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 االهداء
 الحمد هللا الذي وفقني إلتمام هذ العمل المتواضع  

  أبي رحمه هللا أفتقده كثيرا و يرتعش ق لبي لذكره  و  الى من أحمل اسمه بكل فخر

 لعزيزةخالتي اإلى الق لب الطيب الناصع بالبياض والدتي الحبيبة الى امي التي لم تلدني  

 وأهليإلى من عشت معهم مناخ الحياة إخوتي   إلى سندي وقوتي ومالذي بعد هللا

 التي تم أغلب هذا البحث في منزلها والى جدتي بختة وكل أبناء اخوتي  تف احة   جدتيالى  

  وياسر وخديجةلقمان  الى  

 أصدق ائي تذكاراً وتقديراً  إلى من آنسني في دراستي وشاركني همومي
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 الشكر والتقدير
 

 أتقدم بالشكر والتقدير الى كل أساتذتي و كل من وقف على المنابر وأعطى من حصيلة  

 فكره لينير دربنا  

 إلى كل األساتذة والعمال في معهد التربية البدنية والرياضة مستغانم والشلف  

 على  شرافاإلبالذي تفضل   ويالف اضل رياض علي الرا  وأتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتور

  هذا البحث فجزاه هللا عنا كل خير ف له منا كل التقدير واالحترام 

 وال أنسى أستاذي الدكتور زبشي نور الدين الذي أف ادني بنصائحه وتوجيهاته

 كما ال أنسى زمالئي في تخصص الرياضة والصحة

 وأختي العزيزة نادية التي شاركتني في كتابة هذا البحث

 من ساهم من بعيد أو قريب في انجاز هذا البحثوكل  

 

 رشيد عبد القوي
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 002 انث(إاملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لنتائج االختبار القبلي لنسبة الشحوم يف اجلسم )ذكور و  02

 021 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لنتائج االختبار القبلي لنبض القلي وقت الراحة )ذكور وإانث( 04

 020 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لنتائج االختبار القبلي لضغط الدم االنقباضي )ذكور وإانث( 01



 
 

 م
 

 022 إانث( تائج االختبار القبلي للسعة احليوية )ذكور وميثل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لن 06

 024 الفرق بني متوسط اختبار الطول القبلي والبعدي للعينة التجريبية )ذكور واانث( 00

 021 الفرق بني متوسط اختبار الوزن القبلي والبعدي للعينة التجريبية )ذكور واانث( 02

 026 القبلي والبعدي للعينة التجريبية )ذكور واانث(الفرق بني متوسط اختبار مساحة اجلسم  02

 020 الفرق بني متوسط اختبار معدل مسك طية اجللد القبلي والبعدي للعينة التجريبية )ذكور واانث( 21

 022 الفرق بني متوسط اختبار كتلة الشحوم القبلي والبعدي للعينة التجريبية )ذكور واانث( 20

 022 (ار نسبة الشحوم يف اجلسم القبلي والبعدي للعينة التجريبية )ذكور واانثالفرق بني متوسط اختب 22

 021 الفرق بني متوسط اختبار نبض القلب وقت الراحة القبلي والبعدي للعينة التجريبية )ذكور واانث( 22

 020 ث(انالفرق بني متوسط اختبار ضغط الدم االنقباضي القبلي والبعدي للعينة التجريبية )ذكور وا 24

 022 الفرق بني متوسط اختبار السعة احليوية القبلي والبعدي للعينة التجريبية )ذكور واانث( 21

 024 عدم وجود عالقة بني نسبة الشحوم ونبض القلب وقت الراحة )ذكور( 26

 024 عدم وجود عالقة بني نسبة الشحوم ونبض القلب وقت الراحة )اانث( 20

 021  نسبة الشحوم وضغط الدم االنقباضي ذكورعدم وجود عالقة بني 22

 026 عدم وجود عالقة بني نسبة الشحوم وضغط الدم االنقباضي )اانث( 22

 020 وجود عالقة عكسية بني نسبة الشحوم السعة احليوية )ذكور( 21

 020 عدم وجود عالقة بني نسبة الشحوم السعة احليوية )اانث( 20
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 املقدمة: 

شهدت املدن الكربى يف العامل العريب  خالل العقود القليلة املاضية تطورات حضارية كبرية، ادت اىل تغري ملحوظ يف منط  

مع شباب ، والنتيجة هي تبعات صحية سلبية من جراء زايدة اخلمول البدين لدى افراد اجملتحياة األفراد مبن فيهم الناشئة وال

صغارا وكبارا على حد سواء، وارتفاع الطاقة املتناولة عن طريق الغذاء مبا يف ذلك زايدة كمية املتناول من الدهون وانتشار 

، األمر الذي نتج عنه كما هائال من  (2212)اهلزاع بن حممد اهلزاع، البدانة بصورة مطردة يف اوساط االطفال واملراهقني 

محن مصيقر، )عبد الر احلقائق العلمية اليت أكدت اخلطورة الصحية للخمول البدين على صحة االنسان ووظائف أعضائه 

م ، فان نسبة السمنة يف بعض الدول العربية 2222ولية أجريت نشرت عام وطبقا لدراسة د ،(151، صفحة 2221

 تغذيةلل اجلزائرية اجلمعية أجرهتا دراسة أثبتت، حيث  (2226)اهلزع بن حممد اهلزاع،  %1.2اىل  %3.5تراوحت ما بني 

 يعانون سنة 17و 12 بني أعمارهم البالغ التالميذ من ةابملائ 13 أن 2213 سنة خالل وهران مدينة وإكماليات مبدارس

وقد خلصت دراسة حبثية أقامتها دائرة التغذية وعلوم الطعام يف   (2511)جريدة األايم اجلزائرية، العدد  الوزن يف الزايدة من

 مما عشرة املاضية ، اخلمسة األعوام يف تضاعفت قد يافعنيوال األطفال بني السمنةكلية الزراعة يف اجلامعة األمريكية اىل أن 

 ,American University of beirut)الطالع  اجليل يف املزمنة ابألمراض املصابني عدد زايدة يف سيتسبب

يد مل اىل احلد الذي دعا العدومن املعروف ان السمنة اصبحت من االمراض شائعة  االنتشار على مستوى العا،   .(2012

من اجلهات الصحية املتخصصة وعلى رأسها منظمة الصحة العاملية اىل اعتبار السمنة وابء عاملي ذات ااثر خطرية على 

الصحة االنسانية ، وأحد املسببات الرئيسية للعديد من االمراض االخرى وتقدر االوساط الطبية املتخصصة اعداد املصابني 

  (117، صفحة 2224)مدحت قاسم وامحد عبد الفتاح،  مليون شخص ابلغ 252مجيع احناء العامل بنحو ابلسمنة يف 

وارتفاع ،، حيث تؤكد مجيع البحوث العلمية والدراسات ان هناك عالقة بني السمنة وأمراض القلب كالتصلب الشرايين 

هاز اهلضمي والرئتني والتشوهات يف اهليكل العظمي وأالم الظهر وارتفاع نسبة الدهون ضغط الدم والسكري وأمراض اجل

، ومن  (74، صفحة 2221)وليد قصاص، )الكوليسرتول( يف الدم وإصاابت املفاصل والعظام وذلك لزايدة ثقل اجلسم 

ن يف ة املنظمة للنشاط البدين املعتدل الشدة وارتفاع اللياقة البدنية للفرد حتمالالثابت علميا يف وقتنا احلاضر ان املمارس

اهلزاع بن حممد اهلزاع، ) وتعودان بفوائد صحية كثرية على االنسان،  طياهتما أتثريات اجيابية مجة على وظائف اجلسم املختلفة
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 الشحوم من مثلى نسبة احملافظة على أمهية إىل املتخصصة العلمية اهليئات من ادرةالص الصحية التوصيات تشريو ، (2224

الصغار  لدى الكبار أو سواء الصحية ، واملشكالت من األمراض ابلعديد يرتبط الشحوم نسبة ارتفاع ألن نظرا   اجلسم ، يف

 السمنة ، مكافحة أمهية حديثا  على يكيةاألمر  الوالايت املتحدة يف صدر الذي "م 2212 عام أصحاء أانس" تقرير ويؤكد

 النشاط مستوى زايدة وهو األول اهلدف بعد اثنيا   اهلدف هذا حل حيث األمريكية ، لألمة وطنيا   هدفا   جماهبتها وجيعل بل

 . (2226)اهلزع بن حممد اهلزاع،  م 2212 عام حبلول األمريكي الشعب لدى البدين

 ملشكلة:ـ ا2

لقد اثبتت االحباث الطبية ارتباط حدوث السمنة يف الصغر حبدوثها يف الكرب اي ان الطفل السمني غالبا ما يصاب ابلسمنة 

 ة، وحسب اخر الدراسات اليت أجريت يف دول العامل الغربي (226، صفحة 2212)حازم النهار واخرون، يف املستقبل 

و بني  ، تالل ميزان الطاقة بني السعرات احلرارية اليت تستهلك من جهة" اخ هيمنه والعربية فان من أسباب انتشار السمنة 

وتعد الطاقة املصروفة من خالل النشاط .  (2212)منظمة الصحة العاملية، السعرات اليت ينفقها اجلسم من جهة أخرى " 

دين األكثر تفاوات من بني عناصر الطاقة املصروفة األخرى ، وعلى ذلك فان اخنفاض مستوى النشاط البدين من املمكن الب

أن يؤدي بسهولة اىل اختالل توازن الطاقة يف اجلسم ، وابلتايل حدوث اتزان إجيايب يقود يف النهاية اىل زايدة الوزن وحدوث 

حيث تتعدد أسباب اخنفاض مستوى النشاط البدين لدى الشباب يف الوقت ،،  (2226اهلزع بن حممد اهلزاع، )السمنة 

 واخرونويف دراسة أجراها ثومبسون ، احلاضر ، ومن أبرزها عدم ختصيص  الوقت الكايف ملمارسة التمارين الرايضية 

(Rehman,Humbert,Thompson, 2005, p. 421)  تناولت كيفية دعم ممارسة النشاط البدين والعوائق

اليت حتول دون ممارسة األطفال والشباب للنشاط الرايضي ، توصل الباحثون إىل أن مستوى التنافس يف األلعاب الرايضية  

أما  ،ب والشباب للمشاركة يف اللعكان عائقا  أمام ممارسة الرايضة ، وذلك على الرغم من توفر الرغبة لدى هؤالء األطفال 

العامل الثالث الذي يتسبب يف اخنفاض مستوايت ممارسة النشاط البدين لدى األطفال والشباب فيكمن يف عيش األطفال 

والشباب يف جمتمعات ال تعطيهم فرصة اخلروج واللعب ألسباب أمنية ، وإىل جانب ذلك يسهم قضاء األطفال والشباب 

شاهدة التلفاز أو استخدام احلاسوب أو اللعب أبلعاب الفيديو يف اخنفاض مستوايت ممارسة النشاط البدين أوقات كبرية يف م

ابإلضافة اىل اخنفاض مستوى النشاط البدين يف مدارسنا األساسية والثانوية يف اجلزائر حيث  ، لدى هؤالء األطفال والشباب
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 خلق أبن املؤكد نوم ، ايضية مدهتا ساعتني فقط خالل األسبوعالرتبية البدنية والر  تدريسمت ختصيص حصة واحدة لل

 أن بعد العمر منتصف يف تغيري السلوكيات حماولة من وأرسخ وأجدى أسهل واملراهقة الطفولة منذ سليمة صحية عادات

 لدى السليمة وكياتالسل هذه يف زرع كبريا   دورا   واملدرسة األسرة على فإن وعليه تغيريها ويصعب اخلاطئة العادات تستفحل

متثل زايدة فرص ممارسة النشاط البدين الفعال الذي يسهم يف خفض . حيث (2222)أمل جودر،  الصغر منذ أطفاهلم

ائد ز مستوايت الدهون إحدى احللول املقرتحة للتقليل من املعدالت املتزايدة من األطفال والشباب الذين يعانون من الوزن ال

)مروان عبد اجمليد لنفسية وا والسمنة ،وابلتايل جيب وضع برانمج مميز هلذه املرحلة حبيث تراعى فيه النواحي الفسيولوجية 

 البحث يف :شكلة متكمن و هنا  (65، صفحة 2222ابراهيم، 

تالميذ املصابني للفية بعض املتغريات الوظيب اوم يف اجلسم وعالقتهمدى فاعلية برانمج رايضي مقرتح يف خفض نسبة الشح ما

 ( سنة ؟15ـ12ابلسمنة يف املرحلة املتوسطة  )

 : التاليةالفرعية ولإلجابة على مشكلة البحث توجب على الباحث االجابة على التساؤالت 

ينة البحث من الذكور ع اجلسم عند تالميذ ـ هل هناك فروق بني االختبارات القبلية والبعدية يف خفض نسبة الشحوم يف1

 ؟ ابلسمنة املصابنيواالانث 

ة البحث من الذكور واالانث عينـ هل هناك فروق بني االختبارات القبلية والبعدية يف بعض املتغريات الوظيفية عند تالميذ 2

 ؟املصابني ابلسمنة 

الدم ضغط  قت الراحة،و ملتغريات الوظيفية )نبض القلب بني نسبة الشحوم يف اجلسم وبعض اارتباطية عالقة  هل هناكـ 3

 ؟ املصابني ابلسمنةعينة البحث من الذكور واالانث السعة احليوية ( عند تالميذ االنقباضي ،

 هداف البحث:  أـ 2

 .ـ تصميم وتطبيق برانمج رايضي خلفض نسبة الشحوم لعينات البحث من الذكور واإلانث املصابني ابلسمنة
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 املصابني ابلسمنة عينة البحث من الذكور واالانثالربانمج الرايضي املقرتح يف خفض نسبة الشحوم عند تالميذ  أتثريـ حتديد 

. 

االنقباضي، غط الدم ضوقت الراحة ،تغريات الوظيفية )نبض القلب الربانمج الرايضي املقرتح على بعض امل أتثريـ حتديد 

 .املصابني ابلسمنةن الذكور واالانث عينة البحث ماحليوية( عند تالميذ  ةالسع

ضغط الدم  ، حةوقت الرا وبعض املتغريات الوظيفية  )نبض القلبيف اجلسم العالقة بني خفض نسبة الشحوم  دراسةـ 

 . املصابني ابلسمنةعينة البحث من الذكور واالانث السعة احليوية ( عند تالميذ االنقباضي ،

 ـ فرضيات البحث:4 

 ام:ـ الفرض الع0ـ4

هناك فروق بني االختبارات القبلية و البعدية لصاحل االختبارات البعدية يف خفض  نسبة الشحوم يف اجلسم وبعض املتغريات 

 وقت الراحة نبض القلب) بني خفض نسبة الشحوم يف اجلسم وبعض املتغريات الوظيفية ارتباطيةعالقة  توجدو  الوظيفية ،

 املصابني ابلسمنة.عينة البحث من الذكور واالانث ة( عند تالميذ والسعة احليوياالنقباضي وضغط الدم 

 ـ الفرضيات الفرعية:ـ2ـ4

ينة عالبعدي لصاحل االختبار البعدي يف خفض نسبة الشحوم يف اجلسم عند التالميذ  ـ هناك فروق بني االختبار القبلي و1

 املصابني ابلسمنة .البحث من الذكور واالانث 

قت الراحة و البعدي  يف بعض املتغريات الوظيفية )نبض القلب  البعدي لصاحل االختبار الختبار القبلي وـ هناك فروق بني ا2

 املصابني ابلسمنة. عينة البحث من الذكور واالانث عند تالميذ والسعة احليوية ( االنقباضي وضغط الدم

 ينة البحث عت الوظيفية عند تالميذ بني خفض نسبة الشحوم يف اجلسم وبعض املتغريا عالقة ارتباطية  توجدـ 3

 .( سنة 15ـ 12املصابني ابلسمنة )الذكور واالانث من 
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رايضي يهدف اىل خفض  برانمج وتطبيق لتصميم جادة حماولة كوهنا يف الدراسة هذه أمهية ترجع ـ أمهية البحث :1

 اخلصائص اجلسمية والنفسية  هلذه الفئة ، ( سنة ، يراعي فيها15ـ12نسبة الشحوم يف اجلسم للتالميذ املصابني ابلسمنة )

 : أهنا يف الدراسة أمهية وتكمن

وخصائص فئات  قدرات  يالئم مبا عليه التعديل أو املقرتحالرايضي  الربانمج استخدام يف باحثني أو املدربنيال تفيد قد ـ1

 .النتائج  أفضل تحقيقل حملاولةمن أجل ا خرىأ

 ومصادر الضعف مواطن عن لكشف ا يف أمهية من هلا ملا ، الدراسات هذه مثل على لضوءا تسليط يف الباحثني تفيد قدـ 2

 .برامج خفض الوزن للناشئني يف القوة

 ـ مصطلحات البحث : 6

 (12، صفحة 2225)بن لكحل منصور ، تقييم مدى حتقيق و هي حمصلة أو منتوج األداء  فاعلية :ـ 0ـ6

)ملياين عبد الكرمي، املوضوعية  األهداف تقابل أن يُتوقع اليت األنشطة نتائج هي الفاعلية   David)ويعرف ديفد )

2212) 

 املزمع التطورات أو األحداث أو لألعمال سلف ا حُمّددا   ترتيبا   العام استعماهلا حسب الربانمج كلمة تعين الربانمج :ـ 2ـ6

 ومتفاعلة ومتكاملة خمططة عناصر من جمموعة أبنه الربانمج "وآخرون غطاس نبيل" وعّرف معينة، نتيجة لتحقيق إجرائها

، 2221)النحاس واخرون،  حُمددة زمنية فرتة خالل معينة أهداف لتحقيق األعضاء من لعدد موّجهة البعض بعضها مع

 (251،257حة صف

وألعاب  دنيةبهو عبارة عن  جمموعة من الوحدات  اليت حتتوي على متارين  (التعريف االجرائي) الربانمج الرايضي:  ـ 2ـ6

يهدف اىل خفض نسبة الشحوم لديهم  ( املصابني ابلسمنة 15ـ12تالميذ املرحلة املتوسطة )تتناسب مع خصائص رايضية 

 . حصص يف األسبوع ( أسابيع مبعدل أربع12مدته )



 
 

6 
 

توجد حيث  ،على شكل كليسريدات ثالثية االسيل املتعادلة والغري الذائبة وهي عبارة عن خالاي دهنية ختزن  الشحوم: ـ4ـ6

هلزع بن حممد ا) املخازن الدهنية الرئيسية يف االنسان يف االنسجة الدهنية حتت اجللد ويف العضالت وحول االعضاء الداخلية

 .(2226اهلزاع، 

تاح ، أمحد )أبو العال عبد الفهي املستوايت الدالة على مدى كفاءة األجهزة الداخلية للجسم  املتغرات الوظيفية: ـ1ـ6

عة الدم االنقباضي والسوضغط وقت الراحة ، ومتثل يف هذ الدراسة كل من نبض القلب (15، صفحة 2223نصر الدين، 

 احليوية .

زايدة يف وزن اجلسم عن حدده الطبيعي نتيجة تراكم الدهون فيه وهذا الرتاكم  وهو الشخص لديه املصاب ابلسمنة: ـ 6ـ6

 . (2212واخرون، )حازم النهار انتج عن عدم توازن بني الطاقة املتناولة من الطعام والطاقة املستهلكة يف اجلسم 

 

 ـ الدرسات املشاهبة: 7

حتت العنوان " أتثر البدين مرتفع الشدة ومنخفض الشدة على  ـ دراسة هبي الدين ابراهيم سالمةـ0ـ7

 . م(0221)وزن اجلسم ونسبة الدهن وكوليسرتول الدم وليبوبروتني"

م بشكل الة الصحية بشكل عام وحالة الدحيث هدف البحث اىل كيفية توظيف التدريبات البدنية من أجل حتسني احل

أسبوعا على  12أسابيع ،  6خاص والتعرف على أتثري كل من التدريبات مرتفعة الشدة والتدريبات منخفضة الشدة ملدة 

املتغريات التالية وزن اجلسم )كغ(، ونسبة الدهن ، و الكولسرتول و اجللسريدات الثالثية و ليبوبروتني منخفض الكثافة 

 ليغرام .ابمل

 دراسةفروض ال : 
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أسابيع بني املتوسطات للمتغريات  قيد البحث بعد التدريب مرتفع  6ـ توجد فروق ذات داللة معنوية بعد التدريب ملد 

 الشدة والتدريب منخفض الشدة .

تدريب بعد ال أسبوع بني املتوسطات للمتغريات قيد البحث 12ـ توجد فروق ذات داللة احصائية معنوية بعد التدريب ملدة 

 مرتفع الشدة والتدريب منخفض الشدة .

 فردا من غري املدخنني مل ميارس  11استخدم الباحث املنهج التجرييب ، و اختريت هلذه الدراسة  : دراسةمنهج وعينة ال

 أحد منهم نشاط رايضي ، وقد قسمت اىل جمموعتني بطريقة عشوائية . 

 : م ، ع البياانت االختبارات التالية )قياس الوزن و النسبة املئوية لدهن اجلساستخدم الباحث جلم وسائل مجع البياانت

قياس معدل نبض القلب ، قياس نسبة الكولسرتول والثرجلسرييد يف بالزما الدم ، ومت استخدام الدراجة األرجومرتية 

 ( .اري و اختبار )تذات الشدة املتغرية( .ومعاجلتها االحصائيا حبساب  املتوسط حلسايب و االحنراف املعي

 نتائج الدراسة : 

 12حدث اخنفاض غري دال يف وزن اجلسم لدى جمموعيت البحث بعد األسبوع السادس واستمر االخنفاض حىت األسبوع 

دالة احصائيا يف وزن اجلسم بني جمموعيت البحث نتيجة برانمج التدريب مرتفع الشدة وبرانمج التدريب  حدثت فروق غريـ 

 .منخفض الشدة 

ـ حدث اخنفاض دال احصائيا يف نسيج دهن اجلسم بني جمموعيت البحث نتيجة برانمج التدريب مرتفع الشدة وبرانمج 

 التدريب منخفض الشدة .

ـ حدثت زايدة دالة احصائيا يف ليبوبروتني عايل الكثافة بني جمموعيت البحث بعد االسبوع السادس نتيجة برانمج التدريب 

 الشدة ولصاحل برانمج التدريب منخفض الشدة .مرتفع الشدة ومنخفض 

 توصيات الدراسة : 
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ـ التدريب البدين مرتفع الشدة ومنخفض الشدة يؤدي اىل انقاص وزن اجلسم لذا ينصح الباحث ابستخدامه عند احلاجة اىل 

اثين عشر اسبوعا سابيع و ضرورة االستخدام التدريب البدين مرتفع الشدة ملدة ستة ا، و احملافظة على وزن اجلسم دون زايدة 

 حيث يعمل على خفض نسبة الدهن اجلسم ويقلل من فرص االصابة ابلسمنة .

ـ استخدام التدريب البدين مرتفع الشدة ملدة ستة اسابيع يقلل من نسبة كوليسرتول الدم واجللسريدات  الثالثية ويقلل من 

 نسبة االصابة أبمراض لدى املراهقني .

بعنوان " أثر الزايدة يف حجم ممارسة األنشطة البدنية والرايضية  2100سنة  .دراسة بقشوط أمحد2ـ0

( سنة " 02ـ06يف الوسط املدرسي على بعض املؤشرات األنثروبومرتية والفسيولوجية لدى املراهقني  )

 بوالية الشلف . ، دراسة جتريبية على تالميذ اثنوية )شيهان علي( ذكور

أثر ممارسة األنشطة البدنية والرايضية يف املدرسة ملدة ساعتني يف األسبوع وملدة ساعتني التعرف على  هدفت الدراسة اىل

 ( سنة 11ـ16مرتني يف األسبوع على بعض املؤشرات األنثروبومرتية والفسيولوجية لدى املراهقني  )

 عتني مرتني يفأفرتض الباحث أن ممارسة األنشطة البدنية والرايضية يف املدرسة ملدة سا : دراسةفروض ال  

 األسبوع يساهم يف تطوير املؤشرات األنثوبومرتية والفسيولوجية للمراهقني عكس ممارستها ملدة ساعتني يف األسبوع .

 تلميذ من تالميذ اثنوية  12استخدم الباحث املنهج التجرييب ، الذي أجري على عينة قوامها  : دراسةمنهج وعينة ال

ابلطريقة العشوائية البسيطة مث قسمت اىل عينة  اختريواسنة  11و 16بني  رهم ماشيهان والية الشلف ترتاوح أعما

 جتريبية وضابطة واستطالعية .

 : اعتمد الباحث يف دراسته على اجراء القياسات األنثروبومرتية ) وزن اجلسم ،كتلة الشحوم ،    وسائل مجع البياانت

 ميذ ) السعة احليوية ، القدرة اهلوائية (. كتلة العضالت ( واالختبارات الفسيولوجية على التال

 الدراسة : نتائج 
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ـ زايدة حجم ممارسة االنشطة البدنية والرايضية يف الوسط املدرسي ويف اطار النشاطات لالصفية أو برجمة ساعات اضافية 

االسبوع له أتثري  ني يفزايدة  حجم ممارسة األنشطة البدنية والرايضية يف الوسط املدرسي مبعدل ساعتني مرت، و  تطوعية 

ج نطاق تشجيع التالميذ على ممارسة االنشطة البدنية والرايضية خار ،و أفضل على املؤشرات األنثروبومرتية والفسيولوجية 

 املدرسة وخالل العطل لتحسني القدرات الفسيولوجية واملؤشرات األنثروبومرتية .

 الدراسة : توصيات 

لى ية والرايضية يف الوسط املدرسي ملدة ساعتني مرتني يف األسبوع ملا له من أتثري أفضل عـ زايدة حجم ممارسة األنشطة البدن

 املؤشرات االنثروبومرتية والفسيولوجية .

ـ اجراء دراسات مشاهبة ملختلف الـتأثريات اليت حتدثها الزايدة يف عدد احلصص التعليمية وانعكاساهتا على خمتلف املؤشرات 

 سيولوجية والبدنية واملهارية .األنثروبومرتية والف

واملراهقني السعوديني   السمنة وزايدة الوزن عند األطفالحتت عنوان " ـ دراسة " هباء أاب اخليل" 2ـ0

 م( .2111ـ 0224)

حيث هدفت الدراسة اىل استقصاء ظاهرة السمنة وزايدة الوزن عند األطفال واملراهقني يف جدة ابالعتماد على معطيات  

طالب سعودي ومت اختيار األفراد الذين ترتاوح أعمارهم  2721م ، بلغت عينة الدراسة 2222و 1114ابني الفرتة م

مابني العاشرة والعشرين عاما ابستخدام عينات عشوائية متعددة املراحل والطبقات ، وكذا مقاييس مباشرة لوزن اجلسم 

كتلة اجلسم  والوزن والطول لكل من طبقات العمر والطول ، وأجريت الدراسة عن طريق احتساب شرائح مئوية لنسب  

واجلنس . مت مجع البياانت بواسطة املقابالت الشخصية ابستخدام استبياانت منظمة اشتملت على معلومات عن العوامل 

 االجتماعية و الدميوغرافية والقياسات املباشرة لوزن اجلسم والطول .

 نتائج الدراسة : 
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م يف الشرحية املئوية اخلمسني ، مع 2222و 1114سم عند اجلنسني يف الفرتة مابني لوحظت زايدة نسبة كتلة اجل 

زايدة أكثر يف الشرحية املئوية اخلامسة والثمانني ، واخلامسة والتسعني ، وقد لوحظ زايدة الوزن و زايدة نسبة كتلة اجلسم 

سنة أعلى زايدة ، بينما احتلت االانث  16و 12يف كل اجملموعات العمرية ، واحتل الذكور الذين ترتاوح أعمارهم بني 

 سنة أقل زايدة  16و 14بني سن 

 توصيات الدراسة : 

ـ اعادة النظر يف الربامج التعليمية الغذائية القائمة ألطفال املدارس يف اململكة العربية السعودية ، و اعادة  هيكلتها الستيعاب 

 الوزن والبدانة .الربامج التغذوية الرامية اىل سيطرة على زايدة 

ـ احلاجة اىل تدخل السلطات العامة أمر حاسم ملنع أو احلد من زايدة الوزن و السمنة يف صفوف الشباب  ، وهذا التدخل 

ينبغي أن يستهدف األطفال ، وكذلك االابء واألمهات مع الرتكيز بشكل خاص على أمهية اتباع نظام غذائي  ومنط حياة 

 م هذه الربامج لضمان فعاليتها  يف احلد من انتشار زايدة الوزن والبدانة يف الفئة من السكان .صحي ، و ينبغي أن يتم تقي

د.ماهر عبد اللطيف عارف بعنوان " أثر التدريب البدين يف النسبة املئوية للدهون ـ دراسة  4ـ0

 م(0220)"

يث يفرتض ح ن لطالب األكادميية العسكرية.هدفت الدراسة اىل معرفة أتثري التدريب البدين على النسبة املئوية للدهو  

 للدهون.يف تركيز النسبة املئوية  إجيايبالباحث أبن للتدريب البدين أتثري 

 : الب حل مشكلة البحث ، مت سحب عينة عمدية من ط ملالءمتهاستخدم الباحث املنهج التجرييب  منهج وعينة الدراسة

( طالب من الطالب امللتحقني حديثا  لألكادميية العسكرية 38وبعدد )  ( سنة 20األكادميية العسكرية االوىل أبعمار )

 والذين كانوا يعانوا من ارتفاع نسبة الدهون يف أجسامهم ونفذ عليهم التدريب البدين .  يف الرستمية

 دراسةوسائل وأدوات ال : 
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سم التغذية و قياس لوغرام للطالب يف قالقياسات األنثرومبرتية واشتملت على قياس الطول ابلسنتمرت وقياس الوزن ابلكي 

 ( Caliperجبهاز )    حتت اجلــــــلد الدهون كذلك مت حساب وزن الدهون ابلكيلو غرام بعد حساب النسبة املئوية للدهون

  نتائج الدراسة: 

 هب أليه ذ ـ ان للتدريب البدين أتثري اجيايب يف تنزيل الوزن الكلي للطالب وبشكل معنوي إحصائيا وهذا يؤيد ما

 الباحث أبن احلمية الغذائية فقط ميكن أن تنزل من الوزن ولكنها ال ميكن ان حتسن من منظره البدين

ـ يؤكد الباحث هنا ان النسبة املئوية للدهون قد أتثرت وبشكل اجيايب جدا  حيث كل الوزن الذي خسره طالب الكلية 

 العسكرية حتول اىل عضالت .

ة يف الوزن تعين ترهل بدين وزايدة نسبة الشحوم ابجلسم بل قد تكون نتيجة لكرب حجم العضالت ـ  تبني ان ليس كل زايد

 ومسك العظام .

 توصيات الدراسة : 

 ـ يوصي الباحث أبجراء قياس نسبة الشحوم ابجلسم قبل البدء أبي مترين أتهيلي او تدرييب يهدف اىل تنزيل الوزن .

( سنة 40مقننة صحيا  يف حاالت زايدة الوزن الكبرية والرتهل البدين لألعمار فوق )  ـ  يفرتض أيضا  استخدام محية غذائية

 على شرط ان يصاحبها التمرين الرايضي املقنن .

ـ ضرورة أجراء الفحوصات الطبية الكاملة قبل البدء بتنفيذ املنهج البدين خصوصا  مع اللذين يعانون من االمراض املزمنة  

 والسكري وتصلب الشرايني وأمراض القلب .كارتفاع الضغط الدموي 

 العلمي املنهاج بعنوان " اثر بغداد جامعة،للبنات الرايضية الرتبية اثبت كلية طالب مىن .ـ دراسة د1ـ0

 (2111ـ0222)اجلسم " ووزن الشحوم نسبة خفض على االيروبيك ملادة املقرر
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 طالبات لدى اجلسم ووزن الشحوم نسبة خفض يف االيروبيك ةملاد املنهجي الربانمج أتثري مدى هدفت الدراسة اىل معرفة

 االيروبيك . اختصاص  الرابعة املرحلة

  دراسةال ضو فر : 

 ووزن الشحوم نسبة يف التجريبية واجملموعة الضابطة اجملموعة بني البعدي االختبار يف احصائية دالئل ذات فروق هناك ـ

 .الرابعة املرحلة طالبات لدى اجلسم

 يف الطالبات لدى الشحوم نسبة يف والبعدي القبلي االختبار بني التجريبية للمجموعة احصائية دالئل ذات فروق ــ هناك

 .الرابعة املرحلة

 لدى اجلسم ووزن الشحوم نسبة يف والبعدي القبلي االختبار بني الضابطة للمجموعة احصائية دالئل ذات فروق هناك ـ

 .الرابعة املرحلة يف الطالبات

 دراسةوعينة ال منهج : 

 يف الطبقي العشوائي االسلوب الباحثة اعتمدت البحث وقد هذا لطبيعة ملالئمته التجرييب املنهج الباحثة اعتمدت

 الضابطة اجملموعة ميثلون وهم (الرابعة الطائرة املرحلة الكرة اختصاص من طالبات تسعة اختيار مت فقد العينة ، لذا اختيار

 العينة حجم يبلغ وهبذا  .التجريبية اجملموعة ميثلون وهم الرابعة املرحلة االيروبيك صاختصا من طالبات وتسعة

  فرق يف املنتظمات الطالبات استثنت الباحثة ، وقد ) للبنات الرايضية الرتبية كلية يف الدراسة يف منتظمات (طالبة 18

 : وميزان اجللد ، حتت الشحوم طيات لقياس ربكاي فولد السكن جهاز الباحثة استخدمت وسائل وأدوات مجع البياانت 

 املعياري، االحنراف احلسايب، التالية: الوسطاالحصائية  الوسائل استخدام مت الطول . و لقياس طيب لقياس الوزن وشريط

(Test  ـ T) 
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 الباحثة اليها توصلت اليت النتائج اهم من : 

 الطرق اكثر من يةاألوكسيجين التمرينات تعترب حيث اجلسم يف لشحوما نسبة ختفيض يف اجيابيا االيروبيك مادة منهج أتثريـ 

 .اجلميل املظهر اجلسم يكسب مما اجلسم يف وتوزيعها الشحوم نسبة خفض يف فاعلية

 قصور وكذلك اجلسم وزن على املنهاج أتثري وعدم الشحوم نسبة خفض يف املقرر االيروبيك مادة ملنهاج اجيايب اثر ـ وجود

 على فعال بشكل املؤثرة األوكسجينية للتمرينات األوكسجينية غري الطبيعة ذات وخصوصا االخرى صصاتالتخ مناهج

  .والرئتني والدوران القلب جهازي صحة

 الدراسة  اتتوصي: 

 .كبرية  امهية من له ملا الدراسية املراحل ولكافة للطالبات االيروبيك مادة تدريس امهية اىل االعتبار بعني النظر ـ

 .خمتلفة  سنية ومراحل خمتلفة اجتماعية وشرائح عينات على ولكن مشاهبة اخرى دراسات اجراء ضرورة ـ

 الزائد . الوزن ختفيف يف الرغبة عند االيروبيك متارين اىل خاص اضافة غذائي بنظام االستعانة ـ

 ابلدم اهليموجلوبني ونسبة الدم ضغط بفرط وعالقتها بعنوان " السمنةأسامة أمل الالال د.ـ دراسة  6ـ0

 م(2101)الفتيات" لدى الوظيفية املتغرات وبعض

  هدفت الدراسة اىل : :الدراسة أهداف 

 يف الشحوم نسب لتوزيع تبعا   الوظيفية املتغريات وبعض ابلدم اهليموجلوبني ونسبة الدم ضغط مستوايت على ـ التعرف1

 .اجلسم

 .اجلسم يف الشحوم نسب لتوزيع تبعا   الدراسة قيد يةالوظيف املتغريات بعض يف الفروق على ـ التعرف2
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 املتغريات وبعض ابلدم اهليموجلوبني ونسبة الدم ضغط و اجلسم يف الشحوم نسب بني القائمة االرتباطية العالقات دراسة ـ3

 .الدراسة قيد للمؤشرات تبعا   الوظيفية

  : نة بني جمموعتني ابملقار  حيث قامحل مشكلة البحث ،  ملالئمتةالوصفي استخدم الباحث املنهج امنهج وعينة الدراسة

( 15ـ11( متوسط العمر لديهم )%22ـ 15( نسبة الشحوم لديها مابني )65من الفتيات، اجملموعة األوىل عددها )

      (. 11.8متوسط العمر لديهم )  % 32( نسبة الشحوم لديها أكثر من 62واجملموعة الثانية عددها ) سنة

 دراسة ت الوسائل وأدوا: 

 استخراج مت ، حيثن و قياس الدهو  القياسات األنثرومبرتية واشتملت على قياس الطول ابلسنتمرت وقياس الوزن ابلكيلوغرام 

 معدل قياس  كذلك،  الكمبيوتر ) اآليل احلاسب خالل من) ابلفتيات اخلاصة عادلةامل على  بناءا ابجلسم الشحوم نسبة

 Spairo )الرئة  وظائف قياس جهاز بواسطة ( Vital Capacity) احليوية  السعة قياس و   الراحة يف القلب ضرابت

Sift )  الدم . ضغط و قياس 

 : الوسائل االحصائية ( املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري واختبارات الفروق بني اجملموعتنيt ـtest ومعامل بريسون )

 لتحديد العالقات االرتباطية .

  اجملموعة فتيات لدى احليوية مع السعة داال   عكسيا   ارتباطا   ترتبط ابجلسم الشحوم نسبة ان: الدراسةنتائج 

 . الراحة يف القلب ضرابت معدل ابخنفاض األوىل اجملموعة فتيات متيزتو  ، املرتفعة الشحوم نسب ذات الثانية

 اجملموعة فتيات لدى الراحة يف القلب تضراب معدل و اجلسم يف الشحوم نسب بني دالة طردية ارتباطية عالقة ـ هناك

 . الثانية

 . ابلراحة الثانية اجملموعة لدى االنقباضي الدم وضغط ابجلسم نسب الشحوم ارتفاع بني دالة طردية ارتباطية عالقة ـ هناك

  اجملموعتني اتفتي لدى ابجلسم الشحوم ونسبة نبساطياال الدم ضغط  بني احصائية دالة ذات االرتباطية العالقة تكن ـ مل

 اجملموعتني فتيات لدى ابلدم اهليموجلوبني ونسبة الشحوم ابجلسم نسبة بني دالة غري عكسية ارتباطية عالقة ـ هناك
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  الدراسةتوصيات : 

 يف كافة الفتيات لدى ابلصحة املرتبطة البدنية مستوى اللياقة برفع الكفيلة املدرسية البدنية األنشطة يف االهتمام ـ زايدة

 ضرورة مع البدانء وخصوصا   وخارجها املدرسة داخل فائقة عناية البدين النشاط منخفضي الفتيات ايالءو ،  راحل الدراسيةامل

 النشاط جبعل ابنائهم تشجيع على االمور اولياء حثمع ، اخلارجية نشاطاهتم لزايدة األمور أولياء مع والتنسيق التعاون

 الفتيات حثو  . البدين اخلمول انشطة يف الطفل يقضيها اليت الساعات عدد لتقلي خالل من حياة وذلك اسلوب البدين

 االلتحاق على البدينات الفتيات تشجيع، و والفتيات االطفال ملراكز العامة لإلدارة التابعة الرايضية املراكز يف االنتساب على

 .والفتيات االطفال مبراكز السمنة مبعاجلة اخلاص الفراشة مبركز

 يق على الدراسات :التعلـ0ـ0

ضي من اىل أحد املكوانت الربانمج الراي معظمهابعد اطالع الباحث على الدراسات السابقة اليت اعتمدها ، واليت تطرقت 

خالل زايدة يف عدد احلصص  أو تغري يف شدة التمارين و تنويع النشاط البدين والرايضي ومعرفة أثرها على خفض الوزن 

تلة من خالل استخدام املنهج التجرييب وغلب استخدام مؤشر ك والكيميائيةتغريات الوظيفية ونسبة الشحوم و بعض امل

ة السمنة وزايدة ظاهر اجلسم و ملقط الدهن )جهاز كالبري( يف كشف السمنة وقياس نسبة الشحوم . ابإلضافة اىل استقصاء 

 خلصت اىل التوصيات التالية:الوزن عند األطفال واملراهقني ، واليت 

 الزايدة يف حجم ممارسة األنشطة البدنية والرايضية يف الوسط املدرسي له أثر االجيايب يف خفض الوزن ونسبة الشحوم . ـ

استخدام األنشطة البدنية والرايضية املعتدلة الشدة اىل و .الزائد الوزن ختفيفـ استخدام متارين  األيروبيك واألنشطة اهلوائية 

تشجيع التالميذ على ممارسة االنشطة البدنية والرايضية خارج نطاق املدرسة وخالل ،و  لوزناملرتفعة الشدة من أجل خفض ا

 /ستخدام احلمية الغذائية مع ممارسة األنشطة البدنية والرايضية .، ابإلضافة اىل االالعطل 
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 نقد الدراسات : ـ 2ـ0

 فقط اىل أحد مكوانت الربانمج الرايضي منمن خالل حتليل الباحث للدراسات السابقة وجد أن هذه الدراسات تطرقت 

خالل حتديد أفضل التمارين املستخدمة يف خفض الوزن أو درجة  الشدة التمارين أو عدد احلصص املمارسة يف األسبوع . 

ل برامج ( سنة من خال15ـ12ض نسبة الشحوم لفئة التالميذ املصابني ابلسمنة )فاىل عدم التطرق اىل كيفية خ ابإلضافة

لذلك تطرق الباحث اىل تصميم برانمج رايضي يلم بكامل مكوانت الربانمج الرايضي املثايل من ،  ضية على أرض الواقعراي

 .سبوع ايل عدد احلصص يف األ ضافةابإل، الرايضية نشطة والتمارين حيث الشدة ونوع األ

 اخلالصة :

بحث على لبحث العلمي احلايل يف فكرته العامة وهي الان جل البحوث العلمية السابقة وعلى الرغم من قلتها توافقت مع ا

أفضل الطرق والسبل للتخلص من السمنة والوقاية من مضاعفاهتا ، حيث كانت هذه الدراسات مرشدا لطالب الباحث يف 

 اسب الوسائل االحصائية ، وكذا عرض النتائج و كيفية حتليلهحتديد منهجية البحث وأدوات مجع البياانت واختيار أن

 ومناقشتها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 مدخل الباب األول 

 : خلفض الوزن الربانمج الرايضي الفصل األول  

 : وتكوين اجلسم السمنة الفصل الثاين 

  : واحتياجات الطاقة يف اجلسم التغذيةالفصل الثالث 

  : وبعض املتغرات الوظيفية املرحلة املتوسطةالفصل الرابع 

 ألولخامتة الباب ا

 
 

 لدراسة النظريةالباب األول : ا
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 : األولمدخل الباب 

، حيث يتطرق  ة فصول أربعجاءت يف تتعلق مبتغريات البحث ، واليت اليت  النظريةيتناول الطالب يف هذا الباب الدراسة 

ع يف الفصل االول اىل الربانمج الرايضي ويف الفصل الثاين اىل السمنة ويف الفصل الثالث اىل التغذية وقي الفصل الرابالطالب 

 . ائص تالميذ املرحلة املتوسطة وبعض املتغريات الوظيفية اىل خص
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لخفض الوزن البرنامج الرياضي  
 الفصــــل
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 متهيد :

ملمارسة الرايضة دور هام جدا ليس فقط يف حرق السعرات احلرارية ولكن لتكوين العضالت الن العضالت حترق سعرات 

فة اىل تنشيط الدورة الدموية والقلب و وزايدة  كفاءة اجلهاز التنفسي ، وحتسني احلالة حرارية أكثر من الدهون ، ابإلضا

النفسية  وخفض أعراض التوتر والقلق ، وتعزيز الثقة ابلنفس ، وتطوير احلالة االجتماعية واألخالقية ، أما الفوائد املستقبلية 

 ب قلة احلركة .فتتمثل يف الوقاية من األمراض اليت تظهر لدى البالغني بسب

 مج الرايضي :ـ الربان0

 ـ التعريف الربانمج الرايضي :2ـ0

 لتحقيق إجرائها املزمع التطورات أو األحداث أو لألعمال سلف ا حُمّددا   ترتيبا   العام استعماهلا حسب الربانمج لمةك تعين

 البعض بعضها مع ومتفاعلة ومتكاملة ةخمطط عناصر من جمموعة أبنه الربانمج "وآخرون غطاس نبيل" وعّرف معينة، نتيجة

 .(251،257، صفحة 2221)النحاس وآخرون،  حُمددة زمنية فرتة خالل معينة أهداف لتحقيق األعضاء من لعدد موّجهة

 ـ أسس جناح الربانمج الرايضي :2ـ0

الية ة وحيافظ عليها لكل جزء من أجزاء اللياقة األساسية جيب اتباع األسس التلكي حيقق الربانمج الرايضي اللياقة املطلوب

 :(116، صفحة 2224)مهند حسني البشتاوي، 

 : اخرت التمارين الرايضية املناسبة لكل من مكوانت اللياقة البدنية فتمارين القوة تؤدي حتديد التمارين املناسبة 

ىل زايدة قوة العضالت اليت مترنت , كذلك النشاط الذي ترغب ممارسته فمثال ميكن ادراة السباحة بتمرين ا

 العضالت ذات العالقة ابلسباحة فالعداء ليس ضروراي أن يكون سباحا جيدا .

 : حة امارس الرايضة بدرجة من القوة ولفرتة أطول مما يتحمله جسمك عادة يف وقت الر  زايدة اجهاد اجلسم

 حبيث يصل اىل درجة اجهاد  بدون زايدة على درجة درجة حتمل جسمك .

 : ظام ال ميكن الوصول اىل اللياقة البدنية املناسبة بسهولة  فيجب عليك االستمرار واالنت انتظام التمارين الرايضية

 لة املقبو يف التمارين الرايضية و مزاولتها ثالث مرات أسبوعيا على األقل للمحافظة على اللياقة 
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 : لتحسني اللياقة البدنية البد من زايدة قوة وطول مدة وتكرار التمارين  زايدة املمارسة الرايضية مبرور الزمن

الرايضية مبرور الزمن فبعد ممارسة الرايضة لزمن معني ستحس بتحسن لياقتك وبقدرتك على زايدة هذه املمارسة 

 مما حيسن ابلتايل من لياقة مستقبال وهكذا .

 ـ أسس وصفة النشاط البدين للبدانء :4ـ0

، الصفحات 2221)عصام حسنات، عند وصفة النشاط البدين , ينبغي  اتباع أسس  تعتمد على عدة العناصر  هي 

131,137): 

 : مسافة  هوائية مثل اجلري السريع اي هل هي أنشطة هوائية  مثل املشي واهلرولة , أو غري نوع النشاط البدين

م , وهذا يعتمد على اهلدف من النشاط البدين , فلتحسني صحة القلب والرئتني أو خفض ضغط الدم ,  52

 ينبغي ممارسة النشاط اهلوائي , و لتحسني صحة العظام وتقوية العضالت ميكن ممارسة مترينات األثقال .

 : لقى على القلب والعضالت , ويتم تقديره من خالل املكافئ األيضي أي مقدار العبئ امل شدة النشاط البدين

 أو مستوى ضرابت القلب .

 : أي الوقت املستغرق يف األداء ابلدقائق والساعات . مدة النشاط البدين 

 : أي كم مرة يف األسبوع ميارس هذا النشاط , أو عدد تكرار احلركة يف زمن معني . تكرار النشاط البدين 

 تبدأ بشدة منخفضة و تتدرج حىت تصل اىل نسبة معينة من شدة يتم هبا  الشدة واملدة والتكرار : التدرج يف

دقائق   12حتسني الصفة املراد تطويرها  , أما التدرج يف املدة  فيمكن أن تبدأ يف األسبوع األول ابملشي ملدة 

 دقيقة كل يوم تقريبا . 22ثالثة أايم أسبوعيا , مث تزيد املدة 

 الربانمج الرايضي اخلاص ابلتالميذ  املصابني ابلسمنة : ـ1ـ0

 :ـ نوع النشاط البدين0ـ1ـ0

وفيما يتعلق أبنواع األنشطة املمارسة فتشري التوصيات اىل أن أنواع األنشطة املمارسة لتنمية الصحة العامة لدى األطفال 

أعماال منزلية أو أنشطة بدنية حتمل وزن اجلسم  ( سنة ميكن أن تكون مشيا أو ركوب الدرجات أو صعود السالمل أو11ـ5)

وتؤدي اىل حتسني صحة العظام مثل التمرينات واجلمباز والتمرينات اهلوائية االيقاعية والقفز واأللعاب اجلماعية مثل كرة 
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بطة ابلصحة لدى األطفال تالسلة ، أما أنواع األنشطة البدنية اليت متارس لغرض التنمية واحملافظة على عناصر اللياقة البدنية املر 

(سنة فهي عبارة عن املشي السريع واهلرولة وصعود السالمل وكرة القدم والسلة وألعاب املضرب 11ـ11واملراهقني عمر  )

أمثل طريقة  ان ممارسة رايضة اجلري هي. (161، صفحة 2221)عصام حسنات،  والسباحة والتزحلق وركوب الدرجات

النقاص الوزن وتقليل نسبة الدهون والسمنة يف اجلسم ، كما أنه حيسن من املظهر اخلارجي للجسم ، ولو انك قمت بتناول  

كمية سعرات حرارية أكثر من مما حيتاجها جسمك سوف خيزن هذه الطاقة الزائدة على هيئة دهون . لذا اذا  أردت انقاص 

ات حرارية أكثر مما أتكل . واجلري هو افضل وسيلة لزايدة كمية السعرات احلرارية اليت وزنك فينبغي عليك أن حترق سعر 

ويرى مهند حسني البشتاوي أن اجلري من أفضل الطرق النقاص ،   (14، صفحة 2224)أوين ابردر، يستهلكها اجلسم 

ات والتمارين اليت حترق األكسجني ) األيروبيك( مثل املشي وركوب الدراجة الوزن النه يستهل طاقة أكثر من أي النشاط

 . (116، صفحة 2224)مهند حسني البشتاوي، والسباحة 

 ـ شدة النشاط البدين :2ـ1ـ0

ضرورة أن هذا الوزن ، ولكن ال جيب ابلتلعب األنشطة احلركية دورا هاما يف احلصول على الوزن املناسب ، واحملافظة على 

يكون النشاط عنيفا ، فقد تكفي ممارسة التمرينات اهلوائية )األيروبيك( داخل اندي صحي للوصول اىل األهداف املطلوبة 

فيفة بشكل منتظم ألهنا . حيث جيب ممارسة أي رايضة خ (111، صفحة 2224)مدحت قاسم ، أمحد عبد الفتاح، 

تساعد على حرق الدهون وأنسب رايضة هي رايضة املشي ولقد وجد أن املشي ملدة ساعة يوميا مبعدل أربع كيلومرتات يف 

ؤخرا . وصدرت م (235، صفحة 2212)حازم النهار واخرون، كالوري   322الساعة خبطوات سريعة ينتج عنه فقد 

سنة تشري اىل أمهية أن ميارس هؤالء األطفال أنشطة بدنية معتدلة الشدة )كحد  11ـ  5توصيات خاصة ابألطفال عمر 

أدىن ( ملدة ساعة واحدة يف اليوم ، وعلى قليلي النشاط البدين من صغار السن أن ميارسوا أنشطة بدنية معتدلة الشدة ملدة  

  . (167، صفحة 2221)عصام حسنات، ال تقل عن نصف ساعة يف األسبوع 
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تبعاً  البدين اجلهد أثناء كوقود والدهون الكربوهيدرات من كل مشاركة نسبة(يوضح 10الشكل رقم )

 (2213)اهلزاع، لشدته 

 

)Fox E, et al, 1988 المصدر : )      

 لنشاط البدين: ـ مدة ا2ـ1ـ0

( سنة فتشري التوصيات أن عليهم أن ميارسوا أنشطة بدنية بشكل يومي ، 21ـ11أما فيما يتعلق ابألطفال واملراهقني من )

أو أغلب أايم األسبوع ، وعلى أن تكون هذه األنشطة جزءا من اللعب  أو ألعاب مجاعية ، واملنافسات الرايضية و العمل 

ة ، وبرامج األنشطة البدنية املقننة على أن يكون ذلك يف اطار العائلة أو املدرسة أو اجملتمع ، كما أن والتنقل والرتبية البدني

دقيقة أو أكثر للجرعة التدريبية الواحدة  22على هذه الفئة ممارسة أنشطة بدنية معتدلة الشدة ثالث مرات يف األسبوع ملدة 

ساعات  5ـ4. ويرى اهلزاع أنه جيب ممارسة نشاط بدين معتدل الشدة مبعدل  (167، صفحة 2221نات، )عصام حس

يف األسبوع على األقل ، وكلما ازداد مقدار الوقت كلما كان ذلك أفضل ، حيث العربة يف جممل الطاقة املصروفة يف األسبوع 

 . (2221اهلزاع، )هزاع بن حممد وليس ابلشدة 

 ـ التدرج يف الشدة والتكرار : 4ـ1ـ0

 ، الشدة عن النظر بغض وتكراره البدين النشاط مدة على الرتكيز جيب ، والناشئني البدانء لألطفال الوزن خفض برامج يف

 األقل على ألسبوعا يف مرات 3 ممارسته تتم الوزن خلفض بربانمج البدء وميكن ٠ ابلطبع التدرج قاعدة احلسبان يف آخذين

 من هنا بد وال ٠ األسبوع يف مرات 5 أو 4 إىل يصل وبتكرار يوم كل ساعة إىل أسابيع عدة بعد لتصل تتدرج ملدة ،



 
 

22 
 

اهلزاع، )هزاع بن حممد  الناشئ أو للطفل احلركية املهارات تطوير إىل ويسعى ، مشوقا   الربانمج يكون أن مراعاة إىل اإلشارة

2221). 

(يف أي حال من األحوال ، حيث أن األوزان الثقيلة ميكن أن  1ـ جيب عدم رفع أوزان ثقيلة ) التكرار جيب أال ينقص عن 

 تشكل خطرا وتلفا يف تركيب اهليكل واملفاصل ، وال يوصي أبداء متارين املقاومة اىل حد التعب العضلي الوقيت .

عصام )فانه ميكن زايدة احلمل أوال عن طريق زايدة عدد التكرارات للتمرين ومن مث زايدة الوزن ـ مبجرد حدوث أتثري التدريب 

 . (166، صفحة 2221حسنات، 

م أايم دقيقة يوميا أو معظ 62زايدة مدة النشاط ابلتدريج وعدد مرات تكراره يف األسبوع لتصل بعد فرتة من التدرج اىل  ـ

هلزاع، )اهلزاع بن حممد ا األسبوع . حيث تزيد مدة النشاط وعدد مرات تكراره يف األسبوع أوال مث شدة النشاط الحقا .

2212) 

 األنشطة البدنية املستخدمة يف الربانمج الرايضي : ــ  2

  (:Aerobic Exercisesـ األنشطة البدنية اهلوائية )0ـ2

هي األنشطة البدنية املعتدلة الشدة الذي ميكن للفرد من االستمرار يف ممارستها بشكل متواصل ألكثر من عدة دقائق ، 

بدون الشعور بتعب ملحوظ مينعه من االستمرار فيها ، وهي أنشطة بدنية تتميز بوترية مستمرة  مثل املشي السريع ، اهلرولة 

العادية ، والسباحة ونط احلبل والتمرينات االيقاعية  ، وما شابه ذلك من أنشطة رايضية واجلري ، وركوب الدراجة الثابتة أو 

 .(151، صفحة 2221)عبد الرمحن مصيقر، مثل ممارسة كرة السلة ، كرة اليد 

 ـ املشي :0ـ0ـ2

 (020,026، الصفحات 2112)عصام حسنات،  ارشادات جلعل املشي مفيد ومثاليا :

ارفع الرأس وأنظر اىل األمام , ويفضل أن يرتفع النظر اىل أعلى بناية أو شجرة يف هناية املسار أو الشارع مبا يضمن  -

 بقاء الصدر مشدودا أعلى البطن مسحواب اىل الداخل .

 جتعلهما منحنيان اىل االمام  الداخل و وحافظ على الظهر ابق الكتفني اىل اخللف دون شد , دون شد وال -

 مستقيما وقائما .
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 اجعل عضالت البطن مشدودة قدر االمكان اىل الداخل , وعضالت الورك مشدودة قليال اىل األمام . -

 اجعل مفصل الركبة مرن احلركة والجتعله مشدودا حبيث اليتحرك الساق والفخذ معا . -

الداخل بدون تكوين قبضة كاملة  , وال جتعل يدك  تتدىل اىل األسفل بل اجعل الذراع بشكل اثين أصابع اليد اىل  -

زاوية قائمة عند املرفق وحرك يديك اىل االمام واخللف حبيث يرتفع الكف اىل مستوى الكتف , مث تفرد مفصل 

 املرفق حىت يصل الكف اىل حماذاة الورك .

 مامية على األرض يليه بقية القدم , وادفع أبصابع الرجل اخللفية اىلاجعل اخلطوة حبيث يكون عرقوب القدم اال -

 االمام .

امشي على استقامة واحدة و حبيث تنتقل خطاي على طول مسار أمامك , وحاول أن تسري بوضع رجليك  -

 بشكل موازي للخط حبيث تكون أصابع القدمني متجهة اىل األمام وليس ألحد اجلانبني .

 سرعة فال جتعل خطواتك واسعة بل زد يف عدد اخلطوات يف أقل وقت ممكن .اذا أردت املشي ب -

 تنبه بقدر االمكان لتنظيم الشهيق من األنف والزفري من الفم  وتوقيتهما مع خطوات املشي . -

 ـ اجلري :2ـ0ـ2

ة ، ال جيب أن ترتكز اهلوائي ان تدريب املدوامة أثناء مرحلة الطفولة جيب أن توجه اىل تطوير املداومة القاعدية وحتسني السعة

م الهنما يتطلبان جمهود كبري ال هوائي لذ جيب اختيار مسافات مدهتا من 1222و 622االختبارات على جري مسافيت 

دقيقة ريتم حر ، جيب اعطاء أمهية قصوى لتنمية املداومة خالل كل حصة تعليمية عن طريق األلعاب  15أو  12ـ  5

 الكبرية . 

 13سنة للبنات و 13ـ  12ة يبدأ دائما متأخرا ال قبل األوان ، أحسن فرتة لتدريب القدرة اهلوائية هي مابني تدريب املداوم

 سنة للذكور . 14ـ 

حيث جيب الرتكيز يف تدريب املداومة أوال على حجم التدريب ال الشدة ، و أن يكون أبشكال تتأقلم مع مستوى كل فرد 

 ن التدريب متنوع وجذاب ويسمح للطفل ابستعمال خياله بعيدا عن الضغوط اخلارجية ، ويكو 

 (Weineck, 1997)اختيار طرق ووسائل التدريب جيب أن تراعي املستوى النفسي للطفل و املراهق 
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 ـ التمارين التقوية العضلية : 2ـ2

 ـ تعريف :0ـ2ـ2

خدم فيها مقاومة ضد حركة العضالت ، مثل مترينات رفع األثقال ، أو وهي ذلك النوع من التمرينات البدنية اليت تست

التمرينات السويدية ) اليت يستخدم فيها اجلسم أو جزء منه كمقاومة ، مثل مترينات الضغط ابلذراعني ، أو ابستخدام احلبال 

 .(2221ن مصيقر، )عبد الرمحاملطاطية ، أو الكرات الطبية أو ماشابه ذلك 

 

 

 

 أسس ممارسة مترينات القوة العضلية لألكادميية األمريكية لطب األطفال:ـ 2ـ2ـ2

 )مفيت ابراهيم محاد، لطب االطفاللؤمتر اجلهات السبع  مت اقرارها يف مفيما يلي نعرض اسس ممارسة مترينات املقاومات واليت 

 : (165ـ162، صفحة 2212

 اساس عامـ 

لميا ومن خالل برامج مصممة تصميما  ع أبمان"ممارسة االطفال البنني والبنات لتمرينات القوة العضلية جيب ان يتم 

 متخصص " وإشرافصحيحا ،وينفذ بواسطة قيادة  

شدة يت تتضمن تكرارات اداء حركي بجيب ان يشجع االطفال للمشاركة  يف التمرينات املنتظمة ،ال:  ساس االولاألـ 

"بصعوبة " مقاومة مناسبة ،ويراعي هناك فرصة لتنمية  القوة العضلية من خالل العديد من االنشطة  احلركية ،واليت منها 

 ،ومترينات املقاومات  املبسطة ،وممارسة اللعب . ابألثقالاملشاركة يف النشطة  احلركية ، وممارسة التمرين 

 ية منها سرعة ،او منافسة على رفع اقصى كم أبقصىبرفع االثقال او دفع املقاومات  ألطفالال ينصح :  اينساس الثاألـ 

تعلم واكتساب على ال واألثقالجيب ان يوجه الرتكيز خالل املرحلة االوىل ملمارسة مترينات املقاومات :  ساس الثالثاألـ 

 تقبل الصغار ملثل هذا النوع من مترينات القوة العضلية .مهارات اداء التمرينات بصورة صحيحة ، والعمل على 
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لكل  لألداء ةالنموذجيضرورة اداء منوذج عملي للطفل او املراهق من جانب املشرف لتوضيح الطريقة :  ساس الرابعاألـ 

تمكن من رفع الثقل او يمترين سيتم تنفيذه ،على ان تكون اخلطوة التالية هي ممارسة الطفل او املراهق للتمرين تدرجييا ،حىت 

 .مرات مثال " (12ـ1)قاومة لعدد مناسب من املرات "دفع امل

مرة (12ـ1)من الضرورة مراعاة ان تكون التكرارات رفع الثقل لتمرينات اجلزء العلوى من اجلسم بني :  ساس اخلامساألـ 

مرة .ومبجرد ان يكون الطفل ( 22ـ15) بني ،وان تكون التكرارات رفع او دفع الثقل لتمرينات اجلزء السفلى من اجلسم ما

ميكن زايدة  ،واليت مت حتديدها سابقا ،فانه يف هذه احلالة واألثقالقادر على اداء التكرارات احلد االقصى لتمرينات املقاومات 

 عدد مرات تكرارات االداء ،او زايدة الثقل املرفوع .

رها الطفل طبقا حملتوى االسس السابق ذكرها هو ما بني عدد اجملموعات اليت ميكن ان يكر :  ساس السادساألـ 

 مترينات . (1ـ6)جمموعات ،لعدد من (3ـ1)

جيب ان تكون الراحة البينية لألطفال خالل ممارسة التمرينات األثقال او املقاومات ما بني الدقيقة اىل :  األساس السابعـ 

 على األقل . واألخردقيقتني بني كل اداء 

مرات فقط ،مع مراعاة ان يكون هناك  (3ـ2)يوصى ابن يكون عدد مرات التدريب خالل االسبوع من :  مناألساس الثاـ 

 يوم واحد على األقل راحة للطفل بينها .

بتقدم مستوايت القوة العضلية لألطفال ،جيب ضبط الثقل حبيث يتناسب مع مستواهم اجلديد نتيجة  : األساس التاسعـ 

تها . ميكن زايدة األثقال ،أو زايدة عدد مرات التكرارات ،او كالمها يف احلاالت استثنائية إذا تكيف أجسامهم على ممارس

 ما تطلب األمر ذلك ، لكن حبذر .

ضرورة تصميم برامج ممارسة مترينات املقاومات واألثقال من خالل أهداف موضوعة ،وحمددة بدقة :  األساس العاشرـ 

 ب إن حيقق كل ما سبق األداء املطلوب الوصول اليه .،وخاصة ،واختيار التمرينات حيث جي

من الضرورة مراعاة ان ال تكون املمارسة التخصصية يف مترينات املقاومات لألطفال هدفا يف حد ذاهتا خالل مرحلتهم هذه 

 ان الوقت أمامهم متاح ، لذا جيب ان تكون ممارسة التمرينات شاملة للمجموعات العضلية املختلفة .ف،
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ضرورة تنفيذ إمحاء جيد من خالل مترينات التهدئة املناسبة بعد انتهاء من تنفيذ مترينات املقاومات :  ألساس احلادي عشراـ 

مترينات اإلمحاء جيب ان حتقق زايدة درجة حرارة اجلسم ،ومطاطية العضالت ،حيث اهنا من األمور اهلامة , او األثقال 

 األثقال ، كما اهنا تعمل على تقليل من فرص اإلصابة املفاصل . ملمارسة الطفل التمرينات املقاومات او

مترينات التهدئة جيب ان هتدف وحتقق تقليل درجة احلرارة العضالت بعد تنفيذ جرعة التدريب ،وتقليل معدل متثيل الطاقة 

 . للطفل املمارس للتمرينات

 .األطفال قبل من القصوى من قريبة أو ىقصو  أثقال برفع يسمح الـ ويشري اهلزاع بن حممد اهلزاع اىل أنه 

 يف جمموعات 3اىل  1تكرار و ميكن اداء ما مقداره  من  15اىل  6حيث تتكون اجملموعة التدريبية )اجلرعة( الواحدة من 

)اهلزاع بن حممد اهلزاع، تكرار بشكل مقنن  15كجم بعد اجناز   1.5اىل  2.5يتم زايدة املقاومة مبقدار و  .تدريب كل

2225). 

 ـ األلعاب الرايضية والشبه رايضية :2ـ2

تعد االلعاب احلركية من اكثر االلعاب انتشارا وشيوعا يف عامل الطفولة حيث يتميز فيها الدور الواضح للحركات يف       

ها وهادفا ( وذلك لكونه نشاطا تعليميا موجحمتوى اللعب ) العدو , القفز , الرمي أبنواعه , تسليم ومسك الكرة وغري ذلك 

اىل تنمية الطفل تنمية شاملة بشكل عام وتنمية القدرات البدنية واحلركية بشكل خاص فضال عن كوهنا ترمي اىل التغلب 

 على الصعوابت والعقبات اليت توضع يف الطريق للتوصل اىل هدف اللعبة , وان هذا النوع من اللعب يكون ذا قيمة تربوية

كما ميكن ان تكون االلعاب احلركية مجاعية وفيها يشرتك    اذا ما استغل بطريقة صحيحة وبين على اسس علمية سليمة

جمموعة من التالميذ يف اللعب , وتتميز كل االلعاب احلركية اجلماعية بعنصر املنافسة ) فكل مشارك يلعب من اجل نفسه 

 .  (13،11، صفحة 2222)جميد، جل الوصول اىل اهلدف املطلوب  او جملموعته ( وكذلك ابلتعاون املتبادل من ا

 ـ متارين اطالة العضالت:4ـ2

وهي مترينات بدنية غرضها حتسني مرونة العضالت واملفاصل احمليطة هبا . وتسمى مترينات اطالة ألهنا تؤدي فعال اىل اطالة 

طها ببطء على املدى احلركي للمفصل ، ويستحسن اجراء هذا النوع من التمرينات جلميع العضالت العضلة من خالل م

 .(162، صفحة 2221 )عبد الرمحن مصيقر،احمليطة ابملفاصل الرئيسية يف اجلسم مثل الكتفني واجلذع والوركني والركبتني 
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 : النشاط البدين الطاقة املصروفة أثناءـ 3

استهالك األكسجني أثناء  –= )استهالك األكسجني أثناء النشاط  الطاقة املصروفة أثناء النشاط البدين

 النشاط أثناء املصروفة الطاقة حساب ميكن كما.O2عدد الكيلو سعرات احلرارية املقابل لكل لرت × الراحة( 

 يوازي ما طرح مث النشاط لذلك األيضي املكافئ رمقدا وذلك بتحديد األيضي، املكافئ خالل من البدين

 ابلكيلو حرارية طاقة إىل الناتج حتويل مث (الراحة أثناء من الطاقة وهو املصروف) منه واحد األيضي املكافئ

 :التالية املعادلة حراري مستخدما   سعر

 .022 ÷ابلكجم( اجلسم وزن ×5.3× )األيضي  املكافئ  =الدقيقة يف حراري سعر ابلكيلو الطاقة -

  02زن حراري لشخص ي ( مقادير الطاقة املصروفة ابملكافئ األيضي وابلكيلو سعر10ويوضح اجلدول رقم )

ك املصروفة أثناء اجللوس، وكذلك حجم استهال كجم أثناء املشي واجلري بسرعات خمتلفة مقارنة ابلطاقة

قابل كل نشاط من األنشطة املذكورة املستخدم م (ATP)األكسجني ومقدار األدينوسني ثالثي الفوسفات

 يف 

 (0220)عبد الرمحن مصيقر، ذلك اجلدول. 

 املكافئ األيضي : 0ـ2

( ، وهو يعين مقدار الطاقة املصروفة من قبل اجلسم منسوبة اىل ما يصرف أثناء الراحة ، METيرمز له عادة ابلرمز ) 

يبلغ استهالك األوكسجني يف الراحة لدى شخص وزنه ) ليلرت لكل كيلوجرام  من وزن اجلسمم 3,5والذي يساوي تقريبا 

مليلرت يف الدقيقة ( ، وعليه فالطاقة املصروفة يف الراحة تساوي واحد مكافئ أيضي ، وهي حوايل  262كجم  مايعادل   75

راري لسعر احلراري ، حيث تساوي كيلو سعر حمكافئ أيضي أثناء النوم ، وميكن حساب الطاقة املصروفة ابلراحة اب  2,1

 .(156، صفحة 2221)عبد الرمحن مصيقر، واحد لكل كيلوجرام من وزن اجلسم  يف ساعة 
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 ـ الطاقة املصروفة خالل بعض األنشطة البدنية ابملكافئ األيضي :2ـ2

)اهلزاع بن  (METاألنشطة البدنية ) ابملكافئ األيضي  ( يبني الطاقة املصروفة أثناء12جدول رقم)

 :(2212حممد اهلزاع، 

 MET النشاط MET النشاط

 1 تنس فردي 2,5 مشي بطيئ 

 5 تنس زوجي 4 مشي سريع

 12 اسكواش 7 هرولة

 4 كرة الطاولة 1 ق/ك(7,5جري )

 4,5 كرة الريشة تروحيي 1 صعود الدرج

 4 كرة الطائرة تروحيي 6 سباحة تروحيية

 7 كرة القدم تروحيي 7 رايضات الدفاع عن النفس

 12 كرة القدم تنافسي 6 تدريب األثقال

 1 كرة السلة 1 نط احلبل )ببطئ(

 4 أعمل بدنية منزلية )كنس ,غسل( 12 نط احلبل )متوسط(

 

 يلو سعر حراري :ـ الطاقة املصروفة خالل بعض األنشطة البدنية ابلك2ـ2

( : الطاقة املصروفة أثناء بعض األنشطة البدنية ابلكيلو سعر حراري للكيلو جرام من وزن 12جدول )

)خنبة من أساتذة اجلامعات واملتخصصني يف الوطن كجم   01اجلسم وكذلك الطاقة الكلية لرجل وزنه 

 .(161، صفحة 2221العريب، 



 
 

29 
 

 

 نوع النشاط البدين       

 الطاقة املصروفة

 )كيلوسعر/ كجم .ق(

كجم )    72الطاقة املصروفة لرجل وزنه 

 كيلو سعر حراري / ق(

 3,2 2,243 املشي العادي

 4,1 2,27 املشي السريع

 1,1 2,132 دقائق7اجلري )كيلومرت واحد يف 

 7,7 2,11 سباحة تروحيية

 3,1 2,255 الكرة الطائرة 

 1,1 2,13 كرة السلة

 11,2 2,16 مرة يف دقيقة(12نط احلبل )

 2,1 2,242 مترينات االطالة 

 4,2 2,26 مترينات سويدية ) خفيفة اىل معتدلة (

 3,6 2,252 رفع أثقال خفيفة 

 2,1 2,242 غسل الصحون واألطباق

 4,1 2,251 مسح األرض وتنظيفها

 

 

 

 :األداء ومتطلبات املصروفة للطاقة تبعاً  اهلوائية البدنية األنشطة تصنيفـ 5

 للعضالت الالزمة الطاقة على احلصول خالهلا ويتم مستمرة وترية ذات أبهنا تتصف اهلوائية البدنية األنشطة أن من الرغم على

 املمارس، ارةومه األداء ملتطلبات تبعا   اهلوائية األنشطة تلك بني فيما تفاوات   هناك أن إال األكسجني، استخدام خالل من
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 إىل اهلوائية األنشطة تلك نصنف أن عام بشكل وميكن .املمارسة أثناء املصروفة الطاقة مقدار على بدوره يوثر الذي األمر

 :(2221)هزاع بن حممد اهلزاع،  التايل النحو على وذلك جمموعات، ثالثة

 أداءها من وميكن املمارس، مهارة على النشاط أثناء املصروفة الطاقة فيها مدتعت ال هوائية أنشطة :األوىل اجملموعة 

 مترينات الثابتة، الدراجة ركوب اجلري، اهلرولة، املشي، :اجملموعة هذه أمثلة ومن املمارس، حيدده منتظم إبيقاع

 .الدرج صعود جهاز

 البدنية، وقدرته املمارس ملهارة طبقا   النشاط اءأثن املصروفة الطاقة فيها تتفاوت هوائية أنشطة :الثانية اجملموعة 

 التمرينات السباحة، :اجملموعة هذه أمثلة ومن النشاط، ذلك يف االستمرار على إمكانيته على يوثر الذي األمر

 .اجلماعية اخلطى مترينات املائية، اهلوائية الرايضات اهلوائية، اإليقاعية

 البدنية وقدرته املمارس ملهارة طبقا   النشاط أثناء املصروفة الطاقة فيها تتفاوت هوائية أنشطة :الثالثة اجملموعة 

 االسكواش، التنس، القدم، كرة اليد، كرة السلة، كرة :اجملموعة هذه أمثلة ومن املنافسة، وظروف املنافس ومهارة

 .الطائرة الريشة

   خالصة :

 الطاقة توازن أي ، ابجلسم الطاقة توازن ملعادلة  ريكب حد إىل  ختضع اجلسم يف الشحوم خفض عملية أن املعروفمن 

 الشحوم نسبة وخلفض ، البدين للنشاط نتيجة املصروفة الطاقة منها واليت املصروفة الطاقة مع الطعام طريق عن املستهلكة

 املمارسة تمرا عدد زايدة أن أي ٠ البدين النشاط شدة يف وليس ، املصروفة الطاقة حجم يف هي العربة فإن اجلسم يف

 ممارسة عن ينقطعون(    وكبارا   صغارا  )  البدانء ألن نظرا   ، األمهية غاية يف األمر وهذا ٠ الشدة زايدة عن تغين ومدهتا

 مث ، ابإلحباط وابلتايل ، ابإلجهاد يصيبهم مما ، الشدة على تركز البدين النشاط برامج ألن كبري حد إىل البدين النشاط

 ٠ (2221)هزاع بن حممد اهلزاع،  البدين النشاط ممارسة هبجر
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وتكوين الجسم الســمنـة  
 الفصــــل
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 :متهيد

انتشرت السمنة يف العديد من الدول الصناعية وهي تزحف اآلن بقوة البلدان اليت يف طور النمو . ذلك ما 

رة عن منظمة الصحة العاملية حول تفشي السمنة يف دول العامل ، وأمهية اختاذ كل تشري اليه عدة تقارير صاد

السبل ملكافحتها ، وتعد السمنة مصدر خطورة كبرية على صحة االنسان وتساهم يف االصابة ابلعديد من 

 .(2225بن حممد اهلزاع،  )اهلزاعاألمراض املزمنة ابإلضافة اىل عدة تبعات نفسية واجتماعية 

 اجلسم : تكوين وتركيب -1

  : تكوين اجلسم Body composition))  هو دراسة املقومات األساسية اليت يتكون منها جسم

االنسان ) عظام، عضالت ،شحوم ،معادن ، سوائل ( وأتثري املتريات البيئية على هذا التكوين ) 

 )اهلزاع بن حممد اهلزاع( اجلهد البدين ، التغذية ، اخل . ..(

  : تركيب اجلسم:(Body Structure) اليتهو مصطلح يشري إىل جمموعة األجزاء أو العناصر 

د األجزاء أن تركيب اجلسم يهتم بتحدي وهذا يعىنتشكل الكل عندما ترتابط مع بعضها البعض . 

نظيم  الذي وكذا  التترتابط هبا تلك األجزاء اليت يتكون منها الكل ، والطريقة  اليتوالعناصر 

 .(0222)نشوى سعيد السيد رجب،  يتكون منه هذا الكل.

 مكونني أساسيا  مها : االعتبار يفويتطلب فهم تركيب اجلسم أن أنخذ  -

 Fat tissues weight  :           وزن األنسجة الدهنية 

   Lean body weight :      غري الدهنيةوزن األنسجة 

فوزن األنسجة الغري دهنية يشري إىل وزن العضالت العظام واألجهزة العضوية الداخلية وكذا األنسجة 
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، بينما يعرب وزن األنسجة الدهنية عادة على الكمية  (Connective  tissues) اجلسم يفالضامة 

للجسم ويتم التعبري عن هذه النسبة    (Total body weight)الكلية للدهون منسوبة إىل الوزن الكلى

 :  كالتايل

 FWوزن الدهون                                    

  F %  ×                      =122نسبة الدهون يف اجلسم 

  BWوزن اجلسم                                     

كل من العضالت والعظام واألجهزة احليوية :الكميات املطلقة   Body Weight (BW)حيث 

 .(2212)سفاري سفيان،  واألنسجة الدهنية يف اجلسم.

 ـ معدل نسبة الدهن ابجلسم تبعا للسن واجلنس :2

أمحد نصر الدين سيد، )( يبني معدل نسبة الدهن  ابجلسم تبعا لسن واجلنس 14جدول رقم )

 :(241، صفحة 2223

 متوسط الدهن العمر ابلسنوات
 اانث ذكور

15 12% 21,2% 
 %25,7 %12,5 21ـــ  11
 %21 %14 21ــ  23
 %32 %16,5 42ــ  32
 %32 %21 52ــ  41

   Sharky1984نقال عن 
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 :(252، صفحة 2223)أمحد نصر الدين سيد، ( :يبني معاير نسبة الدهون ابجلسم 11جدول رقم)

 اانث ذكور تقدير درجة السمنة

 %17أقل من  %12أقل من  نسبة منخفضة جدا من الدهون
 %22ــ  17 %13ــ  12 نسبة الدهون منخفضة
 %24ــ   21 %17ــ  14 نسبة الدهون متوسطة

 %27ــ   25 %22ــ  11 نسبة الدهون فوق املتوسط
 %32ــ  21 %25ــ  21 نسبة الدهون عالية

 %32أكرب من  %25أكرب من  السمنة

 et al robbins1999روبنس وآخرون .   عن

 ـ السمنة :2

 ـ تعريف السمنة:0ـ2

ة قعن حده الطبيعي نتيجة تراكم الدهن فيه وهذا الرتاكم انتج عن عدم التوازن بني الطا مرض السمنة هي زايدة وزن اجلسم

املتناولة من الطعام والطاقة املستهلكة يف اجلسم ,وتعترب السمنة من االمراض املزمنة واملعقدة  مثل :مرض السكري وضغط 

مبسلسل  انتهاءو من املشاكل االجتماعية والنفسية  ابتداءمهوم ومتاعب لضحاايها  من ماحتملهالدم املرتفع  والسمنة بكل 

 (227، صفحة 2212)حازم النهار و زومالؤه،  ض القلب  واملفاصل والدوايل والسكرياالمراض الذي ال ينقطع مثل امرا

. 
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فالسمنة هي عبارة عن زايدة نسبة الدهون يف أماكن متفرقة من اجلسم تزداد عن املعدالت الطبيعية للفرد ، 

قوة وزايدة نسبة االصابة أبمراض القلب والسكر وضغط مما تؤدي اىل بطء احلركة وقلة النشاط وضعف ال

 (113، صفحة 2224)مدحت قاسم وأمحد عبد الفتاح، الدم 

 

 

 للسمنة اسباب كثرية ويتفق االطباء على جمموعة منها وهي : ـ أسباب السمنة:2ـ2

 :النمط الغذائي 

دي اىل لية مع عدم صرف هذه السعرات يؤ الغذاء الغين ابلسعرات احلرارية العن تناول اأحيث انه من املؤكد  

تكتل على  من الكربوهيدرات والربوتينات يف الأن الدهون هلا قدرة تراكم الدهون يف اجلسم االنسان علما أب

 .(221، صفحة 2212)حازم النهار و زومالؤه، نسجة اجلسم الدهنية أيف 

 : قلة النشاط واحلركة 

اط املستمر عماهلم النشأن السمنة اندرة احلدوث يف االشخاص الدائيب احلركة او الذين تتطلب أمن املعروف  

ن قلة حجم  النشاط مبفرده ليس ابلسبب الكايف حلدوث السمنة فال شك ان أولكن جيب ايضا ان نعرف 

ض  حتسني صحة االنسان فقد اشارت الدراسات ان للرايضة دورا يف ختفيالنشاط واحلركة هلا فائدة كبرية يف

  نسجة اجلسم لهأنسولني واستقبال ن هلا دور يف نشاط األأيف الدم كما  واجللوكوزنسبة الدهون 

 :العوامل النفسية  
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لك يف ذكثر منها يف الرجال فحني يتعرضن ملشاكل نفسية قاسية ينعكس أهذه احلالة منتشرة يف السيدات 

 .صورة التهام الكثري من الطعام 

 : االسباب الوراثية 

 عنه املسئول مبرض السمنة و اإلصابةسباب أمن  %12,6تؤكد االحباث احلديثة ان الوراثة حتتل بني  

 إالجني مسؤال عن السمنة يف حيواانت املعمل  222ا اجلينات الوراثية يف اجلسم وقد مت اكتشاف اكثر من 

ون يف الوراثية تشمل  طريقة توزيع الده واألسباب.  لإلنسانزال حتت جمال البحث ابلنسبة ان معظمها ما

تمد على يعمعدل احلرق للجسم وكيفية حتويل الدهون اىل طاقة كما ان نشاط بعض االنزميات  ،اجلسم 

 بعض اجلينات الوراثية 

 : اجلنس 

 ألمريكانواوض البحر االبيض املتوسط كثر عرضة للسمنة مثل سكان منطقة حجناس األهناك بغض األ 

 األجناسو جناس الشرق االقصى مثل الياابن والصني أبينما تقل بني  ،صل مكسيكي والزنوج االمريكان أمن 

 . (231، صفحة 2212)حازم النهار و زومالؤه،  وأمريكا أروايالبيضاء يف 

 : السن 

كغم(  4ـ2ن يزداد الوزن مبعدل )ألسمنة مع السن فكلما تقدم السن زاد الوزن ومن املقبول وتزيد معدالت ا

سنوات وهذه زايدة الطبيعية مع تقدم السن هلا فوائد خاصة بني االانث فهي حتمي من االصابة  12كل 

جاعيد يف تكما اهنا تقلل من ظهور ال،سرتوجني هرمون األ إبفرازمبرض هشاشة العظام حيث تقوم الدهون 

 الوجه والرقبة والكفني ومن املعروف ان االطفال املصابون ابلسمنة معرضون لالصابة ابلسمنة مدى احلياة.
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 :اهلرموانت والغدد  

 الطمث  وفرتة انقطاع واإلرضاعفرتة البلوغ  واحلمل  وأمههامبرض السمنة  لإلصابةوهناك فرتات حرجة 

يف هرموانت اجلسم وخاصة هرموانت االنوثة  ولذلك  ضطراابتاالومن املعروف ان هذه الفرتات يصاحبها 

فيها  اليت ميكن التحكم وهناك بعض األسباب هي ضعف الرجال. لإلانثالسمنة  ابلنسبة   فاإلصابة

 هي :و وعالجها 

 ـ السلوكيات والعادات الصحية املرتبطة ابلتغذية والرايضة .1

الكورتيزون  أمههاو من معدل حرق اجلسم وختزين الدهون  اإلقاللو ـ بعض االدوية اليت تؤدي ايل فتح الشهية 2

 واهلستامني ومضادات االكتئاب . احلساسيةومضادات 

وقدت  سباب اخلارجية (هم األأـ الضغوط النفسية اليومية والقلق والتوتر الدائم واالكتئاب )وهي من 3

ازم النهار و )ح قلق والضغوط النفسيةمن املصابني مبرض السمنة هو نتيجة للتوتر وال%72حباث ان األ

 .(232، صفحة 2212زومالؤه، 

 ابإلضافة اىل أسباب أخرى مثل :

ساهم أسلوب حياة املدن وعوملة أسواق الطعام يف زايدة انتشار السمنة يف العامل مما أسفر عن وجود أكثر 

 مليون طفل يعانون من زايدة الوزن عامليا . 155بالغني وأكثر من من مليار شخص من سكان العامل ال

كمال ) رمبا تساهم البطالة يف زايدة السمنة واخاصة اذا كان لديه مصادر مالية من الوالدين أو األصدقاء و 

 .(162،ص2221مجيل الربضي، 
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 ـ أنواع السمنة :2ـ2

ويعتقد ان السبب يف هذا النوع من السمنة هو اضطراب يف عملية تنظيم الشهية  ة :السمنة الوراثي ـ0ـ2ـ2

 وقد تكون بسبب عوامل وراثية نفسية تزيد الشهية وزايدة االكل لدى الشخص . ،واجلوع 

  السمنة العصبية : ـ2ـ2ـ2

 دة ايحيث اثبتت التجارب على احليوان ز  ،وقد يكون السبب يف ذلك اصاابت ابجلهاز العصيب 

مما يسبب  للشخص ويتميز هذا النوع ابجلوع الشديد، نسبة السمنة بعد اصابة اجزاء من اجلهاز العصيب 

 الزايدة املفرطة يف تناول الطعام.

 

 

 السمنة بسبب عدم توازن الغدد الصماء :  ـ2ـ2ـ2

 : و زايدة نسبة  دتسبب زايدة الوزن نتيجة جتمع كميات من املاء حتت اجلل نقص افراز الغدة الدرقية

.  الدهون لنقص التمثيل الدهين ّ

 : تسبب السمنة وخاصة يف منطقة الوجه والعنق واألطراف االمامية اضطراب افراز الغدة الدرقية

 . بسبب جتمع السوائل هبا )زايدة الكورتيزول(

 : ألطراف س ابولي ،و هبا يزيد جتمع السوائل يف منطقة الوجه والعنق فقط  اصابة الغدة النخامية 
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 : ند أو ع ،تسبب زايدة يف الوزن خاصة للسيدات يف سن اليأس  نقص افراز الغدة اجلنسية

 االضطراب لنزع املبيض أو اخلصية جراحيا. 

 : را لزايدة نظ ،وهنا تزيد الدهون لزايدة استخدام اجللوكوز بواسطة اخلالاي  زايدة افراز االنسولني

 ن تناول الطعام الذي يتحول اىل دهون .افراز االنسولني والذي بدوره يزيد م

 : البدين النشاط قلةالسمنة الناجتة من  ـ4ـ2ـ2

لوزن حىت مما يسبب زايدة ا ،وذلك بسبب اخلمول وقلة التدريب الرايضي  ،انواع السمنة شيوعا  وهي اكثر

جلوع االحساس اب الن عدم النشاط يقلل من استهالك اجللوكوز مما يقلل من ،مع تناول كمية غذاء معتدلة 

، 2221)حشمت و حممد صالح الدين،  ومع ذلك يعاين الشخص زايدة يف الوزن خاصة النساء ،

 .(116،115صفحة 

 

 

 

  ـ أضرار وأعراض السمنة :4ـ2

 ـ األعراض الصحية :0ـ4ـ2

يث أهنا تؤدي ، حبوجود ما يهدد صحته وحياته  لإلنسانتعترب السمنة بداية لعدة أمراض ومؤشر حتذيري 

 :)قسم طب األطفال مستشفى امللك فهد، السمنة عند األطفال(اىل العديد من املضاعفات منها 
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 ـ االصابة ابرتفاع ضغط الدم واالصابة مبرض السكري النوع الثاين .

 صابة أبمراض القلب والشرايني .ـ حدوث ضيق وصعوبة يف التنفس واال

 ـ التهاب الكبد الشحمي وحصوات املرارة و أمراض املفاصل .

 تكيس املبايض لدى الفتيات والنساء .

 ـ ابإلضافة اىل أن السمنة تتسبب يف حدوث ضيق وصعوبة يف التنفس

ى ذلك كثرية األمثلة علوتعترب السمنة عامل اجهاد اضايف مستمر على مجيع أجهزة وأعضاء اجلسم الداخلية و 

 :(71،71، صفحة 2221)وليد قصاص، نستعرض بعضها يف اجلدول االيت 

 ( : األضرار الصحية للسمنة على أجهزة وأعضاء اجلسم 16جدول رقم )

 األعراض الصحية أضرار

 

 القلب

ق لطبيعي للجسم يعين ثلثي كيلومرت  وهذا عمل اضايف طاقة اجلسم وابلتايل يؤدي اىل ارهاان زايدة كيلو غراما واحدا على الوزن ا

 خالل االوعية الدموية لتغذية الوزن الزائدمن واجهاد عضلة القلب يف ضخ كميات دم اضافية 

 

األوعية الدموية 

 والدهون

لى ول( يف الدم فان للدهون أيضا القدرة على الرتسب عملا للسمنة والبدانة عالقة مباشرة يف زايدة كمية الدهون )الكوليسرت 

اجلدار الداخلية لالوعية الدموية ولذلك فان احتمال تصلب الشرايني أو ارتفاع ضغط الدم أو الذحبة الصدرية أمر وارد يف 

 االنسان البدين

 

 البنكرايس والسكري

خاصة للمواد الكربوهيدراتية والسكرية مما ينتج عنه اجهاد ان من اسباب مرض السمنة الشراهة الغذائية )احلمية الغذائية (و 

وارهاق لغدة البنكرايس يظهر يف افراز اضايف هلرمون االنسولني ملتابعة الكميات الكبرية من الغلوكوز يف الدم وابلتايل يسبب 

 رض السكري.عن ذلك مقصور وعجز وفشل للبنكرايس يف افراز هرمون االنسولني الحتياج الوزن الطبيعي للجسم وينتج 

 

 اعتالل الكبد

من ااثر السمنة ترسب وتراكم الدهون حول أعضاء اجلسم الداخلية وخاصة الكبد مماينتج عن ذلك اعتالل الكبد وعدم قدرته 

 على وظيفته بدقة وانتظام.
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 اجلهاز اهلضمي

أداء  ئية غري صحيحة من عوامل اجهاد املعدة يفاالفراط الغذائي وعدم تنظيم أوقات تناول الطعام واتباع عادات وأساليب غذا 

نشاطها الطبيعي مما ينتج عنه قصور يف نشاط املعدة الفراز العصارات اهلضمية ونشاطها يف احلركة ويسبب بعد ذلك عسر 

 يف الفضالت .ر اهلضم  واحلرقان وانتفاخ يف البطن وتولد الغازات لبقاء االغذية يف املعدة فرتة طويلة وكذا عدم القدرة على تص

 

 اجلهاز التناسلي

تؤثر السمنة على مراكز االفرازات اهلرمونية اجلنسية ، وينتج عنها ضعف القدرات اجلنسية لالنسان فيصاب الرجل ابلعنة وتصاب 

داخلية لاملراة بعدم االجناب أو العقم املؤقت واالضطراابت  وعدم ظهور احليض ابنتظام الن املبايض االنثوية أكثر االجهزة ا

 احليوية اليت ترتاكم عليها الدهون.

 

 الغدد واالفرازات

تؤدي السمنة اىل االفراط يف افراز العصارات ، واهلرموانت يف املعدة والبنكرايس واملرارة والكبد ومراكز الشهية واجلنس يف املخ مما 

ذا االجهاد م يف أداء عملها ابنتظام ودقة وابلتايل هيؤدي اىل عدم التوازن اهلرموين بني عمليات االجهزة احليوية وافرازات اجلس

 يقلل من كفاءة االجهزة احليوية يف اجلسم مع تعرضها ملتاعب صحية.

ان زايدة كيلوغراما واحدا على الوزن الطبيعي للجسم يزيد ابلتايل من العبء الواقع على العمود الفقري ، ومفاصل القدمني  القطنيةالظهر  االم

ركبتني والقدمني الظهر وال وأالممل مقدار الزايدة وابلتايل ظهور أمراض أخرى مثل الروماتيزم واالنزالق الغضرويف والركبتني حل

 .)تصلب املفاصل (، وقلة النشاط احلركي

 

 

 حاالت خاصة

ا وذلك لسماكة النسيج هتعترب الزايدة الشاذة يف الوزن )السمنة غري الطبيعية (من أهم عوائق يف اجراء العمليات اجلراحية لصاحب

 الدهين حول االجهزة احليوية وعدم التئام اجلروح بسهولة عند االصابة أو اجراء العمليات .

أما الزايدة الشاذة يف الوزن ابلنسبة للحامل  فقد تتعرض صاحبتها اىل تعسر الوالدة أو اجراء عملية قيصرية عالوة على أخطار 

لرحم والكلى الظهر وقلة كفاءة االجهزة احليوية مثل ا وآالم ارتفاع  ضغط الدم ومرض السكري السمنة أثناء احلمل واليت تتمثل يف

 والكبد واملعدة مع قصور يف أداء عملها بدقة وانتظام .

السمنة وداء امللوك 

 )النقرس(

ة من الكالسيوم ى كميات كبري ومن أسباب السمنة الشراهة الغذائية وخاصة للمواد الربوتينية كاللحوم واألمساك اليت حتتوي عل

 .واألمالح اليت ترتسب يف مفاصل اجلسم املختلفة واليت تؤدي مبرور الزمن اىل مرض النقرس )داء امللوك(

 

 

 أعراض اجتماعية :ـ 2ـ4ـ2

 مثل :  تؤثر السمنة على النواحي االجتماعية لصاحبها
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 ة والراحة والنوم  وقلة احلركة والكسل .أـ عدم ظهور واالشرتاك يف احملافل االجتماعية وتفضيل العزل

ب ـ السمنة تقلل من مظاهر أانقة الشخص ومظهره لبعد مقاييس جسمه عن املعدل الطبيعي لإلنسان ، 

 فالقوام امللفوف والشكل املرغوب من العوامل املؤثرة يف أانقة ومظهر االنسان .

اء يومية فالسمنة وزايدة الوزن ال تساعده على أدت ـ تؤثر السمنة على انتاج االنسان ألعماله وواجباته ال

 أعماله بسرعة واللجوء اىل أخذ فرتات الراحة الطويلة والشعور ابلتعب ألقل جهد بدين أو حركي .

ث ـ يتعرض االنسان السمني لبعض املضايقات و االنتقادات االجتماعية واليت تعرضه للسخرية واألضحوكة 

اصة يف احملافل ذية خوعدم تناسقه،عالوة على شهيته املفتوحة اللتهام االغ بني عامة الناس لضخامة جسمه 

 االجتماعية 

 أعراض نفسية :ـ 2ـ4ـ2

 تؤثر السمنة على النواحي النفسية لصاحبها مثل :

اهلرموانت  النفسية نتيجة الرتفاع ضغط الدم  واختالل التوازن بني افراز واالضطراابتأ ـ الشعور ابلتوتر والقلق 

 .كفاءهتاعمل األجهزة الداخلية وقلة  و 

ب ـ مييل االنسان السمني اىل فقدان الثقة ابلنفس والشعور ابلسخرية أمام الناس ملظهره الغري املتناسق فيلجأ 

 .(71، صفحة 2221)وليد قصاص،  . اىل العزلة واالنطواء وعدم مشاركة االخرين

 

 :وأمراضهانة السمـ 1ـ2
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 : (232، صفحة 2212)حازم النهار و زومالؤه،  ترتتبط السمنة ابلعديد من األمراض مثل 

 القلب واملوت املفاجئ: وأمراضالسمنة ـ 0ـ1ـ2

ها مؤشرا عاما ولكن هل تعلم انه من النادر ما جتد  معمر بدينا , قد تكون هذه النظرية فيها شئ من املغالطة

حتاج كل منها فالوزن الزائد هو محل زائد على القلب والرئتني في ،ختفيض وزهنم  أبمهيةللبدينني بدانة مفرطة 

هنا عالقة أ إالالقلب وتصلب الشرايني  وأمراضاىل جمهود مضاعف . ورغم عدم معرفة العالقة بني السمنة 

 تناول طبيعة ونوع  الغذاء الذي يتناوله البدين حيث انه مييل اىلموجودة وان كانت هذه العالقة تتعلق ايضا ب

ثل هذه االصناف  و الكربوهيدرات  وتناول مأاالغذية الغنية ابلدهون او املقلية اكثر من ميله لتناول الربوتينات 

 مراضأب ما عالقة السمنةأمراض القلب . ول أليرفع نسبة الكوليسرتول يف الدم وهذا هو عامل اخلطورة األ

 و عمرها عند الشخص أالقلب واملوت املفاجئ فهي عالقة تعتمد على مدة البدانة 

مراض القلب  سنوات تزيد نسبة التعرض األ 12وجدت بعض الدراسات ان استمرار السمنة ملدة تزيد عن 

 ىلو األابلذات عند االصابة ابلسمنة يف مرحلة  الطفولة او يف مرحلة الشباب  ،واملوت املفاجئ 

 

 



 
 

43 
 

   السمنة ومرض السكري: ـ2ـ1ـ2

ن هناك عالقة قوية بني السمنة ومرض السكري  )الغري املعتمد على االنسولني(غري اننا جيب أمما ال شك فيه 

القة ع اجلغرافية وغريها ,ولكن ما واألماكننغفل عن انه توجد اسباب اخرى مثل الوراثة واجلنس  ان ال

 السمنة مبرض السكري ؟

واد تسمى الطاقة هذه امل  إلنتاجية عليها مواد تستقبل هرمون االنسولني الذي حيرق اجللوكوز ان كل خل

ذه اخللية نسولني لن يعمل على هو قل عددها فان األأمل توجد هذه املستقبالت  وإذامستقبالت االنسولني 

ها اثبتة على اخللية الدهنية تاملستقبالت نسب هوهذ، وابلتايل لن يستفيد من اجللوكوز فرتتفع نسبته يف الدم 

نسبة ملساحة لالعادية فان زاد حجم اخللية كما هو احلال عند البدين فان عدد املستقبالت تكون قليلة اب

مثل ملرضى السكري نه العالج األأاخللية الكبرية احلجم  وهلذا ينصح االشخاص البدينني بتخفيض وزنه  حيث 

 .نسولني واستقباله عند املرضى افراز األدي اىل حالة ؤ ن ختفيف الوزن يأ ااذ

  السمنة وارتفاع ضغط الدم :ـ 2ـ1ـ2
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ن ختفيف أ العاديني و ضعاف نسبته بنيأن نسبة ارتفاع ضغط الدم بني البدينني تصل اىل ثالث أيكفينا القول 

اىل  لالوزن مع التقليل من تناول ملح الطعام  عند مرتفعي ضغط الدم حيسن حالة ضغطهم  يف حدود تص

52% . 

 

 : واألربطةالسمنة واملفاصل ـ 4ـ1ـ2

 السمنة محل زائد ايضا على مفاصل اجلسم واربطته ويظهر ذلك يف االم متعددة ابملفاصل .

 السمنة واجللد:ـ 1ـ1ـ2

فطرية والبكتريية ال واإلصاابتالسمنة تزيد كمية االنثناءات يف اجللد ولذلك يكون اجللد عرضة لاللتهاابت 

 ب عدم حتمل الطقس احلار .اىل جان

 : ـ كيفية قياس السمنة6ـ2

: يقاس الطول ابلسنتيمرت  ويقدر الوزن ابلكيلوغرام  مث يقارن الوزن ابلوزن  املوجود ابجلداول القياسية لالوزان امليزان  ـ0ـ6ـ2
 يل .الطبيعية  بناءا على الطول والعمر واجلنس  وبذلك ميكن حساب الوزن الزائد عن الوزن املثا

من مناطق  ابلذراعني  والظهر والبطن وتفرغ جبداول خاصة وميكن من خالهلا حساب نسبة  قياس مسك اجللد : ـ2ـ6ـ2

 الدهون يف اجلسم  وكذلك توجد موازين واجهزة ميكن ان تعطي نسبة الدهون  وتقارن هذه النسب ابلنسبة الطبيعية  
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كان وزنك طبيعي ام ال هي ما تسمى بطريقة   ميكن ان حتدد اذا ماان من افضل الطرق اليتمؤشر كتلة اجلسم:  ـ2ـ6ـ2

 ( وذلك حسب املعادلة التالية :BMIدليل كتلة اجلسم )

BMI:  )املربع( الطول )ابملرت÷ الوزن )ابلكيلوغرام 

 (: يبني درجة السمنة حسب معاير مؤشر كتلة اجلسم10اجلدول رقم)

 دةمتزاي 11.5اقل من  وزن اقل من الطبيعي
 قليلة 24.1ـ11.5من  وزن طبيعي
 متزايدة 21.1ـ  25من  وزن زائد

 عالية 34.1ـ  32من  مسني درجة اوىل
 عالية جدا 31.1ـ  35من   مسني درجة اثنية

 عالية جدا بشكل كبري 42اكثر من  مسني درجة اثلثة/مسنة مفرطة

مو ومع نها على سبيل املثال ال احلصر )االطفال يف طور النغري ان هناك بعض االستثناءات ال استعمال دليل كتلة اجلسم م

 الكبار , النساء احلوامل , االشخاص ذوي العضالت القوية كالرايضني (

ذلك يعترب شريط القياس من التقنيات املستخدمة يف قياس الوزن و قياس نسبة حميط اخلصر اىل حميط الردفني:  ـ4ـ6ـ2

املرتكمة حول اخلصر اشد خطرا من الدهون املوجودة يف حميط االرداف او يف اي جزء بقياس حميط اخلصر وتعترب الدهون 

اخر من اجلسم , فرتاجع قياس اخلصر يعين تراجع او اخنفاض  كمية الدهون يف اجلسم , واجلدول ادانه دليل مهم يف هذا 

 :(232صفحة  ،2212)حازم النهار و زومالؤه،  الصدد 

 ( يبني حالة السمنة حسب حميط اخلصر12جدول رقم)

 خطر شديد فعلي خطر شديد اجلنس

 سم 122اكثر من  سم 14اكثر من  الذكور
 سم 11اكثر من  سم 12اكثر من  االانث
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 :السبب يف تراكم الشحوم عادة حول اخلصر ـ 4

 عالية من اخلالاي الدهنية يف املناطق خمتلفة من اجلسم وهذهيوجد هناك استعداد لدى بعض األفراد لتكديس نسبة      

ن بشكل فالبعض من األفراد ترتاكم لديهم الشحوم بنسبة اكرب يف الظهر والرقبة، لك ،احلالة هي صفة وراثية ال ميكن تغيريها 

وخاصة النساء.  يكون لديهم استعداد خلزن الشحوم حول منطقة اخلصر) 32خاصة بعد سن )عام فان معظم األشخاص 

ولقد أكدت بعض الدراسات إن مناطق جتمع الدهون ختتلف ابختالف املراحل العمرية واختالف اجلنس وعليه فان أكثر 

سنة  )32  -25(سنة هي غري مناطق جتمع الدهون للمراحل السنية )  25  -21(املناطق جتمع الدهون يف املرحلة السنية

 يف اإلانث .وان هذا االختالف للذكور هو غريه 

ن نصف أمن وزن اجلسم ،إذ  ( %22ــ %11)  ان املعدل العام ملا تشكله نسبة الشحوم من وزن اجلسم لدى الذكور هي

هذه النسبة لدى كال اجلنسني تكون على شكل نسيج شحمي حتت اجللد مباشرة ونسبة كبرية من النصف الثاين تكون 

الدهون بشكل عام تقسم إىل قسمني : القسم األول وتسمى الدهون املخزونة  حول األعضاء الداخلية يف اجلسم ،وعليه فان 

( St orages Fat ) وهو النوع املشار إليه سابقا .أما النوع الثاين فهو الدهون األساسية(Essential Fat   ) وهو

هذا النوع من الدهون لدى الرجال  وتكون نسبة )القلب الرئتني واألعضاء التناسلية لدى املرأة(الذي حييط ابألجهزة احليوية 

 .  (534، صفحة 2212)وديع ايسني التكرييت ،ايسني طه احلجار،  أكثر منه لدى النساء .

 ـ الفوائد اليت تعود على صحة الشخص من خالل تقليل كمية الدهون الزائدة به : 1

 لتمرينات اللياقة البدنية , وتقليل كمية الدهون  الزائدة  حيقق انقاص وزن جسم الشخص املمارس

 : (51,52، الصفحات 2212)مفيت محاد،  مايلي

 . زايدة حجم األعمال اليومية اليت اليت ميكن أن يقوم هبا الشخص يف حياته وزايدة كفاءهتا 

 . نقص فرص االصابة ابألمراض 
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 زايدة فرص التفاعل االجتماعي ملظهر الشخصي وحتسني ا 

 . تقليل املشكالت الناجتة عن سلبيات مفهوم الذات املرتبطة ابلسمنة 

 خالصة:

 للسمنة أتثريات خطرية على أجهزة احليوية يف اجلسم مثل القلب واجلهاز التنفسي و األوعية الدموية

 على اجلوانب النفسية واالجتماعية للشخص املصابوكذا مفاصل اجلسم ، ابإلضافة اىل أتثرياهتا السلبية 

 هبا فيتغري بذلك أسلوب حياته حنو اخلمول البدين واالنعزال ، ومما ال شك فيه أن هذه التأثريات تكون 

 أخطر اذا صاحبت األطفال واملراهقني . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 واحتياجات الجسم من الطاقة ذيةــالتغ
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 متهيد :

ع مناشطه توفري احتياجات اجلسم منه حىت يستطيع ان يؤدي وظائفه احليوية وان يقوم جبميبنسان اىل الغذاء يرتبط احتياج اال

وأعماله اليومية بكفاءة اذ يؤثر الغذاء من حيث النوع والكم على صحة االنسان فهو مرتبط بكل ما يدخل اجلسم من طعام 

تمعات  واألفراد والتغذية ختتلف ابختالف اجمل، احملافظة على احلياة خرى طبية بغرض أو بوسائل أسوائل عن طريق الفم الو أ

، 2222مامحي، )حممد احلاذ توجد العديد من العوامل او املتغريات اليت تؤثر يف التغذية االنسان او يف حاجته اىل الغذاء 

 . (11صفحة 

 ـ الغذاء والتغذية0 

  التغذية :تعريف ـ 0ـ0

مة ز هي " جمموعة العمليات اليت حيصل من خالهلا الكائن احلي على املواد الغذائية الالزمة حلفظ حياته وانتاج الطاقة الال

ون، هار واخر )حازم الن ياته احليوية وأوجه النشاطات املختلفة ومساعدته على النمو وتعويض األنسجة التالفة "للعم

2212) . 

  تعريف الغذاء :ــ 2ـ0

يعرف أبنه هو املادة أو جمموع املواد اليت يتناوهلا االنسان حمتوية على العناصر الغذائية الالزمة للنمو وبناء األنسجة وجتديدها 

حممد حسنني،  ) زكيوللتوليد الطاقة الالزمة للحركة ومقابلة احتياجات العمل وسالمة سري التفاعالت التمثيل الغذائي 

, أي هو كل مادة تدخل اجلسم سواء على صورة أكل أو شرب أو حقن حتت اجللد مبواد غذائية (311، صفحة 2211

 . (13، صفحة 2212)حازم النهار واخرون، 

الغذاء الصحي املتكامل والذي جيب على كل فرد تناوله يوميا من عناصر غذائية  يتكونــ عناصر الغذاء الرئيسية : 2ـ0

 :)أمحد حممد عبد السالم حممد( متعددة ، وتقسم العناصر الغذائية اىل ستة أقسام رئيسية هي
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 ، املاء ، األلياف الطبيعيةـ الربوتينات ، الكربوهيدرات ، الدهنيات ، الفيتامينات، األمالح املعدنية 

ا وم كربوهيدراتيةصل  أابملائة من السعرات احلرارية من   52ان غذاء االنسان املتوازن جيب ان حيتوي على ما ال يقل عن 

دهون غري مشبعة اما الربوتني فيجب ان حيتوي على  %22دهون مشبعة    %12من اصل دهين   %32ال يزيد عن 

غ بروتني على كلغ من وزن اجلسم اما ابلنسبة للرايضي فهذا 1ريبا حيتاج االنسان يوميا وتق(%15ـ10يقل عن ) ماال

   % 72اىل  62القياس قابل للتغيري وخاصة العيب القوة وقد ختتل القاعدة السابقة عند الرايضي فقد يصبح حيتاج اىل     

هار )حازم الن ليت حيتاجها وخاصة يف املنافساتمن السعرات احلرارية ا % 15رات يف فرتة التدريب وتصل اىل   ديهكربو 

 . (14، صفحة 2212واخرون، 

  : مهية الغذاءــ أ4ـ0

للتغذية دور هام يف حياة االنسان فيما يرتبط بنموه او احملافظة على صحته او الوقاية من االمراض او توفري الطاقة االزمة 

 (2222مامحي، )حممد احلاجاته اليومية منها ولقد حددت املنظمة العاملية للصحة االمهية التالية للتغذية الحتي له وفقا

 وهي :

 .احملافظة على اجلنس البشري و االحتفاظ ابجلسم يف حالة صحية جيدة ــ 

 .فة امداد اجلسم ابلطاقة االزمة للقيام أبوجه النشاط املختلــ 

 . احليوية تنظيم العملياتلضروري و  ديد التالف منهاتزويد اجلسم ابملواد االزمة لبناء االنسجة اجلديدة وصيانة وجتــ 

 .وقاية اجلسم من االمراض املعدية يرفع مستوى اداء اجلهاز املناعي لدى االنسان ــ 

 الشروط الصحية الواجب توفرها يف الغذاء :ــ 1ـ0

عيل ،أمحد عبد )كمال عبد احلميد امسا الغذاء العديد من الشروط الصحية واليت أييت يف مقدمتها ما يلي جيب التوفري يف

 :(117،116، صفحة 1111الفتاح، 
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يف ضوء املستوى  فراد وتقاليدهمت األان يكون الغذاء مناسبا حلالة الفرد تبعا لظروفه الوظيفية واحلياة وحالة املناخ وعاداــ 

 .االجتماعي واالقتصادي ونوع االنشطة اليت ميارسها دون االسراف او التطرف يف ضوء نوعية الغذاء اجليد 

ان يكون الغذاء من اصناف متنوعة لضمان احلصول على االحتياجات من املكوانت الغذائية اي يدخل يف تكوينها مجيع ــ 

 .ضرورية بنسب حمددة بدقة املواد احليوية ال

ان تكون املكوانت الغذائية مناسبة من اجلانبني الكمي والكيفي مبا يتناسب مع كمية الطاقة اليت يستهلكها جسم الفرد ــ 

 .من حيث العمر الزمين واجلنس واألداء الوظيفي ومبا حيقق احلد االدىن من الطاقة االزمة للكفاءة البدنية للجسم 

يطهى من الطعام مقبول الشكل والطعم والرائحة ودرجة احلرارة مالئمة مع طبيعة الطقس من اجل حتفيز  ان يكون ماــ 

 .نشاط اهلضم واالستفادة من الغذاء 

 .ان حيتوي الغذاء على الكمية الكافية من املاء واأللياف ــ 

 الوجبات الغذائية اليومية: ـ6ـ0

ع إىل تناوهلا يف اليوم. ولكن أمهية الوجبة ختتلف من جمتم من املعروف أن هناك ثالث وجبات رئيسية يتم

آخر ، ابلنسبة للمجتمعات العربية فإن فرتة العمل تنتهي حوايل الساعة الواحدة أو الثانية ظهرا، ويعين 

 ذلك أن هناك متسعا من الوقت لتناول وجبة كبرية تعترب الوجبة الرئيسية يف هذه اجملتمعات.

 ر:وجبة اإلفطا ـ0ـ6ـ0

وتعترب وجبة اإلفطار ذات أمهية ابلغة لتالميذ املدارس، نظرا ألهنم ال يتناولون أطعمة مغذية خالل ساعات 

النهار. وقد أوضحت الدراسات أنه من الصعب على التلميذ احلصول على مقرراته الغذائية بدون تناول 
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لة طار بسرعة اإلحساس ابلتعب وقوجبة اإلفطار. وعادة ما يصاب األطفال الذين ال يتناولون وجبة اإلف

 الرغبة يف العمل املدرسي، ويكون التفاعل الذهين ضعيفا ويزداد اإلجهاد العقلي.

وتشري الدراسات يف الدول العربية إىل أن نسبة كبرية من أطفال املدارس واملراهقني ال يتناولون وجبة اإلفطار 

د من األطفال قد ينامون متأخرين ويصحون يف املنزل. وقد يرجع ذلك لعدة أسباب منها أن العدي

متأخرين، مما ال ميكنهم من تناول اإلفطار يف املنزل. كما جتد األمهات صعوبة يف حتضري اإلفطار نظر ا ألن 

أوالدهن يذهبون إىل املدرسة يف وقت مبكر، وال يوجد وقت كاف لتحضري الطعام. ومن األمور اهلامة أن 

اول اإلفطار وهذا ينعكس على األبناء فنجدهم ال مييلون إىل تناول اإلفطار  بعض األسر مل يتعود على تن

 . (16، صفحة 1117)عبد الرمحن مصيقر،عبد الرمحن عبيد، كذلك 

 وجبة الغداء: ـ2ـ6ـ0

من ربة األسرة.  تمام األكربتعترب وجبة الغداء  أهم وأكرب وجبة يف اجملتمعات العربية، لذا فهي تنال االه

وتساهم وجبة الغداء يف تزويد اجلسم مبا ال يقل عن نصف املقررات اليومية للفرد، وتناول غداء فقري يف 

 قيمته الغذائية يؤدي إىل صعوبة حصول الفرد على احتياجاته الغذائية يف ذلك اليوم.

د أن تماعية أو النفسية. فعند تناول اإلفطار جنوخيتلف دور وجبة الغداء سواء من الناحية الغذائية أو االج

أغلب أفراد األسرة ال يتناولونه معا الختالف أوقات أعماهلم أو لعدم وجود الوقت الكايف لتناوله. فاألبناء 

يستيقظون ابكرا للذهاب إىل املدرسة وقد يسبقهم أو يتبعهم األب واألم، وأحياان تبقى األم مع بقية أفراد 

 اول إفطارها بصورة متأخرة. ولكن عند وجبة الغداء جيتمع مشل األسرة عادة،األسرة وتتن
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وهذا االجتماع يساعد على الرتابط االجتماعي واالرتياح النفسي، مما يسهل من عملية اهلضم وتفضيل تناول 

وهلا بكميات  االغداء، فإن األطعمة املتناولة يف وجبة الغداء توفر نسبة جيدة من العناصر الغذائية إذا مت تن

 .(17،16، صفحة 1117)عبد الرمحن مصيقر،عبد الرمحن عبيد،  كافية.

 وجبة العشاء: ـ 2ـ6ـ0

ال ينال العشاء أمهية كوجبة رئيسية إذا قورن ابلغداء، ففي اجملتمعات العربية جند أن معظم األسر تتناول 

أما العشاء فنجد تزايد ظاهرة تناوله خارج املنزل أو شرائه من املطاعم، وهذا ينطبق بصفة  غداءها يف املنزل،

للنظر أن وجبة  ومن امللفت خاصة على املدن الرئيسية، أما يف األرايف فما زال العشاء يتم تناوله يف املنزل.

عدد املصادر اليت وهذا راجع إىل تالعشاء أكثر تنوعا من وجبيت اإلفطار والغداء يف بعض اجملتمعات العربية، 

يتم شراء العشاء منها. وهو يعترب فرصة للتغيري والتعرف على األغذية غري املعتاد تناوهلا يف املنزل. وبصفة 

عامة فإن وجبة العشاء يف العديد من الدول العربية ليست ابلسيئة، بل أحياان تكون أفضل من وجبة الغداء 

 خل.خاصة عند األسر ميسورة الد

من املكوانت األساسية يف وجبة العشاء، خاصة عند املراهقني وأطفال  fast foodsوتعترب الوجبات السريعة 

 . (11،11، صفحة 1117)عبد الرمحن مصيقر،عبد الرمحن عبيد،  املدارس يف املدن الرئيسية

 الغذائية : ـ أساسيات التخطيط للوجبات 0ـ0

زم  )يوسف ال من أجل ختطيط لوجبات غذائية صحية جيب االستناد على جمموعة من األسس هي 

 : (22، صفحة 2211كماش، 

  : واملقصود احلصول على كافة واملغذايت ابلكميات الالزمة من األطعمة املتناولة .الكفاية 
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  : د من أن مجيع املواد واجملموعات الغذائية تكون شاملة وابلكميات املوصي هبا .وهو الـتأكالتوازن 

 : أي عمل نظام غذائي للفرد حسب احتياجه من األطعمة واألشربة تبعا للعدد وحجم أو وزن  االعتدال

 احلصة الغذائية .

  : ويعين تناول جمموعات خمتلفة من األطعمة .التنويع 

 : أي مراقبة السعرات احلرارية املتناولة مبا يتناسب مع احتياج اجلسم دون زايدة أو  مراقبة السعرات احلرارية

 نقصان .

جتنب االسراف يف الطعام وااللتزام بكمية الطعام احملددة  من أخصائي التغذية .وتوزيع كمية الطعام  ابإلضافة اىل

، 2212)مروان عبد اجمليد ، يوسف الزم كماش،  املسموحة يوميا على عدة وجبات بدال من تناول وجبة كبرية 

 .(47,41الصفحات 

 ـ األضرار النامجة عن االفراط يف تناول بعض األغذية :2ـ0

نعرف مجيعا أن الشراهة يف تناول الطعام ضارة وختلق أمراض عديدة  ولكن االكثار من تناول غذاء معني قد ينتج عنه    

 : (212،213، صفحة 2221)كمال مجيل الربضي،  األمراضبعض 

ـ االفراط يف تناول السكرايت قد يؤدي اىل تشحم الكبد وتضخم الكلى واملوت املبكر ، اضافة اىل زايدة حامض البول  1

 يف الدم 

ة يار عام للجسم واحنطاط يف القوي اجلنسية حيث تفقد األعضاء اجلنسيـ االفراط يف تناول امللح يؤدي اىل ضعف واهن 2

واملخ و العيون مرونتها كما يعرض اجلسم لإلصابة أبمراض القلب والضغط والتكلس اضافة اىل زايدة احلموضة يف املعدة 

 األمر الذي يعرقل عملية اهلضم .

واجلوز والكاشو وخاصة اذا كانت خملوطة ابلعسل ،ان مثل هذه  ـ االفراط يف تناول املكسرات كاللوز والفستق والبندق 3

اخللطة كما يقول التقرير "ماهي إال مسوم بطيئة فوق طاقة اجلسم مما يؤدي اىل اهلذاين واألرق ليال والتعرق وتسارع دقات 
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وجه . ويفضل صوصا يف الالقلب ، وعدم الراحة ، وهبات حرارية على فرتات متقطعة اضافة اىل كثرة االفرازات الدهنية خ

 تناوهلا يف الصباح وبنسب قليلة جدا .

ـ االفراط يف تناول املياه الغازية والبيكاربوانت ، يعطي عكس املردود املنتظر منه ، فهو يسبب عسر اهلضم ، كما يسيئ  4

مض يف املعدة احلواللمصابني أبمراض القلب والكلى وضغط الدم ، حيث يدخل الصوديوم تركيب معظمها الذي يتحد مع 

مكوان ملح الطعام ، وينتشر منه غاز يفتح أبواب املعدة عنوه ويقود الطعام ايل األمعاء قصرا وبصورة غري طبيعية وقبل امتام 

 عملية اهلضم .

رق ، ألـ االفراط يف تناول القهوة حيث يعمل االفراط يف تناوهلا على االرتباك يف اجلهاز العصيب املركزي حمدثة القلق وا 5

 رجفان اليدين واللسان ، االمل يف القلب خاصة أثناء الليل ، ضعف الذاكرة ، اضعاف الرغبة اجلنسية .

 ـ ترسب بعض أنواع الرمال يف املثانة نتيجة االكثار من تناول احلمضيات واجلوافة . 6

 التغذية للوقاية وعالج السمنة:ـ 2ـ0

 أوال: ختطيط وتنظيم الوجبات الغذائية :

ذية السليمة املتوازنة اذا كانت التغ ، كما ميثل البداية األساسية ملعاجلة السمنة . و عب التنظيم الغذائي دورا هاما  يف الوقايةيل

تساهم يف احلفاظ على نوعية جيدة من الصحة خالل عمر االنسان ،فان هذا يتطلب ختطيطا غذائيا متوازان يشمل 

وهناك خمصصات أو كميات حمددة من اجملموعات الغذائية اليت متد الفرد  ية ،ائاالحتياجات اليومية من العناصر الغذ

ابالحتياجات اليومية من السعرات احلرارية  والعناصر الغذائية االخرى ، دون التعرض االعراض السوء التغذية ، يطلق عليها 

الستمتاع ئية وعمر وجنس الفرد ، ومن االفضل ااحلصة الغذائية واليت خيتلف عددها وحجمها وزهنا تبعا لنوعية املادة الغذا

أطعمة سيئة و بتشكيلة واسعة من االطعمة لتحقيق توازن بني الطاقة املتناولة والطاقة املبذولة ، حيث ال يوجد أطعمة جيدة 

، 2221جلامعات واملتخصصني يف الوطن العريب، )خنبة من أساتذة ا ، بل يوجد أنظمة غذائية جيدة وأنظمة غذائية سيئة 

 . (612صفحة 
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 اثنيا: اتباع سلوكيات والعادات الغذائية الصحيحة :

من أهم عوامل النجاح يف عالج السمنة اتباع العادات الغذائية السليمة ، والعمل على تغيري السلوكيات الغذائية اخلاطئة ، 

، صفحة 2221)خنبة من أساتذة اجلامعات واملتخصصني يف الوطن العريب،  وفيما يلي بعض األمثلة الصحيحة على ذلك

611) : 

 أ ـ سلوكيات تناول الطعام : 

 ـ تناول ثالث وجبات رئيسية يوميا يف مواعيد منتظمة ، مع جتنب أتخري األكل لوقت متأخر من الليل.1

 ملخصص هلا يف املنزل ، حبيث تكون بعيدة عن موقع البصر وتناول األيدي.ـ وضع االطعمة يف املكان ا2

 .ـ تناول مجيع الوجبات الغذائية يف مكان خمصص لذلك 3

 ـ عدم وضع األطباق الرئيسة على املائدة قبل الشروع يف تناول الطعام بوقت كبري .4

 ـ ترك مائدة الطعام مبجرد االنتهاء من تناوله .5

 لنسبة للعزائم واملناسبات ،أبكل وجبة خفيفة أو قليل من الفواكه قبل الذهاب اىل الوليمة .ـ التخطيط اب6

 ـ االحتفاظ مبذكرة يومية خاصة ابلطعام تكون مبثابة خطة للحد من استهالك الطعام .7

جبات ك بتناول و ـ عدم الوصول اىل مرحلة اجلوع الشديد ، الن هذا مدعاة اىل االسراف يف الطعام . وميكن حتقيق ذل1

 خفيفة قليلة السعرات احلرارية بني الوجبات الرئيسية .

 .التوقف لفرتات قصرية أثناء تناول الطعام ، و ـ املضغ اجليد للطعام مع تناوله ببطء1

 عدة .يساعد على امتالء امل ، مما كالسلطة اخلضراء قبل تناول الطعام الرئيسي  ابألليافـ تناول األغذية الغنية 12
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اول الطعام أثناء مشاهدة التلفزيون ، القراءة ، الن ذلك يزيد من الكميات املتناولة دون أن يشعر الفرد بذلك نجتنب ت ـ11

. 

 ـ جيب أن يكون الغذاء صحيا ومتوازان ومتكامال ، بتصنيف نوع الغذاء ، مع زايدة تناول اخلضروات والفاكهة الطازجة 12

ة  كمية حمدودة من الطبق األساس حىت ميكن للشخص معرف  أبخذغري خاص بكل فرد ـ حماولة تناول الطعام يف طبق ص13

 أيكله ابلضبط  والتحكم يف هذه الكمية . كمية ما

  ب ـ التثقيف الغذائي:

 ـ قراءة املعلومات الغذائية على عبوات االطعمة ملعرفة العناصر الغذائية املختلفة 1

لطعام مثل السعرات احلرارية ، ونسبة الدهون ، والسكرايت املركبة ، ومصادر ـ معرفة املعلومات املفيدة على عبوات ا2

 .االلياف  كالفواكه وأكلها بقشرها

 .ـ معرفة حجم ووزن احلصص الغذائية املختلفة 3

 الغذائية ) الرجيم ( والرشاقة واللياقة . واألنظمةعلى الكتب العلمية اليت تتعلق ابلغذاء  واالطالعـ القراءة 5

 اللجوء اىل سؤال اختصاصي التغذية للمساعدة يف اختيار األطعمة املناسبة . ـ6

تماعية ، تعترب قافية واالجثال الناحية ـ تغيري نظرة الفرد عن السمنة ، ففي بعض اجملتمعات وخصوصا االقل تقدما من7

 لرجولة والثراء.، اما الرجل فتعترب مظهر من مظاهر ا املرأةالسمنة مقياسا للجمال واجلاذبية عند 

 : ابألدويةاثلثا: العالج 

حيث  ألمعاءابتقلل من امتصاص الدهون  األوروبيةظهرت حديثا ادوية جديدة يف الوالايت املتحدة االمريكية ومعظم الدول 

ن و تعمل هذه االدوية على االنزميات احملللة للدهون يف اجلسم ، مما يعوق هضمه وامتصاصه . فقد تقلل من امتصاص الده

ن الدهون املتناولة يف الطعام ، مما يساعد على فقدان الوزن . ونظرا الن هذه االدوية تعوق امتصاص %32بنسبة تصل اىل 
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اىل الوقاية من  ةابإلضافالدهون فقد ختفض من نسبة الكوليسرتول يف الدم ، مما يقي من أمراض القلب واالوعية الدموية ن 

اال بعد مراجعة الطبيب املعاجل ، حيث اهنا قد تؤدي اىل قلة امتصاص  األدوية السمنة  . وال ينصح ابستعمال هذه

 .الفيتامينات الذائبة يف الدهون ن كما تؤدي مع بعض املرضى اىل االسهال والتغوط الدهين 

 األطعمة التسعة اليت حتارب السمنة:ـ 01ـ0

يل السمنة  على األطعمة التسعة اليت حتد وتعمل على تقل يوصي خرباء التغذية و الصحة بعد العديد من الدراسات ابالعتماد

 وهي : (242,241، الصفحات 2212)حازم النهار واخرون، 

 كل األطعمة املكونة من احلبوب تفيد اجلسم يف احلد من السمنة وخصوصا دهون منطقة البطن .  احلبوب: ـ 1

برز األطعمة اليت حتتوي على مايسمى ابلـ )الربوتني البسيط( وهو الربوتني الذي ال حيتاج من اجلسم جهدا من ا السمك:ـ  2

 لكسره بعكس )الربوتني العادي ( وهناك طعام اخر يشارك هبذه الصفة هو )فول الصواي( .

الدم  خصوصا  ازن مستوى السكر يفتساعد على تو  ألهنا املأكوالتينصح عادة برش قليل من القرفة على كافة  القرفة:ـ  3

 وان ارتفاع السكر يعين زايدة ختزين الدهون يف اجلسم .

وهو الفيتامني الذي وجد أنه  cحيتوي اجلريب فروت حاله حال العديد من احلمضيات على فيتامني اجلريب فروت :ـ  4

لني يف كمن يف خفض مستوايت االنسو وقوة اجلريب فروت  ت لألكسدةاىل قوته كمضاد  ابإلضافةحيارب السمنة أيضا 

 اجلسم حيث يؤدي ارتفاع هذه النسبة اىل شعور اجلسم ابجلوع .

يصنف الشاي األخضر على أنه أفضل غذاء يتناوله االنسان على االطالق لفوائده يف تقليل خماطر  الشاي األخضر:ـ  5

ر يرفع عمليات االيض وحرق الدهون والشاي األخض ألنهالقلب والسرطان ويساعد على خسارة الوزن أيضا  أبمراضاالصابة 

 ذو سعرات حرارية منخفضة.

 تناول االكالت املتبلة يساعد يف زايدة افراز العرق من اجلسم وتزيد من دقات القلب  أكل املتبل)البهارات(: ـ 6
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 لسعرات احلرارية .وابلتايل زايدة التمثيل الغذائي والذي يؤدي اىل حرق الدهون والتوابل عموما خالية من ا

التفاح جيعل من أي نظام لتخفيف الوزن سهال خصوصا وأن وجود مادة الباكتني يف التفاح تساعد يف التحكم التفاح: ـ  7

 اىل وجود االلياف اليت تساعد اجلسم دائما. ابإلضافةبكمية الدهون اليت تستطيع اخللية الدهنية امتصاصها 

أكواب ماء  1شرب الكثري من املاء خصوصا ملن يريدون حرق الدهون وحيتاج اجلسم اىل يوصي خرباء التغذية باملاء: ـ  1

 يوميا للقيام هبذه املهمة على أكمل وجه.

تساعد االلبان قليلة الدسم على خسارة اجلسم ملزيد من الوزن الزائد خصوصا  األلبان اخلفيفة )او قليلة الدسم(:ـ  1

 م والربوتني معا يف اجلسم وهي ميزة يتم االعتماد عليها يف احلد من السمنة.ابالعتماد على عمل كل من الكالسيو 

 ـ الغداء و زايدة الوزن:00ـ0

يتّم دعم االفرتاض الذي يقول أّن الدهون تؤدي إىل السمنة بشكل أكرب من الكربوهيدرات، حىت عند تساوي 

 ّن السبب يف زايدة نسبة الدهون يفمن خالل عدد من الدراسات الدقيقة، حيث أ عدد السعرات احلرارية،

اجلسم يتمثل يف زايدة استهالك الدهون و ليس الكربوهيدرات أو الربوتينات. على سبيل املثال يف دراسة مّت 

إجراؤها على املسجونني يف وسجون والية فريمونت ابلوالايت املتحدة،وجد أّن الرجال الذين يتسمون بنحافة 

رب لزايدة الوزن عند زايدة ما حيصلون عليه من السعرات حرارية من خالل تناول اجلسم كان لديهم استعداد أك

أطعمة ترتفع هبا نسبة الدهون بشكل أكرب مما حيدث عند تناول خليط من األطعمة اليت حتتوي على 

من عدد السعرات احلرارية اليت حتتاج  %051الكربوهيدرات و الدهون و يف دراسة أخرى مّت إعطاء الرجال 

يوما. يف إحدى املدتني كانت السعرات احلرارية اإلضافية من  01إليها أجسامهم ملدتني طول الواحدة منها 

الدهون ،و يف الفرتة األخرى كانت السعرات احلرارية اإلضافية من الكربوهيدرات .و قد اتضح يف النهاية أّن 

زينه الدهون يف اجلسم تزيد عن ما مّت خت زايدة السعرات احلرارية من الدهون أدى إىل ختزين كمية أكرب من
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بسبب السعرات احلرارية املستخلصة من الكربوهيدرات و ما هو أكثر من ذلك أّن هذا التأثري زاد لدى 

 . (25، صفحة 9112)ابراهي مرمحة،  الرجال ذوي األجسام البدينة.

 

 ـ الطاقة والسعرات احلرارية2

 مصطلحات حول الطاقة : 0ـ2

 : تعريف الطاقة 

هي كميات السعرات احلرارية  اليت تستخلص من الوجبة الغذائية اليت يتناوهلا الرايضي واليت تنتج عن احرتاق املواد الغذائية 

  . بواسطة االكسجني وختتلف كمية الطاقة املستخلصة من مادة اىل اخرى مبا حتتويه من السعرات احلرارية

  السعرة احلرارية :يف تعر 

 .هي كمية احلرارة االزمة لرفع درجة احلرارة غرام واحد من املاء درجة مئوية واحدة 

 القاعدي :  التمثيلــ 2ـ2

ان عمليات التمثيل القاعدي ) األيض األساسي ( هي عمليات حيوية تتم يف داخل جسم االنسان وهو يف حالة سكون 

يومي من الطاقة الالزمة لعمليات التمثيل القاعدي يعين كمية احلرارة الضرورية لقيام أو اسرتخاء ، أي أن االحتياج ال

ابملناشط احليوية األساسية ، وذلك يرتبط بتأدية أجهزة اجلسم احليوية لوظائفها ، كاجلهاز الدوري ، اجلهاز التنفسي ، 

درجة حرارة  اجلسم وهي عمليات جوهرية  اهلضمي ، البويل واجلهاز املناعي ،  ويرتبط بعمل ونشاط الغدد وتنظيم

.                                                                                             (261، صفحة 2222)حممد احلمامحي، وأساسية  حلياة االنسان 

عند االنسان بعدد السعرات احلرارية االزمة إلدامة احلياة  استمرار العمل   ((BMR  ويتمثل معدل التمثيل الغذائي

ساعة يف حالة الراحة التامة الستمرار احلياة فقط ألنه اثناء الراحة  هناك اعضاء تعمل حىت يف النوم   24الوظيفي ملدة 
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حراري على الساعة  اما كغم واحد سعر  1,05كالكليتني والقلب والرئتني وتقدر حاجة كل كغم واحد من الوزن الرجل 

 .سعر حراري على الساعة وهذا الستمرار احلياة فقط  0,97  من وزن املرأة حيتاج اىل

  =            ساعة 24  × 1,05 × 72م فان معدل التمثيل الغذائي له يف وقت الراحة يساوي غك 72فمثال رجل وزنه 

 (2212)حازم النهار واخرون،  .سعر حراري  1764

 العوامل املؤثرة يف كمية الطاقة اليت حيتاجها اجلسم :ـ 2ـ2

 وهي: (16، صفحة 2212)حازم النهار واخرون، هناك عدة عوامل تؤثر يف كمية الطاقة اليت حيتاجها اجلسم 

 بكرة حتتاج اىل التغذية اكثر بسبب متطلبات النمو كما ان حاجة الذكور ففي مراحل النمو امل : اجلنس السن و

  للغذاء كون ان احلجم العضالت اكرب عندهم اكثر من االانث

 : حرارية  فهي ختتلف بني االجواء الباردة واحلارة حيث يف املناطق الباردة حتتاج اىل سعرات البيئة واملوقع اجلغرايف

 .التدفئة للجسم واحملافظة على درجة حرارة الطبيعة  ملقاومة الربد وتوفري اكثر

  : زايدة حجم اجلسم حيتاج اىل طاقة اكرب لتحريكه الن املساحة السطحية تزداد وبتايل تزداد العمليات  وزن اجلسم

 احليوية 

 : كلما ازدادت متطلبات االداء يف العمل تزداد احلاجة اىل الطاقة  طبيعة العمل او املهنة. 

  فاجلسم السليم يتقبل التغذية  ويستفيد من عناصرها الغذائية اما املريض فيحتاج اىل نوعية  ة الصحية :احلال

 .خاصة يف التغذية 

 : حيث يزداد احلاجة اىل الغذاء يف فرتة احلمل وتزداد هلا اكثر يف فرتة االرضاعاحلمل واإلرضاع عند املرأة.  

  : رموين حلرق االن مخول الغدة الدرقية مثال يسبب السمنة  مبعىن ان النشاط اهلهلا أتثري يف عملية ا العامل اهلرموين

 . من اهلرموانت االنثوية رباهلرموانت الذكرية حتتاج اىل سعرات اك لسعرات اكرب وا حيتاج

  الوراثة 



 
 

61 
 

 : لغذائية وفقا احيث تتأثر عملية التغذية ابحلالة النفسية فقد يزيد الفرد او ينقص من وجباته  العوامل النفسية

 لتلك احلالة فهناك عالقة بني السعادة والشقاء وتناول الطعام كما ان عملية التمثيل الغذائي تتأثر بذلك 

  : ذائية دات الغذائية عن الكبار ويتقولون عنهم بعض العادات الغافقد يتوارث الصغار بعض العالعادات الغذائية

 .الن غذائهم يعتمد على املواد النباتية االفراد يسمون ابلنباتيني ا فنجد مثال بعض

 : حيث تتأثر التغذية مبستوى الدخل املادي الفرد واألسرة وبتايل يؤثر يف نوعي احلالة االقتصادية 

 .الغذاء وكميته           

  : زير   نحيث ان بعض الدايانت حترم بعض انواع االغذية  فالدين االسالمي مثال حيرم اكل حلم اخلالعادات الدينية

 .كما حترم اهلندوسية حلوم االبقار 

   وبذل اجملهود االضايف  الرايضي :النشاط. 

 من السعرات احلراريةلألفراد احتياجات الطاقة اليومية ـ 4ـ2

 : (12، صفحة 2221، )حممد ابراهيم شحاته احتياجات الطاقة اليومية من السعرات احلرارية( يبني 12رقم)جدول ــ 

 ابلسنة العمـــر

 اجلنس

1 2 3 4 

 35ـ  11 11ـ  15 14ـ  12 1ـ  7

 2622 2322 2322 2122 السيدات

 2722 3222 2122 2122 الرجال

 

 ـ االحتياجات اليومية من الربوتينات والدهون والكربوهيدرات1ـ2

ادق، )مىن أمحد صذايت الكربى والسعرات للذكور (: يبني االحتياجات اليومية املقرتحة من املغ01جدول رقم)

 (412، صفحة 2211
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 الفئة العمرية / النشاط

السعرات                             
 اليومية

 االحتياجات اليومية من املغذايت الكربى / جم
 الدهون الكربوهيدرات الربوتني

 األوالد
 32 225 32 1222 ةعمر سن

 32 252 35 1422 سنة 2عمر 
 35 275 31 1562 سنة 4ـ  3من 
 42 325 43 1742 سنة 6ـ  5من 
 42 355 41 1112 سنة 1ـ  7من 
 42 425 57 2212 سنة 11ـ  1من 
 55 472 66 2642 سنة 14ـ  12من 
 55 525 72 2112 سنة 17ـ  15من 

 سنة 34ـ  11شباب من 
 55 442 63 2522 نشاط عادي

 65 512 72 2122 نشاط متوسط
 12 552 14 3352 نشاط عنيف

 سنة 64ـ  35رجال 
 52 432 62 2422 نشاط عادي )جالس(

 62 412 61 2752 نشاط متوسط 
 75 515 14 3352 نشاط عنيف

 45 452 55 2422 سنة 74ـ  65رجال 
 45 422 54 2152 سنة 75رجال أكثر من 

 

، 2211)مىن أمحد صادق، : االحتياجات اليومية املقرتحة من املغذايت الكربى والسعرات لإلانث ( 00جدول رقم )

 (411صفحة 

 
 الفئة العمرية/ النشاط

 االحتياجات اليومية من املغذايت الكربى / جم السعرات اليومية
 الدهون الكربوهيدرات الربوتني

 البنات
 32 112 27 1122 عمر سنة
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 32 225 32 1322 سنة 2عمر 
 35 262 37 1522 سنة 4ـ  3من 
 42 212 42 1612 سنة 6ـ  5من 
 42 342 47 1122 سنة 1ـ  7من 
 42 372 51 2252 سنة 11ـ  1من 
 45 315 53 2152 سنة 14ـ  12من 
 45 315 53 2152 سنة 17ـ  15من 

 نساء
 45 312 54 2152 نشاط عادي

 55 442 62 2522 نشاط جمهود عنيف
 55 452 62 2422 احلوامل

 62 412 61 2752 املرضعات
 42 342 47 1122 سنة74ـ  65نساء 

 42 212 42 1612 سنة 75نساء أكثر من 
 

 اخلالصة :

 مم املتحدة  تعرضة االلقد ازداد االهتمام الدويل والعاملي مبوضوعات التغذية ومت أتسيس اربع منظمات عاملية تتبع هليئ

االهتمام ابلغذاء ومعاجلة امراض سوء التغذية والوقاية منها وكذلك العمل على نشر الوعي الصحي والثقافة الغذائية بني 

ادي االصابة الصحية يف تف . وهذا راجع اىل الدور الكبري اليت تلعبه التغذية(32، صفحة 2222)حممد احلمامحي،  املواطنني

 ابلعديد من األمراض .



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 
  

 

 

 

 متهيد 4 
 

المرحلة المتوسطة وبعض المتغيرات 

 الوظيفية 

 الفصــــل
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  هيد:مت

املراحل تتأثر مبا قبلها،  ، ومن الثابت علمي ا أن كل مرحلة من هذه متعددة منومير الفرد يف حياته مبراحل 

،  يف جوانبه املتعددة سواء كانت بيولوجية ، والنمو لة ومستمرة، أي أن النمو عملية متص ومتهد ملا بعدها

، بل يستمر النمو. فالفرد ينتقل من مرحلة  مرحلة املراهقة فقط ، ال تقف عند ، أو اجتماعية أو معرفية

وافق و هي ت .تلفةاملخ متميز ا يف جوانب النمو الرشد مارا مبرحلة املراهقة اليت أتخذ شكال   الطفولة إىل مرحلة

أو  أو اإلعدادية، يطلق عليها املرحلة املتوسطة  اليت تقع بني املرحلتني االبتدائية والثانوية املتوسط رحلةم

 ( سنة 21إىل  20تغطى املرحلة العمرية )  و هي سنوات ، أربع، مدة الدراسة يف هذه املرحلة  الثانوية الدنيا

 . (222، صفحة 0222معتوق،  )عبدالرمحن

 ــ املرحلة املتوسطة :1

 فرتة املراهقة تلك الفرتة من العمر اليت  مرحلة املتوسط هي جزء من تتفق آراء معظم الباحثني على أن

 واملراهقة املتأخرة  (21-20من العمر، ويقسمها بعضهم إىل املراهقة املبكرة ومتتد بني )( 02-20)تدمت

، 2221) حامد عبدالسالم زهران، بينما قسمها  ، (1، صفحة 2200) حممد خالد الطحان،  عاما  (02-21)ومتتد من

 الشكل التايل: إىل ثالثة أقسام على (800صفحة 

 سطة.وتقابل املرحلة املتو  (21-20)مرحلة املراهقة املبكرة من سن 

  وتقابل املرحلة الثانوية. (21-21)من سن الوسطىمرحلة املراهقة 

  اجلامعةوتقابل املرحلة  (02-20)من سن املتأخرةمرحلة املراهقة . 

والعقلية  النفسية حاجاته إشباع ومدى منه الكبار موقف الفرد و ذلك على طفولة يتوقف و مرحلة اضطراب تكون وقد

 . (210، صفحة 2221)سليمان عبد الرمحن،  طلباته واالجتماعي وتلبية
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  ـ املراهقة :2

( كلمة عامة تدل عادة على جمموعة التغريات النفسية واجلسمية اليت تقع Adolescencكلمة املراهقة )

وهي املرحلة اليت يكتمل . (952، صفحة 9101د محيد زغري ، )رشييف الفرتة مابني الطفولة وسن النضوج 

فيها النضج اجلنسي واالنفعايل والعقلي واالجتماعي وتبدأ بوجه عام يف الثانية عشرة ومتتد حىت الواحدة 

والعشرين ، وأن درج بعض الباحثني على اعتبار هنايتها يف الثامنة عشرة ، ان عددا حمدودا من التالميذ 

ت املدرسة االبتدائية يدخلون مرحلة املراهقة ، ولكن معظمهم يدخلون هذه املرحلة يف مرحلة التعليم وتلميذا

املتوسط ، والتعليم الثانوي بكل فروعهما النظرية والتطبيقية ، وهي نقطة حتول ابرزة يف تكوين الشخصية 

 . (011، صفحة 0228، )عفاف أمحد عويسوجتديد مقوماهتا 

 :املراهقة لتالميذ املتوسطأمهية مرحلة  ـ3

فهذه  ، النضج الكامل، وهنا تكمن اخلطورة املراهق ختطى مرحلة الطفولة، ولكنه مل يصل بعد إىل مرحلة

يصاحبها تغريات يف مجيع جوانب الشخصية، وهذه التغريات تكون  املرحلة مرحلة انتقال من حال إىل حال

. ففي مرحلة (1، صفحة 2220)ماسرتز، من حوله  كلّ تفاجئ املراهق كما تفاجئ   ومتالحقةسريعة 

فالطفل  بسيطة،و  واملتأخرة تتسم حياة الطفل ابهلدوء واالتزان، وعالقاته االجتماعية سهلة الوسطى الطفولة

يط به أكثر من اخلارجي احمل ابلعامل ويكون الطفل مهتم موللهوهويشرتك معهم يف لعبهم  ورفاقهيندمج مع 

حياته  يف تحدث تغرياتف واملراهقةببداية البلوغ ينتقل الفرد من طور الطفولة إىل طور  ولكن انشغاله بنفسه.

جتاهاته وميوله ا فتتحول واالجتماعيتشمل هذه التغريات كيانه اجلسمي والعقلي والنفسي  لذلكنتيجة 

اهتماماته من أشياء ملموسة إىل أشياء  يف ، حيث ينتقل متضاربة عتقداته إىل اجتاهات خمتلفة ووأفكاره وم

ا على الغري إىل طور يعتمد فيه على نفسه فيها ، وينتقل من مرحلة كان معنوية حمسوسة ، كما يرغب  معتمد 
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 يبدأ ، كما ملرفاق والوالء هلمن سلطة الوالدين وااللتصاق يف ذات الوقت جبماعة ا ابلتحرر يف هذه املرحلة

 .(801، صفحة 2221) معوض خليل، ، وتتسع دائرة عالقاته واهتمامه ابآلخرين  ابلبحث عن املثل العليا

 املتوسطة: املرحلة ـ خصائص4

 اجلسمي: النمو ـ خصائص0ـ4

 الغددي النمو يف يبدو كما اكرب ومبعدل السريع لتغرياب املتوسطة املرحلة لتالميذ اجلسمي يتصف النمو

 وتتمثل العضلية والقوة العظمي اجلهاز منو يالحظ كما املختلفة ووظائفها الداخلية األعضاء ومنو الوظيفي

 : اباليت املرحلة هذه اجلسمي يف النمو مظاهر

 الطفولية مالحمه وتزول الشعر بظهور كبري حد إيل الوجه شكل يتغري . 

  الكتفان ويتسع سريعة زايدة التلميذ جسم طول يزداد . 

  عامة. بصفة العضلية القوة وتزداد املرحلة هذه يف التلميذ عضالت منو يزداد 

  والعظام. العضالت لنمو نظرا سريعة زايدة التلميذ وزن يزداد  

 0222)خميمر، هشام حممد، والرتاخي  والكسل اخلمول حنو امليل املرحلة هذه يف التلميذ على يالحظ ،

  .(212صفحة 

 أجزاء يف التناظر أو االنتظام نقص يغلب عليها اليت كبرية بسرعة املرحلة هذه يف اجلسمي النمو يتميز 

 وتعثره حرجه من ويزيد احلركي االتزان ويفقده شكله خبصوص التلميذ يقلق مما...املختلفة اجلسم

 .(811، صفحة 0222)حامد عبدالسالم زهران، وقلقه  

  وتنمو املعدة وتزداد سعتها خالل املراهقة زايدة كبرية ، وتنعكس أاثر هذه الزايدة على رغبة املراهق امللحة

وتظل هذه احلاجة  ،يف الطعام حلاجته اىل كمية كبرية من الغذاء ، ولشراهته الغريبة لألطعمة املختلفة 
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، صفحة 2220)فؤاد البهي السيد، امللحة للطعام مهيمنة على حياته ما يقرب ثالث أو أربع سنوات 

081). 

 العقلي: النمو خصائص ـ2ـ4

م، صفحة  2220) حممود عطا حسني عقل، اآليت  يف تتمثل املرحلة هذه يف العقلي النمو تتمثل مظاهر 

802) : 

 تقريبا عشر السادسة سن يف ذروته يبلغ حىت املرحلة هذه بداية يف الذكاء منو يزداد 

 املتوسطة املرحلة تلميذ على يسهل مما العالقات واستنتاج الفهم على القائم التذكر على التلميذ قدرة تنمو 

 . إليها احلاجة وقت يف اسرتجاعها على والقدرة بغريها بطهاور  واحلقائق املعلومات حفظ

 يف أطول يركز لفرتة أن التلميذ يستطيع حيث املرحلة هذه يف االنتباه ومدى التلميذ انتباه فرتة تزداد 

 .ويسر سهولة يف وطويلة معقدة مشكالت استيعاب

 التلميذ ميل يف ويظهر ذلك ّردجملا إيل احملسوس من ويتجه التخيل على املتوسطة املرحلة تلميذ قدرة تزداد 

 . اليقظة وأحالم الرسم حنو

 التلميذ قدرة تزداد كما هولجملا إىل املعلوم ومن ّردجملا إىل احملسوس من ويتجه املرحلة هذه يف التفكري ينمو 

 أي وحل اإلبتكارية التصميمات على تكوين والقدرة واالستدالل واالستنتاج والرتكيب التحليل على

 مثل هلا فهمه فيزداد التلميذ لدى املفاهيم بعض تنمو املرحلة هذه يف و. علمي أبسلوب تواجهه مشكلة

 . وغريها والباردة األلوان احلارة مفهوم

 العلمية املواد يف جمال التالميذ بعض قدرة فتنمو وتتضح وتتمايز املرحلة هذه يف العقلية القدرات تنمو 

 الرايضية. األلعاب أو واألشغال اليدوية الرسم أو األدب الشعر الجم يف قدراته تظهر من ومنهم

 االنفعايل: النمو خصائص ـ3ـ4
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 النمو خصائص من و األفراد بني الفروق فيها وتتضح املتوسطة املرحلة لتلميذ االنفعايل النمو مظاهر تتعدد

 :(222م، صفحة 0222مد على أبو جادو، )صاحل حم املرحلة هذه يف االنفعايل

  والتهور. واالنطالق ابلعنف املتوسطة املرحلة تلميذ انفعاالت تتصف  

  الكبار. وتصرفات األطفال سلوك بني متقلب يكون ما عادة املرحلة هذه يف التلميذ سلوك 

  املستقلة شخصيته تكوين اولوحي األسرة وأفراد الوالدين عن االستقالل حنو املتوسطة املرحلة تلميذ يسعى 

. 

 املرحلة هذه بداية يف الثقة نقص نتيجة واالرتباك ابلرتدد التلميذ يتسم . 

 االجتماعي. والتوافق ابلقبول يشعر عندما والسرور الفرح التلميذ ينتاب 

 االنفعالية. حلالته اخلارجية املظاهر يف التحكم املرحلة هذه يف التلميذ يستطيع ال الغالب يف 

  در السلطة من مصا داد شعور التلميذ يف هذه املرحلة بذاته ويالحظ عليه مشاعر الغضب والتمرد حنويز

 .مدير املدرسة واملعلمني واملشرفني وغريهم

 العناية ابملظهرو  تتبلور لدى التلميذ يف هذه املرحلة بعض العواطف الشخصية مثل االعتزاز ابلنفس. 

م( " اىل أن خماوف املراهقة تدور حول العمل 2218ا )أانستازي ، عام وتشري نتائج األحباث اليت قامت هب 

املدرسي والشعور ابلنقص واملغاالة يف أتكيد املكانة االجتماعية ، وقد تنشأ تلك املخاوف من جمرد حديث 

عبد الكرمي قاسم )عابر بني الزمالء واألصدقاء أو األقارب أو من قراءة املواضيع اليت تثري املخاوف واالرتباك 

 .(212، صفحة 0221أبو اخلري، 

 خصائص النمو االجتماعي: ـ4ـ4



 
 

69 
 

بيع والتنشئة وتستمر عملية التط والشمول العالقات االجتماعية يف املرحلة املتوسطة " تتميز ابالتساع إنّ 

رفاق ل الشخصي ابملعلمني ومديري املدارس والاالتصا ويتنوع االجتماعية وتزداد جماالت النشاط االجتماعي

 .(821، صفحة 2221) معوض خليل، 

حامد  ) املرحلة املتوسطة وهي لتلميذ زهران جمموعة من اخلصائص املتعلقة ابلنمو االجتماعي ويضيف

 : (812، صفحة 2221عبدالسالم زهران، 

 ابأللوان  االهتمامو  التلميذ يف املرحلة املتوسطة يظهر االهتمام ابملظهر الشخصي من خالل اختيار املالبس

 جديد.الزاهية الالفتة للنظر ومتابعة كل 

 ليات االجتماعية املسؤو  يالحظ نزعة تلميذ هذه املرحلة إىل االستقالل االجتماعي ويتطلع إىل حتمل بعض

 .من اعتماده على اآلخرين إىل اعتماده على ذاتهوينتقل 

 لشخصيات ا مييل بعض تالميذ املرحلة املتوسطة التوحد مع شخصيات خارج نطاق البيئة مثل بعض

 .املرموقة

 يزداد وعي واهتمام التلميذ ابملكانة والطبقة االجتماعية اليت ينتمي إليها. 

 ة التفاعل واتساع دائر  مجاعات األصدقاء واخلضوع هلا يالحظ على التلميذ يف هذه املرحلة االنتماء إىل

 .االجتماعي مع هذه اجلماعات

 نصيحة ضعف قدرة التلميذ على فهم وجهة نظر الكبار ويضيق صدره عندما توجه إليه. 

 مرحلته العمريةيف ويتصف التلميذ ابملنافسة والغرية أثناء تفاعله وتعامله مع مجاعات األصدقاء أو من هم . 

 العادات  قبولو  واملوافقة واالنسجام مع احمليط االجتماعي اإلدارة فرتة املسايرة و اهنّ ز هذه املرحلة أبتتمي

 والتقاليد واملعايري االجتماعية السائدة يف جمتمعه .

 :خصائص النمو الديين ـ5ـ4
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يقتصر دور اجلانب  الو  الشعور الديين لدى تالميذ املرحلة املتوسطة يستيقظ ويظهر بوضوح يف هذه املرحلة إن

 الديين يف عملية الضبط والتحكم يف نزوات ونزاعات التلميذ وإمنا يشبع حاجات نفسية أكثر عمقا يف نفسه

مود عطا حسني ) حم جمموعة من اخلصائص املتعلقة ابلنمو الديين لتلميذ املرحلة املتوسطة وهي وهناك أيضا

 :(101م، صفحة  2220عقل، 

  .يشعر التلميذ ابلضيق نتيجة ابتعاد كثري من الناس عن الدين اإلسالمي 

 تزداد رغبة التلميذ وحاجته إىل معرفة الكثري من األمور الدينية. 

 ينتاب التلميذ يف هذه املرحلة الضيق والتوتر بسبب قيامه أبعمال ال يرضاها هللا تعايل. 

  عز وجل ويدرك عقابهتزداد خشية التلميذ من هللا . 

 :تالميذ املرحلة املتوسطة  ـحاجات5

 الشعور عن نفسه ليدفع طلبه يف فيسعى فقده، أو شيء بنقص الفرد شعور" هو ابحلاجة املقصود

السيد،  )حممدالزعبالوي، حممد "متيل إليه أو تطلبه ما على احلصول يف رغبتها هلا حيقق أو ابخلطر،

 إشباع تتطلب وعملياته الديناميكية اإلنسان تكوين أن النفس علماء وجد ، وقد (8، صفحة 4991

ا ينشأ أن يتمكن من حىت معينة وأبساليب خاصة ، ظروف يف معينة حاجات  الناحيتني من صحيح 

 عمره مراحل يف اإلنسان تواجه اليت مشكالت التكيف أساس هي فاحلاجات واجلسمية ، النفسية

ت هذه ، إال إذا أشبع فالشخصية ال تتحقق هلا الصحة النفسية السليمة املراهقة ، مرحلة فيها مبا املختلفة

 .(14، صفحة 4981)منصور وزيدان، حممد مصطفى حسني،  احلاجات

 احلاجات اجلسمية: ـ1ـ5
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ابلربد أو احلر  والشعور والعطش والتعب والتوتر اجلنسي واألرقوهي اليت تتعلق بسالمة اجلسم من اجلوع 

ب األمل ، كما حيتاج إىل جتن والصحة اجلسمية ، فاملراهق حيتاج لألمن اجلسمي والتخلص من الفضالت

،  واالسرتخاء ، كما حيتاج إىل الراحة نفسه القلق والشعور ابخلوف ، خاصة أن توقع اخلطر يثري يف واخلطر

 أوقات الراحة للمراهق وذلك حتقيق ا حلاجة جسمه إىل السكون واالستجمام واستعادة ن تنظيمفال بد م

حلرمان من احلماية ضد ا ، كما حيتاج املراهق أيض ا إىل ، كما حيتاج إىل الشفاء من األمراض واجلروح النشاط

 .(12، صفحة 4991، )حممدخلراشي، سليمان عمر إشباع الدوافع

مدالزعبالوي، )حم اليت قد يعاين منها املراهق: فقدان الشهية، النحافة، البدانة ومن أهم املشكالت اجلسمية

 .(14، صفحة 4991حممد السيد، 

  :النفسية احلاجات ـ2ـ5

  يف اخلصوص وجه على به يشعر ما وهو اإلنسان عليه يولد فطري هللا ألهّنا أمر عبادة إىل احلاجة 

 كربته ،  ويفك مهه له ليفرج هللا إىل فيتوجه واخلطر ، الشدة حال يف أو ابلذنب ، الشعور حالة

 يستغلق قد اليت املسائل من الكثري يف والتفكري التدين ، إىل كبري توجه لديه كثرية أحيان يف فاملراهق

 احلياة ، بداية وعن وقضاايه الكون يف ويتأمل يفكر فاملراهق وىل ،األ للوهلة وإدراكها فهمها عليه

 اإلنسان. خلق من واهلدف

 نفسي  مطلب فالقبول االجتماعي ، والتقبل واحملبة احلب إىل احلاجة تتضمن القبول إىل احلاجة

 اآلخرين، من والتقدير واحملبة الرضا على للحصول املراهق فيسعى اإلنسان ، عنه يستغين ال واجتماعي

  لتالفيه. لذلك فيسعى نتيجة وضيق أبمل وحيس به، يستهان أن ويكره
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   لتتماشى  االجتماعيةو  ، مما يتطلب تغري وظيفته األسرية مرحلة انتقال من الطفولة إىل الرشداملراهق يعيش ،

، ومبمارسة  طاقاتهغ ، وتفري طريق اختبار قدراته مع طبيعة املراهق اجلديدة. فاملراهق يريد حتقيق ذاته عن

 .دوره االجتماعي

 التغريات من الكثري يعرتيها مؤقتة انتقالية فرتة فهي حرجة ، مرحلة املراهقة مرحلة ألنّ  األمن إىل احلاجة 

حممدالنغيمشيي، ) والطمأنينة األمن فيفقد للمراهق ، النفسي االستقرار على أتثري التغريات وهلذه السريعة ،

 . (14، صفحة 4991

 من يشبع الوالدين مع عالقة وإقامة العائلي ، وأمنه أسرته ، على االطمئنان إىل حيتاج املراهق أن كما 

  لألمن. حاجته خالهلا

 مية الرغبة يف إىل أن يُكوِّن فكرة إجيابية عن الدراسة وتن يف مرحلة التعليم املتوسط املراهق التلميذ حيتاج

  (144م، صفحة  4998) حممود عطا حسني عقل، جناز واالبتكار اإل

 

 ـ مشكالت النمو يف املراهقة :6

 ـ السلوك العدواين:1ـ6

يكثر انشار هذا النمط السلوكي  بني تالميذ املدرسة االعدادية والثانوية ، ويتمثل هذا السلوك يف مظاهر   

التهيج يف الفصل واالحتكاك ابملعلمني وعدم احرتامهم  والعناد والتحدي وختريب أاثث املدرسة  كثرية منها

، وال ميكن ارجاع هذا السلوك العدواين اىل عامل ابلذات بل ترجع غالبا اىل عوامل كثرية متشابكة منها 

 .(018، صفحة 0222زغري ،  )رشيد محيدعوامل شخصية وأخرى اجتماعية 

  ـ املرض :2ـ6
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للصحة العامة أثرها يف التكيف املدرسي عند التالميذ ، فالصحة اجليدة جتعل التلميذ أقدر على بذل اجلهد 

وحتمل مشقة وأداء ما يطلب منه من عمل ، كما أهنا هتيء التلميذ أن يشعر ابلسعادة والطفل املريض 

 ض اىل امهال واجباته فيبتعد عن املدرسة ويتغيب ، وهناك أصحاب العاهاتيتعرض للعنف وقد يضطره املر 

اجلسمية الذين ال يستطعون اال أن يبذلوا نشاطا حمدودا والذين قد يتعرضون اىل السخرية من بعض أقراهنم 

 .(011، صفحة 0222، )رشيد محيد زغري وقد متيل هبم حالتهم اىل االنطواء والعزلة 

 ـ االنطواء والعزلة :3ـ6

ان التلميذ املنطوي أو امليال للعزلة يثري مشكلة للمدرس ومع ذلك ال جيوز امهاله اذ أن االنطواء دليل على 

النقص االجتماعي ، واملراهق املنطوي يعين عرقلة ما يف حياته ولكنه بدال من أن يغالب  العرقلة لتحقيق 

، صفحة 0222)رشيد محيد زغري ، ستجيب للفشل ابالنسحاب واالنزواء بدل العدوان هدفه ، فانه ي

011). 

 ـ األطفال واالستعداد للسمنة :7

والعشرين. وتتخذ هذه املشكلة  متّثل مسنة الطفولة إحدى أخطر املشكالت الصحية العمومية يف القرن احلادي

،  من البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل ، العديد ، بشكل مطرد ية وهي تصيبأبعادا  عامل

عام  احلضرية منها. وقد شهدت معدالت انتشار تلك الظاهرة زايدة بشكل مريع. ففي والسيما املناطق

واجلدير ابلذكر أحناء العامل.  مليون طفل دون سن اخلامسة يعانون من السمنة يف شىت 00كان حنو    0221

والسمنة يعيشون يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة  ممن يعانون من فرط الوزن %11أّن أكثر من 

  .الدخل

، أكثر  حاهلم عند الكرب وأن يتعّرضوا ومن احملتمل أن يظّل األطفال الذين يعانون فرط الوزن والسمنة على

، يف سّن مبّكرة.  ، مثل السكري واألمراض القلبية الوعائية السارية غري، ملخاطر اإلصابة ابألمراض  من غريهم
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من  ال بدّ  هوعلي ،، توقي فرط الوزن والسمنة وما يتصل هبما من أمراض ، إىل حد كبري أنّه ميكن واملعروف

 . (0220العاملية،  )منظمة الصحة إعطاء أولوية كربى ملسألة الوقاية من مسنة الطفولة

سنة تكون مسنة الفرد على حساب  21تظهر استعدادات الفرد للسمنة خالل مراحل منوه األوىل ، فحىت عمر 

زايدة عدد اخلالاي الذهنية من جهة وزايدة حجم كل خلية من جهة أخرى ، وبعد ذلك تكون السمنة على 

ها ، ولذا فان احملافظة على جسم الطفل حساب حجم اخلالاي الذهنية فقط دون حدوث زايدة يف عدد

خالل مراحل منوه األوىل تعترب عامال مهما لوقايته من السمنة ، نظرا لتأثري ذلك على نسبة اخلالاي الذهنية 

ال و الع)أبسنة ، مما يقلل من احتماالت حدوث السمنة خالل سنوات العمر التالية  21وخاصة قبل سن 

 .(81، صفحة 2221عبد الفتاح ، أمحد نصر الدين، 

  :نةماألسباب اليت تؤدي إىل إصابة األطفال واملراهقني ابلسـ 8

مرحلة الطفولة يف عدم التوازن بني  الوزن والسمنة يف يفرطيتمثل السبب الرئيسي الكامن وراء اإلصابة 

سّجلة بني األطفال علىاحلرارية ا السعرات احلرارية املستهلكة والسعرات
ُ
 لصعيدا ملنفقة. وتُعزى الزايدات امل

  :العاملي يف فرط الوزن والسمنة إىل عدد من العوامل، منها

 األغذية اليت حتتوي على نسبة عالية من  حتّول يف النظام الغذائي على الصعيد العاملي حنو زايدة استهالك

 امينات واملعادن وغري ذلك من املغذايت الصحية من الفيت السكاكر ونسبة قليلة الطاقة والدهون و

 للعديد من أشكال الرتفيه، وتغرّي  جتاه حنو خفض مستوايت النشاط البدين بسبب تزايد الطبيعة اخلموليةاال

  .وسائل النقل، وتزايد التوّسع احلضري
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   األطفال مرّده بنيتقّر منظمة الصحة العاملية أبّن استفحال ظاهرة السمنة حيث األسباب االجتماعية 

جرّاء تناول األغذية غري  تلك السمنة، أساسا ، التغرّيات اليت تطرأ على اجملتمع. ففي كثري من األحيان تظهر

 النشاط البدين، ولكّن املشكلة ال تنبع من سلوكيات األطفال فقط ولكّنها واخنفاض مستوايت الصحية

يف جماالت الزراعة والنقل  القتصادي والسياسات املنتهجةحتدث، بشكل متزايد، نتيجة التطّور االجتماعي وا

طفال وال ميكن لأل وتوزيعها وتسويقها، فضال  عن جمال التعليم والتخطيط احلضري والبيئة وصناعة األغذية

اليت يعيشون فيها أو الغذاء الذي يتناولونه. كما أهّنم ال  واملراهقني، على خالف البالغني، اختيار البيئة

بّد من احلرص  الكافية على فهم اآلاثر الطويلة األجل اليت قد تنجم عن سلوكياهتم. وعليه ال ن القدرةميلكو 

 . (0220)منظمة الصحة العاملية،  .على مراعاة خصوصياهتم لدى مكافحة وابء السمنة

 ـ املتغرات الوظيفية :9

 ــ اجلهاز الدوري :1ـ9

ز الدورة الدموية من القلب واألوعية الدموية اليت تعمل كلها معا لدوام سراين الدم يف خمتلف يتكون جها

أحناء اجلسم , يضخ القلب الدم الغين ابألكسجني الوارد من الرئتني اىل مجيع أحناء اجلسم عرب شبكة من 

رية , تسمى رب اوعية صغاألوعية تسمى الشرايني وتفرعها األصغر الشرينات , مث يعود الدم اىل القلب ع

الوريدات تتجمع بدورها يف أوعية أكرب هي األوردة , وتتصل الشرينات والوريدات بشبكة من االوعية 

دقيقة تسمى الشعريات , وهي جبدراهنا الرقيقة جدا تسمح بتبادل األوكسجني واثين أكسيد الكربون , كما 

 .(02، صفحة 0222)أسعد غنام، الغذاء والفضالت يف الدم وخالاي انسجة اجلسم 

 : القلب ـ1ـ1ـ9
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القلب عضو عضلي يتوسط الصدر )داخل القفص الصدري(  وهو يضخ الدم اىل سائر  احناء اجلسم 

كسجني واملغذايت , يفصل جانيب القلب األمين واأليسر طوليا  حاجز عضلي مسدود , و فيزود خالايه ابأل

، 0222)أسعد غنام، صمام كل جانب اىل حجرتني , اذين اىل األعلى والبطني اىل األسفل ويقسم 

ان القلب عبارة عضلة صغرية حبجم قبضة اليد الكبرية له شكل حبة االجاص املقلوبة يتمركز  .(22صفحة 

ها الدم اء اجلهاز الدوراين ، حيث يعترب كمضخة أييت الييف الصدر مائال قليال حنو اليسار ، ويعترب أهم أجز 

 Jean Pierre Wainsten et )من مجيع أحناء اجلسم ، مث تدفعه مرة أخرى عرب األوعية الدموية 

autre). 

  ـ نبض القلب :2ـ1ـ9

رعة القلب عند السيدات أكثر نبضة يف الدقيقة وس 12ــ  12ينقبض القلب يف االنسان العادي حوايل 

منها عند الرجال , وهناك عدة عوامل أخرى خالف اجلنس تؤثر يف سرعة القلب كالسن فنجد أن الطفل 

مرة يف الدقيقة يف  12ضربة يف الدقيقة مث تقل تدرجييا حىت تصل  201املولود حديثا سرعة قلبه حوايل 

ن/د , وكذلك يتأثر نبض القلب بوضع اجلسم  02اىل البالغني مث تزداد قليال يف سن الشيخوخة قد تصل 

, فعند االستلقاء تكون سرعة القلب أقل منها عند اجللوس أو الوقوف , كذلك تتأثر سرعة القلب 

كماش الزم  )ابلتعرض اىل درجة احلرارة  فتزداد , كذلك تتأثر حبالة اجلسم فنجدها أقل عند الرايضيني 

 .(18، صفحة 0222،صاحل بشري، 

 

 

امحد )( يبني االحتياجات اليومية املقرتحة من املغذايت الكربى والسعرات لإلانث 12جدول رقم)

 :(00، صفحة 0228نصر الدين سيد، 
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 اجتاه احلمل التدرييب معدل النبض

 بنظام الطاقة اهلوائي محل التدريب نبضة / دقيقة 212حىت 

 محل التدريب بنظام الطاقة )هوائي ـ الهوائي( ن/د 202ــ 212

 محل التدريب بنظام الطاقة الالهوائي ن/د 202أكثر من 

 

 ـ ضغط الدم : 3ـ1ـ9

ويقصد به الضغط يف الشراين األهبر والشرايني الكبرية )ضغط الدم الشرايين( وأن أي ضغط اخر يف الدورة 

يعرب عنه ابلوعاء اخلاص كضغط الدم يف الشراين الرئوي , وضغط الدم الشرايين خيتلف ايقاعيا مع  الدموية

الدورة القلبية حيث يصل اىل احلد األقصى أثناء انقباض البطني ويهبط أثناء انبساط البطني , ويف ذلك 

 :(222، صفحة 0222)يوسف الزم كماش ،صاحل بشري، جند أن لكل قياس لضغط الدم قيمتان مها 

 ملم زئبق . 202قيمة انقباض البطني ومعدهلا  .2

 ملم زئبق . 02قيمة انبساط البطني ومعدهلا  .0

  ـ العوامل الفسيولوجية املؤثرة على ضغط الدم :4ـ1ـ9

امحد نصر الدين )ا يلي هناك عدة عوامل فيسيولوجية تؤثر اتثريا مباشرا على ضغط الدم ميكن اجيازها فيم

 :(211,211، الصفحات 0228سيد، 

  : مليمرت زئبق ولكن  12/82عند األطفال يكون ضغط الدم منخفضا , وقد يصل اىل السن

 ملم زئبق   212/22عند البلوغ توجد زايدة ملحوظة , ويزداد أكثر يف الشيخوخة فقد يصل اىل 
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 يف سن طفولة يكون الضغط تقريبا واحدا يف اجلنسني , أي متقارب جدا ويف سن   نس :اجل

(سنة يكون ضغط الدم عند االانث أعلى من الذكور , ويف سن البلوغ يكون ضغط 21ــ 22)

 سنة فيكون الضغط عند الناث عاليا. 12الدم عند االانث أقل من الذكور  , أما فوق 

 : مرات  22ـ  1طفيفة يف ضغط الدم بعد تناول الوجبات قد تصل اىل هناك زايدة  هضم الطعام

 مليمرت زئبق .

 : دم تسبب احلاالت االنفعالية والعاطفية زايدة ملحوظة يف ضغط ال احلاالت االنفعالية والعاطفية 

 : عادة مايقل ضغط الدم أثناء النوم اال اذا كانت تصاحبه أحالم . النوم 

 مليمرت زئبق  12ـ  82زايدة مؤقتة يف الضغط االنقباضي قد تصل اىل  :يؤدي اىل اجملهود البدين

 وسرعان مايعود اىل مستواه الطبيعي بعد قليل . 

 : خيتلف ضغط الدم عند الوقوف عنه عند اجللوس أو أي وضع اخر يتخذه اجلسم  وضع اجلسم 

 : ايل ساعة .و يرتفع ضغط الدم االنقباضي نتيجة التدخني ويستمر أتثريه اىل ح التدخني 

 ـ ـ اجلهاز التنفسي :2ـ9

يزود اجلهاز التنفسي خالاي اجلسم ابألكسجني الضروري ألنشطتها وخيلصها من اثين أكسيد الكاربون 

انتج عملية األكسدة فيها , مير هواء الشهيق عرب الرغامي  والقصبيتني اىل الرئتني , وتشمل كل رئة كثري 

ة جدا  حيصى من احلويصالت اهلوائية )األسناخ ( املبطنة أبغشية دقيقمن القصيبات الشعرية تنتهي بعدد ال

جيري عربها تبادل الغازات مع الشعريات الدموية اليت حتيط ابألسناخ  , وتعمل العضالت الوربية بني 

األضالع واحلجاب احلاجز )حتت الرئتني( على تشغيل الرئتني ,تسحب اهلواء اليهما مث تدفعه خارجهما يف 

 .(02، صفحة 0222)أسعد غنام، ات منتظمة فرت 
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 ـ الوظائف العامة للجهاز التنفسي : 1ـ2ـ9

 :(228، صفحة 0222)يوسف الزم كماش ،صاحل بشري، يقوم اجلهاز التنفسي على عدة وظائف هي 

 ة التبادل الغازي .توفري مساحة كبرية لعملي .2

 مرور اهلواء من واىل  السطوع التنفسية املسؤولة عن التبادل الغازي . .0

محاية السطوع التنفسية من اجلفاف والدماغ عن اجلهاز التنفسي وبقية األنسجة من األحياء  .8

 الدقيقة املمرضة.

 تزويد اجلهاز العصيب ابملعلومات اخلاصة حباسة الشم وتكوين الصوت . .1

 ة يف عملية تنظيم الرقم اهليدروجيين للسائل اجلسمي . املسامه .1

 ـ السعة الشهقية : 2ـ2ـ9

 يف تساوي أهنا أي التنفس، حلجم الزفريي احلد بعد الرئتني إىل إدخاهلا ميكن اهلواء من كمية أقصى هي

 .يرتمليل8122 إىل املتوسط يف وتصل املدخر، الشهيقي واحلجم التنفس حجم مها حجمني جمموع الواقع

  السعة الزفرية: ـ3ـ2ـ9

 يف تساوي أهنا أي التنفس حلجم الشهيقي احلد بعد الرئتني من إخراجها ميكن اهلواء من كمية أقصى هي

 .مليليرت0222 إىل املتوسط يف وتصل املدخر، الزفريي واحلجم التنفس حجم مها حجمني جمموع الواقع

 ـالسعة احليوية :4ـ2ـ9

 بدون شهيق ممكن أعمق الفرد أيخذ أن بعد الرئتني من إخراجها ميكن اهلواء من كمية أقصى هي

 حبجم تتأثر وهي مليلرت 1222اىل  1022 من املتوسط يف وتصل املستغرق، للوقت االعتبار
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 حيوية سعة الغالب يف ميتلكون والضخمة الطويلة األجسام ذوي األفراد أن جند وهلذا الصدري، القفص

 . (118)اهلزاع بن حممد اهلزاع، مقررة  تتجاوزها أو اتلرت  1 إىل تصل قد كبرية

وتقاس السعة احليوية جبهاز سبريومرت كما ميكن استخدام جهاز رسم الرئتني )األبريوجاف( لتسجيل حجم ـ 

زن ولذلك هواء السعة احليوية وجيب عند مقارنة األشخاص مراعاة عامل اجلنس والعمر والطول و الو 

يستحسن مقارنة السعة الفرضية وعليه جيب ان تكون السعة احليوية لشخص ما ابلسعة احليوية يكون عادة 

  )الزمزايدة أو نقصان , ميكن قياس السعة احليوية ابتداءا من عمر الرابعة  %02الفرق مابني حدود 

 (22,22فحات ، الص0222كماش ،صاحل بشري، 

 : الكلية الرئوية السعةـ5ـ2ـ9

 و،  املتبقي واحلجم احليوية السعة جمموع وتساوي الرئتني، داخل اهلواء الستيعاب ممكنة سعة أقصى هي

 تساوي مثال   الشهيقية فالسعة الرئوية، األحجام من أكثر أو حجمني تساوي الرئوية السعة أن املالحظ

 احلجم من كل جمموع احليوية السعة تساوي بينما املدخر، شهيقيال واحلجم التنفس حجم جمموع

 . (118)اهلزاع بن حممد اهلزاع، مقررة  وهكذا املدخر الزفريي واحلجم التنفس وحجم املدخر الشهيقي

 .اجلهاز التنفسي والتدريب البدين : 6ـ2ـ9

 ل الغازات نظرا الستهالك املواد العضوية يف اجلسم النتاج الطاقةيصاحب النشاط الرايضي دائما زايدة تباد

وتظهر تغريات التنفس حىت اذا مارس االنسان نشاط البدين معتدال وعند ذلك ميكن أن تزيد عملية تبادل 

مرة ابملقارنة بوقت  82ـ  02مرات , وعند النشاط البدين املرتفع الشدة ميكن أن تزيد  8ـ 0الغازات 

وال يرتبط استهالك األكسجني ابلعضالت العاملة فقط ولكن أيضا حتتاج اليه عضالت التنفس اليت الراحة 
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صاحل )الزم كماش ،تساعد على مستوى التهوية الرئوية وكذلك عضلة القلب وغريها من أنسجة اجلسم 

 .(21، صفحة 0222بشري، 

 التنفسي، الرئوي اجلهاز بوظائف املرتبطة الفسيولوجية التكيفات من مجلة إىل البدين التدريب يؤديو   

 :(118)اهلزاع بن حممد اهلزاع، مقررة  يلي ما أمهها من واليت

 أن واملعروف مبكرا ، تعبها فرصة من يقلل مما التنفسية، للعضالت اهلوائية الكفاءة زايدة -

 .البدين التدريب من تستفيد وابلتايل هيكلية، عضالت هي سيةالتنف العضالت

 بعد الفرد لدى القصوى التنفسية اإلمكانية ى والقصو  الرئوية التهوية كل من  حجم زايدة -

 جراء من كثريا   تتأثر ال الرئوية السعات أو األخرى الرئوية األحجام أن على، البدين التدريب

 .حاءاألص األفراد لدى البدين التدريب

 اجلهد أثناء التنفس مرات عدد جيعل مما األقصى، دون البدين اجلهد يف التنفس حجم زايدة  -

 .التدريب قبل مبا مقارنة تنخفض األقصى دون البدين

 

  خالصة:

للسمنة يف مرحلة الطفولة واملراهقة أتثري جد خطري على اجلانب النفسي واالجتماعي والصحي، مما قد يتسبب يف اضطراب 

مو لدى الطفل أو املراهق املصاب ابلسمنة، وهذا التأثري يكون جليا يف كفاءة األجهزة احليوية يف اجلسم مما يزيد العبء الن

على القلب واالجهزة الوظيفية األخرى ، مما قد يعرض هذا الشخص لإلصابة ابألمراض املزمنة مثل الداء السكري نوع الثاين 

 وارتفاع ضغط الدم .

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 مدخل الباب الثاين 

 : منهجية البحث واجراءاته امليدانية  الفصل األول 

 الفصل الثاين : عرض وحتليل ومناقشة النتائج 

  خالصة الباب الثاين 

 

  

 
 

 الباب الثاني : الدراسة الميدانية
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 مدخل الباب الثاين :

 هذا يف يتناول الطالب يف هذا الباب الدراسة امليدانية اليت جاءت يف فصلني ، حيث يتطرق الطالب اىل منهجية املتبعة

البحث و االدوات املستخدمة واالختبارات وتليه الدراسة االحصائية املستخدمة يف حتليل النتائج ، اما يف الفصل الثاين 

اهم النتائج والتوصيات  اىل ابإلضافةاليت حصل عليها ومناقشتها ومقابلتها ابلفرضيات  النتائجفيستعرض فيه الطالب 

 واخلالصة العامة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

 

  

 

 .متهيد 

  .منهج البحث 

 جمتمع وعينة البحث 

 جماالت البحث 

 الضبط االجرائي للمتغرات 

 أدوات البحث 

 الدراسة االستطالعية 

  األسس العلمية لالختبارات 

  مواصفات مفردات القياسات واالختبارات 

 خطوات تنفيذ الدراسة 

 املعاجلات االحصائية 

   صعوابت البحث

 

  هجية البحث واالجراءات الميدانيةمن

1 
 الفصــــل
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 متهيد : 

الباحث يف هذا الفصل عرضا ملنهج الدراسة ، وجمتمع  الدراسة وعينتها متضمنا كيفية اختيارها ، يتناول 

واالجراءات اليت متت ، مث يتناول عرضا تفصيليا لكيفية بناء أدوات الدراسة وتطبيقها وعرض خطوات الدراسة 

 واألساليب االحصائية املستخدمة .

 :ـ منهج البحث 1

ع  يتطرق اليها الباحث هي اليت حتدد طبيعة املنهج املستخدم ، وللبحث مناهج عدة ختتلف تبعا لنو ان طبيعة الظاهرة اليت

وأسلوب وأهداف الدراسة ، لذا اعتمد الباحث على املنهج التجرييب خبطواته العلمية ملالئمته طبيعة مشكلة الدراسة وأهدافها 

 . 

ا  عامل واحدا سية املؤثرة يف املتغري أو املتغريات التابعة يف التجربة ماعداملنهج التجرييب هو حماولة لضبط كل العوامل األسا

بوداود عبد اليمني،عطاء )يتحكم فيه الباحث ويغريه على حنو معني بقصد حتديد وقياس أتثريه على املتغري أو املتغريات التابعة 

 .(281، صفحة 0222هللا أمحد، 

ويف هذه الدراسة استخدم الباحث التصميم التجرييب ذو اجملموعة الواحدة إبجراء القياس القبلي مث تطبيق الربانمج الرايضي 

 و بعدها اجراء القياس البعدي .

 ـ جمتمع وعينة البحث : 2

 ـ جمتمع البحث :1ـ2

العبادية والية عني  ات املوجودة يف مركز بلديةيتألف جمتمع البحث من التالميذ املصابني ابلسمنة املتمدرسني يف املتوسط 

تلميذ(  22تلميذة و  01( سنة ، وعددهم )21ـ 20( ، يرتاوح سنهم مابني )0228ـ  0220الدفلى للموسم الدراسي )

 ( تلميذ وتلميذة.18، مبجموع )
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رحلة املتوسطة املصابني ( تلميذا من التالميذ امل02أجريت الدراسة على عينة عمدية قوامها ) ـ عينة البحث :2ـ2

ابلسمنة ، املتمدرسني يف املتوسطات ) صامت شقرار ، العريب تبسي ، علي دوار ( املوجودة مبركز بلدية العبادية ، يرتاوح 

 .  من اجملتمع األصلي% 11.12( سنة ، حيث مثلت عينة الدراسة نسبة  21ـ  20سنهم مابني من )

 

 اد عينة البحث (: يبني توزيع وجنس أفر 13جدول رقم)

 العينة االستطالعية العينة التجريبية عينة البحث

 12 01 عدد التالميذ

 19 15 عدد تلميذات

 15 05 اجملموع

 ـ جماالت البحث :3

 20تالميذ املرحلة املتوسطة ) ذكور وإانث ( املصابني ابلسمنة يرتاوح سنهم مابني  ـ اجملال البشري :1ـ 3

 تلميذ( . 22تلميذة و 01) 18سنة ، بلغ عددهم  21و

 ـ اجملال املكاين :2ـ 3

  املتوسطات املوجودة يف مركز مدينة العبادية )متوسطة العريب تبسي ، ومتوسطة صامت شقرار

 ،ومتوسطة علي دوار ( .

  نوفمرب املوجود مبركز مدينة العبادية والية عني الدفلى . 2املركب الرايضي 

 ل .الطريق املؤدي اىل منطقة الشقالي 
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 02اىل غاية  0220أجريت الدراسة التجريبية يف الفرتة املتمتدة من سبتمرب سنة ـ اجملال الزمين : 3ـ 3

 م ومرت عرب املراحل التالية :21/0228/

 املرحلة األوىل :

 ، وتضمنت هذه املرحلة : م04/03/0228اىل غاية  0220واليت امتدت من سبتمرب 

 ت وأدوات قياس كل من )السمنة ،نسبة الشحوم يف اجلسم ،ـ فرتة البحث على أنسب املعادال

معدل السعرات املتناولة يف اليوم ، االحتياج اليومي من السعرات احلرارية ، نبض القلب ، ضغط الدم 

اىل غاية  0220رب االنقباضي ، السعة احليوية ( ، وذلك حسب ما يريد الباحث قياسه وامتدت من سبتم

01 /20/0220  

اعداد و توزيع استمارات ترشيح األدوات املستخدمة يف البحث على األساتذة املختصني واخلرباء يف  ـ فرتة

 م . 22/0228/ 92م اىل غاية  20/0220/ 01جمال البحث ، وقد امتدت من 

 م . 21/20/0228ـ فرتة اسرتجاع االستمارات املوزعة ووضعها يف شكلها النهائي اىل غاية 

 .م04/03/0228م اىل 04/20/2013رب االستطالعية ، و متت من ـ فرتة تطبيق التجا

ى ومتثلت هذه املرحلة يف اجراء االختبارات القبلية والبعدية و تنفيذ الربانمج الرايضي علاملرحلة الثانية : 

 م . 01/21/0228م اىل غاية  20/28/0228عينة البحث امتدت من 

 م.20/28/0228ـ اجراء االختبارات القبلية يوم اجلمعة  

م اىل غاية يوم اجلمعة 22/28/0228ـ تطبيق وحدات الربانمج الرايضي من يوم السبت 

 م 01/21/0228

 م01/21/0228ـ اجراء االختبارات البعدية يوم السبت 
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 ـ الضبط االجرائي للمتغرات :  4

يكون التأثري راجعا داللة ومصداقية ، و  وهذا العزل أو التثبيت يف البحوث التجريبية ضروري ومهم ، حىت تكون النتائج ذات

بوداود عبد ) اىل املتغري املستقل ال غري ، فالعزل يقصد به تنحية املؤثر الذي ميكن أن يؤدي اىل تغري يف نتيجة املتغري املستقل

 .(280، صفحة 0222اليمني،عطاء هللا أمحد، 

 . الربانمج الرايضي املقرتح:  ـ املتغر املستقل1ـ4

 ـ املتغر التابع : 2ـ4

 نسبة الشحوم واملتغريات الوظيفية ) نبض القلب ،ضغط الدم االنقباضي ،السعة احليوية ( .

 ـ املتغرات املشوشة :3ـ4

 ــ املرتبطة مبجتمع البحث :1ـ3ـ4

 تغريات من خالل االجراءات التالية :وتتمثل يف  نوع السمنة أو االصابة أبمراض أخرى وقد مت ضبط هذ امل 

 ـ اختيار العينة بطريقة عمدية .

( واليت حاولنا من خالهلا 22ـ مت االستفادة من نتائج االستبيان اخلاص ابلكشف عن السمنة الوراثية املوضح يف امللحق رقم )

 استبعاد التالميذ الذين لديهم مسنة وراثية .

( الذي مت من خالله 20ن اخلاص بقياس مستوى النشاط البدين املوضح يف امللحق رقم )ـ مت االستفادة من نتائج االستبيا

 درجة ( . 21)الذين حيصلون على أقل من حتديد التالميذ املصابني ابلسمنة الناجتة من اخلمول البدين 

 ( .28ـ احضار شهادة طبية تسمح له ابملشاركة يف الربانمج الرايضي املوضحة يف امللحق رقم )

 ـ استبعاد التالميذ املعفيني من حصة الرتبية البدنية .

 ـ املرتبطة ابإلجراءات التجريبية :  2ـ3ـ4

 مكان وتوقيت االختبارات و الفريق املشرف على اجراء االختبارات  وتتمثل يف اجراءات تنفيذ االختبارات ، من حيث

 وقد مت ضبط هذ املتغريات من خالل االجراءات التالية : 
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 جراء االختبارات يف نفس اليوم والتوقيت )العاشرة صباحا( ونفس املكان.ـ ا

 ـ اشراف نفس الفريق املخترب .

 ـ استخدام نفس الوسائل و األجهزة .

  : ـ املتغرات اخلارجية3ـ3ـ4

ه قد مت ضبط هذو التغذية و الغياابت و البعد عن املركز الذي جيرى فيه تنفيذ الربانمج ،  وتتمثل يف كل من

 املتغريات من خالل االجراءات التالية :

( ومعادلة 21ـ مت االستفادة من نتائج السجل اخلاص بقياس كمية السعرات احلرارية املتناولة يف اليوم املوضح يف امللحق رقم)

 ملتناولة يف( من اجل حتديد معدل السعرات احلرارية الزائدة عن احلاجة ا21تقدير احتياج الطاقة املوضحة يف امللحق رقم)

 االسبوع .

ـ اضافة حصة يف األسبوع خالل العطلة الفصلية للتالميذ الذين غابوا عن بعض احلصص بسبب اجراء االمتحاانت الفصلية 

 أو أسباب اخرى. 

 نوفمرب  األقرب اىل كافة التالميذ املشاركني يف الربانمج الرايضي. 2ـ تنفيذ الربانمج يف دار الشباب 

 : ـ أدوات البحث5

 ـالدراسة النظرية : 1ـ5

وهي عملية سرد وحتليل املعطيات النظرية اليت ترتبط ارتباطا مباشر مبوضوع البحث وتتناسب مع اهدافه ، 

( مراجع 21( مراجع ابللغة األجنبية و)21( مرجعا ابللغة العربية ، )02وقد اعتمدت يف هذا البحث على )

 ( دراسات.21من األنرتنت ، اضافة اىل )

 ـ االستبيان :2ـ5

يعترب االستبيان أداة تستخدم يف البحوث العلمية للحصول على البياانت املرتبطة ابملوضوع كما أنه يتبع نوع الدراسة اليت 

 .(11، صفحة 0222)بوداود عبد اليمني،عطاء هللا أمحد، تتعلق بتطبيقه 
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تيكا ومعادلة ما  مني حول امكانية استخدام معايري مؤشر كتلة اجلسم لتحديد السمنةاستمارة استطالع رأي احملكـ 1

(matieka) ( .26ملحق رقم ) حلساب نسبة الشحوم يف اجلسم 

 ـ استبانة قياس مستوى النشاط البدين و الكشف عن السمنة الوراثية 2

دين العربية السعودية حتت عنوان قياس النشاط الب مستمدة من  دراسات حديثة قام هبا هزاع بن حممد اهلزاع يف اململكة

والطاقة املصروفة ، و املعّدلة من طرف الطالبني اجلزائريني سيفي بلقاسم وبن شاعة عسري عن طريق حتكيمها من طرف 

خرباء وخمتصني ، يف اطار حتضري لنيل شهادة املاسرت يف ختصص نشاط حركي مكيف ، حيث تضمن استبيان اخلاص 

( سنة ، يف احملور الثالث استبانة قياس النشاط 16ـ12حلياة واملمارسة البدنية لدي األطفال مرحلة املتوسط )بنمط ا

( ، ويف احملور االول االستبيان اخلاص ابلكشف عن السمنة الوراثية املوضح يف امللحق رقم 22املوضحة يف امللحق رقم )

 . (2211بن شاعة عسري، )سيفي بلقاسم ،( 21)

 ـ االستبيان اخلاص بقياس السعرات احلرارية املتناولة يف اليوم على شكل غذاء :2

 من خالل اطالع الباحث على جمموعة من البحوث والدراسات ، قرر الباحث استخدام سجل تناول  الغذاء 

، 2221)جمموعة من الدكاترة يف الوطن العريب، ساعة املأخوذ من كتاب املوسوعة العربية للغذاء والتغذية  24خالل 

( ، وبعد عرضه على اخلرباء واملختصني يف علم الغذاء والتغذية واستطالع رأيهم ملحق 27امللحق رقم ) (422صفحة 

 ( ، مت تسجيل أهم املالحظات واالقرتاحات التالية :21رقم )

 اخلاصة بكمية األغذية املتناولة  يف السجل . ـ اضافة بعض املقاييس

 ـ تسجيل كمية الغذاء املتناول حسب املقادير املوجودة يف الدليل اخلاص مبقاييس األطعمة املوجودة يف املراجع والكتب .

 .ـ اجراء مقابلة فردية مع التلميذ وطرح  االسئلة اخلاصة بنوع وكمية الغذاء املتناولة يف اليوم الذي سبقه 

 وبعد استفادة الباحث من مالحظات واقرتاحات اخلرباء واملختصني ، قام الباحث بتعديل األداة على النحو التايل :

توزيع ثالث سجالت على كل تلميذ وشرح طريقة ملئها ، مث اجراء مقابلة فردية  مع كل تلميذ من تالميذ التجربة 

 األغذية املسجلة ،وهذا لتعطي حرية للمفحوص حىت يستطيع التعبري األساسية بعد ملئها من أجل التأكد من أمساء وكمية
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.واعادة عرضها  (11، صفحة 2221)بوداود عبد اليمني،عطاء هللا أمحد، عن نفسه تعبريا كامال وصادقا وبكل حرية 

 ( يبني 12نهائي لألداة )املقابلة والسجل( وامللحق رقم )على نفس اخلرباء واملختصني الذين وافقوا مجيعا على تعديل ال

 موافقة اخلرباء واملختصني الذين اعتمدهم الباحث .

( يبني املراجع الذين أعتمدهم الباحث يف اجلدول  الذي يبني كمية السعرات احلرارية املوجودة  يف 04اجلدول رقم )

 مقاييس األطعمة .

 املرجع رقم 

 (221ـ  212، صفحة 2226)زامل يوسف حممد،  0

 ( 231ـ  244، صفحة 1116) ايسني طه حممد علي ،وديع ايسني التكرييت،  2

 ( 174ـ  173، صفحة  2224ت قاسم ، أمحد عبد الفتاح، )مدح 2

  (2221)منتدايت عامل حواء ،  4

 (2221)موسوعة الطبخ،   1

 (2212)قسم رجيم ،  6

 (351ـ  366، صفحة  2212) انيف مفضي جبور ، صبحي أمحد قبالن،   7

 (2221)منتدى الفراشة النسائي،   2

 

 ـ معادلة حسابية لتقدير احتياج الفرد من الطاقة حسب مستوى نشاطه البدين :2ـ1

 الميذ العينة التجريبية من الطاقة يف اليوم .اهلدف من هذه املعادلة هو حساب معدل احتياجات الت

 احتياج الفرد من الطاقة )كيلو سعر حراري يف اليوم( :

×  123الوزن  + ×  26,7× )العمر ( + ] مستوى النشاط البدين ×  61,1)  -11,5( سنة = 11ـ  1ـ ذكور )

 25الطول( [ + 
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×  134الوزن  + ×  12× )وى النشاط البدين العمر ( + ] مست×  32,1)  -135,3( سنة = 11ـ  1ـ اانث )

 25الطول( [ + 

ويتم  يف هذه املعادالت ادخال بياانت كل من العمر ابلسنوات و الوزن ابلكيلوغرام ، والطول ابملرت ، أما مستوى النشاط 

 البدين فيتم حساب معامالته على االنحو املوضح يف اجلدول التايل :

 ط البدين املستخدمة يف املعادالت احلسابية لتقدير احتياج الفرد من الطاقة ( معامالت النشا01جدول رقم )

 

 الفئة

 مستوى النشاط البدين

 نشيط منخفض النشاط خامل )غرنشيط(

 0,26 0,02 0,1 ( سنة02ـ  2ذكور )

 0,20 0,06 0,1 ( سنة02ـ  2اانث )

 ملحوظ يف اليوم ـ خامل بدنيا = ال يتحرك كثريا ، وال يقوم أبي نشاط بدين 

 دقيقة يف اليوم  32ـ منخفض النشاط = ميارس نشاطا بدنيا معتدل الشدة مبعدل 

 دقيقة يف اليوم  62ـ نشيط بدنيا = ميارس نشاطا بدنيا معتدل الشدة مبعدل 

 وقد اعتمد الباحث يف حتديد مستوى النشاط البدين على  استمارة قياس مستوى النشاط البدين .

 ج الرايضي :ـ الربانم4ـ1

بعد اطالع الباحث على العديد من الدراسات و الربامج اليت هتدف اىل خفض الوزن ، وجد أهنا تعتمد اساسا على  

 ضبط طريف امليزان الطاقوي من خالل :

 ـ خفض كمية الطاقة املتناولة من الغذاء أي وضع برانمج غذائي)رجيم(

 النشاط البدين أي وضع برانمج رايضي.ـ زايدة كمية الطاقة املصروفة من خالل زايدة 

ـ خفض كمية الطاقة املتناولة من الغذاء و زايدة كمية الطاقة املصروفة من خالل زايدة النشاط البدين أي استخدام برانمج 

 غذائي ورايضي يف نفس الوقت .
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)اهلزاع،  واملتناولة صروفةامل الطاقتني من لكل املكونة والعناصر اجلسم يف الطاقة اتزان ( معادلة12الشكل رقم )

2213) 

 
 

( سنة من الغذاء ، توجه الباحث اىل 15ـ12نظرا لصعوبة التحكم يف كمية الطاقة اليت يتناوهلا تالميذ املرحلة املتوسطة )

 زايدة كمية الطاقة املصروفة من خالل وضع برانمج رايضي .

 ضي :ـأهداف الربانمج الراي0ـ4ـ1

 ـ حرق السعرات احلرارية الزائدة عن احلاجة اليت يتناوهلا التالميذ على شكل غذاء . 

 ـ خفض نسبة الشحوم املخزنة يف اجلسم .

 ـ خفض كل من نبض القلب وقت الراحة وضغط الدم االنقباضي وزايدة حجم السعة احليوية

 

 

  :قام الباحث اباليت :  رايضيال الربانمج وضع خطواتـ 2ـ4ـ1

املستخدمة خلفض  األنشطة البدنية والتمارين الرايضية  أفضل حتديدأجل  من السابقة والدراسات املراجع على االطالعـ 0

نسبة الشحوم يف اجلسم وحتديد مكوانت الربانمج الرايضي ) نوع النشاط ، شدة النشاط ، مدة النشاط ( اليت تناسب 

 ( سنة ذكور واانث .15ـ12خصائص التالميذ املصابني ابلسمنة )

 ـ قام الباحث بتقدير متوسط السعرات احلرارية الزائدة عن احلاجة املتناولة يف األسبوع لتالميذ العينة التجريبية من خالل ـ 2
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 االجراءات التالية :

معدل  حيث قام الباحث بقياسـ حساب معدل السعرات احلرارية املتناولة يف اليوم لعينة البحث التجريبية: 0

السعرات احلرارية املتناولة لثالثة أايم من األسبوع  وهي ) السبت و االثنني واألربعاء( لكامل عينة التجربة األساسية 

 وحتديد معدل السعرات احلرارية املتناولة يف اليوم بناءا عليها.

تياج الفرد من تقدير اح حيث استخدم الباحث معادلةاحتياج أفراد العينة التجريبية من الطاقة يف اليوم : ـ حساب 2

 ( لتحديد كمية الطاقة اليت حيتاجها أفراد عينة البحث التجريبية يف اليوم .25الطاقة يف اليوم ملحق رقم )

عن  مت  حتديدهاو السعرات احلرارية الزائدة عن احلاجة املتناولة يف اليوم لعينة البحث التجريبية : ـ حساب كمية 2

 لية :طريق العملية احلسابية التا

احتياج الفرد من  –السعرات احلرارية الزائدة عن احلاجة املتناولة يف اليوم =معدل السعرات احلرارية املتناولة يف اليوم

 الطاقة يف اليوم

مت  حتديدها عن و  السعرات احلرارية الزائدة عن احلاجة املتناولة يف األسبوع لعينة البحث التجريبية :حساب كمية ـ 4

 احلسابية التالية : طريق العملية

السعرات احلرارية الزائدة عن احلاجة املتناولة يف األسبوع = )السعرات احلرارية الزائدة عن احلاجة املتناولة يف 

 0×اليوم(

 

 ( يبني نتائج متوسط الكمية املتناولة من السعرات احلرارية الزائدة عن احلاجة06واجلدول رقم)

 

 

 العينة التجريبية

السعرات  متوسط معدل
 احلرارية املتناولة من الغذاء

متوسط معدل 
 احتياج الطاقة

متوسط الكمية املتناولة من 
 السعرات احلرارية زائدة عن احلاجة 

 126 2211 2425 يف اليوم   

 112 16213 16175 يف األسبوع   
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أنسب األنشطة البدنية هلذه الفئة  يدلتحد جمال هذا  يفاملختصني  اخلرباء بعض على مكوانت الربانمج الرايضي عرضـ 5

 استمارة طريق عن وذلكابإلضافة اىل مدة الربانمج وتوزعه على مدار األسبوع ،  ، وكذا حجم وشدة هذه األنشطة 

 ( .13ملحق رقم ) اخلرباء رأي استطالع

على كمية  الع الباحث: بعد اط حتديد أكرب كمية من الطاقة  ميكن صرفها خالل كل أسبوع من الربانمج الرايضيـ 6

( الذي يبني الطاقة املصروفة خالل 22اجلدول رقم )من خالل  النشاط البدينكل أثناء  اليت يستهلكها اجلسم الطاقة 

( الذي يبني الطاقة املصروفة أثناء بعض األنشطة البدنية 23بعض األنشطة البدنية ابملكافئ األيضي و اجلدول رقم )

سعر حراري يف كل  2222جرام من وزن اجلسم ، توصل الباحث اىل انه ميكن حرق حوايل ابلكيلو سعر حراري للكيلو 

 أسبوع .

 ( سنة01ـ  02الربانمج الرايضي املقرتح للتالميذ املصابني ابلسمنة )مكوانت ـ 2ـ4ـ1

 وحدة تدريبية . 42أسابيع ، بواقع  12مدة الربانمج هي  أوال : مدة الربانمج وتوقيته األسبوعي:

 ( يبني التوقيت األسبوعي للربانمج الرايضي 00دول رقم)اجل

 مدة احلصة التوقيت األايم

 ساعة ونصف دقيقة صباحا32و12صباحا اىل  1من  السبت

 ساعة ونصف دقيقة مساءا32و6مساءا اىل  5من  االثنني

 ساعة ونصف دقيقة مساءا32و6مساءا اىل  5من  األربعاء

 ساعة ونصف قيقة صباحاد32و12صباحا اىل  1من  اجلمعة

 

 اثنيا : األنشطة الرايضية احملتوات  يف الربانمج :

 ـ املشي السريع ،اجلري ، متارين تقوية العضلية ، متارين املرونة

 ـ األلعاب الرايضية اجلماعية ) كرة الطائرة ،كرة اليد ، وكرة القدم( واأللعاب الشبه رايضية .

 



 
 

94 
 

 يف الربانمج :اثلثا: الشدة التمارين احملتوات 

نبض القلب األقصى يف متارين املشي السريع  من %72اىل  %52تكون متارين احملتوات يف الربانمج معتدلة الشدة من 

 واجلري 

مرات يف متارين التقوية العضلية )التمارين السويدية( ، ثالث جمموعات يف كل حصة ، ثالث مرات  12ـ  1ـ التكرار من 

 يف األسبوع .

 : التدريبية الوحدة توىحمـ 4ـ4ـ1

 لتقبل ونفسيا   بدنيا   الناشئ وإعداد اجلسم وهتيئة للتدفئة عامة إمحاء مترينات حيتوي على: التمهيدي اجلزءـ 

 . دقائق12ومدته  والتدريب املمارسة

 يتكونحيث  ةخالله حرق اكرب كمية من السعرات احلرارية خالل الوحدة التدريبي يتم ودقيقة 75مدته  :الرئيسي اجلزءـ 

ثالث أقسام تزداد مدة القسم األول على حساب مدة القسم الثالث خالل مدة تطبيق الربانمج الرايضي وهذه  من

 األقسام هي :

 : يبدأ الربانمج ابملشي السريع ملدة أسبوعني متهيدا للجري الذي يكون يف كامل احلصص التدريبية  القسم األول

 الباقية .

 : على ثالث جماميع كل جمموعة حتتوي على مترين سويدي يكرر ثالث مرات . حيتوي القسم الثاين 

 : حيتوي على ألعاب رايضية وشبه رايضية . القسم الثالث 

 اجلزء الثاين غري موجود يف الوحدة التدريبية الرابعة من كل أسبوع . مالحظة هامة :

 دقائق .5ومدته  عيةالطبي احلالة إىل وظيفية ال ابألجهزة ةللعود سرتخاءالوا تهدئةال مترينات حيتوي علىتامي: اخل اجلزءـ 
 

 

 

 



 
 

95 
 

 ـ مثال على وحدة تدريبية 1ـ4ـ1

 10األسبوع رقم :

 10الوحدة التدريبية رقم :

 دقيقة21مدة الوحدة التدريبية : ساعة و

 نوفمرب0املكان :دار الشباب 

 12/12/2102التاريخ :

 سا صباحا12:11التوقيت احلصة : 

 اجلزء
 ت محل التدريبمكوان

 الزمن

 الطاقة املصروفة

 املالحظات حراري( )سعر

 اجملموع لكل مترين الشدة الراحة بني التكرار التكرار التمرين

دي
مهي

الت
 

 عادي مشي 

 (ذراعني والرجلني، والظهر والبطنل)ل رونةاملطالة و الرين اامت

من
11

اىل %
01

% 

 د1

 د1

 س01

 س04

 س101

 
قياس النبض بعد 

 سريعد مشي 1
 

املشي يف فريق 
 واحد

 
 

استغالل فرتات 
الراحة للقيام 
 بتمارين املرونة

 
 شرب املاء 

 
 

سي
لرئي

ا
 

 

 دقائق 1املشي السريع 
 س012 د24 دقائق 2مشي عادي  2

 مرة(12) 10 التمرين رقم

 مرة(12)12التمرين رقم 

 مرة(12)02التمرين رقم 

2 

2 

2 

اثنية بني نفس 21

 التمرين

 ع اجملامياث بني21دو0

 س12 د01

 س202 د26 تروحيي كرة القدم
مي

خلتا
ا

 

 س04 د1 متارين االسرتخاء والتنفس

 

 ـ األجهزة واألدوات املستخدمة يف الدراسة :1ـ4ـ1

ـ ملعب كرة اليد و كرة الطائرة ، قاعة ، بساط خاص برايضة اجليدو ، ألة تصوير ، السبريومرت ، جهاز  

قلبوضغط ، جهاز قياس نبض ال زنربكياس نبض القلب عن بعد ، شريط القياس ، ميزان كالبري ، ساعة قي

 الدم ، ورق تسجيل البياانت ،  كرة الطائرة ، كرة القدم ،كرة اليد ، أقماع بالستيكية ، صافرة ، ميقاتية .
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 الدراسة االستطالعية: ـ 6

 على بتنفيذ التجربة األساسية الشروع قبل ستطالعيةاال ةدراسال إبجراء الباحث قام : األوىل االستطالعية الدراسةـ 

بلدية العبادية والية الدفلى للسنة  يف متوسطة  صامت شقرار اانث ( مصابني ابلسمنة 2ذكور و3) ( تالميذ25)

 وذلك ، األساسية الدراسة عينة جر خا ومن ، للدراسة األصلي اجملتمع نفس منم وه( ،  2213/ 2212الدراسية ) 

  م 11/22/2213 املوافق االثنني إىل يومعلى الساعة العاشرة صباحا  م04/02/2213 املوافق االثنني يومداء من ابت

 يف نفس التوقيت واملكان .   

 : دف أجريت هذه الدراسة  هب

 .أدائها وترتيب االختبارات إلجراء املخصص أخذ االحتياطات الالزمة لتهيئة  املكان .1

 .الدراسة يف املستخدمة واألجهزة واتاألد صالحية من التأكد .2

 .الدراسة لعينة االختبارات هذه مالئمة من التأكد .3

 . البياانت تسجيل وطرق األدوات استخدام كيفية على املساعدين تدريب .4

 .األساسية الدراسة يف لتالفيها القياس أثناء تظهر اليت واملشكالت األخطاء على التعرف .5

 . االختبارات إلجراء املستغرق الوقت معرفة .6

 . االختبارات إلجراء املختربين استعداد ومدى الدراسة لعينة االختبارات تناسب .7

 الدراسة يف املستخدمة لالختبارات التالميذ املصابني ابلسمنة نفسيا ومعنواي استقبال كيفية عن فكرة أخذ .1

 حساب املعامالت العلمية ألدوات البحث . .1

 يوم األساسيةالثانية على تالميذ التجربة  االستطالعية الدراسة إبجراء الباحث امق الدراسة االستطالعية الثانية :ـ 

بتوزيع  الباحث قام حيثنوفمرب ، 1يف دار الشباب  م على الساعة العاشرة صباحا،16/22/2213املوافق لــ  السبت

تجربة األساسية   وشرح طريقة ساعة على كل تلميذ من تالميذ ال24ثالث استمارات خاصة بسجل الغذاء املتناول خالل 

من أجل تسجيل االغذية املتناولة خالل أايم السبت واالثنني واألربعاء من نفس األسبوع ، مث اجراء مقابلة  وذلكمألها ، 

من أجل الـتأكد من أمساء وكمية األغذية املسجلة يف الثالث  يف نفس التوقيت واملكانم 23/22/2213معهم يوم 
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ل دف قياس معدل السعرات احلرارية اليت يتناوهلا تالميذ جتربة االساسية يف اليوم على شكذه الدراسة  هبأجريت هحيث أايم.

 غذاء .

 م04/03/2213 املوافق االثنني يوم الثالثة االستطالعية الدراسة إبجراء الباحث قام: لثةالثا االستطالعية الدراسةـ 

 وذلك ألجل ، يف متوسطة  صامت شقرارلتجربة االستطالعية األوىل نفس تالميذ ا على ، على الساعة العاشرة صباحا

 : على التعرف هبدف الرايضي الربانمج من تدريبية وحدة تطبيق

 الدراسة. لعينة الرايضي الربانمج يف املستخدمة واأللعاب الرايضية التمرينات مناسبة .1

للتالميذ املصابني ابلسمنة  والعمري البدين للمستوى التدريبية للوحدة الفعلي والزمن التدريبية الوحدة حجم مناسبة .2

 .( سنة  15ـــ  12) 

 عينة الدراسة .  لقدرات ومناسبته محل التدريب وتقنني توزيع .3

  .األساسية التجربة تنفيذ عند الباحث تواجه اليت الصعوابت على التعرف .4

  .الرايضي الربانمج تطبيق أثناء والسالمة األمن عوامل حتديد .5

والراحات ، وأخذ  األزمنة وضبط البياانت تسجيل وطرق األدوات استخدام كيفية على املساعدين تدريب .6

 االحساس األمثل بطبيعة الربانمج

 : االستطالعية الدراسات نتائج .0

  . الدراسة يف املستخدمة واألدوات األجهزة صالحية .1

  . اراتاالختب جتاه املختربين واستجابة الدراسة لعينة االختبارات مناسبة .2

  . املستخدمة االختبارات أداء تسلسل صالحية .3

  . االختبارات تطبيق يف والتالميذ الباحث واجهت اليت األخطاء وتعديل تصحيح .4

 نتائج قياس معدل السعرات احلرارية اليت يتناوهلا تالميذ التجربة األساسية على شكل غذاء .5
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 . ذاءغ رارية اليت يتناوهلا تالميذ التجربة األساسية على شكل( يبني نتائج قياس معدل السعرات احل02اجلدول رقم )

تالميذ التجربة 
األساسية 

(15) 

 معدل السعرات احلرارية املتناولة يف اليوم على شكل غذاء

 االحنراف املعياري املتوسط احسايب

 221 2621 (12ذكور)

 121 2234 (25اانث)

 344 2425 ذكور واانث

 

للتالميذ املصابني  والعمري البدين للمستوى التدريبية الوحدة بتنفيذ اخلاص للزمن دريبيةالت األمحال مناسبة .6

 .ابلسمنة

  .التالميذ املصابني ابلسمنة قدرات مع و مالءمتها التدريبية األمحال توزيع .7

 : لالختبارات العلمية سساألـ 0

 .املختارة القياسات هذه عملية مدى حتديد لغرض االختبارات تطبيق عملية يف العلمية األسس اعتماد إىل الباحث سعى

 :االختبارات ثباتــ 0ـ0

كلمة ثبات تعين يف مدلوهلا االستقرار ، وهذا يعين اننا لو قمنا بتكرار االختبار  ملرات متعددة على الفرد ، ألظهرت  إن

ظروف وعلى م أكثر من مرة حتت نفس الالنتائج شيئا من االستقرار ، وذلك أبن يعطي االختبار نفس النتائج اذا ما أستخد

 . (126، صفحة 2221)بوداود عبد اليمني،عطاء هللا أمحد، نفس األفراد 

 بني أايم مخسة قدره زمين بفاصل تطبيقه إعادة مث االختبار تطبيق طريقة ابستخدام الثبات معامل حبساب الباحث قام

 ومن ، الدراسة جمتمع من( تالميذ 25) وعددها (Test- Retest ) األوىل االستطالعية العينة نفس على التطبيقني

 حساب ومت ، واملساعدين األدوات نفس وابستخدام القياس ظروف نفس توحيد مراعاة مع ، األساسية الدراسة عينة خارج
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 معامالت يوضح (19) رقم واجلدول )ر( بريسون باطاالرت معامل ابستخدام والثاين األول التطبيقني بني االرتباط معامل

 .للقياسات األنثروبومرتية والوظيفية الثبات

 الدراسة قيد( رقم يبني نتائج حساب معامل الثبات لالختبارات 02اجلدول )

تبار
الخ

ا
 

 

 متغريات البحث

 التطبيق الثاين التطبيق األول
معامل 

 الثبات

معامل 

الصدق 

 الذايت

مستوى 

 2ع 2س 1ع 1س الداللة

رتية
وبوم

ألنثر
ا

 

 2,11 0.99 1.57 29.54 1.59 29.52 (²مؤشر كتلة اجلسم )كغ/م

ة= 
حري

جة 
 در

عند
4 

ة =
دالل

وى 
مست

و
2,

25
 

 

 2,12 0.95 0.50 9.79 0.38 9.89 معدل مسك طية اجللد)ملم(

فية
وظي

ال
 

 نبض القلب وقت الراحة)ن.د(
12,2 

 
6,12 12,1 7,56 2,16 2,12 

 الدم النقباضي)ملم زئبق(ضغط 
13,36 

 
2,42 13 2,36 2,16 2,12 

 السعة احليوية )ل(
2,11 

 
2,57 2,16 2,54 2,12 2,14 

   2,25ومستوى الداللة =  4عند درجة حرية=   2,72قيمة )ر( اجلدولية = 

األنثروبومرتية والوظيفية  تباراتلالخ والثاين األول التطبيقني درجات بني االرتباط معامالت أن السابق اجلدول من يتبني

 ( وهي قيم مرتفعة تدل على أن االختبارات تتسم بدرجة جيدة من الثبات . 2,11و  2,12تراوحت بني ) 

  .الثبات من جيدة بدرجة يتسم املقياس

 ــ صدق االختبار :2ـ0

وداود عبد )بإلضافة اليه يقصد بصدق االختبار أن يقيس فعال ما وضع لقياسه ، وال يقيس شيئا بدال منه أو اب

، حيث استخدم الباحث الصدق الذايت وهو يساوي اجلذر الرتبيعي  (125، صفحة 2221اليمني،عطاء هللا أمحد، 
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 ق( وهي قيم مرتفعة تدل على أن االختبارات تتسم بدرجة جيدة من صد 2,11و  2,14للثبات ، حيث تراوح بني ) 

 الذايت .

االختبارات املستخدمة يف هذا البحث بسيطة  وواضحة وغري قابلة للتأويل وبعيدة عن التقومي الذايت  ــ املوضوعية :2ـ0

فهي تعتمد أساسا على املعرفة  اجليدة بكيفية استخدام األجهزة و قد أشرف الباحث على تدريب الطاقم املساعد بعد 

  التابع  ملعهد الرتبية البدنية والرايضة )مستغا م (.تدربه على استخدامها  يف املخترب

 ـ مواصفات االختبارات املستخدمة:  8

 ـالقياسات اجلسمية : 1ـ 8

مت أخذ القياسات اجلسمية اليت تشمل طول القامة ، وكتلة اجلسم ، وطيات اجللد من قبل الباحث الذي 

ية البدنية القياس يف املخترب التابع ملعهد الرتب تدرب على استخدام جهاز كاليرب و القياس من مجيع مناطق

 والرايضة )مستغا م( و تدريب الطاقم املساعد يف عملية القياس .

 ـ قياس الطول 0ـ0ـ2

 قياسه جبهاز األستاديو مرت املدرج والذي يتكون من جزئني مها : األدوات :

 ـ قائم عمودي من اخلشب مدرج بوحدات السنتيمرت واملليمرت .1

لوحة أفقية من اخلشب مثبتة ابلقائم العمودي وتتحرك عليه من األعلى اىل األسفل والعكس ، حبيث تضل بوضع أفقي  ـ2

 موازي للرأس ليعطي قراءة دقيقية للقياس الطول .

يقف املفحوص معتدل القامة أمام اجلهاز ، ويكون الردفان والظهر والعقبان مالصقني للقائم  ـ مواصفات االختبار :

 2,1لعمودي للجهاز ، هبدف الوصول ابلقامة اىل الطول احلقيقي هلا مث تؤخذ القراءة للوحة وتسجل ابلسنتيمرت ألقرب ا

 ( .2221سم )اهلزاع 

 مالحظة : عدم قياس الطول بعد االستيقاظ مباشرة ألنه ليس الطول احلقيقي لإلنسان .

 كلغ ( . 2,1غ )122يتم قياس الوزن اىل أقرب : ـ قياس الوزن 2ـ0ـ2



 
 

101 
 

 ميزان الكرتوين لقياس الوزن من نوع زنبكي  ـ أداة االختبار :

تتم عملية القياس بدون حذاء  وأبقل املالبس املمكنة على جسم املفحوص ، على أن أتخذ ثالث ـ مواصفات االختبار : 

نة )مثل امليزان أرضية ليقراءات للوزن مث يسجل متوسط القراءات ال اىل أقرب نصف كيلوغرام ومن الضروري عدم وضع 

 ( .2221سجاد ( أو مائلة )اهلزاع 

نسبة اىل عامل الرايضيات  (Quetlete's index)كويتليت يسمى أحياان مؤشر  ـ مؤشر كتلة اجلسم :3ـ1ـ8

هو حاصل قسمة وزن اجلسم ابلكيلوغرام على مربع الطول الطول  ، الباجيكي ادولف كويتليت الذي أول من أشار اليه

 رت : ابمل

  مربع الطول )مرت(÷ ( = الوزن )كجم(  ²مؤشر كتلة اجلسم )كجم/م              

 والطول الوزن خالل مقياسي من حسابه ولةھلس نظرا   البدانة، لتقدير كمؤشر السكانية امليدانية الدراسات يف يستخدم

صل يف العشر سنوات املاضية اىل و  PubMedيف قاعدة البياانت املسماة  BMIعدد االحباث الىت ذكر فيها  .فقط

 . (2212)اهلزاع بن حممد اهلزاع،  11141

 ـ معاير مؤشر كتلة اجلسم:

 يبني اجلدول التايل املعايري ايت اعتمدها الباحث يف حتديد التالميذ املصابني ابلسمنةحيث  

عينة  حسب عمرشر اىل زايدة الوزن أو البدانة لدى األطفال ( معاير مؤشر كتلة اجلسم اليت ت21)رقم اجلدول 

 .(431، صفحة 2221)جمموعة من الدكاترة يف الوطن العريب،  سنة (01ـ02البحث )

 البدانة زايدة الوزن العمر) ابلسنة(

 اانث ذكور اانث ذكور

00,1 21,22 20,21 21,12 26,11 

02,1 21,22 20,62 26,12 26,60 

02,1 20,16 22,04 26,42 20,24 

02,1 20,20 22,12 26,24 20,06 
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02,1 20,20 22,22 20,21 22,21 

04,1 22,62 22,24 20,62 22,10 

04,1 22,26 22,66 20,22 22,20 

01,1 22,22 22,24 22,21 22,00 

01,1 22,61 24,00 22,61 22,22 

Cole،et al، BMJ،2000 املصدر:   

  نسبة لوزن اجلسم : ـ نسبة الشحوم4ـ0ـ2

 مت حساب نسبة الشحوم يف اجلسم على مرحلتني مها :

( حلساب الكتلة الشحمية Matieka: وقد استخدم هلذا الغرض معادلة ماتيكا ) أوال : قياس كتلة الشحوم يف اجلسم

(مناطق يف اجلسم بواسطة 21مسك ثنااي اجللد لتسع )املوجودة حتت اجللد ابلكيلوجرام ، حيث مت قياسها من خالل قياس 

(  ²)جم /مم 12ملم وضغط فكي يبلغ  2.2الذي حيتوي على تدرجيات رئيسية مقدارها  Caliperجهاز من نوع 

 .(2221)انصر عبد القادر واخرون،  على املدى الكامل حلركة فكي اجلهاز

  ( MATIEKAـ معادلة ماتيكا )

d= D      ×s×k 

: D.)كغ( كتلة الشحمية املوجودة حتت اجللد d.)معدل مسك طبقة الشحمية اجللدية )ملم : 

Sابستخدام خمطط النمو جرام امللحق رقم )( . (²: مساحة اجلسم)م K = 1.3:  اثبت 

d (=d1 +d2 +d3+d4+d5 +d6 +d7) 

 املوضح يف الشكل التايل: اجللد ثنااي لقياس مسك) كاليرب بواسطة )جهاز أتخذ جسمية قياسات على ارتكازا حتسب

 (:يوضح جهاز كاليرب12الشكل رقم )
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 ( يبني مناطق وصور قياس مسك طية اجللد املستخدمة يف معادلة ماتيكا من طرف الطالب20اجلدول رقم )

 صورة القياس مناطق القياس الرقم

d1 

 

 لعظم سفلىال الزاوية حتت (Diagonal) مائلة  ثنية

 .الفقري العمود ابجتاه سم 2اىل  1 حبوايل الكتف لوح
 

d2      اليمىن اجلهة من الصرة من ابلقرب البطن على 

 

d3 
 

 للذكور فقط اإلبط حتت الطرف على الصدر على
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4d 

 

 

(1)4d :العضلة على الذراع، األمامية اجلهة على 

 العضد . وسط يف الرأسني ذات العضدية

 

 الرؤوس ذات العضدية العضلة فوق اجللد يف :4(1)

 بني املسافة منتصف رأسية ثنية (Vertical) عند الثالثة

 مفصل ويكون املرفقي، والنتؤ (للكتف) األخرومي النتؤ

 .مرختية والعضالت ممتدا   املرفق
 

d5 

 الثالث العظم وسط يف لليد العليا اجلهة على

 

 
 

 

 
d6 

 اجلهة يف(Vertical)رأسية  ةثنيعند مسانة الساق : 

 املفحوص وبينما الساق حميط أكرب عند اإلنسية

 مثنية وركبتيه األرض على وقدميه ، كرسي على جالسا  

  .درجة 12 بزاوية

7d على الثلث العلوي للساعد 
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 :اجللد طية مسك قياس كيفيةـ  

 لقياس املثلى الطريقة أما .اجلسم من اليمىن اجلهة ويف عاله،أ إليها املشار التشرحيية املناطق يف اجللد طية مسك قياس يتم

 :  (2225)اهلزاع بن حممد اهلزاع،  التايل النحو على فهي اجللد طية مسك

 .اتم بوضوح عنده اجللد طية مسك قياس املراد للموقع التشرحيية املنطقة حتديد أوال   يتم .1

 بينهما املسافة وتكون ، املفحوص جلد على واإلهبام السبابة بوضع ، يديه إحدى خدما  مست ، الفاحص يقوم .2

 .سم 1 حوايل

 عن بعيدا   اجللد ثنية ترفع مث البعض، بعضهما حنو واإلهبام السبابة بتقريب وذلك اجللد، جذب ذلك بعد يتم .3

 اإلهبام عن بعيدا  ) اجللد ثنية لىع اجلهاز فكي بوضع املفحوص يقوم األخرى، ابليد .سم3.2 حبوايل العضالت

 .الفكني يرخي مث ،(واحد سنتيمرت مبسافة (والسبابة

 .املؤشر واستقرار اجلهاز وضع من ثوان 3اىل  2من  حوايل مرور بعد اجلهاز من مباشرة السمك قراءة تتم .4

 املؤشر استمرار حالة يف .الثالث القراءات متوسط يؤخذ مث أخريني، مرتني نفسه املكان على القياس تكرار يتم .5

 ٠ ثواين عدة بعد أخرى مرة القياس إعادة مث التوقف يلزم احملاوالت، من أي بعد االخنفاض يف

 ضغط يتم بل اجللد، فوق من مباشرة اجلهاز فكي سحب جتنب جيب القراءة وأخذ القياس من االنتهاء عند .6

 . املفحوص جلد خيدش ال حىت برفق إبعاده مث اجلهاز فكي

 من خالل املعادلة التالية :: حساب نسبة الشحوم  اثنيا

 كتلةالشحوم = الشحوم النسبة 

 وزن اجلسم
 ˟ 011 

 

 ـ القياسات الفسيولوجية :2ـ2

 قياس النبض القلب أثناء الراحة وضغط الدم االنقباضي :ـ 0ـ2ـ2

 وضغط الدم معا  : استخدم جهاز الكرتوين يوضع على رسغ اليد ، يعطي نبض القلب ـ أداة االختبار
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جيلس املفحوص على كرسي أمامه طاولة يضع  يديه على عليها ، يقوم القائم ابلقياس بلف  اجلهاز  ـ مواصفات االختبار :

سم حنو الساعد  ، حيث تكون صفيحة الكرتونية مالمسة  1,5على معصم اليد اليسرى للمفحوص فوق مفصل بـمسافة 

خفيض ابلقياس على زر التشغيل وينفخ الكم اىل أن ينسد الشراين وبعدئذ يتم البدء بت للشراين أسفل الرسغ ، يضغط القائم

الضغط على الكم تدرجييا بصفة الية دون تدخل أي أحد ويراقب مستوى اخنفاض الدرجات االلكرتونية للجهاز اىل أن 

 تثبت وتسجل الضغط االنقباضي والنبض القلب .

 لنبض وضغط الدم وأداة القياس( يوضح طريقة قياس ا14الشكل رقم )

  
 مالحظة : ال ميكن اعادة تكرار القياس مباشرة دون ازالة اجلهاز من على الرسغ وتركه ملدة .. 

 

  قياس السعة احليوية ـ2ـ2ـ2

 مت قياس السعة احليوية بواسطة جهاز السبريومرت اجلاف ـ األداة :

نقطاع ث مرات مث يقوم أبخذ شهيق عميق مث ينفخ يف األنبوب دون ايقوم املخترب أبخذ نفس عادي ثال ـ وصف االختبار :

 حىت ينقطع نفسه ، يعيد االختبار ثالث مرات وأنخذ متوسط احملاوالت الثالث

 ( يوضح جهاز سبرومرت وطريقة القياس به11الشكل رقم )
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 خطوات تنفيذ الدراسة : ـ 2

 ،السمنة ونسبة الشحوم يف اجلسم  بقياس اخلاصة االختبارات أهم تحديدل السابقة اتسوالدرا املراجع على االطالع ـ 1

 عن وذلك ، دقة االختبارات هذه أكثر لتحديد جمال هذا  يفاملختصني  اخلرباء بعض على االختبارات هذه عرض مت مث

 ( .26ملحق رقم ) اخلرباء رأي استطالع استمارة طريق

م وزن زائد بقياس الطول والوزن للتالميذ الذين يظهر لديهقصد السماح لنا  الدفلىعني االتصال مبديرية الرتبية لوالية ـ 2

ف .وهذا بعد تسليمها طلب تسهيل املهمة املمنوح لنا من طر يف املتوسطات )العريب تبسي وعلي دوار وصامت شقرار ( 

 معهد الرتبية البدنية والرايضية مبستغا م.

 سي ، علي دوار ، صامت شقرار ( والقيام ابإلجراءات التالية :ـ الذهاب اىل املتوسطات ) العريب تب3

 ـ حتديد كامل التالميذ )ذكور واانث( املصابني ابلسمنة من خالل قياس الطول والوزن  وحساب مؤشر كتلة اجلسم .1

ذين لديهم السمنة ال ـ حتديد كامل التالميذ )ذكور واانث( املصابني ابلسمنة الناجتة عن اخلمول البدين استبعاد التالميذ2

الوراثية أو املصابني أبمراض أخرى ابستخدام االستمارة اخلاصة بقياس مستوى النشاط البدين واستمارة الكشف عن 

 السمنة الوراثية ابإلضافة اىل استبعاد التالميذ املعفيني من حصة الرتبية البدنية  . 

 ات املوجودة يف البحث .ة الصحيحة إلجراء االختبار الطريق ـ اجراء الدراسة االستطالعية األوىل هبدف رصد4

ـ اجراء الدراسة االستطالعية الثانية  هبدف قياس معدل السعرات احلرارية اليت يتناوهلا تالميذ التجربة األساسية يف اليوم 5

 من خالل السجل واملقابلة املعدة لذلك .

جربة الرايضي على تالميذ الت التدريبية من الربانمج  ـ اجراء الدراسة االستطالعية الثالثة  هبدف تطبيق وحدة6

 االستطالعية .

 ـ اجراء االختبارات القبلية قيد الدراسة .7

 ـ تطبيق وحدات الربانمج الرايضي .1

 ـ اجراء االختبارات البعدية قيد الدراسة . 1
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 الحصائية التالية :لتحقق من صحة الفروض استخدم الباحث األساليب اــ املعاجلات االحصائية : 11

 وسط احلسايب:     تامل 

 مج س
ن

=  س

 ـ االحنراف املعياري  

 
  االرتباط برسون معامل:  

 

  :معامل الصدق الذايت   

 ."ـ اختبار "ت 

 
 حيث أن :

 م ف = املتوسط العام لفروق الدرجات املرتبطة 

 م هلذه الفروق ف = جمموع مربعات إحنراف فروق الدرجات عن املتوسط العا0جمـ ح

 = عدد أزواج األفراد   ن
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 (  2-ويالحظ أن درجات احلرية ىف هذه احلالة تساوى )ن

 الشحوم يف اجلسم :النسبة 

 كتلةالشحوم =  الشحومالنسبة 

 وزن اجلسم
 ˟ 111 

 يف اجلسم :  نسبة اخنفاض الشحوم

  كتلة الشحوم الناقصة= اخنفاض الشحوم نسبة 

 كتلة الشحوم  قبل الربانمج الرايضي
 ˟ 111 

 

 ـ صعوابت البحث :00

 أمهها : صعوابت خالل اجراء هذا البحث عدة الباحثالطالب  واجه قدال

 ـ عدم توفر الدعم الكايف من أولياء التالميذ وخاصة التلميذات للمشاركة يف الربانمج الرايضي .

 ـ صعوبة قياس مسك طية اجللد للتالميذ املصابني ابلسمنة .

عوبة التعامل مع التالميذ املصابني ابلسمنة حيث أن معظمهم من أسر ثرية ومدللني يف البيوت مما تطلب من  الباحث ـ ص

 االشراف على معظم حصص الربانمج .

متارين التقوية العضلية  مما دفع ابلباحث اىل اللجوء اىل استخدام التمارين   بعض تنفيذـ عدم توفر األدوات الرايضية ل

 ية البسيطة أو مبساعدة الزميل.السويد

كلم على مسكن الباحث وعدم امتالكه لسيارة زاد من صعوبة االشراف على أربع   11ـ بعد مركز التنفيذ الربانمج حبوايل 

 حصص تدريبية يف األسبوع .

 ورغم هذه الصعوابت اال أن الطالب بذل كل ما يف وسعه لتخطي هذه العقبات .
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  اخلالصة :

ألساسية، رب االستطالعية وااطرق إىل منهجية البحث واإلجراءات امليدانية ، اليت أجراها الباحث خالل التجلقد مت الت

تنفيذ الربانمج ل يةتمهيدالخطوات علمية  اليت تضمنترب االستطالعية ، احيث تطرق يف بداية هذا الفصل إىل التج

ي ملتغريات تمع ،جماالت البحث ،ومتغرياته مث الضبط اإلجرائتوضيح املنهج املستخدم يف البحث ، اجملمن خالل  ، الرايضي

 حث.االبتلقاها  اليت صعوابتو اهم ال البحث ،وأدوات البحث وسيكومرتية األداة ،مث الدراسة اإلحصائية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 .متهيد 

  عرض وحتليل النتائج 

 استنتاجات 

 مناقشة الفرضيات 

 توصيات 

 خامتة 

 

 

 

   

 

  النتائجعرض وتحليل ومناقشة 

2 
 الفصــــل
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 متهيد : 

يتطرق الباحث  يف هذا الفصل اىل عرض وحتليل ومناقشة النتائج  اليت توصل اليها يف هذه الدراسة  اليت حاول فيها قدر 

خطة مناسبة تستند على مراحل البحث العلمي واملنهج التجرييب ، حيث مت جتميع النتائج يف جداول واضحة  اتباعاالمكان 

 . سابقةعلى املنطق العلمي والدراسات ال مت حتليلها موضوعيا ابالعتماد

 ـ عرض وحتليل ومناقشة النتائج :0

 ـ عرض ومناقشة االختبارات القبلية للعينة التجريبية :0ـ0

 ( يبني نتائج االختبارات األنثروبومرتية والوظيفية القبلية للعينة التجريبية )ذكور و اانث(.22جدول رقم )

ات
غر

 املت
نوع

 

 
 متغرات البحث

 العينة التجريبية
 اانث ذكور

 ع س ع س

رتية
وبوم

ألنثر
ا

 

 0,40 04,11 0,26 02,41 الســن
 6,01 04,06 2,12 62,02 الوزن )كغ(
 1,02 012 6,42 014,01 الطول )م(

 0,22 22,66 0,42 22,10 (²مؤشر كتلة اجلسم )كغ/م
 1,20 01,26 1,21 2,42 معدل مسك الطية )ملم(

 1,00 0,01 1,04 0,66 ²(مSسم )مساحة اجل
 2,20 22,60 2,41 21,12 كتلة الشحوم )كغ(

 0,20 20,21 0,24 21,12 (%نسبة الشحوم )

فية
وظي

ال
 

 01,04 22,41 2,26 20,41 نبض القلب وقت الراحة )ن.د(
 1,22 02,11 1,42 02,61 ضغط الدم االنقباضي)ملم زئبق(

 1,21 2,01 1,62 2,42 السعة احليوية )ل(
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 ـ عرض ومناقشة االختبارات األنثربومرتية القبلية للعينة التجريبية :0ـ0ـ0

 ـ السن :0ـ0ـ0ـ0

 ( يبني نتائج اختبار السن )ذكور و اانث(.22جدول رقم )

 

 

 

 

 واالحنراف املعياري االختبار السن )ذكور واانث( ( ميثل املتوسط احلسايب16الشكل رقم )

 
( أن النتائج اختبار السن  متمركزة حول حول متوسطها احلسايب ، حيث لقد 26( والشكل رقم )23يبني اجلدول رقم )

 14وهو أصغر من متوسط عمر عينة االانث الذي بلغ  1,26سنة واحنراف معياري 13,4بلغ متوسط عمر عينة الذكور 

 .  1,41ابحنراف معياري سنة 

 

متوسط عينة الذكور متوسط عينة االناث
االنحراف المعياري 

ذكور" "
االنحراف المعياري 

اناث" "

(سنة)السن  13,4 14 1,26 1,41

0
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10

12
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16

(سنة)السن 

 ات البحثمتغر 
 اانث ذكور

 ع س ع س

 1,41 14,22 1,26 13,42 الســن
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 ـ  الوزن :2ـ0ـ0ـ0

 ( يبني نتائج االختبار القبلي للوزن )ذكور و اانث(.24جدول رقم )

 األنثروبومرتيتغر امل
 اانث ذكور

 ع س ع س

 6,15 74,16 1,52 68,12 الوزن )كغ(

 

 (لقبلي للوزن )ذكور وإانث( ميثل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لنتائج االختبار ا10الشكل رقم )

 
( أن النتائج اختبار الوزن متمركزة حول حول متوسطها احلسايب ، حيث بلغ 27( والشكل رقم )24يبني اجلدول رقم )

  74,16وهو أصغر من متوسط وزن عينة االانث الذي بلغ  1,52كغ واحنراف معياري   61,12متوسط وزن عينة الذكور 

 . 6,15كغ  ابحنراف معياري 

 

 

متوسط عينة 
الذكور

متوسط عينة 
االناث

االنحراف 
ذكور"المعياري  "

االنحراف 
اناث"المعياري  "

(كغ)وزن الجسم  68,12 74,16 8,52 6,15
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 ـ  الطول :2ـ0ـ0ـ0

 ( يبني نتائج االختبار القبلي للطول )ذكور و اانث(.21جدول رقم )

 األنثروبومرتيتغر امل
 اانث ذكور

 ع س ع س

 5,71 151 6,42 154,12 الطول )م(

 

 إانث(و ( ميثل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لنتائج االختبار القبلي لطول اجلسم )ذكور 12الشكل رقم )

 
( أن النتائج اختبار الطول متمركزة حول حول متوسطها احلسايب ، حيث لقد 21( والشكل رقم )25يبني اجلدول رقم )

وهو أصغر من متوسط طول عينة االانث الذي بلغ  6,42)سم( واحنراف معياري 154,1بلغ متوسط طول عينة الذكور 

 . 6,15)سم( ابحنراف معياري  151

 

متوسط عينة 
الذكور

متوسط عينة االناث
االنحراف المعياري 

ذكور" "
االنحراف المعياري 

اناث" "

2(سم)طول الجسم  154,1 158 6,42 5,79

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

(سم)طول الجسم 
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 ر كتلة اجلسم :ـ  مؤش4ـ0ـ0ـ0

 ( يبني نتائج االختبار القبلي للمؤشر كتلة اجلسم )ذكور و اانث(.26جدول رقم )

 

 

 
 

م )ذكور قبلي ملؤشر كتلة اجلس( ميثل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لنتائج االختبار ال12الشكل رقم )
 وإانث(

 
 

( أن نتائج مؤشر كتلة اجلسم متمركزة حول حول متوسطها احلسايب ، حيث لقد 21( والشكل رقم )26يبني اجلدول رقم )

وهو أصغر من متوسط مؤشر كتلة  1.42( واحنراف معياري ²م)كغ/ 21,57بلغ متوسط مؤشر كتلة اجلسم لعينة الذكور 

 . 1,32( ابحنراف معياري ²م)كغ/ 21,66الانث الذي بلغ اجلسم لعينة ا

 

 

 

 

متوسط عينة 
الذكور

متوسط عينة 
االناث

االنحراف 
المعياري 

ذكور" "

االنحراف 
اناث"المعياري  "

(²م/كغ)مؤشر كتلة الجسم  28,57 29,66 1,42 1,32
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(²م/كغ)مؤشر كتلة الجسم 

 األنثروبومرتيتغر امل
 اانث ذكور

 ع س ع س

 1,32 21,66 1,42 21,57 (²مؤشر كتلة اجلسم )كغ/م
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 ـ  مساحة اجلسم :1ـ0ـ0ـ0

 ( يبني نتائج االختبار القبلي ملساحة اجلسم )ذكور و اانث(.20جدول رقم )

 األنثروبومرتيتغر امل
 اانث ذكور

 ع س ع س

 2,11 1,75 2,14 1,66 ²(مSمساحة اجلسم )

 
 سط احلسايب واالحنراف املعياري لنتائج االختبار القبلي ملساحة اجلسم )ذكور وإانث(( ميثل املتو 01الشكل رقم )

 
( أن نتائج مساحة اجلسم متمركزة حول حول متوسطها احلسايب ، حيث بلغ 12( والشكل رقم )27يبني اجلدول رقم )

وسط مساحة اجلسم لعينة وهو أصغر من مت 2,14( واحنراف معياري ²م) 1,66متوسط مساحة اجلسم لعينة الذكور 

 . 2,11( ابحنراف معياري ²م) 1,75االانث الذي بلغ 

 

 

 

 

متوسط عينة 
الذكور

متوسط عينة 
االناث

االنحراف 
ذكور"المعياري  "

االنحراف 
اناث"المعياري  "

(²م)مساحة الجسم  1,66 1,75 0,14 0,11

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4
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1,8

2

(²م)مساحة الجسم 
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 ـ معدل مسك طية اجللد :6ـ0ـ0ـ0

 ( يبني نتائج االختبار القبلي ملعدل مسك طية اجللد )ذكور و اانث(.22جدول رقم )

 

 

 

 
( ميثل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لنتائج االختبار القبلي ملعدل مسك طية اجللد )ذكور 00الشكل رقم)

 وإانث(

 
 

( أن نتائج اختبار معدل مسك طية اجللد متمركزة حول حول متوسطها احلسايب 11( والشكل رقم )21يبني اجلدول رقم )

وهو أصغر من متوسط  2,1)ملم( واحنراف معياري  1,41مسك طية اجللد لعينة الذكور ، حيث لقد بلغ متوسط معدل 

 . 2,11)ملم( ابحنراف معياري  12,36معدل مسك طية اجللد لعينة االانث الذي بلغ 

 

 

 

متوسط عينة 
الذكور

متوسط عينة 
االناث

االنحراف 
المعياري 

ذكور" "

االنحراف 
اناث"المعياري  "

(ملم)معدل سمك طية الجلد 9,48 10,36 0,8 0,91
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 األنثروبومرتيتغر امل
 اانث ذكور

 ع س ع س

 2,11 12,36 2,12 1,41 معدل مسك الطية )ملم(
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 ـ  كتلة الشحوم :0ـ0ـ0ـ0

 ( يبني نتائج االختبار القبلي لكتلة الشحوم )ذكور و اانث(.22جدول رقم )

 نثروبومرتياألتغر امل
 اانث ذكور

 ع س ع س

 3,37 23,67 3,42 22,51 كتلة الشحوم )كغ(

 

( ميثل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لنتائج االختبار القبلي لكتلة الشحوم يف اجلسم )ذكور 02الشكل رقم )
 وإانث(

 
مركزة حول حول متوسطها احلسايب ، حيث ( أن نتائج اختبار كتلة الشحوم مت12( والشكل رقم )21يبني اجلدول رقم )

وهو أصغر من متوسط كتلة الشحوم لعينة  3,4)كغ( واحنراف معياري  22,51بلغ متوسط كتلة الشحوم لعينة الذكور 

 . 3,37)كغ( ابحنراف معياري  23,67االانث الذي بلغ 

 

 

 

متوسط عينة الذكور متوسط عينة االناث
االنحراف المعياري 

ذكور" "
االنحراف المعياري 

اناث" "

(كغ)كتلة الشحوم  20,58 23,67 3,4 3,37
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 ـ  نسبة الشحوم يف اجلسم :2ـ0ـ0ـ0

 القبلي لنسبة الشحوم )ذكور و اانث(.( يبني نتائج االختبار 21جدول رقم )

 األنثروبومرتيتغر امل
 اانث ذكور

 ع س ع س

 1,11 31,12 1,24 32,21 (%نسبة الشحوم )

 

( ميثل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لنتائج االختبار القبلي لنسبة الشحوم يف اجلسم )ذكور 02الشكل رقم )
 وإانث(

 
( أن نتائج نسبة الشحوم متمركزة حول متوسطها احلسايب ، حيث بلغ متوسط 13لشكل رقم )( وا32يبني اجلدول رقم )

وهو أصغر من متوسط نسبة الشحوم لعينة االانث الذي  1,24واحنراف معياري  % 32,21نسبة الشحوم لعينة الذكور 

 واانث ( نفس مستوى السمنة . . وهذا يبني أن للتالميذ العينة التجريبية )ذكور 1,11ابحنراف معياري  %31,1بلغ 

 

 

 

متوسط عينة 
الذكور

متوسط عينة 
االناث

االنحراف 
ذكور"المعياري  "

االنحراف 
اناث"المعياري  "

)%(نسبة الشحوم  30,09 31,8 1,24 1,81
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 ـ عرض ومناقشة االختبارات الوظيفية القبلية للعينة التجريبية :2ـ0ـ0

 ـ نبض القلب وقت الراحة :0ـ2ـ0ـ0

 ( يبني نتائج االختبار القبلي لنبض القلب وقت الراحة )ذكور و اانث(.20جدول رقم )

 وظيفيتغر الامل
 اانث ذكور

 ع س ع س

 12,14 11,42 1,36 17,42 ت الراحة )ن.د(نبض القلب وق

 
( ميثل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لنتائج االختبار القبلي لنبض القلي وقت الراحة )ذكور 04الشكل رقم )

 وإانث(

 
 

،  ( أن نتائج اختبار نبض القلب وقت الراحة متمركزة حول متوسطها احلسايب14( والشكل رقم )31يبني اجلدول رقم )

وهو أصغر من متوسط  1,36)ن.د( واحنراف معياري 17,4حيث بلغ متوسط نبض القلب وقت الراحة لعينة الذكور 

 . 12,14ابحنراف معياري  11,4نبض القلب وقت الراحة لعينة االانث الذي بلغ 

  

متوسط عينة 
الذكور

متوسط عينة 
االناث

االنحراف 
" المعياري 
"اناث

االنحراف 
المعياري 

ذكور" " 

(د.ن)نبض القلب وقت الراحة  87,4 89,4 9,36 10,14
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 ـ ضغط الدم االنقباضي :2ـ2ـ0ـ0

 نقباضي )ذكور و اانث(.( يبني نتائج االختبار القبلي لضغط الدم اال22جدول رقم )

 وظيفيتغر الامل
 اانث ذكور

 ع س ع س

 2,12 13,52 2,41 13,62 ضغط الدم االنقباضي)ملم زئبق(

 
( ميثل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لنتائج االختبار القبلي لضغط الدم االنقباضي )ذكور 01الشكل رقم )

 وإانث(

 
 

( أن نتائج اختبار ضغط الدم االنقباضي متمركزة حول متوسطها احلسايب ، حيث 15قم )( والشكل ر 32يبني اجلدول رقم )

وهو قريب من متوسط ضغط  2,41)ملم زئبق( واحنراف معياري  13,6بلغ متوسط ضغط الدم االنقباضي لعينة الذكور 

 . 2,12)ملم زئبق( ابحنراف معياري  13,5الدم االنقباضي لعينة االانث الذي بلغ 

 
 
 

متوسط عينة 
الذكور

متوسط عينة 
االناث

االنحراف 
المعياري 

اناث" "

االنحراف 
المعياري 

ذكور" "

(قملم زئب)ضغط الدم االنقباضي  13,6 13,5 0,49 0,82
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 ـ السعة احليوية :2ـ2ـ0ـ0

 ( يبني نتائج االختبار القبلي للسعة احليوية )ذكور و اانث(.22جدول رقم )

 

 

 

 

 وية )ذكور و إانث(ة احلي( ميثل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لنتائج االختبار القبلي للسع06الشكل رقم )

 
( أن نتائج اختبار السعة احليوية متمركزة حول متوسطها احلسايب ، حيث بلغ 16( والشكل رقم )33يبني اجلدول رقم )

وهو أكرب من متوسط السعة احليوية لعينة االانث  2,61)ل( واحنراف معياري  2,41متوسط السعة احليوية لعينة الذكور 

 . 2,35حنراف معياري )ل( اب 2,1الذي بلغ 

 

 

 

متوسط عينة 
الذكور

متوسط عينة 
االناث

االنحراف 
المعياري 

اناث" "

االنحراف 
المعياري 

ذكور" "

(ل)السعة الحيوية  2,49 2,1 0,69 0,35
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(ل)السعة الحيوية

 وظيفيتغر الامل
 اانث ذكور

 ع س ع س

 2,35 2,12 2,61 2,41 السعة احليوية )ل(
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 ـ عرض ومناقشة نتائج االختبارات القبلية والبعدية للعينة التجريبية :2ـ0

 ـ االختبارات األنثروبومرتية :0ـ2ـ0

 ( يبني نتائج االختبارات األنثروبومرتية القبلية والبعدية للعينة التجريبية )ذكور و اانث(.24جدول رقم )

متغريات 
 اجلنس البحث

 ت االختبار البعدي ر القبلياالختبا
 احملسوبة

ذكو
 اانث ر

مستوى 
 الداللة

 2ع 2س 1ع 1س

 الوزن )كغ(
 15,51 1,22 65,11 1,52 68,12 ذكور

ة =
حلري

جة ا
در

1 
ة =

دولي
 اجل

ت"
و "

1,
13

 

ة =
حلري

جة ا
در

4 
ة =

دولي
 اجل

ت"
و "

2,
13

 

2,25 

 1,37 6,15 71,44 6,15 74,16 اانث

 الطول )سم(
 5,32 6,42 155,1 6,42 154,12 ذكور
 4 5,54 151,1 5,71 151 اانث

معدل مسك 
 الطية )ملم(

 21,17 2,76 1,37 2,12 1,41 ذكور
 13,52 2,75 1,11 2,11 12,36 اانث

مساحة اجلسم 
(Sم)² 

 11,12 2,13 1,64 2,14 1,66 ذكور
 4,47 2,12 1,73 2,11 1,75 اانث

كتلة الشحوم 
 )كغ(

 17,42 3,21 11,2 3,42 22,51 ذكور
 1,67 2,73 22,54 3,37 23,67 اانث

نسبة الشحوم 
(%) 

 22,11 1,32 27,11 1,24 32,21 ذكور
 17,25 1,52 21,67 1,11 31,12 اانث

نبض القلب 
وقت الراحة 

 )ن/د(

 5,23 1,25 15,12 1,36 17,42 ذكور

 5,17 1,76 17,22 12,14 11,42 اانث
ضغط الدم 
االنقباضي)م

 مل زئبق(

 4,42 2,27 13,21 2,41 13,62 ذكور

 3,25 2,67 13,22 2,12 13,52 اانث

السعة احليوية 
 )ل(

 14,27 2,73 2,17 2,61 2,41 ذكور
 5,61 2,32 2,41 2,35 2,12 اانث
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 ـ طول اجلسم :0ـ0ـ2ـ0

 بار القبلي و البعدي للطول )ذكور و اانث(( ينب نتائج االخت21اجلدول رقم )
مستوى 
 الداللة

 ت
 اجلدولية

درجة 
 احلرية

 ت
 احملسوبة

 االختبار القبلي االختبار البعدي
متغريات  اجلنس

 1س 1ع 2س 2ع يةاألنثربومرت 

2.25 
الطول  ذكور 154,1 6,42 155,1 6,42 5,32 1 1,13

 ثاان 151 5,71 151,1 5,54 4 4 2,13 )سم(
 

 ( ميثل الفرق بني متوسط اختبار الطول القبلي والبعدي للعينة التجريبية )ذكور واانث( 00الشكل رقم )
 

 
و اانث  1,13(  أكرب من القيمة "ت اجلدولية " )ذكور =4و اانث = 5,34( أن القيمة "ت احملسوبة " )ذكور =35نالحظ من اجلدول )

. وهذا يعين أن الفرق دال احصائيا أي أنه  2,25لالانث  عند مستوى داللة  4للذكور و  1عند درجة حرية  ( 2,13=

توجد فروق بني االختبار القبلي والبعدي ابلنسبة ملتغري الطول عند الذكور واالانث . وترجع هذه الزايدة اىل متغري النمو 

 ( يوضح متوسط الزايدة احلاصلة يف الطول .17الذي ال ميكن ضبطه ، والشكل رقم )

 

االختبار القبلي 
ذكور

االختبار 
البعدي ذكور

االختبارالقبلي 
اناث

االختبارالبعدي 
اناث

متوسط الزيادة الحاصلة في طول
(سم)الجسم 

1 0,8

(سم)متوسط طول الجسم  154,1 154,1 158 158

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

م 
س

ج
 ال

ول
ط

(
(سم

(سم)طول الجسم 
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 ـ  وزن اجلسم :2ـ0ـ2ـ0

 ( ينب نتائج االختبار القبلي و البعدي للوزن )ذكور و اانث(26اجلدول رقم )

مستوى 
 الداللة

 ت
 اجلدولية

درجة 
 احلرية

 ت
 احملسوبة

 االختبار القبلي االختبار البعدي
تغري امل اجلنس

 1س 1ع 2س 2ع ياألنثربومرت 

2.25 
 ذكور 61,12 1,52 65,11 1,22 15,51 1 1,13

 الوزن )كغ(
 اانث 74,16 6,15 71,44 6,15 1,37 4 2,13

 

 ( ميثل الفرق بني متوسط اختبار الوزن القبلي والبعدي للعينة التجريبية )ذكور واانث( 02الشكل رقم )

 

 
 

جلدولية " (  أكرب من القيمة "ت ا1,37و اانث =15,51( أن القيمة "ت احملسوبة " )ذكور =36نالحظ من اجلدول )

. وهذا يعين أن  2,25لإلانث  عند مستوى داللة  4للذكور و  1( عند درجة حرية  2,13و اانث = 1,13)ذكور =

الفرق دال احصائيا أي أنه توجد فروق بني االختبار القبلي والبعدي ابلنسبة ملتغري الوزن عند الذكور واالانث . حيث 

أسابيع من الربانمج  12كغ ابلنسبة لإلانث ( ، وهذا بعد   2,72و  كغ للذكور  2,23اخنفض وزن اجلسم مبتوسط ) 

 ( يوضح متوسط النقصان احلاصل يف وزن اجلسم .11الرايضي ، والشكل رقم )

االختبار القبلي 
ذكور

االختبار 
البعدي ذكور

االختبارالقبلي 
اناث

االختبارالبعدي 
اناث

ن متوسط النقصان الحاصل في وز
(كغ)الجسم 

2,23 2,72

(كغ)متوسط وزن الجسم  68,12 65,89 74,16 71,44
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 ـ  مساحة اجلسم :2ـ0ـ2ـ0

 ( ينب نتائج االختبار القبلي و البعدي ملساحة اجلسم )ذكور و اانث(20اجلدول رقم )

مستوى 
 الداللة

 ت
 اجلدولية

رجة د
 احلرية

 ت
 احملسوبة

 االختبار القبلي االختبار البعدي
 اجلنس

تغري امل
 1س 1ع 2س 2ع األنثربومرتي

2.25 
مساحة  ذكور 1,66 2,14 1,64 2,13 11,12 1 1,13

اجلسم 
(Sم)اانث 1,75 2,11 1,73 2,12 4,47 4 2,13 ² 

 
 ( سم القبلي والبعدي للعينة التجريبية )ذكور واانث( ميثل الفرق بني متوسط اختبار مساحة اجل02الشكل رقم )

 
(  أكرب من القيمة "ت اجلدولية " 4,47و اانث =11,12( أن القيمة "ت احملسوبة " )ذكور =37نالحظ من اجلدول )

، وهذا يعين أن  2,25لإلانث  عند مستوى داللة  4للذكور و  1( عند درجة حرية  2,13و اانث = 1,13)ذكور =

دال احصائيا أي أنه توجد فروق بني االختبار القبلي والبعدي ابلنسبة ملساحة اجلسم عند الذكور واالانث . حيث الفرق 

 أسابيع من الربانمج الرايضي  12( للذكور و لإلانث ( ، وهذا بعد  ²م 2,22اخنفضت مساحة اجلسم مبتوسط ) 

مو باشر يف حتديد مساحة اجلسم مع الطول حسب خمطط النويرجع هذا االخنفاض اىل اخنفاض وزن اجلسم الذي له أتثري م

 ( يوضح متوسط النقصان احلاصل يف مساحة اجلسم .11غرام ، والشكل رقم )

االختبار القبلي 
ذكور

االختبار البعدي 
ذكور

االختبارالقبلي 
اناث

االختبارالبعدي 
اناث

متوسط النقصان الحاصل في 
(²م)مساحة الجسم 

0,02 0,02

(²م)متوسط مساحة الجسم  1,66 1,64 1,75 1,73
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 ـ  معدل مسك طية اجللد:4ـ0ـ2ـ0

 ( ينب نتائج االختبار القبلي و البعدي ملعدل مسك طية اجللد )ذكور و اانث(22اجلدول رقم )

مستوى 
 الداللة

 ت
 اجلدولية

درجة 
 احلرية

 ت
 احملسوبة

 االختبار القبلي االختبار البعدي
 تغريامل اجلنس

 1س 1ع 2س 2ع األنثربومرتي

2.25 
معدل مسك  ذكور 1,41 2,12 1,37 2,76 21,17 1 1,13

 اانث 12,36 2,11 1,11 2,75 13,52 4 2,13 الطية )ملم(
 

ر ل مسك طية اجللد القبلي والبعدي للعينة التجريبية )ذكو ( ميثل الفرق بني متوسط اختبار معد21الشكل رقم )

 واانث( 

 
(  أكرب من القيمة "ت اجلدولية " 4,52و اانث =21,17( أن القيمة "ت احملسوبة " )ذكور =31نالحظ من اجلدول )

 أن . وهذا يعين 2,25لإلانث  و مستوى داللة  4للذكور و  1( عند درجة حرية  2,13و اانث = 1,13)ذكور =

الفرق دال احصائيا أي أنه توجد فروق بني االختبار القبلي والبعدي ابلنسبة ملعدل مسك طية اجللد عند الذكور واالانث . 

أسابيع من  12( ، وهذا بعد  ملم لالانث1,17لم للذكور و م 1,11حيث اخنفض معدل مسك طية اجللد مبتوسط ) 

( يوضح متوسط النقصان 22وم املوجودة حتت اجللد ، والشكل رقم )الربانمج الرايضي الذي أدى اىل خفض مسك الشح

 احلاصل يف معدل مسك طية اجللد .

االختبار القبلي 
ذكور

االختبار 
البعدي ذكور

االختبارالقبلي 
اناث

االختبارالبعدي 
اناث

دل متوسط النقصان الحاصل في مع
(ملم)سمك طية الجلد 

1,11 1,17

(ملم)متوسط معدل سمك طية الجلد  9,48 8,37 10,36 9,19
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 ـ  كتلة شحوم اجلسم :1ـ0ـ2ـ0

 ( يبني نتائج االختبار القبلي و البعدي لكتلة شحوم اجلسم )ذكور و اانث(22اجلدول رقم )

مستوى 
 الداللة

 ت
 اجلدولية

درجة 
 احلرية

 ت
 احملسوبة

 االختبار القبلي ر البعدياالختبا
تغري امل اجلنس

 1س 1ع 2س 2ع األنثربومرتي

2.25 
كتلة الشحوم  ذكور 22,51 3,42 11,2 3,21 17,42 1 1,13

 اانث 23,67 3,37 22,54 2,73 1,67 4 2,13 )كغ(

 

 ة )ذكور واانث( تجريبي( ميثل الفرق بني متوسط اختبار كتلة الشحوم القبلي والبعدي للعينة ال20الشكل رقم )

 
(  أكرب من القيمة "ت اجلدولية " 1,67و اانث =17,42( أن القيمة "ت احملسوبة " )ذكور =31نالحظ من اجلدول )

، وهذا يعين أن الفرق 2,25لإلانث  و مستوى داللة  4للذكور و  1( عند درجة حرية  2,13و اانث = 1,13)ذكور =

 ني االختبار القبلي والبعدي ابلنسبة لكتلة الشحوم يف اجلسم عند الذكور واالانث . حيثدال احصائيا أي أنه توجد فروق ب

أسابيع من الربانمج  12كغ لإلانث ( ، وهذا بعد   3,13كغ للذكور و   2,51اخنفضت كتلة الشحوم يف اجلسم مبتوسط ) 

كتلة الشحوم حسب معادلة ماتيكا   الرايضي الذي أدى اىل خفض مساحة اجلسم و معدل مسك طية اجللد اللذان حيدان

 ( يوضح متوسط النقصان احلاصل يف كتلة الشحوم.21( ، والشكل رقم )06امللحق رقم )

 

االختبار القبلي 
ذكور

االختبار 
البعدي ذكور

االختبارالقبلي 
اناث

االختبارالبعد
ي اناث

تلة متوسط النقصان الحاصل في ك
(كغ)الشحوم 

2,58 3,13

(كغ)متوسط كتلة الشحوم في الجسم 20,58 18 23,67 20,54
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 ـ  نسبة شحوم اجلسم :6ـ0ـ2ـ0

 ( يبني نتائج االختبار القبلي و البعدي لكتلة شحوم اجلسم )ذكور و اانث(41اجلدول رقم )

مستوى 
 الداللة

 ت
 اجلدولية

درجة 
 احلرية

 ت
 احملسوبة

 االختبار القبلي االختبار البعدي
تغري امل اجلنس

 1س 1ع 2س 2ع األنثربومرتي

2.25 
نسبة الشحوم  ذكور 32,21 1,24 27,11 1,32 22,11 1 1,13

 اانث 31,12 1,11 21,67 1,52 17,25 4 2,13 (%)
 

بية )ذكور سم القبلي والبعدي للعينة التجري( ميثل الفرق بني متوسط اختبار نسبة الشحوم يف اجل22الشكل رقم )

 واانث( 

 
(  أكرب من القيمة "ت اجلدولية 17,25واانث = 22,11( أن القيمة "ت احملسوبة " )ذكور =42نالحظ من اجلدول )

. وهذا يعين أن  2,25لإلانث  و مستوى داللة  4للذكور و  1( عند درجة حرية  2,13و اانث = 1,13" )ذكور =

دال احصائيا أي أنه توجد فروق بني االختبار القبلي والبعدي لنسبة الشحوم يف اجلسم عند الذكور واالانث . حيث الفرق 

أسابيع من الربانمج  12لإلانث ( ، وهذا بعد 3% ,31للذكور و  %2,1اخنفضت نسبة الشحوم يف اجلسم مبتوسط ) 

 الشحوم لكل من الذكور واالانث . ( يوضح النقصان احلاصل يف نسبة22الرايضي ، والشكل رقم )

 

االختبار القبلي 
ذكور

االختبار 
البعدي ذكور

االختبارالقبلي 
اناث

االختبارالبعدي 
اناث

سبة متوسط النقصان الحاصل في ن
)%(الشحوم 

2,9 3,13

م متوسط نسبة الشحوم في الجس
)%(
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 ـ املتغرات الوظيفية :2ـ2ـ0

 ـ  نبض القلب وقت الراحة :0ـ2ـ2ـ0

 ( يبني نتائج االختبار القبلي و البعدي لنبض القلب وقت الراحة )ذكور و اانث(40اجلدول رقم )

مستوى 
 الداللة

 ت
 اجلدولية

درجة 
 احلرية

 ت
 احملسوبة

 لقبلياالختبار ا االختبار البعدي
 اجلنس

تغري امل
 1س 1ع 2س 2ع الوظيفي

2.25 
نبض القلب  ذكور 17,42 1,36 15,12 1,25 5,23 1 1,13

وقت الراحة 
 اانث 11,42 12,14 17,22 1,76 5,17 4 2,13 )ن.د(

 

ية )ذكور ب( ميثل الفرق بني متوسط اختبار نبض القلب وقت الراحة القبلي والبعدي للعينة التجري22الشكل رقم )

 واانث( 

 
(  أكرب من القيمة "ت اجلدولية " 5,17واانث = 5,23( أن القيمة "ت احملسوبة " )ذكور =41نالحظ من اجلدول )

، وهذا يعين أن  2,25لإلانث  و مستوى داللة  4للذكور و  1( عند درجة حرية  2,13و اانث = 1,13)ذكور =

 الختبار القبلي والبعدي لنبض القلب وقت الراحة عند الذكور واالانث . حيثالفرق دال احصائيا أي أنه توجد فروق بني ا

 أسابيع  12)ن.د( لإلانث ، وهذا بعد  2,2)ن.د( للذكور و 1,6اخنفض نبض القلب وقت الراحة  مبتوسط  

االختبار القبلي 
ذكور

االختبار 
البعدي ذكور

االختبارالقبلي 
اناث

االختبارالبعدي 
اناث

بض متوسط النقصان الحاصل في ن
(د.ن)القلب وقت الراحة 

1,6 2,2

متوسط نبض القلب وقت الراحة
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 انث .ر واال( يوضح متوسط النقصان احلاصل يف نبض القلب وقت الراحة للذكو 23من الربانمج الرايضي ، والشكل رقم )

 ـ ضغط الدم االنقباضي :2ـ2ـ2ـ0

 ( يبني نتائج االختبار القبلي و البعدي لضغط الدم االنقباضي )ذكور و اانث(42اجلدول رقم )

مستوى 
 الداللة

 ت
 اجلدولية

درجة 
 احلرية

 ت
 احملسوبة

 االختبار القبلي االختبار البعدي
 فيالوظيتغري امل اجلنس

 1س 1ع 2س 2ع

2.25 
ضغط الدم  ذكور 13,62 2,41 13,21 2,27 4,42 1 1,13

االنقباضي)ملم 
 اانث 13,52 2,12 13,22 2,67 3,25 4 2,13 زئبق(

 
( ميثل الفرق بني متوسط اختبار ضغط الدم االنقباضي القبلي والبعدي للعينة التجريبية )ذكور 24الشكل رقم )

 واانث( 

 
(  أكرب من القيمة "ت اجلدولية " 3,25واانث = 4,42حملسوبة " )ذكور =( أن القيمة "ت ا42نالحظ من اجلدول )

. وهذا يعين أن  2,25لإلانث  و مستوى داللة  4للذكور و  1( عند درجة حرية  2,13و اانث = 1,13)ذكور =

الانث . حيث االفرق دال احصائيا أي أنه توجد فروق بني االختبار القبلي والبعدي لضغط الدم االنقباضي عند الذكور و 

 12)ملم زئبق ( لإلانث  ، وهذا بعد  2,21)ملم زئبق ( للذكور و  2,32اخنفض  ضغط الدم االنقباضي مبتوسط  

االختبار القبلي 
ذكور

االختبار البعدي 
ذكور

االختبارالقبلي 
اناث

االختبارالبعدي 
اناث

ط متوسط النقصان الحاصل في ضغ
(ملم زئبق)الدم االنقباضي

0,32 0,28

ملم)متوسط ضغط الدم االنقباضي
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احلاصل يف ضغط الدم االنقباضي لكل من  ( يوضح متوسط النقصان24أسابيع من الربانمج الرايضي ، والشكل رقم )

 الذكور واالانث .

 ـ السعة احليوية :2ـ2ـ2ـ0

 ( يبني نتائج االختبار القبلي و البعدي لضغط السعة احليوية )ذكور و اانث(42دول رقم )اجل

مستوى 
 الداللة

 ت
 اجلدولية

درجة 
 احلرية

 ت
 احملسوبة

 االختبار القبلي االختبار البعدي
املتغري  اجلنس

 1س 1ع 2س 2ع الوظيفي

2.25 
السعة  ذكور 2,41 2,61 2,17 2,73 14,27 1 1,13

 اانث 2,12 2,35 2,41 2,32 5,61 4 2,13 يوية )ل(احل
 

 ( ميثل الفرق بني متوسط اختبار السعة احليوية القبلي والبعدي للعينة التجريبية )ذكور واانث( 21الشكل رقم )

 
" (  أكرب من القيمة "ت اجلدولية 5,61واانث = 14,27( أن القيمة "ت احملسوبة " )ذكور =43نالحظ من اجلدول )

، وهذا يعين أن  2,25لإلانث  و مستوى داللة  4للذكور و  1( عند درجة حرية  2,13و اانث = 1,13)ذكور =

الفرق دال احصائيا أي أنه توجد فروق بني االختبار القبلي والبعدي للسعة احليوية عند الذكور واالانث . حيث زادت 

االختبار القبلي 
ذكور

االختبار 
البعدي ذكور

االختبارالقبلي 
اناث

االختبارالبعدي 
اناث

عة متوسط الزيادة الحاصلة في الس
(ل)الحيوية 

0,48 0,31

( ل)متوسط السعة الحيوية  2,49 2,49 2,1 2,1
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أسابيع من الربانمج الرايضي ، والشكل  12انث  ، وهذا بعد )ل( لإل 2,3)ل( للذكور و  2,41السعة احليوية  مبتوسط 

 ( يوضح متوسط الزايدة احلاصلة يف السعة احليوية ابلنسبة للذكور واالانث .25رقم )

 ـ العالقة بني نسبة الشحوم و املتغرات الوظيفية :2ـ0

وظيفية  )ذكور غرات ال( يبني نتائج معامل االرتباط برسون بني نسبة الشحوم و املت44اجلدول رقم )

 واانث(

 العالقة
معامل االرتباط )ر( 

 احملسوبة
معامل االرتباط )ر( 

مستوى  اجلدولية
 الداللة 

 داللة

 اانث ذكور اانث ذكور اانث ذكور
نسبة الشحوم مع نبض 

  1,06 1,00 القلب وقت الراحة
 

1,14 

 
 

1,21 

 
 

1,11 

 غر دال غر دال

نسبة الشحوم مع ضغط 
 غر دال غر دال 1,12 1,02 االنقباضيالدم 

نسبة الشحوم مع السعة 
 غر دال دال 1,60 1,60 احليوية

 ـ العالقة بني نسبة الشحوم ونبض القلب وقت الراحة وقت الراحة :0ـ2ـ0

( يبني نتائج معامل االرتباط برسون بني نسبة الشحوم و نبض القلب وقت الراحة 41اجلدول رقم)

 انث( )ذكور وا

 العالقة
معامل االرتباط 

 )ر( احملسوبة
معامل االرتباط )ر( 

مستوى  اجلدولية
 الداللة

 داللة

 اانث ذكور اانث ذكور اانث ذكور
نسبة الشحوم مع نبض 

 غري دال غري دال 2,25 2,12 2,54 2,16 2,11 القلب وقت الراحة

(  أصغر من القيمة "ر 2,16واانث = 2,11( أن القيمة "ر احملسوبة " )ذكور =44نالحظ من اجلدول )

لإلانث  و مستوى داللة  4للذكور و  1( عند درجة حرية  2,12و اانث =2,54اجلدولية " )ذكور =
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، وهذا يعين أنه ال توجد عالقة بني اخنفاض نسبة الشحوم يف اجلسم و نبض القلب وقت الراحة  2,25

 ( يوضح ذلك .27(و )26، والشكل رقم )  الرايضيأسابيع من الربانمج  12عند الذكور واالانث بعد 

 ( يبني عدم وجود عالقة بني نسبة الشحوم ونبض القلب وقت الراحة )ذكور(26الشكل رقم)

 
 ( يبني عدم وجود عالقة بني نسبة الشحوم ونبض القلب وقت الراحة )اانث(20الشكل رقم)
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 ضي :ـ العالقة بني نسبة الشحوم وضغط الدم االنقبا2ـ2ـ0

( يبني نتائج معامل االرتباط برسون بني نسبة الشحوم و ضغط الدم االنقباضي )ذكور 46اجلدول رقم)

 واانث( 

 العالقة بني
معامل االرتباط 

 )ر( احملسوبة
معامل االرتباط )ر( 

مستوى  اجلدولية
 الداللة

 داللة

 اانث ذكور اانث ذكور اانث ذكور
نسبة الشحوم و ضغط 

 ضيالدم االنقبا
 غري دال غري دال 2,25 2,12 2,54 2,21 2,11

 

(  أصغر من القيمة "ر اجلدولية " 2,21واانث = 2,11( أن القيمة "ر احملسوبة " )ذكور =46نالحظ من اجلدول )

، وهذا يعين أنه ال  2,25لإلانث  و مستوى داللة  4للذكور و  1( عند درجة حرية  2,12و اانث =2,54)ذكور =

أسابيع من الربانمج  12بني اخنفاض نسبة الشحوم يف اجلسم و ضغط الدم االنقباضي عند الذكور واالانث بعد توجد عالقة 

 ( يوضح ذلك .21( و)21الرايضي ، وشكل رقم )

 ( يبني عدم وجود عالقة بني نسبة الشحوم وضغط الدم االنقباضي ذكور22الشكل رقم)
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 نسبة الشحوم وضغط الدم االنقباضي )اانث(( يبني عدم وجود عالقة بني 22الشكل رقم)

 
 ـ العالقة بني نسبة الشحوم والسعة احليوية :2ـ2ـ0

 ( يبني نتائج معامل االرتباط برسون بني نسبة الشحوم و السعة احليوية )ذكور واانث( 40اجلدول رقم)

 العالقة بني
معامل االرتباط 

 )ر( احملسوبة
معامل االرتباط )ر( 

 مستوى اجلدولية
 الداللة

 داللة

 اانث ذكور اانث ذكور اانث ذكور
 نسبة الشحوم و
 السعة احليوية

 غري دال دال 2,25 2,12 2,54 2,61 2,67

 (  2,54(  أكرب من القيمة "ر اجلدولية " )ذكور =2,67( أن القيمة "ر احملسوبة " )ذكور =47نالحظ من اجلدول )

، وهذا يعين أنه  توجد عالقة بني اخنفاض نسبة الشحوم  2,25مستوى داللة لإلانث  و  4للذكور و  1عند درجة حرية  

 ( يوضح هذه العالقة .25يف اجلسم و السعة احليوية عند الذكور  والشكل رقم )

 (  2,12( وهي أصغر من القيمة "ر اجلدولية " )ذكور =2,61اما ابلنسبة لإلانث فان القيمة "ر احملسوبة " تساوي )

، وهذا يعين أنه ال توجد عالقة بني اخنفاض نسبة  2,25لإلانث  و مستوى داللة  4للذكور و  1ية  عند درجة حر 

 ( يوضح ذلك 32( و )32أسابيع من الربانمج الرايضي والشكل رقم ) 12الشحوم يف اجلسم و السعة احليوية وهذا بعد 

 .  أسابيع من الربانمج الرايضي 12واالانث بعد 
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  وجود عالقة عكسية بني نسبة الشحوم السعة احليوية )ذكور(( يبني21الشكل رقم)

 
 ( يبني عدم وجود عالقة بني نسبة الشحوم السعة احليوية )اانث(20الشكل رقم)
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 ـ االستنتاجات :2

ة الدراسة ناستنادا اىل ما مت استخالصه من الدراسات النظرية والقياسات واالختبارات املستخدمة يف الدراسة ويف حدود عي

وخصائصها وتساؤالهتا وفرضياهتا و االمكانيات املتاحة ، ويف ضوء أهداف الدراسة وأدواهتا واألجهزة املستخدمة أمكن 

 التوصل اىل االستنتاجات التالية :

 ( لالانث.%1,14( للذكور و)%1,63ـ أدى الربانمج الرايضي املقرتح  اىل خفض نسبة الشحوم يف اجلسم بنسبة )

( سنة املصابني ابلسمنة  ال يعين ابلضرورة اخنفاض وزن اجلسم 15ـ12فاض كتلة الشحوم يف اجلسم عند التالميذ  )ـ اخن

 بنفس نسبة بسبب زايدة الكتلة الغري شحمية ألهنم يف مرحلة النمو.

 ـ مدة الربانمج الرايضي غري كافية للتخلض من السمنة بصفة هنائية .

رتح  اىل خفض كل من معدل نبضات القلب وقت الراحة وضغط الدم االنقباضي وزايدة ـ أدى الربانمج الرايضي املق

 السعة احليوية لعينة البحث )ذكور واانث( .

 ـ ال يوجد أتثري ملموس للسمنة على نبض القلب وقت الراحة و ضغط الدم االنقباضي يف هذه املرحلة العمرية 

 القلب وقت الراحة والضغط الدم االنقباضي  يف هذه املرحلة العمرية . ـ ال توجد عالقة بني نسبة الشحوم وكل من نبض

 ـ مناقشة الفرضيات:2

بعد ترتيب االستنتاجات من خالل حتليل ومناقشة النتائج املتحصل عليها قام الطالب مبقارنتها مع فرضيات البحث 

 وابلدراسة النظرية والدراسات املشاهبة :

 ألوىل :مناقشة وتفسر الفرضية اـ 0ـ2

البعدي لصاحل االختبار البعدي يف خفض نسبة  دالة بني االختبار القبلي وتشري الفرضية االوىل اىل أنه توجد فروق 

 اجلدول يف املدونة النتائج خالل ومن)ذكور واانث( .   العينة التجريبية املصابني ابلسمنة  الشحوم يف اجلسم عند التالميذ

القيمة "ت احملسوبة " أكرب من القيمة "ت اجلدولية " لكل من  أن وجدان ( 22رقم )( واملوضحة يف الشكل 42قم )ر 
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الذكور واالانث. وهذا يعين أن الفرق دال احصائيا أي أنه توجد فروق بني االختبار القبلي والبعدي لنسبة الشحوم يف 

  اجلسم .اجلسم عند الذكور واالانث . واجلدول التايل يبني نسبة اخنفاض نسبة الشحوم يف

 ( يبني نسبة الشحوم قبل وبعد الربانمج الرايضي 42اجلدول رقم )

 عينة البحث
  نسبة اخنفاض الشحوم نسبة الشحوم يف اجلسم

 بعد الربانمج الرايضي قبل الربانمج الرايضي يف اجلسم

 %1,63 %27,11 %32,21 ذكور

 %1,14 %21,67 %31,12 اانث

اخلاصة خبفض الوزن ونسبة الشحوم يف  املقننة العلمية التدريب ومبادئ قواعد جلميع إتباعه إىل النتائج هذه الباحث ويرجع

 يف نوع االنشطة احملبوبة لديهم التالميذ استثارة وأيضا   ، للتالميذ والسيكولوجية الفسيولوجية اخلصائص  حيث مناجلسم 

ن طاقة املتناولة على شكل غذاء و زايدة الطاقة املصروفة ماالعتماد على حتديد طريف امليزان الطاقوي  من خالل قياس ال و

خالل النشاط البدين اليت هتدف اىل حرق السعرات احلرارية الزائدة عن احلاجة اليت يتناوهلا تالميذ عينة البحث على شكل 

 غذاء وحرق الشحوم املخزنة يف اجلسم .

ث حد  هأشارت نتائجها إىل أن اليت ي الدين ابراهيم سالمةهب من لكل أجريت اليت الدراسات مع السابقة النتائج وتتفق

اخنفاض دال احصائيا يف نسيج دهن اجلسم بني جمموعيت البحث نتيجة برانمج التدريب مرتفع الشدة وبرانمج التدريب 

زايدة  حجم ممارسة األنشطة البدنية أن  الذي خلص اىل  2100دراسة بقشوط أمحد سنة ومنخفض الشدة . 

ة والفسيولوجية سبوع له أتثري أفضل على املؤشرات األنثروبومرتيضية يف الوسط املدرسي مبعدل ساعتني مرتني يف األوالراي

يؤكد ان النسبة املئوية للدهون قد أتثرت وبشكل اجيايب جدا  حيث كل الوزن  الذي ماهر عبد اللطيف عارف ودراسة.

 مادة منهج اىل أن أتثري اثبت طالب مىنو أشارت دراسة  . الذي خسره طالب الكلية العسكرية حتول اىل عضالت

 خفض يف فاعلية الطرق اكثر من األوكسيجينة التمرينات تعترب حيث اجلسم يف الشحوم نسبة ختفيض يف اجيايب االيروبيك

 .اجلميل املظهر اجلسم يكسب مما اجلسم يف وتوزيعها الشحوم نسبة
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 مناقشة الفرضية الثانية :ـ 2ـ2

البعدي لصاحل االختبار البعدي يف بعض املتغريات  دالة بني االختبار القبلي والفرضية الثانية اىل أنه توجد فروق تشري 

املوضحة يف   (43و42و41) ولاداجل نتائج عنه أسفرت وما .)ذكور واانث(  ،الوظيفية عند التالميذ املصابني ابلسمنة 

لكل من  البعدي القياس لصاحل الدراسة قيد ات الوظيفية املتغري  يف دالة فروق وجود من( 25و24و23) االشكال  

 .الذكور واالانث 

لكامل املتغريات   البعدي االختبار لصاحل و البعدي القبلي االختبار بني إحصائية داللة ذات فروقأن هناك  وجدان

االنقباضي بنسبة  و ضغط الدم %1,13الوظيفية للذكور حيث اخنفض كل من نبض القلب وقت الراحة بنسبة 

أن هناك  وجدانأما فيما خيص االانث فقد  بعد الربانمج الرايضي . %11,27بينما زادت السعة احليوية بنسبة 2,35%

لكامل املتغريات الوظيفية حيث اخنفض    البعدي االختبار لصاحل و البعدي القبلي االختبار بني إحصائية داللة ذات فروق

بينما زادت السعة احليوية بنسبة  %2,27و ضغط الدم االنقباضي بنسبة  %2,46كل من نبض القلب بنسبة 

 بعد الربانمج الرايضي .14,76%

زايدة  حجم ممارسة األنشطة البدنية ان  اليت أشارت نتائجها اىل( 2100) دراسة بقشوط أمحد سنةوهذا يتوافق مع 

،   ية والفسيولوجيةله أتثري أفضل على املؤشرات األنثروبومرت والرايضية يف الوسط املدرسي مبعدل ساعتني مرتني يف االسبوع 

من الثابت علميا يف وقتنا احلاضر ان املمارسة املنظمة للنشاط البدين اىل أنه  (2114)  اهلزاع بن حممد اهلزاعويشري 

وتعودان ، اجلسم املختلفة ائفاملعتدل الشدة وارتفاع اللياقة البدنية للفرد حتمالن يف طياهتما أتثريات اجيابية مجة على وظ

 .  بفوائد صحية كثرية على االنسان

 : لثةمناقشة الفرضية الثاـ 2ـ2

يفية عند تالميذ بني خفض نسبة الشحوم يف اجلسم وبعض املتغريات الوظ عالقة ارتباطية  تشري الفرضية الثالثة اىل أنه توجد

 .بني نسبة الشحوم والسعة احليوية  .( سنة 15ـ 12املصابني ابلسمنة )عينة البحث من الذكور واالانث 
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اخنفاض نسبة  عالقة دالة احصائيا بنيعدم وجود   من( 26،27،21،21واألشكال )( 44) دولاجل نتائج ـ حيث بينت

الشحوم ونبض القلب وقت الراحة و ضغط الدم االنقباضي لعينة البحث من الذكور واالانث  ، وعليه نقبل الفرض الصفري 

نص على أنه ال توجد عالقة ارتباطية بني اخنفاض نسبة الشحوم يف اجلسم ونبض القلب وقت الراحة وضغط الدم الذي ي

أي ان اخنفاض  نسبة الشحوم  ،  ( سنة 15ـ 12املصابني ابلسمنة )عينة البحث من الذكور واالانث تالميذ االنقباضي عند 

 و ضغط الدم االنقباضي كان صدفة . اليت تزامنت مع اخنفاض كل من نبض القلب وقت الراحة

( أنه توجد عالقة ارتباطية عكسية بني اخنفاض نسبة الشحوم والسعة 32( والشكل رقم )47وبينت نتائج  اجلدول رقم ) 

سم تؤثر دة نسبة الشحوم يف اجلايأن ز اىل  اهلزاع  بن حممد اهلزاعاحليوية  عند عينة البحث من الذكور فقط . وقد أشار 

ة يم أثناء دروس الرتبهومستوى نشاط ةية التنفسيالقلب هماقتيلدى األطفال وعلى ل البدين على كل من مستوى األداءسلبا  

 وهذا يعين أن اخنفاض نسبة الشحوم له أتثري اجيايب على اللياقة القلبية التنفسية  .(2223)اهلزاع ،  ةياملدرس ةيالبدن

اخنفاض نسبة  عالقة دالة احصائيا بنيعدم وجود   من( 31واألشكال )( 47) دولاجل نتائج فقد بينت  أما االانث

الشحوم والسعة احليوية  لعينة البحث من االانث  ، وعليه نقبل الفرض الصفري الذي ينص على أنه ال توجد عالقة ارتباطية 

( 15ـ 12سمنة )املصابني ابلعينة البحث من االانث تالميذ بني اخنفاض نسبة الشحوم يف اجلسم و السعة احليوية  عند 

أي ان اخنفاض  نسبة الشحوم  اليت تزامنت مع زايدة السعة احليوية عند االانث بعد الربانمج الرايضي  كان صدفة ،  سنة 

 ابجلسم الشحوم نسبة ان اليت أشارت نتائجها اىلم( 2101أسامة أمل الالال )دراسة   وهذه النتائج  ال تتوافق مع. 

 ، كما أشارت وجود  املرتفعة الشحوم نسب ذات الثانية اجملموعة فتيات لدى  احليوية مع السعة داال   عكسيا   ارتباطا   ترتبط

 لدى االنقباضي الدم الراحة و وضغط يف القلب ضرابت معدل و اجلسم يف الشحوم نسب بني دالة طردية ارتباطية عالقة

ة ، و يفسر الباحث عدم وجود عالقة بني نسبة الشحوم و السعة احليوية اىل أن اكرب كمية من الشحوم الثاني اجملموعة فتيات

لدى االانث موجودة حول احلوض واالرداف ) شكل حبة االجاص( أما الذكور فتتوزع الشحوم لديهم بصورة كبرية حول 

 البطن لتعطي للجسم شكل حبة التفاح .
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 اخلالصة العامة:ـ 4

تالل ميزان اخ " هيالدراسات اليت أجريت يف دول العامل الغربية منه والعربية فان من أسباب انتشار السمنة  حسب اخر

حيث تشري   .، و بني السعرات اليت ينفقها اجلسم من جهة أخرى "  الطاقة بني السعرات احلرارية اليت تستهلك من جهة

صدر األول للسمنة ، وهذ األخرية ال تشوه فقط شكل اجلسم ، بل كل الدراسات اىل أن عدم ممارسة النشاط البدين هو امل

ستوى النشاط حيث تتعدد أسباب اخنفاض م، تتسبب يف صعوابت احلركة والتعب واللهث واصاابت املفاصل املختلفة 

توصل حيث  ،البدين لدى الشباب يف الوقت احلاضر ، ومن أبرزها عدم ختصيص  الوقت الكايف ملمارسة التمارين الرايضية 

الباحثون إىل أن مستوى التنافس يف األلعاب الرايضية كان عائقا  أمام ممارسة الرايضة ، وذلك على الرغم من توفر الرغبة 

أما العامل الثالث الذي يتسبب يف اخنفاض مستوايت ممارسة النشاط  ،لدى هؤالء األطفال والشباب للمشاركة يف اللعب 

ب فيكمن يف عيش األطفال والشباب يف جمتمعات ال تعطيهم فرصة اخلروج واللعب ألسباب البدين لدى األطفال والشبا

أمنية ، وإىل جانب ذلك يسهم قضاء األطفال والشباب أوقات كبرية يف مشاهدة التلفاز أو استخدام احلاسوب أو اللعب 

زايدة فرص ممارسة  متثلحيث  ، والشبابأبلعاب الفيديو يف اخنفاض مستوايت ممارسة النشاط البدين لدى هؤالء األطفال 

النشاط البدين الفعال الذي يسهم يف خفض مستوايت الدهون إحدى احللول املقرتحة للتقليل من املعدالت املتزايدة من 

األطفال والشباب الذين يعانون من الوزن الزائد والسمنة ،وابلتايل جيب وضع برانمج مميز هلذه املرحلة حبيث تراعى فيه 

 البحث يف :تكمن املشكلة و هنا والنفسية ، نواحي الفسيولوجية ال

تالميذ املصابني للفية بعض املتغريات الوظيب امدى فاعلية برانمج رايضي مقرتح يف خفض نسبة الشحوم يف اجلسم وعالقته ما

 ( سنة ؟15ـ12ابلسمنة يف املرحلة املتوسطة  )

لرايضي املقرتح يف الربانمج ا أتثريحتديد و  ي خلفض نسبة الشحوم تصميم وتطبيق برانمج رايض حيث هدف البحث اىل

 احليوية(  ةعالساالنقباضي، ضغط الدم وقت الراحة ،تغريات الوظيفية )نبض القلب بعض املو خفض نسبة الشحوم 

ة كحل مؤقت ملشكلة يوبناء على ذلك مت اقرتاح الفرضية التال. املصابني ابلسمنةعينة البحث من الذكور واالانث عند تالميذ 

 البحث:                        
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هناك فروق بني االختبارات القبلية و البعدية لصاحل االختبارات البعدية يف خفض  نسبة الشحوم يف اجلسم وبعض املتغريات 

 وقت الراحة بنبض القل) بني خفض نسبة الشحوم يف اجلسم وبعض املتغريات الوظيفية ارتباطيةعالقة  توجدو  الوظيفية ،

 املصابني ابلسمنة.عينة البحث من الذكور واالانث والسعة احليوية( عند تالميذ االنقباضي وضغط الدم 

ية ) الربانمج الرايضي الفصول التال تناولنا فيها اليت وقد مت تقسيم البحث إىل اببني ،تضمن الباب األول الدراسة النظرية 

أما الباب الثاين فتضمن  ،ملرحلة املتوسطة وبعض املتغريات الوظيفية ( على الرتتيب والسمنة والتغذية و خصائص تالميذ ا

لباحث ، ومن أجل التحقق من فرضيات البحث اعتمد ا وتناولنا فيها منهجية البحث وإجراءاته امليدانية الدراسة امليدانية،

العمل على عينة عمدية  فتم .سنة( 15-12) وسطةملتحيث متت الدراسة على عينة من تالميذ املرحلة ا،  التجرييباملنهج 

( 15ـ12تلميذة ( من التالميذ املصابني ابلسمنة الناجتة عن اخلمول البدين يف املرحلة املتوسطة ) 7تلميذ و  13)  22قوامها 

عية (وعينة استطال15قسمت اىل عينة جتريبية ) ، من اجملتمع األصلي% 46.51حيث مثلت عينة الدراسة نسبة سنة ، 

 قنا اىل االختباراتكما تطر  .و أهم اخلطوات املتبعة يف اعداد الربانمج الرايضي مت التطرق إىل الدراسة االستطالعية، و ( 25)

األنثروبومرتية لتحديد نسبة الشحوم استخدمنا ألجل ذلك جهاز كاليرب لقياس مسك طية اجللد و وخمطط النمو غرام لتحديد 

 الختباراتلو استخدمنا جهاز سبريو مرت وجهاز قياس النبض والضغط  ،ريط لقياس الطول مساحة اجلسم و امليزان وش

الوظيفية ، وعاجلنها ابلوسائل االحصائية ) املتوسط احلسايب، االحنراف املعياري، اختبار الفروق "ت" ، معامل االرتباط 

 بريسون ، نسبة املئوية ( . 

الشحوم  سبةنوخلصت الدراسة اىل أن الربانمج الرايضي املقرتح أدى اىل خفض يها. مث قمنا بعرض وحتليل النتائج املتوصل إل

من السمنة  ص.غري أن مدة الربانمج الرايضي غري كافية للتخل لإلانثابلنسبة  %1,14للذكور و %1,63يف اجلسم بنسبة

ضي  يف هذه والضغط الدم االنقبا ال توجد عالقة بني نسبة الشحوم وكل من نبض القلب وقت الراحة بصفة هنائية . وأنه

ويوصي الباحث ابتباع  نفس مكوانت الربانمج الرايضي مع  زايدة يف مدته سيعطي نتائج جيدة  خاصة   املرحلة العمرية.

 اذا  متاشى مع  محية تراعى فيها خصائص املرحلة العمرية . 
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 ـ التوصيات :1

 رة هذه الظاهرة  وتبعاهتا الصحية ونفسية واالجتماعية والتعليمية .ـ توعية أولياء التالميذ املصابني ابلسمنة خبطو 

 ـ تنويع االنشطة الرايضية املستخدمة يف خفض الوزن أو نسبة الشحوم ، خاصة األلعاب الرايضية وشبه رايضية .

 اب الرايضيةري أو االلعـ استخدام املسالك الريفية واالبتعاد عن األماكن املكتظة ابلناس عند ممارسة املشي السريع أو اجل

ـ االستعانة بناشئني من نفس عمر وجنس العينة حبيث يكون لديهم لياقة بدنية أحسن من التالميذ املصابني ابلسمنة حلثهم 

 على بذل املزيد من اجلهد .

 ـ توفري مياه الشرب يف كامل احلصص التدريبية .

ملا هلا من أتثري نفسي اجيايب على التالميذ املصابني ابلسمنة  تدريبية وحدة كل بعد التهدئة و املرونة مترينات أبداء االهتمامـ 

  حنو احلصة اليت تليها .

 ـ استغالل العطل الصيفية يف تنفيذ مثل هذه الربامج للتحكم يف اغلب املتغريات الرئيسية مثل التغذية و الغياابت .

 الدعم النفسي هلم ابستمرار وخالل كل حصة .ـ بث روح التحدي يف التالميذ املصابني ابلسمنة وتقدمي 

 ـ االهتمام إبجراء البحوث والدراسات على نفس عينة الدراسة لتوصل اىل احللول الوقائية والعالجية هلذه الظاهرة .
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 10:امللحق رقم
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 يف العائلة؟  هؤالء مصاب ابلسمنة من

  اجلدة  اجلد  األخت  األخ  األم  األب  

 



 
 

 

 (12امللحق رقم )

 استمارة قياس النشاط البدين

 ؟ـ مىت تستيقض يف الصباح الباكر0

  ( السابعة والنصف4      ا(السابعة صباح3     (السادسة والنصف2    احاب(السادسة ص1    
 متشي من زمن حني تتجه للدراسة ؟ ـ كم2

  دقيقة 22(أكثر من 4  دقيقة 22اىل  12(من 3  دقائق 12اىل  5( 2    دقائق 5(أفل من 1
 ـ اذاكنت تصعد الدرج لتلتحق ابلقسم فكم املدة اليت تستغرق ؟2

  قيقة(أكثر من د4    اث اىل دقيقة 42(من 3      اثنية 42اىل  22(من 2     اثنية 22(أقل من 1
 ـ أثناء االسرتاحة بني الدروس هل ؟4

  ( تلعب مع الزمالء4        ( متشي مع الزمالء3          (جتلس مع الزمالء2      (تبقى يف القسم1
 ـ عند العودة اىل البيت يف فرتة الغداء هل متشي ؟1

 22ثر من (أك4    دقيقة 22اىل  12( من 3    دقائق 12اىل  5(من 2   دقائق5(أقل من 1
 دقيقة

 

 ـ كم متشي من وقت عند العودة اىل املدرسة يف الفرتة املسائية ؟6

  د 22(أكثر من  4   دقيقة   22اىل 12(من 3   دقائق 12اىل  5(من 2   دقائق 5(أقل من 1 
 ـ يف حصة الرتبية البدنية والرايضة هل أنت ؟0

  (جّد نشيط4        (نشيط3            كسول(2               ( معفى1
 ـ كم وقتا تستغل للعب يف الشارع يف اليوم ؟2

  (أكثر من ساعتني4   سا2اىل  د32ساعة و1(من 3    ( من ساعة اىل ساعة ونصف2   (أقل من ساعة1
 ـ كم مرة يف األسبوع متارس الرايضة مع النادي الذي تنتمي اليه ؟2

  (أكثر من ثالث مرات يف األسبوع4   (مرتني يف األسبوع3     (مرة واحدة يف األسبوع2     (ليس يل اندي1
 ـ هل تساعد األبوين يف بعض أشغال البيت ؟01

  (يف تنظيف األواين 4        (يف تنظيف البيت3      (يف اقتناء املشرتايت2        (ال أفعل شيء1
 ـ كم صالة تصلي يف املسجد ؟00

  (أربعة فأكثر4       (من اثنني اىل ثالثة3        (صالة واحدة2        (ال شيء1
 ـ مىت تنام يف الليل ؟02



 
 

 

  مساءا   12(بعد 4        مساءا 12(قبل 3    مساءا 1(قبل 2        مساءا 1(قبل 1
 ـ كم ساعة تنام يف الليل ؟02

  اعاتس 12اىل  1(من 4    ساعات 1اىل  1(من 3    ساعات 1اىل  7(من 2    ساعات 7اىل  6(من 1
 

 ـ طريقة معاجلة استبيان اخلاص ابلكشف عن السمنة الوراثية0

 (11واالجابة بـ ال = 10)االجابة بـ نعم =

 األخت االخ اجلد ة اجلد   األم األب السمنة الوراثية
       من هؤالء مصاب ابلسمنة يف العائلة

 دا ل وجود السمنة الوراثية كبري جأكثر من درجتني يستبعد تلميذ املصاب ابلسمنة الن احتماتعليمة : 

 ـ طريقة معاجلة استبيان اخلاص بقياس مستوى النشاط البدين2

 األسئلة رقم
 االجابة رقم

(0) (2) (2) (4) 
 11 10 12 12 ؟مىت تستيقض يف الصباح الباكر 0
 12 12 10 11 كم متشي من زمن حني تتجه للدراسة ؟ 2
 12 12 10 11 قسم فكم املدة اليت تستغرق ؟اذاكنت تصعد الدرج لتلتحق ابل 2
 12 10 11 11 أثناء االسرتاحة بني الدروس هل ؟ 4
 12 12 10 11 عند العودة اىل البيت يف فرتة الغداء هل متشي ؟ 1
 12 12 10 11 كم متشي من وقت عند العودة اىل املدرسة يف الفرتة املسائية ؟ 6
 12 12 10 11 هل أنت ؟ يف حصة الرتبية البدنية والرايضة 0
 16 14 12 10 كم وقتا تستغل للعب يف الشارع يف اليوم ؟ 2
 16 14 12 11 كم مرة يف األسبوع متارس الرايضة مع النادي الذي تنتمي اليه ؟ 2

 12 12 12 11 هل تساعد األبوين يف بعض أشغال البيت ؟ 01
 12 12 10 11 كم صالة تصلي يف املسجد ؟ 00
 12 12 10 11 نام يف الليلمىت ت 02
 12 12 10 11 كم ساعة تنام يف الليل ؟ 02

 حيصل التلميذ على الدرجة النهائية حسب اختياراته كما هو مدون ابجلدولالتعليمة :           



 
 

 

 التقدير الدرجة النهائية
 خامل بدنيا درجة 01أقل من 

 نشيط نسبيا درجة 22اىل 01من 
 شيطجد  ن درجة 22أكثر من 

 درجة 15يستبعد كل تلميذ حيصل على أكثر من مالحظة : 
 (12امللحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصـريــــــح أبــــــــــــــــوي

 

 ......................................................أان املمضي أسفله السيد:.....

 املولود يف:....................................... بـ :...............................

 ..............................................صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم :..

 .............. يف : ...............................الصادرة عن دائرة : ..............

 أصرح مبقتضى شريف لـ )ابين( ـ )ابنيت(  املسمى :.................................

 .....املولود بتاريخ :...................................... بـ :.......................

بة بتالميذ مرحلة التعليم املتوسط  املصابني ابلسمنة ، من أجل خفض نسابالشرتاك يف الربانمج الرايضي اخلاص 
 ابلعبادية . نوفمرب 0دار الشباب يف  أسابيع 01، وهذا بواقع أربع حصص يف األسبوع  ملدة  الشحوم لديهم

 

 امضاء املصرح                                                         مصادقة البلدية

               .......... 

 



 
 

 

 (14ملحق رقم )

 ساعة 24سجل الغذاء املتناول خالل 

 

 الوجبات

ــــكمي ــــة الغــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ذاءــ
طريقة 
)مشوي الطهي
,مقلي 
 (مسلوق

 

 أكولةاألغذية امل

 

صحن  
 كبر

 صحن

 متوسط
 أصابع

ملعقة 
 أكل

ملعقة 
 شاي

حبة 
 متوسطة

حبة  
 كبرة

 كوب
)مشروب 

 ,عصر(

كوب 
)قهوة 
 شاي(

 

 علبة

 

 قطعة

 

 شرحية

 

 الفطور

              

              

              

              

              

              

              

              

 

مابني 
الفطور 
 والغداء

              

              

              

              

              

 

 الغداء

 

 

 

              

              

              

              

              

              

              



 
 

 

              

 

 

 

 

مابني 
الغداء 

 والعشاء

              

              

              

              

              

 العشاء

              

              

              

              

              

              

              

              

بعد 
العشاء 

 قبل النوم

              

              

              

              

 

 

 

 



 
 

 

 (11امللحق رقم)

 املعادلة احلسابية لتقدير احتياج الفرد من الطاقة حسب مستوى نشاطه البدين 

 احتياج الفرد من الطاقة )كيلو سعر حراري يف اليوم( :

×  123الوزن  + ×  26,7× )شاط البدين العمر ( + ] مستوى الن×  61,1)  -11,5( سنة = 11ـ  1ـ ذكور )
 25الطول( [ + 

×  134الوزن  + ×  12× )العمر ( + ] مستوى النشاط البدين ×  32,1)  -135,3( سنة = 11ـ  1ـ اانث )
 25الطول( [ + 

ستوى النشاط مويتم  يف هذه املعادالت ادخال بياانت كل من العمر ابلسنوات و الوزن ابلكيلوغرام ، والطول ابملرت ، أما 
 البدين فيتم حساب معامالته على االنحو املوضح يف اجلدول التايل :

 جدول يبني معامالت النشاط البدين املستخدمة يف املعادالت احلسابية لتقدير احتياج الفرد من الطاقة 

 

 الفئة

 مستوى النشاط البدين

 نشيط منخفض النشاط خامل )غرنشيط(

 0,26 0,02 0,1 ( سنة02ـ  2ذكور )

 0,20 0,06 0,1 ( سنة02ـ  2اانث )

 

 ـ خامل بدنيا = ال يتحرك كثريا ، وال يقوم أبي نشاط بدين ملحوظ يف اليوم 

 دقيقة يف اليوم  32ـ منخفض النشاط = ميارس نشاطا بدنيا معتدل الشدة مبعدل 

  دقيقة يف اليوم 62ـ نشيط بدنيا = ميارس نشاطا بدنيا معتدل الشدة مبعدل 

 

 



 
 

 

 (16امللحق رقم )

 جامعة عبد احلميد بن ابديس ـ مستغامن ـ

 معهد الرتبية البدنية والرايضة 

 يف اطار حتضر لنيل شهادة املاجستر 

 يف ختصص الرايضة والصحة

 

 استمارة استطالع رأي احملكمني 

 حول امكانية استخدام معاير مؤشر كتلة اجلسم لتحديد السمنة

 حلساب كتلة الشحوم يف اجلسم (matiekaومعادلة ماتيكا ) 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 السيد الدكتور /............................................................حفظه هللا ،،

 السالم عليكم وبركاته ،،،

يكم حول مدي أيف اطار البحث املقدم لنيل شهادة املاجستر يف ختصص رايضة والصحة نرجو من سيادتكم ابداء ر 
مالئمة هذه املعاير وهذه املعادلة لدراسة اليت نقوم هبا حتت عنوان " فاعلية برانمج رايضي مقرتح خلفض نسبة 

 ( املصابني ابلسمنة 06ـ02الشحوم يف اجلسم وعالقتها ببعض املتغرات الوظيفية لتالميذ مرحلة التعليم املتوسط )

على مدى امكانية استخدام كل من معاير مؤشر كتلة اجلسم يف حتديد ويتشرف الباحث برأيكم السديد للتعرف 
التالميذ املصابني ابلسمنة و استخدام معادلة ماتيكا حلساب نسبة الشحوم هلذه الفئة اليت مت اختيارها يف هذه 

 الدراسة .

 املشرف:              الطالب الباحث :                                                               

 أ.د / رايض علي الراوي                                                   عبد القوي رشيد        



 
 

 

 ( MATIEKAـ معادلة ماتيكا )0

d=D×S×k 

: D )كتلة الشحمية املوجودة حتت اجللد )كغ 

d )معدل مسك طبقة الشحمية اجللدية )ملم  : 

S  :(²مساحة اجلسم)م 

K  : = 1.3اثبت 

d (=d1 +d2 +d3+d4+d5 +d6 +d7) 

 اجللد ثنااي لقياس مسك) كاليرب بواسطة )جهاز أتخذ جسمية قياسات على ارتكازا حتسب

 :اجلسم مناطق بعض من

d1  :الكتف( لوح للكتف )حتت السفلية الزاوية حتت الظهر على  

2d   :اليمىن اجلهة من الصرة من ابلقرب البطن على  

d3  :اإلبط حتت الطرف على لظهرا على  

(0)4 d :الذراع وسطها يف الرأسني ذات العضدية العضلة على الذراع، األمامية اجلهة على 

(2)4d :الذراع وسط يف رؤوس ثالثة ذات العضلة على للذراع، اخللفية جهة على 

d4(1)=d4+d4(2) /)2 

 d5  :الثالث العظم وسط يف لليد العليا اجلهة على  

 d6 :اخللفية للساق على العضلة التوأمية اجلهة على  

0d  على الساعد يف ثلث العلوي : 

S :جرام النمو خمطط الغرض هلذا ويستعمل اجلسم مساحة  



 
 

 

 ـ معاير مؤشر كتلة اجلسم:2

 (²مربع الطول )م÷( = الوزن )كغ( ²مؤشر كتلة اجلسم )كجم/م

 سنة.(01ـ02)ىل زايدة الوزن أو البدانة لدى األطفال من حيث يبني اجلدول معاير مؤشر كتلة اجلسم اليت تشر ا 

 العمر) ابلسنة(
 البدانة زايدة الوزن

 اانث ذكور اانث ذكور

2,1 02,40 02,12 21,12 02,20 

2,1 02,02 00,06 02,21 02,11 

02,1 21,22 20,62 26,12 26,60 

02,1 20,16 22,04 26,42 20,24 

02,1 20,20 22,12 26,24 20,06 

02,1 20,20 22,22 20,21 22,21 

04,1 22,62 22,24 20,62 22,10 

04,1 22,26 22,66 20,22 22,20 

01,1 22,22 22,24 22,21 22,00 

Cole،et al، BMJ،2000 املصدر:   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

يف اخلانة اليت تناسب رأيك)×( ضع   

 رقم
املعادلة ومعاير 
 مؤشر كتلة اجلسم

 موافق املرجع
غر 
 موافق

 

1 

معادلة ماتيكا  
(MATieka  ) 

حلساب الكتلة 
 الشحمية

دراسة " دور وأمهية حتديد األمناط اجلسمية يف تقومي منهاج مدارس 
 املرحلة الثانوية ابجلزائر." قام هبا  كل من :

د.صبان حممد ،د.انصر عبد القادر ، د.حرشاوي يوسف ،  
 د.رمعون معمد

 ،جامعة الداييل  2221من جملة علوم الرايضة العدد األول 

  

 

 

2 

معايري مؤشر كتلة 
(اليت BMIاجلسم )

تشري اىل زايدة الوزن 
أو البدانة لدى 

األطفال من سنتني 
 سنة. 11اىل 

 

 (431الكتاب : املوسوعة العربية للغذاء والتغذية الصفحة )

 املؤلف : جمموعة من الدكاترة يف الوطن العريب

 

  

 

 استخدامه :خر ميكن امعيار أو  معادلة احملكم اقرتاح  يف حالة عدم املوافقة نرجو منـ 

.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
................................................................................................. 



 
 

 

 (10املرجع رقم ) 

 ساعة 24سجل تناول الغذاء خالل 

 

 ................................................................................االسم :..................

 التاريخ :..................................................................................................

 ........................................العنوان : .........................................................

 رقم اهلاتف: ..............................................................................................

 

 ساعة ابتداء من القيام من النوم صباحا( 24) سجل ما تناولته من طعام وشراب خالل 

 
 

 الوجبات

طريقة الطهو  ولةكمية الغذاء املتنا  
)مشوي ،مقلي 
،مطجن( وكمية 
 الزيت املدعمة

 
 األغذيـة املأكولة

 
صحن  
 كبر

 
صحن 
 متوسط

 
صحـن 
 صغر

 
ملـعقة 
 أكـل

 
ملعقة 
 شاي

 
حبـة 
متوسط

 ة

 
حبـة  

 كبرة 

 
 كـوب 

 
 علبــة 

 
 قطـعة

 
 شرحية

 
 
 الفطور

             

 
مابني 

الفطور 
 والغداء

             

 
 
 ءالغدا

             

 
مابني 
الغداء 
 والعشاء

             

 
 

 العشاء

             

 
بعد 

العشاء 
 قبل النوم

             



 
 

 

 (12امللحق رقم )

 جامعة عبد احلميد بن ابديس ـ مستغامن ـ

 معهد الرتبية البدنية والرايضة 

 يف اطار حتضر لنيل شهادة املاجستر 

 يف ختصص الرايضة والصحة

 

 استمارة استطالع رأي احملكمني 

 ساعة يف قياس معدل السعرات 24حول امكانية استخدام سجل الغذاء املتناول خالل 

 احلرارية املتناول يف اليوم

 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 السيد الدكتور /............................................................حفظه هللا ،،

 وبركاته ،،،السالم عليكم 

يف اطار البحث املقدم لنيل شهادة املاجستر يف ختصص رايضة والصحة نرجو من سيادتكم ابداء رأيكم حول مدي 
مالئمة هذ السجل لدراسة اليت نقوم هبا حتت عنوان " فاعلية برانمج رايضي مقرتح خلفض نسبة الشحوم يف اجلسم 

 ( املصابني ابلسمنة 06ـ02لة التعليم املتوسط )وعالقتها ببعض املتغرات الوظيفية لتالميذ مرح

ساعة  لقياس 24ويتشرف الباحث برأيكم السديد للتعرف على مدى امكانية استخدام سجل تناول الغذاء خالل 
 معدل السعرات احلرارية املتناولة يف اليوم هلذه الفئة اليت مت اختيارها يف هذه الدراسة .

 

 املشرف:                                                  :             الطالب الباحث                

 أ.د / رايض علي الراوي                                                   عبد القوي رشيد        



 
 

 

 ساعة 24سجل تناول الغذاء خالل 

 

 ...............................................االسم :...................................................

 التاريخ :..................................................................................................

 .......العنوان : ..........................................................................................

 رقم اهلاتف: ..............................................................................................

 

 ساعة ابتداء من القيام من النوم صباحا( 24) سجل ما تناولته من طعام وشراب خالل 

 
 

 الوجبات

طريقة الطهو  كمية الغذاء املتناولة  
)مشوي ،مقلي 

( وكمية ،مطجن
 الزيت املدعمة

 
 األغذيـة املأكولة

 
صحن  
 كبر

 
صحن 
 متوسط

 
صحـن 
 صغر

 
ملـعقة 
 أكـل

 
ملعقة 
 شاي

 
حبـة 
متوسط

 ة

 
حبـة  

 كبرة 

 
 كـوب 

 
 علبــة 

 
 قطـعة

 
 شرحية

 
 
 الفطور

             

 
مابني 

الفطور 
 والغداء

             

 
 

 الغداء

             

 
مابني 
الغداء 

 عشاءوال

             

 
 

 العشاء

             

 
بعد 

العشاء 
 قبل النوم

             

موجود يف )(. املوسوعة العربية للغذاء والتغذية ، الطبع األوىل. لبنان: أكادمييا النشر2221عبد الرمحن مصيقر. )املرجع : 
  مكتبة معهد الرتبية البدنية والرايضة يف مستغا م(



 
 

 

 ول السجل :الراي احملكم ح

.............................................................................................................

.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
................................................................................................... 

 طريقة أخرى لقياس معدل السعرات احلرارية املتناولة يف اليوم:

.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
.............................................................................................................

................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ( 01امللحق رقم )

 الربانمج الرايضي املقرتح

 االلعاب الشبه رايضية والتمارين السويدية املستخدمة يف الربانمج

 األلعاب شبه رايضيةاوال: 

 شرح اللعبة اسم اللعبة رقم 

 مشس ومشع 10
مرتان احدمها مشس واآلخر مشع  يقسم الفصل إىل قسمني متساويني املسافة بينهما

ش والفريق الذي يسمع  وينادي املدرس مشس أو مشع مع اإلطالة يف اللفظ يف حرف
 .منه امسه جيري للخلف وحياول الفريق اآلخر اجلري خلفه للمس أكرب عدد

رسي فوق ك 12
 وكرسي حتت

التالميذ يف قاطرتني وعند إعطاء املدرس إشارة جيري دليل كل قاطرة لوضع كرسي  يقف
 كرسي مث يعود ليلمس زميله ويعود إىل آخر القاطرة مث يقوم زميله ابجلري وإرجاع فوق

 .الكرسي إىل وضعه األصلي والقاطرة اليت تنتهي أوال هي الفائزة

 أحسن توازن 12
يعطي املدرس اإلشارة يقف التالميذ  لتالميذ يف انتشار حر يف امللعب وعندماينتشر ا

 .صاحب أحسن توازن على قدم واحدة ويعد إىل عشرة ويشجع املدرس الطالب
 

 صيد احلمام 14

يقسم الفصل إىل قسمني قسم منهم داخل دائرة كبرية وميثل احلمام والقسم الثاين منتشرا  
ادين ويبدأ اللعب أبن يصوب الصيادون الكرة على احلمام داخل حول الدائرة وميثل الصي

الدائرة ومن يصاب من احلمام ينضم إىل الصيادون إىل أن يبقى أخر احلمام ويكون هو 
 .الفائز

لعبة التخلص من  11
 الكرة

يقسم الفصل إىل فريقني يقف كل فريق على جانب امللعب ومع كل فريق عدد متساوي 
مساع الصافرة حياول كل فريق رمي الكرات اليت معه يف جانب  من الكرات ، وعند

الفريق اآلخر من فوق حاجز مرتفع بينهما وإعادة إي كرة تصل إليه من الفريق اآلخر 
بسرعة ، وبعد فرتة حمددة يوقف السباق ، وتعد الكرات يف كل نصف ملعب والفريق 

 . الذي يكون عنده أقل عدد من الكرات يصبح هو الفائز



 
 

 

سباق احلصول  16
 على الكنز

يقف التالميذ يف صفني متساويني متواجهني املسافة بينهما مناسبة يرقم الصفني يف  
اجتاه عكسي ، توضع يف منتصف املسافة بني الصفني الكرة ) الكنز ( ، وعند ينادي 
 املعلم أحد األرقام جيري التلميذ الذي حيمل الرقم من كل صف حماوال  أخذ الكرة قبل

 .زميله برجله وإرجاعها إىل صفه ، والفائز حتسب له نقطه

 

10 
سباق محل 

 املصابني
 

يقسم الفصل إىل أربعة قاطرات متساوية ومع كل قاطرة كرة طبية وحيدد خط بداية 
وخط هناية وعند اإلشارة جيري األول من كل قاطرة حامال الكرة ذهااب وإاياب مث يتسلمها 

 .رة اليت تنتهي أوال هي الفائزةالذي يليه وهكذا والقاط

 

سباق نقل الكرات  12
 الطبية

يقسم الفصل إىل أربع قاطرات وحيدد خط البداية وخط النهاية ، وأمام كل قاطرة طوقان 
احدمها بداخله كرة طبية بعد الصافرة يقوم الطالب األول من كل قاطرة ابجلري ورفع 

وضعها يف الطوق اآلخر املوجود يف خط الكرة الطبية من داخل الطوق واجلري هبا و 
 وهكذا . والقاطرة اليت تنتهي أفراد جمموعتها أوال  تصبح هي الفائزة…. النهاية والعودة 

 لعبة الغنم والذئب 12

 ) يرسم خطان متوازاين بينهما مسافة مناسبة ويقسم الفصل إىل جمموعتني ويطلق عليها
ويقفان يف  ( علم طالبان ميثالن ) الذئبالغنم ( ويقفون على اخلطني ، وخيتار امل

منتصف املسافة ، وعند اإلشارة يتبادل اجملموعتان أماكنهما وحياول كل من الطالبني ) 
الذائب ( اصطياد اكرب عدد ممكن من ) الغنم ( حىت يبقى طالبان يصبحان مها 

 )الذائب

 
 

 



 
 

 

 

 

  الربانمج الرايضياملستخدمة يف (التقوية العضلية)السويدية التمارين  اثنيا:

 التمرين رقم التمرين رقم

21 

 

22 

 

 
الوقوف على الركبتني واليدين ـ ثين الركبة اىل األمام مث 
 متديد الرجل اىل اخللف مع رفعها فوق مستوى الظهر

 
الوقوف على الركبتني واليدين ـ متديد اىل اخللف 

 مبحاذاة األرض مث رفعها مستوى الظهر

23 

 

24 

 

 
رقود على البطن ـ رفع الصدر من على األرض مع 

 مبساعدة الزميل وضع اليدين فوق الرأس
 اجللوس على األرض ـ رفع احلوض اىل مث خفضه 

25 

 

26 

 

 
الوقوف على أربع ـ تقدمي الركبتني بتناوب ابجتاه 

 الصدر 
 

الوقوف أمام اجلدار ـ رفع الرجل اىل اخللف مع 
 اجلدار االستناد اليدين على

27 

 

21 

 



 
 

 

 
اجللوس على اجلانب ـ رفع الرجل العلوية اىل أعلى  مث 

 خفضها مع ثين ركبة الرجل السفلى
 

من وضع الرقود ـ القيام بتدوير الرجلني مثل قيادة 
 الدراجة اهلوائية

21 

 

12 

 

 ماممث مدمها حنو األمن وضع اجللوس ثين الركبتني   نقوم ابلرقود من وضع اجللوس مبساعدة الزميل 

11 

 

12 

 

   
منسك برجلّي الزميل من وضع الرقود ونرفع الرجلني 

 اىل مستوى صدر الزميل

13 

 

14 

 

فع ر من وضع الوقوف ـ نضع اليدين خلف الرأس مث ن 
 الركبة اليمىن ابجتاه املرفق األيسر تناوبلاب

يستند على اليدين والرجل اليمىن مث يقوم برفع  
 فض الرجل اليسرى وهي ممدودة وخ

15 

 

16 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 من وضع الوقوف يصعد وينزل من الكرسي 

من وضع الوقوف يستند على الكرسي مث ابلتناوب  
 يرفع الرجل اليمىن اىل أعلى مث اليسرى

17 

 

11 

 

يستند ابليدين على الكرسي مث يقوم من وضع مائل  
 دهومخبفض اجلسم ورفعه من خالل ثين املرفق 

ضخة من ـ يقوم حبركة امل الوقوف على الركبتني واليدين 
 هذه الوضعية

  

11 

 

من وضع الوقوف ميد ذراعيه جانبا حسب مستوى    
 الكتفني مث يرفعهما اىل أعلى فوق الرأس



 
 

 

 املالحظات

 الطاقة املصروفة

 حراري( )سعر

الزمن 
 الكلي

 )د(

 مكوانت محل التدريب

السب األايم
ا

شدة وع
ال

 

 الراحة بني التكرار

رار
لتك

ا
 

 التمرين
 لكل مترين الكلية

 د مشي سريع5قياس النبض بعد 

  

 القيام بتمارين االطالة

 بني التمارين السويدية

 

 

 

 س467

 24 س122

ــ 52%
72% 

 دقائق 5املشي السريع  3 دقائق 3مشي عادي 

 السبت

10 

 15 س52
 رينماثنية بني نفس الت32

 اث بني اجملاميع32دو1

3 

3 

3 

 مرة(10) 21 التمرين رقم

 مرة(10)21التمرين رقم 

 مرة(10)11التمرين رقم 

 تروحيي كرة القدم   36 س313

 

 

 القيام بتمارين االطالة

 بني التمارين السويدية

 

 

 س467

 24 س122

ــ 52%
72% 

 دقائق 5املشي السريع  3 دقائق 3مشي عادي  

 15 س52 االثنني

 اثنية بني نفس التمرين 32

 اث بني اجملاميع32دو1

 مرة(10التمرين رقم ) 

 مرة(10التمرين رقم )

 مرة(10التمرين رقم )

 كرة القدم تروحيي   36 س313

 

 

 القيام بتمارين االطالة

 بني التمارين السويدية

 

 

 س431

 32 س136

ــ 52%
72% 

 دقائق 5يع املشي السر  4 دقائق 3مشي عادي 

 15 س52 األربعاء

 اثنية بني نفس التمرين 32

 اث بني اجملاميع32دو1

 مرة(10)22التمرين رقم  

 مرة(10)21التمرين رقم 

 مرة(10)13التمرين رقم 

 كرة قدم تروحيي   21 س243

 شرب املاء بعد املشي السريع
 س521

 ائقدق 5املشي السريع  4 دقائق 3مشي عادي   32 س136
 اجلمعة

 كرة القدم الرتوحيية    43 س373

 

 

 القيام بتمارين االطالة

 

 

 س431

 32 س136

ــ 52%
72% 

 دقائق 5املشي السريع  4 دقائق 3مشي عادي 

 السبت
 

 15 س52 
 اثنية بني نفس التمرين 32

 اث بني اجملاميع32دو1

 مرة(10)24التمرين رقم  

 مرة(10)11تمرين رقم ال



 
 

 

 12 مرة(10)16التمرين رقم  بني التمارين السويدية

 

 

 كرة قدم تروحيي   21 س243

 

 

 القيام بتمارين االطالة

 بني التمارين السويدية

 

 

 س441

 33 س146

ــ 52%
72% 

 دقائق 1املشي السريع  3 دقائق 3مشي عادي   

 15 س52 االثنني

 اثنية بني نفس التمرين 32

 اث بني اجملاميع32دو1

 مرة(10)26التمرين رقم  

 مرة(10)25التمرين رقم 

 مرة(10)13التمرين رقم 

 كرة قدم تروحيي   27 س234

 

 

 القيام بتمارين االطالة

 بني التمارين السويدية

 

 

 س453

 35 س114
ــ 52%

72% 

 د5د1دمث12املشي السريع   د3د مث 3د مث 4  

 15 س52 األربعاء

 ن ياثنية بني نفس التمر 32

 اث بني اجملاميع32دو1

 مرة(10) 15التمرين رقم 

 مرة(10)22التمرين رقم 

 مرة(10)12التمرين رقم 

 كرة قدم تروحيي   25 س217

 شرب املاء بعد املشي السريع
 س521

ــ50 32 س121
72% 

 سريعمشي 22  د 12
 اجلمعة

 كرة قدم تروحيي   45 س311

 

 

الحظاتامل  

 الطاقة املصروفة
 )سعرحراري(

الزمن 
 الكلي
 )د(

 مكوانت محل التدريب

 األايم

بوع
الس

 ا

دة 
الش

 

رار الراحة بني التكرار
لتك

 ا

 لكل مترين اجملموع التمرين

د مشي 5قياس النبض بعد 
 سريع

  
 القيام بتمارين االطالة
 بني التمارين السويدية

 

 
 

س411  

س232  35 

ــ 52%
72% 

د3د مث 4د مث 3  د5د مث 12د مث 12اجلري   

 السبت

17 

 15 س52

اثنية بني نفس التمرين 32  
اث بني اجملاميع32دو1  

3 
3 
3 

 مرة(12)17التمرين رقم 
 مرة(12)17التمرين رقم 
 مرة(12)22التمرين رقم 

  كرة قدم تروحيي 25 س217
 

 شرب املاء
  

 
 

س413  

س276  41 

ــ 52%
72% 

 د5د مث 12د مث 15  د2د مث 4 د مث5

 االثنني
س52  15 

اثنية بني نفس التمرين 32  
اث بني اجملاميع32دو1  

مرة(12)23التمرين رقم    
مرة(12) 21التمرين رقم  
مرة(12) 16التمرين رقم  



 
 

 

 املالحظات
 ةالطاقة املصروف

 حراري( )سعر
الزمن 
 الكلي
 )د(

 مكوانت محل التدريب

 األايم

بوع
الس

ا
شدة 

ال
 

رار الراحة بني التكرار
لتك

ا
 

 التمرين
 لكل مترين الكلية

 د اجلري5قياس النبض بعد 
 

 القيام بتمارين االطالة
 بني التمارين السويدية

 

 
 
 س523

 24 س131

ــ 52%
72% 

 قدقائ 5اجلري  3 دقائق 3

 السبت

03 

 15 س52

 اثنية بني نفس التمرين32
 اث بني اجملاميع32دو1

3 
3 
3 

 مرة(12)23التمرين رقم 
 مرة(12)25التمرين رقم 
 مرة(12) 17التمرين رقم

 كرة قدم تروحيي 36 س313

 
 

 القيام بتمارين االطالة
 بني التمارين السويدية

 
 
 س523

 24 س131

ــ 52%
72% 

 دقائق 5 رياجل 3 دقائق 3

 15 س52 االثنني
 اثنية بني نفس التمرين32
 اث بني اجملاميع32دو1

 مرة(12)15التمرين رقم  
 مرة(12)11التمرين رقم 
 مرة(12)24التمرين رقم 

 كرة قدم تروحيي 36 س313
 

 
 القيام بتمارين االطالة

 بني التمارين السويدية

 
 
 س446

 32 س114
ــ 52%

72% 
 دقائق 5 اجلري 4 دقائق 3  

 15 س52 األربعاء
 اثنية بني نفس التمرين32
 اث بني اجملاميع32دو1

 مرة(12)22التمرين رقم  
 مرة(12)27التمرين رقم 
 مرة(12)21التمرين رقم 

 كرة قدم تروحيي 21 س243
 

 س575
 دقائق 5 اجلري 4 دقائق 3  32 س184

 اجلمعة
 كرة قدم تروحيي  43 س373

 
 

 القيام بتمارين االطالة
 بني التمارين السويدية

 
 س471

 32 س114

ــ 52%
72% 

 دقائق 5 اجلري 4 دقائق 3  

 السبت

 
 
14 
 
 

 15 س52
 اثنية بني نفس التمرين32
 اث بني اجملاميع32دو1

 مرة(12)17التمرين رقم  
 مرة(12)13التمرين رقم 
 مرة(12)24التمرين رقم 

 دم تروحييكرة ق 21 س243
 

 
 القيام بتمارين االطالة
 بني التمارين السويدية

 
 
 س527

 33 س221

ــ 52%
72% 

 دقائق 1 اجلري 3 دقائق 3  

 15 س52 االثنني
 اثنية بني نفس التمرين32
 اث بني اجملاميع32دو1

 مرة(12)22التمرين رقم  
 مرة(12)21التمرين رقم 
 مرة(12)11التمرين رقم 

 كرة قدم تروحيي 27 234
 

 
 القيام بتمارين االطالة
 بني التمارين السويدية

 
 

 س412

221 33 

ــ 52%
72% 

 دقائق 1 اجلري 3 دقائق 3  

 15 س52 األربعاء
 اثنية بني نفس التمرين32
 اث بني اجملاميع32دو1

 مرة(12)25التمرين رقم  
 مرة(12)12التمرين رقم 
 مرة(12)14التمرين رقم 

 21لعبة رقم:  16 س131
 

 س412
 دقائق 1 اجلري 3 دقائق 3  33 س221

 اجلمعة
 كرة قدم تروحيي 31 س261

 املالحظات

 الطاقة املصروفة

 )سعرحراري(

الزمن 
 الكلي

 )د(

 مكوانت محل التدريب

 األايم

بوع
الس

 ا

شدة
ال

 

 الراحة بني التكرار

رار
لتك

ا
 

 التمرين
 لكل مترين الكلية



 
 

 

جريد 1قياس النبض بعد   

  

 القيام بتمارين االطالة

 بني التمارين السويدية

 

 

 

 507س

س221  33 

ــ 52%
72% 

دقائق 3 دقائق 1 اجلري 3   

 السبت

15 

 15 س52

اثنية بني نفس التمرين 32  

اث بني اجملاميع32دو1  

3 

3 

3 

 مرة(12) 21التمرين رقم

 مرة(12)27التمرين رقم 

 مرة(12)13التمرين رقم 

  كرة قدم تروحيي 27 س234

 

 

 القيام بتمارين االطالة

 بني التمارين السويدي

 

 

س413  

س251  42 

ــ 52%
72% 

 

دقائق 3 دقائق7اجلري  4   

س52 االثنني  15 

اثنية بني نفس التمرين 32  

اث بني اجملاميع32دو1  

مرة(12)25التمرين رقم    

مرة(12) 21التمرين رقم  

مرة(12) 71التمرين رقم  

 كرة قدم تروحيي 22 س173

 

 
 شرب املاء اثناء احلصة

 

 

س413  

س251  42 

ــ 52%
72% 

دقائق 3مشي عادي  دقائق7اجلري  4   

س52 األربعاء  15 

اثنية بني نفس التمرين 32  

اث بني اجملاميع32دو1  

 مرة(12)22التمرين رقم  

 مرة(12)12التمرين رقم 

مرة(12) 14التمرين رقم  

س173  كرة قدم تروحيي   22 

 
س511  

س251 دقائق 3مشي عادي   42  دقائق7اجلري  4   
 اجلمعة

س262 د راحة بني الشوطني5 35   كرة قدم تروحيي  

 

 القيام بتمارين االطالة

 بني التمارين السويدي

 
 شرب املاء اثناء احلصة

 

 

س411  

س223  32 

ــ 52%
72% 

د3د مث 3د مث 4 د5د مث 7د مث 12اجلري     

 السبت

 

 

16 

 

 

س52  15 

اثنية بني نفس التمرين 32  

اث بني اجملاميع32دو1  

 مرة(12)26التمرين رقم  

 مرة(12)13التمرين رقم 

مرة(12) 11التمرين رقم  

س243  كرة قدم تروحيي 21 

  

 

س223  23  

ــ 52%
72%   

د3د مث 3د مث 4 5د مث 7د مث 12اجلري     
 االثنني

س52 اثنية بني نفس التمرين 32 15   مرة(12) 24التمرين رقم  



 
 

 

 كرة قدم تروحيي 11 س165
 

 
 القيام بتمارين االطالة
 بني التمارين السويدية

 
 

س414  

س215  43 

ــ 52%
72% 

  

د2د مث 4د مث 5  د7د مث 12د مث 15  

س52 األربعاء  15 
اثنية بني نفس التمرين 32  
اث بني اجملاميع32دو1  

 مرة(12)25التمرين رقم  
 مرة(12)21التمرين رقم 
مرة(12) 13التمرين رقم  

س147  كرة قدم تروحيي 17 
س573  س215  د2د مث 4د مث 5  43  د7د مث 12د مث 15    

 اجلمعة
 كرة قدم تروحيي   32 278س

 
 

 القيام بتمارين االطالة
  بني التمارين السويدية

 
 

س414  

س215  43 

ــ 52%
72% 

  

د2د مث 4د مث 5 د7د مث 12د مث 15    

 السبت

 
 

18 
 
 

س52  15 
اثنية بني نفس التمرين 32  
اث بني اجملاميع32دو1  

 مرة(12)24التمرين رقم  
 مرة(12)12التمرين رقم 
مرة(12) 17التمرين رقم  

س147  كرة قدم تروحيي 17 
 

 
 القيام بتمارين االطالة

 بني التمارين السويدية

 
 

س471  

س341  51 

ــ 52%
72% 

  

د3د مث 6د مث 5 د7د مث 15د مث 15    

س52 االثنني  15 
اثنية بني نفس التمرين 32  
اث بني اجملاميع32دو1  

 رة(م12)23التمرين رقم  
 مرة(12) 27التمرين رقم
مرة(12) 12التمرين رقم  

  22: لعبة رقم 1 71
  

 
س471  

س341  51 

ــ 52%
72% 

  

د3د مث 6د مث 5  د7د مث 15د مث 15  

س52 األربعاء  15 
اثنية بني نفس التمرين 32  
اث بني اجملاميع32دو1  

 مرة(12)21التمرين رقم  
 مرة(12)12التمرين رقم 

مرة(12)17رقم  التمرين  
 لعبة رقم   1 71

س411 اث بني اجملاميع32دو1   مرة(12)27التمرين رقم  

مرة(12) 11التمرين رقم  

س243   26و25 لعبة رقم 21 

  

 

س411  

س232  35 

ــ 52%
72% 

د3د مث 4د مث 3 5د مث 12د مث 12اجلري     

س52 األربعاء  15 

نفس التمرين  اثنية بني32  

اث بني اجملاميع32دو1  

 مرة(12)22التمرين رقم  

 مرة(12) 13التمرين رقم

مرة(12) 11التمرين رقم  

س217  كرة القدم الرتوحيية 25 

 

 
س534  

س232 د3د مث 4د مث 3  35  5د مث 12د مث 12اجلري     
 اجلمعة

س324  كرة قدم تروحيي  د راحة بني الشوطني5 42 



 
 

 

 س541 
 

س341 د3د مث 6د مث 5  51  د7د مث 15د مث 15    
 اجلمعة

س221  كرة قدم تروحيي 24 

 املالحظات

 الطاقة املصروفة بـ 

 (سعر حراري)

زمن 
لتمرينا  

 )د(

 مكوانت محل التدريب

 األايم

بوع
الس

 ا

دة 
الش

 

رار الراحة بني التكرار
لتك

 ا

 التمرين
 لكل مترين اجملموع

د من 15قياس النبض بعد 
 اجلري

 القيام بتمارين االطالة

 بني التمارين السويدية

 

 

 س471

 د51 س341

ــ 52%
72% 

 د7د مث 15د مث 15  د3د مث 6د مث 5

 السبت

19 

 د15 س52
 اثنية بني نفس التمرين32

 اث بني اجملاميع32دو1

3 

3 

3 

 مرة(12)23التمرين رقم 

 مرة(12)21التمرين رقم 

 مرة(12)14التمرين رقم 

 24: لعبة رقم د1 س71

مشي عادي خالل فرتات 
 الراحة اليت بني اجري

 

 س464

 د55 س361

ــ 52%
72% 

 د7د مث 13د مث 22  د3د مث 5د مث 7

 د15 س52 االثنني
 اثنية بني نفس التمرين32

 اث بني اجملاميع32دو1
 

 مرة(12)26رقم التمرين 

 مرة(12) 21التمرين رقم

 مرة(12)16التمرين رقم 

 23:لعبة رقم د5 س43

 

 

 القيام بتمارين االطالة

 اجملاميعبني 

 

 س464

 د55 س361

ــ 52%
72% 

 د7د مث 13د مث 22  د3د مث 5د مث 7

 د15 س52 األربعاء
 اثنية بني نفس التمرين32

 اث بني اجملاميع32دو1
 

 مرة(12) 24ن رقمالتمري

 مرة(12)12التمرين رقم 

 مرة(12)13التمرين رقم 

 21: لعبة رقم د5 س43

 
 س542

 د55 س361
 

 د7د مث 13د مث 22  د3د مث 5د مث 7
 اجلمعة

 كرة القدم الرتوحيية د20 س173

مشي عادي خالل فرتات 
 الراحة اليت بني اجري

 

 

 د57 س361

ــ 52%
72% 

 د5د مث 12د مث 25  د3مث  د5د مث 1
  السبت

 مرة(12)22التمرين رقم   اثنية بني نفس التمرين32 د15 س52



 
 

 

 مرة(12)21التمرين رقم  اث بني اجملاميع32دو1 464

 مرة(12) 15التمرين رقم

 

10 

 

 

 22: لعبة رقم د5 س43

مشي عادي خالل فرتات 
 الراحة اليت بني اجري

 

 س464

 د57 س361

ــ 52%
72% 

 د5د مث 12د مث 25  د3د مث 5د مث 1

 د15 س52 االثنني
 اثنية بني نفس التمرين32

 اث بني اجملاميع32دو1
 

 مرة(12)23التمرين رقم 

 مرة(12)27التمرين رقم 

 مرة(12)11التمرين رقم 

 26: لعبة رقم د5 س43

مشي عادي خالل فرتات 
 الراحة اليت بني اجري

 

 س464

 د57 س361

ــ 52%
72% 

 د5د مث 12د مث 25  د3د مث 5د مث 1

 د15 س52 األربعاء
 اثنية بني نفس التمرين32

 اث بني اجملاميع32دو1
 

 مرة(12)11التمرين رقم 

 مرة(12)14التمرين رقم 

 مرة(12)24التمرين رقم 

 24:لعبة رقم د5 س43

 شرب املاء اثناء   احلصة
 س542

 د57 س361
 

 د5د مث 12د مث 25  د3د مث 5د مث 1
 اجلمعة

 كرة القدم الرتوحيية د22 س173

 

 

 

 (02امللحق رقم )

 املراجع الذين أعتمدهم الباحث يف اجلدول الذي يبني كمية السعرات احلرارية املوجودة  يف مقاييس األطعمة

 الذين أعتمدهم الباحث دليل السجل املراجع رقم 



 
 

 

 (221ـ  212، صفحة 2226)زامل يوسف حممد،  0

 ( 231ـ  244، صفحة 1116) ايسني طه حممد علي ،وديع ايسني التكرييت،  2

 ( 174ـ  173، صفحة  2224عبد الفتاح،  )مدحت قاسم ، أمحد 2

  (2221)منتدايت عامل حواء ،  4

 (2221)موسوعة الطبخ،   1

 (2212)قسم رجيم ،  6

 (351ـ  366، صفحة  2212يف مفضي جبور ، صبحي أمحد قبالن، ) ان  7

 (2221)منتدى الفراشة النسائي،   2

 

 اجلدول  الذي يبني كمية السعرات احلرارية املوجودة  يف مقاييس األطعمة)دليل السجل(

 املقياس األغذية األكثر تناوال رقـم
السعرات 

 املوجودة يف
 املقياس

  املرجعرقم 

 9 01 شريحة خبز أبيض 0

 9 55 شريحة خبز امسر 9

 0 001 أصابع 01 بطاطا مقلية 2

 0 005 حبة متوسطة  بطاطا مطبوحة 1

 0 911 كوب واحد ابذجنان مقلي 5

خضروات مشكلة  0
 )مطبوخة(

 0 001 كوب واحد

 9 911 كوب واحد عدس  7

 0 151 كوب واحد محص 8

 5 67 نصف كوب   خضراء مطبوخة بزاليا 2

 5 12 نصف كوب  فلفل حلو مقطع 01

 5 18 جرام 32 واحدة  فلفل حار 00



 
 

 

 5 26 واحدة متوسطة  طماطم محراء 09

 0 171 نصف كوب سلطة بطاطا  02

سلطة ابلزيت )ملعقة   01
 كبرية(

 8 122 صحن

 8 12 صحن سلطة بدون زيت 05

 9 901 كوب واحد شوربة فاصولياء 00

 9 95 كوب واحد شوربة حساء 07

 9 21 كوب واحد شوربة خضروات 08

 9 08 كوب واحد شوربة دجاج 02

 9 005 كوب واحد شوربة حلم بقر 91

 9 081 متوسطات 5 مسك السردين 90

 7 019 غ تقريبا 19 حلم بقر 99

 7 991 غ02 حلم غنم مطبوخ 92

فخذ دجاج مشوي بدون  91
 جلد

 7 007 غ 85

فخذ دجاج مشوي مع  95
 جلد

 7 992 غ 85

صدر دجاج مشوي  90
 بدون جلد

 7 019 نصف صدر

صدر دجاج مشوي مع  97
 جلد

 7 022 نصف صدر

 7 920 قطعة دجاج 98

 0 911 كوب واحد معكرونة مطبوخة 92

معكرونة مع حلم و  21
 صلصة

 0 991 كوب واحد

 8 822  صحن مكرونه ابجلبنه  20

 0 075 ب واحدكو أرز )جاف( 29

 0 901 كوب واحد أرز أبيض )مطبوخ( 22

 1 911 كوب واحد   مسلوق كسكس 21

 2 81 واحدة بيضة مسلوقة 25

 0 20 واحدة كبيرة بيض مقلي 20



 
 

 

أومليت مع جبنة و  27
  خضار

  جرام 113
 

252 5 

 5 227 حجم عادي   بطاطا مقلية  28

 7 112 نصف كوب سلطة توان 22

وراق اخلضراء سلطة األ 11
 املختلفة

 8  22 جرام122

 7 20 واحدة متوسطة جزر  10

 0 71 كوب واحد جزر مطبوخ 19

 0 11 كوب واحد فاصولياء خضراء مطبوخة 12

 0 91 كوب واحد كرفس 11

 0 01 كوب واحد خيار مقطع  15

 0 8 كوب واحد خس 10

 0 991 ثمرة متوسطة بطاطا مشوية 17

 9 11 طةواحدة متوس بصل  18

 5  27 نصف كوب  بصل طازج مقطع 12

 9 91 واحدة كبيرة فلفل أخضر 51

 9 91 متوسطة خيار 50

 2 021 كوب واحد لنب بقري 59

 7 36 ملعقة شاي الزبدة  52

 7 11 ملعقة أكل مايونيز 51

 0 80 كوب واحد حليب خايل الدسم 55

حليب ابلشيكوالتة خايل  50
 كوب واحد الدسم

 سوبةمح 051

 0 051 كوب واحد حليب كامل الدسم 57

حليب ابلشيكوالتة كامل  58
 كوب واحد الدسم

918 0 

 0 911 كوب واحد حليب ابلفراولة 52

  كوب 1  حليب البقر 01
 

157 5 

  كوب 1 حليب الغنم 00
 

264 5 



 
 

 

  كوب 1 حليب املاعز 09
 

168 5 

 5 99 كوب 1  لنب خاثر 02

 9 51 ملعقة طعام مرىب  01

 8 822 وسط سندويتش فالفل  05

 0 211 عادي سندويتش شاورما حلم 00

 0 291 عادي سندويتش شاورما دجاج 07

 0 201 عادي سندويتش حلم مفروم 08

 0 981 عادي سندويتش مشكل 02

 0 215 عادي سندويتش مهبورجر  71

 0 925 قطعة  بيتزا 70

 6 271 شرحية  بيتزا اجلبنة  79
 9 11 زيتونات 1 ون أخضرزيت 72

 7 2,5 حبة متوسطة زيتون أسود 71

 7 091 ملعقة طعام زيت زيتون 75

 7 091 ملعقة طعام زيت عباد الشمس 70

 0 52 واحدة كبيرة صفار فقط 77

 7 72 كوب واحد فول أخضر 78

 0 07 واحدة كبيرة بياض فقط 72

 7 126 ملعقة طعام زيت نبايت  81

 0 52 ملعقة أكل األنواع( مرىب )مجيع  80

 7 125 ملعقة طعام مارجرين  89

 5 114 ملعقة طعام واحدة  دهن غنم 82

 5  125 ملعقة طعام واحدة  دهن بقري 81

 7 21,5 ملعقة أكل جبنة شيلر  85

 7 91 ملعقة شاي سكر أبيض 80

 8  4 جرام 122 خل  87

 8  64 جرام 122 صلصة الصواي  88

 



 
 

 

السعرات  املقياس ت املشرواب رقم
املوجودة يف 

 املقياس

 رقم املرجع

 1 122 كوب واحد عصري التفاح )معلب( 0
 1 145 كوب واحد عصري مشمش )معلب( 9
 1 155 كوب واحد عصري عنب )معلب( 2
 1 125 كوب واحد عصري برتقال )معلب( 1
 1 115 كوب واحد عصري برتقال )طازج( 5
 1 135 حدكوب وا عصري خوخ )معلب( 0
 1 142 كوب واحد عصري أانانس )معلب( 7
 1 152 كوب واحد عصري كمثري )معلب( 8
 1 42 كوب واحد عصري طماطم )معلب( 2
 1 112 كوب واحد عصري ماجنو  01
 1 165 كوب واحد عصري فيمتو 00
 1 112 كوب واحد بيبسي / كوال )عادي( 09
 1 12 كوب واحد سفن أب )عادي( 02
 7 111 ملل242كوب واحد تافان 01
 5 16 ملل 242كوب واحد سربايت 05
 7 17 ملل 242كوب واحد كوكاكوال 00
 7 127 كوب واحد مشروب العنب الغازي 07

 

 املقياس الفاكهة رقم
السعرات 

املوجودة يف 
 املقياس

 رقم املرجع

 7 11 واحدة متوسطة تفاح 0
 1 17 مثرة متوسطة مشمش 9
 1 125 طةمثرة متوس موز 2
 1 26 مثرة متوسطة متر 1
 1 62 مثرة متوسطة برتقال 5
 1 37 مثرة متوسطة تني 0



 
 

 

 1 75 مثرة متوسطة جريب فروت 7
 1 52 حبات 12 كرز 8
 1 46 مثرة متوسطة كيوي 2
 1 142 مثرة متوسطة ماجنو 01
 1 37 مثرة متوسطة خوخ 00
 1 42 مثرة متوسطة أانانس 09
مع ماء أانانس معلب  02

 وسكر
 1 222 كوب واحد

 1 112 مثرة متوسطة رمان 01
 1 11 مثرة متوسطة كمثري 05
 1 46 كوب واحد فراولة  00
 1 122 كوب واحد توت 07
 1 17 مثرة واحدة ليمون 08
سلطة فواكه مع ماء  02

 وسكر
 1 112 كوب واحد

 1 125 كوب واحد عنب 91
 1 75 مثرة متوسطة الذرة  90

 

 

 املقياس املكسرات رقم
السعرات املوجودة 

 يف املقياس
 رقم الرجع

 2 175 كوب واحد كاكاو 0
 2 122 قطعة 15 لوز مملح 9
 2 442 نصف كوب فول سوداين حممص 2
 4 164 غ32 فستق حليب 1
 5 357 نصف كوب فستق حممص 5
-نصف كوب  جوز 0

 غ62
312 5 

 



 
 

 

 املقياس احللوايت رقم
السعرات املوجودة 

 املقياس يف
 رقم الرجع

 2 62 كوب واحد الشامية 0
 2 225 قطعة كعكة خمبوزة 9
 1 322 قطعة كاتو او كيك مع كرمي 2
 4 516 غ122 حالوة طحينية 1
 1 322 قطعة بسكويت مغطس ابلشوكوال 5
 1 352 غ122 قطعة شوكوالتة 0
 1 452 قطعة بقالوه 7
 1 152 قطعة حبة معمول ابجلوز 8
 2 65 عقة طعاممل عسل 2
 4 122 غ41قطعة  (TWIXتويكس ) 01
سنيكرز  00

(SNICKERS) 
 4 272 غ62قطعة 

 4 473 غ122قطعة  (Bountyابونيت ) 09
مارس ماركة  شكوالتة 02

(Mars)  7 232 غ41قطعة 

01 

 أصبعني  شكوالتة ماركة كيت كات
 7 162 غ( 32)

05 

غالف  352 غ122علبة  شكوالتة ميىن
 العلبة

 6 151 جرام 21 ابحلليب شكوالتة 00
علكة اكسرتا  07

(EXTRA) 7 21 قطعة واحدة 

 7 6 قطعة واحدة علكة دانتني 08
بسكويت حمشي  02

 5 64 قطعة واحدة ابلشوكوالتة

 5 62,1 قطعة واحدة بسكويت حمشي ابلفانيليا 91
  152 كيس وسط شيبس 90
99 

 بسكويت عادي
)  قطع4

 6 171 جرام(55



 
 

 

 

 

 


