ملرات عديدة و متتالية 

مقاومات متوسطة الشدة حبيث يقع العبء األكرب للعمل على اجلهاز العضلي، و إن كفاءة الفرد يف التغلب على التعب 

أثناء اجملهود املتواصل بوجود مقاومات بدرجة عالية نسبيا فهذه الصفة تضم مع القوة العضلية قدرة التحمل، لذا فهي تعرب 



ن كفاءة الفرد على العمل لفرتة طويلة حتت ظروف مقاومات ذات تأثري فعال وهلذه املقدرة أمهيتها يف األنشطة اليت ع

و   ،و القوة و اليت تتغلب فيها الفرد على مقاومة يف وقت طويل مثل املصارعة و اجليدوالتحمل حتتاج إىل الوسط بني 

 :قوة اخلاصةكذلك تصنيف القوة على أساس القوة العامة و ال

 :القوة العامة -

و يقصد هبا قوة العضالت بشكل عام و اليت تشمل على عضالت الساقني و البطن و الكتفني و الصدر و الرقبة و  

 .تقوية هذه اجملموعات العضلية هو األساس للحصول على القوة اخلاصة

و ترتبط بالتخصص يف األداء اليت ( يف األداء ةاملشرتك)و هي ما يرتبط بالعضالت املعينة يف النشاط  :القوة الخاصة-

ترتبط بنوع الرياضة و بطبيعة النشاط، فإن تنمية القوة اخلاصة و الوصول هبا ألقصى حد ممكن جيب أن تكون مند حبة 

 .(019، صفحة 1331عويس اجلبايل، ). بشكل كبري و ذلك يف هناية موسم اإلعداد اخلاص

 :الجيدو لرياضييقوة العضلية ال أهمية.5.6.6

يرى الكثري من العلماء أن األفراد الذين يتصفون بالقوة العضلية يكونون أقدر من غريهم على سرعة التعلم اْلركي و -

، 1331ريسان خربيط جميد و علي تركي، ) .إتقان مستوى األداء اْلركي و إمكانية الوصول للمستويات الرياضية العالية

 .(01صفحة 

أن املستوى العايل من القوة العضلية يساهم بشكل فعال يف  "م1921( Janson et Fisker)جنسن و فيشر"و يرى-

إبراهيم امحد ). حتقيق األداء اجليد، و أهنا الواحدة من العوامل الديناميكية لألداء اْلركي و من أسباب حتسنه و تقدمه

 .(132، صفحة 1333سالمة، 

م بأن هناك عالقة إجيابية عالية بني القوة العضلية و 1919كما يضيف كل من حممد حسن عالوي و حممد رضوان -

داء اْلركي و أن أي العب القدرة على التعلم اْلركي، و أن هناك ارتباطا وثيقا و مباشرا بني القوة العضلية و املهارة يف األ

تتوافر لديه القوة و املهارة يستطيع بسهولة أن يتوقف على الالعب الذي ميتلك أحد هذين العنصرين فقد دون العنصر 

 (131، صفحة 1994حممد حسن عالوي و حممد نصر الدين رضوان، ) .اآلخر

م كون القوة العضلية أهم القدرات البدنية على اإلطالق، فهي أساس تعتمد 1911و يؤكد ذلك حممد صيب حسانني -

عليه اْلركة و املمارسة الرياضية و اْلياة عامة الرتباطها بكل من القوام اجليد و الصحة و الذكاء و التحصيل و اإلنتاج و 



رجة كبرية على مستوى ما يتمتع به الفرد من القوة العضلية حيث اتضح الشخصية، إذ يتوقف اإلجناز اْلركي الشامل بد

هباء ) .أن القوة من أهم العوامل الدينامكية إلتقان األداء املهاري ذو املستوى العايل يف مجيع األلعاب و املنازالت التنافسية

 .(11، صفحة 1994الدين سالمة، 

 :التحمل.3.6

، صفحة 1331إيهاب فوزي البدوي، ). و هو قدرة العضلة على إنتاج القوة بشكل متصل على مدار فرتة زمنية طويلة

 ".القدرة على أداء األعمال اآللية دون اخنفاض يف مستوى األداء لفرتة طويلة"و يعين كذلك  (14

 : أنواع التحمل.6.3.6

قدرة أجهزة اجلسم على مقاومة التعب أثناء القيام مبجهود متواصل ملدة طويلة دون االستعانة "و يعين  :التحمل العام-

و يتحدد التحمل العام  (14، صفحة 1339أمحد عبد اْلميد عمارة وحسام الدين مصطفى حامد، )بالطرق الالهوائية 

بقدرة جسم الالعب على االستمرار يف العمل الرياضي املتعب من جهة و بسرعة استعادة اْلالة الوظيفية الطبيعية بعد 

 .أخرىالقيام مبجهود بدين من جهة 

عند )ة طويلة و يعين قدرة الفرد الرياضي أو الشخص على مقاومة التعب أثناء أداء اْلركات و التمارين الرياضية لفرت 

 (049، صفحة 1331مهند حسني البشتاوي و امحد إبراهيم اخلوجا، )(. استخدام أمحال تدريبية عامة

و يعين قدرة الالعب على مقاومة التعب عند القيام بأداء املهارات اْلركية لفرتات طويلة حتت : التحمل الخاص-

و يتحدد التحمل اخلاص  (11، صفحة 1339أمحد عبد اْلميد عمارة وحسام الدين مصطفى حامد، )ظروف املباراة 

باملباراة بقدرة املصارع على مقاومة التعب الناتج عن قيامه حبركات هجومية و دفاعية عالية الشدة أحيانا أو منخفضة 

مع االستعانة بالنظام الالهوائي لتوليد الطاقة تارة و بالنظام اهلوائي تارة أخرى، و مع تركيز االنتباه الشدة أحيانا أخرى 

 أمحد عبد اْلميد عمارة وحسام)على سري املباراة طوال مدة املنافسة و سرعة استعادة املصارع ْلالته الوظيفية بعد املباراة 

مقدرة الالعب على الوقوف ضد التعب الذي "بأنه "داكتشوف"و يعرفه  (11، صفحة 1339الدين مصطفى حامد، 

 .(049، صفحة 1331مهند حسني البشتاوي و امحد إبراهيم اخلوجا، )ينمو يف حدود مزاولته لنشاط حمدد 

 

 :الجيدوأهمية التحمل لمصارع .6.3.6



إن إحدى مظاهر نقص التحمل استناد املصارع على منافسة واْلد من حركاته و كذلك النوم على املنافس يف اجليدو دون 

فاعلية يف الصراع راقدا، كذلك ظاهرة املسك مث الرتك و التقهقر أو التحرك دائريا على البساط الستهالك الوقت، و 

و كلها سلبية  (414، صفحة 1331مراد إبراهيم طرفة، ) وط على الركبتنيالدخول يف حركة بأسلوب غري فين و السق

 .للمصارع مما يربز أمهية التحمل ملصارع اجليدو

األنشطة و مما سبق تظهر أمهية عنصر التحمل للجانب الصحي للفرد يف حياته العادية و كذلك كرياضيني يف جماالت 

املختلفة، و التحمل صفة بدنية فسيولوجية حتتاج إىل وقت طويل لتنميتها، لذلك جيب أن يبادر املدبرون بتنمية هذا 

العنصر و منذ سنوات التدريب األوىل للناشئني، كصفة بدنية  عامة جيب تنميتها لتأخري ظاهرة التعب، إذ يؤثر التعب 

 .مةسلبا على شكل األداء اْلركي بصورة عا

 :كسجينو الحد األقصى الستهالك األ.4.6

، VO2املستهلك بالت راو امليللرت يف الدقيقة  لألكسجنيهو أقصى حجم  األكسجنييقصد باْلد األقصى الستهالك 

لرت يف الدقيقة فإن ذلك يعين أن هذا الشخص يستطيع استهالك أقصى كمية  VO2 =3ولتوضيح ذلك نقول أنه إذا كان 

ألي شخص فإننا جيب أن نعرف حجم  األكسجنيلرت يف الدقيقة، ولقياس اْلد األقصى الستهالك  0بسرعة  أكسجني

املستهلك إلنتاج الطاقة يف  األكسجنيهواء الزفري و الفرق بينهما هو حجم  أكسجنيهواء الشهيق و حجم  أكسجني

 .األنسجة العاملة

 :األكسجيناألقصى الستهالك الحد  العوامل التي تحدد.6.4.6

 :وهي األكسجنيعلى كفاءة اْلد األقصى الستهالك  ثرؤ هناك بعض الوظائف الفسيولوجية اليت ت

 .هواء الشهيق من الرئتني إىل الدم أكسجنيالرئتني و األوعية الدموية يف توصيل و كفاءة وظيفة القلب -1

عين ذلك سالمة القلب إىل األنسجة بواسطة كرات الدم اْلمراء، وي األكسجنيكفاءة عمليات توصيل  -1

الوظيفية، حجم الدم، عدد الكرات اْلمراء وتركيز اهليموجلوبني، ومقدرة األوعية الدموية على حتويل الدم من األنسجة 

 .لألكسجنيغري العاملة إىل العضالت العاملة حيث تزداد اْلاجة 

 .ثيل الغذائي إلنتاج الطاقةالواصل إليها، أي كفاءة عمليات التم األكسجنيكفاءة العضالت يف استخدام  -0



، وميكن أن حتدد أيضا األكسجنيومما سبق يالحظ أن الرئتني يف الشخص السليم ال حتد من مقدرته على استهالك 

اختبارات الدم املنتظمة ما إذا كانت خصائص الدم يف املستوى العادي أم ال، وبناء على ذلك فإن وظيفة القلب ومقدرة 

 األكسجنيمها العامالن اهلامان اللذان يقيسهما اختبار اْلد األقصى الستهالك  األكسجنيك هذه األنسجة على استهال

 .بالنسبة للشخص اخلايل من األمراض الرئوية

، كما ترجع كفاءة مقدرة اجلهاز الدوري إىل كفاءة نقل الدم من Qوترجع كفاءة وظيفة القلب إىل كمية الدم املدفوع  

 األنسجة غري النشطة إىل األنسجة النشطة، وبالتايل مقدرة 

 .يف الدم الشرياين وحجمه يف الدم الوريدي األكسجني، أي الفرق بني حجم األكسجنيهذه األنسجة على استهالك 

 :صارع أثناء التدريبالتغيرات الفسيولوجية التي تحدث عند الم.5.6

خيتلف البناء اْلركي للمصارعني يف خمتلف أنواع املصارعة، غري أن طبيعة أداء املصارعة تتفق يف تغيري سرعة و قوة األداء،  

ففي وقت اخلطفات تقوم العضالت بعمل عضلي متحرك يتميز بصفة القوة املميزة بالسرعة، و يف أحوال كثرية يعقب 

 .و ختتلف العالقة بني العمل العضلي الثابت و املتحرك حسب اختالف نوع املصارعة ذلك بعمل عضلي ثابت،

  :الجهاز العصبي و الحركي-

يؤدي التدريب إىل تنمية عناصر القوة و السرعة و التحمل اخلاص و الرشاقة، و حيتاج األداء الناجح يف املصارعة إىل  

تنمية الكفاءة الوظيفية للمستقبالت اْلسية للمصارع، و يالحظ أهنا على درجة عالية يف مجيع أجزاء جسم املصارعني 

 .ذوي املستويات العليا

 .ثناء التدريب على العمل يف ظروف إنتاج الطاقة الهوائياو تتكيف العضالت أ -

 :التنفس و استهالك الطاقة- 

و يكتم , مرة يف الدقيقة و ال ينتظم إيقاع التنفس أثناء اخلطفات 52 – 22تزيد سرعة التنفس أثناء التصارع حىت  

 .ن كتمهو تزيد سرعة التنفس بعد االنتهاء م, التنفس أثناء االنقباض العضلي الثابت

و يتميز املصارعون املدربون باملقدرة على تنظيم التنفس، حيث إن ْلظات كتم التنفس لديهم يكون أقل منها بالنسبة  

و خيتلف استهالك األكسجني أثناء املصارعة، حيث يرتبط بشدة األداء، و يتحدد األكسجني . املصارعني املبتدئني

املصارعة اخلطفات، و ال ميكن سداد مجيع احتياجات اجلسم من  املطلوب للجسم بناء على شدة األداء و زمن



لذلك يتكون على الالعب الدين األكسجيين، الذي تزيد كميته ارتباطا بالعمل العضلي , األكسجني أثناء زمن املصارعة

 .الثابت الذي يكثر فيه كتم التنفس

يرتفع مستوى التحمل اخلاص أن يرتفع مستوى الكفاءة  و يتطلب إعداد املصارع إىل جانب تنمية املقدرة الالهوائية لكي 

أن اْلد األقصى ." و اسرتاند ب . سالتني ب " اخلاصة و اْلد األقصى الستهالك األكسجني، فقد أثبت كل من 

كيلو / دقيقة / مللى  51أو )دقيقة / لرت 2, 0الستهالك األكسجني بالنسبة لالعيب املستويات العليا يبلغ يف املتوسط 

 (.غرام

فإن مقدار اْلد األقصى الستهالك األكسجني بالنسبة لالعيب الدرجة األوىل يبلغ ." ل .كارمبان ف "و بناء على نتائج  

 .       دقيقة/ لرت 5,0إىل  0,4و يف بعض اْلاالت الفردية يرتاوح بني (. كيلو غرام/ دقيقة / مللى  51أو )دقيقة / لرت  2,7

 :الدورة الدموية و الدم -

 .نبضة يف الدقيقة 05 – 02يبلغ معدل النبض للمصارعني يف الراحة 

و بناء على , يف املتوسط 4سم 150." س . ى و توينان ج . بوريسوفا أ " و يصل حجم القلب بناء على دراسة 

و يرتاوح بالنسبة لبعض اْلاالت الفردية بني .  4سم 105على العيب الدرجة األوىل بلغ حجم القلب  " كارمبان" دراسة

و ميكن أن تظهر حقيقة زيادة . و يرتبط حجم القلب بالنسبة للمصارعني مبقدار الطول و الوزن 4سم 420 – 171

و يكون الناتج . حجم القلب للمصارعني إذا حسب حجم القلب بالنسبة لكل كيلو غرام من الوزن و كل سم من الطول

و باملقارنة بغري , كيلو غرام/  4سم 01لنسيب ْلجم القلب الذي يبلغ بالنسبة للمصارعني يف املتوسط هو املقدار ا

 422 – 712يبلغ معدل القلب يف وقت اخلطفات . كيلو غرام/  4سم 52الرياضيني جند أن هذا املقدار يبلغ لديهم 

على معدل أثناء التدريب ( ثناء النشاط الرياضي حساب ضربات القلب أ) دقيقة و قد دلت الدراسات التليمرتية / ضربة 

مم  702 – 702دقيقة، و يرتفع ضغط الدم الشرياين إىل / ضربة  702أنه أثناء اخلطفات يزيد معدل القلب و قد تبلغ 

و  و يزيد مقدار كرات الدم اْلمراء و اهليموغلوبني يف الدم أثناء التدريب . كما يزيد أيضا الضغط االنبساطي, زئبقي

، وتزيد عمليات إفراز العرق أثناء  %ميلي غرام 702املنافسات، يزيد تركيز حامض الالكتيك حىت يصل إىل أكثر من 

           .التصارع مما يؤدي إىل زيادة كبرية يف فقد املاء و نقص يف الوزن

 :االستشفاء.5.6



هو عملية استعادة وجتديد مؤشرات اْلالة الوظيفية والنفسية ألجهزة اجلسم املختلفة بعد تعرضها إلجهادات أو لتأثري أداء 

 (011، صفحة 1331مسيعة خليل حممد، )نشاط ما 

لالستشفاء تنتهي خالل بضع دقائق، بينما تستمر بعد العمل البسيط فإن الفرتة املبكرة : مراحل االستشفاء.6.5.6

لبضع ساعات بعد العمل املتوتر، و تتأخر املرحلة املتأخرة لالستشفاء بعد العمل العضلي الطويل وقد تصل إىل بضعة 

و ختتلف طبيعة مراحل االستشفاء بني االرتفاع و االخنفاض، مث بعد ذلك يستعيد اجلسم الشفاء، و تنمو كفاءته .أيام

فإذا مث تكرار اْلمل ( التكرار –الشدة )و ترتبط فرتة الدوام كل مرحلة بنوعية أداء العمل . لتصبح أعلى من املستوى األول

 يف مرحلة زيادة استعادة االستشفاء يزداد تبعا لذلك املستوى بدرجة كبرية، غري أنه يف بعض األحوال يتم تكرار

لى تكيف اجلسم مع العمل يف ظروف البيئة الداخلية املتغرية، بينما تقلل اْلمل مبكرا هلذه املرحلة، و ذلك يعمل ع 

 .فرتات الراحة الطويلة جدا من أثر التدريب

 :مميزات المرحلة العمرية.6

ينتقل ملرحلة غري مألوفة من قبل  بأنهو يف كل واحدة من هذه املراحل يشعر الفرد   حياة الفرد جمموعة من املراحل إن

ت اليت تطرأ عليه يف مجيع النواحي  خاصة املورفولوجيا و تعد هذه املرحلة مزيج بني الشيء و نقيضه فيسلخ بسبب التغريا

تستغرق وقتا  أومرحلة املراهقة أما أن تتم يف ْلظة "الرمة أال و هي مرحلة املراهقة و يقول عصام نور  إىلالفرد من الطفولة 

األسلوب املوجب  إىلبعينه بل هي عملية مفتوحة ينتقل الكائن من األسلوب السالب يف توكيد الكيان عن طريق التناقض 

فأما أن تكون (112، صفحة 1334عصام نور، )اْلقيقية الداخلية للوجود الفردي الفريد اإلمكانياتيصدر عن  الذي

حاول الطالب يف هذا الفصل ألقاء الضوء ، نظرا خلصوصيات هذه املرحلة .  قصرية أو طويلة باختالف األسرة و اجملتمع

خصائص و مميزات  إىلسنة والتطرق  19-12على املراهقة املتأخرة و ذلك لطبيعة البحث الذي يهتم باملرحلة العمرية من 

 .هذه املرحلة جانب النمو اجلسمي و اْلركي و الفسيولوجي و العقلي و االنفعايل

 :مفهوم المراهقة.6.6

و معناه التدرج حنو النضج البدين اجلنسي و االنفعايل و العقلي أي " Adolece"هي كلمة مشتقة من املصطلح الالتيين

و يتفق علماء النفس على أن املراهقة اليت يكتمل فيها النضج اجلسمي . (121، صفحة 1919د البهي السيد، فؤا)النمو 

و يف تعريف آخر فأن ,  (134، صفحة 1912توفيق حداد، ’أمحد سالمة آدم) و العقلي و االجتماعي و االنفعايل



حتدت فيها تغريات ، الشباب و تتسم بأهنا فرتة معقدة من التحوالت و النمو إىلمرحلة املراهقة هي االنتقال من الطفولة 

 .(11، صفحة 1911مالك سليمان، )عضوية و نفسية و ذهنية واضحة تقلب الطفل الصغري عضوا يف جمتمع الراشدين 

و املراهقة من الناحية البيولوجية هي تلك املرحلة اليت تبدأ من بداية البلوغ أي بداية النضج اجلنسي حىت اكتمال منو 

 (141، صفحة 1313حممد عماد الدين امساعيل، )سنة 11-11العظام و تقع هذه املرحلة عادة ما بني 

 :المراهقةمراحل .6.6

تتأثر باْللقات السابقة و تؤثر بدورها يف ، حلقات النمو النفسي إحدىيتحدث حامد زهران عن املراهقة باعتبارها 

 .اْللقات التالية هلا

 :مراحل فرعية 30 إىلو يقسم مرحلة املراهقة 

 سنة( 14-10-11)و تستمر ما بني: املراهقة املبكرة مرحلة. 

 سنة( 12-11-11)و تستمر ما بني : مرحلة املراهقة املتوسطة. 

 سنة( 13-19-11)و تستمر ما بني : مرحلة املراهقة املتأخرة. 

يتكون لدى ، و فيها أيضا. يسميها البعض اآلخر مرحلة الشباب  20 إىلسنة  07و متتد من  :المراهقة المتأخرة.

 .السري حنو حتقيق أهداف املراهق اإلحساس القوي باهلوية و الشخصية و االرتباط بنظام قيمي معني و

 :المالمح األساسية لمراحل النمو.3.6

تعترب املراهقة أوال و قبل كل شيء مرحلة تغري يف النمو اجلسمي و الفسيولوجي و يعترب هذا النمو العضوي هو األساس 

 .اخل....,الذي يقوم عليه النضج االنفعايل و االجتماعي و العقلي

 :النمو.6.3.6

فالنمو هبذا املعىن  ، غاية واحدة هي النضج و مدى استمراره و بدء احنداره إىلسلسلة من تغريات هتدف  نعين بالنمو أنه

و للنمو . بل يتطور خطوة أثر أخرى و يسفر يف تطوره هذا عن صفات عامة ، و ال حيدث عشوائيا ،ال حيدث فجأة 

 :مظهران رئيسيان نلخصهما فيما يلي

 :النمو التكويني-



و نعين به منو الفرد يف الشكل و الوزن و اْلجم و التكوين نتيجة لنمو طوله و عرضه و ارتفاعه فالفرد ككل يف مظهره 

 .املختلفة أعضائهو ينمو داخليا تبعا لنمو  ،اخلارجي العام 

و . تساع نطاق بيئتهو نعين به منو الوظائف اجلسمية و العقلية و االجتماعية لتساير تطور الفرد و ا :النمو الوظيفي- 

 .نفسية اجتماعية ، يولوجية طبيعيةسالرئيسيني على تغريات كيميائية ف بذلك يشمل النمو مبظهريه

 :مطالب النمو.6.3.6

و تطور خرباته اليت تتناسب مع  ، وفقا ملستويات نضجه ، لرغباته إشباعهتبني مطالب النمو مدى حتقيق الفرد ْلاجاته و 

و تظهر هذه املطالب نتيجة  ، و لذا يظهر كل مطلب من مطالب النمو يف املرحلة اليت تناسبه من مراحل منو الفرد, سنه

و  .لنمو عضوي أو آثار الضغوط الثقافية للمجتمع و بعضها ينتج عن القيم اليت يعيش هبا الفرد و من مستوى طموحه

و تعتمد مطالب النمو يف أسسها العلمية على  ، ب النمو عن تفاعل املطالب الثالثة مع بعضها البعضبذلك تنتج مطال

و النفسي  ، و بذلك تنتج هذه املطالب نتيجة للنمو اجلسمي العضوي, يقود و معايري اجلماعة إطارحرية منو الفرد يف 

 (87، صفحة 0284عبد الرمحن عيساوي، )البيئة القائمة إطاراالجتماعي يف 

 "66-66"خصائص و مميزات المرحلة العمرية.4.6

حيث تعترب  ، ضمن مرحلة املراهقة املتأخرة و اليت يطلق عليها اسم مرحلة الشباب( سنة 02-07)تدخل املرحلة العمرية 

 إىلمرحلة اختاذ القرارات اْلامسة اليت يتخذ فيها اختبار مهنة املستقبل و كذلك اختبار الزواج أو الفروق و فيها يصل النمو 

مرحلة النضج اجلسمي و يتجه حنو الثبات االنفعايل و التبلور لبعض العواصف الشخصية مثل االعتناء باملظهر اخلارجي و 

تماد على النفس و البحث عن املكانة االجتماعية و تكون لديه عواطف حنو اجلماليات مث الطبيعة و طريقة الكالم و االع

 (72، صفحة 2114عبد الفتاح دويدار، ).اجلنس اآلخر

حيث يؤكد قاسم حسن حسني  و مرحلة املراهقة الثانية أمهية خاصة يف التعليم اْلركي و تنمية بعض عناصر األداء البدين

قاسم حسن حسنني و عبد ).و عبد العايل نصيف أن املراهقة الثانية أحسن مرحلة لتعلم املهارات اْلركية و تنمية القوة

 (023، صفحة 0287العلي نصيف، 

أن مرحلة املراهقة  "و يطبق هذه حيث يقول  أن رفع إمكانية تدريب القوة يكون أقوى من ما ميكن "فاينال"و يرى

املتأخرة هي الفرتة املساعدة لبناء مجيع الظواهر البدنية و اْلركية و الشخصية و يؤكد نفس إمكانية تنمية القابليات اْلركية 

 (024، صفحة 0283حامد عبد السالم زهران، ).خاصة القوة و املداومة 



أن املراهق يبدي قدرة جيدة للتعلم و تسم هذه املرحلة بتنمية الرشاقة و السرعة و بقية " لفاينا"و يف هذا الصدد يذكر 

 (Weineck-J, 1992, p. 258) عناصر األداء البدين اليت تساهم يف تطوير األداء اْلركي

 :ما يلي و تتمثل خمتلف جوانب النمو يف

 النمو اجلسمي. 
 النمو اْلركي . 
  الفسيولوجيالنمو. 
 النمو العقلي. 
  النمو النفسي االجتماعي.  

 :النمو الجسمي-

ذلك يف االهتمام مبظهر اجلسم و الصحة اجلسمية  ، يف هذه املرحلة العمرية يعلق أمهية كبرية على النمو اجلسمي و يتجلى

على هذا أن هذه املرحلة تتميز بالبطء يف معدل النمو اجلسماين و يالحظ استعادة الفىت و  "حممد حسن عالوي "و يعلق

كما تظهر الفروق الفردية يف تركيب جسم الفىت و الفتاة بصورة واضحة و يزداد منو عضالت   ، الفتاة تناسق تشكل اجلسم

نضجهم  إىلنه اجلسمي و يصل الفتيان و الفتيات اجلذع و الصدر و الرجلني أكرب من منو العظام حىت يستعيد الفرد اتزا

البدين الكامل تقريبا و تصبح عضالت الفتيان قوية و متينة يف حني تتميز عضالت الفتيات بالطراوة و الليونة و يتحسن 

حيث تزداد  (026، صفحة 0222حممد حسن عالوي، ) شكل القوام و يكون الفتيان أطول و أثقل وزنا من الفتيات

كلغ   13 إىلمن وزن اجلسم يف هناية مرحلة املراهقة األوىل و ينخفض معدل الزيادة يف الوزن % 41الكتلة العضلية بنسبة 

 (Weineck-J, 1992, p. 308)   .سنة( 21-08)خالل 

أنه يزداد الطول و الزن عند كل من اجلنسني و بدرجة أوضح عند الذكور حيث يلحقون اإلناث و " زهران"و يضيف 

 02)بينما تستمر زيادة الطول عند الذكور حىت سن( سنة 08)أقصى الطول عند سن  إىليسبقوهن و تصل الفتيات 

و تتأثر األجهزة الدموية و العصبية و اْلركية و خمتلف األجهزة  (047، صفحة 0283حامد عبد السالم زهران، )( سنة

فؤاد البهي ).األخرى الداخلية مبظهر النمو يف مرحلة املراهقة املتأخرة تبدو أثار اجلهاز الدموي يف منو القلب و منو الشرايني

أن النمو اجلسمي هو تلك التغريات اليت حتدث لشكل " و يذكر عالء الدين كفاين ,  (227، صفحة 0285سيد، ال



اجلسم اخلارجي و حجمه يف الطول و الشكل اخلاص لكل عضو من أعضاء اجلسم و العالقة بني نسب هذه 

 (111ة ، صفح1331عالء الدين كفاين، ).األعضاء

تتميز هذه املرحلة باالتزان التدرجيي لنواحي االرتباط و االضطراب اْلركي و تأخذ خمتلف اجلوانب  :النمو الحركي-

درجة عالية من اجلودة كما يرتقي مستوى التوافق العضلي العصيب  إىلالنوعية للمهارات اْلركية يف التحسن و الرقي لتصل 

أن " حممد عوض بسيوين  "و يذكر (192، صفحة 1991بسيوين حممد عوض و الشاطئ فيصل ياسني، ).بدرجة كبرية

هذه املرحلة تعترب دورة جديدة للنمو اْلركي و يستطيع فيها الفتيان و الفتيات سرعة اكتساب و تعلم خمتلف اْلركات و 

ذلك فإن عامل زيادة قوة العضالت الذي يتميز به الفىت يف هذه املرحلة يساعد كثريا على  إىلو تثبيتها باإلضافة  إتقاهنا

كما أن زيادة مرونة عضالت   ، إمكانية ممارسة أنواع متعددة من األنشطة الرياضية اليت تتطلب املزيد من القوة العضلية 

 إىلالفنية كما يستطيع الفىت الوصول  التمريناتز و يف قدرهتا على ممارسة بعض األنشطة الرياضية كاجلمبا تساهمالفتاة 

بسيوين حممد )أعلى املستويات الرياضية العالية يف بعض األنشطة الرياضية مثل السباحة و كذلك اجلمباز بالنسبة للفتيات 

أن هذه املرحلة تتميز بإتقان " سالم حامد عبد ال"و يضيف  (142، صفحة 1991عوض و الشاطئ فيصل ياسني، 

حيث تصبح حركات املراهق أكثر توافقا و انسجاما و يزداد نشاطه و قوته و تزداد عنده سرعة زمن  ، املهارات اْلركية 

ن الرجع و هو الزمن الذي ميضي بني مثري و بني االستجابة هلذا املثري و مظاهر النمو اْلركي منو القدرة و القوة اْلركية م

و تكون حركاته متناسقة نسبيا مما يؤدي على حتسني أوان التوافق اْلركي  ، جهة و ميل املراهق حنو الرتدد من جهة ثانية 

لذا جيب على الريب و املدرب تنمية املهارات اْلركية للمراهق و ممارسة األنشطة الرياضية اليت تتناسب مع مميزات و  ، 

و هو ما يسمح بتكوين عادات حركية سليمة مع األخذ بعني االعتبار الفروق بني  ، مستوى شخصية املراهق  و ميوله

 (021-110، الصفحات 1910حامد عبد السالم زهران، ).اجلنسني حسب ميول و رغبات كل شخص

ي االرتباط و االضطراب اْلركي و يستطيع الفىت و نستخلص مما سبق أن النمو اْلركي يف هذه املرحلة مييزه االتزان لنواح

تثبيتها و ذلك نتيجة زيادة القوة و اليت بدورها تساعد  إىلالفتاة اكتساب و تعلم خمتلف اْلركات بسرعة أكرب باإلضافة 

ارسة تطور املرونة لدى الفتيات اليت تساعدهن يف مم إىلعلى ممارسة الرياضات اليت تستدعيها باإلضافة , اجلنسني

االنسجام  إىليف إتقان املهارات و وصول املراهق  تساهمالرياضات الفنية و كذلك تطور السرعة و سرعة رد الفعل اليت 

 .اْلركي



إن ممارسة الرياضة يف هذه املرحلة توافقها بعض التغريات الفسيولوجية و اليت تتجلى يف منو الرئتني : النمو الفسيولوجي -

عدد دقاته مع الزيادة يف  ضبطو زيادة حجم القلب و  ، اخنفاض معدل االستهالك األكسجنيو اتساع الصدر و 

و منو األعضاء الداخلية بوظائفها املختلفة  الغدديو يزداد النمو (01، صفحة 1911قيس نادي عبد اجلبار، )املطاولة 

سعة  حيث يؤثر اجلهاز يف منو القلب و الشرايني و بني مظهر هذا النمو بزيادة سريعة يف سرعة القلب إذ تفوق يف جوهرها

ملل عند الذكور و اإلناث يف بداية هذه املرحلة و تنقص هبذه  13 إىلحجم و قوة الشرايني و يصل الضغط الدموي 

فؤاد البهي السيد، )سنة  11.1ملل عند الذكور يف سن  111سنة و  19ملل عند اإلناث يف سن   13 إىلكمية ال

على غرار الرياضيني الذين ميارسون الرياضة باستمرار فيزيد عندهم حجم القلب و  (013-029، الصفحات 1911

-01، الصفحات 1911قيس نادي عبد اجلبار، )الرئتان و تصاحبها زيادة عدد اهليموغلوبني و األجسام اْلمراء 

ا يستهلك الدهن و تزداد التهوية الدقيقة للرئتني و يزداد منو حيث تستهلك العضالت كمية كبرية من األكسجني مم(01

األلياف العصبية يف املخ ناحية السمك و الطول و يرتبط هذا النمو العقلي يف العمليات العقلية كالتفكري و التذكر و 

 .(111-111، الصفحات 1914صبحي عمران شلش، ).االنتباه

ي يلعب دورا يف التكامل بني الوظائف ذالصدد بأنه باإلضافة إىل توازن غدي مميز و ال هذايف ،"البسطويس"و يضيف 

و اليت تعمل على اكتمال يف تكوين شخصية الفرد املتعددة اجلوانب ، الفسيولوجية و اْلركية و اجلسدية و االنفصالية للفرد

نسبيا ملحوظا يف النبض الطبيعي مع زيادته بعد جمهوده األقصى دليل على حتسني و بالنسبة لنبض القلب يالحظ هبوطا 

ملحوظ يف التحمل الدوري التنفسي و يالحظ ارتفاع قليل جدا يف ضغط الدم و يرتفع تدرجييا كما يالحظ اخنفاض . 

تحمل يف هاته اْلالة ما يؤكد حتسن ال هذاكور و ذ نسبة استهالك األكسجني اجلنسني مع وجود فارق كبري لصاحل ال

و يتضح يف اجلهاز العصيب زيادة حجم املعدة و تزداد قدرهتا على (110، صفحة 1991بسطاويسي أمحد بسطويسي، )

أما من خالل الغدد فتضم الغدة الصنوبرية و الغدة التنموية يف  (110، صفحة 1330جمدي حممد الدسوقي، )اهلضم 

املراهقة لنشاط الغدد اجلنسية و يبقى هرمون النمو الذي تفرزه الغدة النخامية قويا يف تأثريه على النمو العظمي خالل 

، أما تقل بعد ذلك قرب هنايتهااملراهقة حىت تؤثر عليه هرمونات الغدة الدرقية بالنضج اجلنسي فتزداد يف بدء املراهقة مث 

الغدة الكظمية بعدما نقص وزهنا يف مرحلة آخر الطفولة، تسرتجع قوهتا يف املراهقة حىت تبلغ نصف حجمها األول عند 

 .(104، صفحة 1991فؤاد البهي السيد، ).اكتمال الرشد 



، حيث يتأثر إدراك الفرد بنموه العام و يؤدي هذا النمو تتطور العمليات العقلية من الطفولة إىل املراهقة  :النمو العقلي-

بالفردحنو التطور الذي يرقى به املستوى اْلسي املباشر اىل املستوى املعنوي البعيد و يرتبط ذلك كله بتطور قدرة الفرد على 

يف هذا الصدد يصبح الشاب قادرا على فهم املفاهيم اجملردة كما يستطيع " أرنوفيت"الرتكيز العقلي و االنتباه الطويل يقول 

التخميم من موقف آلخر و ميكنه استخدام الفروض القرتاح أو التنبؤ مبا ميكن أن حيدث، و من جهة أخرى تنمو عملية 

املراهقة و الرشد و ترتبط عمليةالتذكر التذكر هي األخرى يف املراهقة، حيث يستطيع النمو بالتذكر املعنوي يف منوه طوال 

بنمو قدرة الفرد على الفهم العميق و االنتباه املركز ملا يتعلمه ، حيث يف هذه املرحلة تزداد قدرته على التعلم فيؤدي اىل 

، صفحة 1912نصيف،  قاسم حسن حسنني و عبد العلي)حذف الكثري من األخطاء اليت كان يقع فيها من قبل 

190). 

أنه الحظ يف هذه املرحلة تقدم ملحوظ يف عملية انتقال أثر التعلم و القدرة على " بسطويسي أمحد"و هذا ما أكده 

التعبري مبيل املراهق اىل جانب التجريب و تربية قدرته على اصدار القرارات و األحكام، و يرتفع مستوى مفاهيمه بوجه 

تعلم حتليل املواقف، حتليال معقوال كما يستطيع القيام بتقومي نفسه أكثر مما كان عليه يف املرحلة عام و يستطيع 

 .(111، صفحة 1991بسطاويسي أمحد بسطويسي، ).السابقة

و القدرات العقلية األخرى تصل سنة  12-14أن الذكاء العام عند الفتيان يتناقص يف سرعته بالتدرج بني " فرنون"و يرى 

يف منوها و تباينها و خاصة القدرات امليكانيكية حيث يهدأ منوها نوعا ما يف أول هذه املراهقة مث يهدأ متاما يف منتصفها مث 

 (191، صفحة 1911فؤاد البهي السيد، ).ينتقل استقرارا تاما يف الرشد

 :أبو حامد عبد السالم مظاهر النمو العقلي فيما يليو لقد خلص 

 .يزداد منو القدرات العقلية و خاصة القدرات اللفظية و امليكانيكية و السرعة اإلدراكية -

 .يزداد و يظهر االبتكار خاصة يف حالة املراهقني األكثر استقالال و ذكاءا و األعلى يف مستوى الطموح -

 .املناسب للمهنة أو العمل يأخذ التعليم طريقه حنو التخصص -

 .ينمو التفكري اجملرد و التفكري االبتكاري و تتسع املدارك و تنمو املعارف -

 .تزداد القدرة على التحصيل و على نقد ما يقرأ من املعلومات -

الهتمام تتضح القدرات العقلية املختلفة و تظهر الفروق الفردية و تكشف استعدداهتم الفنية و الثقافية و الرياضية و ا -

 .بالتفوق الرياضي فيها و انفتاح املهارات البدنية فيها



 (102، صفحة 1910حامد عبد السالم زهران، ).يالحظ تفوق اإلناث على الذكور يف القدرات اللغوية -

التنوع و هذا راجع اىل حادث البلوغ يستخلص الطالب مما سبق أن القدرة العقلية تتكون يف درجة كبرية من التمايز و 

الذي يؤثر على كل جوانب النمو لكن سرعان ما يستعيد اجلانب العقلي قوته يف مرحلة املراهقة املتأخرة فينمو التفكري 

االبتكاري و التفكري النقدي و اكتشاف مواطن الصحة و اخلطأ اليت تصادفه و تزيد لديه القدرة على االنتباه و التذكر و 

و . تخيل و هروب املراهق اىل اخليال و ذلك من أجل حتقيق ما مل حيققه يف الواقع و ظهور النظرة املستقبلية لدى املراهقال

 .يبدو اهتمام الذكور حول جماالت اْلياة املستقبلية على غرار البنات

 :النمو النفسي االجتماعي-

لكبار و الثورة  عليهم و زيادة النزعة اىل االستقالل يف الرأي و تتميز هذه املرحلة بالرغبة يف التحرر من سيطرة البيت و ا

التصرف و كذلك امليل اىل االشرتاك يف أعمال االصالح االجتماعي و اْلاجة اىل ممارسة نشاط تعاوين من هم يف سنه 

وازن من الناحية النفسية كما نالحظ القدرة على و تتميز بالت (102-101ت، الصفحات .حممد حسن عالوي، ب)

، 1991بسيوين حممد عوض و الشاطئ فيصل ياسني، )االهتمام و التأقلم يف اجلماعات و التعامل معها بطريقة اجيابية 

 و التمرد على األسرة و تأكيد اْلرية الشخصية لذا تتغري نظرة األ البنه و تتحول عالقة اآلباء  (141صفحة 

 بأن اْلياة االجتماعية للمراهقة تتأثر يف تطورها :بأبنائهم يف النزاع اىل رفاق يف املراهقة املتأخرة و يذكر فؤاد البهي

 .(019، صفحة 1911فؤاد البهي السيد، ).استقالهلا عنها مبدى حتررها من قيود األسرة و مبدى خضوعها للجماعة و

اىل أنه هذه املرحلة تتميز مبحاولة الفتيان اظهار قدراهتم حىت يفوز باجلنس اآلخر و " حممد حسن عالوي"و يشري 

جتماعية و الرياضية اىل جانب ذلك اهتمامهم مضاعفة حماوالهتم للحصول على مراكز ممتازة يف املباريات الثقافية اال

و  (019، صفحة 1911فؤاد البهي السيد، )بالقيم و املثل العليا للدين و العقيدة فبذلك هم حباجة اىل رعاية خاصة

 :هر النمو االجتماعي يف هذه املرحلة فيما يلي =يلخص حممد حسن عالوي مظاع

 .النزعة اىل االستقالل يف الرأي و التصرف حىت يشعر باملساواة مع الكبارازدياد  -

 .تزداد الرغبة يف املناقشة و خاصة مع الكبار لتأكيد النزعة االستقاللية -

 .امليل اىل االشرتاك يف أعمال االصالح االجتماعي و تغيري األوضاع -

يف الكشف عن األسباب و املسببات مما قد يصل اىل  االهتمام ببحث الشؤون املتعلقة بالدين و الفلسفة و الرغبة -

 .مستوى الشك و مما قد يعوق االتزان النفسي



بسيوين حممد عوض و ).اْلاجة اىل رعاية كافية تتضمن عدم تعرضه لالمراض و اإلصابات حىت تستمر عملية النمو  -

 .(142، صفحة 1991الشاطئ فيصل ياسني، 

 :سنة( 66-66)حاجيات هذه الفئة .5.6

 :الحاجة الى األمن-

و يتضمن اْلاجة اىل األمن اجلسمي و الصحة اجلسمية و اىل جتنب اخلطر و األمل ، و اىل اْلماية عند اْلرمان و اشباع 

 .الدوافع و اْلاجة اىل املساعدة يف حل املشاكل

و يتضمن اْلاجة اىل التقبل االجتماعي و اىل تكوين أصدقاء و االنتماء اىل اجلماعات و  :الحاجة الى حب القبول-

  .اسعاد اآلخرين،  و هذا من شأنه أن جيعل الفرد يف هذه املرحلة أكثر فاعلية و إنتاجية لصاحل مجاعته

عور بالعدالة يف املعاملة و النجاح و تكمن يف اْلاجة اىل املركز و القيمة االجتماعية و الش :الحاجة الى مكانة الذات-

االجتماعي و اْلاجة اىل محاية اآلخرينو تقليدهم و املساواة مع الزمالء يف املظهر و امللبس و املكانة االجتماعية ، و 

 .جتنب اللوم

 :الحاجة الى النمو العقلي و االبتكار-

حتصيل اْلقائق و تفسريها و التنظيم و اْلاجة اىل و يندرج يف اْلاجة اىل التفكري و توسيع قاعدة الفكر و السلوك و 

 .(11، صفحة 1921حممد مصطفى زيدان، )النجاح و التقدم املدرسي 

 :الحاجة الى تحقيق و تأكيد الذات-

 .و يتضمن اْلاجة اىل النمو و التغلب على العواقب و اْلاجة اىل معرفة الذات و توجيهها

 :الحاجة الى تهذيب الذات-

، صفحة 1922حامد عبد السالم زهران، ).و تتضمن اْلاجة اىل ضبط االنفعاالت و التحكم يف سلوكه و تصرفاته

113) 

 :(سنة 19-1من)فوائد ممارسة  النشاط الريياضي لألطفال و املراهقون

أمهية ممارسة األنشطة البدنية جلميع مراحل العمر املختلفة، مبا يف ذلك مرحلة الطفولة و أكدت األدلة العلمية مؤخرا على 

املراهقة ، و ميكن تقسيم فوائد االنتظام على ممارسة النشاط البدين يف هذه املرحلة اىل فوائد حالية و أخرى مستقبلية ، 



دين يؤدي اىل حتسني اْلالة النفسية و خفض أعراض التوتر و فالفوائد اْلالية تتمثل يف أن االنتظام على ممارسة النشاط الب

القلق و تعزيز الثقة يف النفس و خصوصا لدى األطفال الذين لديهم صعوبات يف التعلم و ممن لديهم اخنفاض الثقة يف 

وامل النفس، و تطوير اْلالة االجتماعية و األخالقية ، و له دور يف خفض شحوم اجلسم، و هو مرتبط باخنفاض ع

اخلطورة املتعلقة باألمراض القلبية، كما أن األنشطة اليت يتم فيها محل اجلسم و كذلك تدريب األثقال تؤدي اىل حتسني 

أما الفوائد املستقبلية فتتمثل يف الوقاية من حاالت عديدة من األمراض اليت تظهر لدى البالغني بسبب قلة . صحة العظام

اض القلب و األوعية الدموية و السمنة و مشاكل العظام و هشاشة العظام و األعراض اْلركة و تتضمن هذه اْلاالت أمر 

إن التمتع حبياة أكثر نشاطا خالل مرحلة الطفولة و املراهقة سوف يؤدي اىل أثار إجيابية مستقبلية . املزمنة ألسفل الظهر

سوف يؤدي اىل تنمية السلوك اإلجيايب حنو  على خماطر اإلصابة باألمراض القلبية و غريها من أمراض اْلركة، كما أنه

ممارسة األنشطة البدنية مما يتيح فرصة أكرب للبقاء على مستوى معني من النشاط البدين يكون كفيال جبين الفوائد الصحية 

فوائد اجملوة يف مرحلة البلوغ، و إذا صح ذلك فإن اجملتمع ككل سوف يتبىن حياة أكثر نشاطا مما ينتج عنه الكثري من ال

االقتصادية و خصوصا فيما يتعلق خبفض تكلفة االنفاق على العالج و زيادة اإلنتاجية و صحة البدن و البيئة 

 ,منتدى الصحة و العلوم الطبية).االجتماعية، فزيادة النشاط اْلركي ينعكس اجيابا على أداء املدرسة و مواقع العمل

2009) 

 :اعتبارات تدريبية يجب مراعاتها في هذه المرحلة.6.6

يف هذه املرحلة يأخذ التدريب االقتصاديةب شكال آخر من حيث الكم و النوعية، مع ذلك يطبق ما كان يستخدم يف 

ملن املهم  إنه. املرحلة السابقة و أكثر حبيث تزداد شدة التدريب باالعتدال و عدم املغاالة يف هذه املرحلة من تطور و منو 

أن نعي االختالفات يف األداء، رمبا يكون ناجتا عن االختالفات يف النمو، فبعض املراهقني و الناشئني يتعرضون لطفرة يف 

و عادة ما تكون سرعة . و هذا قد يفسر افتقارهم للتوافق العضلي العصيب عند االشرتاك يف التدريبات( منو سريع)النمو 

ما قبل املراهقة تتميز بالبطء، و الرتاجع الطفيف خالل مرحلة املراهقة، فيزداد النمو يف الطول  تطوير التوافق خالل مرحلة

سم يف السنة ، مما يعمل على إعاقة التوافق نتيجة لنمو األ، طراف، و خاصة يف األطراف السفلية، تتغري  11اىل  13من 

 .(1331جالل الدين علي ، ).املقدرة التوافقية النسبة بني أجزاء اجلسم املختلفة و تكون النتيجة اخنفاض يف



لقد تبني لنا بأن مرحلة املراهقة املتأخرة ليست جمرد تغري بيولوجي سريع يرتبط مبظاهر البلوغ و ما يرتتب عنه  :خالصة

أمحد أن مرحلة املراهقة ليست من حتوالت بيولوجية جسمية فقط بل يتعدى األمر اىل جوانب أخرى فيقول بسطويسي 

اكتمال و نضج جنسيا فقط بل جسميا و عقليا و اجتماعيا و بذلك يبدأ املراهق بتغيري ثوب الطفولة و ارتداء ثوب 

ة ، صفح1991بسيوين حممد عوض و الشاطئ فيصل ياسني، ).الرجولة و االستقرار و التوافق و االنسجام اْلركي 

و يف هذه املرحلة جند بأن املراهقني مييلون اىل أداء اْلركات و الفعاليات اليت تتطلب مستوى عايل من القدرات .(141

البدنية و كذلك األنشطة اليت تتطلب قدرا كبريا من الشجاعة و االعتماد على النفس و على هذا وجب على القائمني 

، و االهتمام هبا أكثر قصد استغالل االمكانيات البدنية اليت يتمتع هبا (سنة 19-12)لتدريب هذه املرحلة العمرية 

 . املراهق
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اْلقيقي من إنقاص الوزن للرياضيني هو ضبط الوزن شهدت اآلونة األخرية أمهية كبرية لعملية إنقاص الوزن و اهلدف -

التنافسي للرياضي و التخلص من الوزن الزائد دون املساس باْلال التدريبية أو الصحية مع احملافظة على القدرات املهارة و 

 .البدنية للرياضي

وهلا العلمية فهي تتطلب مستوى عايل و تعد رياضة اجليدو من الرياضات الدفاعية اهلجومية الراقية اليت هلا قواعدها و أص-

من األداء عند استخدام مهاراهتا و فنوهنا املختلفة لذلك فهي تعتمد على مدى اكتساب ال عيبها القدرات البدنية و ميثل 

الوزن الزائد مشكلة هلذه الرياضة ألن قانوهنا له إجراءات صارمة بشأن أوزان الرياضيني، و من هنا ظهرت أمهية مشكلة 

 .قاص الوزن السريع من خالل األساليب غري السليمة املستعملة إلنقاص الوزنإن

 : إنقاص الوزن عند الرياضي.1

إن السيطرة على الوزن والتحكم فيه قبيل املنافسات من املشاكل اخلطرية اليت تواجه الالعبني يف الرياضات اليت ترتبط 

ه املشكلة مهمة وخطرية فقد تعرض هلا مسعد علي ذوملا كانت ه،  األثقالدو واملالكمة ورفع يبالوزن كاملصارعة واجل

يلجأ بعض املصارعني إىل إنقاص أوزاهنم :كر ذ حممود يف دراسته العلمية ملعرفة أفضل الطرق وأثارها على الالعب حيث ي

الوزن مثل اجلفاف بنسب ومعدالت كبرية ويف فرتة زمنية  قصرية قبيل املباريات وباستخدام طرق وأساليب حادة إلنقاص 

والتحمل مع  ةه الطرق هلا تأثري سليب على عنصري القو ذوه, التعرق و استخدام العقاقري و املسهالت ومدرات البول  و

من املعروف ، و (482، صفحة 2110 مراد إبراهيم طرفة،). هبوط القدرات التنافسية وضعف اْلالة الصحية العامة للفرد

و يسعى لالشرتاك يف الوزن األقل   لضمان الفوز ،أن املصارع يشرتك يف وزن معني يتنافس فيه مع أقرانه من املصارعني 

 . لك بسرعة وبأي طريقة ذلك بإنقاص وزنه واخلطورة الطبية هنا أن حياول ذو 

لك سببا ذا اخلصوص جيب أن يتم إنقاص الوزن يف حدود عدم الضرر بالصحة العامة لالعب وبدون أن يكون ذويف ه

على املصارعني جتمعت إحصائية  و بناء على عدة حبوث علمية. العب للياقته البدنية وبالتايل هزميته يف املباراةللفقدان ا

عدد كبري من املصارعني ينقصون أوزاهنم ( مصارعا أمريكيا 747ن على حبوث قام هبا الدكتور تبتو )لدينا املعلومات التالية 

معظم عمليات إنقاص الوزن  ا خطر طيب أكيد على صحتهم ولياقتهم   البدنيةذيف فرتة زمنية قصرية نسبيا ويف ه

 .خسارهتم للمباريات  اليت تسبق املباريات مما يؤدي الخنفاض لياقتهم الصحية والبدنية و  األيامللمصارعني تتم مباشرة يف 

 من وزهنم األصلي %21إىل  3يفقد املصارعون بناءا على هذه الدراسة من -



، صفحة 2110أسامة رياض، ).أصغر و أقل األوزان هي من أكثر ما يتم فيه عمليات إنقاص الوزن  يف املصارعة-

042). 

من الوزن الزائد  يتعرض ْلالة من الضعف و عدم االتزان خاصة إذا كانت  عملية إن الالعب الذي حياول التخلص -

و   ، إنقاص الوزن قبل موعد املباراة بفرتة قصرية نظرا لعدم مناسبة التغذية للمجهودات القوية املكثفة اليت يبدهلا الالعب

باضطرابات  إىل درجة خميفة ، فيصابلك فقدانه لكميات هائلة من العرق تؤدي إىل هبوط نسبة السوائل باجلسم ذك

تالل نسبة إفراز اهلرمونات و فقدان درجة االتزان العام و رمبا تعرضه أيضا لإلصابة خا كذلكاجلهاز العصيب و الدوري و  

إخل من تلك اْلاالت اليت ال ميكن معها توقع إحراز الالعب ألية نتيجة مشرفة ...حبالة األنيميا اْلادة نتيجة لسوء التغذية 

العديد من الالعبني الذين أصيبوا مبثل هذه اْلاالت نتيجة يف املنافسة و الرياضات اليت تعتمد على أوزان الالعبني  مملوء ب

إلتباعهم تلك الوسائل اخلاطئة يف عمليات إنقاص الوزن بدون حدود و االستهتار الشديد لبعض املدربني من أصحاب 

 اراتأو انتص،الضمائر غري املسؤولة و الذين يعرضوا الالعبني للهالك املدمر من أجل اْلصول على بطوالت مزيفة 

 .(385، صفحة 2112وليد توفيق قصاص، )مؤقتة

 :الطرق المستخدمة إلنقاص وزن المصارع و النتائج المترتبة عليها.2.1

أكثر الطرق استخداما إلنقاص وزن املصارع هي عن طريق عدم تناول الطعام ملدة طويلة نسبيا مع االمتناع عن تناول -

 .هلا  األدىنو تقليل كميات السوائل اليت يتناوهلا املصارع إىل اْلد  الذهنيةو ( الكربوهيدرات)األطعمة السكرية 

إذا ما مت فقدان السوائل اإلضافية من جسمه عن طريق العرق و ذلك  و باإلضافة ملا سبق حيدث نقص يف وزن املصارع-

إما أن يكون من خالل إجراء محامات الساونا و البخار و إجراء اجلري ملسافات طويلة ، و يفضل عمل عدة طرق 

لة ونشري هنا إىل لساونا و اجلري ملسافات طوياالغذائي املبني مع عمل اْلمامات  إلنقاص الوزن مثل اجلمع ما بني النظام

أن بعض املصارعني يعمدون إلنقاص أوزاهنم إىل تناول العقاقري املدرة للبول أو املثبطة للشهية أو امللينة  وبدون استشارة 

طبية و يف هذا قد تعرضه ألخطاء طبية مثل حدوث اضطرابات و هبوط بوظائف الكلى إذا ما استخدم العقاقري املدرة 

اجلهاز العصيب املركزي مع احتمال التعرض األمراض النفسية املختلفة إذا ما استعملت العقاقري للبول ، و االضطرابات 

تسبب العقاقري امللينة و اليت تعمل على اجلهاز اهلضمي و األعصاب املغذية له فقدان قد  املؤثرة على الشهية ، كما

الفيتامينات و األمالح املعدنية مع تعرض الالعب املصارع ملواد حيتاجها اجلسم و بالتايل حيدث نقصا يف السوائل و 



ي يف عمل اجلهاز اهلضمي و فقدان نسبة كبرية من لياقته البدنية و احتمال حدوت فيظو  اضطرابلفقدان الشهية دائم و 

 و خطورة ، (043، صفحة 2110أسامة رياض، ). إغماء لذلك ننصح دائما بأن يتم ذلك حتث إشراف طيب متخصص

م اليت قاإنقاص الوزن للمصارع بطريقة غري علمية و بدون استشارة طبية قد أوضحتها عدة دراسات أمهها الدراسة العلمية 

  :هبا االحتاد األمريكي للطب الرياضي و خالصتها مايلي

 .وبالتايل نقص لياقته البدنية العامة النقص اْلاد يف وزن املصارع يقابله فقدان النسيب لعنصر القوة العضلية-

 .فقدان املصارع لتحمل أداء عدة مباريات متواصلة  - 

عند حدوث نقص يف اإلمداد الغذائي للجسم حيدث نقص مقابل يف االمتصاص لألكسجني و بالتايل نقص يف  - 

 . ملصارع البدنيةنقص ملحوظ يف لياقة ا ودخول األكسجني للخاليا و عدم إنتاج كاف للطاقة اْليوية 

قصى جمهود لديه وجد تأثر واضح يف ضخ الدم من القلب على النحو أقل من املصارع لالختبارات اجملهود األ عند أداء-

 :التايل

 .زيادة يف سرعة إيقاع و ضربات عضلة القلب(أ

-.من القلب إىل أنسجة اجلسم املختلفة فيحدث نقص يف لياقة املصارع البدنية ينقص يف كمية ضخ الدم االنقباض(ب

 .يف جسم املصارع( ته الدموية اْلمراء االدم الناقص كر )نقص يف حجم الدم و البالزما 

 ضعف عام يف جهاز حفظ حرارة اجلسم للمصارع  و غالبا ما يتعرض لنوبات اخنفاض يف درجة اْلرارة ال جيد هلا مربر -

 ( لنقص الطاقة اْليوية الناجتة يف اجلسم نتاج لنقص التغذية) 

نقص وظائف عمل الكليتني نظرا لنقص وصول السوائل إليهما و بالتايل تتأثر عملية الرتشيح الوظيفية هبما مع حدوث  -

ا سلبيا على عمل اخلاليا فقدان عنصر البوتاسيوم يف البول مما يؤثر تأثري  -. تقلص نسيب يف األوعية الدموية املغذية هلم 

 .اجلسم بإحداث نقص مباشر يف اللياقة الفسيولوجية و البدنية للمصارع 

و بالتايل حيدث نقص واضح  يف ( خمزن إنتاج السكريات و الطاقة ) نقص  حاد يف اجلليكوجني الكبدي  للمصارع  -

 .لياقة املصارع البدنية 

 .لوزن و كيفية تأثر اجلسم فسيولوجي هبا ا صاخنفاض أو نق ومن املهم أن تعرف تأثري

ففي حالة إنقاص الوزن بطريقة إجراء محامات الساونا و اْلمامات البخارية املتنوعة يتم إنقاص للوزن عن طريق فقدان  

 .السوائل النسيب من داخل و من خارج اخلاليا 



وأمالح حيوية هامة للجسم وتفاعالته  واملشكلة يف عمليات إنقاص الوزن للمصارع تتمثل يف ما يفقده من معادن

 .الكيميائية مما يسبب تأثريا سلبيا على لياقته البدنية 

ال  يف املنافسة وقد وجد يف البطوالت العاملية واالوملبية يف املصارعة أن الفرتة الزمنية بني عملية وزن الالعب واشرتاكه

السوائل والوزن بدرجة   بإنقاصا كان املصارع قد قام ذفيها إتسمح له باستيعاب كمية السوائل واملعادن لتعويض النقص 

 1995 ا حسب دراسة كل من سيفارد وشاكذكبرية مما يؤثر سلبيا على لياقتهم البدنية والفسيولوجية ،وه

  (shephard et shek )(Thierry Paillard, 2010, p. 143) 

ي يؤدي إىل ذساعة لتعويض املاء املفقود ال 36-24ويؤكد الدكتور أمحد نصر الدين سيد بأن اجلسم حيتاج إىل حوايل  

 .(012، صفحة 2113أمحد نصر الدين سيد، ) من وزن اجلسم% 2.1-4نقص مابني

الوزن  يكون على الناشئني من املصارعني نظرا لتأثري العمليات  إلنقاصوقد أشار العلماء إىل أن الضرر الكبري 

وهو ما جيب أن يضعه  بنقص الوزن و بالتايل تتأثر عمليات النمو البيولوجية لديهم  الفسيولوجية للغدد الصماء لديهم

إنقاص  اتصائي الطب الرياضي يف حسباهنم عند الرتشيد العلمي لعمليواملصارعني وأخ اإلدارينياملدربني و املسؤولني 

الدموية  األوعيةلك نتيجة للتقلص النسيب يف ذويف نسبة هرمون رينني البالزما و  حتدث زيادة يف هرمون االلدسرتون)الوزن 

لبدين لالعب ،كما أن هناك ساعة بعد اجملهود ا 02-6 السوائل والتغذية يف جسم املصارع ودلك خالل بإنقاصبالكليتني 

 (.تيد مسؤول عن فقدان الكليتني أثناء نقص السوائل لعنصر البوتاسيومدإنزمي يسمى ليوسني أمينوبيب

مما يسبب نقصا مقابال        األمالحي طريقة كان حيدث نقصا يف السوائل من املاء واملعادن و أالوزن ب بإنقاصوعموما أنه 

 .ملان ،كرفونني وغريهمو لك عدد كبري من علماء الطب الرياضي أمثال هذالبدنية ،وقد أيد وموازيا يف لياقة املصارع 

لذلك ننصح بتجنب إنقاص الوزن بصورة حادة و سريعة ، و تبقى وسيلة اجلري ملسافات طويلة و هي أقل الطرق ضررا 

حتدث نقصا يف  %5الوزن بنسبة  حيث أكدوا أن إنقاص( هربرت. الربوفيسور ريبسل ، د) من الناحية الفسيولوجية 

أكسجني له  اللياقة البدنية و كفاءة اجلهاز الدوري التنفسي للمصارع ، و تتأثر أقصى قوة و طاقة عضلية و استهالك

 % .41بنسبة 

من أحباث إىل أن  هحيث أشار فيما نشر  (Saltin et Zambraski)وأكد ذلك أيضا الربوفيسور سالتني و زمرباسكي

إنقاص الوزن يقلل من التحمل العام للرياضي ، كما حيدث نقصا يف املخزون العضلي من الطاقة و خاصة اجلليكوجني و 

من كمية اجلليكوجني باجلسم و ِيؤثر  %31 – 21دقائق جمهود عضلي حيدث نقصا يف هذا املخزون قدره  1عند أداء 



، دراسة سيفارد"جهاز املناعة مما يؤدي إىل ضعف يف صحة الرياضي   على تايلذلك سلبا على قدرة االسرتجاع و بال

فيض و إنقاص وزنه بأداء التدريبات الرياضية العنيفة أن يضع يف ذهنه حدوث النقص و يلزم ألي مصارع يريد خت " شاك

 ني و الالزمة كمصدر طاقةللنقص الذي حيدث يف كمية املخزون من اجلليكوج املؤكد يف السوائل و األمالح باإلضافة

) ت أحباث أخرى ثو قد أتب ، حيث(Thierry Paillard, 2010, p. 144) .حيوية رئيسي أتناء املباريات  حسب

من  %3عدم تأثري اللياقة البدنية للفرد إذا مت إنقاص الوزن بكمية أقل من ( الربوفيسور تيلور يف جامعة مينسوتا بأمريكا 

 .الوزن العام للجسم 

كما اتفق معظم علماء الطب الرياضي و الفيسيولوجيا على أن قياس أقصى استهالك أكسجني هو الطريقة املثلى - 

 .لياقة اجلهاز الدوري التنفسي للمصارع لتقييم 

و يقل بشدة  %2- 0منو قد اتضح أن أقصى استهالك أكسجني للمصارع يتأثر سلبيا عندما حيدث نقصا يف الوزن -

 .مثال %2عند حدوث نقص يف وزن اجلسم يبلغ 

دة النبض إىل اْلالة ضربات القلب و من مدة عو إيقاع كما اتضح أيضا أن إنقاص وزن للمصارع يزيد من إسراع - 

 .الطبيعية قبل اجملهود البدين 

لعمليات  تعرضه و زيادة ضربات القلب حتدث بصورة ملحوظة عن أول و رابع دقيقة من اجملهود البدين للمصارع عند- 

 .Thierry Paillard, 2010, p) .إنقاص الوزن ، مما يشري لنقص اللياقة و كفاءة اجلهاز الدوري التنفسي للمصارع

 2000 سنة، مسيث و آخرون، 0274سنة كوستيل و فانك ) يؤكد كل من الباحثني التاليني  و . (148

‘Costill et Fink,Smith’  يف دراستهم أنه كلما كانت مدة إنقاص الوزن قصرية كلما كانت نسبة الدهون الناقصة

 .قليلة  و الوزن الناقص يكون من حجم املاء باجلسم و يف هذه  الطريقة خطورة أكيدة على صحة الرياضي 

اجلسم يؤدي إىل من املاء يف % 1أن إنقاص نسبة  (Mounier et Bigar)( 0226موين و بيقار ) و يشري كل من -

 Thierry) .مما يؤثر على مردود القلب( السيسطويل ) ارتفاع نبض القلب و نقص يف كمية ضخ الدم االنقباضي 

Paillard, 2010, p. 145)  وللمحافظة على الكتلة اخللية من الدهون جيب أن تتم عملية إنقاص الوزن يف مدة

  (Fogelholm M , 2003, p. 615)كلغ يف االسبوع 1أسبوعني على االقل و أن ال يتجاوز الوزن املفقود 

   :تأثير إنقاص الوزن على األداء .1.1



ومن . مع األسف فإن الكثري من الرياضيني يستعينون بطرق إلنقاص الوزن يكون هلا تأثري عكسي على األداء و الصحة 

مما ال شك فيه أن . طعام بشكل كبري و تقليل السوائل اليت يتم شرهبا الهذه الطرق الضارة تقليل ما يتم اْلصول عليه من 

ألنه ليس هناك دليل يف ،داء ب األاو لكن ذلك يكون على حس. ضل الشخص الرياضي رمبا يصل إىل شكل خارجي أف

بدال .الواقع على أن اخنفاض مستوى الدهون يف اجلسم أو نقص وزن اجلسم يؤدي بشكل تلقائي إىل رفع مستوى األداء 

من . غذية اجليدة من ذلك ، فإنه يبدو أن األسباب الرئيسية للنجاح تتمثل يف التكوين الوراثي و التدريب العنيف و الت

يتسبب يف تقليل قدرة اجلسم على العمل يف وجود األكسجني و هو ما يعين  ناجلدير بالذكر من أن اإلنقاص السريع للوز 

تقليل كمية األكسجني اليت حيصل عليها اجلسم و قد اتضح من خالل القياس حدوث اخنفاض يف هذه القدرة قدر 

ستوى السوائل يف اجلسم  كما ممن وزن اجلسم بسبب نقص  % 3 إىل2لدى الرياضيني الذين فقدوا من  %5حبوايل 

لدى أولئك الذين فقدوا وزهنم  بسبب النظام الغذائي الصارم عالوة  %01لوحظ حدوث اخنفاض من املمكن أن يصل 

تتطلب وجود كمية كبرية من األكسجني ، و  ال فإن هذا يؤدي إىل التأثري السليب على األداء يف األنشطة اليت. على ذلك 

الباحثني وجدوا أنه من بعض ن أ، وذلك على الرغم من (088، صفحة 2114خالد العامري، )القوة و التحمل العضلي 

إنقاص  ،وبالفعل بعد إنقاص الوزن بشكل منتظم  (اليت يتم التعبري عنها مقارنة  بوزن اجلسم ) املمكن أن تتحسن القوة 

 (التحمل الدوري التنفسي و القوة العضلية) وائيةالقدرات الالهوائية و اهلحتسن يؤدي إىل  تدرجةالوزن بالطريقة امل

(Thierry paillard, 2006, p. 684) 

 :متناولة إلنقاص الوزن تأثير تقليل السعرات الحرارية .1.1

يؤدي إتباع نظام غذائي قاسي يتم من خالله اْلصول على كميات ضئيلة من الطعام إىل نقص الفيتامينات و املعادن،  

ويرجع ذلك إىل أنه كلما  قلت  الكمية اليت يتم  اْلصول عليها من الطعام ، فإن ذلك يعين تقليل ما حيصل عليه اجلسم 

لذا فأنه رمبا ينصح باْلصول على عناصر تكميلية عند أتباع النظام الغذائي ألكثر من ثالثة . ة من مواد غذائية دقيق

دو و يددة يف املنافسات كما يف رياضة اجلحىت يتمكن الرياضيون من ضبط الوزن مبا يتناسب مع األوزان احمل أسابيع

زن بسرعة مثل التوقف عن تناول الطعام أو التقليل ن إىل بعض الطرق إلنقاص الو ؤو املالكمة  و كمال األجسام فإهنم يلج

من كمية السوائل اليت يتم اْلصول عليها أو التدريب يف مالبس خاصة لزيادة العرق أو محامات الساونا أو حبوب 

ذه التخسيس أو اْلصول على أطعمة أو عقاقري تؤدي إىل التفريغ األمعاء أو إدرار البول او التقيؤ عن عمد ، و يف مثل ه

من ناحية أخرى يف دراسة مث إجرائها على . أيام  3كيلو غرام يف  4.5اْلاالت ، ليس من الغريب أن يقل وزن اجلسم 



ويف دراسة أخرى . منهن أهنن استخدمن أكثر من طريقة واحدة من هذه الطرق%32من الرياضيات ،اعرتف  081

 . بإتباع طريقة من هذه الطرق إنقاص الوزن من السباحات الشابات أهنن حاولن  %05 اعرتف،

من جهة أخرى من املمكن أن يؤدي إتباع نظام غدائي أو التقليل كمية الطعام اليت يتم اْلصول عليها بشكل كبري لفرتة 

طويلة إىل نتائج صحية أكثر خطورة بالنسبة للنساء الرياضيات فقد مت الربط بني اخنفاض وزن اجلسم به و نسبة الدهون 

ضطرابات يف انتظام عملية اْليض عالوة على انقطاع الطمث و الكسور الناجتة عن التدريب أما بالنسبة به و حدوث ا

 .التستوستريون هرمون للرجال ، فإنه يتم الربط بني اخنفاض وزن اجلسم و نسبة الدهون به من ناحية و بني التقليل إفراز 

ف و تقليل الكميات اليت يتم اْلصول عليها من الطعام بشدة  اجلمع بني التدريب املكثىلمن ناحية أخرى ، كما ذهب إ

عالوة على الضغط النفسي بسبب الرغبة يف إنقاص الوزن كل ذلك يؤدي إىل حدوث اضطرابات يف اجلهاز اهلضمي كما 

تقليل نسبة يكون له أثار سلبية على عملية تناول الطعام لدى بعض الرياضيني ، و يقول العلماء إن أولئك الذين حياولون 

الدهون للوصول إىل شكل أفضل للجسم تزيد احتماالت حدوث اضطرابات يف العادات الغذائية لديهم عن أولئك الذين 

 (119، صفحة 1334خالد العامري، )يقللون نسبة الدهون من أجل أهداف تتعلق برفع مستوى األداء 

 : إنقاص الوزن و التدريب الشاق.1.1

كيلو غرام يف   1.5ينبغي أن يكون هناك ما يكفي من الطاقة ملواصلة التدريبات الشاقة شريطة أن ال يتم إنقاص أكثر من 

من اجلدير بالذكر أنه من النتائج . األسبوع و اْلصول يف الوقت نفسه على كميات مناسبة من الكربوهيدرات و الربوتني 

( من الطاقة اليت حيصل عليها اجلسم  %61على األقل ) الثابتة للدراسات أن اْلصول على كمية كبرية من الكربوهيدرات 

 .  ى التحمل العضلي و كل من القدرة على العمل يف وجود و يف غياب األكسجنييعد أمرا ضروريا للحفاظ عل

ليكوجني و زيادة أكسدة اجل جتدر اإلشارة إىل أن اْلصول على كمية أقل مما جيب من الكربوهيدرات تؤدي إىل استنفاد

ر األساسية أيضا يف عملية يعد من األمو  الذهنيةنسجة غري األالربوتني ، باإلضافة إىل ذلك فإن اْلفاظ على حجم 

أقل و كانت عملية  األساسي األيضالتخلص من الدهون ، ذلك ألنه كلما قل حجم العضالت يف اجلسم كان معدل 

 .(021، صفحة 2114خالد العامري، )التخلص من الدهون أصعب 

من الوزن الكلي ميكن أن يؤدي إىل اخنفاض الكتلة اخلالية من الدهون للجسم و خاصة  % 01 إذا فاق إنقاص الوزن-

 .Degoutte et al) 2116"ديقوت و آخرون"إذا مت خفض السعرات اْلرارية إىل اْلد األدىن و هذا حسب دراسة 

(Thierry Paillard, 2010, p. 148)                                                                                    



يعد املاء ضرورة مهمة من ضروريات اْلياة بعد األكسجني فاإلنسان :أداء الجهد البدني في  الماء و أهميته1.1

ء اقليلة بدون ماء ، و تكمن أمهية امل يستطيع العيش لعدة أسابيع بدون غذاء ، لكنه ال يستطيع العيش أيام معدودة و

 .لإلنسان لتعدد وظائفه 

من وزن اجلسم و كلما كان اجلسم عضليا زادت نسبة املاء  %81أو %75حيتوي اجلسم البشري على كمية من املاء إىل 

الزما الدم يف الب التجاويف اليت تغطي اخلاليا و ، و تكون موزعة يف اخلاليا و ذهنيافيه و تقل إذا كان اجلسم 

غدد و حول األعصاب و املعدة و تشكل نسبة اليف مصل الدم و اللعاب و    %38 داخل اخلاليا و    %62يوجدذإ

 (222، صفحة 2101نشوان عبد اهلل نشوان، ) %75املاء يف العضالت حوايل 

ينظم إحساس الفرد بالعطش بواسطة مركز يف مهاد الدماغ يعرف مبركز : فسيولوجية العطش و التوازن المائي-
فرط تركيز :إدرار البول ومن أهم العوامل احملفزة ملركز الشرب منع  الشرب يقع  قريبا جدا من مركز آخر يعرف مبركز 

عندما ينقص حجم املاء أو األمالح باجلسم و ارتفاع درجة حرارته أو درجة حرارة اجلو احمليط ، كما ينبه مركز الشرب 
سوائل اجلسم عامة ، و يالحظ أن هذه العوامل جمتمعة تكون مرافقة ألداء اجلهد البدين ، و خاصة عند األداء يف اجلو 

حيدث ذلك حىت قبل امتصاص املاء يف املعدة و  اْلار ، و يؤدي شرب املاء إىل ختفيف حدة العطش للفرد بصورة مؤقتة 
هو الذي تتألف منه البالزما و  األخريو  %25بنسبة  و (001، صفحة 2113أمحد نصر الدين السيد، )و األمعاء 

أنه حيدث تبادل سريع و دائم بني توزيعات املاء  إالنسيجي و على الرغم من هذا التقسيم السائل بني اخلاليا أو سائل 
يبقى  يعرب خاليا و أجزاء اجلسم املختلفة مما يشكل نوعا من التوازن الديناميكي أو فيما يعرف بالتوازن املائي ، و لك

و يوضح  املفقود منه ، و ذلك التوازن تابتا ال بد أن يكون هناك تكافؤ أو توازن  بني حجم املاء الداخل إىل اجلسم
 .حجم هذا املقدار يوميا لدى األشخاص األصحاء البالغني ( 2)  رقم اجلدول

 املاء املفقود من اجلسم - املاء الداخل إىل اجلسم - 

 :فاقد من اجلسم عن طريق - :داخل إىل اجلسم عن طريق - 
 لرتا  يمل 0411البول - لرتا  ملي0351( ماء حر) الشرب - 
 لرتا  يمل 711( العرق ) اجللد - لرتا  يمل 211( األطعمة ) الغذاء - 

 لرتا  يمل 451أكسدة الغذاء -  
 

 ملى لرتا 011( الرباز )األمعاء -
 لرتا  يمل 511(هواء الزفري ) الرئتني -

 لرتا  يمل 2711اجملموع - لرتا  يمل 2711اجملموع - 
 

  .راحة لألشخاص األصحاء البالغنيال املفقود منه يوميا يف حالة و الداخل إىل اجلسميوضح توزيع املاء ( 2) جدول رقم ال



لك على شكل ذللماء أمهية كبرية أثناء التدريب أو أداء أي جهد بدين وسوف نوضح :الماء والتدريب الرياضي -

 :نقاط لسهولة الفهم وكما يأيت 

جيب تلبية حاجة الرياضي من املاء ألمهيته يف تنظيم  روف البيئية ،إذتعتمد كمية املاء املفقود على مدة التمرين و الظ-0

درجة حرارة اجلسم ،إذ أن اْلرارة الناجتة من التمرين ملدة بضع دقائق تكون كافية إلتالف بروتني العضالت لوال وجود املاء 

 من وزن اجلسم  % 8-2من خالل التخلص منها عن طريق التعرق ، إذ تقدر كمية املاء املفقودة ب 

حجم ) نقص املاء و السوائل من داخل اجلسم تؤدي إىل نقص حجم البالزما مما يؤدي إىل نقص أو التقليل يف  -2

 ( . الضربة ، الدفع القليب ، اخنفاض ضغط الدم 

خالل  كيلو غرام من وزن اجلسم( 4-2) لرت أي  4كمية من املاء تصل إىل ( املطاولة ) يفقد الرياضي التحمل  -3

 ساعة من التدريب أو السباق ، لدى من الضروري مراقبة الوزن قبل التدريب و بعده 

 : من ماء جسمه ويؤدي ذلك إىل (  %3) يتدهور أداء الرياضي إذا فقد  -4

 .النشاطضعف أداء العضالت و عدم االستمرار يف  –أ 

 . كلى اخنفاض يف حجم الدم و بطء عمل القلب ، و دوران الدم يف ال –ب 

 .األكسجني قلة استهالك –ج 

 . من الكبد  اجلليكوجنينفاد خمزون  –د 

 . قلة كفاءة تنظيم اْلرارة  –ه 

  .اْلرارةمن وزن اجلسم تبقى األجهزة ساخنة و يصاب بضربة  %6أما إذا فقد الرياضي  -5

 .التامساعة للتعويض  36حيتاج إىل  %(  7- 4) الرياضي الذي يفقد وزنه  -6

 نياجلليكوج ناء التمرين قل استهالكثتدعيم قوة التحمل إذ تشري التجارب إنه كلما زاد املاء باملقدار املوصي به أ – 7

ناء ممارسة النشاط البدين جيعل العضالت تستهلك تلك ثعضالت ليعطيها الطاقة ، فتناول السوائل أالالذي حتتاج إليه 

و النتيجة لذلك سوف لن حيصل ( العضلة للحصول على الطاقة  اجلليكوجنيأي تكسري )  نيالسوائل بدال من اجلليكوج

بالعضالت حوايل  و %75بـ إجهاد سريع للعضلة و بذلك نستطيع تأخري ظهور التعب ، ألن كمية املاء يف الكبد تقدر 

 (223، صفحة 2101نشوان عبد اهلل نشوان، ) . 818%



 :ماذا تشرب من الماء -

وجدوى استخدامها ال يزال مصدر جدل وال ينصح بشرهبا أثناء ( ملح +سكر +ماء )هناك بعض التجارب تستخدم -0

 .التعرق  التمرين ألهنا تزيد من تركيز األمالح باجلسم بسبب

 .دريب شرب سوائل طبيعية تيفضل بعد االنتهاء من ال-2

 .دقيقة قبل موعد التدريب وخاصة رياضي التحمل (31-05)لرت كل ( 2-0)أوسائل بارد يفضل تناول املاء -3

 حصول مضاعفات م يفضل تناول املاء البارد و ذلك لسرعة امتصاصه من املعدة مما يقلل من امتالئها ومن عد-4

 (225، صفحة 2101نشوان عبد اهلل نشوان، )

 يوضح امليزان املائي يف جسم اإلنسان (1)الشكل رقم -

 ملاذا ال جيوز استخدام مدرات البول كوسيلة إلنقاص الوزن ؟ -

إن مدرات البول تؤدي إىل نقص الوزن عن طريق جتفيف األنسجة  -

من %3ماء و هلذا فإن نقصان أكثر من %71اليت حتتوي على  الذهنية

كلغ يؤدي   61كلغ لشخص يزن   0.8ساعة أي  24وزن اجلسم خالل 

العامة إىل نقص جوهري يف السوائل و األمالح مما يؤدي إىل تقلصات عضلية يف الرجل و املعدة و نقص األمالح 

املسؤولة عن كهربية العضالت مثل الصوديوم و البوتاسيوم ، و حساسية اجلهاز العصيب مما يؤدي إىل انقباضات و نشاط 

عضلي عشوائي و تعطل جهاز بطء حرارة اجلسم و ارتفاع و اضطراب معدل ضربات القلب و كل هذا ميكن أن يؤدي 

 (65، صفحة 2100مد حسن، زكي حم)إىل الوفاة 

  :ضبط وزن الرياضي  .1.1

دو  و املالكمة ، يعد من يبالنسبة للرياضات اليت يتم من خالهلا تصنيف الالعبني على أساس وزن اجلسم كما يف اجل

أال يتم حتقيق ذلك على  املميزات أن يكون الالعب أقرب ما يكون إىل اْلد األعلى من فئة الوزن ، مع ذلك ينبغي

مما يؤدي إىل استنفاد خمزون (والقاسية صارمةعن طريق األنظمة الغذائية ال)من اجلسم  ذهنيةحساب فقد أنسجة غري 

عن طريق تقليل ما يتم اْلصول عليه من السوائل و ) أو نقص مستوى السوائل يف اجلسم ( بسبب اجلوع )اجلليكوجني



جتدر اإلشارة إىل أن املبادئ اخلاصة بضبط ( . يت تزيد من العرق أو العقاقري املدرة للبول محامات الساونا أو املالبس ال

 :تلك اخلاصة بإنقاص الوزن الوزن مبا يتناسب مع متطلبات املنافسة تتشابه مع

 قم بتحديد أهداف واقعية و ميكن حتقيقها -

ف كيلو من الدهون يف األسبوع و يعد ذلك بالغ النتائج ، اعمل على التخلص من نص إىلحدد وقتا كافيا للوصول -

البد من أن يتم .من االحتياج اليومي للطاقة  Kcal 511و يكون ذلك بإنقاص . املتبعة  لإلسرتاتيجيةبالنسبة  األمهية

 . التخطيط لضبط الوزن قبل أسابيع كثرية من بداية اْلدث الرياضي و ليس يف اللحظة األخرية كما حيدث غالبا 

، صفحة 2114خالد العامري، ) .راقب بنية ووزن اجلسم عن االستعانة بطرق قياس مسك اجللد و نسبة الدهون -

222). 

 Véronique) .دويمن وزن اجلسم بالنسبة ملصارع اجل % 01-8ثالية بالنسبة للرجال ترتاوح ما بني املنسبة الدهون -

Rousseau, 2009, p. 3) 
و ال تأكل يف أي حال من األحوال أقل  %05كمية اليت حتصل عليها من السعرات اْلرارية اليومية بنسبة القم بتقليل -

يف اليوم حىت يتم اْلصول على ما حيتاجه اجلسم من Kcal 2111ال جيب أخد أقل من .) من معدل األيض األساسي 

 (Véronique Rousseau, 2009, p. 6) ،( الطاقة لقيامه بواجباته على أكمل وجه 

 .قم بزيادة وقت وعدد التمارين الرياضية لتحقيق ميزان الطاقة السليب -

 .من إمجايل السعرات اْلرارية اليت حيتاج إليها اجلسم%61اجعل ما حتصل عليه من الكربوهيدرات ميثل -

، 2114خالد العامري، )من السعرات اْلرارية %25و05أقلل من الدهون اليت حتصل عليها حىت متثل نسبة ترتاوح بني -

 .(262صفحة 

غرام من الربوتني تقريبا لكل كيلو جرام من وزن  0.6أقلل من تقويض العضالت إىل اْلد األدىن عن طريق اْلصول على -

 . اجلسم يف اليوم 

 ( .مرات يف اليوم  6 -5 )تناول الطعام يف أوقات متعددة و منتظمة -

السوائل يف اجلسم ، حيث من املمكن  جتنب إنقاص الوزن يف اللحظات األخرية عن طريق اجلوع أو إنقاص مستويات-

و ذلك ألن اجلوع الشديد يؤدي إىل استنفاد خمزون اجلليكوجني يف اجلسم و لذا فإن .أن ينطوي ذلك على بعض اخلطورة 



الالعب لن يكون قادرا على األداء يف أفضل شكل ، جتدر إثارة إىل أن اخنفاض مستوى السوائل يف اجلسم إىل خلل يف 

 .رتواليت كما يؤدي إىل حدوث شد يف العضالت عالوة على عدم انتظام ضربات القلب مركبات إليك

جدير بالذكر أن هناك شكا يف إمكانية تعويض لنقص من الطاقة و ضبط مستويات السوائل يف اجلسم بني عملية ومن 

لى األقل من عملية الوزن ، الوزن و املنافسة ، لذا احرص على أن تكون قد وصلت إىل الوزن املطلوب قبل يوم واحد ع

هذه الطرق  إىليف حالة إذا ما وجدت أنه من الصعب جدا حتقيق النتائج اليت تريدها فيما يتعلق بالوزن دون اللجوء 

 .فكر يف دخول منافسات يف الوزن األعلى . اخلطرية 

ئي منوذجي ، و فشل يف إنقاص وسلوكه الغذا(  %5ليس أقل من ) إذا كانت نسبة الدهون يف اجلسم الرياضي مثالية -

و . لك لزيادة الوزن ذعليه أن يفكر يف تغيري فئة الوزن اليت تتنافس فيها و ‘ وزنه من أجل حتقيق الوزن لذي يشارك فيه 

 .جيب جتنب إتباع الطرق اليت سبق ذكرها إلنقاص وزنه ألن ذلك سيكون له عواقب وخيمة على أداء و صحة الرياضي 

(Véronique Rousseau, 2009, p. 6) 

  :األنظمة الغذائية الخاصة بإنقاص الوزن-

بذ له أو ممنوع عليه الدخول يف أنظمة احملينبغي أن ال يقلل الرياضي من طعامه بغرض إنقاص الوزن ، مبعىن أنه من غري -

اجلسم على  ىألنه ميارس أنشطة قوية و حيوية و اليت تعمل على إحالل الدهون بالعضالت يف نفس الوقت يبق الرجيم

 .وزنه كما هو 

و الربنامج الرياضي اجملهد يصاحبه دائما ازدياد يف معدالت التمثيل الغذائي و الذي يتطلب بالتايل زيادة يف معدل 

ن إذا توقف الشخص عن ممارسة الرياضة ألي سبب من األسباب عليه حينئذ استهالك السعرات اْلرارية من الفرد ، لك

، صفحة 2100عبد الرمحن زاهر، ). أن يقلل من معدل استهالكه للسعرات اْلرارية و إال سيزيد وزنه بسرعة كبرية 

285). 

يعترب امليزان الطاقي اْلراري مؤشر يتحكم يف زيادة ونقصان الوزن عن طريق التمثيل  :الميزان الطاقي الحراري.1.1

 .الغذائي يف عملييت اهلدم والبناء والتصريف واالختزان للسعرات اْلرارية 

 اليومية واْليوية مثل النوم واملشي عبارة عن وحدة من الطاقة حنتاجها يف كل أعمالنا( كالوري )فالسعرات اْلرارية 

لألجهزة الداخلية يف اجلسم مثل التنفس والدورة الدموية وحركة األمعاء  الفسيولوجيةواجللوس إىل جانب األعمال 



وخيتلف معدل استهالك الطاقة اْلرارية من .واْلركات الالإرادية لبعض العضالت اليت تتطلب ذلك االستمرار اْلياة فيها 

اليومية وباملقابل فاألغذية اليت نتناوهلا يوميا حتتوي على كميات كبرية  شخص إىل أخر  حبسب العمر ودرجة شدة األنشطة

 .من الطاقة والبعض األخر حيتوي على نسبة قليلة من السعرات اْلرارية 

واليت تتمثل بالسعرات اْلرارية  وبإمكاننا قياس قيمة الطاقة اْلرارية لألنشطة البدنية اليت يستهلكها اجلسم خالل اْلركة

 (031، صفحة 2112وليد توفيق قصاص، ).كجزء من ميزان الطاقة اْلراري ( ي كالور )

واليت تدخل اجلسم عن ( كالوري )وهناك عالقة بني وزن اجلسم وبني الكميات املطلوبة وما حيتاجها من السعرات اْلرارية 

اْلرارية املستهلكة عن طريق اْلركة البدنية واليت جيب أن تكون يف توازن طريق التغذية اليومية وبني كميات الطاقة 

 .للمحافظة على وزن اجلسم 

وطاملا هناك توازن بني ما حيتاج اجلسم من السعرات اْلرارية عن طريق اْلركة البدنية ،فإنه لن يكون هناك أي تغيري يف 

 .شكل اجلسم سواء بالزيادة أو بالنقصان الوزن 

وجيب أن نعرف أن وزن اجلسم حيتوي على دهون وأنسجة عضلية وأن كميات السوائل واملاء املوجودة يف خاليا األنسجة 

العضلية وليست يف خاليا الدهون كما يعتقد معظم الذين ميارسون الرجيم القاسي ،وتعمل خاليا األنسجة العضلية على 

صبية اليت تعمل على حتريك العضالت يف النشاط البدين واْلركي حرق وصرف السعرات اْلرارية بواسطة اإلشارات الع

وتقليل نسبة الدهون من اجلسم واْلصول على الوزن املثايل مع أنه يف حالة إتباع الرجيم القاسي وخاصة الطريقة اجلافة 

 اجلسم بقدر تأثري النشاطنسبة من الدهون يف  أيةاليت هلا قدرة على التخفيف وزن اجلسم إال أنه ذلك ال يؤثر بتاتا على 

البدين واْلركي على الدهون املخزونة باجلسم مباشرة واليت تتحول إىل أنسجة حيتاجها اجلسم مما يؤدي إىل ختفيف الوزن 

 .(030، صفحة 2112وليد توفيق قصاص، ).مع احملافظة على الصدمات اخلارجية واملؤثرات األخرى 

ا يأيت ختفيف الدهون الزائدة يف اجلسم عن طريق معرفة امليزان الطاقي اْلراري لسعرات اْلرارية وتأثريه عليها وهناك كم

 :عامالن هامان يؤثران على امليزان الطاقي اْلراري مها

 .للجسم (األغذية املتناولة)االحتياج اليومي للسعرات اْلرارية :أوال

 (.اْلركة والنشاط البدين للجسم )ات اْلرارية االستهالك اليومي للسعر : ثانيا

عن االستهالك اليومي للسعرات اْلرارية (  ةاملتناول األغذية)زاد معدل احتياج اجلسم اليومي للسعرات اْلرارية  وإذا

فإن امليزان الطاقي اْلراري مييل حنو االجتاه االجيايب ويضطر اجلسم اختزان الكمية الزائدة ( النشاط اْلركي والبدين للجسم )



ه الزيادة إىل وطاقة احتياطية و بالتايل تؤدي هذ ذهنية خاليا  يف اجلسم كمخزون دهين أو( كالوري )من السعرات اْلرارية

 . يف شكل اجلسم وزيادة الوزن ريالتغي

مل تستغل باألعمال اليومية واإلضافية فأن  إذااْلركية البدنية على خاليا العضالت اليت  األنشطةيؤشر مستوى وشدة 

باإلضافة تقليل شدة األنشطة اْلركية البدنية  بالضمور وخاصة مع كبار السن و بناء على ذلك فإن حجمها تدرجييا يبدأ

إىل زيادة كمية الطاقة املتناولة من األغذية عن حاجة اجلسم ينتج عنه زيادة سريعة جدا يف نسبة خاليا الدهون يف جلسم 

 .مما يؤدي إىل زيادة يف الوزن 

ت إذا زاد معدل استهالك السعرات اْلرارية عن طريق اْلركة أو النشاط البدين عن احتياج اليومي للجسم من السعرا أما

فإن امليزان الطاقي اْلراري يتحول إىل االجتاه السالب وبذلك يضطر إىل االستفادة من الطاقة ( األغذية املتناولة )اْلرارية 

 .االحتياطية املخزونة يف اجلسم أو الدهون الزائدة يف اجلسم و ينتج عن ذلك إنقاص يف الوزن 

العضلية اثر  األنسجةتدرجييا موازنا للنقص يف العضالت و ( الطاقة ) و تأيت زيادة الوزن عن طريق تراكم و ختزين الدهون 

يؤدي إىل احنراف ( املتناولة  األغذية)أن النقص يف االحتياج اليومي للسعرات اْلرارية  غياب اْلركة و األنشطة البدنية ومع

ة أو نقصان وزن ما مل نعرف مستوى ميكننا حتديد وتثبيت درجة زياد انه الإال امليزان الطاقي اْلراري باجتاه املوجب 

 . أدائهالنشاط اْلركي والبدين وفرتات وزمن 

ويف املقابل كان استهالك ( املتناولة  األغذية)وإذا افرتضنا أننا تناولنا كمية أقل من احتياج اجلسم من السعرات اْلرارية 

العضلية  واألنسجة ن على حساب العضالتاجلسم منخفضا عن طريق مستوى النشاط واْلركة البدنية فإن النتيجة ستكو 

 .وبالتايل على نسبة الدهون 

عامل مهم يف  ليست داللة كافية أو( األغذية املتناولة )وحتت هذه الظروف فإن تقليل االحتياج اليومي للسعرات اْلرارية 

ن هامان يؤثران يف ختفيف وزن جند أن اْلركة البدنية واألنشطة الرياضية عامال بأنناعملية نقصان وختفيف الوزن علما 

 (Nathalie Boisseau, 2005, p. 392).اجلسم 

ومن أهم فوائد تقليل السعرات اْلرارية أيضا تقليل مستوى السكر يف الدم حيث يصبح منخفضا مما يؤثر بعد ذلك يف 

والدهون املخزونة هبا ( سكر الكبد )سريان بعض اهلرمونات املهمة اليت تعطي بدورها القدرة على إحراق مادة اجلليكوجني 

اجلليكوز املخزونة واليت تضمن للخاليا العصبية الوقود املناسب وزيادة  قإطالوكذلك تؤثر هذه اهلرمونات على الكبد يف 

يؤثر مادة الربوتني املوجودة يف العضالت أو األنسجة العضلية واليت  (االليكوكوتيسواد)على ذلك فان احد هذه اهلرمونات 



ت األنسجة العضلية ليسهل وصول من نفس العضال(أسيد  -أمينو)أجزاء صغرية و تضمن هلذه العضالت مادة  جتزئه إىل

سكر حىت بعد استنفار اجلليكوجني املخزون فيه  إىل(أسيد –أمينو )الدورة الدموية إىل الكبد وبالتايل حيول الكبد مادة 

 .وللكبد القدرة على االستمرار بتصنيع اجلليكوز للدم وبذلك يضمن للخاليا العصبية الوقود املناسب الستمرار عملها 

اْلركة )مع معدل االستهالك اليومي للسعرات اْلرارية ( األغذية املتناولة )ازن االحتياج اليومي للسعرات اْلرارية وإذا تو 

ي اْلراري سيكون متعادال مبعىن إن كمية قفإن امليزان الطا( واألنشطة البدنية 

الطاقة املتناولة تساوي كمية الطاقة املستهلك وبذلك يتم احملافظة على وزن 

 .سم اجل

 يوضح امليزان الطاقي (2)الشكل رقم 

 :أنواع الميزان الطاقي الحراري-

 )=(امليزان الطاقي املتوازن -6

 .توازن يف وزن اجلسم = الطاقة املستهلكة قيمة  حراريسعر 2811سعر حراري قيمة الطاقة الغذائية املتناولة 2811

                                               )+(امليزان الطاقي املوجب -2

 .زيادة يف وزن اجلسم =سعر حراري قيمة الطاقة املستهلكة 0811سعر حراري قيمة الطاقة الغذائية املتناولة 3511

 (-)امليزان الطاقي السليب -3

         نقصان يف وزن اجلسم =هلكة سعر حراري قيمة الطاقة املست 3511سعر حراري قيمة الطاقة الغذائية املتناولة  1133

 :توازن للطاقة ت معادال–

 :زنة الطاقة يف ختفيف الوزن هي واهناك ثالث طرق مل

سعر حراري وذلك عن (511-311)إىل أقل من حاجة اجلسم يف اليوم من ( الطاقة )خفض نسبة السعرات اْلرارية -1

املناسبة واليت حتتوي على مجيع مكونات الغداء الصحي وصرف السعرات اْلرارية  األغذيةحتديد .طريق األغذية املتناولة 

 .(022، صفحة 2112 وليد توفيق قصاص،).بزيادة اْلركة البدنية اليومية أو مبزاولة األنشطة الرياضية اخلفيفة ( الطاقة )

 .وزيادة صرف الطاقة اليومية عن طريق اْلركة البدنية ومزاولة األنشطة الرياضية  األغذيةتقليل تناول -2

 :إرشادات و نصائح لتقليل و إنقاص نسبة الدهون في الجسم-



فقدان الوزن يأيت عن طريق فقدان الدهون املخزونة باجلسم وبذلك تضمن اللياقة البدنية بتنمية العضالت وحتسني  -0

 .و خاصة أمراض القلب والدم والسمنة  األمراضالرياضية والقضاء على معظم  التمرينات واألنشطةعن طريق  كفاءهتا

 األغذيةعن طريق (السعرات اْلرارية )تقليل نسبة الدهون يف اجلسم يأيت عن طريق تقليل املتطلبات اليومية للطاقة -2

 .ممارسة اْلركة اليومية و األنشطة الرياضية  املتناولة  وزيادة استهالك السعرات اْلرارية أو الطاقة عن طريق

ونذكر أن اهلدف من الربامج الرياضية التقليل من نسبة الدهون يف اجلسم و اليت جيب أن تكون من نسبة الدهون املخزونة 

 .العضلية  األنسجةيس من ل يف اجلسم و

ي و الرياضي و الذي حيدد نسبة فقدان الوزن التدرج بتقليل نسبة الدهون من اجلسم بتحديد برنامج التوازن الغذائ -3

كيلو غرام يف األسبوع الواحد و ذلك   0غرام  إىل  511حبيث يتم فقدان الشحوم الزائدة من  أسبوعيةحسب خطة 

 .ألسباب وقائية و محاية لألجهزة الداخلية و عدم تعرض اإلنسان للضغوط النفسية و العقلية و اجلسمية 

حسب حجم اجلسم و العمر و النمو و ( الطاقة ) حتياج املتطلبات اليومية للسعرات اْلرارية جيب أن حتدد نسبة ا -4

 مستوى األنشطة اْلركية البدنية و ليست هناك متطلبات خاصة لكل شخص و لكن هناك متطلبات غذائية لألسباب

 : اآلتية 

يف اجلسم و كذلك ملتطلبات ( رئتني و األمعاء القلب و ال) ملتطلبات استمرار اْلياة لألجهزة الداخلية  :الطاقة –أ 

 (033-032، الصفحات 2112وليد توفيق قصاص، ).اْلركية اليومية و لنمو و جتديد اخلاليا 

يف اليوم خصوصا عند (الطاقة )نسبة أكرب من السعرات اْلرارية  إىلالشخص الصغري يف العمر حيتاج : العمر  -ب

 .اليوم يف  األنشطة الرياضية لعدة ساعات 

حسب نوع و درجة اْلركة اليومية اليت ( الطاقة ) من السعرات اْلرارية  اإلنساناحتياج :  الحركية األنشطةنوع  –ج 

 . اإلضافيةاليومية و  األعماليؤديها يف 

حسب حجم اجلسم فكلما زاد من احتياج ( الطاقة )من السعرات اْلرارية  اإلنسانيعتمد احتياج :  ساناإلنحجم  -د

كيلو   51كيلو غرام حيتاج نسبة أكرب من السعرات اْلرارية من الشخص الذي يزن   011السعرات اْلرارية فالشخص الذي 

سعر حراري 1x الوزن اْلايل( الطاقة )ج السعرات اْلرارية غراما باملقابل يستهلك أقل نسبة من هذه الطاقة املعادلة الحتيا 

 .سعر حراري للمجهود اإلضايف  511+ساعة  x 24لكل كيلو غرام 



عن طريق التوازن الغذائي و الذي يعين اختيار ( الطاقة ) جيب اْلصول على املتطلبات اليومية من السعرات اْلرارية  -5

 .ي على مجيع املكونات الضرورية للجسم و األغذية اليت حتتالغذاء املناسب و الكمية املناسبة و 

تناول هذا الطعام ال بفقط لعمل التوازن الغذائي و ( كيك أو حالوة ) ومن األخطاء الشائعة مثال االعتماد على قطعة 

 .ميات مناسبة منهاأو الفيتامينات أو الدهون اليت حيتاج اجلسم إىل ك( أسيد  –أمينو )ميكن اْلصول على إنتاج الربوتني 

جيب استهالك كمية كبرية ن املاء يوميا فالزيادة اْلقيقية لوزن اجلسم تأيت من زيادة الدهون املخزونة باجلسم و ليست  -6

لذا جيب أن يكون فقدان الوزن من فقدان الدهون و ليست من فقدان السوائل و عليه  هبكميات السوائل املوجودة في

 (034، صفحة 2112وليد توفيق قصاص، ).جيب تناول املاء و السوائل بكثرة قبل  بعد و أثناء التمرين 

 دقيقة للمجهود البدين و الرياضي 03استهالك السعرات اْلرارية يف يوضح  (1)جدول رقم -

 األنشطة  استهالك السعرات اْلرارية 
 –اجلري ملسافات طويلة ) أنشطة ثقيلة جدا ،  سعر حراري 311-721

الصعود على السلم ، أسكواتش، السباحة ، كرة 
 (القدم ، السلة و الرقص 

 الدراجة وتنس الطاولة ،أعمال اْلديقة  سعر حراري 065-255
 أعمال  منزلية ،تنظيف ،كوي ،طهي  سعر حراري 75-051
 =املشي اخلفيف  سعر حراري 21
 =الوقوف  سعر حراري 51
 =اجللوس  سعر حراري 42
 (=النوم )الرقود  سعر حراري 31

 .يف املالحق يوضح الطاقة املصروفة اليومية حسب نوع النشاط الرياضي املمارس (3)و الشكل رقم -

 :الجسم و األداء الرياضي تكوين .1.1

عادة ما يؤثر اجلسم يف األداء الرياضي و طبيعيا أن يتأثر األداء الرياضي باجلسم ، فالضخامة أو النحافة و الطول و  -

 .القصر كلها عوامل  مؤثرة و متأثرة باألداء الرياضي 

 :يلي بعض العناصر اليت تؤثر يف األداء الرياضي  و نستعرض فيما

فإنه من الطبيعي أن يهتم كل رياضي مبا لديه من دهون  باإلضافة إىل حجم اجلسم ووزنه ،:خالية من الدهنالكتلة ال -1

و كيف ميكن أن تؤثر يف أدائه حيث كلما زادت الكتلة اخلالية من الدهون يف اجلسم كان األداء أفضل و  داخل جسمه 

 .خاصة يف األلعاب اليت حتتاج إىل حتمل أو سرعة 



 .فإن زيادة كتلة الدهن يف الدهن يف اجلسم تؤثر سلبا على أداء الالعب و كذلك على لياقته البدنية  و عموما ،

،  أداءكلما كان الرياضي يتمتع بوزن مثايل يف الرياضة اليت ميارسها كانت الفرصة أكرب لتحقيق أحسن :الوزن المثالي -2

 .و حياول املدربون أن حيافظوا على أوزان العبيهم هلذا الغرض 

و يف هذا اجملال يستفاد بالنواحي الفيزيائية و الفسيولوجية اليت تساعد يف احملافظة على وزن اجلسم ، و يلعب علم 

 .التدريب الرياضي و التغذية دورا بارزا يف هذا اجملال باإلضافة إىل النواحي الوراثية 

 % 8إىل  6من  دراسة األوزان املثالية يف بعض الرياضيني تبني أن العيب املسافات الطويلة يتمتعون بنسبة دهن ترتاوحو ب 

 .فقط و قد حقق مثل هؤالء الالعبني ميداليات عاملية و أوملبية 

وضع معايري ملقاييس وزن و قد اعترب وزن اجلسم حمور اهتمام لكثري من الباحثني و الدارسني لسنوات طويلة مما أسفر عن 

 .اجلسم املناسبة للحصول على أفضل أداء 

و يف املقابل فإن االستخدام السيء ملستويات األوزان لتقليل نسبة الدهن عن اْلد املطلوب أدى إىل تدهور األداء و 

اليت حياول بعض  إصابة البعض ببعض األمراض مما أبعدهم عن حتقيق أية نتائج جيدة و يظهر ذلك يف رياضات األوزان

هباء الدين إبراهيم سالمة، ) .املدربني إنقاص أوزان العبيهم يف فرتات وجيزة و بطرق خاطئة للعب يف األوزان األقل 

 .(003-002، الصفحات 2112

عالقة كبرية بني قلة كثافة العظام من املواد املعدنية كما يتأثر بناء العظام تأثرا قويا نتيجة اختالل الدورة الشهرية ووجدت 

 .و توقف الدورة الشهرية أو أي خلل يطرأ على انتظامها 

 :الوزن المثالي لألداء الرياضي .1..1

حتديد الوزن املثايل لكل رياضة مطلب هام و ثبات وزن الالعب أثناء موسم املسابقات يف غاية األمهية ، و إذا كان -

سوف ، سوف نقسم اجلزء  %08و نريد إنقاص هذه النسبة إىل  %25كيلو غرام و به دهون   72.11لدينا العب وزنه 

كيلو جرام   6.4كجم بفقد 66.3ذلك يؤدي إىل وزن و (1.82كجم مقسومة على 54.4)%82اخلايل من الدهون على 

.  

 .و جيب حتديد الوزن املثايل لكل رياضة لتحقيق األداء األفضل و االبتعاد عن خماطر الوزن الزائد



و أحيانا قد جند اختالفا ، % 0إىل %1كما أن قياسات كثافة اجلسم لتحديد دهن اجلسم تشتمل على أخطاء تصل إىل 

بني األفراد ، فهناك العب لديه نسبة زائدة من الدهن قد حيقق نتائج جيدة والعكس صحيح ، مبعىن ليس كل رياضي 

 .من وزنه %6جيري مسافات طويلة بكفاءة يتمتع بنسبة دهن 

ة الدهن أو قد جيدون أهنم فالبعض يستطيع أن حيسن من كفاءته بقيم أقل و البعض اآلخر ال يستطيع اخلفض من نسب

 .أقل كفاءة عندما تقل القيم املثالية عندهم 

و عادة نالحظ على كثري من الالعبني زيادة يف أوزاهنم يف الفرتة اليت تفصل بني املومسني الرياضيني ،  فقد يبدأ املوسم 

لسابق ، و لذلك كان من  ضروريا اجلديد وجيد الالعب نفسه أن وزنه قد زاد مخسة أو عشرة كيلو جرامات عن املوسم ا

أسابيع و لتحقيق ذلك فإنه يلجأ إىل ضبط الغذاء  6-4أن يتخلص من هذه الزيادة خالل فرتة األعداد أي يف حوايل من

 .(005، صفحة 2112هباء الدين إبراهيم سالمة، ) .التدريب  و االنتظام يف 

 .النسبة املئوية للدهن لدى الذكور و اإلناث يف بعض األلعاب و الرياضات يوضح  ( 1)جدول رقم -

 النسبة المئوية للدهن
 نوع الرياضة

 ذكور إناث
 كرة السلة 6-02 01-06
 كرة القدم 6-04 01-08
 الكرة الطائرة 7-05 01-08
 كرة اليد 7-03 2-05

 املصارعة 5-06 ---
 رفع األثقال 5-02 01-08
 "مضمار "القوى ألعاب 5-02 8-05

 "ميدان " ألعاب القوى  8-08 02-21
 السباحة 6-02 01-08
 التنس 6-04 01-02
 اجلمباز 5-02 8-06
 كمال األجسام 5-8 6-02
 الدراجات 5-00 8-05

 اجلولف 01-06 02-21



الكثري من الرياضيني جيدون أهنم أزيد من أوزاهنم اليت كانوا عليها يف هناية املوسم املنصرم ، و ذلك : الوجبة الصارمة-

إىل  2بسبب زيادة تناول الغذاء و قلة النشاط خالل فرتات الراحة ، و قد يضطر بعض الالعبني إىل التخلص من حوايل 

 .كيلو غرام يف فرتات إعداد   01

كيلو سعر يف اليوم   511) و قد أظهر الكثري من الدراسات أن فقد الوزن مرتبط بتناول وجبات ذات سعرات منخفضة -

 (006صفحة  ،2112هباء الدين إبراهيم سالمة، )(.

من الدهن مبخازن الدهن و ذلك عند تقليل % 41و حوايل  الذهنيةمن الدهن باألنسجة % 61اجلسم يفقد حوايل -

منع  أوو يصاحب نقص الوزن نقص يف خمازن املاء باجلسم ، و تعتمد الوجبات الصارمة أو القاسية على التقليل  .الوزن

ىل فقد املاء باجلسم ، ألن املاء مرتبط بالسكريات يف عملية التخزين حيث كل إالسكريات و النشويات و هذا يؤدي 

 . رامات ماء غ 0ر يستخدم يف اجلسم يفقد أمامه رام سكغ

هباء الدين إبراهيم ).رام غكيلو   2.4رام أي حوايل غ 2411رام كان فقد املاء حوايل غ 811فإذا كان إمجايل السكريات -

 . (007، صفحة 2112سالمة، 

 :الوزنالوجبات الغذائية لالعبين خالل فترة إنقاص -

 :  ةللمعايري التاليتكون وفق 

 .(اليوم / كلغ /غرام  4) %11-61الكربوهيدرات  -

 (اليوم / كلغ /0.2غرام لكل كيلو غرام من وزن اجلسم يف اليوم 0.8غرام إىل 0.2)   %21-05الربوتينات  -

و (  Rankin 2112، رونكان) و هذا حسب الدراسة اليت قام هبا كل من ، %21الدهون  -

 Venkatraman et Pendergast)2112) ،(thierry paillard, 2010, p. 147)فانكرتامان

 :و يكون تقسيم الوجبات وفقا للنسب التالية  

 %25-%21: اإلفطار -

 %41-%35: الغذاء -

 %01-%5:وجبة خفيفة -

 (Véronique Rousseau, 2009, p. 7) %.35-%31:العشاء  -



 : نقاط مهمة يجب مراعاتها أتناء عملية إنقاص الوزن -

 :بإتباع املقرتحات التالية إلنقاص الوزنACSMنقال عن الكلية األمريكية للطب الرياضي  "حممود يمسعد عل"يوصي 

 .ابت ثتناول غذاء متوازن مع البقاء يف مستوى سعر -1

 .تناول كمية كافية من األمالح املعدنية و الفيتامينات -1

 .ائل و شرب كمية كافية من الس-0

  .الطاقة السليب و حتسني اللياقة البدنية  ناالستفادة من التمرينات إلجناز ميزا -4

  إلنقاص الوزن من خالل أنشطة التحمل اهلوائي كاجلريجيب أن يرتكز برنامج التمرينات املقرتح -1

 " الديناميكية " و التمرينات اْلركية  

و اليت تستهلك كمية كبرية من الطاقة و يكون اهلدف األساسي هو حرق الدهون الزائدة باجلسم و حتسني اللياقة الدورية 

 .التنفسية و العضلية لالعب 

مراد براهيم، , طرفة).تبارى فيه أكثر عدد من املرات خالل املوسم التدرييب جيب إشراك الالعب يف الوزن الذي-6

 (484، صفحة 2110

 (Horswil C.Aاورسويل) موضوعة من طرف الدكتور):توصيات للرياضيين الراغبين في إنقاص الوزن.11.1

هناك عدد كبري من الرياضيني يرغبون يف إنقاص أوزاهنم من أجل حتسني القوة أو القدرة العضلية، و التوصيات التالية  

موجهة إىل الرياضيني الراغبني يف إنقاص أوزاهنم من أجل حتسني اللياقة البدنية و األداء الرياضي و تفادي األضرار 

 .الصحية

قياس مسك طيات : ه عن طريقا االختبارات اخلاصة لقياس الرتكيب اجلسمي، مثلتقدير اقل وزن ميكن الوصول إلي-0

 (طبيب خمتص تغذية، خمتص يف فسيولوجيا التدريب، أو مدرب رياضي)اجللد، االعتماد على شخص مؤهل 

 :للقيام باخلطوات التالية

 باجلسممن الدهون ة الدهون و الكتلة اخلالية تللك %حتديد بالنسبة املئوية  - أ

عند النساء   %02عند الرجال  %5أن تكون أقل نسبة للدهون  ةمراعاحساب أقل وزن ميكن الوصول إليه مع  - ب

 (الفرق بني الوزن اْلايل و اقل وزن ميكن الوصول إليه، ميثل الوزن املراد إنقاصه)كحد أدىن 



املنافسة مع مراعاة أن يكون ذلك جيب بدأ عملية إنقاص الوزن مع بداية املوسم التدرييب و قبل الدخول يف مرحلة  -2

الوزن  يتعدىبالتدريج، حىت يكون الوزن املفقود من الدهون اجلسم و يتم احملافظة على الكتلة العضلية، ال جيب أن 

 .كلغ يف األسبوع  0ىل إ 1.5املفقود 

يف األسبوع و ذلك قبل بداية مرات  0الرفع من السعرات اْلرارية املفقودة و ذلك مبزاولة التدريب اهلوائي على األقل  -3

 .مرحلة املنافسة

اخلفض من االحتياج الغذائي و ذلك بتقليل االحتياج من الدهون و الربوتينات و الغلو سيدات دون حذف أحد  -4

 .العناصر الغذائية املذكورة

يكون ذلك بإتباع يف اليوم لتفادي النقص يف الفيتامينات و األمالح املعدنية، و  Kcal 0511تناول على األقل 
 :التوجيهات التالية

 .حذف اْللويات، الزبدة، املرغرين، الصلصات، و كل أنواع الكرميات - أ

 .تناول األطعمة الغنية بالسكريات املعقدة أو ذات مؤشر منخفض الغلوكوز  - ب

 (.فواكه طازجة، حبوب جافة، أطعمة من أصل الدقيق الكامل) 

 .، تفادي األطعمة املقلية(بدون مواد ذهنية) مطهية يف الفرن تناول األطعمة مشوية، مسلوقة، أو  -ج

قم بوزن جسمك قبل و بعد اْلصة التدرجيية حىت تتعرف على كمية املاء املفقودة، و يف كل األحوال ال جيب إنقاص  -5

 .ارة اجلوو يف حالة ارتفاع درجة اْلر ( مرتفعة الشدة)احتياج اجلسم من املاء خاصة أثناء التدريبات املكثفة 

من الوزن املفقود أثناء اْلصة  %81جيب شراب كمية معتربة من املياه بعد التدريب حىت يتم تعويض على اقل -6

 .التدريبية

حليب منزوع الدسم جزئيا أو كليا بدال من اْلليب الكامل : مثل)تناول املشروبات املنخفضة السعرات اْلرارية -7

 (W.D.MC ARDLE ,F.I.KATCH,V.L.KATCH, 2004, p. 412)(الدسم

 : كيفية إنقاص الوزن بالطرق الطبية السليمة .12.1

 :مع اختالف التوصيات الفنية اخلاصة بإقالل و إنقاص الوزن للمصارعني عامليا فإننا نوصي شخصيا بالتايل 

جيب أن يتم إنقاص الوزن حتت إشراف طيب يضع يف اعتباره كمية الدهون املوجودة باجلسم و اليت جيب أن تكون يف  -0

و يضع الطبيب للمصارع بعد (. إخل ....تتم بواسطة مقاييس خاصة )على األقل %5األوزان اخلفيفة للمصارعني بنسبة 



أسبوع ما قبل املباريات ، حيث ال حيدث ذلك 02-8لفرتة من  ذلك برنامج متدرج إلنقاص وزنه و الذي جيب أن يستمر

 .سليب على اللياقة البدنية للمصارع  فسيولوجيأي تأثري 

يلزم التأكيد على تناسب السعرات اْلرارية اليومية للمصارع مع عمره و مساحة سطح جسمه ووزنه و طوله و شدة -2

، و السعرات اْلرارية الالزمة ( هبا كل العناصر الغذائية الالزمة ) زنة علميا اجلرعة التدريبية له لتقدم يف وجبات غذائية متوا

سعر حراري يوميا ، و يف هذا اخلصوص فإن املسؤولية تقع على عائق  2.411-0.211لناشئ املصارعة ترتاوح ما بني 

 .لني عن املصارع ؤو املدرب و الطبيب املس

بطريقة امتناع املصارع عن تناول السوائل أو تناول كميات غري مناسبة منها ويتم جيب االمتناع هنائيا عن إنقاص الوزن -3

 :ذلك كما يلي 

أثر ذلك و إعطاء املدرب و الالعب فكرة علمية مبسطة عن األخطار الطبية و املضاعفات النامجة عن إقالل السوائل -أ

 .بأجهزة اجلسم املختلفة  الفسيولوجيعلى العمل 

رة دالبس اليت ال تتشبع بالعرق ، و محامات الساونا و البخار و عدم استعمال العقاقري امللينة و املمنع استعمال امل-ب

 .للبول و خاصة بالنسبة للمصارعني الناشئني صغار العمر 

نافسات مباشرة حيث يؤدي ذلك هلزمية املصارعني الذين ينقصون أوزاهنم امليلزم إجراء عملية وزن املصارعني قبل  -4

جة كبرية نظرا الخنفاض لياقتهم البدنية أي عدم إعطاء فرصة لتعويض السوائل و التغذية يف اجلسم و بالتايل عدم بدر 

تكرارهم إلنقاص وزهنم بطريقة مفاجئة أو مؤثرة سلبيا على اللياقة البدنية للمصارع ، و اهتمامنا بعمليات إنقاص الوزن 

طبية و اضطرابات يف النمو البيولوجي للناشئني و هو ما جيب أن للمصارعني تدخل يف نطاق جتنب حدوث مضاعفات 

 .(042-048، الصفحات 2110أسامة رياض، ).نضعه دائما يف االعتبار قبل التفكري يف إنقاص الوزن للمصارع 

 : بعض االستراتيجيات لالستمرار في تقليل نسبة الدهون -

 حتديد أهداف واقعية:األوىل اخلطوة -

حباث أنه عند كتابة ما تنوي األبتت ثخطة إلنقاص الوزن ، قم بكتابة أهدافك بوضوح ، حيث أ تنفيذقبل البدء يف -

 .القيام به ، فإن ذلك يزيد من احتماالت حتويل ذلك إىل أفعال و حقائق 

 مراقبة تغريات بنية اجلسم : اخلطوة الثانية 



و تكون أبسط .لضمان أن ما يتم فقده دهون و ليس عضالت تتمثل يف قياس بنية اجلسم مرة كل شهر أفضل الطرق -

مثل الصدر و اخلصر و ) الطرق للقيام بذلك من خالل االستعانة بعدد من قياسات حميطات بعض األجزاء من اجلسم 

 .إليها من خالل معدات خاصة هلذا الغرض ، و قياسات مسك اجللد اليت يتم التوصل ( الوركني و الذراعني و الساقني 

 (210، صفحة 2114خالد العامري، )

 كيلو غرام يف األسبوع . 5استهداف فقد كمية ال تزيد عن :اخلطوة الثالثة 

من املمكن أن يكون وزن اجلسم كل أسبوع أو أسبوعني مفيدا للتحقق من سرعة عملية إنقاص الوزن و تقليل نسبة -

جتنب . تغريات يف بنية اجلسم الالدهون يف اجلسم ، و لكن ينبغي أن ال يتم االعتماد فقط على هذه الطريقة ألهنا تعكس 

ضع نصب عينيك دائما أنه من .اذ فكرة وزن اجلسم على العقل وزن اجلسم بشكل متكرر ألن ذلك قد يؤدي إىل استحو 

ليكوجني اجلكيلو جرام من وزن اجلسم يف األسبوع األول لكن ذلك سوف يكون يف الغالب من   2املمكن أن يتم إنقاص 

و من كيل  2يتم ختزين كل نصف كيلو من اجلليكوجني مع كمية ترتاوح من كيلو و نصف و ) و السوائل اليت توجد معه 

ذلك ألن . كيلو جرام من الدهون يف األسبوع . 5بعد ذلك ، ينبغي أن يكون اهلدف فقد كمية ال تزيد عن ( .املاء

 . ذهنيةإنقاص الوزن بشكل أسرع ينتج عنه يف الغالب فقد أنسجة غري 

 االحتفاظ مبذكرة خاصة بالطعام :اخلطوة الرابعة 

وهي متثل طريقة جيدة .ْلصول عليه بشكل يومي من األطعمة و املشروبات متثل مذكرة الطعام سجال مكتوبا مبا يتم ا-

سوف يسمح لك ذلك .جدا لتقييم العادات الغذائية اْلالية و حتديد ما يتم تناوله و السبب يف ذلك و التوقيت بدقة 

املهمة واملالحظة األكثر بتقييم مدى توازن الطعام الذي حتصل عليه عالوة على التعرف على نقص أي من املواد الغذائية 

 (212، صفحة 2114خالد العامري، ) .دقة لنماذج الوجبات و منط اْلياة املعتاد 

إذا امتدت الفرتة إىل سبعة  –قم بوزن و تدوين كل شيء تتناوله من طعام أو شراب ملدة ثالثة أيام متعاقبة على األقل -

من األمهية مبكان .ينبغي أن يكون يف الفرتة يوم واحد على األقل ميثل إجازة هناية األسبوع . أيام سيكون ذلك منوذجيا 

أال تغري النظام الغذائي املعتاد يف هذا الوقت و أن يكون أمينا بشكل كامل ينبغي أن يتم تسجيل كل ملعقة من السكر 

 .د يوضع على اخلبز تضعها يف الشاي أو كل جزء يسري من الزب

 :استعن مبذكرة الطعام للتعرف على مايلي -

 .املصدر الرئيسي للدهون املشبعة يف طعامك و الذي جيب التخلص منه -



 .مؤشر سرعة زيادة مستوى اجللوكوز يف الدم للوجبات و األكالت اخلفيفة اليت تتناوهلا-

 .و قبل التدريب احرص على تناول أطعمة ينخفض هبا هذا املؤشر يف النهار-

 احرص على أن تقوم معظم الوجبات على األطعمة الغنية باأللياف .لكمية اليت حتصل عليها من األلياف ا-

 .احرص على أن حتصل على ست وجبات يف اليوم تقريبا.توقيت الوجبات و الوجبات اخلفيفة -

 ألساسي عدم تناول كمية سعرات حرارية أقل من معدل األيض ا: اخلطوة اخلامسة 

يف حالة .عن معدل األيض األساسي  األحوالينبغي أال يقل ما يتم اْلصول عليه من السعرات اْلرارية يف أي حال من -

 ملخزونو االستنفاد الشديد  الذهنيةحدوث ذلك ، سوف يكون هناك ماطر فقد كمية كبرية من األنسجة غري 

نظام غذائي  إتباعإنه من اخلطأ و رمبا يكون من اخلطري . الغذائية  اجلليكوجني و اْلصول على كمية غري كافية من املواد

من إمجايل السعرات %05التزم بالقاعدة اخلاصة بتقليل . كيلو كالوري أو أقل 0111تصل فيه كمية السعرات اْلرارية إىل 

 .اْلرارية اليت يتم اْلصول عليها 

 التخلص من الدهون املشبعة: اخلطوة السادسة 

جتدر .بعناية إىل مذكرة الطعام و حدد األطعمة اليت حتتوي على الدهون املشبعة اليت حتصل عليها يف الوقت اْلايل أنظر -

 .يف اجلسم أكثر من أي عنصر غذائي آخر تزيد من مستوى الدهون اإلشارة إىل أن الدهون

 اْلصول على النوع املناسب من الدهون :اخلطوة السابعة 

ذلك ألنك حتتاج إىل كمية معينة حىت تزود جسمك كل يوم باألمحاض .تناول  الدهون يف طعامك  ال متتنع متاما عن -

األساسية و تزيد من إفراز اهلرمونات و حتافظ على سالمة اجللد و متتص و تنقل الفيتامينات اليت تذوب يف  الذهنية

 الذهنيةاملشبعة و األمحاض  الذهنيةاض كنت ترغب يف إنقاص وزن اجلسم، توقف عن اْلصول على األمح إذا.الدهون 

احرص على أن متثل الدهون من .احملولة حيث ينبغي أن يتم اْلصول على احتياجات اجلسم من الدهون غري املشبعة 

 .من إمجايل السعرات اْلرارية اليت حتصل عليها %21إىل 05

 عملية اْلرق البطيء للدهون : اخلطوة الثامنة 

سوف يساعد ذلك على . حتصل عليها ينخفض هبا مؤشر سرعة زيادة مستوى اجللوكوز يف الدم كل الوجبات اليت اجعل

تذكر أن إضافة الربوتني أو الدهون أو .زيادة تنظيم الشهية و زيادة الشعور بالشبع و يؤخر الشعور باجلوع بني الوجبات 

متصاص كما يؤدي إىل ارتفاع أقل يف مستوى األلياف القابلة للذوبان إىل الكربوهيدرات غالبا ما يقلل من سرعة اال



مثل ) يف الواقع ، من السهل حتقيق ذلك إذا كنت ختطط للحصول على مصدر للكربوهيدرات . السكر يف الدم 

و لكن ال يزال من األفضل أن يتم .عالوة على اخلضروات ( مثل السمك )مع مصدر ترتفع به نسبة الربوتني ( البطاطس

 ات اليت ينخفض مبؤشر سرعة زيادة مستوى اجللوكوز يف الدم مثل العدس و الفول اختيار الكربوهيدر 

 ( اليت تشعر بالشبع ) تناول األطعمة كبرية اْلجم : اخلطوة التاسعة

أكثر من األطعمة اليت حتتوي بشكل طبيعي على املاء و األلياف اليت تعطي اْلد األقصى من اْلجم للحد األدىن من -

، 2114خالد العامري، )ية الفواكه و اخلضروات و البقول و األغذية اليت حتتوي على اْلبوب الكاملة السعرات اْلرار 

 .(215صفحة 

 تناول كمية أكرب من األلياف : اخلطوة العاشرة 

من عملية تفريغ  تؤدي األلياف إىل اإلبطاء ناهيك عن تقليل خماطر اإلصابة بعدد من السرطانات ومرض القلب ،-

فإن األلياف حتتوي على عدد أكرب من .عالوة على ذلك .بالشبع الشعور املعدة من الطعام كما تساعد على استمرار

و يؤدي ذلك إىل إبطاء عملية تناول الطعام و تقليل فرص .األنسجة مما جيعلك يف حاجة إىل مضغ الطعام لفرتة أطول 

 . بالشبع بشكل أفضل بعد الوجبة  ية أكرب مما ينبغي من الطعام باإلضافة إىل الشعورتناول كم

عملييت هضم و امتصاص الكربوهيدرات و الدهون مما ينتج عنه  إبطاءمن جهة أخرى ، فإن األلياف تتسبب أيضا يف 

وف تؤدي مستويات و س.اْلصول على الطاقة بشكل بطيء و مستمر عالوة على استقرار مستويات األنسولني 

األنسولني و اجللوكوز غري املتدبدبة إىل استخدام اجلسم للطعام للحصول على الطاقة بدال من ختزينه كدهون يف اجلسم  

 . كما تؤدي ذلك أيضا إىل تقليل الشعور باجلوع و إرضاء الشهية 

 االستمتاع بالطعام و الشراب:اخلطوة اْلادية عشر 

الكثري من الناس جيدون أن التوقف ليوم واحد يف األسبوع عن تناول الطعام .املضلة لديك ال حترم نفسك من األطعمة -

بشكل صحي أو إتباع أنظمة غذائية سوف حيول دون حرماهنم من شيء كما سيزيد من حتفيزهم لالستمرار يف إتباع 

أو  هلنفسه بتناول الشكوالت ويعين ذلك أنه من املمكن أن يسمح الشخص.النظام الغذائي الصحي أسبوع بعد اآلخر 

ذلك ألنه إذا كنت تعلم أنه .ضل لديه من اآليسكرمي أو كمية إضافية من اهلامربغر دون الشعور بالذنب فالنوع امل

بإمكانك تناول كمية حمدودة من طعامك املفضل كل أسبوع ، فسوف يتوقف عن التفكري يف هذا الطعام كطعام حمرم و 

من اجلدير بالذكر هنا أن الدراسات قد أوضحت أن عدم حترمي األطعمة غري املناسبة و .نه لن تتناول كميات كبرية م



ناجحة لالستمرار يف  إسرتاتيجيةاالستمتاع بوقت آلخر باألطعمة اليت ترتفع هبا نسبة الدهون دون الشعور بالذنب ميثل 

 .إنقاص وزن اجلسم 

 طعام أكثر من عدد مرات تناول ال: عشرة  اخلطوة الثانية

تقوم بتناول الطعام من أربع إىل ست مرات على األقل يف اليوم ، حبيث يتم التخطيط لتناول الوجبات  أناحرص على -

قصود منها املنتظمة و ال يعين ذلك زيادة كمية الطعام اليت يتم تناوهلا ، و لكن مالرئيسية و الوجبات اخلفيفة يف أوقات 

و قد أوضح البحث أن كل مرة نأكل فيها ، فإن .اْلجم أو الوجبات اخلفيفة  تناول عدد أكرب من الوجبات متوسطة

و قد وجد الباحثون أيضا أن تناول .تقريبا لفرتة قصرية بعد تناول الطعام % 01معدل األيض يرتفع بنسبة تصل إىل 

الطعام بشكل متكرر جيعل مستويات السكر و األنسولني يف الدم أكثر استقرارا عالوة على التحكم يف املستويات 

يف اليوم يفيد بصفة خاصة  مرات 6و بالنسبة للذين يؤدون التدريبات بانتظام ، فإن تناول الطعام . يف الدم  الكولسرتول

عالوة على ذلك ، فإن .الستكمال اجلليكوجني بشكل فعال فيما بني اجللسات التدريبية و لتقليل ختزين و تراكم الدهون 

اْلصول على الطعام بشكل منتظم يساعد على ضمان التدفق املستمر للمواد الغذائية إلصالح لتعويض التالف من 

 .اجلسم  أنسجة

 تغيري منط اْلياة بالتدريج : عشرة  الثةاخلطوة الث

من املمكن أن يتم التحكم يف الوزن على املدى البعيد عن طريق تناول الطعام بشكل صحي و ممارسة التدريبات  -

مع ذلك ، فإن أحد أكرب العوائق اليت تقف يف سبيل حتقيق ذلك يتمثل يف عدم وجود إرادة لاللتزام ببعض .بانتظام 

 (217-216، الصفحات 2114خالد العامري، ).رورية يف منط اْلياةالتغريات الض

 : احرص على تناول كميات أقل مما يلي-

: راجع بطاقات املنتجات ) الزبد و السمن النبايت الذي يأخذ شكال صلبا و الدهون األخرى ذات القوام املتماسك -

 جتنب املنتجات اليت حتتوي على الدهون اْليوانية أو زيوت مهدرجه نباتية أو زيت خنيل أو زيوت نباتية مهدرجه جزئيا 

 لزيت األطعمة اليت يتم حتمريها يف كمية كبرية من ا-

، الكيك و البسكويت، أطباق املعجنات، (اللحوم اليت هبا دهون و منتجات اللحوم املعاجلة البريجر فطائر اللحم -

احملولة أو كليهما معا و لكن  الذهنيةهذه األطعمة هبا نسبة مرتفعة من الدهون املشبعة أو األمحاض ) اجلنب ه،الشكوالت

 .( اسية األخرى تنخفض هبا نسبة املواد الغذائية األس



 :قم بعمليات استبدال التالية -

 اللنب منخفض الدسم أو منزوع الدسم بدال من اللنب كامل الدسم -

 ( راجع البطاقة ،أنظر اجلزء السابق ) الزبد منخفض الدسم أو زبد الفول السوداين بدال من الزبد أو السمن النبايت -

 دال من اجلنب العادي ب( مثل اجلنب القريش ) اجلنب منخفض الدسم -

 البطاطس املسلوقة بدال من الشيبس -

 .البريجر و اللحوم اليت حتتوي على الدهون و الدجاج أو األمساك أو اللحوم اخلالية من الدهون  -

 .أو الكيك األرز أو بار الفواكه بدال من بسكويت و الكيك  تاملقر مشا-

 هالفاكهة الطازجة بدال من الشكوالت-

 :ل التغريات التالية قم بعم -

مثل زيت ) أقلل من التحمري و ألتزم بالتحمري عن طريق التقليب مع استخدام كميات بسيطة من الزيوت النباتية النقية -

 بدال من الزبد ( الزيتون و زيت بدر اللفت و زيت عباد الشمس 

 طبوخ فريز أو الزبادي أو الفول امل جالفرو ما تناول البطاطس املشوية مع جنب -

 .ختلص من جلد الدجاج أو الديك الرومي  -

 .الشي أو اخلبز أو التحمري عن طريق التقليب أو السلق بدال من التحمري  أساليبستخدم ا -

 .زيوت خفيفة و خل مع السلطة : ستخدم عناصر خفيفة يف تزيني الطعام ا-

 .بقدر املستطاع ل من الدهون لخرت أجزاء من اللحم اليت ال يكون هبا دهون و أقا -

سوف يؤدي ذلك إىل تقليل الكمية اليت حتصل عليها من الدهون يف الوقت نفسه الذي يتم فيه إمداد اجلسم ببعض )

 (214، صفحة 2114خالد العامري، ) .(املواد الغذائية األخرى 

 :لإلنسان( األنثروبومترية)القياسات الجسمية .2

و كذلك ( أو على سوء تغذيته)تستعمل القياسات اجلسمية كمؤشرات للداللة على صحة اإلنسان و على سالمة تغذية 

و من املعلومات أن القياسات اجلسيمة على مستوى اجملتمع تعكس صحة ذلك اجملتمع و . على التنبؤ بأدائه البدين

القياسات اجلسمية على نطاق واسع يف اجملاالت املشار إليها أعاله نظرا لسهولتها، و و تستخدم . حيويته و ازدهاره

 .اخنفاض كلفة أدواهتا، و عدم وجود خطورة تذكر استخدامها سواء على الصغري أو الكبري



 :البناء الجسمي لدى اإلنسان.1.2

تفرع من هذا البناء اجلسمي ثالثة ، و ي(أو بنية اجلسم)يطلق على شكل اجلسم مصطلح عام هو البناء اجلسمي 

 :املقاس اجلسمي،الرتكيب اجلسمي و التكوين اجلسمي، و ذلك على النحو التايل: تقسيمات رئيسية، هي

و لكل . ، وطوله،وحجمه، و مساحة سطحه(وزنه)و يشمل هذا املسمى كل من قياس كتلة اجلسم :المقاس الجسمي-

و من املعلوم أنه يتم يف . و املرض لدى اإلنسان عامة والرياضي بشكل خاصمن هذه القياسات أمهية كبرية يف الصحة 

مثل حجم القلب أو وظائف )معظم األحيان نسبة معظم املتغريات الفسيولوجية املطلقة سواء يف الراحة أو القصوى 

إىل كل كيلو جرام من وزن ....( اخلالرئتني، أو االستهالك األقصى لألكسجني، أو القوة العضلية، أو الطاقة املصروفة، 

 .اجلسم أو إىل طول اجلسم أو إىل مساحة سطح اجلسم، عند مقارنة أفراد ذوي أطوال أو أوزان أو أعمار خمتلفة

و يتضمن هذا املسمى أجزاء اهليكل العظمي، و أجزاء اهليكل العضلي، و تشمل القياسات :التركيب الجسمي -

عظام و عروضها، و حميطات العضالت، و هي قياسات مهمة أيضا يف الصحة املرتبطة بالرتكيب اجلسمي كل أطوال ال

و املرض، غري أهنا تكتسب أمهية قصوى لدى الرياضيني نظرا لتأثري تلك القياسات على ، (1339اهلزاع حممد اهلزاع، )

يعد إجراءا سهال و ال يستغرق الكثري من الوقت لدى األداء البدين للرياضي، ومن املعلوم أن أخذ تلك القياسات 

 .الفاحص اخلبري بإجراءات القياس، كما أن تلك القياسات باإلضافة إىل قياس وزن اجلسم وطوله تعد ذات ثبات عال

. و يعين هذا املسمى مكونات اجلسم من شحوم و عضالت و عظام وسوائل و معادن و غري ذلك:التكوين الجسمي- 

ما  يتم تقسيم مكونات اجلسم إىل كتلة شحميه و أخرى غري شحميه تشمل العضالت و العظام و املعادن و و عادة 

 .األنسجة الضامة و الغضاريف

و يتم القياس مباشر للتكوين اجلسمي عن طريق فحص اجلثث فقط و عزل مكوناهتا عن بعضها البعض مث حتديد نسبتها 

ك طرق أخرى غري مباشرة ميكن من خالهلا تقدير كل من الكتلتني الشحمية و غري غري أن هنا. إىل املكون الكلي للجسم

و لطبيعة التكوين اجلسمي لدى . الشحمية يف اجلسم، بعض منها يتم يف املخترب فقط و البعض اآلخر يعد إجراء ميداين

 .الشخص تأثري ملحوظ على صحته و أداءه البدين

هم املتغريات اليت تتضمنها القياسات اجلسمية لإلنسان، حيث تستخدم بشكل عد قياس كل من وزن اجلسم وطوله من أي

واسع النطاق يف قياسات النمو، كما أن قياس وزن اجلسم بدقة متطلب أساسي يف برامج التحكم يف الوزن  و يف بناء 



يتأثر مبواعيد القياس، ما إذا   و نظرا ألن كل من الطول و الوزن. العضالت و يف املنافسات الرياضية اليت تعتمد على الوزن

 (1339اهلزاع حممد اهلزاع، ) .كان صباحا أم مساء، فينبغي أن يتم توحيد وقت إجراءات القياس

إن حجم اجلسم متغري ذو حدين يف الرياضة، فهو يف بعض األنشطة الرياضية ميثل امليزة الكربى و العامل األول إلحراز 

 (.اجللة، رمح، قرص، مطرقة)التفوق و اإلبداع الرياضي، و من أمثلة ذلك مجيع مسابقات الرمي يف ألعاب القوى 

يف حني يعترب اْلجم الكبري للجسم أكرب معوقات األداء اْلركي يف أنشطة رياضة أخرى مثل اجلمباز و جري املسافات يف 

 .العاب القوى

ث بوصات يعترب قصري نسبيا كالعب كرة سلة حمرتف، و نفس الالعب يعترب إن الالعب الذي طوله ستة أقدام و ثال

 .طويال نسبيا كالعب جري مسافات طويلة يف مسابقات امليدان و املضمار

 :الشحوم .2.2

 .أمحاض ذهنية مرتبطة مع جزئ واحد جلسرين برابطة تسمى اسرت 0هو مركب عضوي يتكون من إحتاد 

 .غري ذوابة يف البالزما تصنف من الدهون ألهنا تذوب فيها و ال تذوب يف املاءالشحوم الثالثية هي مركبات 

 :الشحوم الثالثية هلا مصدران

 .يأيت عن طريق الغذاء: مصدر خارجي -1

 (2100منتدى أجنحة السالم، . )تصنع الشحوم الثالثية يف الكبد: مصدر داخلي -1

حوم وأجزاء غري شحميه من العضالت، و العظام، يتكون جسم اإلنسان من ش :وظائف الشحوم في الجسم .1.2.2

و األنسجة الرخوة من غري العضلية، و تنقسم الشحوم يف اجلسم إىل شحوم أساسية و شحوم خمزنة،  و توجد الشحوم 

األساسية يف خناع العظام، و حول القلب و الرئتني و الكبد و الطحال و الكليتني و األمعاء، و يف اجلاز العصيب، 

تعد الشحوم األساسية ضرورية للعديد من الوظائف الفسيولوجية يف . فة إىل منطقة اْلوض و الثديني يف النساءباإلضا

. لدى املرأة %02من كثلة اجلسم، و ترتفع هذه النسبة إىل   %5-3اجلسم، كما تبلغ نسبتها لدى الرجل البالغ حوايل 

األنسجة الشحمية يف منطقتني رئيسيتني، مها حتت اجللد، و يف أما الشحوم املخزنة فترتاحم يف اجلسم و ختزن يف 

 .األحشاء

تتمثل وظائف الشحوم يف اجلسم يف أهنا توفر أكرب خمزون للطاقة داخل اجلسم، خاصة أثناء اجلهد البدين التحملي، 

ميكن أن )عتدل الشدة من طاقتها من الدهون أثناء اجلهد البدين املنخفض إىل امل %51تستمد العضالت العاملة حوايل 



من وظائف (. ساعة متواصلة من اجلهد البدين 011توفر الشحوم املخزنة يف اجلسم لدى شاب غري بدين طاقة ألكثر من 

الدهون، خاصة تلك اليت حتت اجللد، أهنا توفر عازل حراري، كما أن الشحوم الداخلية تسهم يف محاية األجهزة اْليوية 

أخريا، تعمل الدهون  . قلب و الكبد و الكليتني و الطحال من االرجتاجات و الصدماتيف اجلسم مثل الدماغ و ال

، و تقوم بعض مشتقات الدهون بوظائف أخرى مثل (A,D,E, Kفيتامينات )كحامل للفيتامينات الذائبة يف الدهون 

 .بناء جدران اخلاليا و تصنيع فيتامني د و تكوين اهلرمونات

 :لشحوم في الجسمأهمية تحديد نسبة ا .2.2.2

تكمن أمهية معرفة نسبة الشحوم يف اجلسم يف أهنا تعطينا معلومات دقيقة عن وجود البدانة من عدمها لدى الفرد، و 

أمراض القلب، و ارتفاع ضغط الدم، : املعروف أن البدانة تعد مصدر خطورة لإلصابة بالعديد من األمراض املزمنة مثل

اهلزاع ، , اهلزاع حممد) إن حتديد نسبة البدانة يف اجملتمع يعد. املفاصل، و غريها، و أمراض 2وداء السكري من نوع

كما أن معرفة نسبة الشحوم . أيضا ضروريا كأحد املؤشرات الصحية املطلوب رصدها و متابعتها من حني آلخر، (2112

التغريات اليت حتدث لرتكيب اجلسم من جراء االخنراط يف برنامج نشاط بدين أو غدائي تساعدنا يف التعرف بدقة على 

بغرض خفض الوزن، حيث املرغوب يف الواقع هو تقليص كثلة الشحوم و اإلبقاء ما أمكن على كثلة العضالت، و 

. ة يف تركيب اجلسمال يعكس التغريات اْلادث( BMI)املعروف أن وزن اجلسم وحده أو مع حساب مؤشر كثلة اجلسم

ينبغي أن ال ننسى أيضا أن حتديد نسبة الشحوم و معرفة كثلة العضالت يعدان أمرين مفيدين لألداء البدين، فالعديد من 

كما أن . الرياضات يتطلب الوصول فيها إىل مستوى متميز بامتالك نسبة منخفضة من الشحوم أو كثلة عضلية كبرية

ض اجلهاز العصيب، قد يتطلب األمر متابعة أو رصد التغريات اليت حتدث لكتلة بعض اْلاالت  الصحية مثل أمرا

 .العضالت، األمر الذي يتحتم علينا حتديد نسبة الشحوم يف اجلسم مث حساب الكتلة العضلية يف ما بعد

 :الطرق المستخدمة في قياس نسبة الشحوم لدى اإلنسان .1.2.2

تبعا للمسلمات اليت بنيت عليها تلك الطرق، فالبعض منها يتم فيها تقدير تتعدد طرق قياس نسبة الشحوم و تتنوع 

نسبة الشحوم يف اجلسم و من مث حساب األجزاء غري الشحمية فيه، و البعض اآلخر يتم بواسطتها تقدير نسبة األجزاء 

نية على أمنوذج نظري غري الشحمية يف اجلسم، و من مث حساب كتلة الشحوم، كما أن مجيع طرق قياس تركيب اجلسم مب

، و هذا األمنوذج هو الشائع منذ أن قدمه (شحوم و أجزاء غري شحمية)واحد أو أكثر، فبعضها اجلسم إىل قسمني 



يف منتصف القرن املاضي، إال أن هناك مناذج نظرية أخرى للرتكيب (et Brozek ،Siri ) بروزيك"و"سريي"العاملان

 .(2112اهلزاع حممد اهلزاع، ) الرباعي، الذي يقسم اجلسم إىل شحوم، و ماء، وبروتيناتاجلسمي لإلنسان، منها األمنوذج 

و منها أيضا النموذج اخلماسي الذي يقسم اجلسم إىل شحوم، وسوائل داخل اخلاليا، (. معادن)، وعظام (العضالت) 

اخلاليا، و أخرى خارج اخلاليا، كما أن هناك منوذج يسمى النموذج وسوائل خارج اخلاليا، و أجسام صلبة داخل 

 .الشحوم، و العضالت، و العظام، و األنسجة الرخوة من غري العضلية: التشرحيي، يقسم اجلسم إىل أربعة أجزاء، هي

سان، وطبقا و تتنوع طرق قياس نسبة الشحوم أو تقديرها، تبعا للنموذج املستخدم يف حتديد الرتكيب اجلسمي لإلن

ميدانية، غري أن أهم الطرق املستخدمة و أكثرها  أولتعقيدات استخدامها و تكلفتها، و مدى كوهنا ذات طبيعة معملية 

 :شيوعا هي

و ذلك بواسطة الوزن حتت املاء، أو عن طريق إزاحة اهلواء، و من مث حساب (:Body density)حتديد كثافة اجلسم  -

. الل استخدام معادالت خمصصة هلذا الغرض، و اليت من أشهرها معادليت سريي وبروزيكنسبة الشحوم يف اجلسم من خ

 .لكن هذه الطريقة تعد معملية و تتطلب أجهزة و أدوات ذات كلفة و هي تستغرق وقتا

تعتمد هي الطريقة على إرسال كمية حمددة من أشعة تكس إىل مناطق (:DEWA)بواسطة الطاقة الشعاعية املزدوجة  -

ينة يف اجلسم، و من قياس مقدار امتصاص اجلسم هلا، و ميكن من خالل معرفة كثافة األجزاء املختلفة من أنسجة مع

اجلسم تقدير نسبة العضالت و نسبة الشحوم و نسبة املعادن يف اجلسم، إال أن هذه الطريقة تعد أيضا طريقة معملية و 

 .د من األشعة السينيةذات كلفة عالية و يتعرض الشخص من خالهلا لقدر حمدو 

تعتمد فكرهتا على مترير تيار كهربائي منخفض :(Bioelectrical Impedance)أجهزة حتليل املقاومة الكهروحيوية  -

و اجلهاز يف اْلقيقة يقدر احملتوى املائي يف اجلسم و ليس نسبة . الشدة خالل اجلسم، و من مث قياس مقاومة هذا التيار

حتديد نسبة العضالت، و من مث حساب نسبة الشحوم من خالل طرح كثلة العضالت من  الشحوم، و بعد ذلك يتم 

كتلة اجلسم، و املعروف أن العضالت حتتوي على نسبة عالية من املاء مقارنة بالشحوم، و هلذا فالذين لديهم نسبة عالية 

داد مقاومة التيار الكهربائي املار يف من الشحوم تنخفض لديهم نسبيا درجة توصيل التيار يف أجسامهم، أو مبعىن أخر تز 

اجلسم، و عل الرغم من أن هذه الطريقة سهلة االستخدام، و تكلفتها ليست عالية جدا، إال أهنا مبينة على مسلمات  

 .(2112اهلزاع حممد اهلزاع، ) .كثرية، و يتأثر حتديد املائي يف اجلسم مبقدار السوائل املتناولة



 :طرق أخرى لتحديد نسبة الشحوم في الجسم.1. 1.2.2

يف ( K40)هناك طرق عديدة أخرى ميكن من خالهلا حتديد نسبة الشحوم يف اجلسم، منها قياس حمتوى البوتاسيوم 

اجلسم، و تقدير الشحوم بواسطة األشعة فوق الصوتية، و  تقدير الشحوم بواسطة األشعة حتت اْلمراء، و تقدير نسبة 

                                                                                                  .الشحوم من خالل قياس مسك طية اجللد

 :لتحديد كثافة الجسم( Durnin et Womersley)معادلة دورنين و ورمسلي  -

كانت حمل عدة . صوص على عينة من الرياضيني الشبابتعد هذه املعادلة ذات مصداقية يف كال اجلنسني و على وجه اخل

 .دراسات ووجد أن هلا مصداقية باملقارنة مع طرق أخرى

 [M(Log10∑4plis)-C ](=اجلسم كثافة)

العضلة   bicepsاجللد عند منطقة فوق العضد يف منطقة العضلة ذات ثنائية الرؤوس العضدية  طيات جمموع مسك

و مسك طية اجللد ( Subscapular)و منطقة ما حتت عظم لوح الكتف ( Triceps)العضدية ذات الرؤوس الثالثة 

 (.Suprailiac)فوق العظم اْلرقفي 

 .(Frédéric Maton, 2008, p. 2): سنحسب السن و اجل MوC ميثل قيم  (1)الجدول رقم 

 02إىل  07 الرجال

 سنة

 42إىل  41 سنة 32إىل  31 سنة 22إىل  21

 سنة

  51أكثرمن 

 سنة

C 0.0621 0.0630 0.0422 0.0621 0.0705 

M 1.1678 1.1632 1.1544 1.1711 1.1772 

 :حتويل كثافة اجلسم إىل نسبة الكتلة الذهنية-

الكتلة الذهنية بواسطة كثافة اجلسم خاصة لدى األكثر استعمال و الطريقة األمثل ْلساب نسبة " سريي "تبقى معادلة 

 .الرياضيني

 BD/495-450= الكتلة الذهنية  %

BD :كثافة اجلسم.(Frédéric Maton, 2008). 

 (Durnin et Womersley)دورنني و ورمسلي و ميكن تقدير النسبة املئوية للكتلة الذهنية عن طريق جدول -



عند منطقة فوق العضد يف منطقة العضلة ذات ثنائية  ،(يف املناطق األربعة) اجللد طيات جمموع مسكو ذلك بتقدير 

و منطقة ما حتت عظم لوح الكتف ( Triceps)العضلة العضدية ذات الرؤوس الثالثة   bicepsالرؤوس العضدية 

(Subscapular ) و مسك طية اجللد فوق العظم اْلرقفي(Suprailiac) (23)الجدول رقم، مث يتم الرجوع إىل 

 (DHALLUIN Fabien).لتقدير  النسبة املئوية للكتلة الذهنية

 :يتم حساب وزن الكتلة الذهنية بالطريقة التالية-

 011/ النسبة املئوية للكتلة الذهنية ×وزن اجلسم الكلي = وزن الكتلة الذهنية 

 :يتم حساب وزن الكتلة اخلالية من الدهون بالطريقة التاليةو 

 W.D.MC ARDLE)وزن الكتلة الذهنية –الوزن الكلي للجسم = وزن الكتلة اخلالية من الدهون

,F.I.KATCH,V.L.KATCH, 2004, p. 351) 

 (:Fat calipers)أجهزة قياس سمك طية الجلد  .1.2
تتنوع أجهزة قياس مسك طية اجللد وتتعدد تبعا لتكلفتها ودقتها و املادة املصنوعة منها، فهناك املقياس الرخيص الثمن 

الذي ال يكلف أكثر من عشرة دوالرات، واملصنوع من البالستيك املقوى، وباملقابل هناك املقياس العلي الدقة، املخصص 

لكن أكثر األجهزة شهرة وأعالها دقة ثالثة انواع . نه بضع مئات من الدوالراتللبحث العملي، والذي غالبا ما يتجاوز مث

(. Holtain)، وجهاز من نوع هولتني (Lange)، وجهاز من نوع النج (Harpenden)جهاز من نوع هاربندن : هي

وال بد . على املدى الكامل اْلركة فكي اجلهاز 2مم/مغ01يبلغ "هاريندنوالنج"و املعروف أن ضغط فكي كل من جهازي

من اإلشارة إىل أن بعض األجهزة الرخيصة الثمن قد تعطي قراءات غري دقيقة مع كثرة االستخدام، نظرا لتأثر ضغط فكي 

رئيسية  تدرجيات"هاربندن"يف القبضة ويف التدريج، حيث حيوي جهاز  "هاريندن عن النج"وخيتلف مقياس. اجلهاز

رئيسية فقط  تدرجييات"النج"، بينما حيوي مقياس(ملم 1.2)ا ملم واحد، وأخرى فرعية مقدارها جزء من ملممقداره

يف  (1)و الشكل رقم  (2112اهلزاع حممد اهلزاع، ) ."هاريندن"أسهل يف القراءة مقارنة جبهاز"النج"، إال أن جهاز (ملم)

 . املالحق يوضح جهاز قياس مسك طيات اجللد

 :الشروط العامة لقياسات سمك ثنايا الجلد.1.1.2

 . إجراء مجيع القياسات على اجلانب األمين للجسم، وخباصة عند استخدام العينات الكبرية -
 إجراء القياس مرتني متتاليتني على كل منطقة قياس، ويسجل متوسط القياسني كنتيجة هنائية،  -



هذا اإلجراء يسمح باستخراج معامل الثبات للقياس، حيث متثل قيمة معامل االرتباط بني القياسني معمل الثبات، وملزيد 

ياس،يف هذه اْلالة يسجل متوسط القياسات الثالثة  من الدقة و الثبات ميكن أخذ ثالث قياسات متتالية على منطقة الق

 .كنتيجة هنائية

جيب إجراء مجيع قياسات مسك ثنايا اجللد لدى املخترب وفقا لتسلسل واحد ال يتغري، ويتبع نفس التسلل مع األفراد  -

لعظم اْلر قفي، خلف العضد، أسفل اللوح، فوق ا: فمثال يتم القياس من أعلى إىل أسفل كما يلي. اخلاضعني للقياس

 .ويثبت هذا الرتتيب على مجيع أفراد عينة القياس ،مسانة ساق 

. مم/مغ01قبل وخالل عملية القياس جيب التأكد من كون قوة ضغط طريف اجلهاز قياس مسك ثنايا اجللد ال تقل عن  -

 .هاز وأماكن القياسو جلميع األفراد إّذا أمكن ذلك، على أن يكون القائم بالقياس ملما بأسلوب استخدام اجل

جيب توحيد وقت أخذ القياسات، وذلك إذا كانت القياسات سوف تؤخذ يف أكثر من يوم واحد، لغرض جتنب التأثري  -

 .املتحمل على النتائج من اختالف درجة اْلرارة و التغريات الناجتة عن احملتوي املائي يف اجلسم على مدار اليوم

لذلك يفضل جتنب إجراء  ،للنساء البالغات على مسك ثنايا اجللد يف منطقة أسفل اجلذع  قد يوجد تأثري للدورة الشهرية -

 .القياسات عليهن يف هذه الفرتة

،أو بأي أداء أخرى تسمح بإزالة العالمة بسهولة بعد إجراء "فلوم سرت "جيب حتديد أماكن القياس باستخدام قلم -

 (2101اهلزاع حممد اهلزاع، ).اجللدية رأسية أو مائلةالقياس، مع مراعاة ما إذا كانت الثنية 

مراعاة أن يكون وضع جسم املخترب أثناء القياس مطابقا، و كذلك العضو أو اجلزء الذي يتضمن منطقة القياس -

 .املستهدفة

و ( باليد اليسرى) و مسك ثنايا اجللد ( باليد اليمىن)مراعاة األسلوب السليم إلجراء عملية القياس من حيث اجلهاز -

 (2112اهلزاع حممد اهلزاع، ). ذلك وفقا للتعليمات السابق اإلشارة إليها عندما حتدثنا عن أسلوب قياس مسك ثنايا اجللد

 

 

 : الصةخ



إن عملية إنقاص الوزن من املوضوعات املهمة اليت جيب أن خيطط هلا بطريقة علمية نظرا لإلمهال بعض ا لالعبني و كذلك 

دخول بعض  املدربني غري املؤهلني يف اجملال الرياضي حيث يستخدمون العديد من الطرق السابق ذكرها و اليت تؤثر سلبيا 

استخدام األساليب العلمية يف إنقاص الوزن ال بد أن تتضمن ضبط  على أداء و صحة الالعب لذلك فإن عملية

و تعديل توازن الطاقة داخل الفرد مما ( دهون، كربوهيدرات، بروتني)السعرات اْلرارية املكتسبة من مكونات الغذاء من 

 .الة التدريبية و الصحيةيؤدي إىل إنقاص الوزن بصورة متدرجة و متوازنة و كذلك حتسني الكفاءة البدنية دون املساس باْل
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 :تمهيــد



يعترب الغذاء الصحيح من أهم العوامل املهمة لزيادة قدرات الفرد و إمكانياته اجلسمانية لتجاوز مصاعب و متطلبات 

اْلياة، و ليست العناية بالتغذية معناها العمل على امتالء املعدة مبختلف أصناف الطعام و لكنه باختيار الطعام الذي 

بالكميات املناسبة لنوع اجلسم طبقا ملعدل النمو و حالته الصحية و العمل حيتوي على مجيع العناصر الغذائية الالزمة 

 .الفردالذي يقوم به 

و التغذية علم واسع يشتمل على تفاعالت طبيعية و كيميائية تتفاعل مع بعضها البعض لتساعد الفرد على بناء اجلسم 

وامل األساسية املرتبطة بالتدريب الرياضي فهي تأيت نتيجة للقيام بوظائفه الفسيولوجية و يعترب الغذاء للرياضيني من أهم الع

للتعاون بني كل من املدرب و الالعب يف القدرة على التحكم يف وجباهتم الغذائية و التخلص من العادات الغذائية 

 . الشائعة و إ تباع األسلوب الصحيح يف الطعام و الشراب

 :التغذية عند الرياضي.1

لغ األمهية لتحقيق االجناز و التفوق الرياضي خاصة يف جمال الرياضات التنافسية، حيث تلعب التغذية متثل التغذية حمورا با

دورا هاما يف تكوين بنية اجلسم و دعم نظم الطاقة الالزمة أثناء اجلهد البدين باإلضافة إىل املسامهة يف عمليات االستشفاء 

علي فهمي البيك عماد الدين عباس ابوزيد حممد أمحد ) .الطاقة و التخلص من خملفات نواتج التعب و استعادة مكونات

 (08، صفحة 2118عبده خليل، 

 :أهمية التغذية.1.1

بنشاطه و يرتبط احتياج اإلنسان إىل الغذاء بتوفري احتياجات اجلسم منه حىت يستطيع أن يؤدي وظائفه اْليوية و أ، يقوم 

أعماله اليومية بكفاءة إذ يؤثر الغذاء من حيث النوع و الكم على تغذية و صحة اإلنسان فهو مرتبط بكل ما يدخل 

 .اجلسم من طعام أو من سوائل عن طريق الفم

ن أو و التغذية ختتلف باختالف اجملتمعات و األفراد توجد العديد من العوامل أو التغريات اليت تؤثر يف تغذية اإلنسا

 :حاجته إىل الغذاء و اليت من أمهها

 .أسلوب تقدمي الغذاء -املستوى االقتصادي -العادات الغذائية -العوامل النفسية–سالمة اجلسم 

 و تعرف التغذية بأهنا مجيع العمليات اْليوية اليت مير هبا الغذاء منذ بداية عملية املضغ إىل عملية 

اهلضم يف املعدة و االمتصاص يف األمعاء و النقل عن طريق الدم لوصول العناصر  اإلخراج من اجلسم بعد مروره بعمليات

 .الغذائية اليت مت امتصاصها إىل خاليا اجلسم املختلفة حىت ميكن للجسم االستفادة منها



و  و يتكون الغذاء من العديد من العناصر اليت يتم اْلصول عليها من مصدرين أساسيني مصدر حيواين و مصدر نبايت

تشمل تلك العناصر الغذائية الربوتينات و الكربوهيدرات و الدهون و الفيتامينات و املعادن و املاء و األلياف و يتم 

 .االستفادة من هذه العناصر الغذائية بواسطة حدوث عمليات التمثيل الغذائي داخل اجلسم

على صحته أو لوقايته من األمراض أو توفري الطاقة و للتغذية دور هام يف حياة اإلنسان فيما يرتبط بنموه أو احملافظة 

 (004؛003، صفحة 2116 عالء الدين حممدعليوة،) .الالزمة له وفقا الحتياجاته اليومية منها

 :تعريف التغذية.2.1

هي جمموعة من العمليات اْليوية اليت تتم يف اجلسم هلضم و امتصاص و نقل العناصر الغذائية و التخلص من فضالهتا  

 .طريق اإلخراج، و تضمن له النمو و الوقاية و احملافظة على استقرار درجة اْلرارة و تغطية حاجاته من الطاقة-عن 

(Nathalie Boisseau, 2005, p. 28) 

 :تعريف الغذاء.1.1

و الغذاء هو املادة اليت يتناوهلا اإلنسان اْلي حىت يستمر يف النمو و احملافظة على صحة ووقايته من األمراض و يشري 

جملس الغذاء و التغذية األمريكي إىل أن علم الغذاء يدرس املواد الغذائية و دور العناصر املكونة هلا يف احملافظة على حياة 

ت و العمليات اليت تتم يف اجلسم هلضم و امتصاص و نقل هذه العناصر الغذائية و الكائن اْلي، كما يدرس التفاعال

مروان عبد اجمليد ابراهيم ، ). التخلص من فضالهتا عن طريق اإلخراج و يبحث هذا العلم يف العالقة بني الصحة و املرض

 (03، صفحة 2101 يوسف الزم كماش،

 :وظائف الغـذاء.1.1

 .االحتفاظ باجلسم يف حالة صحية و العمل على إشباع رغبات اإلنسان اْلسية و النفسية

 .تزويد اجلسم باملواد اليت تولد الطاقة الالزمة للحركة و حفظ درجة حرارة اجلسم-

 .تزويد اجلسم باملواد اليت تبني و جتدد و تعوض األنسجة-

 .األمالح املعدنية اليت حيتاجهاتزويد اجلسم بالفيتامينات و -

، صفحة 2100زكي حممد حممد حسن، ) .وقاية اجلسم من األمراض برفع مستوى أداء اجلهاز املناعي لدى اإلنسان

ن تقسيم الغذاء حيتاج جسم اإلنسان إىل مغذيات حمددة يف العديد من األطعمة بنسب و تركيزات خمتلفة و ميك، (382

 :إىل ثالث جمموعات طبقا للوظائف اليت يقوم هبا اجلسم ملا يلي



الدهون، الزيوت ووظيفة هذه اجملموعة هي إمداد اجلسم بالطاقة الالزمة -و تشمل اْلبوب و السكريات :أغذية الطاقة-أ

 .له

ى، ووظيفة هذه اجملموعة هي بناء و و تشمل الربوتينات، الكالسيوم، اْلديد و بعض املعادن األخر :أغذية البناء-ب

 .جتديد خاليا اجلسم و أنسجته

و تشمل اخلضروات، الفاكهة و هي متد اجلسم بالفيتامينات و األمالح املعدنية و تساعد على وقايته  :أغذية الوقاية-ج

 .من األمراض

 مصادر الغذاء الطبيعية (الوظيفة)سبب تناول الطعام  النوع

 الدهونالكربوهيدرات، 
 

الزيوت، الدهون، اْلبوب و منتجاهتا، اجلنب، السكر،  إنتاج الطاقة
 الفاكهة، املكسرات

 اللحوم، األمساك، اْلليب و منتجاته، البيض، البقوليات البناء و التجديد الربوتينات، املعادن

 اخلضروات، و الفواكه الطازجةاْلليب، اجلنب، البيض،  الوقاية و التنظيم األمالح املعدنية الفيتامينات

 
يوضح اجلدول أعاله أنه من الضروري تنوع مصادر الغذاء و . يوضح وظيفة مركبات الغذاء و مصادرها( 6) رقم الجدول

  .ذلك بغرض اْلصول على الطاقة و كذلك بناء و جتديد اخلاليا و األنسجة إضافة وقاية اجلسم من خماطر األمراض

 .(08، صفحة 2101مروان عبد اجمليد ابراهيم ، يوسف الزم كماش، ) 

 :الغذاء الصحي.1.1

يعترب الغذاء ضرورة حياتيه للنمو و تزويد اجلسم بالطاقة الالزمة و هو واحد من أهم االحتياجات األساسية اليومية 

لإلنسان يف مجيع مراحل منوه من الطفولة حىت الشيخوخة و لكن يف املقابل يف حالة عدم االعتناء بنظافته و مالئمته و 

، صفحة 2101مروان عبد اجمليد ابراهيم ، يوسف الزم كماش، ) .ر للمرضيصبح مصد0توازنه و االعتدال يف تناوله قد 

08). 

 :الغذاء المتوازن.1.1



يعرف الغذاء املتوازن على أنه الغذاء الذي يوفر للجسم مجيع املواد األساسية الالزمة للصحة العامة للقيام بأوجه النشاط 

و على ضوء هذا التعريف فإن الغذاء املتوازن يشمل على مجيع العناصر الكيميائية اليت يرتكب . فعاليةاليومي بكفاءة و 

نزار ) .منها جسم اإلنسان إضافة للمواد األساسية الالزمة كي يتم حتقيق مجيع الوظائف اليت يقوم هبا الغذاء يف اجلسم

 :إلنسان توفري مجيع مكونات الغذاء املتوازن من خالل تناول جمموعات الطعام األربعة التالية، و ميكن ل(2102الباش، 

 ...( اجلنب، الزبد، اللنب) جمموعات األلبان و مشتقاهتا -0
 جمموعات اللحوم و األمساك و البيض -2
 جمموعات اْلبوب و مشتقاهتا-3

 جمموعات اخلضر والفواكه-4

فتناول أنواع الطعام األربعة السابقة يوميا يضمن للجسم مجيع مكونات الغذاء املتوازن علما بأن املاء هو حاجة أساسية 
للجسم ال ميكن االستغناء عنه يوميا، وترجع أمهية جمموعة الطعام األربع كمصدر للغذاء املتوازن، فاجملموعة األوىل حتتوي 

لفسفور الضرورية لنمو العظام و األسنان و حتتوي على كميات من الربوتني و الفيتامني على نسبة عالية من الكالسيوم و ا
و حتتوي الزبدة و القشدة على دهون ذات نكهة مستساغة و اجملموعة الثانية غنية ( A D)  تالفيتاميناالربيوفالمني و 

 تلزم يف عملية النمو و جتديد األنسجة واخلاليا بالربوتني الكامل و الذي حيتوي على مجيع األمحاض األمينية األساسية اليت
املعروف باسم التيامينو كذلك  (B1)، أما اجملموعة الثالثة تعترب مصدرا غنيا بالفيتامني (A B) إىل جانب الفيتامينات 

الكربوهيدراتية،  املعروف باسم الريبوفالفني و النياسني و اْلديد، و اْلبوب مصدر غين بالربوتني و املواد( B2)الفيتامني 
و تعترب اجملموعة الرابعة اخلضروات و الفواكه مصدر غنيا باملواد املعدنية الفيتامينات إضافة إىل احتوائها على األلياف كما 

و ( C)اجلليكوز و الفركتوزو تساعد على تزويد اجلسم بالفيتامني : تعترب الفواكه مصدرا للكربوهيدرات البسيطة مثل 
 .(006، صفحة 2116عالء الدين حممدعليوة، ) .امض األسكوربيك املعروف باسم ح

إن التنوع، و التوازن و االعتدال يف تناول الطعام يساعد اإلنسان على  :الهرم الغذائي  في التغذية الصحية.1.1.1

و  ” وضع لكي يزود و يساعد كل إنسان على اختيار الطعام الصحي، نوعا" اهلرم الغذائي"  و. احملافظة على صحة جيدة

 .، عرب إعداد الوجبات الغذائية اليت تناسب حاجات كل فرد يف خمتلف الظروف الصحية”كما

كنه من النمو و العيش إن التنوع العناصر يف الطعام يزود اجلسم مبا حيتاجه من الطاقة الضرورية اليت مت:التنوع في الغذاء(أ

 .و لذلك كان اختيار األطعمة من كل اجملموعات الغذائية. بصحة جيدة

 .ينبغي أخد االحتياطات فقط من كل نوع من العناصر الغذائية:التوازن في الغذاء(ب



ما على اإلنسان و . إن االعتدال يف تناول الطعام جيعل اإلنسان يتمتع بكل األطعمة اليت حيبها: االعتدال في الغذاء(ج

، و بكمية الدهون اْلرارية  إال اختيار األطعمة اليت تتطابق و حاجاته اليومية من الطاقة ، باإلضافة إىل التحكم بالسعرات

على اختيار الغذاء الصحي، و حيدد " اهلرم الغذائي" يساعد .اخل...و الصوديوم( السكريات) و الربوتني و الكربوهيدرات 

اليت يتناوهلا على أساس أن التغذية الصحية ال تعتمد فقط على أصناف معينة من األغذية، بل يعتمد  لكل إنسان الكمية

و يعمل على أساس السعرات اْلرارية، حبيث حيقق احملافظة على الوزن . أيضا على التنوع املتوازن من اجملموعات الغذائية 

 .لإلنسان املثايل  الصحي

قوائم أو جمموعات غذائية خمتلفة، إضافة إىل قمة اهلرم، و يشجع على تناول األطعمة املوجودة يف  5" حيتوي اهلرم الغذائي 

 :و هذا القوائم هي. أسفله و تفادي تناول األطعمة املوجودة يف قمته

حبوب ، األرز، املعجنات كاملعكرونة، الشعريية، (Céréales) حتتوي على اخلبز، منتجات اْلبوب:ةـاألغذيـة النشوي.6

تعطي هذه األغذية ما حيتاجه اجلسم من الكربوهيدرات اليت متده بالطاقة كما تعطيه ( Corn Flakes) الفطور السريعة 

اْلديد، املغنيزيوم الغذاء اجليد يف : الريبوفالفني، الثيامني، النياسني، و املعادن مثل: أيضا بعض األلياف  الفيتامينات مثل

، 2112، أمحد حجازي) .ملنتوجات احملتوية على النخالة و القمح و اخلبز األمسر الغين باألليافهذه القائمة يكون بتناول ا

 (08 صفحة

، كما متده أيضا بكمية كبرية C.Aفيتامنيمتد الفواكه اجلسم بكمية هامة و كبرية م الفيتامينات مثل :مجموعـة الفواكـه.2
أو عصري الفواكه الطازجة، أو سلطة الفواكه   Cلذلك من املستحسن تناول الفاكهة الغنية بفيتامني . من البوتاسيوم

 .كوجبة خفيفة يومية بني وجبات الطعام
ملغنيزيوم، و ينبغي متد اخلضروات اجلسم بالفيتامينات و األلياف و املعادن مثل اْلديد و ا:مجموعـة الخضـروات.1 

و من أجل حصول اجلسم على كفايته من األلياف . تناول اخلضروات الورقية الشديدة اخلضرة و أيضا اخلضر الصفراء
 .جيب عدم تقشري بعض أنواع اخلضار كاخليار و الكوسا

األغذية متد اجلسم حتتوي على األلبان و مشتقاهتا و منتجاهتا املختلفة و هذه :مجموعـة الحليب و مشتقاتـه.1

 .بالربوتينات و الفيتامينات و املعادن الغذائية و تعد مصدرا أساسيا للكالسيوم الضروري للجسم

. تضم اللحوم، األمساك الدواجن، البيض، البقول اجلافة و املكسرات:مجموعة األغذية البروتينية الحيوانية و النباتيـة.1

، و املعادن مثل اْلديد، B12متد اجلسم بالربوتينات و الفيتامينات خصوصا فيتامنيو األغذية يف هذه اجملموعة الغذائية 

 .الزنك، املغنيزيوم، النياسني، و الثيامني، و تساعد الربوتينات على منو و ترميم و جتديد األنسجة و اخلاليا



 :قمة الهرم الغذائي األطعمة الغنية بالسكريات و الدهون و الزيوت.2.1.1 

السكريات متد اجلسم بالطاقة أما الدهون و الزيوت فتمده باإلضافة إىل الطاقة بالفيتامينات و األمحاض الذهنية الضرورية  

أمحد ) .من اجلهاز اهلضمي إال يف وجود الدهن A,D,E,Kنفاجلسم ال يستطيع أن ميتص بعض الفيتامينات مثل فيتامي

 .(02 صفحة ،2112حجازي، 

 :مكونـات الغـذاء المتـوازن.1.1.1 

 :و هي تشكل املكونات الرئيسية للغذاء املتوازن يف الطعام مثل

نزار الباش، ) ، بروتني، الدهون، الفيتامينات، األمالح املعدنية، املـاء(نشويات و سكريات)املواد الكربوهيدراتية -

2102)                                                               .  

 

                                           

 

 

 

 اهلـرم الغـذائـي(: 1)الشكـل رقم      يوضح االحتياج اليومي للطعام يف األطعمة املختلفة (: 2)الشكـل رقم 

هي مواد عضوية مكونة من الكربون و اهليدروجني و األكسجني، و تعترب الكربوهيدرات إحدى أهم  :الكربوهيدرات-1

 Nathalie)مصادر الطاقة اليت ال غىن للجسم عنها و هي توجد يف اْلبوب و النباتات و اللنب و الفواكه و العسل 

Boisseau, 2005, p. 31) الكربوهيدرات إىل األقسام الكيمائية التالية، تنقسم: 

 (CHO)و تتكون من وحدات بسيطة األصل هي  :السكريات األحادية-أ

 .Galactoseو سكر اللنب  Fructoseو الفركتوز  Glucoseاجللكوز : و من أمثلتها

كر القصب و املالتوز أي و تتكون من عنصرين أو وحدثني من السكريات البسيطة و أمثلتها س :السكريات الثنائية-ب

 lactose     سكر الشعري و كذلك سكر اللنب 



و حتتوي على عدة وحدات من السكريات األحادية و الثنائية و يطلق عليها السكريات  :السكريات المتعددة -ج

من مصدر نبايت مثل والسليلوز و من مصدر حيواين مثل ( نبايت أو حيواين)املركبة، ويتم ترتيبها حسب مصدرها 

سم من االستفادة منها، و على كوجني، و جيب أن تتحلل كل املواد الكربوهيدراتية إىل سكريات أحدية ليتمكن اجلو الغل

 :ذلك تتحدد وظائف الكربوهيدرات يف النواحي التالية

 .هي مصدر للطاقة أثناء التدريب و املنافسات-

 .هي املسؤولة عن التنظيم امتصاص اجلسم للدهون و الربوتني-

، 2112هباء الدين إبراهيم سالمة، ) هي املصدر األساسي لطاقة اجلاز العصيب و لتكوين الغلوكوجني الكبد و العضالت-

 (85صفحة 

 التمثيل الغذائي للكربوهيدرات: 

و ( سكر الدم)غلوكوز  أوتتحلل املواد الكربوهيدراتية إىل مواد أبسط يتم محلها إىل الكبد إذ يتم حتويلها إىل الغلوكوجني  

يتم ختزين الغلوكوجني بالكبد و عند اْلاجة يتم حتويله إىل غلوكوز الذي يتم نقله بواسطة الدم إىل مجيع أنسجة و خاليا 

اجلسم و يتم حتويل بعض منه إىل الغلوكوجني اخلاليا العضلية و لكن القسم األكرب منه يستخدم إلنتاج الطاقة على 

 .ة اخلاليا العصبية إذ ال ميكنها استخدام أية غذاء إنتاج للطاقةمستوى اخللية و خاص

الغلوكوجني هو نشاء اْليواين و يتوفر يف ثالثة مناطق يف اجلسم اإلنسان الكبد، 

 .(200، صفحة 2100عبد الرمحن زاهر، ).  العضالت، و يف الدم بنسبة ضئيلة

 كلغ81يوضح توزيع الطاقة الكربوهيدراتية عند شخص يزن ( 7)الشكل رقم 

 (2012ckal)غرام  513 اإلمجاليةكمية الكربوهيدرات 

(W.D.MC ARDLE ,F.I.KATCH,V.L.KATCH, 2004, p. 28) 
 كمية الكربوهيدرات التي ينبغي الحصول عليها في اليوم للرياضيين: 

أوصى املؤمتر الدويل لألطعمة و التغذية و األداء بنظام غدائي متثل الطاقة اليت يتم اْلصول عليها من الكربوهيدرات من  -
جتدر . من الطاقة كحد أدىن من الكربوهيدرات %61و قد أوصى معظم الباحثني باْلصول على ، %71إىل  % 61

الكربوهيدرات اليت ينبغي اْلصول عليها يف اليوم بإحدى الطريقتني اإلشارة إىل أن من املمكن أن يتم تقدير كمية 
 :التاليتني

 :من خالل الكمية التي يتم الحصول عليها الطاقة:أوال



إما عن طريق ما حتصل عليه فعلينا من ( أي ما حتصل عليه من السعرات اْلرارية)قم حبساب ما حتصل عليه من الطاقة 
منوذجية متتالية باستخدام جداول األطعمة أو باستخدام املعادالت اليت تقوم على معدل  أيام  7إىل  3الطاقة ملدة من 
 .األيض األساسي

كيلو    4غ من الكربوهيدرات يعطي   0كل ) 4مث أقسم ذلك على  % 61قم بضرب ما حتصل عليه من الطاقة يف
 .لكربوهيدرات بالغرامو ذلك للوصول إىل الكمية املثلى اليت ينبغي اْلصول عليها من ا( كالوري

= السعرات اْلرارية اليت يتم اْلصول عليها من الكربوهيدرات  كيلو كالوري من الطاقة  3111حيتاج رياضي إىل : مثال

3111x61%=0811  كيلو كالوري. 

 غرام451=0811/4=الكمية اليت ينبغي اْلصول عليها من الكربوهيدرات

 :من وزن الجسم و مستوى النشاط:ثانيا

و تتم . ب هذه الطريقة بشكل أكرب مع الرياضيني و هي الطريقة املفضلة لدى معظم املختصني يف التغذية الرياضيةتتناس
اإلشارة إىل كمية اإلشارة إىل كمية الكربوهيدرات املطلوبة لكل كيلوغرام من وزن اجلسم يف ( 2)من خالل اجلدول رقم 

 .اليوم طبقا ملستوى النشاط
 .بأداء ساعة من النشاط يف اليوميقوم رياضي :  مثال

 .كيلوغرام  71: وزن اجلسم
 ((.7)حسب اجلدول ) غرام لكل كيلوغرام من وزن اجلسم  6= احتياجات اجلسم من الكربوهيدرات-

 .غرام 71x  6 =421= احتياجات اجلسم اليومية من الكربوهيدرات 
، 2114خالد العامري، )كيلو كالوري   421x 4 =0681= السعرات اْلرارية اليت يتم اْلصول عليها من الكربوهيدرات 

 .(52صفحة 
 كمية الكربوهيدرات بالغرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم في اليوم مستوى النشاط

 5 -4 (أقل من ساعة يف اليوم)خفيف  -

  6-5 (ساعة يف اليوم تقريبا) خفيف متوسط -
  7-6 (من ساعة إىل ساعتني يف اليوم) متوسط  -

  8-7 (ساعات يف اليوم 4من ساعتني إىل ) متوسط مكثف  -
 01 -8 (أكثر من أربع ساعات يف اليوم)مكثف  -

 .يوضح كمية الكربوهيدرات حسب مستوى النشاط البدين(1)الجدول رقم 

 :مؤشـر سرعـة الجلوكـوز بالـدم-
حىت يتمكنوا من وصف تأثري األطعمة املختلفة على مستويات السكر يف الدم بشكل أدق، فقد ابتكر العلماء مقياسا 

على أساس  011و يتدرج هذا املقياس باألطعمة من صفر حىت ( IG) أطلقوا عليه مؤشر سرعة زيادة اجللوكوز يف الدم 



حىت تكون املقارنة عادلة، فإن كل األطعمة يتم مقارنتها مبادة  التأثري ا لفوري للطعتم على مستويات السكر يف الدم،

 .غذائية تعد كمرجع مثل اجللوكوز و يتم اختبارها من خالل كميات متكافئة من الكربوهيدرات

حالة يف : إال أنه من املفيد جدا معرفة مؤشر سرعة زيادة اجللوكوز يف الدم للمادة الغذائية على سبيل املثال اإلشارةو جتدر 

إذا كنت تريد اْلصول على الكربوهيدرات و توصيلها إىل جمرى الدم و اخلاليا العضلية بسرعة بعد انتهاء التدريب مباشرة 

 .لتعويض النقص يف الغلوكوجني

 .(35، صفحة 2114امري، خالد الع). فسوف ختتار أطعمة حتتل موقعا مرتفعا يف مؤشر سرعة زيادة اجللوكوز يف الدم
 Foster- powell et lesللعامل فوستار باويل و آخرون )يوضح مؤشر اجللوكوز لبعض األطعمة (1)الجدول رقم -

autres)،(011= الطعام املرجع هو اجللوكوز، مؤشر اجللوكوز) 

بعض األطعمة اليت ينخفض هبا مؤشر 
 اجللوكوز

بعض األطعمة اليت يكون فيه مؤشر 
 اجللوكوز متوسط

بعض األطعمة اليت يرتفع هبا مؤشر 
 اجللوكوز

 71 اخلبز األبيض 62 اخلبز 38 التفاح

 71 بطاطا املسلوقة 66 األناناس 38 األجاص

 75 بطاطا مقلية  55 املوز 32 حليب منزوع الدسم

 013 التمر 56 األرز البين  22 الكرز

 72 البطيخ 57 املشمش الطازج 04 الفول السوداين

 80 عصيدة البطاطا 58 العسل  30 مشمش جمفف

  63 الكوكاكوال 42 اخلوخ
 55 مسيد 44 الربتقال

 (Nathalie Boisseau, 2005, p. 42) 52 فاكهة الكيوي
 

تعد الدهون مصدرا أساسيا من مكونات الغذاء الرئيسية لكوهنا مصدرا مركزا للطاقة املخزونة إذ أهنا ذات :الدهــون.2

خاصية للبقاء مدة طويلة يف القناة اهلضمية باعتبارها من العناصر الغذائية صعبة اهلضم فهي متتص مبعدل أقل من املواد 

 .(201، صفحة 2101نشوان عبد اهلل نشوان، )الكربوهيدراتية، 

و هي مركبات عضوية تتفق يف تركيبها الكيميائي مع الكربوهيدرات إذ أهنا تتكون من الكربون، اهليدروجني و األوكسجني 

أن  الذهنيةمما هي عليه يف الكربوهيدرات، األمر الذي يشري إىل أنه ميكن للمواد  و لكن نسبة اهليدروجني تكون أكرب

، صفحة 2100عبد الرمحن زاهر، )تتحول إىل مواد كربوهيدراتية و بالعكس و ذلك من خالل عمليات التمثيل الغذائي 

206). 



من  %31و  05أوصى مؤمتر الدويل للغذاء و التغذية و األداء الرياضي باْلصول على نسبة من الدهون ترتاوح بني 

إمجايل ما حيصل عليه اجلسم من سعرات حرارية بالنسبة لألشخاص الرياضيني و يتوقف ذلك مع اْلد األقصى الذي 

، صفحة 2114خالد العامري، )من السعرات اْلرارية اليت حيصل عليها اجلسم  %31) توصي به منظمة الصحة العاملية 

 :الدهون إىل، تصنف (075

 هي عبارة عن دهون صلبة من أصل حيواين أو منتجات األلبان أو مهدرجة مثل :الدهـون المشبعـة.أ

 .الزيوت السائلة و تتميز بأن هلا عالقة بزيادة نسبة الكولسرتول بالدم و تؤدي إىل أمراض القلب و تصلب الشرايني" 

 (201، صفحة 2101نشوان، نشوان عبد اهلل )

 :الدهون غير المشبعـة و تنقسم إلـى .ب

زيت الزيتون، الفول ) و هي دهون تسري حبرية و ال تتجمد حىت يف درجة اْلرارة املنخفضة مثل : أحادية عديمة التشبع-

 الذهنيةمن جهة أخرى، يعتقد أن األمحاض ( 207موسوعة فسيولوجيا الرياضة ص )السوداين، معظم الزيوت املكسرات 

و بصفة  اإلمجايلغري املشبعة األحادية هبا أفضل مزايا الصحية، حيث من املمكن أن تقلل هذه الدهون من الكولسرتول 

ي يفيد  مرتفع الكثافة الذ الذهينمرتفع الكثافة، دون التأثري على فوائد كولسرتول الربوتني  الذهينالربوتني  كولسرتولخاصة  

 .(077، صفحة 2114خالد العامري، )اجلسم 

زيت فول الصويا، عباد الشمس، بعض "و هي موجودة يف السمك و معظم الزيوت النباتية مثل :مركبة عديمة التشبع-

 .(201، صفحة 2101نشوان عبد اهلل نشوان، )و هي ظاهريا ختفض مستوى الكولسرتول بالدم " أنواع الزبد

هي فئة فرعية من الدهون غري املشبعة املتعددة و اليت ال ميكن للجسم تكوينها بنفسه، و :األساسية الذهنيةاألحماض -

 :لذا فإنه ليس هناك بد من اْلصول عليها عن طريق الطعام و يتم تصنيف هذه الفئة إىل جمموعتني

 (.زيت بذور اللفت، زيت فول الصويا)اليت تشتق من محض الفالينولينيك  Omega3جمموعة 

 ,Nathalie Boisseau, 2005)( زيت عباد الشمس و زيت الذرى)اليت تشتق من محض لينوليك Omega6جمموعة 

p. 46) 
 :للدهـونالوظائـف الحيويـة و الفسيولوجيـة -



من جممل  %31متثل نسبة الدهون ركنا أساسيا يف النظام الغذائي بشرط أن ال تتعدى نسبة الطاقة الناجتة أكثر من 

احتياج اجلسم،  للدهون وظيفة فسيولوجية مهمة فهي تكون طبقة عازلة حتت اجللد حتافظ على درجة حرارة اجلسم من 

 . اجلسم و على ليونته و نعومته إذ أهنا تساعد  على تنظيم حرارة التغيري، 

 للدهون وظائف تركيبية مهمة تدخل يف تركيب جدران اخلاليا و امليتوكوندريا و تدخل يف تركيب الكثري من األنسجة-

و منها اجلهاز العصيب و الدماغ، الكبد، القلب، و الكلى، و تعمل على ختفيف الصدمات األجهزة السابقة الذكر، و  

 (.A.D.E.K) تعمل الدهون كمواد حاملة للفيتامينات الدائبة يف الدهن مثل فيتامينات

ية ْليوية اجلسم بعد خروجها من خمازهنا و الغليسريد عندما تتحلل إذ هلذه األمحاض أمه الذهنيةتزويد اجلسم باألمحاض -

ال يتأثر  للدهون عالقة بالنضوج اجلنسي إذ أهنا تزيد من كفاءة اإلجناب.و الغليسرين الذهنيةلكي تنشطر إىل األمحاض 

اجلسم من الدهون يعتمد  خمزونأن  ىأداء باخنفاض نسبة الدهون يف وجبته كما هو اْلال بالنسبة للكربوهيدرات فضال عل

غ 051إىل  21على فائض من الطاقة مهما كان مصدرها و ال يقتصر على ما يتناوله الرياضي من الدهون إذ جيب تناول 

 .باليوم 

 % 51إىل  61تعد مصدر أثناء القيام باجلهد البدين املعتدل و اخلفيف الطويل الزمن و ذلك عندما السعة اهلوائية من - 

 اْلرة يف الدم من ثالثي الغليسرييد يف العضلة املصدريني األساسيني للطاقة خالل التمرين  الذهنيةمحاض  إذ تكون األ

(W.D.MC ARDLE ,F.I.KATCH,V.L.KATCH, 2004, p. 42) 

املواد الربوتينية يف مجيع الكائنات اْلية النباتية و اْليوانية إذ متثل املكونات األساسية للربوتوبالزم يف توجد : البـروتينـات.1

يف تركيب الشعر و األظافر و القرون و اجللد و الريش و الصوف و الدم و اللنب و العضالت و الغضاريف كما تدخل 

        (202، صفحة 2100عبد الرمحن زاهر، ) .اْلرير

مواد عضوية تتكون من الكربون و األكسجني، اهليدروجني، النرتوجني و الكربيت و حتتوي بعض املواد  و تعد الربوتينات-

من جمموع السعرات اْلرارية اليومية %05الربوتينية املهمة على الفسفور أيضا باإلضافة إىل العناصر السابقة، إذ متثل 

من وزن اجلسم و يوجد يف مناطق خمتلفة إال آن أكرب نسبة  %05 -02بالنسبة للغذاء الكلي، كما يشكل الربوتني 

 (202، صفحة 2101نشوان عبد اهلل نشوان، )من وزن اجلسم  %65 -41موجودة يف اجلهاز العضلي من 

 21تتحدى املركبات العضوية السابقة الذكر لتكون األمحاض األمينية، و اليت تعد مواد بناء الربوتينات،  و ممكن أن منيز 

 محض أميين غري أساسية ميكن تكوينها داخل اجلسم، أما أمحاض املتبقية فيطلق عليها األمحاض 02محض أميين، منها 



 ال بد اْلصول عليها من خالل الطعام و ال ميكن للجسم أن يكوهنا مبفردهاألمينية األساسية و هو ما يعين أنه 

(W.D.MC ARDLE ,F.I.KATCH,V.L.KATCH, 2004, p. 44). 

 :هناك مصدرين رئيسيني حيصل اإلنسان منهما على الربوتينات مها:مصـادر البروتينـات-

هي املصادر اليت تأيت من اْليوانات مثل اللنب و مشتقاته، األمساك، اللحوم املختلفة، و : مصادر بروتينية حيوانية.أ

 .الدواجن، البيض

، الفاصولياو يأيت يف مقدمتها فول الصويا و هو أغىن املصادر النباتية بالربوتينات يأيت بعده : بروتينية نباتية مصادر.ب

نشوان عبد اهلل نشوان، ) يف كل من اْلمص، الذرة، اخلبز، الشعريالبطاطس، العدس، األرز، كما توجد بكميات قليلة 

 .(203، صفحة 2101

 :الوظـائـف الحيويـة و الفسيولوجيـة للبروتينـات-

املادة املسؤولة عن بناء و يدخل الربوتني يف تركيب اجلزء الضروري من  النواة و مادة الربوتوبالزما يف خاليا اجلسم و هي 

 .تشكيل األنسجة و جتديد اخلاليا يف اجلسم 

 .تركيب األنزميات اليت تساعد على سرعة العمليات الكيميائية داخل اخلاليا-

حتسن الربوتينات من الوظائف التنظيمية بالنسبة للجهاز العصيب إذ تزيد من نغمته و تساعد على سرعة تكوين 

 .االنعكاسات العصبية

 .تزويد اجلسم بالكثري من العناصر الغذائية الضرورية األخرى مثل اْلديد، الفسفور، الكربيت-

 .، تعمل على دفع  مواد حامضية و قاعدية إىل الدم من أجل املوازنةPHتوازن األس اهليدروجني -

 .ثيل الغذائي للدهونالذي يلعب دورا هاما يف عملية التم( امليثيونني)حتتوي الربوتينات  على حامض أميين -

 .تكوين اهلرمونات مثل األنسولني-

. إنزمي و اليت هلا دور مهم يف تنظيم الكثري من العمليات الفيسيولوجيا داخل اجلسم 211تدخل يف تركيب أكثر من -

(W.D.MC ARDLE ,F.I.KATCH,V.L.KATCH, 2004, p. 48). 

هي عبارة عن جمموعة من املركبات العضوية اليت تؤدي وظائف حمددة يف منو الفرد و احملافظة على صحته، :الفيتـامينـات.4

 .و حيتاج الفرد منها إىل كميات بسيطة و بدوهنا ال نستطيع االستفادة من العناصر الغذائية األخرى



و تعمل الفيتامينات كمحفزات للتفاعالت الكيميائية إلطالق الطاقة و 

 . بناء أنسجة اجلسم و تنظيم عمليات التمثيل الغذائي

 .يوضح الوظيفة البيولوجية للفيتامينات يف اجلسم( 8)الشكل رقم 

(W.D.MC ARDLE ,F.I.KATCH,V.L.KATCH, 2004, 

p. 59) 
 :ميكن تصنيف الفيتامينات إىل جمموعتني رئيستني و

 K,E,D,Aجمموعة من الفيتامينات اليت تذوب يف الدهون و هي -أ

وذلك كما  C,B جمموعة من الفيتامينات اليت تذوب يف املاء و هي-ب

 :يوضحه اجلدول التايل

 

 القابلية الفيتامين
 للذوبان

 الجرعة النقص أغراض الوظيفة المصدر

 ريتونال(A)أ
Retinol 

يف 
 الدهون

 اخلضروات
 الصفراء صفار

 اللنب -البيض
  الزبدة

 صحة اخلاليا
 منو -اجللد

 منو -العظام
 األسنان

 نقص كرات
 الدم اْلمراء
 العمى الليلي
 تأخر النمو

 و املناعة

ميكروغرام  811
 لإلناث
ميكروغرام  0111
 للذكور

 (B1)0ب
 ثيامني

 

- اخلمرية يف املاء
- اْلبوب

 اللنب

 صحة التمثيل
 الغذائي
 ضروري

 للنمو

 مليغرام لإلناث0,0 لنب العظام الربي
مليغرام  0,5

 للذكور

 (B2) 2ب
 

 ريبوفالفني
 بانتوثنيك

 اخلضروات يف املاء
- الطازجة

- بذور القمح
 البيض -اللنب

 يستخدم يف
 دورة محض

 السرتيك 
 باجلسم

 ضعف البصر تشقق
 اجللد يف منطقة الفم 

مليغرام  0,3
 لإلناث

مليغرام  0,7
 للذكور

 02ب 
(B12) 

 اللحم -الكبد يف املاء
 البيض -اللنب

 اخلضروات

 تكوين اإلنزميات
املساعدة 
 لفيتامينات

 إنتاج اجللوكوز-أ
 من الدهون

 خلل وظيفي
 يف األعصاب

 اْلركية
 وضعف عام
 يف العضالت

 ميكروغرام  2
 لإلناث

 ميكروغرامات 3
 للذكور



 يوضح الفيتامينات و مصادرها  (1)الجدول رقم 

 .(22-26، الصفحات 2112هباء الدين إبراهيم سالمة، )

ال يؤدي تناول األمالح املعدنية إىل حتسني مستوى األداء الرياضي فحسب و لكنه يفيد - :األمـالح المعدنيـة.1

اجلسم خالل عمليات التمثيل الغذائي حيث  الرياضي يف تعويض ما يفقده

أن نقص هذه األمالح ميكن أن يؤثر على مستوى األداء، و فيما يلي أهم 

 .هذه األمالح معدين معدنية ووظائفها يف اجلسم

 يوضح دور األمالح املعدنية يف هدم و بناء مركبات الطعام( 2)الشكل رقم 

(W.D.MC ARDLE ,F.I.KATCH,V.L.KATCH, 

2004, p. 66) 

واألمحاض 
 األمينية

 تكوين اهلرمونات
 ( C)ج 

 محض
 السكريات

Ascorbicac 

 يف املاء
 
 
 

- الفواكه
 الطماطم

 اخلضروات
 الطازجة

 التمثيل
 الغذائي تقوية

 املناعة

 الضعف العام 
 و اهلزال

 مليغراما  65

 (D)د
أرجيسرتول

ergostérol 

يف 
 الدهون

 زيت -الكبد
 السمك
- األمساك

 اللنب

 تكوين العظام
 تكوين

 األسنان

 هشاشة العظام
 تسوس

 األسنان

     01  
 ميكروغرامات

E 

 الفاتوكوفريول
يف 

 الدهون
 التمثيل اللحم -الكبد

 الغذائي
 التقوية العامة
 زيادة اْليوية

 الضعف
 الفصل

 والضعف
 العام

 مليغرامات 2

K  يف
 الدهون

 للحم -الكبد
 الزيد

   81 – 65 نزيف الدم التقوية العامة
 مليغرام

 النقص و مسبباته المصدر الغذائي الفائدة و الحاجة إليها األمالح



 محض الفوليك
Folic-Acid 

مساعدة و محاية اجلسم من 
اإلصابة بفقر الدم التوازن 
الكيميائي يف اجلسم و مساعدة 
بقاء األنزمي و بعض املواد 

 .الكيميائية العمل طبيعيا

جيب أن حتتوي األغذية على 
ألياف )األلياف و اخلضروات 

القرنبيط و امللفوف و ( السبانخ
منتوجات القمح الكبد و ْلم 

 ( بدون دهن)البقر و العجل 

فقر الدم، باضطراب حموي كآبة،  
كسل و عصبية و جهد و ضعف 

 .عام

 محض البانتوثنيك
Pantothenic-  

Acid 

الربوتينية ضروري الستقالب املواد 
 و الكربوهيدراتية و الذهنية

اخلمرية الكبد و السمك 
السلمون و البيض و 

 اخلضروات و القمح

آمل املعدة، تقلصات و آمل الذراعني 
 و الرجلني، حرارة القدمني

 كالسيوم
Calcium 

مساعدة على بناء العظام و 
األسنان و مساعدة يف خترت الدم، 
مساعدة العضالت و األعصاب 
االستجابة الطبيعية مساعدة 
العضالت اجملهدة للرجوع و 

 تأخري التعب 

اْلليب و )منتوجات األلبان 
اخلضروات ( الزبدة و اجلبنة

و األمساك ( ملفوف و لفت)
 (السلمون و احملار و القواقع

نمو، فقر العظام و األسنان توقف ال
 .و الكساح و لني و حتجر العظام

 كروميوم
Chromium 

الدهون مثل زيت الذرة و  التوازن و التكافؤ اجللوكوز
 اللحوم و اخلمرية

 .عدم حتمل اجللوكوز

 النحاس
Copper 

الزبيب و العدس و  زيادة نسبة كرات الدم اْلمراء
اجلوز، اللوز، )املكسرات

الكالوي و األمساك و ( الفستق
 القشري

 .فقر الدم
 
 

 فلورايد
FLOURIDE 

املاء الصايف للشرب أحسن  احملافظة على نظام األسنان
 مصدر غذائي ملادة الفلورياد

 التسوس و اصفرار األسنان إبادة

 اليود
 

تنظيم الغدة الدرقية ووقاية من 
 التورم الدرقي

يظهر معدن اليود أحيانا بكمية 
 الستخدامناسخية يف طعامنا 

و ( ملح الطعام)أمالح اليود 
األمساك و املنتوجات البحرية 

 أحسن مصدر ملعدن اليود  

 



 (000، صفحة 2101وليد توفيق قصاص، ) .يوضح األمالح املعدنية، وظيفتها و مصادرها (.1)الجدول رقم 

املاء عنصر حيوي و جوهري هام جدا يف تغذية اإلنسان و كثريين منا ال يهتمون هبذا العنصر اْليوي عند :المــاء.1

، 2101وليد توفيق قصاص، ) .الرياضينيالتغذية ووضع الربامج الغذائية يف الظروف الصحية و املرضية و خاصة عند 

 .(010صفحة 

من وزن اجلسم، تشكل نسبة املاء يف العضات  %75إىل  %61حيتوي اجلسم البشري على كمية من املاء تصل إىل 

 .من املاء %01أما يف الكتلة الذهنية فتحتوي على  %73حوايل 

(Veronique Rousseau,Stéphane Cascua, 2005, p. 45) نتحصل على عن طريق شرب السوائل أو تناول ،

 .األطعمة املختلفة

 .الفواكه و اخلضر حتتوي على كمية كبرية من املاء-

تكوين خاليا الدم اْلمراء  اْلديد
باحتاد مع الربوتني (هيموجلوبني)

محل )مؤسس جوهري لكل خلية 
 (األكسجني لكل خلية يف اجلسم

األوراق اخلضراء الداكنة مثل 
الكرنب أو امللفوف، و السبانخ 
أو بإمكان اإلنسان تناول كأس 
من عصري الربتقال الطازج يف 
اإلفطار مما يساعد على 

ما أمكن من معدن  امتصاص
اْلديد من األغذية طوال النهار 

 اليوم

 .فقر الدم

يعمل جبانب الكالسيوم يف البناء  الفوسفور
و احملافظة على العظام و األسنان 
و تنظيم مجيع األنشطة الداخلية 
يف اجلسم، يعطي الطاقة 
للعضالت و األعصاب إذا 
جتاوزت مادة الفسفور يف األغذية 
كمية الكالسيوم فإن استعمال 

 اجلسم للكالسيوم غري متكافئ  

الكبد، القلوب و الكالوي، 
و الدجاج و اْلليب و  األمساك

األجبان و اجلوز و اللوز و 
األرز و كذا البقول و 
 املشروبات الغازية و اآليس كرمي

ضعف، آالم العظام وزوال األمالح 
املعدنية من العظام، فقدان 

 .الكالسيوم
 

 الصوديوم 
Sodium 

الطبيعي  التوازنيعمل على تنظيم 
للماء يف اجلسم يوجد يف بالزما 

السوائل األخرى خارج  الدم و يف
 اخللية

ملح الطعام، كل األغذية تقريبا 
حتتوي على الصوديوم و اللحوم 
أغىن و أحسن مصدر غذائي 

 من اخلضروات

ضغط الدم، العطش، زيادة نسبة 
 .املاء يف اجلسم



 .األطعمة الغنية بالسعرات اْلرارية تكون فقرية من املاء-

 (عملية األيض)طريق أكسدة املواد الغذائية عن حنصل على املاء -

 ,Veronique Rousseau,Stéphane Cascua, 2005) .حنصل عليه من خالل تناول املاء بصورة مباشرةو الباقي 

p. 48) 

مرات حبيث جيب أن تبقى كمية املاء متوازنة ( 6-5)لرت من املاء يوميا و تتضاعف عند التدريب 2.5حيتاج اإلنسان حوايل

 (.أي ما خيرج جيب أن يعوض) ناجلسم اإلنسايف 

 يوضح كمية املاء املفقودة خالل أنشطة رياضية خمتلفة (  11) جدول رقم 

 املاء املفقود الظروف
 لرت 0 ساعة من التدريب مرتفع الشدة0
 لرت 2.6 - 0.6 ساعة منافسة 0

 لرتات 4حىت  (دقيقة2x45)يف كرة القدم 
(Veronique Rousseau,Stéphane Cascua, 2005, p. 46). 

 :الوظائـف الحيويـة و الفسيولوجيـة للمـاء-

 توصيل العناصر الغذائية إىل اخلاليا فضال عن نقل الفضالت و السوائل اجلسمية األخرى و إفرازات اجلسم.1

 .اجلسم و السيما عمليات األكسدة و االختزالاملاء وسط مناسب حتدث فيه التفاعالت الكيميائية داخل خاليا .1

من  %25تنظيم درجة اْلرارة و تلطيفها عن طريق توزيعها على خاليا اجلسم أو التخلص منها خالل العرق إذا أن .0

 .اْلرارة يتخلص منها اجلسم عن طريق التعرق

 .سعر حراري 611لرت ماء متبخر مثل حرارة قدرها  1و أن كل .4

 .مثل عمليات اهلضم( التحليل املائي)فاعالت يدخل يف الت.1

د /نبضة 041تفادي تكوين حصى اْلالب عند الرياضيني ألنه أثناء اجلهد البدين عندما يصل عدد ضربات القلب إىل 

 .فما فوق يتم خروج املاء عن طريق اجللد مما يؤدي إىل ترسب بعض األمالح يف الكلى

 .التخلص من نزالت الربد.1

 .(234، صفحة 2100عبد الرمحن زاهر، ) .ن اإلمساكالتخلص م.2

 :النصائح العمليـة و التوجيهـات الخاصـة بشـرب المـاء و السوائل أثناء التدريب.1.1



عند ممارسة الرياضة و أداء التدريب و خباصة يف أجواء اْلارة، يصبح من األمهية احملافظة على توازن املاء باجلسم، و نظرا -

لزيادة إفراز اجلسم للعرق يف مثل تلك الظروف، قد يفقد الالعب جزءا كبريا من ماء اجلسم دون تعويضه، مما يعرضه 

ب أن يتابع املدرب وزن الالعب يوميا و خاصة يف أعقاب التدريب، و يدل خالل التدريب لبعض املخاطر، و لذا جي

النقص السريع املفاجئ لوزن جسم الالعب على عدم تعويض املاء املفقود، و يف هذه اْلالة ميكن منع الالعب من 

-01ريب حبوايل التدريب، و للوقاية من ذلك يسمح لالعب بتناول جرعات املاء خالل فرتات توقف اللعب أو قبل التد

دقيقة، حيث يؤدي ذلك إىل زيادة العرق و بذلك يتخلص الالعب من اْلرارة الزائدة باجلسم، كما ميكن لالعب أن  21

مليلرتا  251يتناول بعض جرعات املاء أثناء التدريب أو املباراة كلما أتيحت الفرصة لذلك، و تكون جرعة املاء يف حدود 

دقيقة و خاصة عند اجلو شديد اْلرارة، و جيب التأكيد على تلك التوجهات  05-01مبعدل كل ( حوايل كوب من املاء) 

طويلة الزمن اليت ميكن خالهلا تناول جرعات املاء  و غريها من السباقات الفردية املاراتونخاصة يف سباقات الدرجات و 

 .(044، صفحة 2113أمحد نصر الدين سيد، ). دون توقف األداء أو املنافسة

 :و قد وضعت مجعية التغذية العالجية األمريكية بعض التوصيات املتعلقة بشرب املاء للرياضيني نوجزها فيما يلي-

 .أن يتناول الرياضي كوبني من املاء قبل ساعتني من التمرين أو املباراة.1

 .دقيقة من التمرين أو املباراة 31-05أن يتناول الرياضي كوبني آخرين من املاء قبل .1

 .دقيقة أثناء التمرين 31 - 05كل ( كوب  ⅓ -¼)يفضل أن يتناول الرياضي كمية قليلة من املاء .0

 .(05، صفحة 0282عبد الرمحن املصيقر، ). جيب أن يعود الرياضي نفسه على تناول هذه الكميات من املاء باستمرار

 Nutrition Action Plan: الخطة العملية لتغذية الرياضيين.1.1

الثقافة الغذائية و املعلومات اجليدة عن الغذاء تعترب عدمية الفائدة إذا مل يتم تطبيقها يف اْلياة بشكل عام و يف التدريب 

مساعدة الالعبني يف هذا اجملال كجزء مكمل للخطة التدريبية، و حىت يقوم املدرب بوضع الرياضي خباصة، و على املدرب 

 :خطة غذائية لالعب، عليه إتباع ثالث مراحل هي

 Stage Observationمرحلة املالحظة-أ

 Analyses Stageمرحلة التحليل-ب

    Action Stageمرحلة التنفيذ -ج

 Stage Observation:مرحلة املالحظة -أوال



هتدف هذه املرحلة إىل حماولة املدرب مجع معلومات عن اْلالة الغذائية لالعبني، ينبغي أن يكون ذلك يف بداية املوسم -

التدرييب حىت تتاح الفرصة الكافية لتسجيل املالحظات و حتليلها، و حىت ميكن اختاذ التدابري الالزمة وتعديل سلوك 

 .الالعبني فيما يتعلق بالتغذية

ثالث طرق ملالحظة الالعبني، يفضل اختيار الطريقة اليت تتوافق مع املهارة الشخصية للمدرب، و هذه الطرق هناك -

 :هي

يتم إجراء حوار مع الالعبني عن عاداهتم الغذائية و أساليب تناوهلم للغذاء ، أماكن :المقابـلة الشخصيـة مع الالعبيـن-أ

حتضريها؟ مع من يتم تناول الغذاء؟ فرديا أو مع األسرة أو األصدقاء؟ تناول الوجبات ، من يقوم بإعداد الوجبات و 

، مهم جدا خالل مقابلة الالعبني أن يتم إيضاح طبيعة الغذاء اخلاص (007، صفحة 2113أمحد نصر الدين سيد، )

ية، ميكن خالل املقابلة أن تكون اإلجابات شفوية أو كتابية،  بالالعب و اْلمية الغذائية املناسبة لطبيعة رياضته التخصص

كما ميكن أن تكون املقابلة بشكل فردي أو مجاعي مع الالعبني، و قد يكون مهما دعوة الوالدين او أحدمها ْلضور 

 .املقابلة، و خاصة مع الالعبني الناشئني أو املبتدئني

تعترب املالحظة الطبيعية لسلوك الالعب الغذائي هي املؤشر اْلقيقي الذي يعكس :مالحظة السلوك الغذائي لالعب-ب

طبيعة عاداته الغذائية، و يتم مالحظة ذلك يف املطاعم و أماكن تناول الطعام باملعسكرات التدريبية، كما يتم مالحظة 

 .لغذائي لالعب قبل التدريب و املنافساتذلك أثناء مرافقة الالعبني يف اجلوالت الرتفيهية، و يتم الرتكيز على السلوك ا

ميكن من خالل إجراء بعض القياسات :قياس الخصائص و المواصفات المورفولوجيا و البدنية لالعب -ج

حجم  –العضالت  –، تقدير الرتكيب اجلسمي من الدهون و العظام (الوزن -الطول)املورفولوجيا على الالعبني 

ميكن من خالل نتائج هذه القياسات الوقوف على تطور منو أجزاء اجلسم و العضالت و حميطات أجزاء اجلسم ، 

مكوناته بالنسبة الالعب، كما يتم من خالل ذلك إقناع الالعب بوضعه اجلسمي و متطلبات التغذية الالزمة له، كما 

و الدهون، و تركيز  ميكن إجراء بعض الفحوصات الطبية كقياس درجة تركيز اهليموجلوبني يف الدم، و نسبة اجللوكوز،

مع تسجيل املالحظات اخلاصة بالصحة العامة لالعب و حيوية اجللد و .... األمالح و األمحاض و نسبة اْلديد يف الدم 

 .مجيع هذه اجلوانب ينبغي تسجيلها و االحتفاظ ببيانات عنها.... صفاء العينني  –الشعر 

 Analyses Stage:مرحلة التحليل -ثانيا



 مراجعة املعلومات و البيانات اليت أمكن اْلصول عليها من املرحلة السابقة، كما يتم مراجعة املعايري الغذائية يتم يف هذه -

Nutritionnel Normes   اليت تتوافق مع العمر و اجلنس، و حتليل جممل البيانات املتعلقة بظروف التغذية النموذجية

 .وافقا مع متطلبات فرتة املوسم التدرييبلالعب، و يراعي أن يكون وصف متطلبات التغذية مت

يف مرحلة التحليل يراعي كذلك اجلانب املادي املرتبط بتغذية الالعب، فبعض الالعبني يعيشون مع ذويهم و قد تكون 

األسرة حمدودة الدخل و تواجه بعض املشاكل املتعلقة بتغذية الالعب، و قد يعيش العبون آخرون بعيدا عن ذويهم، و 

جييدون الطبخ أو حتضري الطعام، مييلون يف الغالب إىل شراء الوجبات سهلة التحضري أو أهنم يتجهون إىل تناول  عادة ال

الوجبات السريعة ذات القيمة الغذائية املنخفضة و اليت تعترب غالية الثمن، و حتتوي على مواد إضافية كثرية، من املهم جدا 

 .بات منخفضة والتكاليف و ذات القيمة الغذائية العاليةيف مرحلة التحليل أن يتم تقدمي وصف للوج

 Action Stage: مرحلة التنفيذ–ثالثا 

تعترب مرحلة التنفيذ هي املرحلة اْلساسة يف خطة التغذية العملية لالعب، حيث تكون العادات الغذائية لالعب قد -

حاول  .. تغيريها جذريا بأسرع ما ميكنتشكلت نتيجة سلوكيات اتبعت ملدة زمنية طويلة، و سوف يكون من الصعب 

 .كمدرب أال تتسبب يف إحراج الالعب أو اإلساءة إليه بأي شكل من األشكال نتيجة عاداته الغذائية

بعد قيامك بعملية املالحظة و التحليل ميكنك اختاذ بعض اإلجراءات اليت حتتاج إىل مهارة شخصية منك لكي تساعد -

 :التنفيذ، و تتخلص اإلجراءات التنفيذية يف اآليت الالعبني يف القيام بإجراءات

 الخطوة األولى، تقديم و منح المعلومات لالعبInformation: 

يعترب املدرب مصدرا للكثري من املعلومات بالنسبة لالعبيه، و هذا يرجع بدرجة كبرية إىل كم املعلومات و نوعيتها لدى -

طرحها على الالعبني يف الوقت املناسب الذي ميكنهم فيه تلقى املعلومات  املدرب، و الكيفية أو املهارة الشخصية له يف

بدرجة كافية من االنتباه و الرتكيز، و على املدرب الرجوع إىل أفضل املصادر اليت من اْلصول على معلومات جيدة عن 

 .خلاصة بتغذية الرياضينيتغذية الالعبني، ال سيما املصادر املعتمدة مثل معاهد التغذية أو اللجان االستشارية ا

ينبغي أن تتضمن اخلطة السنوية للتدريب برناجما ثقافيا و توعويا عن تغذية الالعبني تعقد من خالله جلسات خاصة بطرح 

املعلومات الغذائية و عرضها و مناقشتها مع املختصني يف هذا اجلانب، و من املهم يف مثل هذه اجللسات تواجد أولياء 

و املسئولني عن تغذية الالعب باملنزل، و كذا القائمني بتجهيز و حتضري الطعام باملسكرات التدريبية اخلاصة أمور الالعبني أ

 .بالالعبني



عليه إخطار الالعب بذلك، و ( سوء أو نقص تغذية مثال) إذ الحظ املدرب أن أحد الالعبني يف وضع غذائي سيء -

 .عن تزويده بالطعام حىت اإلجراء الوقائي و التنفيذي املالئم من املناسب يف هذه اْلالة توضيح األمر للمسئول

 التـدخـل: الخطـوة الثانيـة: 

حتتاج عملية التدخل يف خطة تغذية الالعب إىل حتليل حجم نشاط و حركة الالعب، كما أنه من املهم كذلك تقرير -

 (002، صفحة 2113أمحد نصر الدين سيد، ). االستمرار يف الربنامج الغذائي احملدد أو تعديله

أو إيقافه، كما ينبغي حماولة استخدام االسرتاتيجيات الفردية لكل العب كطريقة لتدبري سلوك غذائي معني قابل للتغري و 

 .ليس على أساس التغيري طويل املدة

لدى الالعبني الذين لديهم رغبة و حافز جيدين للتغيري يف ينبغي أن يعلم املدرب بأن التدخل يكون مؤثرا بدرجة ممتازة -

السلوكيات الغذائية، أما الذين ال يرون يف ذلك جدوى أو أمهية فسوف يكون من الصعب جناح إسرتاتيجيات التدخل 

عالقته  بالنسبة هلم، و يتوقف ذلك على مهارة املدرب يف املراحل السابقة خلطة التغذية و كذلك على مساته الشخصية و

 .االرتباطية بالعبيه

 :اإلحالـة: الخطـوة الثالثـة* 

 األخصائيعندما ميكن الوقوف على مشكلة غذائية معينة يصعب حلها بالنسبة للمدرب، ينبغي حينئذ الرجوع إىل -

املناسب أو اهليئة االستشارية املختصة بالتغذية، ففي حني ال حتتاج العملية إىل أكثر من االستشارة املباشرة من قبل 

الالعب لألخصائي، فقد تقضى الضرورة بالنسبة لالعبني الناشئني أو ممن هم دون سن البلوغ أن تكون اإلحالة من 

 .خالل ذويهم أو أولياء أمورهم

أحد اجلوانب املهمة الالزمة إلعداد املدربني و تأهيلهم يف جانب التغذية للرياضيني، حبيث يكون املدرب  مما تقدم إدراك

على وعي كامل ودراية جيدة ألسس تغذية الالعب وفقا لنوع الرياضة اليت ميارسها و مقومات النجاح للربنامج الغذائي 

درب يف اجلوانب التكميلية خلطة و برنامج التدريب، هذا مع الذي مكن الالعب من األداء اجليد، كذلك يتبني دور امل

األخذ يف االعتبار ضرورة الرجوع إىل اجلهات املختصة بربامج التغذية يف الوقت املناسب، و عندما تقضى الضرورة، و كذا 

أمحد نصر الدين ) .هلملدعم النواحي اخلاصة بالتثقيف الغذائي لالعبني و تقدمي االستشارات الغذائية و الصحية الالزمة 

 ،(021، صفحة 2113سيد، 

 :الطاقة و النشاط الرياضي.2



الطاقة من أهم املوضوعات العلمية يف جمال الرتبية البدنية و الرياضية نظرا الرتباط الطاقة حبياة اإلنسان  إنتاج يعترب موضوع

بصفة عامة و باالنقباضات العضلية املسؤولة عن اْلركات و أوضاع اجلسم املختلفة يف النشاط البدين بصفة خاصة، إال 

رية أمهها وزن اجلسم و الطول و السن و اجلنس و حالة اجلهاز إن حجم الطاقة األساسية للفرد يتوقف على عوامل كث

العصيب العضلي و توافقه مع اجلهاز اهلرموين باإلضافة إىل اجلهد البدين املبذول، حيث يزداد حجم الطاقة أثناء اجملهود 

نسان يف مساعدته ألداء  البدين أضعاف ما كانت عليه أثناء الراحة مبا يتناسب مع محل اجملهود و تظهر أمهية الطاقة لإل

هضم الطعام، و عمليات االمتصاص و إفرازات الغدد الصماء و انتقال اإلشارات : كافة وظائفه اْليوية املعقدة  مثل

و العصبية و نشاط العضالت اإلرادية و اْلفاظ على درجة حرارة اجلسم و بناء و إعادة تكوين املكونات الكيميائية ، 

اشر بالنشاط الرياضي، فالتنوع الكبري يف أنواع النشاط الرياضي من حيث الشدة و فرتة الدوام تتصل الطاقة اتصاال مب

يقابله تنوع مماثل أيضا يف إنتاج الطاقة، و قد خلص العامل فوكس االستفادة التطبيقية من دراسة إنتاج الطاقة يف اجملال 

 :الرياضي يف مخسة تطبيقات هي

 .حسب نوع التخصص الرياضي تركيز برامج اإلعداد البدين-0

 .تأخري التعب-2

 .التغذية و األداء-3

 .احملافظة على وزن اجلسم-4

 (012، صفحة 2101مروان عبد اجمليد ابراهيم ، يوسف الزم كماش، ) .احملافظة على درجة حرارة اجلسم-5

باالنقباضات العضلية املسؤولة عن حركات و أوضاع اجلسم خمتلفة يف النشاط ترتبط الطاقة حبياة اإلنسان بصفة عامة و -

البدين بصفة خاصة، إال أن حجم الطاقة األساسية للفرد يتوقف على عوامل كثرية أمهها وزن اجلسم و الطول و السن و 

البدين املبذول، حيث يزداد حجم  اجلنس و حالة اجلهاز العصيب العضلي، و توافقه مع اجلهاز اهلرموين باإلضافة إىل اجلهد

الطاقة أثناء اجملهود البدين أضعاف ما كانت عليه أتناء الراحة مبا يتناسب مع محل اجملهود، و تظهر أمهية الطاقة لإلنسان 

هضم الطعام، و عمليات االمتصاص و إفرازات الغدد الصماء و : يف مساعدته ألداء كافة وظائفه اْليوية املعقدة مثل

ل اإلشارات العصبية و نشاط العضالت اإلدارية و اْلفاظ على درجة حرارة اجلسم و بناء و إعادة تكوين املكونات انتقا

 .(52، صفحة 2118علي فهمي البيك عماد الدين عباس ابوزيد حممد أمحد عبده خليل، ) الكيميائية،

 :تعريـف الطاقـة.1.2



تعرف الطاقة بأهنا القوة أو اجلهد أو اْليوية أو املقدرة على القيام بعمل أو شغل و تتميز الطاقة بأهنا ال تفىن و لكنها 

تتخذ أشكال و مظاهر خمتلفة و تتحول من شكل إىل أخر، كما أهنا ال تستحدث من العدم أي من الضروري أن يكون 

تكسري الروابط الكيميائية من مادة يطلق عليها اسم ثالثي أدينوسني  هلا مصدر معينا، ويتم إنتاج الطاقة عن طريق

يف اجلسم، حيصل اجلسم على الطاقة من " عملة الطاقة"و غالبا ما يشار على هذه املادة  على أهنا ( ATP)الفوسفات 

و الكربوهيدراتية و الربوتينية، و يتم استخدام هذه الطاقة و استهالكها  الذهنيةخالل الغذاء الذي يتناوله و خاصة املواد 

خالد ) .لكي تقوم األجهزة اْليوية الداخلية بوظائفها املختلفة و القيام بأعباء اْلياة اليومية و ممارسة أنواع اْلركة و النشاط

 .(8، صفحة 2114العامري، 

ختتلف األنشطة الرياضية يف متطلباهتا من الطاقة ومثال على ذلك فإن العدو السريع و الوثب و :أنظمة إنتاج الطاقة.2.2

اجلري الرمي تعترب من األنشطة اليت حتتاج إنتاج كمية كبرية من الطاقة يف فرتة زمنية قصرية جدا، بينما حتتاج أنشطة  

نتاج إمسافات طويلة إلنتاج طاقة لفرتة زمنية طويلة، و تتطلب أنواع األنشطة األخرى درجات متفاوتة بني كال النوعني يف 

 . الطاقة

 ( Hollman&Hetinger،0222)كال من هوملان و هتنجر   قو يتف

دل و آخرون ووليام ماكر ( 0284Lamp)والمب ( Fox 1984)و فوكس ( Counsilman 0227)و كونسلمان 

(2111 William.M&Cardle )حول وجود ثالث أنظمة أساسية إلنتاج الطاقة هي: 

 .النظام الفوسفايت الالهوائي-

 .نظام حامض الالكتيك الالهوائي-

، 2118علي فهمي البيك عماد الدين عباس ابوزيد حممد أمحد عبده خليل، ) :)نظام األوكسجني أو النظام اهلوائي-

 .(67صفحة 

بعد الكرياتني فوسفات من املركبات الكيمائية الغنية بالطاقة، و هو يوجد يف اخلاليا العضلية، و  :النظام الفوسفاتي-أ

 .عند انشطاره تتحرر كمية كبرية من الطاقة تعمل على استعادة بناء ثالثي أدينوزين الفوسفات املصدر املباشر للطاقة

أهم املركبات ذات الطاقة العالية يف اجلسم و  من يعد( ATP)م على أن 2111و يؤكد كل من وليام ماكردل و آخرون 

و عند حتلل مركب ( Triphosphate)باإلضافة إىل ثالثة جزيئات فوسفات ( Adenosine)يتكون من األدينوزين

ATP  ينتج عنه أدينوزين ثنائي الفوسفات(ADP )باإلضافة إىل جزئ فوسفات طاقة. 



 (PI+ADP   ATP+طاقة)

قليل جدا، لذا تعتمد العضلة على كرياتني فوسفات كمصدر للطاقة و عند  ATPإىل أن حجم( م0284)و يشري المب 

 .          ATPحتلله ينتج طاقة تساعد يف إعادة بناء 

 C+PIPC،ADP+PI        ATP+ طاقة         

قليل ( ATP.CP)العضلة العالية يف  م أن الكمية الكلية ملخزون الطاقة0285م ووليام و آخرون 0283و يذكر فوكس 

ثوان، غري أن القيمة اْلقيقية هلذا ( 01-5)جدا ال يكفيان لعدد من االنقباضات العضلية القصوى يف زمن يرتاوح بني 

النظام تكمن يف سرعة إنتاج الطاقة أكثر من وفرهتا، و ذلك ألن هذا النظام يعتمد على سلسلة من التفاعالت الكيميائية 

 (68، صفحة 2118علي فهمي البيك، ) .ال هوائية أي يف غياب األكسجنيو اليت تتم بطريقة 

الالهوائية  الهوائيا بواسطة عملية اجللكزة ATPيعتمد هذا نظام على إعادة بناء:نظام حامض الالكتيك الالهوائي-ب

م إىل أنه يتم 0285م ووليام و آخرون 0284نسبة إىل انشطار اجللكوز يف غياب األكسجني، و يشري كال من فوكس 

من خالل االنشطار الكيميائي للجلكوجني بطريقة ال هوائية و ينتج حامض الالكتيك بعد عدة  ATPاستعادة بناء 

علي فهمي البيك عماد الدين عباس ابوزيد حممد أمحد ) ATPبناء تفاعالت كيمائية و خالل الطاقة الالزمة إلعادة 

 (62، صفحة 2118عبده خليل، 

يتميز هذا النظام إلنتاج الطاقة بوجود األكسجني كعامل فعال خالل  (:النظام الهوائي)نظام األكسجين  -ج

بواسطة التكسري الكامل جلزئي جليكوجني و حيلل إىل  ATPمول  38التفاعالت الكيميائية، حيث ميكن استعادة بناء 

ثاين أكسيد الكربون و ماء و يتم نظام األكسجني داخل اخللية العضلية و بالتحديد يف جسيمات 

، و يرتبط نظام الطاقة اهلوائية بنوع الغذاء، فهو ال يقتصر على أكسدة اجلليكوجني وحدة، Mitochondrie)توكوندريااملي

بل إن الدهون و الربوتينات تستخدم كمصدر للطاقة أيضا، غري أن الربوتني ال يستخدم كمصدر للطاقة إال يف حدود 

أن أكسدهتا تتطلب كمية أكسجني كبرية  مقارنة مع أكسدة ضيقة جدا، أما الدهون فتستخدم كمصدر للطاقة، غري 

اجلليكوجني،و يف املقابل تكمن أمهية الدهون يف كوهنا أكثر كفاءة من الكربوهيدرات فيما خيص خمزون الطاقة و هي أقل 

ىل أن محضية من الكربوهيدرات أي أن حجم الكربون املنتج يكون أقل لكل كمية مستهلكة من األكسجني باإلضافة إ

، صفحة 2100عائد فضل ملحم، ). حمتوى الطاقة يف الدهون لكل وحدة وزن أعلى من حمتوى الطاقة يف الكربوهيدرات

278). 



 .يوضح أنظمة الطاقة األساسية اليت يستعان هبا يف األنواع املختلفة من التدريب (12)الجدول رقم  و

مصدر الطاقة الرئيسي  نظام الطاقة األساسية التدريبنوع 
 املستخدم

تدفقات قصرية ذات كثافة 
 6قصوى و تستمر ألقل من 

 ثوان

وكرياتني ( ATP)أدينوسني ثالثي الفوسفات  -
 (CP)فوسفات 

أدينوسني ثالثي الفوسفات و 
 .الكرياتني فوسفات 

تدريب مكثف يستمر لفرتة 
 ثانية 31تصل إلىل 

 أدينوسني ثالثي الفوسفات  -
 حل املواد السكرية يف غياب األكسجني -

أدينوسني ثالثي الفوسفات و 
الكرياتني فوسفات 

 .جليكوجني العضالت
تدريب مكثف يستمر ملدة 

 دقيقة 05تصل إىل 
حل املواد السكرية يف غياب األكسجني و   -

 يف وجود األكسجني
 جليكوجني العضالت

تدريب من متوسط الكثافة إىل 
 05مكثف يستمر ملدة من 

 دقيقة 61دقيقة إىل 

جليكوجني العضالت  يف وجود األكسجني
 الذهنيةاألنسجة 

تدريب من متوسط الكثافة إىل 
 61مكثف يستمر ملدة من 

 دقيقة 21دقيقة إىل 

-جليكوجني العضالت - يف وجود األكسجني
جلوكوز -. جليكوجني الكبد

الدهون داخل -الدم 
 الذهنيةاألنسجة -العضالت 

تدريب متوسط الكثافة يستمر 
 دقيقة 21ألكثر من 

-جليكوجني العضالت - يف وجود األكسجني
جلوكوز -. جليكوجني الكبد

 داخلالدهون -الدم 
 الذهنيةاألنسجة  -العضالت

 .(24، صفحة 2114خالد العامري، )

مروان عبد اجمليد ) هو املصدر املباشر لإلنتاج الطاقة( ATP)يعترب ثالثي أدينوزين الفوسفات  :مصادر إنتاج الطاقة.1.2

  .(000، صفحة 2101ابراهيم ، يوسف الزم كماش، 

 يوضح كيفية حترر الطاقة( 01)الشكل رقم 

 

 

 



 

 

(Jack.H.Wilmore,David.L.Costil.W,Larry.Kenney, 2008, pp. 54-55). 

عن طريق جزئيات الوقود املخزونة يف اجلسم املتمثلة يف كرياتني ( ATP)وجسم اإلنسان لديه القدرة على إعادة بناء -

كمصدر كيمائي و الكربوهيدرات و الدهون و الربوتني كمصادر غذائية عن طريق عدة عمليات كيمائية للتمثيل فوسفات  

 :الغذائي الالهوائي و اهلوائي و ميكن إجياز تغريات الطاقة املصاحبة للحركة من خالل املخطط التايل

 أي حركة أو وضع

                                       

 حتتاج إىل

ATP 

 يف العضالت قليل جداATPولكن خمزون 

 عن طريق مصادر غري مباشرة للطاقة( ATP)فال بد من إعادة بناء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(66، صفحة 2118علي فهمي البيك عماد الدين عباس ابوزيد حممد أمحد عبده خليل، )

 كرياتني  فوسفور اجلليكوجني الدهون الربوتني

 ATPمصادر إعادة تكوين ال 

 النظام اهلوائي هوائيالالنظام ال

نظام حامض الالكتيك 
 مصدر غذائي( جليكوجني)

جليكوجني، )نظام األكسجني 
 مصدر غذائي( بروتنيدهون، 

 

 

( ATP-CP)نظام فوسفويت 
 مصدر كيميائي



و  الذهنيةحيصل اجلسم على الطاقة من خالل الغذاء الذي يتناوله و خاصة املواد - :مستويات استهالك الطاقة.1.2

و استهالكها لكي تقوم األجهزة اْليوية الداخلية بوظائفها  .الكروبوهيدراتية و الربوتينية، و يتم استخدام هذه الطاقة

 .املختلفة و القيام بأعباء اْلياة اليومية و ممارسة أنواع اْلركة و النشاط

 :و يتم تصنيف مستويات استهالك الطاقة إىل ثالث مستويات كما يلي

 (:األيض األساسي)طاقة الميتابوليزم القاعدي .1.1.2

لعمليات التمثيل القاعدي، يعين كمية اْلرارة الالزمة و الضرورية لقيام اجلسم وهو يف حالة السكون  هي الطاقة الالزمة-

و اليت يطلق عليها املناشط اْليوية األساسية و ذلك يرتبط بتأدية أجهزة اجلسم اْليوية لوظائفها   الإلراديةبنشاطاته 

يرتبط هذا بعمل و نشاط الغدد و تنظيم درجة حرارة اجلسم و . كاجلهاز الدوري، التنفسي و اهلضمي، البويل و غريها

 .(086، صفحة 2113حممد عادل رشدي، ) وهي متطلبات جوهرية و أساسية ْلياة اإلنسان

 :استهالك الطاقة خالل الراحة النسبية.2.1.2

و يزيد استهالك الطاقة يف حالة الراحة عن استهالك أثناء التمثيل الغذائي القاعدي، و يستخدمها اجلسم يف حالة -

الراحة النسبية للقيام بوظائفه مثل هضم الطعام و تنظيم درجة حرارة اجلسم و االحتفاظ بأوضاع اجلسم املختلفة و 

خملفات إنتاج الطاقة و تزيد مستوى استهالك الطاقة يف الراحة  عمليات االستشفاء بعد النشاط البدين و التخلص من

حممد عادل رشدي، )النسبية تبعا لردود األفعال االنعكاسية مثل تأثري الضوضاء و حالة ما قبل املنافسات الرياضية 

 .(02، صفحة 2113

و خيتلف معدل األيض يف الراحة عن معدل األيض القاعدي يف أن الثاين يلزم املفحوص أن ينام يف مكان القياس يف -

املخترب أو يف املستشفى مثال، و املعروف أن معدل األيض يف الراحة يرتبط بكتلة اجلسم غري الشحمية، فكلما كانت هذه 

كما أن مساحة سطح اجلسم تؤثر على معدل األيض يف الراحة فكلما   الكتلة كبرية كلما زاد معدل األيض يف الراحة،

زادت مساحة سطح اجلسم نسبة إىل كتلة اجلسم زاد معدل األيض يف الراحة من أجل احملافظة على درجة حرارة اجلسم و 

اهلزاع بن ). ة الدرقيةتؤثر عوامل أخرى أيضا على معدل األيض يف الراحة مثل العمر، و درجة اْلرارة اخلارجية ونشاط الغد

 (2118حممد اهلزاع، حترير عبد الرمحن عبيد مصيقر، 

 :استهالك الطاقة أثناء النشاط البدني.1.1.2



يزيد استهالك الطاقة بدرجة كبرية أثناء النشاط البدين، و يقصد بالنشاط البدين مجيع األعمال البدنية اليت يقوم هبا الفرد 

خالل حياته اليومية من متطلبات املهنة أو النشاط الرياضي أو غريها من األعمال البدنية اليت تتطلب نوعا من اجلهد، و 

مثيل الغذائي القاعدي باإلضافة إىل  مقدار الطاقة الالزمة ألداء املهنة أو النشاط الرياضي و تضم الطاقة الناجتة كال من الت

علي فهمي البيك عماد الدين عباس ابوزيد حممد أمحد عبده خليل، ). إىل مقدار كبري من الطاقة الذهينال حيتاج النشاط 

، و ختتلف كمية الطاقة الكلية لألشخاص تبعا لطبيعة و نوعية النشاط و اجلهد البدين املبذول (02، صفحة 2118

 .احتياجات اجلسم من الطاقة تبعا للجهد املبذول( 03)ساعة، وفقا ملا هو موضح باجلدول رقم  14خالل 

 

 (سعر حراري)احتياجات الطاقة اليومية طبيعة نشاط الفرد 
يقومون بأعمال بدنية كبرية ، و يكون اعتمادهم األفراد الذين ال  0

 على العمل الذهين
3111 - 2211 

األفراد الذين حيتاجون إىل بذل جهد بدين متوسط يف عملهم  2
 .املهين

3211 - 2351 

 2211 - 3221 .األفراد الذين حيتاجون إىل بذل جهد بدين أكرب 3

 4511 - 5111 األفراد الرياضيون 4

( 11)رقم و ختتلف مستويات استهالك الطاقة طبقا لطبيعة نوع النشاط الرياضي املمارس حيث يوضح اجلدول التايل -

يرتاوح متوسط وزان أجسام )مستويات استهالك الطاقة لبعض األنشطة الرياضية يف ظل ظروف اْلياة اليومية الطبيعية 

 .(كيلوغرام  81-65)الرياضيني بني 

 يوم/ كيلوكالوري النشاط الرياضي 
 4211 – 3611 اجلمباز

 4211 – 3611 املبارزة

 4511 – 4211 الكرة الطائرة و كرة السلة

 4811 – 4411 كرة القدم و اهلوكي

 4211 – 3711 عدو املسافات القصرية، الوثب، الرمي

 4511 – 4211 (األوزان اخلفيفة)املالكمة،املصارعة، رفع األثقال 

 5111 املتوسطةاألوزان 

 6111 األوزان الثقيلة

 5611 – 5411 التجديف

 4511 – 4111 السباحة



  5511 سباحة املسافات الطويلة

 4211 – 4111 الرماية

 .(424، صفحة 2100زكي حممد حممد حسن، )

 (MBاأليض األساسي، )حساب التمثيل القاعدي .1.2.

 :هناك بعض املعادالت لتقدير معدل األيض األساسي

 Harris et Benedict (Nathalie Boisseau, 2005, p. 5)معادلة -1

 0,0402xP+ 0,711xT -0,0197xA+2,741= التمثيل القاعدي عند النساء

 P+2.173×T-1.1285×A×1.1573+1.276= التمثيل القاعدي عند الرجال

 Black et Collمعادلة -2

MB=1.263×Pعند النساء 
0,48

×T
0,50

×A 
-0,13 

MB=0.183×Pعند الرجال 
0,48

×T
0,50

×A 
-0,13 

P :وزن كثلة اجلسم بالكلغ. 

T : باملرتطول القامة. 

A :العمر بالسنوات. 

( 1Mégajoule = 239 Kcal=MJ 0 ( (Olivier la fay, 2010, p. 87) 

 : معدل األيض األساسي لدى األشخاص الرياضيين - 1

 اإلناث الذكور  العمر

 746(+02.2×وزن اجلسم الكيلوغرام) 650(+07.5×وزن اجلسم الكيلوغرام) سنة 08 -01

 746(+04.7×وزن اجلسم الكيلوغرام) 672(+05.3×وزن اجلسم الكيلوغرام) سنة31 -08

 822(+8.7×وزن اجلسم الكيلوغرام) 872(+00.6×وزن اجلسم الكيلوغرام) سنة61 -30

 .(027، صفحة 2114خالد العامري، )

 (D’après FAO-OMS-UNU( )سنة 11 -.1) معادلة حساب األيض األساسي عند األطفال  -1

 . MB =69,4xP+322xT  +2392إناث 



 MB=30,9xP  +2016,6xT  +907ذكور 

MB :األيض األساسي. 

P  :الوزن بالكيلوغرام. 

T  : الطول باملرت . 

 :حساب الطاقة اليومية املفقودة من خالل املالحظة املباشرة أو مذكرة  قياس النشاط البدين

 NAP=DEJ/MB م ق/ ط م ي= م ن ب  -

 DEJ=NAPxMB م ق xم ن ب = ط م ي  -

 NAP: Niveau d’activité physique .النشاط البدينمستوى : م ن ب

 DEJ: dépence énergétique journalière .الطاقة املفقودة اليومية: ط م ي

  MB: métabolisme de base .ميتابوليزم القاعدي: م ق

 :ترتيب األنشطة البدنية في ستة فئات حسب مستوى النشاط البدني عند األطفال و المراهقين-

مستوى النشاط  الفئة
 ( م ن ب ) البدني 

 األنشطة 

 النوم و القيلولة، الراحة من وضع االستلقاء  1 أ
الراحة ، مشاهدة التلفاز، كميوتري، ألعاب إلكرتونية، ألعاب : وضعية اجللوس 1,76 ب

 .، قراءة، دراسة، واجبات منزلية، تناول وجبات غذائيةاجتماعية
 .مشرتيات، أعمال منزلية قضاءمحام، حترك داخل املنزل، املشي، : وضعية الوقوف 2,1 ج
 .ترويح، ألعاب بسيطة: نشاط خفيف 2,6 د
 ( .تروحيية) املشي العادي أو السريع، ألعاب مجاعية نشيطة  3,5 ه
 اخل...تربية البدنية و الرياضة، تدريب رياضي، ركوب الدرجات 5,2 و
 (اخل...كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد) رياضية منافسات  10 ي

(Nathalie Boisseau, 2005, p. 22) 

 :فئة مستوى النشاط البدني-

 ( م ن ب)مستوى النشاط البدين  الفئة
 1,8 غري املمارسني للرياضة

 2 نشيط بدنيا

 2,2 ممارسني للرياضة



(Olivier la fay, 2010, p. 86). 

يوضحان معامالت النشاط البدين املستخدمة يف املعادالت اْلسابية لتقدير احتياج الفرد من ( 15،16)الجدولين رقم 

  .الطاقة

 : طريقة االستعمال-

 .السابقة حساب امليتابوليزم القاعدي من خالل إحدى املعادالت -

 اليومية املختلفة  من خالل تقدير عدد الساعات اليت  يتم قضاءها يف األنشطة: حساب متوسط مستوى النشاط البدين-

 .24(/ عدد الساعات حسب كل فئة xجمموع م ن ب = )متوسط مستوى النشاط البدين -

 .(Nathalie Boisseau, 2005, p. 23) .م ق  xم ن ب = ط م ي: حساب الطاقة املفقودة اليومية-

 الخالصة

باألداء البدين إىل توفري متطلبات التمثيل الغذائي و على رغم من  كما هو املعروف لدينا مجيعا أن اجلسم حيتاج عند قيامه

أن تلك املتطلبات تنتج أثناء  ممارسة النشاط الرياضي أكثر منها يف الظروف العادية إال أن هناك حقيقة هامة أال و هي 

ى سبيل املثال فإن التئام أن الرياضيني ليسوا أشخاص خمتلفني عن باقي األشخاص يف حاجتهم إىل التغذية السليمة فعل

اجلروح و تعايف العضالت املرهقة و اكتساب الطاقة حتتاج مجيعا إىل وجبات غذائية كافية و متوازنة كما سبق ذكرها يف 

  .هذا الفصل

 :خاتمة الباب األول

لقد مت التطرق يف هذا الباب إىل مجع املادة اْليوية اليت ختدم موضوع البحث و مت تنظيمها يف ثالثة فصول حيث اشتمل 

سنة اخلاصة مبصارعي اجليدو، أما الفصل الثاين  02 – 07الفصل األول على املتطلبات البدنية و مميزات املرحلة العمرية 

مية عند الرياضي، و يف الفصل الثالث تطرقت الطالبة إىل التغذية و الطاقة فقد تضمن إنقاص الوزن و القياسات اجلس

 .عند الرياضي

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثاني

 الدراسة الميدانية

 

 الثاني مقدمة الباب-

 منهجية البحث و اإلجراءات الميدانية: الفصل األول-

 عرض و تحليل النتائج و مناقشتها: الفصل الثاني-

خاتمة الباب-  

 



 

 

 

 

 

 :الباب الثاني مقدمة

لعرض منهجية البحث و اإلجراءات امليدانية و يبني من خالله  خصص األولهذا الباب فصلني من الدراسة حيث ُ مشل 

متغريات  جمتمع و عينة البحث، جماالت البحث، ،الدراسة االستطالعية و املنهج املستخدم الذي يالءم مشكلة البحث

ملتغريات البحث و أدوات البحث و الوسائل اإلحصائية ،و يف األخري صعوبات البحث، أما  الضبط اإلجرائي  البحث،

الفصل الثاين فسيشمل عرض و مناقشة االختبارات قيد الدراسة لدى عينة البحث مث استخالص جمموعة من 

 . إىل اخلالصة العامةاالستنتاجات و االستعانة هبا يف مناقشة الفرضيات مث اخلروج مبجموعة من االقرتاحات وصوال

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل األول

 منهجية البحث و اإلجراءات الميدانية

 تمهيد
 الدراسة االستطالعية.1.1

 الدراسة األساسية. 2.1
 منهج البحث.1.2.1
 مجتمع و عينة البحث.2.2.1

 مجاالت البحث. 1.2.1

 متغيرات البحث.1.2.1

 المتغير المستقل.1. 1.2.1

 المتغير التابع.2. 1.2.1

 الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث.1. 1.2.1

 أدوات البحث .1.1



 مراحل الدراسة األساسية.1.1

 النظام الغذائي المطبق.1.1
 األسس العلمية لالختبارات.1.1

 الوسائل اإلحصائية.1.1

 صعوبات البحث.1.1

 خالصة

 

 :تمهيد

بعد دراستنا للجانب النظري الذي تناول الرصيد املعريف اخلاص مبوضوع البحث و الذي ضم ثالثة  فصول هبذه الدراسة، 

قصد دراسة املوضوع دراسة ميدانية من أجل حتقيق املعلومات النظرية اليت ( امليداين)سنحاول االنتقال للجانب التطبيقي 

ليه البد من عملية تنظيم و إعداد خطوات إجرائية  ميدانية للخوض يف جتربة تناولناها يف الفصول السابقة الذكر، و ع

البحث الرئيسية من أجل حتقيق األهداف املنشودة من هذا البحث العلمي، و هذا ما سوف تتطرق له الطالبة يف هذا 

 . الفصل

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 :إجراءات البحث الميدانية.1

 :الدراسة االستطالعية. 1.1

 :لتجربة االستطالعية مرت الطالبة بعدة مراحل متدرجة و متكاملة فيما بينها و متمثلة فيما يليللقيام با 

نسخ من االستمارة االستبيانية على جمموعة من ( 01)قامت الطالبة بتوزيع عشرة :مرحلة توزيع االستمارة االستبيانية

وح بغرض األخذ بآرائهم و توجيهاهتم العلمية حول الدكاترة و األساتذة و اليت مت إعدادها يف البداية على شكل مفت

أهداف األسئلة املطروحة و صياغتها بأسلوب علمي و ترتيبها و تبسيطها،و كان االتصال املباشر للمناقشة حول أي 

غموض و بعد أسبوع من تاريخ توزيعها مت مجعها حيث تطرقت الطالبة إىل تعديل بعض األسئلة و تبسيطها حسب 

 .اضيني، و حىت تكون اإلجابة دقيقة وواضحة أثناء حتليل و إفراز نتائج االستبيان النهائيمستوى الري

 (.أنظر االستبيان يف املالحق و قائمة الدكاترة و األساتذة احملكمني)و بعدها مت إعداد و صياغة االستبيان بشكله األخري

من اجملتمع األصلي الذي  %81مصارعني اجليدو أواسط يف والية مستغامن أي ما يعادل )رياضي( 21)وزع على عشرين 

رئيس الرابطة : مصدر اإلحصائية )مصارع جيدو صنف أواسط ( 25)قدر عدده يف والية مستغامن خبمسة و عشرين 

 (.الوالئية لرياضة اجليدو

 . 05/12/2103إىل غاية 10/12/2103ه املرحلة ما بني مت اسرتجاع كل االستمارات االستبيانية و لقد متت هذ



 :و بعد التفريغ و حتليل االستمارات املسرتجعة مت التوصل إىل النتائج التالية

 :تحليل و مناقشة نتائج االستمارة.1.1.1

الغرض من هذه األسئلة هو معرفة عدد سنوات التدريب و املستوى الذي يتنافس فيه املصارعون و فئة  :المحور األول-

 .الوزن الذي يتنافسون فيها

 

 

 :ذكور لوالية مستغامن( سنة 02-07)يوضح بعض املعلومات اخلاصة مبصارعي اجليدو صنف أواسط (17)الجدول رقم-

 %ئوية النسب امل عدد املصارعني األجوبة األسئلة

 السؤال األول

 عدد سنوات التدريب

 %25 5 سنوات 3أقل من

 %61 02 سنوات5سنوات إىل 3من 

 %05 3 سنوات 5أكثر من 

 السؤال الثاين

يف أي مستوى سبق لك أن 
 تنافست؟

 %011 21 مستوى جهوي

 %41 8 مستوى وطين

 السؤال الثالث

 فئة الوزن اليت يتنافس فيها

Catégorie 

 خفيفةأوزان 

 كلغ  55-61-66 

03 65% 

 أوزان متوسطة

 كلغ  73-80

5 25% 

 %01 2 أوزان ثقيلة

 



ن املصارعني ترتاوح عدد سنوات تدريبهم ما م% 61أن ( 17)نالحظ من خالل النتائج املدونة يف اجلدول رقم 

من األوزان  %01من األوزان املتوسطة و %  45و . ينتمون إىل فئات األوزان اخلفيفة% 65و . سنوات 5إىل  3بني 

 .الثقيلة، و نالحظ أن كل املصارعني سبق و أن تنافسوا على املستوى اجلهوي

من خالل اجلدول نستنتج أن كل املصارعني يلجئون إىل عملية إنقاص الوزن، و تتم هذه العملية يف فئة  :االستنتاج

 .ان اخلفيفة بنسبة كبريةاألوز 

 املدة اليت يتم فيها إنقاص الوزن: المحور الثاني

 .كان الغرض من هذه األسئلة هو معرفة املدة اليت يتم فيها إنقاص الوزن

 .يوضح املدة اليت يتم فيها إنقاص الوزن (18)الجدول رقم 

 النسبة املئوية ال نعم  السؤال الرقم

 وزنك؟هل سبق لك أن قمت بإنقاص  0

إذا أجبت نعم ما هو الوزن الذي تضطر إىل 
 كلغ01إىل  2كلغ أو من 2إنقاصه أقل من

21 

 22أقل من 

1 

 08أكثر من 

011% 
01% 

1% 

21% 

 % 01 %21 2 08 أنقص وزين يف مدة أسبوع 2

أنقص وزين بطريقة تدرجيية يف مدة ترتاوح ما  3
 أسابيع 8 بني أسبوعني حىت

2 08 01% 21% 

 %05 %85 3 07 وزين يف أيام قليلة قبل املنافسةأنقص  4

أحتكم يف وزين خالل املوسم التدرييب مبراقبته  5
 باستمرار

3 07 05% 85% 

يتم حتديد الوزن الذي أشارك فيه يف أيام قليلة  6
 قبل املنافسة

05 5 75% 25% 

 %011 %1 21 1 أنقص وزين قبل بداية املوسم التدرييب 7



إنقاص وزين أكثر من مرة واحدة يف أضطر إىل  8
 املوسم التدرييب

07 3 85 % 05% 

 %21 %81 4 06 أحس بالتعب الشديد أثناء عملية إنقاص الوزن 2

 %05 %85 3 07 يكثر حدوث اإلصابات يف فرتة إنقاص الوزن 01

 

 85أن نسبة كبرية من مصارعي اجليدو ينقصون أوزاهنم يف مدة ال تزيد عن أسبوع و ( 18)تبني من اجلدول رقم 

 .يراقبون وزهنم خالل املوسم التدرييب %05ينقصون أوزاهنم يف األيام القليلة اليت تسبق املنافسة ، و أن نسبة قليلة  %

دة قصرية جدا و يف مرحلة املنافسة و هذه نستخلص أن عملية إنقاص الوزن تتم يف م( 18)من خالل نتائج اجلدول رقم -

 .املدة غري كافية و غري مناسبة إلنقاص الوزن بطريقة صحية و سليمة

 الطرق املستعملة إلنقاص الوزن عند مصارعي اجليدو:المحور الثالث

 .يوضح الطرق املستعملة إلنقاص الوزن (11)الجدول رقم 

 النسبة املئوية ال نعم  السؤال الرقم

 %25 %75 5 05 أنقص وزين بتقليل كميات السوائل املشروبة إىل اْلد األدىن 0

 %5 %25 0 02 أنقص وزين بلبس املالبس الثقيلة و اجلري ملسافات طويلة 2

 %31 %71 6 04 أنقص وزين بإجراء محامات الساونا و البخار 3

أمتنع عن أكل   )أنقص وزين بإتباع نظام غذائي قاس جدا  4
 (الذي حيتوي على نسبة كبرية من السكريات و الدهونالطعام 

07 3 85% 05        % 

 %31 %71 6 04 أنقص وزين بتناول أدوية خاصة بإنقاص الوزن 5

 %25 %5 02 0 أنقص وزين بإتباع نظام غذائي متوازن 6

 %01 %21 2 08 أنقص وزين بزيادة ساعات التدريب 7



 %01 %21 2 08 أنقص وزين حبذف وجبة العشاء 8

يتم قياس نسبة الشحوم يف اجلسم قبل إجراء عملية إنقاص  2
 الوزن

1 21 1% 011% 

 يتم إجراء فحوصات طبية قبل و بعد عملية إنقاص الوزن 01

 

1 21 1% 011% 

 %41 %61 8 02 ساعة قبل عملية الوزن 24أنقص وزين بالصيام ملدة  00

للطعام املتناول و سعرات أنقص وزين حبساب السعرات اْلرارية  02
 اْلرارية املفقودة بالنشاط الرياضي

1 21  1% 011% 

 
ينقصون أوزاهنم  % 25جند أن نسبة كبرية من املصارعني أي ( 02)من خالل النتائج املدونة يف اجلدول رقم 

 .منهم ينقصون أوزاهنم بإتباع نظام غذائي قاسي % 85بلبس املالبس الثقيلة و اجلري ملسافات طويلة ، و 

 :االستنتاج  

من خالل هذه اإلجابات يتضح أن عملية إنقاص الوزن تتم بطريقة عشوائية حبيث ال يتم قياس نسبة الشحوم عند 

 .املصارعني و ال خيضع املصارع إىل فحوصات طبية قبل اخلضوع لعملية إنقاص الوزن

 ليت تدفع املصارعني إىل إنقاص أوزاهنم األسباب ا: المحور الرابع

 يوضح األسباب اليت تدفع املصارعني إىل إنقاص أوزاهنم (.2)الجدول رقم 

 النسبة املئوية ال نعم  السؤال الرقم

 %41 %61 8 02 أنقص وزين بطلب من املدرب 0

أنقص وزين قصد تغطية النقص املوجود يف الفريق عند التنافس  2

 حسب الفرق
03 7 65% 35% 

 %41 %61 8 02 أنقص وزين لتجنب التباري مع منافس قوي 3



 %21 %01 08 2 أنقص وزين قصد حتسني مستوى اللياقة البدنية 4

 %25 %5 02 0 أنقص وزين من أجل حتسني األداء 5

 %85 %05 07 3 أنقص وزين من أجل إنقاص نسبة الشحوم يف اجلسم 6

 %21 %01 08 2 نشاطأنقص وزين ألصبح أكثر حيوية و  7

 
يتبني أن معظم املصارعني ينقصون أوزاهنم من أجل تغطية النقص املوجود يف ( 21)من خالل اجلدول رقم 

، وأن نسبة قليلة جدا ينقصون أوزاهنم من أجل حتسني ( % 61)، أو لتجنب التباري مع منافس قوي( %65)الفريق 

 ( .%05)اجلسمأو من أجل إنقاص نسبة الشحوم يف ( %5)األداء 

نستخلص أن معظم املصارعني يلجئون لعملية إنقاص الوزن من أجل حتقيق الوزن املراد التباري فيه و أن عدد : االستنتاج

 .قليل خيضع هلذه العملية بغرض حتسني مستوى األداء أو اللياقة البدنية

  :استنتاج الدراسة االستطالعية.2.1.1

 . إنقاص الوزن عند مصارعني اجليدو أواسط ية اليت تناولت فيها الطالبة موضوعمن خالل أسئلة الدراسة االستطالع

و اليت كان الغرض من طرحها هو معرفة الطرق املستخدمة إلنقاص الوزن و املدة اليت تتم فيها هذه العملية و األسباب 

 اليت 

 .تدفع املصارعني إىل إنقاص أوزاهنم

 :التاليةتوصلت الطالبة إىل االستنتاجات -

 .كل املصارعني ينقصون أوزاهنم-

 .كلغ يف مدة أسبوع  01و 2يتم إنقاص ما بني -

 .يتم إنقاص الوزن يف األيام اليت تسبق املنافسة -



 .يتم إنقاص الوزن أكثر من مرة واحدة يف املوسم التدرييب-

 .يتم إتباع طرق خاطئة و خطرية إلنقاص الوزن-

الوصول إىل الوزن الذي ينافسون فيه و ال ينقصون أوزاهنم من أجل حتسني مستوى ينقص املصارعون أوزاهنم هبدف -

 .اللياقة البدنية أو حتسني األداء

من خالل االستعراض الشامل لنتائج أسئلة االستمارة االستبيانية املتعلقة مبوضوع البحث، استخلصت  :الخالصة-

 :الطالبة ما يلي

اجليدو بطرق خاطئة و يف مدة قليلة جدا مما يؤثر سلبا على أداء املصارع و قد  تتم عملية إنقاص الوزن عند مصارعي-

 .تكون خطرية على صحته

 . يتم الوصول إىل الوزن الذي ينافس فيه املصارع بإنقاص كمية السوائل باجلسم و إتباع أنظمة غذائية صارمة-

 :الدراسة األولية لالختبارات الفسيولوجية و البدنية.1.1.1

خالل إطالع الطالبة على املصادر و املراجع اليت تناولت موضوعات إنقاص الوزن عند الرياضيني ، و من خالل من 

 .الدراسات املشاهبة مت اختيار جمموعة من االختبارات الفسيولوجية و البدنية اليت تناسب موضوع البحث و حتقق أهدافه

دكاترة و األساتذة من أجل حتديد أدق االختبارات املوجهة و بعد ذلك مت عرض هذه االختبارات على جمموعة من ال

 %.81استمارة من العدد الكلي أي ما يعادل ( 8)لقياس املتغري التابع املستهدف من البحث و لقد مت اسرتجاع 

 :يوضح جمموعة االختبارات الفسيولوجية و البدنية املنتقاة (21)الجدول رقم 

 ات البدنيةاالختبار  االختبارات الفسيولوجية

اختبار أسرتند و  االختبارات 
 رميينغ

اختبار اخلطوة 
 هارفارد:ل

اختبار دفع الكرة 
الطبية من أمام 
الصدر ألبعد 

 مسافة

اختبار أكرب عدد 
من ثين و مد 

 الذراعني يف

 ثا 31

اختبار من الوقوف 
أكرب عدد ثين الركبتني 

 ثا 21يف 

اختبار من وضع 
الرقود أكرب عدد 

من املرات 
للوصول إىل وضع 

 61اجللوس يف 



 ثا

لقياس التحمل  النتائج
 الدوري التنفسي

لقياس قدرة 
 االسرتجاع

لقياس القوة 
االنفجارية 
للذراعني 

 (األطراف العلوية)

لقياس حتمل قوة 
عضالت 
الذراعني، 

 (األطراف العلوية)

لقياس القوة املميزة 
لعضالت بالسرعة 

األطراف )الرجلني
 (السفلية

لقياس حتمل قوة 
 عضالت البطن

عينة األساتذة و 
 الدكاترة

8 8 7 7 8 8 

 %81 %81 % 71 % 71 % 81 % 81  النسبة المئوية

 
 :الدراسة األساسية.2.1

 :منهج البحث.1.2.1

ما يؤكده حممد موسى حيث يعترب األسلوب إن املنهج التجرييب هو أكثر مالئمة ْلل املشكلة اليت تطرحها الطالبة و هذا 

حممد موسى عثمان، ) التجرييب أنسب املناهج العلمية املستخدمة يف حتديد أسباب الظاهرة املطروحة و إجياد حلوهلا

التصميم التجرييب جملموعة واحدة و استخدمت استعانت الطالبة بأحد التصميمات التجريبية و هو . (08، صفحة 0226

 .االختبار القبلي و البعدي للمجموعة

لقد تناولت الطالبة يف العملية التجريبية دراسة تأثري إنقاص الوزن كمتغري مستقل هلذا البحث و متثل املتغري التابع يف بعض 

ذكور، و ألجل الوصول إىل ( سنة 02-07) املتغريات الفسيولوجية و القدرات البدنية عند مصارعي اجليدو أواسط

األهداف املنشودة طبقت الطالبة على املختربين جمموعة من االختبارات الفسيولوجية و البدنية و القياسات اجلسمية 

و كذلك استخدمت الطالبة االستمارة االستبيانية من أجل استقراء املصارعني و استيضاحهم حول الطرق ( املرفولوجية)

إن االستبيان يف أبسط صورة عبارة عن عدد :و على رأي مروان عبد اجمليد إبراهيم. لة و األسباب إلنقاص الوزناملستعم

من األسئلة احملددة تعرض على عينة من األفراد و يطلب منهم اإلجابة عنها كتابة، فال يتطلب األمر شرحا شفهيا مباشرا 

، 2112مروان عبد اجمليد إبراهيم، ) ى ما يسمى استمارة االستبيانو تفسريا من الطالبة و تكتب األسئلة أو تطبع عل

   .(27صفحة 



 :مجتمع و عينة البحث.2.2.1

لوالية مستغامن و لطبيعة و منهج البحث ( سنة 02-07)متثل اجملتمع األصلي للدراسة يف مصارعي اجليدو، صنف أواسط 

املستخدم مما تعسر على الطالبة إجراء الدراسة على كل عينة اجملتمع األصلي املقصود و حىت تتمكن الطالبة من الضبط 

 .مصارعني ميثلون خمتلف األوزان( 8)اإلجرائي للمتغريات، أخذت عينة من املصارعني بطريقة مقصودة بلغ حجمها 

 :مجاالت البحث. 1.2.1

( 8)من الذكور بلغ عددهم ( سنة02-07)متثلت عينة البحث يف مصارعي اجليدو، صنف أواسط  :المجال البشري-

 .بإتباع نظام غذائي متوازن( الطريقة العلمية)مصارعني خضعوا لعملية إنقاص الوزن بالطريقة املتدرجة  

بقاعة ( القبلية و البعدية) و البدنية و القياسات املرفولوجيةأجريت االختبارات الفسيولوجية : المجال المكاني.-

 (.الرائد فراج)قبل بداية الرتبص احملدد إقامته بالفندق املتواجد باملركب الرياضي ( الرائد فراج)التدريب باملركب الرياضي 

 :امتدت فرتة إجناز البحث على النحو التايل: المجال الزمني.-

و بدأت الطالبة بالتطبيق . 15/13/2103حىت  21/10/2103الدراسة االستطالعية امتدت من الفرتة الزمنية إلجراء 

 .16/14/2103إىل غاية  02/13/2103اإلجرائي للتجربة األساسية حيث امتدت من 

 يوضح رزنامة تنفيذ االختبارات املربجمة خالل املرحلة القبلية و البعدية للتجربة االستطالعية  (22)الجدول رقم 

 الفترة التاريخ االختبارات

 سا 8  –سا  7 02/13/2103 القياسات اجلسمية اختبار قبلي

 د 31سا و 01  –سا  2 02/13/2103 االختبارات الفسيولوجية

 د 31سا و 01  –سا  2 04/13/2103 االختبارات البدنية

 سا 8  –سا  7 14/14/2103 القياسات اجلسمية اختبار بعدي

 د 31سا و 01  –سا  2 14/14/2103 الفسيولوجيةاالختبارات 

 د 31سا و 01  –سا  2 16/14/2103 االختبارات البدنية

 :متغيرات البحث.1.2.1



 :استنادا إىل فرضيات البحث تبني لنا أن هناك متغريين اثنان أحدمها مستقل و األخر تابع و مها كاآليت

املتغري الذي يفرتض الطالبة أنه السبب أو أحد األسباب لنتيجة معينة و هو عبارة عن : المتغير المستقل.1 .1.2.1

بالطريقة )و ميثل املتغري املستقل يف هذه الدراسة يف إنقاص الوزن . و دراسته قد تؤدي إىل معرفة تأثريه على متغري آخر

 .بإتباع نظام غذائي متوازن( املتدرجة 

املتغري املستقل و هو الذي تتوقف قيمته على مفعول تأثري قيم املتغريات  هو متغري يؤثر فيه: المتغير التابع.2. 1.2.1

حممد حسن عالوي و ) .األخرى حيث أنه كلما أحدثت تعديالت على قيم املتغري املستقل ستظهر على املتغري التابع

، و متثل املتغري التابع يف هذه الدراسة يف بعض املتغريات الفسيولوجية القدرات  (202، صفحة 0222أسامة كامل راتب، 

 .   البدنية لدى مصارعي اجليدو

مت استبعاد املصارعني الذين طبقت عليهم التجربة االستطالعية - :الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث.1. 1.2.1

 .ليمن وزن اجلسم الك%  8والدين لديهم نسبة شحوم أقل من 

 .مت اإلشراف على مراقبة حتضري الطعام و تقدميه من طرف الطالبة-

مت شراء ميزان مطبخي و وعاء قياس لكل فرد من العينة حىت يتم قياس الطعام املتناول و تدوينه يف بطاقات مت طبعها -

 (.البطاقات موجودة يف املالحق)من طرف الطالبة و تقدميها ألفراد العينة 

بنفس وسائل القياس مع نفس فريق العمل ( املرفولوجية)االختبارات الفسيولوجية و البدنية و القياسات اجلسمية متت -

 (.قبلية و بعدية)املساعد يف التجربة االستطالعية و الرئيسية

لغذائي اليومي و هذا قصد التحكم يف النظام ا(الرائد فراج)مت تنظيم تربص مغلق بالفندق املتواجد يف املركب الرياضي -

 .ملصارعي اجليدو

مت شرح اهلدف من هذه الدراسة للمصارعني لكي يلتزموا بالشروط املوضوعة و هي أن ال يتناول الرياضي أي طعام -

 .بدون إذن الطالبة



و بعد يوم راحة أجريت االختبارات ( املرفولوجية)خصص يوم واحد لالختبارات الفسيولوجية و القياسات اجلسمية -

نية و هذا إلعطاء راحة تامة ألفراد عينة البحث إلجراء االختبارات البدنية مث مت تنظيم حمطات االختبارات و توزيعها البد

 .على شكل دائري و حسب خمتلف اجملاميع العضلية جتنبا لإلجهاد

 :أدوات البحث.1.1

 :استخدمت الطالبة يف هذه الدراسة األدوات التالية

 .ربية و األجنبيةاملصادر و املراجع الع-0

اقتضت طبيعة هذه الدراسة إعداد جمموعة من االستبيانات اخلاصة جبمع املعلومات املختلفة اليت ميكن : االستبيان-2

 :االستفادة منها، حيث قامت الطالبة بإعداد االستمارات التالية

 .ذكور لوالية مستغامن ( سنة 02-07)استبيان موجه إىل مصارعي اجليدو أواسط -

 .استبيان يضم جمموعة من االختبارات املقننة عرضت على األساتذة و الدكاترة احملكمني-

استبيان يضم املراحل املتبعة إلنقاص الوزن مث عرضه على جمموعة من الدكاترة و األطباء لتحكيم الطريقة املتبعة إلنقاص -

 .الوزن

 :الوسائل العلمية املتمثلة يف-3

أوراق تسجيل النتائج اخلام، ميزان طيب، ميرتونوم، أقالم عادية، أدراج خشبية، ميقايت، ساعة  اْلقيبة األنرتو بومرتية،-

 .قياس النبض عن بعد، أقالم لباد

 :الوسائل اإلحصائية -4
 .spss       Logicielوهي املعادالت اإلحصائية مستخدمني -
 :الوسائل البيداغوجية -5

 .الطعامميزان مطبخي، و وعاء قياس لوزن  -

.                                                                                      لتسجيل الطعام املتناول( مذكرات طعام)بطاقات  -
 .مذكرات لقياس النشاط البدين اليومي  -

                                                  .                                               جدول السعرات اْلرارية للطعام -

 .كرات طبية، ميزان طيب، شريط مرتي-



 :تاالختبارا-6

 :القياسات الجسمية-1

 :لوزنا-

 معرفة وزن اجلسم: اهلدف

 ميزان طيب: الوسائل

 مث يصعد املفحوص فوق امليزان حاف األرجل و شبه عار من األلبسة، ( 0)يثبت املؤشر عند الصفر : طريقة القياس

 .مث نقرأ قيمة املؤشر و اليت تعرب عن الوزن

 .جيب أن يكون نظر املفحوص إىل األمام أي يف وضع أفقي: مالحظة

 :قياس الطول-

 .معرفة املسافة املوجودة بني أعلى نقطة يف الرأس و مساحة االرتكاز: اهلدف

يستخدم لقياس الطول الكلي جهاز الفوستامرت ، عبارة عن قائم مثبت عموديا على حافة القاعدة اخلشبية و : الوسائل
 :نقاط و هي( 4)ظهره مالمس للقائم يف أربع 

 .املنطقة الواقعة بني اللوحتني-
 .أبعد نقطة يف اْلوض من اخللف-
 .أبعد نقطة لسمانة الساق-
 .مؤخرة القدمني-

حىت يالمس اجلمجمة، و يعرب " الفك املتحرك"اْلالة جيب مراعاة النظر لألمام حيث يتم إنزال اْلامل يف هذه : مالحظة
  (0222فياليل خليفة، ) .عن الرقم املواجه للحامل عن طول املفحوص

  :قياس سمك ثنايا الجلد في المناطق األربعة-

 :عظم لوح الكتف قياس مسك ثنايا اجللد أسفل-7 

 .تقدير مسك النسيج الذهين حتت اجللد باإلضافة إىل مسك اجللد حتت اْلافة اخللفية للظهر: اهلدف

 .الكاليبار: الوسائل



سم ، باجتاه  2-0بالقياس بسحب ثنية طية اجللد بأصبعي اإلهبام و السبابة حبوايل " القائم"يقوم احملكم : طريقة القياس

 ".الثنية اجللدية مائلة" ° 45مقدارها مائل لألسفل بزاوية 

 (العضلة ذات ثالثة رؤوس: ) قياس مسك ثنايا اجللد خلف العضد-4

 .تقدير مسك األنسجة الذهنية حتت اجللد باإلضافة إىل مسك اجللد عن الوجه اخللفي: اهلدف

 .جهاز الكاليبار، شريط قياس أو مسطرة مدرجة: الوسائل

مبسك طية اجللد باإلهبام و السبابة باليد اليسرى من فوق العضلة ذات ثالثة رؤوس العضدية يقوم احملكم : طريقة القياس

 .سم 1.0سم، مث تسجل النتائج ألقرب من  0 يف مستوى أعلى من العالمة األنرتوبومرتية اليت مت حتديدها مسبقا حبوايل

 :قياس مسك ثنايا اجللد أعلى بروز العظم اْلرقفي-0
 "حساب النسيج الدهين"ة أو طية اجللد على مستوى العظم اْلرقفي تقدير ثني: اهلدف

 .جهاز الكاليبار: الوسائل
يقوم القائم بالقياس مبسك طية اجللد من أسفل العالمة األنرتوبومرتية، مث يقوم بسحبها للخارج، بعد ذلك : طريقة القياس

 .سم 0صابع اليد املمسكة هبا حبوايل يقوم بوضع فكي الكاليبار فوق احملور الطويل لطية اجللد أمام أ

 :قياس مسك ثنايا اجللد عند العضلة ذات الرأسني-4

 .تقدير مسك النسيج الذهين حتت اجللد باإلضافة إىل مسك اجللد ذاته: اهلدف

 .جهاز الكاليبار: الوسائل

ة من اجللد أعلى العالمة يتخذ القائم بالقياس وضع الوقوف يف مواجهة املفحوص، مث يقوم بسحب طي: طريقة القياس

سم، يقوم بعد ذلك بوضع فكي الكاليبار عرب احملور  0األنرتوبومرتية اليت مت حتديدها على الوجه األمامي للذراع حبوايل 

حممد نصر الدين رضوان، ) .سم مث تقرأ النتيجة 7الطويل لطية اجللد أسفل أصبعي إهبام و سبابة اليد اليسرى حبوايل 

 (214-020، الصفحات 2116

و ذلك ( Durnin et Womersley)دورنني و ورمسلي يتم تقدير النسبة املئوية للكتلة الذهنية عن طريق جدول -

، عند منطقة فوق العضد يف منطقة العضلة ذات ثنائية الرؤوس (يف املناطق األربعة) بتقدير جمموع مسك طيات اجللد

و منطقة ما حتت عظم لوح الكتف ( Triceps)العضلة العضدية ذات الرؤوس الثالثة   bicepsالعضدية 

(Subscapular ) 



 رجال رجال

مجموع 

األربع 

طيات 

 بالميليمتر

مجموع  52+ 22-21 02-01 71-41

األربع 

طيات 

 بالميليمتر

71-41 02-01 22-21 +52 

75 2.0    05 44.4 42.0 40.4 02.2 

70 5.5    00 44.2 42.5 40.5 02.1 

71 0.4    01 44.0 42.1 40.1 07.2 

70 0.1    00 44.0 42.1 40.1 07.4 

71 1.5    01 40.2 45.2 41.7 07.2 

42 0.7 74.4 74.4 74.0 12 40.7 45.7 41.0 07.0 

47 0.0 74.0 74.0 70.4 17 40.0 45.0 41.5 07.1 

44 1.7 70.2 70.2 70.0 14 40.5 45.5 41.1 04.7 

40 1.0 70.2 72.2 72.2 10 40.1 45.1 41.1 04.0 

42 72.7 70.0 72.5 75.5 12 40.1 45.0 02.7 04.5 

45 72.5 72.4 75.2 75.0 15 42.2 45.1 02.0 04.1 

40 77.2 72.0 75.0 70.4 11 42.2 40.0 02.1 00.4 

40 74.2 75.2 70.1 71.2 10 42.0 40.2 02.1 00.2 

41 74.5 75.0 71.4 70.2 11 42.1 40.5 07.7 00.0 

02 74.1 70.4 71.1 70.0 02 42.0 40.0 07.4 00.0 

07 70.0 70.5 70.7 71.7 07 45.2 40.0 07.2 02.2 

04 70.1 70.0 70.5 71.0 04 45.4 40.1 07.0 02.4 

00 72.7 71.7 70.1 42.2 00 45.0 41.2 07.0 02.0 

02 72.2 71.2 71.0 42.2 02 45.2 41.7 04.2 02.0 

05 72.1 71.1 71.0 42.0 05 45.5 41.4 04.7 02.0 

00 75.7 70.2 42.2 47.0 12 40.4 41.0 00.2 05.0 

01 75.5 70.0 42.2 47.1 15 40.1 40.2 00.1 00.0 

00 75.0 70.0 42.0 44.7 722 41.0 41.2 02.2 01.2 

01 70.7 70.1 47.7 44.5 725 40.4 41.0 05.7 00.4 

22 70.2 71.4 47.2 44.1 772 40.0 02.7 05.0 01.2 



 
 (23)، مث يتم الرجوع إىل اجلدول رقم(Suprailiac)و مسك طية اجللد فوق العظم اْلرقفي 

 (DHALLUIN Fabien) .لتقدير  النسبة املئوية للكتلة الذهنية

 :يتم حساب وزن الكتلة الذهنية بالطريقة التالية-

 011/ النسبة املئوية للكتلة الذهنية ×وزن اجلسم الكلي = وزن الكتلة الذهنية 

 :الدهون بالطريقة التاليةو يتم حساب وزن الكتلة اخلالية من 

 W.D.MC ARDLE) .وزن الكتلة الذهنية –الوزن الكلي للجسم = وزن الكتلة اخلالية من الدهون

,F.I.KATCH,V.L.KATCH, 2004, p. 351)  
 

 :االختبارات الفسيولوجية -2

 :VO² MAXتقومي اجلهاز اهلوائي-

27 70.1 71.5 47.0 40.0 775 41.2 02.0 00.2 01.1 

24 71.2 71.0 44.7 40.1 742 02.2 07.7 01.2 22.2 

20 71.0 42.2 44.2 42.7 745 02.5 07.5 01.0 27.7 

22 71.5 42.4 44.1 42.2 702 07.2 07.1 00.4 27.0 

25 71.1 42.2 40.2 42.1 705 07.5 04.0 00.1 24.2 

20 70.2 42.1 40.2 45.7 722 04.2 04.1 01.4 20.2 

21 70.0 42.1 40.1 45.5 725 04.5 00.7 01.1 20.0 

20 70.0 47.7 42.2 45.1 752 04.1 00.5 22.4 22.7 

21 70.0 47.0 42.0 40.4 755 00.0 00.1 22.1 22.0 

52 71.2 47.5 42.0 40.5 702 00.1 02.0 27.4 25.7 

57 71.0 47.1 42.1 40.0 705 02.7 02.0 27.0 25.0 

54 71.5 47.1 45.4 41.7 712 02.5 02.0 24.2 20.7 

50 71.1 44.7 45.5 41.2 715 02.1    

52 71.1 44.0 45.1 41.1 702 05.0    

55 42.7 44.5 45.1 41.1 705 05.0    



 (.0254)بواسطة اختبار أسرتند و رميينغ يتم هذا االختبار 

 .تقومي قدرة اللياقة اهلوائية بواسطة معدل القلب عند القيام جبهد بدين: اهلدف من االختبار-

جهاز -مونوغرام أسرتند و رميينغ-(ضابط إيقاع)مرتونوم -(الذكور)سم  41صندوق خشيب ارتفاعه -: العتاد الضروري-

 .ونيةساعة توقيت إلكرت -قياس النبض

 :طريقة إجراء االختبار-

بعد أخذ وزن العينة، يتم إلصاق جهاز قياس النبض، و يتمثل االختبار يف القيام بالصعود و النزول من و على الصندوق، 

. دقة يف الدقيقة الواحدة 21الذي يدق ( مرتونوم)و يتم ضبطه بواسطة جهاز إيقاع . مرة يف الدقيقة 22,5و ذلك بإيقاع 

ثواين األخرية قبل هناية  01دقائق و يؤخذ النبض يف  5كل دقة خبطوة من طرف العينة، و تكون مدة العمل حيث تؤدي  

من خالل هذه املعطيات، حنسب االستهالك  وLa pulse télémètre ، (قياس النبض عن بعد)العمل من ساعة 

 ( 10, 01)يضرب يف املؤشر حسب العمر األقصى لألكسجني من خالل استخدام مونوغرام ألسرتند و رميينغ و اْلاصل 

 65 61 55 51 45 41 35 25 05 العمر

 1,65 1,68 1,70 1,75 1,78 1,83 1,87 0,1 0,0 املؤشر

 

 :مث حيسب االستهالك األقصى لألكسجني النسيب اعتبارا للوزن حسب العالقة التالية

MAX ²VO (د/كلغ/ملل=)MAX ²VO (د/ل) ×7222 

 الوزن                                



 

 يوضح مونوغرام أسرتند و رميينغ لتقومي اجلهاز اهلوائي (11)الشكل رقم 

 .(00، صفحة 0222فياليل خليفة، )

 :اختبار التسلسالت االسترجاعية-1

 (I.S.T.H Step-Test Harvard)مؤشر اخلطوة هلار فارد 

قياس القدرة االسرتجاعية و هو مؤشر الكفاءة البدنية أي مقدرة اجلسم على التكيف على اجلهد : من االختبار اهلدف-
 .الشديد و الشفاء من أثره

 : العتاد الضروري

 .سم 51 صندوق خشيب ذو ارتفاع-

 .و جهاز قياس النبض عن بعد( مرتونوم)ضابط إيقاع -

 .ساعة توقيت إلكرتونية-

االختبار عبارة عن الصعود و النزول بالتتابع على الصندوق اخلشيب، حيث ضابط اإليقاع : الختبارطريقة إجراء ا-

دقائق، و  15، جيرى االختبار يف مدة (طلعة يف الدقيقة 31)دقة يف الدقيقة و يضمن إيقاع االختبار  021 مضبوط على



زول، و بعد االنتهاء من االختبار تأخذ العينة وضع من الضروري على العينة أن تكون على أن استقامة عند الصعود و الن

 :اجللوس و نعطي دقيقة راحة للرياضي و بعدها نبدأ يف النبض كما يلي

 F1← ثا  32دقيقة و  10دقيقة و  10بني -

 F2← ثا  02دقيقة و  12دقيقة و  12بني -

 F3← ثا  31دقيقة و  13دقيقة و  13بني -

 :حسب املعادلة( مؤشر الكفاءة البدنية)االسرتجاعية و حيسب مؤشر التسلسالت 

t x 100 =        I 

      2 (F1 + F2+F3) 

 :و يكشف عن نتائج املعادلة أعاله لعينة البحث للتعرف على تقدير مؤشر كفاءة اجلسم البدنية باستعمال اجلدول التايل

 التقدير املستوى

 ضعيف 55أقل من 

 حتت املتوسط 02-55من 

 فوق املتوسط 11-05من 

 جيد 01-02من 

 ممتاز فأكثر 12

  :االختبارات البدنية-1

  :باليدين من أمام الصدر( كغ1)اختبار دفع الكرة الطبية - 

 .قياس القدرة العضلية للذراعني و حزام الكتفني: اهلدف

 .، شريط قياس، عالمات من الطباشري(كغ5)كرة طبية وزن : األدوات

 :التعليمات

 .وضع الوقوف و الظهر مستقيما و مثبت على جدارمن -



 .يتم مسك الكرة الطبية باليدين أمام الصدر و أسفل الذقن-

 .يتم تثبيت ظهر املخترب على اجلدار و ذلك ملنع حركة اجلسم للخلف-

 .يتم دفع الكرة لألمام باليدين-

املخترب ألقرب نقطة ترتكها الكرة على األرض، و تقاس املسافة اليت تقطعها الكرة من أمام خط رجل : حساب الدرجة-

 .تعطى لكل ثالث حماوالت يسجل أحسنها

 .           ثا 31أكرب عدد من املرات ثين و مد الذراعني يف :اختبار الشد على العقلة-  

 (.الذراعني و الكتفني)قياس قوة التحمل لعضالت األطراف العلوية :اهلدف -

 .يقوم املخترب بثين و مد الذراعني: التعليمات-.وزن اجلسمبدون وسائل : األدوات-

 .ثانية 31حساب احملاوالت الصحيحة بالعد عدد التكرارات خالل : حساب الدرجة-

قياس قوة عضالت : اهلدف-.ثا 61خالل ( جلوس –استلقاء ) :اختبار البطن -

 .البطن

 (.وزن اجلسم)بدون وسائل: األدوات-

الرقود، الذراعان خلف الرأس، ثين و مد اجلذع بزاوية قائمة من وضعية : التعليمات-

 .أماما الختاذ وضع اجللوس مع االحتفاظ بثين الركبتني مث العودة للوضع االبتدائي

 (.ثا 61عدد التكرارات خالل )حساب عدد احملاوالت الصحيحة : حساب الدرجة-

 :ثانية .2اختبار ثني الركبتين كامال من وضع الوقوف في مدة -

 .صافرة-ميقايت: األدوات-.قياس القوة املميزة بالسرعة لعضالت الرجلني: اهلدف

من وضع الوقوف يقوم املخترب برفع و خفض الركبتني حبيث يضع الفخذ مع : التعليمات-

 .اجلذع زاوية قائمة



 (.ثا 21عدد التكرارات خالل )حساب عدد احملاوالت الصحيحة : حساب الدرجة-

                                :الدراسة األساسيةمراحل .1.1

بعد حتديد عينة البحث مت شرح اهلدف من الدراسة اليت تقوم هبا الطالبة مث بعد ذلك توزيع : حتديد عينة البحث-0

 (مةمذكرة الطعام، جدول السعرات اْلرارية لألطع: البطاقة األوىل-)بطاقات على الرياضيني مع شرح كيفية استعماهلا 

 .مت توفري ميزان مطبخي و وعاء قياس لكل رياضي حىت يتم وزن الطعام و الشراب قبل تناوله: ميزان-2

ملئ مذكرات الطعام من طرف الرياضيني ملدة ثالث أيام متتالية، و يتم إدراج يوم واحد على األقل ميثل إجازة هناية -3

ث أي تغيري يف النظام الغذائي املعتاد يف األيام الثالثة حىت يتم ، مع عدم إحدا( أي يوم ال يتدرب فيه الرياضي)األسبوع 

 .التعرف على عدد السعرات اْلرارية املتناولة و مصادرها

 (.ملعقة سكر أو زبده أو زيت: مثال)يتم تدوين أي إضافات للطعام : مالحظة

بعد مجع مذكرات الطعام قامت الطالبة حبساب عدد السعرات اْلرارية املتناولة خالل اليوم لكل رياضي و ذلك جبمع -

أيام، لكل رياضي و نقسم اجملموع على ثالثة من أجل اْلصول على معدل  3عدد السعرات اْلرارية املتناولة خالل 

 .سعرة حرارية من السعرات اْلرارية اليومية 511د ذلك يتم إنقاص السعرات اْلرارية املتناولة اليومية لكل رياضي و بع

ملئ مذكرات قياس النشاط البدين من طرف الرياضيني ملدة ثالث أيام متتالية، و يتم إدراج يوم واحد على األقل ميثل -4

ثالثة حىت يتم حساب ، مع عدم إحداث أي تغيري يف األيام ال( أي يوم ال يتدرب فيه الرياضي)إجازة هناية األسبوع 

أيام، لكل رياضي و نقسم  0و يتم ذلك جبمع السعرات اْلرارية املصروفة خالل ( املصروفة)السعرات اْلرارية املفقودة

 .اجملموع على ثالثة من أجل اْلصول على معدل السعرات اْلرارية املصروفة اليومية لكل رياضي

 ة لكل رياضي مع نشاطه اليومي باالستعانة مبوقع إلكرتوين خاص مت التأكد من تناسب السعرات اْلرارية اليومي- 

و يعترب هذا املوقع االلكرتوين ، (calories.com-www.les) حبساب االحتياج من السعرات اْلرارية اليومية للرياضيني

 .معتمد حيث استعمل يف عدة دراسات مشاهبة أجنبية

عد ذلك مت حتديد النظام الغذائي اخلاص بكل رياضي باالعتماد على الدراسة النظرية و استشارة أخصائية تغذية و ب-

 (.القائمة االمسية يف املالحق)أطباء 

 (.قبل بداية الرتبص الرياضي)مت إجراء االختبارات القبلية قبل الشروع يف الربنامج الغذائي -

http://www.les-calories.com/


ساعة قبل إجراءها و طلب منهم عدم القيام بأي نشاط  72ن موعد االختبارات ب مت إعالم الرياضيني ع: مالحظة-

 .رياضي أو بدين عنيف يؤثر على نتائج االختبارات

 .الدخول يف الرتبص و تطبيق النظام الغذائي على عينة البحث-

قياس )قياس نسبة الشحوم  بعد هناية األسبوع األول مت إجراء قياسات جسمية على عينة البحث متثلت يف وزن اجلسم و-

 .، و هذا قصد تقييم النظام الغذائي املطبق(طيات اجللد يف املناطق األربعة املذكورة سابقا

مواصلة النظام الغذائي املطبق على العينة، و بعد هناية األسبوع الثالث مت إجراء االختبارات البعدية على عينة البحث -

 (.سنة 02-07)ام الغذائي على بعض القدرات البدنية عند رياضيني اجليدو أواسط ملعرفة مدى تأثري إنقاص الوزن بالنظ

 :النظام الغذائي المطبق على عينة البحث.1.1

 :مت حتديد النظام الغذائي استنادا إىل ما يلي 

 .اإلطار النظري و ما أوردته املراجع العلمية من أسس يف هذا اجملال-0

 .مبوضوع البحثالدراسات و األحباث املرتبطة -2

باملعهد الوطين  Véronique Rousseau"فريونيك روسو" النصائح و اإلرشادات املقدمة من طرف أخصائية التغذية-3

للرياضة و الرتبية البدنية، و املشرفة على األنظمة الغذائية للرياضيني للمستويات العليا و تشرف كذلك على تدريس 

امعة الفرنسية، أستاذة تربية بدنية و رياضة و بصفتها مصارعة جيدو سابقة مستوى مقياس التغذية عند الرياضيني يف اجل

و اليت كان هلا الفضل الكبري يف إجراء هذه الدراسة، و ذلك باالعتماد على ( بطلة عاملية باأللعاب اجلامعية)دويل 

 .نصائحها و إرشاداهتا

 .عند مصارعي اجليدو من أجل حتسني اللياقة البدنيةاهلدف من هذا النظام الغذائي هو إنقاص الكتلة الشحمية -

مدونة )حيتوي هذا النظام على مجيع العناصر الغذائية األساسية مبقادير مناسبة دون إمهال أو استبعاد أي عنصر -

 (.باملالحق

تقل السعرات اإلقالل من عدد السعرات اْلرارية الداخلة إىل اجلسم، مع عدم املبالغة يف إنقاصها حيث ال جيب أن -

 05سعرة حرارية من االحتياج اليومي لكل رياضي أو  511اْلرارية عن ما حيتاجه الفرد للميتابوليزم القاعدي و يتم إنقاص 

 .من معدل السعرات اْلرارية اليومية %



فصل بني أن يكون الغذاء بسيط و هو عبارة عن ثالث وجبات رئيسية مع إضافة وجبة خفيفة، مع احرتام املدة اليت ت-

 .الوجبات و التدريب

كاْللويات بكل أنواعها، مع عدم املبالغة و هذا لتوفري احتياج )جيب إنقاص كمية الدهون و املواد الغنية بالسكريات -

 .،(اجلسم لألمحاض الذهنية األساسية، و املشروبات الغازية احملتواة على السكر

حيث تساعد على اإلحساس بالشبع مع اخنفاض قيمة السعرات اإلكثار من األطعمة ذات األلياف مثل اخلضروات، -

 .اْلرارية هبا

 .مع نزع اجللد و الدهون من اللحوم( محراء، بيضاء)يتم تناول ْلوم -

يتم تناول أمساك منخفضة الدسم، مع إدراج أمساك غنية بالدهون مرة واحدة يف األسبوع و هذا الحتوائها على األمحاض -

 .و اليت حيتاجها اجلسم 6و أوميقا 3وميقاالذهنية األساسية أ

القاعدة األساسية هلذا النظام الغذائي هي احتواء الوجبات الغذائية على ْلوم خالية من الدهون، كمية كبرية : مالحظة-

ة حبيث تقوم البنكرياس بإفراز األسيتون الذي حيول الطاقة الذهني. من اخلضر و هبذا تكون نسبة السكر يف الدم منخفضة

للميتابوليزم القاعدي، الطاقة )املخزنة يف شكل غليسرييد، و يتم استعمال هذه الطاقة من أجل احتياج األيض القاعدي 

، ألن تناول السكريات البسيطة تؤدي إىل ارتفاع نسبة األنسولني يف الدم و الذي يساعد على (املستخدمة يف فرتة الراحة

 (Véronique Rousseau et Stephane Cascua., 2005) .نيةحتول الغلوكوجان اإلضايف إىل خاليا ذه

 :األسس العلمية لالختبارات.1.1
 :الثبات بطريقة إعادة االختبار.1.1.1

يعد أسلوب إعادة االختبار من أهم أساليب الثبات و يتلخص هذا األسلوب يف اختبار عينة من اجملتمع األصل مث إعادة  

اختبارهم  مرة أخرى باالختبار نفسه يف ظروف متشاهبة متاما للظروف اليت سبق و مت اختبارهم فيها مث حساب معامل 

ني ثابت و مل يتغري رغم مضي فرتة زمنية ال تزيد عن أسبوعني رغم ما قد ثبات االختبار، و إذا افرتضنا أن أداء الالعب

حصل به من تدخل عوامل خمتلفة فإننا نتوقع أن جند أن الدرجة اليت حيصل عليها الالعب يف املرتني واحدة و بالتايل 

  .عاليا( أي معامل االرتباط بني األداء يف املرتني) يكون معامل الثبات

العامل الثاين بعد الصدق يف عملية تقنني االختبارات، و هو يعين أن يكون االختبار على درجة  مبثابة و يعترب الثبات

أن ثبات االختبار يعين درجة ثبات ما " رايسون و جاستمان "عالية من الدقة و اإلتقان فيما وضع لقياسه، و يشري 



مروان ) .الختبار على نتائجه إذا ما أعيد على نفس العينةالثبات هو حمافظة ا"يقيسه، و يقول مروان عبد اجمليد إبراهيم

  (75، صفحة 0222عبد اجمليد إبراهيم، 

بإجراء االختبارات األولية و هذا من ( القائمة االمسية لفريق العمل موجودة يف املالحق) و قد قامت الطالبة و فريق العمل

و مت التحكم يف متغريات البحث اإلجرائية من ( إعادة االختبار-اختبار)لثبات لكل اختبار بطريقة أجل حساب معامل ا

 :خالل الظروف اليت أجرينا فيها االختبار و إعادة االختبار و هي

أجريت االختبارات الفسيولوجية و البدنية و القياسات املرفولوجية يف نفس الوقت و بنفس الوسائل و األدوات و -

 .واصفات على نفس العينة و يف نفس املكانامل

 .أجريت االختبارات و القياسات بوسائل قانونية و ذات مواصفات رمسية و التدرجيات الدولية-

 .أجريت القياسات املرفولوجية بالثبات الرياضي و االختبارات الفسيولوجية و البدنية بالبذلة الرياضية-

األولية حبضور الطالبة و املشرف للتأكد من نتائج القياسات و إعطاء بعض أجريت االختبارات و القياسات  -

 .التوجيهات و التعديالت

مصارعني مت اختيارهم عشوائيا من )و بعد االنتهاء من الدراسة األولية مت استبعاد أفرادها من عينة البحث الرئيسية -

 (.اجملموعة األصلية

ت التهيئة النفسية ألفراد العينة و شرح كل اجلوانب املتعلقة هبا و توضيحها، مث قبل البدء يف االختبارات و القياسات مت-

 .مت شكر كل األفراد على مسامهتهم يف إجناز هذا البحث يف النهاية

 

 يوضح معامل ثبات القياسات اجلسمية لعينة الدراسة االستطالعية (21)الجدول رقم -

القياسات الجسمية و الداللة 
 اإلحصائية

 العينة حجم
القيمة المحسوبة 

 (معامل الثبات)

القيمة الجدولية   
 (معامل االرتباط)

 درجة الحرية

 (1-ن)

مستوى 
 الداللة

 الداللة



 (كغ)الوزن 99

4 

1.22 

1.87 3 1.15 

 دال

 دال 0.91 (مم)مجموع طيات الجلد األربعة 

النسبة المئوية للكتلة  %

 الشحمية
 دال 0.92

 

 .يوضح معامل ثبات االختبارات الفسيولوجية و البدنية لعينة الدراسة االستطالعية  (21)الجدول رقم -

 ثبات االختبارات الفسيولوجية و البدنية

 

حجم 
 العينة

 (ر)معامل االرتباط  

 القيمة المحسوبة

 (ر)معامل االرتباط 

 القيمة الجدولية

 درجة الحرية

 (1-ن)

مستوى 
 الداللة

 الداللة

Vo2max (د/ل) 

4 

1.20 

1.87 3 1.15 

 دال

ISTH 1.22 دال 

 اختبار دفع

 (متر ) الكرة الطبية 

 دال 1.88

 دال 0.94 اختبار ثني الركبتين

 دال 0.92 اختبار قوة عضالت البطن

 دال 0.91 اختبار الشد على العقلة

 
القياسات و االختبارات تتميز بدرجة ثبات تبني أن هذه ( 25)،(24)من خالل النتائج املدونة يف اجلدولني 

و ( 1.88)عالية حيث أن كل القيم املتحصل عليها حسابيا ظهرت عالية حيث بلغت أدىن قيمة يف القياسات اجلسمية  

،  و بلغت أدىن (1.22)و أعلى قيمة ( 1.20)كما بلغت أدىن قيمة يف االختبارات الفسيولوجية (. 1.22)أعلى قيمة 

مما تشري مجيعها إىل مدى االرتباط القوي اْلاصل بني نتائج (. 0.94)و أعلى قيمة ( 1.88)ختبارات البدنية قيمة يف اال

 .القياسات اجلسمية القبلية و البعدية و كذا االختبارات الفسيولوجية و البدنية القبلية و البعدية



و االختبارات الفسيولوجية و البدنية و يؤكد هذا التحصيل اإلحصائي على مدى ثبات مجيع القياسات اجلسمية -

يف كل القياسات و االختبارات زادت عن القيمة ( رايسون)املستخدمة و هذا كذلك حيكم على أن قيمة معامل الثبات 

 (.3)و درجة اْلرية ( 1.15)و هذا عند مستوى الداللة ( 1.87)اجلدولية اليت هي 

 :القياسات الجسمية صدق االختبارات الفسيولوجية و البدنية و.2.1.1

يعترب الصدق أهم شروط االختبار اجليد، فاالختبار الصادق هو الذي ينجح يف قياس ما وضع من أجله فعال و ليس شيئا 

إن الصدق نسيب و هذا يعين أنه يقيس فعال اجلانب الذي وضع لقياسه، فصدق 'آخر، يقول حممد عبد السالم أمحد 

  (ت.حممد عبد السالم أمحد، ب) '.على مدى صالحيته لقياس أحد املتغرياتاالختبار إذن ميدنا بدليل مباشر 

 :و بغية التعرف على صدق االختبارات استخدمت الطالبة املؤشرات التالية

 : الصدق المضمون-

متثيل القياسات و االختبارات ألبعاد الشيء  و يسمى صدق احملتوى أو الصدق املنطقي أو الصدق بالتعريف، و هو يعين

 .املقاس، و االختبار الصادق منطقيا هو الذي ميثل متثيال سليما للمجاالت اليت وضع لقياسها

 :الصدق الظاهري-

و يسمى بالصدق السطحي و هو يعين مدى مناسبة ومالئمة القياسات و االختبارات لألفراد الذي وضع هلم و مبا أن 

و القياسات اليت مت اختيارها قد استخلصت من مراجع علمية و مت استخدامها يف دراسات و حبوث سابقة و  االختبارات

و من هذا كله نستخلص أن تلك االختبارات و ( من حيث الصدق و الثبات)هي ذات معامالت علمية عالية، 

 القياسات 

جات اْلقيقية لالختبار بنفسها إذا أعيد االختبار على و مبا أن ثبات اختبار يعتمد على ارتباط الدر . صادقة بصفة عامة

على أن يكون )نفس اجملموعة فإن الصلة تكون قوية بني الثبات و الصدق الذايت الذي يساوي اجلذر ألرتبيعي للثبات، 

صدق، و الثبات مستخلصا بطريقة إعادة االختبار، و لكن جيب مالحظة أن القيمة املستخلصة هنا ال متثل  املباشرة لل

 . (423، صفحة 0226حممد صبحي حسانني، كمال عبد اْلميد، ) (.لكنها متثل اْلد األقصى املتوقع للصدق

 :الصدق الذاتي-



و يطلق عليه مؤشر الثبات و هو صدق الدرجات التجريبية لالختبار بالنسبة للدرجات اْلقيقية اليت خلصت من أخطاء  

 .القياس، و بذلك تصبح الدرجات اْلقيقية لالختبار هي احملك الذي ينسب إليه صدق االختبار

 .و موضح يف املعادلة اإلحصائية املواليةو يقاس الصدق الذايت حبساب اجلذع ألرتبيعي ملعامل ثبات االختبار كما ه

 اجلذر ألرتبيعي ملعامل الثبات: معامل الصدق الذايت-

 .يوضح معامل صدق القياسات اجلسمية و البدنية لعينة الدراسة االستطالعية( 21)الجدول رقم -

القياسات الجسمية و الداللة 

 اإلحصائية
 حجم العينة

القيمة المحسوبة 

 (معامل الصدق)

القيمة الجدولية   

 (معامل االرتباط)

 درجة الحرية

 (1-ن)

مستوى 

 الداللة
 الداللة

 (كغ) الوزن 

4 

1.22 

1.87 3 1.15 

 دال

) مجموع طيات الجلد األربعة 

 (مم
 دال 1.25

النسبة المئوية للكتلة  %

 الشحمية
 دال 1.25

 
 .يوضح معامل صدق االختبارات الفسيولوجية و البدنية لعينة الدراسة االستطالعية  (21)الجدول رقم -

 االختبارات الفسيولوجية
 و البدنية 

 حجم العينة
القيمة المحسوبة 

 (معامل الصدق)

 القيمة الجدولية
 (معامل االرتباط)

 درجة الحرية
 (1-ن)

 الداللة مستوى الداللة

Vo2max (د/ل) 

4 

1.25 

1.87 3 1.15 

 دال

ISTH 1.22 دال 

 اختبار دفع

 (متر)الكرة الطبية 

 دال 1.23

 دال 1.27 اختبار ثني الركبتين

 دال 1.25 اختبار قوة عضالت البطن

 دال 1.25 اختبار الشد على العقلة

تبني أن هذه القياسات اجلسمية و االختبارات الفسيولوجية ( 27)،(26)من خالل النتائج اإلحصائية املدونة يف اجلدولني 

و البدنية تتصف بدرجة عالية من الصدق كون القيم احملسوبة ملعامل الصدق الذايت للقياسات اجلسمية و االختبارات 

يف القياسات ( 1.22، 1.23) فتأرجحت بني" بريسون"الفسيولوجية و البدنية أكرب من القيمة اجلد ولية ملعامل ارتباط 



يف االختبارات  البدنية فكل قيمة حمسوبة هي (  1.27، 1.25)يف االختبارات الفسيولوجية و(  1.22، 1.25)اجلسمية و 

و ( 1.15)و هذا عند مستوى الداللة اإلحصائية (  1.87)أكرب من القيمة اجلد ولية ملعامل ارتباط بريسون و اليت بلغت 

 (.3)درجة اْلرية

و يؤثر ثبات القياس يف صدقه، فاخنفاض معامل الثبات يكون دليال على وجود عيب يف القياسات و االختبارات، و  

يؤثر بذلك على اخنفاض صدقه و جتدر اإلشارة إىل أن الصدق يتأثر بالقيمة العددية ملعامل ثبات االختبار تأثريا مباشرا 

ؤكد الطالبة على صدق مجيع االختبارات و القياسات اليت طبقت يف هذه و ت. طرديا، فيزداد الصدق تبعا لزيادة الثبات

 الدراسة، 

كون االختبارات املستعملة معروفة لدى مجيع املختصني يف جمال البحث العلمي و الرياضي، و كل اختبار صادق يقيس 

 .الصفة اليت اختري من أجلها

 :وجية و البدنيةموضوعية القياسات الجسمية و االختبارات الفسيول.1.1.1

إن االختبارات و  القياسات املستخدمة يف هذا البحث سهلة الفهم و غري قابلة للتأويل و بعيدة عن التقومي الذايت إذا أن 

القياسات و االختبارات ذات املوضوعية اجليدة تعين عدم تأثرها بتغري احملكمني ، و أن االختبار يعطي نفس النتائج مهما  

بأن املوضوعية درجة انسياق بني درجات أفراد خمتلفني لنفس ( بارو و ماك جي)حكيم، و يعرف كان القائم بالت

أن الثبات يعين املوضوعية أي أن الفرد حيصل على نفس : و يذكر حممد حسانني. االختبار، و يعرب عنه مبعامل االرتباط

و مما سبق ميكن أن نستخلص أن القياسات  (87، صفحة 0287بحي حسانني، حممد ص) .الدرجة لو اختلف احملكمني

املرفولوجية و االختبارات الفسيولوجية و البدنية اليت طبقناها تتميز بثبات و صدق و موضوعية مما جيعلها جيدة و مناسبة 

و من خالل العمليات االحصائية اتضح أن مجيع مفردات القياسات و االختبارات . و صاْلة لقياس ما وضعت ألجله

 (.نتائج التجربة االستطالعية)بدرجة كبرية من الثبات و الصدق و املوضوعية، كما هو موضح يف اجلداول السابقة  تتمتع

  :الوسائل اإلحصائية.1.1

  SPSS 07,1قمنا بتحليل النتائج باالستعانة بالربنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية 

 :مستخدمني بذلك املعادالت التالية 

 النسبة املئوية-



 املتوسط اْلسايب-

 االحنراف املعياري - 

 معامل االرتباط البسيط لكارل بريسون-

 ستودنت للمقارنة بني نتائج االختبار القبلي و البعدي للمجموعة الواحدة":ت"اختبار الداللة -

مذكرة  نقص يف املراجع و املصادر و البحوث املشاهبة يف رياضة اجليدو، كما مل نلمس أي- :صعوبات البحث.1.1

 .يف إنقاص الوزن يف رياضة اجليدو، و التكاليف املادية اخلاصة بإجراء  الرتبص

 : خالصة

لقد مشل هذا الفصل اإلجراءات امليدانية، حيث كان االستطالع متهيد للعمل امليداين، و أن هذه اإلجراءات تعترب 

لمية مرتبط بشكل أساسي بإجراءات أسلوب منهجي يف أي حبث علمي و إن جناح أي حبث مهمل بلغت درجته الع

 .ألن جوهر الدراسة مكنون يف كيفية ضبط حدود البحث الرئيسية. البحث امليدانية

و عليه فقد حاولت الطالبة من خالل هذا الفصل وضع خطة حمددة األهداف و الغايات يف هذا االجتاه، و ذلك 

و مت ذلك بتحديد املنهج املالئم لطبيعة البحث و خيدم . بتحديد النقاط اليت ميكن أن تساعدنا يف ضبط حدود البحث

مشكلة البحث الرئيسية، كما مت حتديد عينة البحث و إجراء عملية التكافؤ مث الدراسة االستطالعية  متاشيا مع طبيعة 

ضبط  و. البحث و متطلباته العلمية و العملية، و اختيار األدوات الالزمة لذلك و حتديد طرق القياس املستخدمة

املتغريات اليت من شأهنا إعاقة السري اْلسن لتجربة البحث الرئيسية، و اختيار الطرق و الوسائل اإلحصائية املالئمة اليت 

 .تساعدنا يف عملية عرض و حتليل و مناقشة النتائج

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل الثاني

 عرض و تحليل النتائج و مناقشتها

 تمهيد

 القياسات الجسميةعرض و تحليل و مناقشة نتائج .1.1

 عرض و تحليل مناقشة نتائج االختبارات الفسيولوجية.2.1

 عرض و تحليل ومناقشة نتائج االختبارات البدنية. 1.1

 االستنتاجات.2

 مناقشة الفرضيات.1

 التوصيات. 1

 خالصة العامة .1

 

 

 

 

 

 :تمهيد



يتناول عرض و مناقشة النتائج املتحصل إن طبيعة البحث و منهجيته تقتضي على الباحث ختصيص هذا الفصل الذي 

عليها، و على هذا األساس قامت الطالبة الباحثة بتحليل النتائج حتليال موضوعيا يعتمد على املنطق و هذا حسب 

متطلبات الدراسة التجريبية اليت تناولت الكشف على تأثري إنقاص الوزن بالطريقة املتدرجة وبإتباع نظام غذائي متوازن، 

تفريغ النتائج املتحصل عليها يف جداول مستعينة مبجموعة من الوسائل اإلحصائية اليت مت التطرق إليها سابقا، وقد مت 

 .باإلضافة إىل ذلك مت متثيل النتائج متثيال بيانيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         :عرض و مناقشة النتائج .1



 :من خالل فرضية البحث األولى و التي تشير إلى

االختبار البعدي عند مصارعي  القياسات اجلسمية لصاحلهناك فرق بني االختبار القبلي و االختبار البعدي يف بعض - 

 (.سنة 02-07)اجليدو صنف أواسط 

لداللة الفروق " ت ستودنت" استخدمنا اإلحصاء التايل و املتمثل يف النسبة املئوية ، املتوسط اْلسايب، االحنراف املعياري،

 :فكانت النتائج على النحو التايل. اختبارين قبلي و بعدي لعينة واحدة، و هذا من أجل التحقق من الفرضبني 

 :القياسات الجسمية. 1.1

الداللة 

 اإلحصائية
 "ت"

المحسو 

 بة

 "ت"

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 يةالحر 

 -ن 

1 

عدد 

 العينة

 القبلي البعدي

 االختبارات 
 س ع 'س 'ع

 2.38 دال

2.36 1.15 7 8 

 (كلغ)الوزن  66.80 2.23 64.10 2.37

 40.87 4.60 30.75 5.36 2.81 دال

قياس سمك 

طيات 

 (ملم)الجلد

 06.86 0.27 03.41 2.18 3.02 دال

النسبة  %

المئوية للدهون 

 بالجسم

 

 .القياسات اجلسميةيوضح نتائج االختبارات القبلية و البعدية لعينة البحث يف (  21 )الجدول رقم 

 

 

 



من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن عينة البحث حصلت خالل االختبار القبلي لكل من وزن اجلسم ،جمموع 

و احنرافات ( 40.87،06.80، 66.80)مسك طيات اجللد و النسبة املئوية للدهون على متوسطات حسابية على التوايل 

 أما يف االختبار البعدي فبلغت املتوسطات اْلسابية لكل من , ( 0.27،  2.23،4.60)معيارية مقدرة ب 

أما االحنرافات ( 64.10،30.75،03.41)وزن اجلسم ،جمموع مسك طيات اجللد و النسبة املئوية للدهون على التوايل

، و هي (3.02، 2.81، 2.38)احملسوبة فبلغت على التوايل ( ت ) أما قيمة ( 2.37،5.36،2.18)املعيارية فقدرت ب  

مما يدل على أن  7( 0-ن)و درجة اْلرية (  1,15) و هذا عند مستوى الداللة (  2.36)اجلدولية ( ت ) أكرب من قيمة 

 .الفرق بني االختبار القبلي و االختبار البعدي دال إحصائيا و هذا الفرق املعنوي هو لصاحل االختبار البعدي

عينة البحث اليت خضعت لعملية إنقاص الوزن بالتدرج و إتباع النظام الغذائي،  و مما تقدم ميكن أن نستنتج أن مجيع أفراد

يف كل من وزن اجلسم، و النسبة املئوية للكتلة الذهنية، و جمموع ( معنوية)حققت تقدما و فروق ذات داللة إحصائية 

و متوسط النسبة املئوية للكتلة كلغ  2,8مسك طيات اجللد يف املناطق األربعة، حيث قدر متوسط وزن اجلسم املفقود ب 

 .ملم   01.02أما متوسط جمموع مسك طيات اجللد فنقص ب ,   3.46الذهنية املفقودة ب

   
وزن ) يوضح الفرق بني املتوسط اْلسايب القبلي و البعدي لعينة البحث يف القياسات اجلسمية  ( 12) الشكل رقم 

 ( اجلسم، وزن الكتلة الذهنية، جمموع مسك طيات اجللد

 
يظهر وجود فرق بني االختبار القبلي و البعدي لكل من وزن اجلسم، وزن ( 02)من خالل الشكل البياين رقم 

 .مسك طيات اجللد، و هذا الفرق لصاحل االختبار البعدي عند كل أفراد العينةالكتلة الذهنية و جمموع 
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 النسبة املئوية للدهون باجلسم قياس مسك طيات  الوزن
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 % ملم كلغ



و من خالل كل ما تقدم ميكن أن نستنتج بأن النظام الغذائي املطبق على العينة ، أدى إىل فقدان وزن اجلسم مبتوسط  

، أي ما 2.70حيث قدرت ب  ، و متثل معظم الوزن املفقود يف الكتلة الذهنية للجسم% 4,02كلغ أي ما يعادل    2,8

 .،و مما سبق نستنتج بأن الوزن املفقود كان معظمه من وزن الكتلة الذهنية% 27يعادل 

 :من خالل فرضية البحث الثانية و التي تشير إلى-

االختبار البعدي عند مصارعي  املتغريات الفسيولوجية لصاحلهناك فرق بني االختبار القبلي و االختبار البعدي يف بعض -

 (.سنة 02-07)اجليدو صنف أواسط 

 :االختبارات الفسيولوجية.2.1

 (اْلد األقصى الستهالك األكسجني : ) أسترند و ريمينغ(  VO2 max) اختبار  -

الداللة 

 اإلحصائية

 ت

المحسو 

 بة

 ت

 الجدولية
مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

 0 -ن 

 عدد العينة

 القبلي البعدي

 س ع 'س 'ع

 3.55 1.45 3.66 1.48 8 7 1.15 2.36 2.43 دال

 

اْلد األقصى  VO2 maxيوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي لعينة البحث يف اختبار  ( 21) الجدول رقم 

  .O2الستهالك 

عن وجود فروق (   22) رقم أظهرت نتائج اختبار اْلد األقصى الستهالك األكسجني و املوضحة يف اجلدول 

،  3.55) معنوية بني االختبارين، حيث بلغت نتائج االختبار القبلي للمتوسط اْلسايب و االحنراف املعياري على التوايل 

 ، (1.48،   3.66)، أما املتوسط اْلسايب و االحنراف املعياري لالختبار البعدي فبلغت على التوايل (1.45

اجلدولية، و هذا يدل على أن الفرق ( ت ) و هي أكرب من قيمة (   2.43) احملسوبة ( ت ) و بلغت قيمة 

 . بني االختبارين القبلي و البعدي دال إحصائيا و هو لصاحل االختبار البعدي



  
اْلد  VO2 max يوضح الفرق بني املتوسط اْلسايب القبلي و البعدي لعينة البحث يف اختبار (  11) الشكل رقم  

   .O2 الستهالكاألقصى 

يوضح مدى حتسن العينة يف اختبار اْلد األقصى الستهالك األكسجني مقارنة بالنتائج (  03 )و الشكل البياين رقم 

بإتباع النظام الغذائي املتوازن له تأثري  بالطريقة املتدرجة  و اْلاصل عليها يف االختبار البعدي، مما يؤكد أن إنقاص الوزن

 .إجيايب على اْلد األقصى الستهالك األكسجني

 ( :  ISTH) اختبار هارفارد لقياس قدرة االسترجاع -

الداللة  

 اإلحصائية

 "ت" 

 المحسوبة

 "ت" 

 الجدولية
مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

 1 -ن 

 عدد العينة

 القبلي البعدي

 س ع 'س 'ع

 62.72 2.82 71.52 2.94 8 7 1.15 2.36 2.46 دال

 ".هلارفارد" ةيوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي لعينة البحث يف اختبار اخلطو  (  .1 )الجدول رقم -

، تبني أن عينة (  31) و املدونة يف اجلدول رقم " هلارفارد" ةعلى ضوء النتائج املتحصل عليها يف اختبار اخلطو 
، أما يف االختبار (  2.82) ، و احنراف معياري ( 62.72)  البحث حققت يف االختبار القبلي متوسط حسايب قدره 

( ت ) ، و قد بلغت قيمة ( 2.94)  ، أما االحنراف املعياري فقدر ب (  71.52)  البعدي بلغ املتوسط حسايب 
-ن)و درجة اْلرية ( 1,15)عند مستوى الداللة ( 2.36)    ةاجلد ولي( ت )  و هي أكرب من قيمة(   2.46 )احملسوبة  

 .  ، و هذا يعين أن الفرق دال إحصائيا و هو لصاحل االختبار البعدي( 7)  ، ( 0

3,48 

3,5 

3,52 

3,54 

3,56 

3,58 

3,6 

3,62 

3,64 

3,66 

3,68 

 بعدي قبلي

 أسترند و ريمينغ  (VO2 max)) اختبار 

 أسرتند و رميينغ  (VO2 max) اختبار 

د/ ل  



      
 ".هلارفارد" ةيوضح الفرق بني املتوسط اْلسايب القبلي و البعدي لعينة البحث يف اختبار اخلطو  (  11) الشكل رقم  

يظهر وجود فرق بني االختبار القبلي و البعدي و هذا الفرق لصاحل (  04) من خالل الشكل البياين رقم         
 .االختبار البعدي عند كل اجملموعة

و مما تقدم ميكن أن نستنتج بأنه يوجد فرق يف اختبار القدرة االسرتجاعية، و عليه يتضح أن إنقاص الوزن بالطريقة 
 .املتدرجة  و بإتباع النظام الغذائي املتوازن كان له تأثري إجيايب على االسرتجاع عند عينة البحث

 :من خالل فرضية البحث الثالثة و التي تشير إلى-

 االختبار البعدي عند مصارعي اجليدو  يف القوة العضلية لصاحلهناك فرق بني االختبار القبلي و االختبار البعدي - 

 (.سنة 02-07)صنف أواسط 

 : اختبارات القوة العضلية.1.1
 (:كلغ  1)اختبار دفع الكرة الطبية  -

الداللة 
 اإلحصائية

 "ت"
 المحسوبة

 "ت"
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 1 –ن 

 عدد العينة
 القبلي البعدي

 س ع 'س 'ع

 4.84 1.35 5.14 1.41 8 7 1.15 2.36 2.60 دال

  5)يوضح نتائج االختبار القبلي و االختبار البعدي لعينة البحث يف اختبار دفع الكرة الطبية (  11)  الجدول رقم -

 (.كلغ

69,2 

69,4 

69,6 

69,8 

70 

70,2 

70,4 

70,6 

70,8 

 بعدي قبلي

  ( ISTH) اختبار هارفارد لقياس قدرة االسترجاع 

)  اختبار هارفارد لقياس قدرة االسرتجاع 
ISTH )  



الذي يبني نتائج االختبار القبلي و االختبار البعدي لعينة البحث يف اختبار (   30) من خالل اجلدول رقم 

و (  4.84)  تبار القبلي متوسط حسايب ب نالحظ أن عينة البحث حصلت خالل االخ( كلغ  5)دفع الكرة الطبية 

و احنراف معياري (   5.14) ، أما يف االختبار البعدي حققت متوسط حسابيا بلغ ( 1.35)  احنراف معياري قدر ب 

عند (   2.36) اجلدولية ( ت ) و هي أكرب من قيمة (   2.60) احملسوبة فبلغت ( ت ) ، أما قيمة ( 1.41)  قدر ب 

، و هذا يدفع بالقول أنه يوجد فرق دال إحصائيا بني نتائج االختبار (7( )0-ن)و درجة اْلرية ( 1,15)ة مستوى الدالل

 .القبلي و االختبار البعدي و هذا الفرق معنوي و هو لصاحل االختبار البعدي

النظام الغذائي  أحرزت  و منه ميكن أن نستنتج أن مجيع اجملموعة اليت خضعت إىل إنقاص الوزن بالطريقة املتدرجة  بإتباع

 (كلغ  5)يف اختبار دفع الكرة الطبية ( معنوية)تقدما و فروقا ذات داللة إحصائية 

 

 
  5)يوضح الفرق بني املتوسط اْلسايب القبلي و البعدي لعينة البحث يف اختبار دفع الكرة الطبية  (11)الشكل رقم  

 (   كلغ

يظهر وجود فرق بني االختبار القبلي و البعدي و هذا الفرق لصاحل (  05) و من خالل الشكل البياين رقم 

 . االختبار البعدي عند كل اجملموعة

، و عليه يتضح أن إنقاص الوزن بالطريقة (كلغ  5)و مما تقدم ميكن أن نستنتج بأنه يوجد فرق يف اختبار دفع الكرة الطبية 

املتدرجة  بإتباع النظام الغذائي املتوازن كان له تأثري إجيايب على القوة االنفجارية لألطراف العلوية عند مجيع أفراد عينة 

 .البحث

4,7 

4,75 

4,8 

4,85 

4,9 

4,95 

5 

5,05 

5,1 

 بعدي قبلي

 (كلغ  5)اختبار دفع الكرة الطبية 

 (كلغ  5)اختبار دفع الكرة الطبية 

 متر



 (:ثا .2)اختبار ثني الركبتين -

الداللة 

 اإلحصائية

 "ت"

 المحسوبة

 "ت"

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

 درجة الحرية

 1 –ن 
 عدد العينة

 القبلي البعدي

 س ع 'س 'ع

 02 0.31 03.5 0.02 8 7 1.15 2.36 2.78 دال

 (ثا 21)يوضح نتائج االختبار القبلي و االختبار البعدي لعينة البحث يف اختبار ثين الركبتني  ( 12)  الجدول رقم 

 
الذي يبني نتائج االختبار القبلي و االختبار البعدي لعينة البحث يف اختبار ثين (  32) من خالل اجلدول رقم 

و احنراف معياري (   02) ، نالحظ أن عينة البحث حصلت خالل االختبار القبلي متوسط حسايب ب (ثا 21)الركبتني 

  0.02) اف معياري قدر ب و احنر (  03.5)  ، أما يف االختبار البعدي حققت متوسط حسابيا بلغ (0.31)قدر ب 

عند مستوى الداللة (  2.36)  اجلدولية ( ت ) و هي أكرب من قيمة (  2.78)  احملسوبة فبلغت ( ت ) ، أما قيمة (

، و هذا يدفع بالقول أنه يوجد فرق دال إحصائيا بني نتائج االختبار القبلي و (7( )0-ن)و درجة اْلرية ( 1,15)

 .رق معنوي و هو لصاحل االختبار البعدياالختبار البعدي و هذا الف

و منه ميكن أن نستنتج أن مجيع اجملموعة اليت خضعت إىل إنقاص الوزن بالطريقة املتدرجة  بإتباع النظام الغذائي أحرزت 

 (.ثا 21)يف اختبار ثين الركبتني ( معنوية)تقدما و فروقا ذات داللة إحصائية 

 
 (.ثا 21)املتوسط اْلسايب القبلي و البعدي لعينة البحث يف اختبار ثين الركبتني يوضح الفرق بني  ( 11) الشكل رقم  

11 

11,5 

12 

12,5 

13 

13,5 

14 

 بعدي قبلي

 (ثا 20)ختبار ثني الركبتين ا

 (ثا 20)اختبار ثين الركبتني 



يظهر وجود فرق بني االختبار القبلي و البعدي و هذا الفرق لصاحل (  06) و من خالل الشكل البياين رقم 

 . االختبار البعدي عند كل اجملموعة

 
، و عليه يتضح أن إنقاص الوزن بالطريقة ( ثا 21)ثين الركبتني  و مما تقدم ميكن أن نستنتج بأنه يوجد فرق يف اختبار

املتدرجة  بإتباع النظام الغذائي املتوازن كان له تأثري إجيايب على القوة املميزة بالسرعة لألطراف السفلية عند مجيع أفراد عينة 

 .البحث

 (: ثا .1)اختبار قوة عضلة البطن -

الداللة 

 اإلحصائية

 ت

 المحسوبة

 ت

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

 درجة الحرية

 1 –ن 
 عدد العينة

 القبلي البعدي

 س ع 'س 'ع

 31.5 2.44 32 2 8 7 1.15 2.36 2.62 دال

 
 61)يوضح نتائج االختبار القبلي و االختبار البعدي لعينة البحث يف اختبار قوة عضلة البطن  (  11) الجدول رقم 

 (.ثا

الذي يبني نتائج االختبار القبلي و االختبار البعدي لعينة البحث يف اختبار (   33) من خالل اجلدول رقم 

و احنراف (  31.5)  ، نالحظ أن عينة البحث حصلت خالل االختبار القبلي متوسط حسايب ب (ثا 61)عضلة البطن 

)  احنراف معياري قدر ب و (  32 ) ، أما يف االختبار البعدي حققت متوسط حسابيا بلغ ( 2.44)  معياري قدر ب 

عند مستوى الداللة (  2.36)  اجلدولية ( ت ) و هي أكرب من قيمة (  2.62)  احملسوبة فبلغت ( ت ) ، أما قيمة ( 2

، و هذا يدفع بالقول أنه يوجد فرق دال إحصائيا بني نتائج االختبار القبلي و ( 7( )  0-ن)و درجة اْلرية ( 1,15)

 .الفرق معنوي و هو لصاحل االختبار البعدي االختبار البعدي و هذا

و منه ميكن أن نستنتج أن مجيع اجملموعة اليت خضعت إىل إنقاص الوزن بالطريقة املتدرجة  بإتباع النظام الغذائي أحرزت 

 (.ثا 61)يف اختبار عضلة البطن ( معنوية)تقدما و فروقا ذات داللة إحصائية 



 
 61)يوضح الفرق بني املتوسط اْلسايب القبلي و البعدي لعينة البحث يف اختبار قوة عضلة البطن  ( 11) الشكل رقم  

 (.ثا
يظهر وجود فرق بني االختبار القبلي و البعدي و هذا الفرق لصاحل ( 07) و من خالل الشكل البياين رقم 

 . االختبار البعدي عند كل اجملموعة

، و عليه يتضح أن إنقاص الوزن بالطريقة ( ثا 61)جد فرق يف اختبار عضلة البطن و مما تقدم ميكن أن نستنتج بأنه يو 
 .املتدرجة  و بإتباع النظام الغذائي املتوازن كان له تأثري إجيايب على حتمل القوة لعضلة البطن عند مجيع أفراد عينة البحث

 (:ثا .1) اختبار الشد على العقلة -

الداللة 

 اإلحصائية

 "ت"

المحسو 

 بة

 "ت"

 الجدولية
مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

 1 -ن 

 عدد العينة

 القبلي البعدي

 س ع 'س 'ع

 03.87 2.53 05.87 2.47 8 7 1.15 2.36 2.46 دال

 31) يوضح نتائج االختبار القبلي و االختبار البعدي لعينة البحث يف اختبار الشد على العقلة  (  11) الجدول رقم 

 (.ثا

 
الذي يبني نتائج االختبار القبلي و االختبار البعدي لعينة البحث يف اختبار (   34) من خالل اجلدول رقم 

و (  03.87)  ، نالحظ أن عينة البحث حصلت خالل االختبار القبلي متوسط حسايب ب (ثا 31) الشد على العقلة 

و احنراف معياري (  05.87)  متوسط حسابيا بلغ  ، أما يف االختبار البعدي حققت( 2.53 ) احنراف معياري قدر ب 

29,5 

30 

30,5 

31 

31,5 

32 

32,5 

 بعدي قبلي

 (ثا 60)عضلة البطن قوةاختبار 

 (ثا 60)اختبارعضلة البطن 



عند (   2.36) اجلدولية ( ت ) و هي أكرب من قيمة (  2.46)  احملسوبة فبلغت ( ت ) ، أما قيمة (  2.47) قدر ب 

، و هذا يدفع بالقول أنه يوجد فرق دال إحصائيا بني نتائج ( 7 ( ) 0-ن)و درجة اْلرية ( 1,15)مستوى الداللة 

 .بار القبلي و االختبار البعدي و هذا الفرق معنوي و هو لصاحل االختبار البعدياالخت

و منه ميكن أن نستنتج أن مجيع اجملموعة اليت خضعت إىل إنقاص الوزن بالطريقة املتدرجة  و بإتباع النظام الغذائي 

 (.ثا 31 )يف اختبار الشد على العقلة ( معنوية)أحرزت تقدما و فروقا ذات داللة إحصائية 

 
 (.ثا 31) يوضح الفرق بني املتوسط اْلسايب القبلي و البعدي لعينة البحث يف الشد على العقلة  (11)الشكل رقم  

يظهر وجود فرق بني االختبار القبلي و البعدي و هذا الفرق لصاحل االختبار ( 08)و من خالل الشكل البياين رقم 

 . البعدي عند كل اجملموعة

، و عليه يتضح أن إنقاص الوزن (ثا 31) كن أن نستنتج بأنه يوجد فرق يف اختبار الشد على العقلة و مما تقدم مي

بالطريقة املتدرجة  و بإتباع النظام الغذائي املتوازن كان له تأثري إجيايب على حتمل القوة لألطراف العلوية عند مجيع أفراد 

 .عينة البحث

 :االستنتاجات

 : على ضوء النتائج اليت متت معاجلتها إحصائيا مت التوصل اىل ما يلي

إتباع  النظام الغذائي املتوازن يؤدي إىل اخنفاض النسبة املئوية للدهون و مسك الدهون يف اجلسم و ينقص  نسبة   - 

 .من وزن اجلسم % 4.02

12,5 

13 

13,5 

14 

14,5 

15 

15,5 

16 

16,5 

 بعدي قبلي

 (ثا 30) اختبار الشد على العقلة 

 (ثا 30) اختبار الشد على العقلة 



ن يؤثر اجيابيا على اْلد األقصى لألكسجني و قدرة بإتباع النظام الغذائي املتواز بالطريقة املتدرجة  إنقاص الوزن  -

 (.سنة 02-07)االسرتجاع عند مصارعي اجليدو ذكور صنف أواسط 

 

بإتباع النظام الغذائي املتوازن يؤثر اجيابيا على القوة العضلية عند مصارعي اجليدو ذكور بالطريقة املتدرجة  إنقاص الوزن  -

 (.سنة 02-07)صنف أواسط 

 :الفرضية األولىمناقشة -

 :خالل فرضية البحث األوىل اليت تشري إىل  من

االختبار البعدي عند مصارعي  القياسات اجلسمية لصاحلهناك فرق بني االختبار القبلي و االختبار البعدي يف بعض 

 (.سنة 02-07)اجليدو صنف أواسط 

 منة للقياسات اجلسمية لعينة البحث و البعدي ة وليالقبات االختبار الذي ميثل مقارنة لنتائج ( 28)خالل اجلدول رقم منو 

االختبار القبلي الذي تبني من خالهلا أن الفروق اإلحصائية اْلاصلة بني  " ت"اختبارخالل املعاجلة اإلحصائية باستخدام 

  عند كل جمموعة البحث اليت أجريت عليها االختبار البعدي هي فروق دالة إحصائيا لصاحلو االختبار البعدي 

و مسعد علي حممود و كرامير و  2113التجربة، و يتطابق هذا التحصيل اإلحصائي مع ما أكده هشام أمحد سعيد 

 .آخرون

كلغ يف   0إذ أشاروا إىل أن إنقاص الوزن بإتباع نظام غذائي متوازن و بطريقة متدرجة حيث ال يزيد إنقاص الوزن عن  

إىل أن  هذه الطريقة تنقص من نسبة الدهون باجلسم و " 2113هومل  فوجيل" األسبوع ، و كذلك أشارت نتائج دراسة 

 .حتافظ على الكتلة العضلية

 .و مما سبق تستخلص الطالبة أن الفرضية األوىل قد حتققت -

 :مناقشة الفرضية الثانية-

 :أما فيما خيص الفرضية الثانية  اليت مفادها

االختبار البعدي عند  املتغريات الفسيولوجية لصاحلهناك فرق بني االختبار القبلي و االختبار البعدي يف بعض - 

 (.سنة 02-07)مصارعي اجليدو صنف أواسط 



بغرض إصدار أحكام موضوعية "ت"الداللة  اختباربعد املعاجلة اإلحصائية جملموع النتائج اخلام املتحصل عليها باستخدام 

للحد األقصى الستهالك  االختبار القبلي و االختبار البعديوية الفروق اْلاصلة بني متوسطات نتائج حول معن

لقياس قدرة االسرتجاع، تبني من خالل النتائج اإلحصائية املستخلصة و املدونة يف " هارفارد"ر اختبااألكسجني و 

 االختبار القبلي و االختبار البعديوسطات نتائج أن كل الفروق الظاهرية اْلاصلة بني مت( 31)،( 22)اجلدولني رقم 

و هذا راجع حسب رأي الطالبة إىل إنقاص نسبة الدهون باجلسم  االختبار البعدي لعينة البحث هلا داللة إحصائية لصاحل

 . نتيجة إتباع النظام الغذائي املتوازن مع التدريب

ج األحباث و الدراسة املشاهبة  و خاصة دراسة مسعد علي و تتفق الطالبة أن هذا التحصيل اإلحصائي يتطابق مع نتائ

 حيث أكد كل من الباحثان أن إنقاص نسبة الدهون باجلسم  تؤدي إىل " 2114أوليفيي كرافرت"حممود  و دراسة 

 .حتسن  اْلد األقصى الستهالك األكسجني و حتسن قدرة االسرتجاع، و هذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية

 :ضية الثالثةمناقشة الفر -
 :خالل فرضية البحث الثالثة اليت تشري إىل  من

االختبار البعدي عند مصارعي اجليدو  يف القوة العضلية لصاحلهناك فرق بني االختبار القبلي و االختبار البعدي - 

 (.سنة 02-07)صنف أواسط 

ة الختبارات القوة البعدي ة والقبليات االختبار و اليت متثل مقارنة لنتائج   (30،32،33،34)خالل اجلداول رقم  منو 
الذي تبني من خالهلا أن الفروق اإلحصائية اْلاصلة بني  " ت"اختبارخالل املعاجلة اإلحصائية باستخدام  منالعضلية و 

ة عند كل جمموعة البحث اليت البعدي اتاالختبار  هي فروق دالة إحصائيا لصاحل ةالبعدي اتو االختبار  ةالقبلي اتاالختبار 
 و مسعد علي حممود 2113أجريت عليها التجربة، و يتطابق هذا التحصيل اإلحصائي مع ما أكده هشام أمحد سعيد 

حيث أكدوا مجيعهم على حتسن  2116، وتريي بيالر 0223و حمسن علي أبو النور " 2114أوليفيي كرافرت"دراسة  و
 .القوة العضلية بإنقاص الوزن بالطريقة التدرجيية

 .ق تستخلص الطالبة أن الفرضية الثالثة قد حتققتو مما سب - 

 :االقتراحات-

  0ضرورة إنقاص الوزن بالطريقة املتدرجة و ذلك خالل أسبوعني على األقل حيث ال جيب أن يزيد إنقاص الوزن عن  -0

 .كلغ يف األسبوع



غري مطلوبة هي الوزن، يضطر ضرورة وضع نظام غذائي متوازن إىل جانب الربنامج التدرييب حىت ال حتدث زيادة  -2

 .الالعب إىل إنقاصها خالل فرتة املنافسات، مما يكون له تأثريات سالبة على حالة الالعب الفسيولوجية و البدنية

ضمن ( عن طريق قياس مسك طيات اجللد يف املناطق األربعة املذكورة سابقا)ضرورة إدراج حتديد النسبة املئوية للدهون  -3

 .ة و قبل الشروع يف عملية إنقاص الوزنالفحوصات الطبي

إجراء دراسات مشاهبة يف هذا اجملال بالنسبة للرياضات اليت تعتمد على الوزن كرفع األثقال، املالكمة،املصارعة، -4

 .للوقوف و الكشف عن أسباب الظواهر اليت أسفرت عنها نتائج هذه الدراسة

 .يني،يتم فيها الرتشيد إىل عملية إنقاص الوزن و أمهية التغذية املتوازنةضرورة تنظيم برامج إرشادية للمدربني و الرياض-5

 :خاتمة الباب الثاني

من خالل هذا الباب متكنا من إعطاء القيمة العلمية لنتائج املصارعني املسجلة يف االختبارات البدنية و املهارية لدراستنا 

على  بعض املتغريات الفسيولوجية القدرات البدنية عند مصارعي املتمثلة يف إنقاص الوزن بإتباع نظام غدائي متوازن 

اجليدو أواسط ذكور و كذا مناقشة و تغيري النتائج املتحصل عليها بطرق إحصائية مناسبة ملعرفة أهم اجلوانب املتداخلة يف 

للوصول إىل نتائج علمية هذه الدراسة و اخلروج باستنتاج لكل متغري من متغريات البحث استنادا على أسس علمية متبعة 

 .و منطقية

 

 

 الخالصـة العامـة

تعترب عملية ضبط الوزن للرياضيني من املشكالت اهلامة اليت تواجه املدربني و تؤثر على نتائج الالعبني خاصة يف فرتة ما 

يعي يؤدي إىل قبل املنافسات، فحدوث أي خلل يف التكوين العام للجسم سواء بالزيادة أو النقصان عن املعدل  الطب

اضطرابات قدرة اجلسم الوظيفية و العملية و يظهر الوجه الضار لعملية إنقاص الوزن إذا ما متت يف فرتة قصرية جدا و 



الباب األول خصص للدراسة :و من هذا املنطلق جاء هذا املبحث و الذي قسم إىل بابني بإتباع أنظمة غذائية صارمة ،

و مت تقسيم الباب األول إىل ثالثة فصول، تناولنا يف الفصل األول املتطلبات . امليدانية النظرية و الباب الثاين للدراسة

أما الفصل الثاين فقد تضمن إنقاص الوزن وا ( سنة  02 -07)البدنية اخلاصة مبصارعي اجليدو و مميزات املرحلة العمرية 

 .لقياسات اجلسمية عند الرياضي، و يف الفصل الثالث تطرقت الطالبة إىل التغذية و الطاقة عند الرياضي

أما الباب الثاين و الذي خيص التجربة امليدانية ، نُظم يف فصلني حيث تضمن الفصل األول منهجية البحث و 

انية و يف هذا الصدد استخدمت الطالبة املنهج التجرييب ألجل ا لتأكد من صحة الفروض أو نفيها اإلجراءات امليد

بتصميم جمموعة الواحدة أما الفصل الثاين فقد تضمن عرض النتائج املتحصل عليها و حتليلها باستخدام جمموعة من 

ه الدراسة أن إنقاص الوزن بالطريقة املتدرجة الوسائل اإلحصائية مث مناقشة فرضيات البحث حيث افرتضت الطالبة يف هذ

وبإتباع نظام غذائي متوازن ينقص من مسك طيات اجللد و النسبة املئوية للكتلة الذهنية يف اجلسم، و له أثر إجيايب على 

 :بعض املتغريات الفسيولوجية و القوة العضلية عند مصارعي اجليدو حيث استخلصت الطالبة 

أسابيع بإتباع  النظام الغذائي املتوازن تؤدي إىل اخنفاض النسبة املئوية  3ن بالطريقة املتدرجة خالل أن عملية إنقاص الوز -

تؤثر اجيابيا على اْلد األقصى لألكسجني و قدرة االسرتجاع ،و القوة العضلية عند للدهون و مسك الدهون يف اجلسم و 

 (.سنة 02-07)مصارعي اجليدو ذكور صنف أواسط 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر و المراجع



 

 المصادر و المراجع باللغة العربية-

 المصادر و المراجع االلكترونية -

 المصادر و المراجع باللغة األجنبية-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المصادر و المراجع باللغة العربية

 القرآن الكرمي.0



و مرفولوجيا الرياضي و طرق القياس فسيولوجيا  .(1997) .أبو العال أمحد عبد الفتاح، حممد صبحي حسانني.2

 .دار الفكر العريب :القاهرة.للتقويم

 .دار الفكر العريب :القاهرة .فيسيولوجياالرياضة نظريات و تطبيقات .(2003) .أمحد نصر الدين السيد.3

 .جسور للنشر والتوزيع.التغذية العالجية، التغذية في حالة المرض .(2009) .أمحد حجازي .4

دار  ,االسكندرية.أسس التدريب في المصارعة .(2009) .عبد اْلميد عمارة وحسام الدين مصطفى حامدأمحد . 5

 .الوفاء لدنيا الطباعة و النشر

منشأة  :االسكندرية.مبادئ التخطيط للبرامج التعليمية و التدريبية لرياضة الكراتيه .(1995) .أمحد حممد ابراهيم.6

 .املعارف

 .مركز الكتاب للنشر :اإلسكندرية.الطب الرياضي و ألعاب القوى المصارعة و المالكمة .(2001) .أسامة رياض.7

 .منشأة املعارف :االسكندرية.المدخل التطبيقي للقياس في اللياقة البدنية  .(2000) .إبراهيم امحد سالمة.8

 .الفكر العريب دار :القاهرة.فسيولوجيا اللياقة البدنية .(2003) .أبو العالء أمحدعبد الفتاح.9

دار اجلامعة .االعداد البدني الوظيفي في كرة القدم، تخطيط، تدريب، قياس .(2002) .امر اهلل البساطي.10

 .اجلديدة

المنظومة المتكاملة في تدريب .المنظومة المتكاملة في تدريب القوة و التحمل .(2005) .إيهاب فوزي البدوي.11

 .منشأة املعارف :القوة و التحمل

الطاقة المصروفة في الراحة و في الجهد البدني  .(2008) .اهلزاع بن حممد اهلزاع، حترير عبد الرمحن عبيد مصيقر.12

 .األكادمييا :لبنان.فصل من كتاب موسوعة التغذية.إلنسانل

الفكر دار  :القاهرة.الخصائص الكيميائية الحيوية لفسيولوجيا الرياضة .(2008) .هباء الدين إبراهيم سالمة.13

 .العريب

دار  :القاهرة.الصحة الرياضية و المحددات الفسيولوجية للنشاط الرياضي .(2002) .هباء الدين إبراهيم سالمة.14

 .الفكر العريب

 .دار الفكر العريب :القاهرة.فسيولوجيا الرياضة .(1994) .هباء الدين سالمة.15



وظيفية للمؤشرات الجسمية و عالقتها بنوع النشاط -توصيف المتطلبات المورفو .(2007) .بومجعة بلوفة.16

 .جامعة مستغامن :اجلزائر.الرياضي

 .دار الفكر العريب :القاهرة .أسس و نظريات الحركة .(1996) .بسطاويسي أمحد بسطويسي.17

املطبوعات ديوان  :اجلزائر.نظريات و طرق الربية البدنية .(1992) .بسيوين حممد عوض و الشاطئ فيصل ياسني.18

 .اجلامعية

 .دار الفاروق :القاهرة.برنامج غدائي متكامل للرياضيين .(2004) .خالد العامري.19

دار  :القاهرة.الرياضة و الصحة و التغذية في تدريب األلعاب الجماعية .(2011) .زكي حممد حممد حسن.20

 .الكتاب اْلديث

 مركز الكتاب للنشر :االسكندرية.الرياضةموسوعة فسيولوجيا  .(2011) .عبد الرمحن زاهر.21

 .دار النهضة العربية :بريوت.معالم علم النفس .(1984) .عبد الرمحن عيساوي.22

دار اليازوري للنشر و .الطب الرياضي الفيسيولوجي،قضايا و مشكالت معاصرة .(2011) .عائد فضل ملحم.23

 .التوزيع

 ,دارالنشر) .الرياضية ،المنشطات، استعادة الشفاء ،تغدية الرياضيينالصحة  .(2006) .عالء الدين حممدعليوة.24

 .دار الوفاء لدنيا الطباعة و للنشر :االسكندرية

 .دار املعرفة اجلامعية.اإلرتقاء النفسي للمراهقين .(2006) .عالء الدين كفاين.25

 .مكتبة املصري :مصر.علم التدريب الرياضي .(1996) .عالوي حممد حسن.26

التمثيل الغذائي و نظم الطاقة  .(2008) .علي فهمي البيك عماد الدين عباس ابوزيد حممد أمحد عبده خليل.27

 .منشأة املعارف :اإلسكندرية.الالهوائية و الهوائية

طرق قياس القدرات الالهوائية و  .(2008) .علي فهمي البيك عماد الدين عباس ابوزيد حممد أمحد عبده خليل.28

 .منشآة املعارف :االسكندرية.الهوائية

 .منشأة املعارف  :االسكندرية .المرجع في المالكمة .(1996) .عبد الفتاح فتحي خضر.29

 .دار املعرفة اجلامعية :القاهرة.الوجيز في علم النفس و القدرات العقلية .(2004) .عبد الفتاح دويدار.30



 .بغداد.التدريب في المصارعة .(1987) .عبد علي نصيف.31

 .مؤسسة شباب اجلامعة:األسكندرية.علم النفس النمو .(2004) .عصام نور.32

 .دار الطباعة للنشر و التوزيع :القاهرة.التدريب الرياضي بين النظرية و التطبيق .(2001) .عويس اجلبايل.33

 .دار الفكر العريب: القاهرة .الجودو بين النظرية و التطبيق(. 2110. )مراد إبراهيم طرفة.34

 .منشأة املعارف :اإلسكندرية.التغذية في المجال الرياضي .(2003) .حممد عادل رشدي.35

 .الوراق للنشر و التوزيع،نن   التغدية للرياضين .(2010) .مروان عبد اجمليد ابراهيم ، يوسف الزم كماش.36

دار الفكر العريب : عمان. القياس و التقويم في التربية البدنية االختبارات و.(1999) .مروان عبد اجمليد إبراهيم.37

 .للنشر و التوزيع

دار :عمان. طرق و مناهج البحث العلمي في التربية البدنية و الرياضة) .(2002) .مروان عبد اجمليد إبراهيم.38

 .الفكر العريب للنشر و التوزيع

 .الطبعة اجلديدة :دمشق.علم النفس و المراهقة .(1985) .مالك سليمان.39

 .مكتبة األجنلومصرية :القاهرة.سيكولوجية النمو من الميالد الى المراهقة .(2003) .جمدي حممد الدسوقي.40

دليل القياسات الجسمية و إختبارات األداء  .(1995) .حممد إبراهيم شحاته و حممد جابر بريقع.41

 .منشأة املعارف :اإلسكندرية.الحركي

 :االسكندرية.، املصارعة للميتدئنيالموسوعة العلمية للمصارع .(2004) .بريقع ، إيهاب فوزي البدوي حممد جابر.42

 .منشأة املعارف

 .دار الفكر العريب :القاهرة.سيكولوجية النمو المدربي الرياضي .(1992) .حممد حسن عالوي.43

 .دار الفكر العريب :القاهرة.االداء الحركياختبارات  .(1994) .حممد حسن عالوي و حممد نصر الدين رضوان.44

 .دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع :األردن.تربية المراهقين .(2000) .حممد عبد الرمحن عبس.45

          دار الفكر العريب للنشر :عمان.الطفل من الحمل الى الرشد.(2010) .حممد عماد الدين امساعيل.46

دار الطباعة  :جامعة املنصورة .مبادئ األساسية للمصارعة الرومانية و الحرة للهواة .(1997) .مسعد علي حممود.47

 .للنشر



 .دار النهضة العربية :دمشق.خفايا المراهقة(. ت.ب) .مصطفى معروف رزيق.48

 .العريبدار الفكر  :القاهرة .، ختطيط، تطبيق، قيادةالتدريب الرياضي الحديث  .(2001) .مفيت إبراهيم محادة.49

 .دار وائل للنشر :عمان.فسيولوجيا التدريب البدني .(2006) .مهند حسني البشاوي أمحد حممد امساعيل.50

 .دار وائل للنشر :عمان.مبادئ التدريب الرياضي .(2005) .مهند حسني البشتاوي و امحد إبراهيم اخلوجا.51

. العلمي في التربية الرياضية و علم النفسالبحث : ) .(1999) .حممد حسن عالوي و أسامة كامل راتب.52

 .دار الفكر العريب :القاهرة

 .دار الفكر العريب: القاهرة .التقويم و القياس في التربية البدنية و الرياضة. .(1987)حممد صبحي حسانني.53

دار الفكر  :القاهرة.اللياقة البدنية و مكوناتها االساسية .(1996) .حممد صبحي حسانني، كمال عبد اْلميد.54

 .العريب

 .دار الفكر العريب :القاهرة.القياسات الجسمية .(2006) .حممد نصر الدين رضوان.55

 .مكتبة زهراء الشروق: القاهرة. و مناهج البحث العلمي أسس1996) .. )حممد موسى عثمان.56

 .للنشراْلامد  :عمان.فن الرياضة و الصحة .(2010) .نشوان عبد اهلل نشوان.57

 .منشأة املعارف :االسكندرية.األنشطة الهوائية .(2000) .نعمات أمحد عبد الرمحان.58

 .الدار النمودجية للطباعة و النشرصيدا  :بريوت.الطب الرياضي .(2010) .وليد توفيق قصاص.59

و األسس العلمية للتدريب الرياضي لالعب  .(2002) .وجدي مصطفى فاتح و حممد الطاوي السيد.60

 .دار اهلدى للنشر و التوزيع.المدرب

 .مطابع دار الكتب للطباعة و النشر :العراق.علم الحركة .(1989) .وجيه حمجوب.61

مبادئ البحث العلمي في التربية  .(2009) .سوزان أمحد علي مرسي .حممد حسني عابدين .حسن أمحد الشافعي.71

 .دار الوفاء لدينا الطباعة و النشر  :اإلسكندرية .،البدنية و الرياضة و العلوم اإلنسانية

دار الشرق للنشر  و .عمان.التعب العضلي و عمليات استعادة الشفاء للرياضيين(.0227.)ربيان طوبيط جميد.70

 .التوزيع



كلية الرتبية  :القاهرة.رسالة دكتوراه.التحليل الزمني لبعض مهارات الرمي في الجيدو .(2005) .حسن فتحي.72

 .الرياضية للبنني

 .دار الثقافة :بريوت.علم النفس النمو الطفولة المراهقة .(1983) .حامد عبد السالم زهران.74

 .الفتح للطباعة و النشر :القاهرة.عداد البدني لالعب كرة القدماال .(2008) .حسن السيد أبو عبده.75

 .دار املناهج  :عمان.بالوطن العربيموسوعة بحوث التربية الرياضية  .(2001) .ريسان خريبط جميد.76

دار الشروق  :عمان األردن.تطبيقات في علم الفسيولوجية و التدريب الرياضي .(1997) .ريسان خربيط جميد.72

 .للنشر العلمي

 .جامعة البصرة .ر .ب .موسوعة القياسات و االختبارات في ت .(1989) .ريسان خربيط جميد.81

 .دار اْلكمة :بغداد .فسيولوجيا الرياضة .(2002) .تركيريسان خربيط جميد و علي .80

 .مركز الكتاب للنشر :.القاهرة.تقنيات فن الجودو. .(2011) .فايزة أمحد خضر.82

 .دار الفكر العريب :القاهرة.األسس النفسية للنمو .(1985) .فؤاد البهي السيد.83

 .دار الفكر العريب :القاهرة.الطفولة الى الشيخوخةاألسس النفسية للنمو من  .(1989) .فؤاد البهي السيد.84

 .دار الفكر العريب :القاهرة.األسس النفسية للنمو من الطفولة الى الشيخوخة .(1998) .فؤاد البهي السيد.85

 .جامعة مستغامن :مستغامن.دليل المخبر الوظيفي لالختبارات و القياسات .(1999) .فياليل خليفة.86

جامعة  :املوصل.علم التدريب الرياضي للمراحل الرابعة .(1987) .و عبد العلي نصيف قاسم حسن حسنني.87

 .املوصل

 .مطبعة املوصل :العراق.تطور القابلية البدنية في العمر الدولي .(1986) .قيس نادي عبد اجلبار.88

 .دار الكتب :مصر.األسس الفيسيولوجية لألنشطة الحركية .(2006) .جالل الدين علي .82

 .شركة ناس الطباعة.مبادئ الفيسيولوجيا الرياضية .(2008) .مسيعة خليل حممد.21

مركز الكتاب  :القاهرة .موسوعة التدريب الرياضي التطبيقي .(1998) .صبحي حسنني و أمحد كسري معاين.20

 .للنشر 

 .معهد عنابة :اجلزائر.علم وظائف األعضاء .(1984) .صبحي عمران شلش.22



 .دار الفكر العريب :القاهرة.الميكانيك الحيوية، األسس النظرية والتطبيقية .(1994) .الدينطلحة حسام .23

دار الفكر  :القاهرة.اللياقة البدنية ومكوناتها االساسية .(1997) .كمال عبد اْلميد ،حممد صبحي حسنني.24

 .العريب

المساهمة في مستوى آداء العبي الجودو المتغيرات البدنية و المهارية النفسية .(1996) .شداد حممد حامد.25

 .كلية الرتبية الرياضية للبنني باجلامعة حلوان: ، القاهرةرسالة دكتورة

 :المصادر االلكترونية

 2012 ,مارس20تاريخ االسرتاد   .التكوين الجسمي لإلنسان 2009) .جويلية)اهلزاع حممد اهلزاع.0

http://www.knol.google.com. 
 ,2011 ,ديسمرب 02تاريخ االسرتاد   .مقرر الصحة و اللياقة(.2112جوان )اهلزاع حممد اهلزاع، .2

http://kfuforums.kfu.edu.sa/shawthread.php. 
 .كيمياء المركبات العضوية.(2011) .منتدى أجنحة السالم.3

 .(سنة 5-19من)أثر ممارسة الرياضة على األطفال و المراهقين  .(2009) .و العلوم الطبية منتدى الصحة.4

http:/WWW<...<WWW.6moo7.com. 

أثر إنقاص الوزن ببرنامج غذائي على بعض المتغيرات البدنية و الفسيولوجية  .(2003) .هشام أمحد سعيد.5

 .sur www.faculty.ksu.edu.sa , 2102تاريخ االسرتادجانفي  .لالعبي الفريق القومي المصري

مركز الغدد الصم و السكري و  2012 ,ماي23تاريخ االسرتاد  .مصادر الغذاء المتوازن .(2012) .نزار الباش.6

 http://www.google.dz.االستقالب

 :قائمة المصادر و المراجع باللغة األجنبية

1.FogelhomM.Dairy.(2003) products meat and sports performance Sport medicine. 

2.Jack.H.Wilmore,David.L.Costil.W,Larry.Kenney. (2008). Physiologie du Sport et de 

l'exercices.Human Kiniticks. 

3.Jeaun Paul blanc.(2007).Que manger pour etre performat.Paris. Emphora 

4.Nathalie Boisseau. (2005). Nutrition et bioénergétique du sportif. Paris: Masson. 

5.Olivier la fay. (2010). Methode de nutition: gérer l'equilibre. Paris: Amphora 

6.Thierry Paillard. (2010). Optimisation de la performance en judo. Paris: de boeck. 

http://kfuforums.kfu.edu.sa/shawthread.php


7.Thierry Paillard. (2006). Optimal strategy to loose body weight for weight-class 

applied physiology. nutrition andmetabolism Paris: de boeck. 

8.Véronique Rousseau. (2009). Perte de poids chez le sportif.INSEP. 

9.Veronique Rousseau,Stéphane Cascua. (2005). Alimentation du Sportif de la Santé à 

la performance. Paris: Emphora. 

10.Veronique Rousseau,Stéphane Cascua. (2006). Le petit guide de ma diététique. 

Paris:Emphora 

11.W.D.MC ARDLE ,F.I.KATCH,V.L.KATCH. (2004). Nutrition et performances 

sportives. Paris: de boeck. 

 :المصادر االلكترونية

1.Artioli,G.G.B.Gualano.Franchini et al. (2010). 

www.medecinedusport.prevalence.magnitude.and methods of 

rapid.wheght.loss.among .judo. (A. C. Medecine, Éditeur) Consulté le Mars 21, 2012, 

sur www.irbms.com. 

2.Briggs, G.M & Callanay, D. H. (1993). Nutritional physical Fitnes. London: Trote. 

(2010). 

3.DHALLUIN Fabien. (s.d.). Détermination de la masse grasse. Consulté le janvier 15, 

2013, sur www.google.com. 

4.Frédéric Maton. (2008, Avril 24). Méthode de mesure des plis cutanés chez le 

sportif. Consulté le janvier 15, 2012, sur www.irbms.com-www.médcine de sport. 

5.Kraemer, W.J. / and Co. (1999). Influence of exercise training on physiological and 

performance changes with weigt lossin men. Consulté le Avril 12, 2012, sur Medecine 

and science in sportsETAT-UNIS 1999. 

6.Olivier Schaffter (2004). 

http://avatars.mangas.free.fr/moxo/document/Travail_d...pdf. Consulté le Avril 12, 

2012, sur L'influence d'une perte de poids sur la performance. 

7.Weineck-J. (1992). Biologie du sport. Paris: vigot. 

8.www.sport-essentiel.com/judo. (s.d.). 

 

 

 

 المـالحـق



 .استمارة ترشيح االختبارات: الملحق األول

 . استمارة استطالع الرأي: الملحق الثاني

 .   استمارة للطريقة المستعملة إلنقاص الوزن في الرياضات حسب فئة األوزان: الملحق الثالث

جدول السعرات الحرارية في األطعمة المختلفة و المقاييس المستعملة لقياس : الملحق الرابع
 .الطعام

ة جدول السعرات الحرارية المستهلكة في الدقيقة  خالل األنشطة اليومي: الملحق الخامس
 .المختلفة حسب وزن الجسم

 مذكرة قياس النشاط البدني اليومي - :الملحق السادس

 ساعة 21سجل تناول الغذاء خالل  -

 نموذج للوجبات الغذائية المقدمة لعينة البحث خالل يوم واحد -:  الملحق السابع

 نموذج لحساب السعرات الحرارية المفقودة خالل يوم واحد -                   

 .نتائج الخام للتجربة االستطالعية و األساسية  :الملحق الثامن

 .األشكال البيانية : الملحق التاسع

 الوثائق اإلدارية: الملحق العاشر

 قائمة أساتذة و الدكاترة المحكمين و فريق العمل: عشر الملحق الحادي

 .البرنامج التدريبي: الملحق الثاني عشر

 

 



 

 

 

 الملحق األول

 ترشيح االختباراتاستمارة  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية



 وزارة التعليم العايل و البحث العلمي

 -مستغامن–جامعة عبد اْلميد ابن باديس 

 معهد الرتبية البدنية و الرياضية

 الرياضة و الصحة: قسم

 

 

 استمارة ترشيح االختبارات

 الموجهة إلى الدكاترة

 و األساتذة 

 

يف إطار البحث املقدم لنيل شهادة املاجستري نرجو من سيادتكم احملرتمة اختيار االختبارات املناسبة من جمموع        

تأثري إنقاص الوزن بإتباع نظام غدائي متوازن على بعض :  هبا حتت عنوان االختبارات املقرتحة للدراسة اليت أقوم

 (.سنة 02-07)واسط  ذكور أ .اجليدو عند مصارعيالبدنية والقدرات املتغريات الفسيولوجية 

 

 

 

 

 :تحت إشراف:                                                            الطالبة الباحثة

 .بلوفة بومجعة/شرارة العالية                                                              د

 :االختبارات الفسيولوجية -0



 ( التحمل الدوري التنفسي) اختبارات قياس اللياقة اهلوائية  - أ

 :اسرتاند و رميينغ اختبار

 .تقومي قدرة اجلهاز اهلوائي: اهلدف  -

 .اسرتند و رميينغ مونوغرام–ميزان طيب  –ساعة توقيت  –سم  41صندوق ذو ارتفاع : العتاد الضروري -

مرة  22.5نأخذ وزن الرياضي، مث نطلب منه القيام بالصعود و النزول من و على الصندوق و ذلك بإيقاع : ءطريقة اإلجرا -
مث نأخذ نبض القلب يف هناية العمل و من خالل هذه املعطيات، حنسب (. د5)يف الدقيقة حيث يستمر العمل لغاية 

ميينغ، و اْلاصل يضرب يف املؤشر حسب السرتند و ر  استهالك األقصى لألكسجني من خالل استخدام مونوغرام
 .العمر

 :PWC170اختبار الكفاءة البدنية 

ق و يستهدف التنبؤ بنتائج القدرة عند معدل /ن 071هو قياس القدرة على العمل البدين من معدل نبض : الفرض 
 .ق/ن 071نبض 

 .مرتاونوم -ساعة إيقاف هبا مؤشر للثواين+ مساعة  –دراجة أرجو مرتية : األدوات -

 :اختبارات قياس قدرة االسترجاع - ب

 :اختبار اخلطوة هلارفارد

 .قياس قدرة اجلسم على التكييف األعمال و الواجبات البدنية الشاقة و سرعة الشفاء من اجملهود: الغرض -

 .الشباب و مرحلة اجلامعة: السن -

 .إيقاع اخلطو –مرتاونوم -ساعة –بوصة  21مقعد بارتفاع : األدوات -

 .هناك طريقتني البطيئة و السريعة: اْلساب -

 :البطيئة -أ -

 = مؤشر اللياقة

  :السريعة -ب-

  

 =  مؤشر اللياقة 

 :اختبار رويف و دكسون

 .قياس قدرة اجلسم على التكييف األعمال و الواجبات البدنية الشاقة و سرعة الشفاء من اجملهود: الغرض -

011x زمن اخلطوات بالثانية 

 (جمموع الثالث حسابات السابقة للنبض) 2

 

011x زمن اخلطوات بالثانية 

 (عدد مرات النبض) 5,5

 

 



 .ساعة توقيت إليكرتونية، جهاز قياس النبض: األدوات

 :طريقة أداء االختبار

 ".ب"معدل النبض يف الراحة  -

 (.ثانية  45مرة يف  31مبعدل )ثانية  45يف ( القرفصاء) أداء ثين و فرد الركبتني  -

 ".ب"قياس معدل النبض يف الدقيقة األوىل بعد أداء اجملهود  -

 ".ب"قياس معدل النبض يف الدقيقة الثانية بعد أداء اجملهود بنفس الطريقة السابقة  -

 211 -( 4ب+7ب+ب= )معامل رويف -

 

 كفاءة بدنية عالية  – 3إىل  1إذا كانت النتيجة من 

 لياقة بدمية جيدة  – 6إىل  3من 

 لياقة بدمية سيئة  – 05إىل  6من 

 :االختبارات البدنية-0

 .باقرتاح االختبار املناسب حسب رأيك إن أمكن"....." أمام االختبار املناسب وأمأل الفراغ ( x)ضع عالمة 

 :اختبارات القوة العضلية-أ

 :القوة االنفجارية-0

 :اختبار دفع الكرة الطبية -

 (.األطراف العلوية)قياس القوة االنفجارية لعضالت الذراعني : الغرض 

 .سنة إىل ين اجلامعة  02من : السن

 :اختبار الوثب العريض -

 (.األطراف السفلية)قياس القوة االنفجارية لعضالت الرجلني : الغرض

01 



 .سنوات إىل مرحلة اجلامعة 6السن من 

 : القوة املميزة بالسرعة  -ب

 .ثا 01اختبار من وضع االنبطاح املائل القيام بأكرب عدد من املرات ثين و مد الذراعني يف  -

 .قياس القوة املميزة بالسرعة لعضالت الذراعني: الغرض -

 (.اث21أقصى عدد يف ) اختبار ثين الركبتني كامال   -

 قياس القوة املميزة بالسرعة لعضالت الرجلني : الغرض

 (: حتمل القوة )التحمل العضلي -ج

 ثا 61اختبار اجللوس من رقود القرفصاء يف حدود  -

 .قياس التحمل العضلي لعضالت البطن : الغرض -

 ثا 61اختبار على التعلق على العقلة و الشد لألعلى ، اكرب عدد ممكن يف حدود  -

 .التحمل العضلي لعضالت الذراعني قياس : الغرض -

 (.ثا 61أكرب عدد ممكن يف حدود ) اختبار االنبطاح املائل ثين الذراعني  -

 .قياس التحمل العضلي ملنطقة الذراعني و الكتفني: الغرض -

 .اختيار االنبطاح املائل من الوقوف،القيام بأقصى عدد من املرات بدون توقف  -

 .العام للجسم  قياس التحمل العضلي: الغرض -

 

 



 

 

 

 الملحق الثاني

 

 استمارة استطالع الرأي

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 وزارة التعليـم العـالي و البحث العلمـي

 -مستغانم  –جامعة عبد الحميد ابن باديس 
 معهد التربية البدنية و الرياضية

 الرياضة و الصحة: قسم
 
 
 
 ستبيانااستمارة 

 : موجهة إلى 
 الجيدو صنف أواسط مصارعي

 
 :أخي الرياضي حتية طيبة و بعد   

تأثري إنقاص الوزن بإتباع نظام غدائي متوازن على بعض : يسعدين أن أعلمكم أين أقوم بأجراء حبث ملعرفة 

و أنين حباجة .  (.سنة 02-07)واسط  ذكور أ .اجليدو البدنية عند مصارعيوالقدرات املتغريات الفسيولوجية 

 .إىل مساعدتكم الجناز هدا البحث علما بان مجيع املعلومات اليت احصل عليها ستكون يف خدمة البحث العلمي

 . يف اخلانة املناسبة( x)يرجى قراءة العبارات قراءة دقيقة و ا إلجابة عليها بكل صدق و أمانة و ذلك بوضع إشارة

 

 

 

 :حتت إشراف                                                     :                 الطالبة الباحثة

 .بلوفة بومجعة/شرارة العالية                                                                     د

 

 املعلومات الشخصية 



 :العمر
 : عدد سنوات التدريب

 : فئة الوزن اليت تتنافس فيها 

 ال نعم العبارات قمر

   .إىل اْلد األدىن هلا( ماء، مشروبات)أنقص وزين بتقليل كميات السوائل املشروبة  1

   أنقص وزين بلبس املالبس الثقيلة و اجلري ملسافات طويلة 2

   و البخار الساوناأنقص وزين بإجراء محامات  1

الطعام الذي حيتوي على نسبة كبرية أمتنع عن أكل )أنقص وزين بإتباع نظام غدائي قاسي جدا  1
 (من السكريات و الدهون

  

   (يتم حتديدها إذا كانت اإلجابة نعم )خاصة بإنقاص الوزن  أدويةأنقص وزين بتناول  1

   بإتباع نظام غدائي متوازن أنقص وزين  1

   زيادة عدد ساعات التدريببأنقص وزين  1

   جراء عملية إنقاص الوزنإيف اجلسم قبل م يتم قياس نسبة الشحو   1

   .يتم إجراء فحوصات طبية قبل و بعد عملية إنقاص الوزن 1

   ساعة قبل عملية الوزن 24أنقص وزين بالصيام ملدة  .1

   حتكم يف وزين خالل املوسم التدرييب مبراقبته باستمرارأ - 11

   .أنقص وزين أيام قليلة قبل املنافسة 12

   .يتم حتديد فئة الوزن الذي أشرك فيه أيام قليلة قبل املنافسة 13

   .كيلوغرام يف األسبوع  3أضطر إىل إنقاص أكثر من  14

   .ة إنقاص الوزنأثناء عملي أحس بالتعب الشديد  - 15

 الوزن نبض القلب و التنفس إىل اْلالة الطبيعية أثناء التدريب املصاحب لعملية إنقاص يعود  - 16
 .بصعوبة

  

   .يكثر حدوث اإلصابات يف فرتة إنقاص الوزن 17

   أنقص وزين قبل بداية  موسم التدرييب - 18

   .أنقص وزين يف مدة أسبوع واحد 19

   . أسابيع 8انقص وزين بطريقة تدرجيية يف مدة ترتاوح ما بني أسبوعني حىت  20

   .موسم التدرييب الواحدأضطر إىل إنقاص وزين أكثر من مرة واحدة يف  21

    أنقص وزين بطلب من املدرب  - 22

   .قصد تغطية النقص املوجود يف الفريق عند التنافس حسب الفرق - 23

   .أنقص وزين لتجنب التباري مع منافس قوي - 24

   .أنقص وزين لتجنب التباري مع منافس قوي 25

   .البدنيةأنقص وزين قصد حتسني مستوى اللياقة  26

   .أنقص وزين من أجل حتسني األداء 27

 

 

 



   .أنقص وزين من أجل إنقاص نسبة الدهون باجلسم - 28

   .العضلية ربح القوةلأنقص وزين  - 29

   .أنقص وزين حبساب سعرات اْلرارية للطعام املتناول و سعرات اْلرارية املفقودة بالنشاط  البدين  30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الثالثالملحق  

 استمارة للطريقة المستعملة إلنقـاص الوزن

 .   في الرياضات حسب فئة األوزان 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العايل و البحث العلمي



 -مستغامن  –جامعة عبد اْلميد ابن باديس 

 معهد الرتبية البدنية و الرياضية

 الرياضة و الصحة: قسم

 

يف إطار البحث املقدم لنيل شهادة املاجستري نرجو من سيادتكم احملرتمة حتكيم و اإلسداء بآرائكم حول الطريقة        

تأثري إنقاص الوزن بإتباع نظام :  :اجليدو للدراسة اليت أقوم هبا حتت عنوان قرتحة لإلنقاص الوزن  عند مصارعيامل

-07)أواسط  ذكور .البدنية عند مصارعني اجليدووالقدرات جية غدائي متوازن على بعض املتغريات الفسيولو 

 (.سنة 02

 

 

 

 

 

 

 :حتت إشراف                                                                                      :الطالبة الباحثة

 .بلوفة بومجعة/د                                                                                        شرارة العالية

 :األوزان إنقاص الوزن في الرياضات حسب فئات -



دو لتنافس فيها حسب األوزان مثل اجليتعد عملية التحكم و ضبط الوزن من املوضوعات املهمة يف الرياضات اليت تتم ا 

 فأغلبية الرياضيني حياولون إنقاص أوزاهنم من أجل إحراز الوزن املراد التنافس فيه ......، املالكمة ، املصارعة 

 

 الوزن                             

                              = 

 كتلة ذهنية              كتلة املاء    كتلة عضلية             

 الفئة                             

اهلدف من عملية إنقاص الوزن و خفض كتلة الدهون و احملافظة على الكتلة العضلية من أجل األداء األفضل و الطريقة 

 ( .كلغ  2أقل من ) املثالية هي التدريب بوزن يقارب وزن الفئة اليت يتنافس فيها الرياضي 

بعض اإلرشادات و .تعد مبثابة مكبح لسرعة األداء أو تنفيذ  ألن كل زيادة يف الكتلة الذهنية عن النسبة املثالية

 : التوجيهات يف التخطيط للغداء التوازن للرياضي 

 . احرص على عدم إنقاص احتياج من املاء، شرب املاء بانتظام خالل فرتات اليوم ، قبل و أتناء و بعد التدريب -

باإلضافة إىل وجبتني خفيفتني مع احرتام ( عشاء  –غذاء  – فطور)وجبات رئيسية  3تناول طعام متوازن و متنوع حبدود 

 .املدة اليت تفصل بني الوجبات و التدريب 

أنقص من كمية الدهون يف الطعام ، يفضل تناول الدهون اليت حتتوي على األمحاض الذهنية األساسية مثل زيت الذرة، 

 .زيت عباد الشمس، زيت الزيتون

 ( ْللويات ، السكر ا) تقليل السكريات البسيطة -

 .حصص من الفواكه الطازجة املتنوعة تغطي احتياجات الرياضي من الفيتامينات و األمالح املعدنية و األلياف  3

 .من األفضل تقليل الفواكه الغنية بالسكريات مثل املوز ، العنب ، الكرز 

من املواد الذهنية و يفضل تناول اْلليب منزوع  %21حصص من اْلليب و مشتقاته ، زبادي ، جنب حيتوي على  3

 .و هذا التغطية احتياجات الرياضي من الربوتينات و الكالسيوم و الفيتامني أ  و د . الزبدة جزئيا 

اخلضر املطهية جيب تناوهلا بكميات كافية و هذا إلحتواءها على كمية قليلة من السعرات اْلرارية ، و تعطي اإلحساس 

 .لك إلحتواءها على األلياف املساعدة على عملية اهلضم بالشبع و كذ



 سلطة خضر طازجة -

 اخلبز و اْلبوب  -

 ( .حصص 3)حصة واحدة من اخلبز و النشويات يف كل وجبة رئيسية 

 .النشويات مثل األرز يف األيام اليت ال يتدرب فيها  4/  0اخلضر و  4/  3يتم حتديد الكمية يأخذ صحن به 

 .من النشويات 3/  0صحن من اخلضر و  3/ 2أما يف األيام اليت يتدرب فيها الرياضي فيجب أخد 

 .عندما يكون اهلدف هو إنقاص الوزن تكون كمية اخلضر أكرب من كمية النشويات يف الوجبات 

 .لعشاء من املواد الدمسة يف الغذاء  و ا %6حتتوي على ( غ 041حىت 61) حصة واحدة من اللحم أو السمك 

كلغ من   0غ من الربوتني لكل 0.2حجم اْلصة يكون حسب وزن اجلسم حىت يتم تغطية االحتياجات من الربوتينات )

   وزن اجلسم 

 : تكون وفق للمعايري التالية : الوجبات الغذائية لالعبين خالل فترة إنقاص الوزن-

 .اليوم / كلغ /غرام  4) %65-61الكربوهيدرات  -

 (اليوم / كلغ /0.2غرام لكل كيلو غرام من وزن اجلسم يف اليوم 0.8غرام إىل 0.2)   %21-05الربوتينات  -

  %21الدهون  -

 :و يكون تقسيم الوجبات وفقا للنسب التالية 

 %25-21: اإلفطار -

 %41-35: الغذاء -

 %01-5:وجبة خفيفة -

 %35-31:العشاء  -

 :االحتفاظ بمذكرة خاصة بالطعام

 .الطعام سجال مكتوبا مبا يتم اْلصول عليه بشكل يومي من األطعمة و املشروبات متثل مذكرة  

جدا لتقييم العادات الغذائية اْلالية و حتديد ما يتم تناوله و السبب يف ذلك و التوقيت بدقة   وهي متثل طريقة جيدة

على نقص أي من املواد سوف يسمح لك ذلك بتقييم مدى توازن الطعام الذي حتصل عليه عالوة على التعرف .



                                                                                    .الغذائية املهمة واملالحظة األكثر دقة لنماذج الوجبات و منط اْلياة املعتاد 

إذا امتدت الفرتة إىل سبعة  –قم بوزن و تدوين كل شيء تتناوله من طعام أو شراب ملدة ثالثة أيام متعاقبة على األقل 

من األمهية مبكان .ينبغي أن يكون يف الفرتة يوم واحد على األقل ميثل إجازة هناية األسبوع . أيام سيكون ذلك منوذجيا 

ذا الوقت و أن يكون أمينا بشكل كامل ينبغي أن يتم تسجيل كل ملعقة من السكر أال تغري النظام الغذائي املعتاد يف ه

 .تضعها يف الشاي أو كل جزء يسري من الزبد يوضع على اخلبز 

 :استعن مبذكرة الطعام للتعرف على ما يلي 

 .املصدر الرئيسي للدهون املشبعة يف طعامك و الذي جيب التخلص منه -

احرص على تناول أطعمة .جللوكوز يف الدم للوجبات و األكالت اخلفيفة اليت تتناوهلامؤشر سرعة زيادة مستوى ا-

 ينخفض هبا هذا املؤشر يف النهار و قبل التدريب 

 احرص على أن تقوم معظم الوجبات على األطعمة الغنية باأللياف .لكمية اليت حتصل عليها من األلياف -

 .على أن حتصل على ست وجبات يف اليوم تقريبااحرص .توقيت الوجبات و الوجبات اخلفيفة -

 .يتم توفري ميزان خاص باملطبخ ووعاء قياس لكل رياضي: مالحظة

 جــدول نموذجــي للغــداء و المــاء 

 من املاء 2كوب أو   عند االستيقاظ
 
 
 
 

 فطور الصباح

غ 011زبادي طبيعي أو  0: اْلليب و مشتقاته
من املواد الذهنية أو   %21من اجلنب األبيض 

 .كوب من اْلليب املنزوع الدسم جزئيا

قرن خبز  ¼(: بطيئة) سكريات معقدة أو 
 (.الدقيق الكامل) شرائح خبز  3-2أبيض أو 

 01)ملعقة طعام عسل أو مرىب و ملعقة شاي 
 .زبدة( غرام

 
 
 
 كوب ماء   2إىل  0

لرت من املاء جبرعات  ½  فرتة صباحية
 صغرية

 
 

 الغذاء

غري )حصة واحدة من سلطة اخلضار الطازجة 
 .ملعقة طعام زيت عباد الشمس(+ مطهية

حصة واحدة من اللحوم البيضاء أو اللحوم 
حصص يف 6.)بيض 2اْلمراء أو السمك أو 

 
 
 كوب ماء  2-3



 غرام 041غرام على 61حصة من ( األسبوع
 3/2: حسب وزن جسم يف أيام التدريب 

قطع   3أو . النشويات 3/0 خضار مطهية و
 .قرن خبز أبيض¼ بالدقيق الكامل أو  خبز

خضار مطهية ¾ : يف أيام اليت ال  يتدرب فيها
 . نشويات¼ + 

غرام من  011زبادي أو  0: حليب و مشتقاته
علبة من جنب الطري  2اجلنب األبيض أو 

(petit suisses.)  

 حصة واحدة من فواكه الطازجة
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 الملحق الرابع

 األطعمة المختلفة  يجدول السعرات الحرارية ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سعرات  الدهونبالغرام كربوهيدراتبالغرام بروتين بالغرام الكمية  الطعام
 kcalالحرارية

 (كيلو كلوري)



      اللحوم و االسماك
 011 0.5 0.3 20 غرام011 صدرالدجاج

 001 4.4 1 08.6 دجاجة 04 (روتي)دجاج محمر 

صدر دجاج محمر 
 جلد بدون

 014 4 1 22 غرام011

 001 4.4  08 دجاجة متوسطة¼  دجاج

 000 3 3 08 غرام011 صدر الديك الرومي

صدر الديك الرومي 
 محمر

 204 5 4 37 غرام041

 048 4 1 28 غرام011 لحم البقرمفروم

لحم 
 65%)البقرمفروم

 (دهون
 212 05 1 08.5 غرام011

 088 02 1 21 غرام011 لحم البقر فيلي

 048 4 1 28 غرام011 ي محمرتلحم بقر رو 

لحم الخروف 
 (كوتليت)اضالع

 214 06 1 05 غرام011

لحم الخروف من 
 (gigot)الفخذ

 206 06 1 08 غرام100

 004 3.5 0.5 02 غرام011 لحم الخروف فيلي

 021 4 1 20 غرام011 كبد الخروف

 061 8 1.3 20.7 غرام011 أنشواسمك 

 312 24 1 21 غرام011 مع الزيت أنشواسمك 

 22 1 1 24 غرام011 تونة معلبة

 081    حبات متوسطة1 سمك سردين

 048 2.0 1 00.6 كوب سمك مقلي

نقانق الدجاج 
  (abates)مسلوقة

 024 2.3 1.00 25.73 غرام011

غرام011 سردين بزيت الزيتون  22 1 06 231 

غ 011 سمك باني فاندوس  1.7 1.6 01 48 

غ 075 سمك أبيض مشوي  37 1 2 068 

 منتوجات االلبان والبيض
 051    كوب حليب كامل الدسم 

 85    كوب حليب منزوع الدسم

 065    كوب حليب مبستر

حليب منزوع الدسم 
 جزئيا

 11 3 13 2 ملل 133

 11   2 كوب لبن منزوع الدسم
 111 2.0 10.4 1.1 كوب حليب البقر

 94 0 14.1 0.1 غرام133 زبادي اكتيفيابالعسل
زبادي اكتيفيا 

 بالمشمش
 91 0.1 10.0 0.1 غرام133

 11 0.4 4.4 0.4 غرام133 زبادي اكتفيا طبيعي
 14   1 غرام113علبة  منخفض الدسم زبادي
 101   1 غرام113علبة منخفض الدسم  زبادي



 بالفواكه
 113 1 43 0 غ04 زبادي منخفض الدسم

عصير بالحليب 
 (دناو)

 19 3.1 10 1.1 مل133

 14 1 10 1 غرام113 زبادي منخفض الدسم
زبادي منخفض الدسم 

 بالفواكه
 101 1 12 1 غرام113

 40 0.1 1 1.1 قطعة واحدة جبن البقرة الضاحكة
 111 10 1 13 غ133 جبن البقرة الضاحكة
 101   2 غ133علبة  فروماج فريز بالفواكه

 111 1.1 19 0.2 غ133 فالن بالكراميل
 143 1 11 1 حصة واحدة فالن بالمنزل

 141 1.1 10.1 1 كوب زبادي
أيس كريم فانيليا 

 صلب
 123    كوب

 021    كوب أيس كريم ناعم
غ133 جبن شيدر  9.1 3.1 11.4 144 

غ 133 جبن شيز كرافت  13 10 12 113 
 petitطازج جبن 

suisse 
غ 133  9.1 1.2 0.1 90 

غ 133 جبن مبشور  11 3 11 013 
غ133 جبن مودزاريال     013 

 % 1جبن أبيض
 دهون

غ 133  2.1 4.1 3 49 

 % 21جبن أبيض
 دهون

غ 133  2.1 4 0 21 

 413    كوب كريمة
 21 1.1 3.0 1.1 واحدة متوسطة بيض

 13 1 3 2 واحدة بيضة مقلية
 13    واحدة بيضة مسلوقة

 93   1 واحدة  بيض
 132 11  3.1 ملعقة طعام زبدة

 707 2.0 27.0 7.0 حبات 72 متر
 41 2.0 0.4 2.4 حبات 72 عنب
 52 2.0 74 2.0 غ 722 تفاح
 722    حبة واحدة رمان

 75    حبة واحدة ليمون
 04 2 70 7 غ 02 الزبيب

 41 2 0 7 غ 722 الفراولة أو التوت
 20 2 74 2 غ 02 عنب أحمر
 40 2.5 0 2.5 حبة واحدة  ثمرة كيوي

 51 2 72 4 حبة واحدة برتقالة
 51.45 2.25 74.15 7.27 غ 722 سلطة فواكه

 20 2 77 2.5 غ 722 خوخ
 01 2.75 1.51 2.00 حبة متوسطة التين



 21 2.71 74.40 2.20 حبة كبرية التين
 02 2.74 1.01 2.02 حبة صغرية التين

 47 2.20 5.01 2.40 حبة واحدة التين الجاف
 400 7 02 0.5 غ 722 التين الجاف

 15 1.1 2.5 2.0 حبات 72 زيتون أسود
 40 2.0 0.1 2.1 حبة واحدة متوسطة طماطم

 71 2.4 0.0 7 غ 722 فلفل حلو
 20 2.0 72 2.1 غ 722 فلفل مشوي

 05 2.7 71 4 غ 722 بطاطا مسلوقة
 11 2.0 70.1 4.2 غ 722 بطاطا مبخرة

 02    حبة واحدة جزر
 715    كوب بازالء

 02    كوب فاصولياء خضراء
 472    كوب عدس
 75    كوب سبانخ
 75    كوب خيار

 05    كوب كوسة
 0    كوب خس

 422    كوب باذجنان مقلي
 02    كوب كرنب ملفوف

 04 2 0 7 غ 722 فلفل مفروم
 700   72 غ 425 الفول املطبوخ

 742   72 غ 742 العدس األمحر املسلوق
الفاصولياء اْلمراء 

 املسلوقة
 742   72 غ 742

 12    كوب فاصولياء طازجة
 02    نصف كوب بازالء طازجة

 701   74 غ 722 اْلمص املسلوق
 420   5 غ 702 األرز األبيض املسلوق
 700.0 4.2 42 0 غ 722 بازالء جافة مطبوخة

عصيدة البطاطا 
 باْلليب كامل الدسم

 00 2.51 71.50 7.14 غ 722

عصيدة البطاطا 
 باْلليب و الزبدة

 725 2.20 70.10 7.01 غ 722

 022 722 2 2 ملل 722 زيت زيتون
 702 0 1 0.5 غ 722 سلطة األرز و التونة

 012 2.0 21 1 غ 722 أرز مسلوق
 752    حبة واحدة صغرية بطاطا حلوة طازجة

 772    قطع 72 بطاطا شيبس
 220 42 54 5 غ 722 بطاطا مقلية

 251 70 12.4 0.7 غ 722 بطاطا مقلية مع اجلنب
 271 72.4 14.1 0.2 غ 722 شيبس

 710   1 غ 402 معكرون مسلوق
 415    قطعة 42 بطاطا مقلية
 702    حبات متوسطة 5 مسك سردين

 402    كوب واحد شوربة فاصولياء



 12    كوب واحد شوربة خضروات
شوربة ْلم بقر مع 

 خضروات

 02    كوب واحد

 775    كوب واحد شوربة ْلم بقر
 722    ملعقة طعام مايونيز من نوع صلصة

 020 2 71 1 غ 445 بطاطا مشوية
 75 2 4 7 غ 745 سلطانية من السلطة

 11 77 2 2 ملعقة  ملعقة مائدة زيت خل
 72 2 4 7 ملعقة ملعقة صلصة طماطم

 52 2.10 0.5 7.1 غ 722 صلصة طماطم
 507 47.0 00 47.1 غ 022 بايال بالدجاج

 777 0.0 71 1.2 غ 722 بايال بفواكه البحر
 770 0.1 1 2.4 غ 722 صلصة البيشاميل

 01 4.4 0.5 2.1 ملل 722 حساء الشوربة
 12 4 70 4 ملل 722 حساء اخلضار

حساء اخلضار بدون 
 دهون

 14 2 70 4 ملل 722

 050 4 14 70 غ 722 سباقييت
 752 2.2 07 5 غ 722 عجائن مطبوخة

 057 4.7 14 74.5 غ 722 جلبان و جزر مبخر
 052 7.5 14 74 غ 722 كسكس

 700 1.5 77.4 0 غ 722 كسكس باخلضار
 752 2.7 70 2.5 حبة بدون قشرة 42 لوز
 022 50 71 71 غ 722 لوز

 707 7.0 77.0 5.4 حبة بدون قشرة 42 بندق
 022 50 71 71 غ 722 بندق

 02 7.1 2.5 4.0 حبة بدون قشرة 42 فول سوداين
 510 22 44 40 غغ 722 فول سوداين

فول سوداين حممص و 
 مملح

 020 54.7 71.4 40.0 غ 722

 412 0.1 40 0.0 كوب بدون قشرة فستق
 022 5 22 1 غ 52 جوز
 022 50 71 71 غ 722 جوز

 022 50 71 71 غ 722 لوز، بندق، جوز
جوز فول سوداين 

 حممص و مملح 
 027   74 غ 52

 020   72 غ 52 كاجو مملح و حممص
 775  40.5 2.0 كوب التفاحعصري 

 00 2 47 72 كوب عصري الربتقال
 14 2 70 7 ملل 422 عصري الربتقال
 755  00.0 2.5 كوب عصري العنب 

 02    نصف كوب عصري فواكه مشكل
 21 7 77.5 7 ملل 722 عصري فواكه مشكل

     كوب عصري 
 722  45  كوب بيبسي كوال

 21 2 72.5 2 ملل 722مشروب غازي كوكا  



 كوال
 01.0 2 74.20 2 ملل 722 فانتا ليمون
 20 2 72.50 2 ملل722  فانتا برتقال
 52 2 70.15 2 ملل 722 فانتا تفاح

 702    غ 10 خبز الدقيق الكامل
 401 7.4 21 0 غ 722 خبز الدقيق الكامل

 415 7 50 0.5 غ 722 اخلبز األبيض
 410 2 52.2 1 غ 722 اخلبز األبيض احملمص

 057 4.7 14 74.5 غ 722 خبز بريوش منزيل
 740 5.1 70.1 0.0 قطعة واحدة خبز بالشكوالطة

 742 2 70 0 قطعة واحدة خبز باْلليب
 222 45.0 72.4 0.1 غ 722 خبز بالشكوالطة

 004 4.5 15 72 غ 722 بسكويت
 272 1 14 77 غ 722 بسكويت جاف
بسكويت حمشو 

 بالكاكاو

 522 40 51 0 غ 722

بسكويت حمشو 
 بالشكوالطة

 520 41.5 02 0 غ 722

 02    كوب شامية
 445    قطعة واحدة كعكة خمبوزة

 502 22.0 22 0.0 غ 722 شكوالطة فرييرو روشي
 12 5 5.7 7.7 قطعة واحدة شكوالطة فرييرو روشي
 712 4 02 1 قطعتني توست الدقيق الكامل

 02 2.4 70 7.1 قطعة واحدة خبز توست 
 442 5 22 0 غ 02 كورن فليكس
 50 2 72 7.2 غ 70.2 كورن فليكس

 05    ملعقة طعام عسل
 401 77 41 70 غ 722 بيتزا باجلنب
 425 1.0 40.4 0.5 غ 722 بيتزا بالتونة

 470 0 40 72 غ marguerita 722بيتزا 
 710 0.0 45.7 0.0 غ 722 بيتزا كباب
 472 0.1 41.5 1.0 غ 722 بيتزا ملكية

(W.D.MC ARDLE ,F.I.KATCH,V.L.KATCH, 2004, pp. 506-525) 
 
 
 
 
 

 الوحدات بالغرام المقاييس
7Pincée= غ2.5 جاف(صغرية)ملعقة شاي 0/7أقل من 
7 Soupçon=0   غ7.45 قطرات 
 غ5 سائل = ملعقة شاي 7
 غ7.1 (جاف) ملعقة طعام0/7= ملعقة شاي  7
 غ72.0 مالعق شاي  0= ملعقة طعام  7



 غ40.05 (once)أونس  7= ملعقة طعام  4
 غ50.1 كوب  ¼= أونس 4= ملعقة طعام  2
 غ770.2 كوب  ½= أونس 2= ملعقة طعام  0
 غ14 أونس 4( = دقيق)ملعقة طعام  0
 غ440.0 أونس 0= ملعقة طعام  70= كوب   7
 غ250.0 أونس 04= ملعقة طعام  02= لرت 7
  ملعقة طعام  0= مقياس صغري 7
 

 غ ملل كوب ملعقة طعام ملعقة شاي
7 0/7  5 5 
0 7  75 75 
20 70 7 401 422 

 

(W.D.MC ARDLE ,F.I.KATCH,V.L.KATCH, 2004, p. 459) 
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 الملحق الخامس

جدول السعرات الحرارية المفقودة في األعمال  
 .اليومية و المهنية و األنشطة الرياضية

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

جدول يوضح السعرات الحرارية المستهلكة في الدقيقة الواحدة خالل األنشطة اليومية المختلفة حسب وزن 
 (.ةالحياة العملية، الترويح، األنشطة الرياضي( ) للرجال)الجسم 

 kgوزن الجسم       
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وضع الوقوف بدون 
1 حركة 
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رسم من وضع 
1 الوقوف 

,7
 1

,8
 1

,9
 2

,0
 2

,1
 2

,2
 2

,3
 2

,4
 2

,6
 2

,7
 2

,8
 2

,9
 3

,0
 3

,1
 3

,2
 3

,3
 3

,4
 3

,5
 

الكتابة من وضع 
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األكل من الوضع 
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جلوس أمام 
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راحة من  وضع 
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,0
 1

,1
 1

,2
 1

,2
 1

,3
 1

,4
 1

,4
 1

,5
 1

,6
 1

,6
 1

,7
 1

,8
 1

,8
 1

,9
 2

,0
 2

,0
 2

,1
 2

,2
 

راحة من  وضع 
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 المشي السريع
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المشي على البساط 
 3km/Hالمتحرك 
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المشي على البساط 
4Km/H 3المتحرك 
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المشي على البساط 
5km/H 3المتحرك 
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المشي على البساط 
6km/H 4المتحرك 
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السباحة للحفاظ على 
 اللياقة 

                  

الضرب ) السباحة 
2 (باألرجل بطيء
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الضرب ) السباحة 
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) سباحة بطيئة
Crawl) 6
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) سباحة سريعة
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 سباحة على الظهر
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 سباحة الفراشة
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 سباحةالضفدع
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(W.D.MC ARDLE ,F.I.KATCH,V.L.KATCH, 2004, pp. 527-532) 
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 اليوميمذكرة قياس النشاط البدني  

 ساعة 24سجل تناول الغذاء خالل  

 

 

 

 

 المجموع الوقت المستغرق بالدقائق  األنشطة 
 بالساعات

 الطاقة المفقودة
 بالكيلوكالوري



 

 

 ساعة 21سجل تناول الغذاء خالل 

 : االسـم

 :تاريـخ

 :العنـوان

 :الهاتـف

 ساعة ابتداءا من القيام من النوم صباحا  24سجل ما تناولته من طعام و شراب خالل  

 كميـــة وصـف الطعـــام المكـــــان التوقيت/ الوجبات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

    النوم و القيلولة، الراحة من وضع االستلقاء 
الراحة ، مشاهدة التلفاز، كميوتري، ألعاب : وضعية اجللوس

إلكرتونية، ألعاب اجتماعية، قراءة، دراسة، واجبات منزلية، تناول 
 .وجبات غذائية

   

املنزل، املشي، قضاء محام، حترك داخل : وضعية الوقوف
 .مشرتيات، أعمال منزلية

   

    .ترويح، ألعاب بسيطة: نشاط خفيف
    ( .تروحيية) املشي العادي أو السريع، ألعاب مجاعية نشيطة 

    إخل...تربية البدنية و الرياضة، تدريب رياضي، ركوب الدرجات
    (إخل...اليدكرة القدم، كرة السلة، كرة ) منافسات رياضية 



 

 

 ثامنالملحق ال

 النتائج الخام للتجربة االستطالعية

 و الدراسة األساسية 



     

   

  

   
 االختبارات الفسيولوجية                                                         البدنية االختبارات

  
 القياسات المرفولوجية  

  

تحمل القوة 
إختبار شد على 

 العقلة

تحمل القوة إختبار 
 عضالت البطن 

القوة المميزة بالسرعة 
إختبار     ثني و مد 

 الركبتين

القوة االنفجارية 
إختبار رمي الكرة 

 الطبية
ISTH بعدي ISTH قبلي 

 Vo2أسترند   
max بعدي 

 VO2أسترند 
max  قبلي 

مج سمك 
طيات الجلد 

 بعدي

مج سمك  
طيات الجلد 

 قبلي

النسبة 
 المئوية

للدهون 
 بعدي

النسبة 
 المئوية

للدهون 
 قبلي

الوزن 
 بعدي 

 الوزن قبلي
رقم 

 المصارع

12 11 33 34 13 12 5,05 5,10 82,51 82,40 3,50 3,80 38 37 15,8 15,5 61,7 62 1 

11 11 34 11 14 11 4,30 4,25 72,28 72,14 3,90 3,70 39 41 16,1 16,7 67,9 68 2 

1 1 33 32 12 11 4,80 4,90 70,74 70,78 3,21 3,2 11 11 
14,7 14,4 

76 75,8 3 

11 12 32 31 11 13 4,65 4,70 68,33 68,45 3,80 3,81 37 38 

 

15,5 

 

15,8 
57,9 58 4 

 
 

 

 

 ةـاالستطالعي ة ـجدول يوضح نتائج االختبارات القبلية و البعدية لعينة الدراس  



  
 

         

                      لقياســات الجسميــة  ا                                 االختبارات الفيزيولوجية                                                         البدنية االختبارات                     

إختبار الشد 
على العقلة 

 ثا قبلي .1

إختبار الشد 
على العقلة 

 ثا قبلي .1

إختبار 
عضالت 

 .1البطن
 ثايعدي

إختبار 
عضالت 

ثا  .1البطن
 قبلي

ثني 
الركبتين 

ثا  .2
 بعدي

ثني 
الركبتين 

ثا  .2
 قبلي

دفع الكرة 
 الطبية بعدي

دفع 
الكرة ,

الطبية 
 قبلي

ISTH 
 بعدي

ISTH 
 قبلي

أسترند   
VO2  

max 
 بعدي

أسترند 
VO2 

max  قبلي 

نسبة % 
الدهون  

 بعدي

نسبة % 
الدهون 

 قبلي

مج سمك 
طيات الجلد 

 بعدي

مج سمك 
طيات 

 الجلد قبلي

الوزن بعدي 
Kg 

الوزن 
  Kgقبلي 

الطول 
cm 

رقم  السن
 المصارع

12 10 33 31 12 10 4,75 4,55 72,54 72,28 3,25 3,20 11 15,1 26 36 61,1 64 162 17 1 

14 12 36 35 14 12 4,80 4,6 65,32 64,99 3,40 3,30 12,5 16,1 29 39 62,15 65 163 17 2 

16 15 33 33 12 11 5,1 4,9 71,19 70,2 4,2 4,1 12 16,4 28 40 62,1 65 164 18 3 

17 15 30 28 13 11 4,5 4,3 69,90 68,85 3,25 3,15 11 15,8 26 38 61,9 65 165 17 4 

20 17 32 30 14 13 5,2 5,1 75,2 74,21 4,3 4,1 14,1 17 33 42 66,25 69 166 19 5 

18 17 31 29 15 13 5,7 5,3 69,07 68,33 3,55 3,5 14,4 17,5 34 44 66,2 69 168 18 6 

15 13 30 28 13 12 4,8 4,6 72,31 71,19 3,15 3,05 15,8 18 38 46 66 68,5 162 18 7 

15 12 31 30 15 14 5,5 5,2 69,19 68,33 4,2 4,05 16,4 19 40 50 66,4 69 165 19 8 

 في الدراسة األساسية جدول يوضح  نتائج االختبارات القبلية و البعدية لعينة البحث



 

 

 

 

 الملحق التاسع

 األشكال البيانية

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الطاقة املصروفة اليومية حسب نوع النشاط الرياضي املمارس( 9)الشكل رقم 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 الملحق العاشر

 ـةق اإلداريـالوثائ

 

 

 

 

 

 



 25/12/2103مستغامن يوم 

 .شرارة العالية: الطالبة

 .رياضة و الصحة: ختصص

 على بعض املتغريات بإتباع نظام غدائي متوازنتأثري إنقاص الوزن : عنوان  البحث
 الفسيولوجية و القدرات البدنية عند مصارعني اجليدو           

 .   سنة( 02-07)أواسط الذكور                  
 

 إىل السيد رئيس                     

 قسم  ما بعد التدرج و العالقات اخلارجية                      

 

 (جهاز قياس النبض عن بعد، ميرتونومجهاز الكاليرب، ) طلب اقتناء وسائل مع املخرب : املوضوع

 

املتمثل يف اقتناء وسائل من املخترب قصد إجراء االختبارات اخلاصة بالدراسة  ويشرفين أن أتقدم إىل سيادتكم املوقرة يطلب هذا 
 .اليت أقوم هبا

 أخريا تقبلوا منا فائق االحرتام و التقدير 

 

 و شكرا

                  

  إمضاء املعنية باألمر                           

 

   



 



 

 

 

 الملحق الحادي عشر

 

 قـائمة أساتذة و الدكاترة المحكمين

 و فريق العمل 

 

 

 

 

 

 

 



 اجلامعة املعهد/كلية التخصص درجة العلمية  االسم  و اللقب الرقم
فيسيولوجية  دكتور. أ رياض علي الراوي 10

 الرياضة
الرتبية البدنية و 

 الرياضة
 مستغامن
 اجلزائر

فيسيولوجية  دكتور  سعيد عيسى 12
 الرياضة

الرتبية البدنية و 
 الرياضة

 مستغامن
 اجلزائر

الرتبية البدنية و  التدريب الرياضي دكتور. أ بن دمحان نصر الدين 13
 الرياضة

 مستغامن
 اجلزائر

الرتبية البدنية و  التدريب الرياضي دكتور. أ رمعون 14
 الرياضة

 مستغامن
 اجلزائر

الرتبية البدنية و  التدريب الرياضي دكتور إدريس خوجة 15
 الرياضة

 مستغامن
 اجلزائر

نشاط بدين  دكتور زبشي نور الدين 16
 مكيف

الرتبية البدنية و 
 الرياضة

 مستغامن
 اجلزائر

نشاط بدين  دكتور بن زيدان حسني 17
 مكيف

الرتبية البدنية و 
 الرياضة

 مستغامن
 اجلزائر

طرق و مناهج  دكتور بن سي قدور اْلبيب 18
 التدريس

الرتبية البدنية و 
 الرياضة

 مستغامن
 اجلزائر

الرتبية البدنية و  طب عام طبيب عام بن قادة نورالدين 12
 الرياضة

 مستغامن
 اجلزائر

الرتبية البدنية و  جراحة عامة  خمتصطبيب  بوقلمونة  01
 الرياضة

 مستغامن
 اجلزائر

 

 املكان  املهنة االسم و اللقب الرقم
 مجعية اْلماية املدنية مدرب اجليدو مهيدي اهلامشي 10
 مجعية اْلماية املدنية مدرب رفع األثقال لزرق كالم اجلديان 12
مدرب الفريق الوطين إناث  بسباس عز الدين 13

 لرفع األثقال
 جزائر العاصمة 

التدريب طالب دكتورة يف  بلقاضي عادل 14
 الرياضي

معهد الرتبية البدنية و 
 الرياضة مستغامن

 



 

 

 

 الملحق السابع

 

نموذج للوجبات الغذائية المقدمة لعينة البحث خالل  -
 يوم واحد

خالل يوم   نموذج لحساب السعرات الحرارية المفقودة -
 واحد

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Calculez votre 

alimentation 

 

 

 

  
   

  

 

 

10 g Beurre à tartiner 15% 16 0 0.7 1.5 
 

10 g Confiture abricot  24 0 6 0 
 

250 g Eau 0 0 0 0 
 

200 g Lait 1/2 écrémé 100 7 10 3.4 
 

100 g Pain blanc 275 8.5 58 1 
 

10 g Sucre de table 40 0 10 0  

80 g Yaourt nature danone 46 3.3 4.6 1.6  

Total : 501 18.8g 89.2g 7.5g 
 

% Répartition des calories : 
 

15% 71.2% 13.5% 
  

 

 

100 g Blanc de poulet 100 21 1.3 1.5 
 

30 g Concombre 4 0.3 0.6 0 
 

250 g Eau 0 0 0 0 
 

300 g Légumes verts au 
persil 147 8.7 13.8 6.3  

80 g Orange 36 0.8 7.2 0.2  

100 g Riz 335 17 74 10 
 

100 g Salade verte 13 1 0.2 1.8 
 

50 g 
Sauce tomate 
cuisinées aux tomates 
fraiches 

35 0.7 4.6 1.5 
 

100 g Tomate 21 0.8 4.6 0.3 
 

Total : 690 50.3g 106.3g 21.6g 
 

% Répartition des calories : 
 

29.1% 61.6% 28.1% 
  

 

 

250 g Eau 0 0 0 0 
 

300 g Haricots verts cuits 69 11.4 4.5 0.6 
 

10 g Huile d'olive 80 0 0 10 
 

120 g Pomme 65 0.4 14.4 0.4 
 

200 g Purée de pomme de 
terre faite maison. 150 3.9 35.1 0.8 

 

150 g 

Salade de fruits : 40 g 
de banane, 20 g de 

mandarine, 40 g de 
mangue 

121 1.2 27.8 0.5  

100 g Salade mélangée  17 1.1 3 0.1 
 

100 g Steak de boeuf 148 28 0 4 
 

Total : 649 46g 84.9g 16.3g 
 

% Répartition des calories : 
 

28.3% 52.3% 22.6% 
  

 

 

90 g Banane 81 1.4 18 0 
 

125 g Eau 0 0 0 0  

250 g Jus d'orange 88 0.3 20.5 0.3  

Total : 169 1.6g 38.5g 0.3g 
 

% Répartition des calories : 
 

3.8% 91.1% 1.4% 
  

 

  Total Journée : 2009 117g 319g 46g 
% Répartition des calories : 

 

23.2% 63.5% 20.4% 
 

 

 

 

http://www.les-calories.com/supprimer-12464-1.html
http://www.les-calories.com/supprimer-8860-1.html
http://www.les-calories.com/supprimer-94-1.html
http://www.les-calories.com/supprimer-51-1.html
http://www.les-calories.com/supprimer-6176-1.html
http://www.les-calories.com/supprimer-333-1.html
http://www.les-calories.com/supprimer-6797-1.html
http://www.les-calories.com/supprimer-32-2.html
http://www.les-calories.com/supprimer-129-2.html
http://www.les-calories.com/supprimer-94-2.html
http://www.les-calories.com/supprimer-703-2.html
http://www.les-calories.com/supprimer-28-2.html
http://www.les-calories.com/supprimer-6793-2.html
http://www.les-calories.com/supprimer-5437-2.html
http://www.les-calories.com/supprimer-2227-2.html
http://www.les-calories.com/supprimer-35-2.html
http://www.les-calories.com/supprimer-94-4.html
http://www.les-calories.com/supprimer-7141-4.html
http://www.les-calories.com/supprimer-56-4.html
http://www.les-calories.com/supprimer-9-4.html
http://www.les-calories.com/supprimer-3076-4.html
http://www.les-calories.com/supprimer-5505-4.html
http://www.les-calories.com/supprimer-11110-4.html
http://www.les-calories.com/supprimer-10318-4.html
http://www.les-calories.com/supprimer-26-5.html
http://www.les-calories.com/supprimer-94-5.html
http://www.les-calories.com/supprimer-11600-5.html


 

 

 

 



 

 

 

 الملحق الثاني عشر  

 .البرنامج التدريبي

 نماذج لحصص التدريبية  

 التربص  المطبقة في

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بي ـتدريالج ـبرنامال

 التدريب الشدة وأفريل   مارس
  منخفض  0

 
 

 أيام 7خطة تدريب 

 متوسط 2
 عايل 3
 منخفض  4
 متوسط 5
 عايل 6
 راحة نشيطة 7
  عايل 8

 
 
 

 أيام 2خطة رفع مستوى  

 راحة نشيطة 2
 متوسط 01
 عايل 00
 راحة نشيطة 02
 متوسط 03
 عايل 04
 راحة نشيطة 05
 راحة نشيطة 06

 

 

 

 

 

 



 

 

 نماذج للحصص التدريبية المطبقة في التربص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echauffement général:  - mise en train personnelle - chaque combattant s'échauffe dans son coin pour se mettre 
psychologiquement dans l'ambiance d'un championnat. 

- donner quelques conseils pour l'ordre des exercices à utiliser si nécessaire 

10' 

Nage-Komi de vitesse 
OU 

Uchi-Komi 

- alterner mêmes séries que mois - 2 avec un maximum de répétitions sur 10 secondes. 
(Répéter 5x avec récupération complète, retour FC de repos) 

10' 

Tactique: Aborder des aspects tactiques en fonction des besoins personnels et les faire travailler 

avec Kakari-Geiko 

5' 

Kakari-Geiko 4 x 2 minutes chacun (avec 2 minutes de repos entre les séries) 
ou 6 x 1 minute chacun (avec 1'30 de repos entre les séries) 

ou 8 x 30 secondes chacun (avec 1 minute de repos entre les séries) 

Maintenir 95% de FCM sur 2' et 100% sur 1' puis 30" 

30' 

Randori: - 5 x 1' (à fond,100% de FCM)- Récupération complète et passive (retour à FC de repos 

- procéder si possible 1x dans le mois à des combats arbitrés selon un programme 

identique à celui de la compétition visée. 

30' 

Shiai A la place du randori, 1 fois par semaine 
5 x 5' décomposés en 40" de combat, 10" de pause (7 fois)- respecter 5' de repos entre 

chaque  

  

Retour au calme Taï So et étirements 5' 

Echauffeme

nt général:  

- mise en train personnelle - chaque combattant s'échauffe dans son coin pour 

se mettre psychologiquement dans l'ambiance d'un championnat. 

- donner quelques conseils pour l'ordre des exercices à utiliser si nécessaire. 

10' 

Nage-Komi 4 x 5 répétitions (forme au choix) -  1 minute de repos entre les séries, 

exercice à effectuer à fond, atteindre 100% de FCM 

10' 

Tactique: Aborder des aspects tactiques en fonction des besoins personnels et les faire 

travailler avec Kakari-Geiko 
  

5' 

Kakari-

Geiko 

4 x 2 minutes chacun (avec 2 minutes de repos entre les séries) 

ou 6 x 1 minute chacun (avec 1'30 de repos entre les séries) 

ou 8 x 30 secondes chacun (avec 1 minute de repos entre les séries) 
Maintenir 95% de FCM sur 2' et 100% sur 1' puis 30" 

30' 

Randori: - aller du début de période jusqu'en fin de période avec respectivement 

-5 x 3' (3' de repos entre chaque) 1ère semaine 
-6 x 2'  (3' de repos entre chaque) 2ème semaine 

- 10 x1' (2' de repos entre chaque au minimum) 3ème semaine 

Atteindre 100% de FCM 

30' 

Shiai A la place du randori, 1 fois par semaine 
5 x 5' décomposés en 40" de combat, 10" de pause (7 fois)- respecter 5' de 

repos entre chaque  

  

Retour au 

calme 

Taï So et étirements 5' 

Echauffement général:  Personnel 

Orientations de travail sur le tapis- séances de 1h30  



 

 

  Uchi-Komi Plus grand nombre possible d'Uchi Komi pendant: 

1' (puis 2' de repos) 
30" (puis 1' de repos) 

15" (puis 2' de repos 

ceci à répéter 2 fois 

OU   

Nage-Komi de vitesse - alterner même séries avec un maximum de 
répétitions sur 10 secondes. 

(Répéter 5x avec récupération complète, retour FC 

de repos) 

Kakari-Geiko 6 x 1' (2' de repos entre chacun) 

    

Randori: - 5 x 3'  décomposées en 40" de randori, 10" de 

repos respecter, 3' de repos entre chacun 

Shiai 1 fois par semaine  
5 x 5' décomposées en 30" de combat, 10" de 

repos (10 fois), puis 5' de repos entre chacun 

Retour au calme Taï So et étirements 

Echauffement général:  personnel 

Uchi-Komi Plus grand nombre possible d'Uchi Komi pendant: 

1' (puis 2' de repos) 
30" (puis 1' de repos) 

15" (puis 2' de repos 

ceci à répéter 2 fois 

OU   

Nage-Komi de vitesse - alterner même séries avec un maximum de 
répétitions sur 10 secondes. 

(Répéter 5x avec récupération complète, retour FC 

de repos) 

Kakari-Geiko 8 x 30" à thème (1' de repos entre chacun) 

Randori: - 5 x 3'  décomposées en 40" de randori, 10" de 

repos respecter, 3' de repos entre chacun 

Shiai 1 fois par semaine  

5 x 5' décomposées en 30" de combat, 10" de 
repos (10 fois), puis 5' de repos entre chacun 

Retour au calme Taï So et étirements 

Travail intensif- 3 fois dans la semaine 

 



 

 

  
  

  

  
  

  

  
  

  

Echauffement général:  personnel 

    

Uchi-Komi Plus grand nombre possible d'Uchi Komi pendant: 

1' (puis 2' de repos) 
30" (puis 1' de repos) 

15" (puis 2' de repos 

ceci à répéter 2 fois 

OU   

Nage-Komi de vitesse - alterner mêmes séries avec un maximum de 
répétitions sur 10 secondes. 

(Répéter 5x avec récupération complète, retour FC 

de repos) 

Randori: - 5 x 3'  décomposées en 40" de randori, 10" de 

repos respecter, 3' de repos entre chaque 

Shiai 1 fois par semaine  

Retour au calme Taï So et étirements 

Echauffement 
général:  

mise en train classique, peut comporter du Yaku Soku Geiko et 
de l'Uchi-Komi 

10' 

Nage-Komi 5 x 5 répétitions (forme au choix )- 30 secondes de repos entre 

les séries, maintenir 90/95% de FCM 

10' 

Technique/Tactique: -aspects technico-tactiques à travailler grâce au Kakari-Geiko  
  

10' 

Kakari-Geiko 4 x 2 minutes chacun (forme au choix,) -  2 minutes de repos 

entre les séries 

  

30' 

Randori: - 5 x 3 (avec 3' de repos entre les randoris)- une fois par 
semaine (maintenir 90/95% de FCM) 

 - dernière semaine: 1 séance 

6 x 2' (2' de repos entre les randoris) 
maintenir 95% de FCM 

  

30' 

Shiai A la place du randori, 2 à 3 fois par mois 
5 x 5' (5' de repos entre chaque) 

  

  

Echauffement général:  personnel 10' 

      

Uchi-Komi  20' 

OU     

Nage-Komi de vitesse - alterner même séries avec un maximum de 

répétitions sur 10 secondes. 
(Répéter 5x avec récupération complète, retour FC 

de repos) 

  

Randori: - 5 x 3'  décomposées en 40" de randori, 10" de 

repos respecter, 3' de repos entre chacun 

50' 

Shiai 1 fois par semaine    

Retour au calme Taï So et étirements 10' 



 

 

  
 

 lan  De Travail Au Niveau De Tatami « Sur Tapis » 

PLANIFICATION ANNUELLE DES TACHES MAJEURES D'ENTRAINEMENT 

MOIS Mois - 8 Mois - 7 Mois - 6 Mois - 5 Mois - 4 Mois - 3 Mois - 2 Mois - 1 Mois obj. Mois + 1 Mois + 2 

Mois septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet 

Compétitions              CI  CI             C     CI           C     

  

Périodisation PREPARATION PHYSIQUE GENERALE PREP.SPECIFIQUE PREP.A LA COMPETITION TRANSITION 

Judo VOLUME DEVELOPPEMENT MAINTIEN   

Judo INTENSITE   PUISS.AER.MAX MAINTIEN   

  PUISS.ANAE.LACT PUIS.ANAE.ALACT   

  

TECHNIQUE MAINTEN+NOUVELLES ACQUISITIONS MAINTIEN TACTIQUE   

MUSCU. MUSC. GENERALE/AEROBIE TRAVAIL DE FORCE ENDURANCE/VITESSE   

COURSE ENDURANCE/DEVELOPPEMENT ENDURANCE MAINTIEN+TRAVAIL PUISSANCE   

 

Légende: CI: Compétition Intermédiaire. 

  C: Compétition (objectifs majeurs)  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :ملخص البحث

ض ازداد االهتمام يف اآلونة األخرية بالرياضة و الرياضيني يف سبيل حتقيق أفضل النتائج كما وضعت العديد من الربامج اهلادفة إىل النهو 

لنشاط اجلانب األكثر أمهية يف هذه املعادلة و هو ما يتعلق باجلانب الصحي باْلركة الرياضية يف الدول العربية و لكن مل ميس هذا ا

الغذائي الذي تبقى درجة االهتمام به يف حاجة إىل إعادة النظر يف نسبتها و هو ما انعكس سلبا على االجنازات و النتائج الفنية و 

ليه فإنه بات مطلوب من القائمني على شؤون القطاع بأن املتوخاة و ما ينجر عنها من تسجيل تأخر يف اجملال الرياضي ككل ، و ع

يدركوا تكامل العالقة بني الرياضة كنشاط بدين و فكري و بني اْلاجة البيولوجية للجسم إىل الغذاء الصحي الذي يناسبها و ال ميكن 

ها إىل النتائج املرجوة، فمهما حرصنا الفصل من الشرطني للوصول عن طريق التدريبات و اإلعدادات اخلاصة باملنافسات الرمسية و غري 

على تطبيق برنامج تدرييب حتضريي عايل املستوى و قابله خلل على مستوى الربنامج الغذائي الصحي فقد يستعصى علينا الوصول إىل 

ة مواهب كانت التألق و فرض الذات، كما يسهم ذلك يف اتساع نسبة رقعة اإلخفاق ، و التجربة الطويلة كشفت عن انطفاء شعلة عد

تُبشر مبستقبل زاهر بعد تعرضها لنظام غذائي خمتل، و األمثلة يف هذا اجملال عديدة تعين خاصة الرياضات اليت يعتمد فيها على الوزن 

ىل لتصنيف املتنافسني فيها يف صورة رياضة اجليدو و اليت يُفرض على ممارسيها إتباع أنظمة غذائية يف غاية الصرامة من أجل الوصول إ

الوزن املراد االنتساب إىل فئته ضاربني بذلك عرض اْلائط بأجبديات قواعد التغذية و هو ما ينعكس سلبا على مردودهم العام و 

صحتهم على حد سواء و هي املعطيات اليت كانت لبنة حبثا الطالبة هذا الرامي إىل تشريح اإلشكال متبعة يف ذلك املنهج التجرييب 

يت تستهدف التعرف على اآلليات العلمية اليت يوظفها الرياضي و املشرف عليه للوصول إىل عملية إنقاص الوزن و العلمي و الدراسة ال

اليت ختضع إىل نظام غذائي متوازن، و مدى تأثري ذات العملية على بعض املتغريات الفسيولوجية و كذا القدرات البدنية عند املصارعني 

لنوع من الدراسات يهدف إىل الوقوف على اجيابيات التزام الرياضي بنظام غذائي متوازن و قد مت أخذ باعتبار أن الغرض من إجراء هذا ا

ممارسي رياضة اجليدو  صنف الذكور من فئة األواسط يف زمرة قوامها مثانية مصارعني يقطنون مبستغامن كعينة أين اعتمدت صاحبة 

الختبارات للقياسات اجلسمية و املتغريات الفسيولوجية و القدرات البدنية لتتوصل البحث على استمارة استبيان مجعت فيها البيانات و ا

 :يف النهاية إىل النتائج التالية

أسابيع باتباع  النظام الغذائي املتوازن تؤدي إىل اخنفاض النسبة املئوية للدهون و  3أن عملية إنقاص الوزن بالطريقة املتدرجة خالل - 

تؤثر اجيابيا على اْلد األقصى لألكسجني و قدرة االسرتجاع ،و القوة العضلية عند مصارعي اجليدو ذكور  مسك الدهون يف اجلسم و

 (.سنة 02-07)صنف أواسط 



 

 

 : و تبعا للعملية مت اقرتاح التوصيات

كلغ يف   0ضرورة إنقاص الوزن بالطريقة املتدرجة و ذلك خالل أسبوعني على األقل حيث ال جيب أن يزيد إنقاص الوزن عن  -0

 .األسبوع

ضرورة وضع نظام غذائي متوازن إىل جانب الربنامج التدرييب حىت ال حتدث زيادة غري مطلوبة هي الوزن، يضطر الالعب إىل  -2

 .سات، مما يكون له تأثريات سالبة على حالة الالعب الفسيولوجية و البدنيةإنقاصها خالل فرتة املناف

ضمن الفحوصات ( عن طريق قياس مسك طيات اجللد يف املناطق األربعة املذكورة سابقا)ضرورة إدراج حتديد النسبة املئوية للدهون  -3

 .الطبية و قبل الشروع يف عملية إنقاص الوزن

هذا اجملال بالنسبة للرياضات اليت تعتمد على الوزن كرفع األثقال، املالكمة،املصارعة، للوقوف و الكشف  إجراء دراسات مشاهبة يف-4

 .عن أسباب الظواهر اليت أسفرت عنها نتائج هذه الدراسة

 .توازنةضرورة تنظيم برامج إرشادية للمدربني و الرياضيني،يتم فيها الرتشيد إىل عملية إنقاص الوزن و أمهية التغذية امل-5

 :الكلمات المفتاحية

 .مصارعي اجليدو –القوة العضلية  –املتغريات الفسيولوجية  –إنقاص الوزن، القياسات اجلسمية * 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Résumé 

Ces derniers temps il est devenu très important, pour les sportifs et le sport en général de donner 

une importance particulière au sport afin d’avoir de très bons résultats.  Pour le progrès de ce 

dernier dans le monde arabe en particulier. ceci doit impérativement nous obliger à nous pencher 

sur le coté infrastructurel et l’hygiène alimentaire ,Nous devons donc lui accorder une attention 

très particulière avec des prévisions sur le court et le long terme.car  nous avons constaté que 

l’absence de l’observation de ces paramètres nous a conduit à des mauvais résultats .Alors nous 

pouvons dire que même avec des entrainements très poussés de haut niveau ,nous ne pouvons 

aboutir à quelques résultats que ce soient sans le paramètre très important qui est celui de 

l’alimentation équilibré et de son hygiène pour le sportif .La longue expérience des experts 

sportifs nous prouvent que sans l’importance de l’alimentation équilibré nous ne pouvons tenir le 

flambeau allumé .Les exemple sont légions dans ce domaine surtout dans  les sport à catégorie de 

poids , par exemple le judo , ceci impose des régimes draconiens, afin de respecter les poids 

catégoriels demander dans cette discipline pourtant, le respect de ses régimes catégoriels 

obligatoires ont des conséquences parfois graves pour la santé des athlètes. De ses résultats et 

constatations découles l’études de mes recherches avec touts les aspects et donnés dans le but 

d’éclairer les lecteurs sur le but à atteindre. 

Pour cela ont a poser une problématique qui est la suivante : l’impacte de perte du poids 

progressive sur les variables physiologique* et les qualités physique** chez les judokas (17-19 

ans). 

L’hypothèse principale posée dans cette étude et la suivante : la perte de poids progressive 

influence positivement sur les variables physiologique et les qualités physique qui ont étaient 

étudier. 

Pour tester cette hypothèse ont utilisé la méthode expérimentale. 

Nous avons basé nos recherche sur un échantillon de huit judokas de sexe masculins de catégorie 

junior (17-19 ans), par des testes d’évaluations physiologique et physique. 

Après l’obtention, l’analyse et l’interprétation de nos résultats, notre études sort ver des 

conclusions confirmant l’impact positif de la perte de poids progressive sur le Vo2 max,  et la 

capacité de récupération, et la force musculaire   chez les judokas (17-19 ans). 

Et pour cela on recommande La nécessité de déterminer le pourcentage de matière graisse (en 

mesurant l'épaisseur des plis cutanés) dans les tests médicaux et avant d'entamer le processus de 

perte de poids. 

Mener des études similaires dans ce domaine pour les sports à catégories de  poids (haltérophilie, 

la boxe, la lutte). 

* Vo2 max (volume maximale d’oxygène) et  la capacité de récupération   

     (ISTH). 

** Force musculaire (force explosive, force vitesse, force endurance).  

Les mots clé : perte du poids – mesures morphologiques –variables physiologiques –qualités 

physiques –judokas . 

 



 

 

. Abstract 

Nowdays, it has become crucial for all the countries worldwide to take care of sport because it is 

very important to the human health, and the Arab countries are no exception. 

Algeria, for instance, gives a huge importance to sport in general and to individual disciplines 

such as, judo, in particular. However, in order to obtain good results in national as well as 

international competitions , it is very important to care about the athletes nutrition. 

Recent researches have demonstrated the importance of healthy food as well as balanced 

progressive diets in having great sport games since weight is taken into consideration while 

splitting the groups of wrestlers into categories. Thus to enrol in a given category, the athlete 

should follow a diet to lose the extra weight. 

In this thesis, I will demonstrate the impact of the healthy balanced progressive diet on the 

physiological variables of the athletes in general and on the judo wrestler in particular. In addition, 

I will use the scientific empirical approach to reach my objectives. Furthermore, I will use the 

Questionnaire as a research tool, and I will choose a target population that consist of a group of 

judo wrestlers aged between seventeen and nineteen. 
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judo_ weight loss _ morphological measurements _ physiological variable 
 

 


