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  هـ 

 مقدمة المترجم
 

ا مو ؛ا أسبغه عىلَّ من عظيم نعمه وآالئهعىل م محًدا طيًبا مبارًكا كام ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه احلمد هلل

من  022 حوايل صفحة باإلضافة إىل األلفصفحاته  قاربتهذا الكتاب، والذي  ةأمدين به من صرب وعزيمة لرتمج

سبحانه -اهلل  بعداجلداول. ويرجع الفضل يف ترمجة هذا الكتاب العديد من الرسوم واألشكال التوضيحية و

وحرصهم الدائم عىل تزويد املكتبة  ،امللك سعودبجامعة وإدارة املطابع إىل القائمني عىل مركز الرتمجة  -وتعاىل

العملية املجتمع وونرشها خلدمة  ،هو جديد يف مجيع املجاالت العلمية من ترمجة أو تأليف بكل ماالعربية واجلامعية 

، وتشجيع والدي   وأهل بيتي وإخويت وزمالئي مل يكن يف اإلمكان أن يظهر هذا  التعليمية، ولوال فضل اهلل عىلَّ

 أبًدا إىل النور.   العمل

األول من نوعه يف املكتبة العربية بصفة عامة  دعنه ي  العلمية، ويف أ أمهيتههذا الكتاب إىل أسباب ترمجة وترجع 

التغذية للرياضيني. والفكرة األساسية هلذا الكتاب كام  هيتم بالتطبيقات العملية يفالذي واجلامعية بصفة خاصة 

ما أوجد بالرضورة وضحها املؤلفون يف أن التغذية السليمة يمكن أن تؤثر بشكل إجيايب عىل األداء الريايض، وهذا 

وجود متخصصني يف التغذية للرياضيني الكتساب املعارف العامة يف أساسيات التغذية وحماولة وضعها يف 

مصطلح ، ويشار إىل ياضات املختلفةعىل األداء األمثل يف الر ة الرياضينيتطبيقات عملية وبرامج غذائية ملساعد

طة بدنية بشكل منتظم، ويرتاوح ذلك ما بني عشاق اللياقة البدنية الرياضيني يف هذا الكتاب إىل أي فرد يامرس أنش

 .املحرتفني والرياضات التنافسية للهواة أو

كام يقدم هذا الكتاب العديد من املقرتحات اجلديدة للبحوث العلمية يف التغذية للرياضيني، ويشجع عىل إنشاء 

ة للرياضيني؛ ويشجع عىل توظيف أخصائيي التغذية عتامد أخصائيي التغذييئات عربية متخصصة هتتم بتعليم واه

للرياضيني يف كافة األندية واهليئات الرياضية املتخصصة للوصول بالرياضيني إىل املستويات الرياضية العليا 



 و مقدمة املرتجم 

 

 .هتامم بالصحة العامة والصحة الرياضية جلميع أفراد املجتمعواال

ضافة إىل مصادر لصحية يف ترمجة هذا الكتاب باإلواستعانة بالعديد من القواميس العلمية اال تولقد مت

أسامء عربية، ودعم بعض األفكار تم تغيري األسامء األجنبية بقد املعلومات املفتوحة عىل الشبكة العنكبوتية، و

 يات قرآنية، كام تم تغيري بعض األشكال لكي تتامشى مع الطبيعة العربية واإلسالمية.بآ

كل فصل فيه يبدأ الذي و ،مقدمة الطبعة الثالثة يففيام يستعرضه من موضوعات  حمتويات هذا الكتاب تضحتو

حلاالت من اض نموذج اعرستاإلجابة عنها خالل الفصل؛ ويتم ا تمالتي تو ،مةهل بعدد من األسئلة املوالفصمن 

توى املثايل يف م للوصول إىل املسهمع رشح ملا يعانونه من مشاكل تواجهيف بداية كل فصل ختلفة للرياضيني امل

األداء ووضع جمموعة من األسئلة اخلاصة باحلاالت املعروضة، وجمموعة أخرى من األسئلة يف هناية كل فصل؛ 

ستيعاب القارئ أو الدارس للموضوع مع عرض جلميع اإلجابات الصحيحة لنامذج احلاالت اوذلك لقياس مدى 

لجمع بني املعلومات العلمية والتطبيقية لم الفائدة ووذلك لتام ؛)أنت أخصائي التغذية(لحق خاص الفردية يف م  

ين.   أيم هذا الكتاب املرتجم إىل جزتم تقسقد و .األخرى بجانب الرسومات التوضيحية واجلداول واملالحق

يف إثراء املكتبة العربية هبذا الكتاب، وأن تتم  -ولو قليل  -أن أكون قد سامهت بجهد -عز وجل-وأرجو من اهلل

بشكل  للدارسني واملتخصصني يف هذا املجالجلميع أفراد املجتمع بشكل عام و االستفادة منه عىل الوجه األكمل

ني، وما يالتغذية للرياض وئييلعبه أخصا جيب أن وأن يتفهم املسؤولون يف الوطن العريب أمهية الدور الذي خاص،

يف حتسني الصحة العامة جلميع أفراد املجتمع ؛ لتحقيق األداء األمثل قيمة يقدمونه من توصيات وخطط علمية

 املختلفة. يع الرياضاتوالوصول إىل املستويات العاملية يف مج

 

 واهلل ويل التوفيق وهو املستعان،،

                                                                                          

 املرتجم                                                                                                                            

 



 

  ز 

 مقدمة المؤلِفيَن
 

جمال مثري جيمع بني علوم التغذية وفسيولوجيا اجلهد البدين، والفكرة العامة أن التغذية السليمة  التغذية للرياضيني

يمكن أن تؤثر بشكل إجيايب عىل األداء الريايض، وهذا أوجد بالرضورة متخصصني يف التغذية للرياضيني 

 الكتساب املعرفة، والتي تتجاوز أساسيات التغذية العامة.

، فإن فرص العمل الناشئة يف جمال التغذية للرياضيني تتطلب وضع برامج أكاديمية وباإلضافة إىل ذلك

إلعداد أخصائيني يف التغذية معتمدين؛ للتوسع يف تطبيقات التغذية غري الطبية. وحيتاج املدربون ومدربو اللياقة 

األمثل، وتدعم قواعد البيانات البدنية إىل تفهم أبعد من أساسيات التغذية ملساعدة الرياضيني عىل حتقيق األداء 

املتزايدة أمهية التغذية للرياضيني، وتسعى للمصلحة الكامنة للحصول عىل التفوق من الناحية الغذائية مما زاد ذلك 

 من االهتامم بدورات التغذية للرياضيني يف برامج علوم الرياضة وبرامج أخصائيي التغذية.

ذية للرياضيني، جيب عىل الدارسني أن يتفهموا املبادئ ومن أجل احلصول عىل وظيفة يف جمال التغ

التوجيهية للتغذية احلالية، وأن يكونوا عىل بينة من نتائج البحوث اجلديدة، وقادرين عىل تطبيق هذه املعلومات 

الغذائية للرياضيني يف مجيع األعامر والرياضات والقدرات اخلاصة. وهذا الكتاب وضع لتلبية هذه االحتياجات، 

ويقدم للقارئ أحدث املعلومات املتعلقة بالنظام الغذائي واألداء الريايض، يف حني يتناول أيًضا املهارات اخلاصة 

باالستشارات وإعطاء القارئ األدوات التي حيتاجها لتعليم اآلخرين تعلياًم صحيًحا. إن تركيز هذا الكتاب عىل 

واملعلومات العملية جيعله فريًدا من نوعه بني الكتب األخرى  تطبيق األبحاث العلمية واملبادئ التوجيهية احلالية

 املوجودة حاليًا يف األسواق.

إن طالب املرحلة اجلامعية والدراسات العليا باإلضافة إىل املهنيني ذوي اخللفيات املتعددة سوف يستفيدون 

امج تدريب الرياضيني سوف وبر ،وعلوم الرياضة ،من هذا الكتاب. كام أن الطالب يف ختصصات علوم التغذية



 املؤلِفنين  مقدمة                                                                                                                           ح

 

يعززون تعليمهم مع فهم العالقة بني العنارص الغذائية األساسية والتمثيل الغذائي للطاقة واألداء األمثل للرياضة. 

باإلضافة إىل أن الطالب الذين يسعون للحصول عىل اعتامد كأخصائيني يف التغذية سوف يقدرون التفسريات 

ملفيدة حول كيفية توجيه أي ريايض من خالل االستشارات الغذائية. وسوف الشاملة والعديدة من النصائح ا

يتعلم طالب علوم الرياضة والتدريب الريايض كيفية توعية الرياضيني بشأن املبادئ التوجيهية العامة يف جمال 

 . التغذية للرياضيني، وكذلك كيفية العمل كفريق واحد مع أخصائي التغذية املسجل واملعتمد والطبيب

وأخرًيا سوف يستفيد املهنيون احلاليون يف جمال التغذية للرياضيني من إضافة هذا الكتاب يف مكتباهتم؛ نظًرا 

للعرض الواضح والكامل من التوصيات احلالية يف الغذاء والرياضة، فضاًل عىل أمثلة من التطبيقات العملية 

 والفرق الرياضية. ،والقوة والقدرة ،للرياضيني املشاركني يف رياضات التحمل

 

 م2102مقدمة الطبعة الثالثة لعام 

ين أساسيني. توفر الفصول من أتم تقسيم الطبعة الثالثة لكتاب التطبيقات العملية يف التغذية للرياضيني إىل جز

األول إىل التاسع مقدمة يف التغذية للرياضيني بام يف ذلك تعريفات ومفاهيم يف التغذية للرياضيني والتغذية بشكل 

عام، وتستعرض عملية اهلضم والتمثيل الغذائي للطاقة، ورشح تفصييل للمغذيات الكبرية واملغذيات الصغرية 

 الريايض، وأخرًيا نظرة عامة عىل العوامل الغذائية املولدة لطاقة األداء. واملياة وعالقتهام باألداء 

م واإلرشادات اخلاصة 0202وتشمل املوضوعات اجلديدة يف الطبعة الثالثة املبادئ التوجيهية للتغذية لعام 

ت الكالسيوم بطبقي الغذائي وقائمة املواد املمنوعة للجمعية العاملية ملكافحة املنشطات وتعديالت يف توصيا

وفيتامني )د(، وشكل جديد ملقارنة املرشوبات الرياضية، وتعديل يف ادعاءات املحتوى الغذائي والصحي، وأفكار 

جديدة للوجبات الغذائية والوجبات اخلفيفة، وحتليل جلميع الوصفات الغذائية، وحتديث للمعلومات واملراجع، 

لكربوهيدرات، وكمية الكربوهيدرات املتناولة مبارشة قبل وخصوًصا يف موضوع املحليات الصناعية، وحتميل ا

 ممارسة النشاط البدين.

إن العديد من مميزات هذا الكتاب الفريدة تنظهر يف النصف الثاين من هذا الكتاب ويف داخل اجلزء العميل 

إجراء تغيريات يف  والتطبيقي. فالفصل العارش يركز عىل كيفية التعليم والتواصل، وجيعل الرياضيني متمكنني من

سلوكهم من خالل االستشارات الغذائية. والفصل احلادي عرش يغطي تعزيز األداء الريايض من خالل التغذية مع 



 ط                                                                                                                            املؤلِفنين  قدمةم

 

الرتكيز أيًضا عىل إدارة الوزن، بام يف ذلك فقدان الوزن، وزيادة الوزن، واضطرابات األكل. وتربز يف هذه الطبعة 

وأمثلة خلطط غذائية للرياضيني الذين يريدون زيادة الوزن بطريقة صحية،  الثالثة موضوعات خاصة بزيادة الوزن

 وحتديث املراجع اخلاصة بإدارة الوزن واضطرابات األكل.

ويف الفصول الثاين عرش إىل الرابع عرش تنقسم الرياضات إىل ثالث فئات )رياضات التحمل، ورياضات 

كل فئة عىل حده، ويستعرض أكثر البحوث احلالية من حيث القوة / القدرة، والفرق الرياضية( وكل فصل يغطي 

صلتها بنظم الطاقة وتلبية االحتياجات الغذائية اخلاصة للرياضيني يف هذه الفئات املختلفة من األلعاب الرياضية. 

 والفصول من الثاين عرش إىل الرابع عرش ما هي إال مثال واحد من األهداف الرئيسية هلذا الكتاب، وهو متكني

األفراد عىل التفوق يف جمال التغذية للرياضيني من خالل تعليم املبادئ التوجيهية للتغذية الرياضية والتي تبني كيفية 

تطبيق املفاهيم للرياضيني يف خمتلف األلعاب الرياضية. وهذه الفصول ترشح كيفية تقديم املشورة السهلة والعملية 

بالنسبة للمحكمني، وهناك تغيريات بسيطة تم إجراؤها يف الطبعة يف التطبيق. وكانت هذه الفصول هي األفضل 

 الثالثة، مثل حتديث البحوث وتوضيح التوصيات.

وبسبب زيادة ظهور الرياضيني ذوي االحتياجات الطبية أو الغذائية اخلاصة، بام يف ذلك من الرياضيات 

مزمنة، فالفصل اخلامس عرش يستهدف احلوامل أو النباتيون أو الرياضيون األساتذة أو من لدهيم أمراض 

االحتياجات الغذائية الفريدة هلذه الفئات اخلاصة من األفراد. والكتاب خيتتم بالفصل السادس عرش ملساعدة 

الدارسني عىل اكتشاف وفهم املسار الصحيح؛ لكي يصبحوا أخصائيني يف التغذية للرياضيني من خالل التعليم 

يف الطبعة الثالثة للفصلني اخلامس عرش والسادس عرش تعديالت يف املراجع، واخلربة. كام تشمل التحسينات 

 واملصادر، واملواقع اإللكرتونية. 
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 8.........................................................كيف يمكن للجسم إنتاج الطاقة؟..........رابًعا: 

 8..............................................................؟DRIsةالغذائي الكميات رجعمما هو خامًسا: 

 9..................................................ذية املدعمة؟............هي اإلضافات واألغ ماسادًسا: 

 01......................................ية؟......................هي اإلرشادات الغذائية األساس ماسابًعا: 

 01...........................يمكن للرياضني تفسري معلومات دليل األغذية؟...................كيف ثامنًا: 

 09............هي االعتبارات التي جيب مراعاهتا عند وضع خطة فردية لتغذية الرياضيني؟........ ماتاسًعا: 

 35.................بيقات عملية ؟...كيف يمكن حتويل املعلومات اخلاصة بالتغذية للرياضيني إىل تطعارًشا: 

 التمثيل الغذائي واستخراج الطاقة: الفصل الثاين

 40............................................................حيدث للمواد الغذائية بعد تناوهلا؟. ذاماأوالً: 

 45.............وامتصاص املواد الكربوهيدراتية واستيعاهبا داخل اجلسم؟..... ،ونقل ،كيف يتم هضمثانًيا: 
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 53.................وامتصاص املواد الدهنية واستيعاهبا داخل اجلسم؟......... ،ونقل ،كيف يتم هضمثالًثا: 

 58.................وامتصاص املواد الربوتينية واستيعاهبا داخل اجلسم؟...... ،ونقل ،كيف يتم هضمرابًعا: 

 55................كيف يتم امتصاص وانتقال الفيتامينات واألمالح املعدنية واملاء داخل اجلسم؟....خامًسا: 

 55...........................................هو التمثيل الغذائي للطاقة؟ وملاذا هو مهم؟........ ماسادًسا: 

 55....................................................................................هي الطاقة؟ ماسابًعا: 

 59..........................................هي املصادر الكيميائية للطاقة يف جسم اإلنسان؟....... ماثامنًا: 

 10............................(؟........ATPكيف يمكن للخاليا إنتاج ثالثي فوسفات األدينوزين )تاسًعا: 

 13.......................................................هي نظم إنتاج الطاقة الثالثة؟........... ماعارًشا: 

 81....................................؟.اتبطة بتحليل الكربوهيدرات هوائي  هي املسارات املر ماحادي عرش: 

 84...............................املسارات املرتبطة بتحليل الدهون والربوتينات هوائيًا؟... هي ماثاين عرش: 

 85...........( خالل الرياضة؟ATPكيف يمكن لنظم إنتاج الطاقة العمل معًا إلمداد اجلسم بالـ )ثالث عرش: 

 الكربوهيدرات: الفصل الثالث

 99............................................للكربوهيدرات؟.................ماهي األمهية الكبرية أوالً: 

 99................................................................هي الكربوهيدرات؟............ ماثانًيا: 

 010..............................................هي تصنيفات الكربوهيدرات؟.................. ماثالًثا: 

 001.......................................هي وظائف الكربوهيدرات يف اجلسم؟................. مارابًعا: 

 000.............................كيف تؤثر الكربوهيدرات عىل الصحة العامة؟....................خامًسا: 

 005.......................................كم ينبغي أن نتناول من الكربوهيدرات يوميًا؟..........ا: سادًس 

 001...........................لكربوهيدرات؟.....................لهي املصادر الغذائية املختلفة  ماسابًعا: 

 هو )مؤرش نسبة السكر  وحتميل نسبة السكر (؟   ماثامنًا: 

 004............................يني؟................وكيف يمكن استخدامهام يف جمال التغذية للرياض          

 033..................................كيف يمكن استخدام الكربوهيدرات أثناء ممارسة الرياضة؟...تاسًعا: 

 039.........نوع وكمية وتوقيتات تناول الكربوهيدرات قبل ممارسة األنشطة الرياضية؟.......... ماعارًسا: 
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 045.........سة األنشطة الرياضية؟....نوع وكمية وتوقيتات تناول الكربوهيدرات أثناء ممار ماحادي عرش: 

 051..........األنشطة الرياضية؟......ارسة نوع وكمية وتوقيتات تناول الكربوهيدرات بعد مم ماثاين عرش: 

 الدهون: الفصل الرابع

 051..............................................هي األمهية الكبرية للدهون؟..................... ماأوالً: 

 051.....................................................هي الدهون؟............................. ماثانًيا: 

 058..................................................................كيف تصنف الدهون؟.........ثالًثا: 

 084.............هي كمية الدهون التي ينصح هبا يف النظام الغذائي للرياضيني؟................... مارابًعا: 

 085.....................ي األطعمة التي حتتوي عىل دهون؟...................................ه ماخامًسا: 

 090.........كيف يمكن حساب نسبة السعرات احلرارية من الدهون لنوع معني من األطعمة؟......سادًسا: 

 095.....................................................هي مشكلة الكوليسرتول؟.............. ماسابًعا: 

 010...............كيف يمكن أن تؤثر الدهون عىل التدريب اليومي واألداء التنافيس؟................ثامنًا: 

 013...............نوع وكمية وتوقيتات تناول الدهون قبل ممارسة األنشطة الرياضية؟............ ماتاسًعا: 

 011..............نوع وكمية وتوقيتات تناول الدهون أثناء ممارسة األنشطة الرياضية؟............ ماعارًشا: 

 019.............لرياضية؟........نوع وكمية وتوقيتات تناول الدهون بعد ممارسة األنشطة ا ماحادي عرش: 

 الربوتينات: الفصل اخلامس

 001...........................................مهم للرياضيني؟.........................ملاذا الربوتني أوالً: 

 001..................................................................هي الربوتينات؟............. ماثانًيا: 

 004.......................................هي الوظائف الرئيسية للربوتينات يف اجلسم؟........... ماثالًثا: 

 001...............................................ما هو امليزان النيرتوجيني؟........................رابًعا: 

 008..............................؟..................اناول الرياضيني للربوتينات يومي  هي كمية ت ماخامًسا: 

 031.......................ماهي األطعمة التي حتتوي عىل الربوتينات؟.............................سادًسا: 

 041......................................هل مكمالت الربوتينات مفيدة؟..........................سابًعا: 

 045........................................................ملاذا الربوتني أسايس للتدريب اليومي؟...ثامنًا: 
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 041.......................نوع وكمية وتوقيتات تناول الربوتني قبل ممارسة األنشطة الرياضية؟... ماتاسًعا: 

 049...............نوع وكمية وتوقيتات تناول الربوتني أثناء ممارسة األنشطة الرياضية؟.......... ماعارًشا: 

 050...........نوع وكمية وتوقيتات تناول الربوتني بعد ممارسة األنشطة الرياضية؟.......... ماحادي عرش: 

 الفيتامينات: الفصل السادس

 053.................................................هي األمهية الكبرية للفيتامينات؟.............. ماأوالً: 

 053........................................................................هي الفيتامينات؟...... ماثانًيا: 

 054........................كيف يتم متثيل االحتياجات الغذائية من الفيتامينات ؟.....................ثالًثا: 

 055.........................يف املاء؟.............................. هي الفيتامينات القابلة للذوبان مارابًعا: 

 088.....................ذوب يف الدهون؟................................التي تهي الفيتامينات  ماخامًسا: 

 313...................لألكسدة؟...........هلا خصائص مضادة التي الفيتامينات أو املركبات  ماهيسادًسا: 

 311................................هي املواد الكيميائية النباتية؟.................................. ماسابًعا: 

 املعادن: الفصل السابع

 303...............................................................هي األمهية الكبرية للمعادن؟... ماأوالً: 

 303.........................................هي املعادن؟.......................................... ماثانًيا: 

 305...............................................هي املعادن الكبرية؟............................ ماثالًثا: 

 345.......................................................................هي املعادن الصغرية؟.. مارابًعا: 

 املاء: الفصل الثامن

 311................................هي األمهية الكبرية للامء؟...................................... ماأوالً: 

 380...............................هي النتائج املرتتبة عىل التوازن املائي الرديء؟................... ماثانًيا: 

 388..................هي كمية السوائل التي حيتاجها األفراد عىل أساس يومي؟.................... ماثالًثا: 

 394.................................هو دور املاء قبل ممارسة الرياضة؟............................ما رابًعا: 

 399.....................................................ما هو دور املاء أثناء ممارسة الرياضة؟......خامًسا: 

 401...................................................ما هو دور املاء بعد ممارسة الرياضة؟........سادًسا: 
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 العوامل املولدة لطاقة األداء: الفصل التاسع

 433..............................................ما هو العامل املساعد يف توليد طاقة األداء؟.........أوالً: 

 435............................................الغذائية؟............................ما هي املكمالت ثانًيا: 

 445............................................ما هي املنشطات؟....................................ثالًثا: 

 448..........................................ما هي بعض املواد الشائعة كمنشطات؟................رابًعا: 

 التي و ،ألداءما هي أنواع املكمالت والعوامل الغذائية املساعدة يف توليد طاقة اخامًسا: 

 454...............، ورياضيو الفرق الرياضية؟رياضيو التحمل، ورياضيو القوة والقدرةيستخدمها               

 459...العوامل الغذائية املساعدة يف توليد طاقة األداء؟....ب املرتبطةعلومات املأين يمكن العثور عىل سادًسا: 

 450......ما هي األدوات املتاحة للبحث عن املعلومات حول العوامل املساعدة يف توليد طاقة األداء؟سابًعا: 

 الجزء الثاني
 االستشارات الغذائية للرياضيي: الفصل العارش

 459....................ما أمهية االستشارات الغذائية وعملية االتصال بالرياضيني؟..................أوالً: 

 411............................ما هي معلومات الرياضيني عن التغذية للرياضيني؟...................ثانًيا: 

 410......................الغذائية للرياضيني؟............... من الذي يقدم الرتبية الغذائية والتقييامتثالًثا: 

 414............................لرياضيني؟......................لكيف يتم البدء بعملية االستشارات رابًعا: 

 414..................................ما هو تاريخ النظام الغذائي؟.................................خامًسا: 

 485..........................................كيف يتم حتليل سجالت املواد الغذائية؟.............سادًسا: 

 495.......................ما هي اخلطوات األولية لالستشارة مع الريايض؟........................سابًعا: 

 500...............مع الرياضيني؟....................... الغذائية راتما هي خطوات املتابعة لالستشاثامنًا: 

 503........رسيعة مع الرياضيني؟.......اجللسات القصرية أو املداخالت ال هتضمنتما الذي جيب أن تاسًعا: 

 505..الريايض؟ياضية املقدمة من هل توجد أي خماوف بشأن رسية املعلومات الصحية والغذائية والرعارًشا:  

 إدارة الوزن: الفصل احلادي عرش

 505......................إدارة الوزن للرياضيني؟..................... عندماهي االهتاممات املشرتكة أوالً: 
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 505.............................انتشار زيادة الوزن والبدانة؟............................هو معدل ما ثانًيا: 

 531..................................ما هي األساليب املستخدمة يف حتديد حالة الوزن؟..............ثالًثا: 

 534......................................ما أمهية تركيب اجلسم؟....................................رابًعا: 

 541.........................قة املفقودة؟......................ما هي مكونات الطاقة املتناولة والطاخامًسا: 

 555......................ما هي الطرق املستخدمة إلنقاص الوزن عند الرياضيني؟.................سادًسا: 

 511.........بالوزن؟.............ما هي قضايا فقدان الوزن للرياضيني يف األلعاب الرياضية املرتبطة سابًعا: 

 514...........ماذا حيدث عندما تتحول جهود فقدان الوزن إىل اضطرابات يف تناول الطعام؟..........ثامنًا: 

 591.........................كيف يمكن للرياضيني زيادة الوزن بشكل صحي؟.....................تاسًعا: 

 رياضيو التحمل: الفصل الثاين عرش

 515............................................أوجه االختالف بالنسبة لرياضيي التحمل؟....ما هي أوالً: 

 515...............................ما هي نظم الطاقة املستخدمة خالل أنشطة التحمل؟...............ثانًيا: 

 هل ختتلف احتياجات الطاقة اإلمجالية لرياضيي التحملثالًثا: 

 511.......................................................عن احتياجات الطاقة للرياضيني اآلخرين؟         

 503............................هل ختتلف احتياجات املغذيات الكبرية لرياضيي التحمل؟...........رابًعا: 

 503............................................ما هي أمهية الكربوهيدرات لرياضيي التحمل؟....خامًسا: 

 504................................هل ختتلف احتياجات الربوتينات لرياضيي التحمل؟...........سادًسا: 

 533..............هل حيتاج رياضيو التحمل لتناول املزيد من الدهون لتلبية احتياجاهتم من الطاقة؟..سابًعا: 

 540.............................هل ختتلف احتياجات الفيتامينات واملعادن لرياضيي التحمل؟.......ثامنًا: 

 548......................................ما األمهية الكبرية للسوائل يف أداء التحمل ؟...............تاسًعا: 

 555..ية يف التدريب/املنافسات أثناء مسابقات التحمل؟ما هي إسرتاتيجيات ختطيط الوجبات الغذائعارًشا: 

 رياضيو القوة والقدرة: الفصل الثالث عرش

 515............................ما هي أوجه االختالف بالنسبة لرياضيي القوة والقدرة؟..............أوالً: 

 515........................والقدرة؟..............ما هي أنظمة الطاقة املستخدمة أثناء تدريبات القوة ثانًيا: 
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 511.........احتياجات السعرات احلرارية لرياضيي القوة والقدرة عن الرياضيني اآلخرين؟ختتلف هل ثالًثا: 

 589..........................احتياجات الكربوهيدرات لرياضيي القوة والقدرة؟........ ختتلف هلرابًعا: 

 591......................احتياجات الربوتني لرياضيي القوة والقدرة؟................. ختتلف هلخامًسا: 

 115............................احتياجات الدهون لرياضيي القوة والقدرة؟............ختتلف هل سادًسا: 

 118......................درة؟.......احتياجات الفيتامينات واملعادن لرياضيي القوة والق ختتلف هلسابًعا: 

 103...........................احتياجات السوائل لرياضيي القوة والقدرة؟............... ختتلف هلثامنًا: 

 ما هي إسرتاتيجيات ختطيط الوجبات الغذائية يف التدريب تاسًعا: 

 108.....................قدرة؟...........مسابقات القوة والأو املنافسات والتي جيب النظر إليها أثناء             

 الرياضات اجلامعية: الفصل الرابع عرش

 130........................ما هي أوجه االختالف بالنسبة لرياضيي الرياضات اجلامعية؟.............أوالً: 

 130...............................اجلامعية؟...........ما هي أنظمة الطاقة املستخدمة أثناء الرياضات ثانًيا: 

 133..................احتياجات السعرات احلرارية لرياضيي الرياضات اجلامعية؟......... ختتلف هلثالًثا: 

 138......................احتياجات الكربوهيدرات لرياضيي الرياضات اجلامعية؟.......ختتلف هل رابًعا: 

 141............................احتياجات الربوتني لرياضيي الرياضات اجلامعية؟...... ختتلف هلا: خامًس 

 150.......................احتياجات الدهون لرياضيي الرياضات اجلامعية؟............ختتلف هل سادًسا: 

 155.....................اجلامعية؟... احتياجات الفيتامينات واملعادن لرياضيي الرياضاتختتلف هل سابًعا: 

 155..........................ما هي توصيات السوائل املختلفة لرياضيي الرياضات اجلامعية؟........ثامنًا: 

 ما هي إسرتاتيجيات ختطيط الوجبات الغذائية يف التدريب أو املنافسات تاسًعا: 

 110..........................................مسابقات الرياضات اجلامعيةوالتي جيب النظر إليها أثناء           

 الفئات اخلاصة: الفصل اخلامس عرش

 181...........................................................ما هي الفئات اخلاصة؟................أوالً: 

 181.................للرياضيني مرىض السكر؟.................. يف التغذيةما هي االعتبارات اخلاصة ثانًيا: 

 810...................للرياضيات احلوامل؟..................... يف التغذية ما هي االعتبارات اخلاصةثالًثا: 
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 801...................للرياضيني األطفال واملراهقني؟.......... يف التغذية ما هي االعتبارات اخلاصةرابًعا: 

 809......................لرياضيي اجلامعات؟................ يف التغذية ما هي االعتبارات اخلاصةخامًسا: 

 805....................تاذة؟..................للرياضيني األس يف التغذيةما هي االعتبارات اخلاصة سادًسا: 

 833........................للرياضيني النباتيني؟............... يف التغذيةما هي االعتبارات اخلاصة سابًعا: 

 وظائف خاصة يف التغذية للرياضيي: الفصل السادس عرش

 853.............................................ملاذا حتب أن تكون أخصائي التغذية املسجل ؟.......أوالً: 

 854.........................ما هي اخلطوات الالزمة لكي تصبح أخصائي التغذية املسجل؟..........ثانًيا: 

 859..................................حصولك عىل االعتامد؟........ بعدهل التعليم املستمر مطلوب ثالًثا: 

 851......................ية للرياضيني؟...........ما هي اإلدارة املتخصصة يف اعتامد أخصائيي التغذرابًعا: 

 850.......................هل ترخيص املهنة رضوري ألخصائيي التغذية املسجلني؟..............خامًسا: 

 854.......التغذية للرياضيني؟... كيف يمكن للطالب واملهنيني احلصول عىل اخلربة العملية يف جمالسادًسا: 

 855......................ما هي الوظائف املحتملة يف جمال التغذية للرياضيني؟......................سابًعا: 

 858....................غذية للرياضيني؟...........املسؤوليات اليومية ألخصائي التمن ما هي بعض ثامنًا: 

 املالحق

 811.............................التغذية............................أنت أخصائي  -امللحق األول: إجابات 

 890.........................................امللحق الثاين: اجلهاز اهلضمي.................................

 891.................................................امللحق الثالث: املمرات الرئيسية للتمثيل الغذائي......

 915.................................................امللحق الرابع: النمو والرسوم البيانية ملؤرش كتلة اجلسم

 900........................................................................................معجم املصطلحات

 940..........................................................................................املصطلحاتثبت 

 940................................................................................إنجليزي –أوالً: عريب 

 954................................................عريب................................. –ثانًيا: إنجليزي 

 959.......................................................................................كشاف املوضوعات



 764 الغذائية للرياضيني االستشارات

 الفصل العاشر

 
 
 

 االستشارات الغذائية للرياضيين
 

 
 

 ًما أمهية االستشارات الغذائية وعملية االتصال بالرياضيني ؟أولا : 

 التغذية للرياضيني؟: ما هي معلومات الرياضيني عن ثانياا 

 قدم الرتبية الغذائية والتقييامت الغذائية للرياضيني؟ي: من الذي ثالثاا 

 ا  لرياضيني؟لالغذائية : كيف يتم البدء بعملية االستشارات رابعا

 ا  : ما هو تاريخ النظام الغذائي؟خامسا

 ا  : كيف يتم حتليل سجالت املواد الغذائية؟سادسا

 ا  مع الريايض؟الغذائية : ما هي اخلطوات األولية لالستشارة سابعا

 مع الرياضيني؟الغذائية طوات املتابعة لالستشارات اخل: ما هي ثامناا 

 ا  : ما الذي جيب أن تتضمنه اجللسات القصرية أو املداخالت الرسيعة مع الرياضيني؟تاسعا

 ا  الرياضية املقدمة من الريايض؟ولغذائية، او: هل توجد أي خماوف بشأن رسية املعلومات الصحية، عارشا

  

 التساؤلتًاملهمةًيفًالفصل
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 أنت أخصائي التغذية

 

تلعب رياضة البيسبول، ومدرهبا يعتقد أن لدهيا املهارة لتبدأ رضبة اإلرسال يف  اجلامعةالعبة يف السنة األوىل ب إيامن

السنة الثانية. ولكنها نحيفة وجتد صعوبة يف عملية اجلري للوصول إىل نقطة النهاية بعد رضب الكرة وعىل الررم  

هي ومعها مردرهبا أنرل لرو تا ت  من أن رضبتها للكرة جيدة يف املواس  الثالثة املاضية يف املرحلة الثانوية. وتعتقد

الكتلة العضلية والقوة سوف يتحسن تمن اجلري؛ وبالترا  ترنيمني مرهاهرا اجلديرد يف السرنة القا مرة يف رياضرة 

فقرررت أن تتاراور مر   ،ولكن لدهيا بعض القلق حول تيا ة الوتن أهثر مرن الرالت ذلك إيامن تؤيد البيسبول. 

 لوض  خطة للحصول عىل الكتلة العضلية وم  تيا ة بسيطة يف الوتن. معةاجلاأخصائي التغذية للرياضيني يف 

 األسئلة:

 ما هي املعلومات التي تريد إيامن أن تقدمها لك يف اجللسة األوىل للتااور؟ 

  هيف يمكنك حتديد ما إذا هانت إيامن مستعدة إلجراء التغيريات يف املدخول الغذائي الالتمة إلنتاج الايا ة

 يف الوتن؟

 ا هو نوع املتابعة واستمرارية االستاارات الغذائية التي تويص هبا إليامن؟م 

 

 

 

 

 

 

 التطبيقات العملية يف التغذية للرياضيني                                                                                       864
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ًالستشاراتًالغذائيةًأولا:ًماًأمهية

ًوعمليةًالتصالًبالرياضيني؟

ملسراعدمم عرىل الرياضيون يف حاجرة إىل املردربني 

ويف حاجرة إىل أخصرائي العنايرة  ،النجاح يف رياضتهم

ملساعدمم عىل منع وتأهيل اإلصابات التي قرد حترد  

أثنرراء األنشررطة الرياضررية. فلرريو مررن املتوقررع مررن 

الرياضيني معرفة كيفية تفادي وقوع اإلصابات أو أداء 

التدريب املناسب من تلقاء نفسهم. ومع ذلك، مالًبا ما 

كيفيرة تنراول فرتض أن الرياضيني يعرفون التغذيرة وي  

الطعام لتحسرني األداء الريرايض. وأثنراء العمرل مرع 

املرردرب أو أخصررائي العنايررة بالرياضرريني لتحسررني 

مهارات حمددة يمكن احلصول عىل التعلريم أو السرعي 

للتشاور حرول التغذيرة؛  را يسراعد الرياضريني عرىل 

حتسررني األداء يف الرياضررة ولفسررف فالعديررد مررن 

بالتغذيرة، ولريو لردهيم أي  الرياضيني حمدودي العلم

معلومات أكثر  ا درس يف املدرسة، وبعض الرياضيني 

ه الكفايرة عنردما يكرون مردرهبم أو حمظوظون برام فير

باؤهم عىل دراية بالتغذية اجليدة  را يرؤثر ذلرك عرىل آ

أدائهم الريايض. ومالًبا ما يكون الوصول إىل أخصائي 

اخلربة يف  التغذية للرياضيني حمدود وباألخص من ذوي

جمال التغذية للرياضيني. ومع ذلرك، وبالنسربة جلميرع 

الرياضيني يمكن احلصول عىل املعارف واملهارات التي 

تدعم سلوكيات التغذية اجليدة، والتي تساعدهم عرىل 

 تلبية احتياجامم الرياضية وأهدافهم املحددة.

ودور التغذيرة للرياضريني يف حتسرني أداء الرياضرة 

جيرًدا. والريرايض الرذي هيرتم باملردخول  موثق توثيًقا

الغذائي واملائي قبل وأثناء وبعد التدريبات واملسابقات 

يكتسب مياة إضافية ضد منافسريه. ولرذلك؛ فالرتبيرة 

الغذائية للرياضيني أمر رضوري ألي ريايض أو فريرق 

ريايض. ويمكن توفري الفرص التعليميرة يف تردريبات 

ردية عىل أرض امللعرب، الفريق، أو يف االستشارات الف

وبإعطاء معلومرات للرياضريني عرن أفضرل املصرادر 

املعلوماتية عن التغذية للرياضيني. كام يمكن كتابة مواد 

تعليمية مصممة خصيصا لفريق ريايض معني أو لكرل 

ريايض؛  ا جيعلها مصدًرا قياًم للمعلومات ومرجًعا يف 

احتياجات  املستقبل. إن نقل الرسائل املناسبة التي تلبي

الرياضيني وحتديد األهداف وتعديل نمط احلياة يساعد 

الريايض عىل النجاح يف التغيرريات الغذائيرة املطلوبرة. 

ومن املهم أن الرياضريني يتلقرون املعلومرات الغذائيرة 

 الدقيقة يف الوقت املناسب لتحسني أدائهم الريايض.

وهذا الفصل، يعرض ملاذا يريد الرياضيون الرتبيرة 

ذائية، ومن الذي ينبغي أن يقدم التقييامت الغذائيرة الغ

واجللسات الغذائية، وأساليب مجع املعلومات الشائعة، 

واالستشارات، واخلطة الغذائية لرياضة معينة. وسوف 

ترد معلومات حول أمثلة لتحليرل الغرذاء، وتسرجيل 

التاريخ الغذائي، وكيفية تقديم االستشرارات الفرديرة 
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تطروير مهرارات إجرراء املقرابالت. الناجحة، وكيفية 

وباستخدام مثال لدراسة احلالة لالستشرارات يف اايرة 

هذا الفصل سروف يسراعد الردارس عرىل ربرط كافرة 

 املفاهيم للتواصل اجليد.

ً

ًالرياضينيًثانياا:ًماًهيًمعلومات

ًعنًالتغذيةًللرياضيني؟ً

الرياضيون الذين يتردربون ويتنافسرون ولتلطرون 

مرن األحيران لصرلون عرىل املعلومررات مًعرا يف كثرري 

الغذائية من بعضهم البعض. كام يمكن أيًضا احلصرول 

أخصرائي عىل معلومات عرن التغذيرة مرن املردربني و

. ومع ذلرك فالعديرد مرن امعةالعناية، والدورات باجل

الرياضيني ليو لدهيم معرفة دقيقة أو حديثة ملامرسات 

ة. ومعظرم التغذية التري يمكرن أن تعرات أداء الرياضر

الرياضيني يردركون مفراهيم التغذيرة العامرة للصرحة 

العامة، ولكنهم جيدون صعوبة يف تفهرم خصوصريات 

 التغذية للرياضيني.

م كشررفت عررن 1442ويف دراسررة أجريررت عررام 

املامرسررات الغذائيررة، والرتبيررة الغذائيررة واجتاهررات 

الالعبررني اجلرردد يف كرررة القرردم األمريكيررة إلحررد  

. أفراد 1 (NCAA)ة يف دوري اجلامعات الكليات املشرتك

 فيها الباحثني بالتا : 

 62 من هؤالء الرياضيني يعتقردون أن الربوترني %

 هو املصدر الرئييس لطاقة العضالت العاملة.

 42روبات الرياضة أفضرل ر% مل يوافقوا عىل أن مش

 من املاء الستبدال خسائر السوائل.

 66 تايرد مرن % اعتقدوا أن الفيتامينرات واملعرادن

 مستويات الطاقة.

ريرايض يف خمتلرف  334ويف دراسة أخرر  لعردد 

األلعاب وجدت ضعف املعلومرات لرد  الرياضريني 

حول النسربة املوويرة مرن جممروع السرعرات احلراريرة 

% بشكل 14. فقط حدد 2املوىص هبا للمغذيات الكبرية 

% نسررربة 2214صرررحيس نسررربة الكربوهيررردرات، و 

 تني. وأفاد نيكرولا وآخررون% نسبة الربو3الدهون، و

"Nichols et al."  أن الرياضيني لدهيم معرفة عامة كافيرة

عن املاء ولكرن هنران نقرص يف املعرفرة والسرلوكيات 

 . 3املناسبة لتناول مرشوبات الرياضة 

 334واسررتطلعت الدراسررة الترري أجريررت عررىل 

ريايض باجلامعة ملعرفة من أين لصل الرياضيون عرىل 

% منهم 66، ووجدت الدراسة أن 2ذائية املعلومات الغ

تلقى املعلومات الغذائية أو االستشرارات مرن خرالل 

% من الرجرال  7416% من السيدات، و 64) اجلامعة

التهيوة البدنية ومعظم املعلومات تم توتيعها بني مدريب 

% ، أو 24ي العناية  بالرياضيني )% ، وأخصائ1214)

%  مرن 24 ، و)%2116الفصول الدراسية باجلامعة )

 التعليم عن طريق خرباء التغذية. وباملثل برينا وآخرون
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"Burns et al."  أفادوا بأن الرياضيني لرياضات خمتلفة يف

ثامين جامعات حصلوا عىل املعلومات الغذائية اخلاصرة 

هبم يف املقام األول مرن أخصرائي العنايرة بالرياضريني 

. 4 % 1314% ، ومرردريب التهيوررة البدنيررة )3414)

املدربون، وأخصائي العنايرة بالرياضريني، وأخصرائي 

التغذية ومريهم من العاملني بشركل وثيرق مرع مجيرع 

الرياضيني جيب أن يعملوا مًعا؛ لتوفري معلومات دقيقة 

 عن التغذية للرياضيني.   

ودراسة ألحد فرر  اوروكي باجلامعرة كشرفت أن  

 العبي اووكي حصلوا عرىل معلومرامم الغذائيرة مرن

 . ويف هذه الدراسة، متت مالحظة املدخول5أصدقائهم 

عبررني اجلرردد والتعليقررات مررن اّل الغررذائي اليررومي ل

الالعبررني األكرررب يف الفريررق والحًقررا التعررديالت يف 

أسلوب تغذيتهم بعد تعليقات الالعبني األكثر خرربة. 

وحلسن احلظ، اختار الالعبون األكرب يف هذه الدراسرة 

وأكثر يف املغذيات الكثيفة. حترى  مذاًء أقل يف الدهون

وإن كان أكرب الرياضيني مل يكن لدهيم الرتبيرة الغذائيرة 

يرة الصرحية واملعلومرات األساسية فقد تم مترير التغذ

عبني األصغر. وهذا النموذج من السرلون اّل الغذائية ل

كان فعاال يف هذه احلالة بسربب أن اخليرارات الغذائيرة 

إجيررايب عررىل صررحتهم  لكبررار الالعبررني أثرررت بشرركل

وأدائهم الريايض. ومع ذلك، فإذا تم متريرر معلومرات 

خاطوة من خالل الرياضيني األكرب يف الفريق فقد يتخذ 

ألدائهرم  املرثىلالفريق بأكمله اخليارات الغذائيرة مرري 

إن اسررتخدام بعررض أ رركال التعلرريم والريررايض. 

التقليردي حررول املامرسرات الغذائيررة للرياضريني مررن 

مدرسني عرىل درايرة واتبراع الرامالء األكررب يف خالل 

الفريررق والقرردوة احلسررنة سرروف يسرراعد عررىل ترروفري 

 املعلومات الدقيقة للفر  الرياضية والرياضيني.

ً

ًثالثاا:ًمنًالذيًيقدمًالرتبيةًالغذائيةً

 والتقييامتًالغذائيةًللرياضيني؟

يمكن للرياضيني االستفادة من الرتبية الغذائية مرن 

تنوعرة مرن املتخصصرني يف الرياضرة. مثرل جمموعة م

ويكررون وررم التررأثري األكرررب عررىل  "Coaches"املرردربني 

الالعبني، ويمكن أن يرؤثروا عرىل معررفتهم الغذائيرة 

ويشجعوا السلوكيات الغذائية الصحيحة. وأخصرائيو 

مالًبا ما يكونرون  "Athletic trainers"العناية بالرياضيني 

ني الرياضريني، وخصوًصرا املصراب مرع األكثر اتصراالً 

منهم، أو الذين لتاجون إىل عنايرة عاديرة كرالثلأ، أو 

مريها من العالجرات اليوميرة قبرل وبعرد التردريب. 

 Strength and conditioning"ومردربو التهيورة البدنيرة 

coaches" يتصلون بانتظام مرع الرياضريني، ويعملرون ف

تردريب معهم لتحسرني األداء الريرايض مرن خرالل ال

املناسب. ويمكن خلرباء التغذية  املرخصني واملسجلني 

"Registered and licensed dietitians" (RDs and LDs) 

تقديم تقييم أعمق حلالة التغذية للريايض مثل حسراب 
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السعرات احلرارية املحددة وحتديرد أهرداف املغرذيات 

الكبرية والصغرية كرام يسراعدون بنصرائس يف ططريط 

الوجبات اخلفيفرة وطرر  الطربخ وتنظريم الوجبات و

جدول للامء بشكل سرليم ومعاجلرة املسرائل الصرحية 

املحددة املتصلة بالتغذية، وبالتا ؛ فإن خررباء التغذيرة 

 (LDs)وخرررباء التغذيررة املسررجلني  (RDs)املرخصررني 

للرياضريني، ورضوري  كبررية يعتربون مصدًرا له قيمة 

ا للرياضيني الذين لدهيم مش اكل طبية مثل مرر  جد 

السكر، وفقر الردم، ومشراكل الرتحكم يف الروتن، أو 

 اضطرابات األكل.

ينبغي عىل مجيع هؤالء املهنيرني تروفري املعلومرات و

الغذائية األساسية للرياضريني، وسروف طتلرف هرذه 

املعلومررات والتوصرريات عررىل أسرراس مررؤهالت كررل 

 خص. واملدربون، وأخصرائيو العنايرة بالرياضريني، 

ة مرا يكرون ورم مصرداقية دربو التهيوة البدنية عرادً وم

عالية مع الرياضيني؛  ا جيعل وم قيمة عالية يف الرتبيرة 

إن معظرم املردربني، الغذائية لالعبني. ومرع ذلرك، فر

ي العناية بالرياضيني، ومدريب التهيوة البدنيرة يوأخصائ

ليو لدهيم  هادات جامعية يف علوم التغذية؛ وبالتا  

هلون فقط لتثقيف الرياضيني عرىل املعلومرات فهم مؤ

التي تعترب )معلومات عامرة . وهنران عردد كبرري مرن 

املعلومات العامة التي يتم توفريها من قبرل الوكراالت 

احلكومية واملنظامت البحثية املوجهة ملحررتيف الرياضرة 

والتي تعمل عىل حتسني الوضرع التغرذوي للرياضريني 

 يل:ومن املعلومات العامة ما ي

  النظام الغذائي لطبقي سواء عن طريق املطبوعرات

 أو معلومات عىل الشبكة العنكبوتية.

 .املبادئ التوجيهية الغذائية لفمريكيني 

  يف املقاالت العلميرة املنشرورة املوجودة املعلومات

من املنظامت الرياضية مثل الكلية األمريكية للطب 

الرياضريني الريايض والرابطرة الوطنيرة للمردربني 

 ومجعية السكري األمريكية.

   املعلومات الغذائية املوجودة يف الكترب والبحرو

 واملجالت العلمية املحكمة.

  معلومات األطعمرة واملرواد الغذائيرة املوجرودة يف

املكونات الغذائية عىل املنتجرات، ومواقرع الويرب 

 والكتيبات املطبوعة.

ونجاح أي  خص يتعامل مرع الرياضريني بغرض 

أن يروفر جيرب ظر عام إذا كران مرخًصرا أو مسرجاًل الن

الرتبية الغذائية للرياضيني باستخدام معلومرات دقيقرة 

واحلرراالت الترري يتجرراوتون فيهررا احلرردود  ،وعلميررة

تقيرريم الغررذاء ب يقومررونالقانونيررة واألخالقيررة عنرردما 

التغذية وباألخص العرالج الطبري الغرذائي بعالج الو

ر سوف يوضس رعش بدون ترخيص. والفصل السادس

 معلومات إضافية حول هذا املوضوع. 

ومع ذلك، فبعض احلاالت التي يتم التعامل معهرا 
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يشرتط من األفضل أن تكون مقدمة من خرباء التغذية 

 املسجلني أو املرخصني. 

 36وتوجد قوانني الرتخيص ألخصائي التغذية يف 

 21باإلضرافة إىل  6والية بالواليات املتحدة األمريكية 

هذه الرتاخيص وعدد والية  هي أكثر رصامة يف إعطاء 

عرىل تغيرري قروانني الواليرات  بناءً تغري يهذه الواليات 

والترشيعات اجلديدة. وهذه القوانني توضس التعاريف 

القانونية ألنواع التقييامت الغذائية املختلفة والتعليامت 

التي جيب أن ترتم مرن قبرل مرري املتخصصرني ومرا ال 

. ومعظرم يف التغذية ريه إال إذا طصص الفرديمكن توف

قوانني الرتخيص ألخصائي التغذية  اثلة لغريهم مرن 

أصحاب املهرن الطبيرة املسراعدة مثرل مردريب العنايرة 

بالرياضيني، وأخصائيي العالج الطبيعي، والصريادلة، 

سرراعدة ماملمرضرني. والغررض مرن الرتخريص هرو و

ؤهلني واملردربني اجلمهور عىل العثور عرىل املهنيرني املر

الررذين أكملرروا متطلبررات احلررد األدنررى مررن التعلرريم، 

قرد ، والرذين ملحافظني عىل تعليمهم بشكل مسرتمروا

ام عىل مستو  عاٍل مرن إمروا باختبارات تتحقق من 

املعرفة واملهارة يف مهنتهم. ولمي الرتخيص اجلمهرور 

ضررد املامرسررات االحتياليررة ويسررمس للدولررة بفرررض 

 عىل هذه املهن.تنظيامت 

يف الدول أو الواليات التي فيها ترخيصات خلرباء و

التغذية أو أخصرائي التغذيرة ال يطلرق هرذا املصرطلس 

"dietitian and/or nutritionist"  إال إذا كان هذا الشخص

نره لريو هنران ابالفعل قد تم ترخيصه، وهرذا يعنري 

سرررو  أخصرررائيي التغذيرررة املسرررجلني املسرررتوفني 

لتي وضعتها الدولة للحصول عىل هرذه  اوللمؤهالت 

ريعات رلدولة أيًضا أن تضع التشلالرتاخيص. ويمكن 

اخلاصة بأنواع التقيريامت املقدمرة أو التعلريم مرن قبرل 

 ،خرباء التغذية املرخص وم فقط. ويف معظم احلراالت

فرإن أخصررائيي التغذيرة املسررجلني أو املرخصرني هررم 

يامت الطبيرة يم التقاملهنيون الذين يسمس وم فقط بتقدي

والتغذيررة العالجيررة لففررراد. وهررذا يعنرري أن خرررباء 

من فقط التغذية املرخصني واملسجلني هم املسموح وم 

الكاملة الستهالن الغرذاء  التقييامتاملهنيني أن يوفروا 

للرياضيني واالحتياجات الطبية الغذائية. والتوصيات 

ض احلراالت الفردية القائمة عىل تلك التقييامت ويف بع

التي لتاج الرياضريون إىل هرذا النروع مرن التقيريامت 

 ينبغي استشارة خرباء التغذية املسجلني واملرخصني. 

ويف هررذا الفصررل، يررتم ترروفري معظررم املعلومررات 

ع الرياضريني كأمثلرة واملتعلقة باالستشارات الغذائية م

خصائيي وخررباء التغذيرة املسرجلني أو ألتقييامت من 

اإلضرافة إىل العديرد مرن املهنيرني الرذين املرخصني. ب

سوف يتشراورون مرع الرياضريني حرول احتياجرامم 

الغذائية وتوفري بعض املعلومات بشأن التغذية واألداء 

 الريايض. 
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فاملعلومات الواردة يف هذا الفصل يمكن أن تكرون 

ذات قيمة كبرية بالنسبة لففراد الررامبني يف احلصرول 

خصرائي يف التغذيرة، وأيًضرا عىل اعتامد أو ترخيص كأ

 حتديرد لغريهم من املهنيني العاملني مرع الرياضريني يف

األدوار الرئيسية التي ليست يف جمرال التغذيرة، ولكرن 

 تتعلق بالصحة العامة واألداء البدين للرياضيني.

ً

ا:ًكيفًيتمًالبدءًبعمليةً ًرابعا

ًالستشاراتًللرياضيني؟

 أن يسرجل الريرايضمن الناحية املثالية، جيب عرىل 

الشخصية واملعلومات الغذائيرة املتناولرة  تاريخ صحته

قبل انعقاد أول جلسة لالستشارة الغذائية. وينبغري أن 

 مع املعلومات األساسية التالية: جت  

معلومات االتصال، واسرتبيان التراريخ الصرحي، 

قائمررة األدويررة واملكمررالت الغذائيررة احلاليررة، سررجل 

 ب أو التمرين. الطعام، وسجل التدري

وإذا أمكن مجع هرذه املعلومرات ومراجعتهرا قبرل 

الايارة األوىل، فريمكن تقييمهرا بشركل أكثرر  رموالً 

ووضع مقرتحات حمرددة خرالل أول تيرارة يقروم هبرا 

الالعب وكل جاء من هذه املعلومات له قيمة مضرافة 

يف عمليررة التقيرريم واالستشررارة وترروفر بشرركل عررام 

الالتمة لوضع خطط مذائيرة للمتخصصني املعلومات 

 سليمة للرياضيني.

ا:ًماًهوًتاريخًالنظامًالغذائي؟ ًخامسا

هرو الشركل  "A diet history"تاريخ النظام الغذائي 

األكثر  موالً جلمرع املعلومرات عرن املرواد الغذائيرة 

املتناولة. وهي عملية مقابلرة يرتم فيهرا نقرد املردخول 

م والعرادات الغذائي املسجل وسلوكيات تناول الطعرا

احلديثة والطويلرة األجرل السرتهالن الغرذاء وأنرامط 

القائم عىل املقابلة واملاهر األخصائي  ارسة الرياضة. و

لتاج أن يسرتخدم التراريخ الغرذائي. ومعظرم خررباء 

التغذية يسرتخدمون نموذًجرا واحرًدا لتقيريم التراريخ 

الغذائي عند تقييم األ خاص اجلردد. وهرذه العمليرة 

 وقت أطول ولكنها تستحق هذا اجلهد.تستغر  

املقررابالت املوجهررة يمكررن أن تسرراعد أخصررائي 

يف ورعة نسربي ا. رالتغذية يف تسجيل التاريخ الغذائي بس

هذه العملية، يمكن ملايأ من األسولة املفتوحة واملغلقة 

رسع من إجرراء املقابلرة يف الوقرت املخصرص ورا أن ت  

األو  وأي مرن واستخدام استبيان التراريخ الصرحي 

السررجالت الغذائيررة الترري تررم االنتهرراء منهررا مسرربًقا، 

وجمموعة من األسولة التوضيحية املجهاة قبل الايرارة. 

وإذا ما تم تقرديم االسرتبيان وسرجل الطعرام يف يروم 

رعة رالايارة يمكن ألخصائي التغذية أن يرتفحص بسر

املعلومات وطررح األسرولة بالرتتيرب مرن االسرتبيان 

غذائي. وسوف طتلف األسولة من ريرايض والسجل ال

اآلخر. ومعظم اجللسات وا وقت حمدد؛ لرذا جيرب  إىل
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رعة وكفراءة للتعلرريم، راحلصرول عرىل املعلومررات بسر

 وططيط الوجبة، وحتديد اودف.

وتقييم الكفاية الغذائية ينبغي أن تشمل ليو فقرط  

عىل بيانرات االسرتهالن الغرذائي، ولكرن أيًضرا عرىل 

القياسررات األنثروبومرتيررة مثررل الطررول، والرروتن، 

والرتكيب اجلسامين، ومؤرش كتلة اجلسرم والتري جيرب 

جيب األخرذ يف االعتبرار ومقارنتها بالقياسات املثالية. 

جبررات الغذائيررة إجررراء عنررد إجررراء تقيرريم كامررل للو

االختبارات املعملية مثرل اويموجلروبني، األلبرومني، 

املالحظات الطبية والشوارد، والتشخيصات الرسيرية. 

جللد الريايض، و رعره، وأظرافره وتروفري املعلومرات 

املردخول الغرذائي  الالتمة إلجراء تقييامت دقيقة عرن

م . وينبغرري تقيرريم مررد  كفايررة النظررااملعترراد وكفايترره

الغذائي وخطرط احلميرة التري وضرعت عرىل أسراس 

العديد من النتائأ وليو فقرط عرىل بيانرات املردخول 

علومات حول هذا املوضوع وأمثلة وامل. 7الغذائي فقط 

توضيحية للتاريخ الغذائي سوف يتم توضيحها الحًقا 

 يف هذا الفصل.

ًماًهوًاستبيانًالتاريخًالصحي؟

 health history"اسرررتبيان التررراريخ الصرررحي 

questionnaire"  يتناول جمموعة من األسولة عن الصحة

احلالية، والتراريخ الطبري السرابق، والصرحة اليوميرة 

وموضوعات عن العافية. والتي يمكرن أن تكرون ورا 

آثار عىل الرعاية الغذائية، وجيب أن تكون جاًءا ملعاجلته 

يف االستشارات الغذائية للرياضيني. ومالًبا ما يفرتض 

الرياضيني يتمتعون بصحة جيدة، وليو من املرجس  أن

أن توجررد مشرراكل طبيررة. ومررع ذلررك، فالعديررد مررن 

الرياضررريني ذوي املسرررتو  العرررا  والرياضررريني يف 

الرياضات الرتفيهية لدهيم مشاكل طبية قرد ترؤثر عرىل 

حالتهم الغذائية والتوصيات الغذائية وم. ومعلومرات 

حلاليرة والسرابقة، حول األمراض املامنة واإلصابات ا

والعمليررات اجلراحيررة، واألدويررة العاديررة تسرراعد 

املتخصصررني يف التغذيررة مررن إجررراء تقيرريم  ررامل 

لالحتياجررات الرياضرريني والحًقررا تطرروير توصرريات 

نمروذج السرتبيان الصرحة والتراريخ ومذائية مناسبة. 

  .2412الغذائي موضس يف الشكل )

وباإلضافة إىل املعلومرات حرول الظرروف الطبيرة 

احلالية، ينبغي احلصرول عرىل معلومرات عرن التراريخ 

العائيل من األمراض املامنة. وأخصائيو التغذية بحاجة 

إىل النظر للرياضيني ككل، وتقديم أفضرل التوصريات 

الغذائية املمكنة لصحة الريايض واألداء البدين. وعرىل 

وضس يف التراريخ الذي امعي اجلريايض السبيل املثال، 

الصحي أنه ليو لديره أمرراض مامنرة، ولكرن لرد  

تراريخ األب واألم مررض السرركري. فينبغري للرتبيررة 

الغذائيررة وررذا الريررايض أن تركررا عررىل أهررداف األداء 

الريايض، وكذلك عىل معلومات عن الوقاية من مرض 

 السكري.
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 ال         هل لديك تاريخ عائلي من أي من أعاله    نعم 

 إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى التفسير:
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ا، وسبب تناولك لها:  يرجى وضع قائمة باألدوية التي تتناولها حالي 
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 الكمية ــــــــــــــــــــــــــــــــإذا كانت اإلجابة بنعم  وضح النوع و   ال         هل تأخذ أي مكمالت من الفيتامينات أو المعادن؟ نعم 
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وقائمة األدوية أيًضا مرن املعلومرات القيمرة التري 

يمكن احلصول عليها من الرياضيني، فربعض األدويرة 

قد تكون وا تفاعالت مع الغذاء. وبعضرها اآلخرر قرد 

حتتاج إىل أن تؤخذ مرع الطعرام أو عرىل معردة فارمرة. 

وهذا قد يؤثر عىل وجبات الطعام والوجبات اخلفيفرة، 

م املتناول قبل وبعرد التردريب. وتؤثر بالتا  عىل الطعا

ومراجعررة األدويررة احلاليررة أيًضررا يمكررن أن ترروفر 

ألخصائي التغذية فكرة واسرعة عرن الظرروف الطبيرة 

لالعب والتي أمفل ذكرها. عىل سربيل املثرال، يمكرن 

ألدويررة أدرار البررول يف قائمررة األدويررة للرياضرريني أن 

 ضغط الدم أو بعض حاالتيف توحي بأن لديه ارتفاع 

ر عرن أسرباب أخرذ رأخر  يف القلب. وسوف تستفس

وسوف يظهر يف  امدرات للبول، وكيف يتم استخدامه

دارة ان آثرار الردواء عرىل حالرة املراء وإكثري من األحي

الغرذاء الطبرري للريررايض ومرردريب العنايررة للرياضرريني 

واملدربني أيًضا بحاجة إىل أن يكونوا عىل علم باألدوية 

يف حاالت الطروارئ. وهرؤالء املتخصصرون يلعبرون 

ا يف مساعدة الرياضريني عرىل احلفراىل عرىل  دوًرا حموري 

نظرام األدويررة ورصرد آثررار هرذه األدويررة عررىل األداء 

ضررافة إىل ذلررك، جيررب عررىل املرردربني باإلوالريررايض. 

ومدريب العناية بالرياضيني وطبيب الفريرق أن يكونروا 

عىل بينة من قائمة املواد املحظورة للرياضيني، والتي قد 

 تكون موجودة يف األدوية املختلفة.

وتوفر املعلومات الصحية اإلضافية التي يتم مجعها 

ات حرول يف استبيان التاريخ الصحي املايد من املعلوم

االحتياجات الغذائية للريايض. وينبغي أن تدرج أسولة 

روتينية حول عادات التدخني واستهالن الكحوليرات 

يف استبيان التراريخ الصرحي، والرياضريون هرم أقرل 

عرضة للدخان، ولكن إذا فعلوا ذلرك، فالتردخني قرد 

يايد مرن احلاجرة لتنراول بعرض املرواد الغذائيرة مثرل 

. وقد يضيف الكحول قيمة مرن استهالن فيتامني )ج 

السعرات احلرارية الاائدة مع القليل من املغذيات، وال 

يلعررب دوًرا يف حتقيررق أهررداف الريررايض. ويمكررن 

احلصول عىل معلومات حرول التردريب مرن اسرتبيان 

التاريخ الصحي أو من خالل تسجيل التدريب بشكل 

 أكثر تفصياًل. 

ن ويطلررب العديررد مررن الرياضرريني املسرراعدة مرر

اختصايص التغذية؛ ألارم يريردون تغيرري أوتاارم أو 

تكوين أجسامهم. رمبة من البعض يف تيادة الروتن يف 

حني رمبة آخرين يف فقدان الوتن. والبعض قد يرمب 

فقرط يف تغيرري نسربة الردهون يف اجلسرم بردون تغيرري 

الوتن. لرذلك؛ جيرب احلصرول عرىل معلومرات عرن 

جلسم، وكيف يشرعر الطول احلا ، والوتن، وتكوين ا

الالعب عن الوتن احلا ، ومد  مالءمة فقدان الوتن، 

وإذا أ ار الريايض أنه تائد يف الوتن ولكن القياسرات 

األنثروبومرتية تبني خرالف ذلرك؛ فيعررف أخصرائي 
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التغذية أنه قد تكون هنان خماوف من الوتن ولتمل أن 

 تكون مشكلة. فبعض الرياضيني يبالغون يف القلق إتاء

السلوكيات اخلاطوة يف األكل والتري ترؤثر عرىل األداء 

الريايض األمثل. وتروفر املعلومرات حرول  ارسرات 

فقدان الوتن واتباع النظام الغذائي يف املايض واحلارض 

يمكن أن يروفر معلومرات إضرافية مفيردة يف اجللسرة 

 األوىل لالستشارات.

ًماًأمهيةًالتحققًمنًاستخدامًاملكمالت؟

ياضيني يستخدم املكمرالت الغذائيرة، ليو كل الر

ولكررن العديررد مررنهم يسررتخدم واحررًدا أو أكثررر مررن 

 املكمالت الغذائية عىل أساس منتظم.

هنان نوعان مرن القضرايا الرئيسرية لالستكشراف 

 بشأن استخدامات الرياضيني من املكمالت.

قائمة مجيع املكمالت املستخدمة حالًيا تساعد  أولا:

عليررة املكمررالت للريررايض. كررام يف حتديررد سررالمة وفا

نوقش يف الفصل التاسع فقد ال تكون بعض املكمالت 

آمنة لالسرتهالن العرادي وال تثبرت فاعليتهرا، أو قرد 

تكرررون حمظرررورة مرررن قبرررل املرررنظامت الرياضرررية. 

واملتخصصررون يف التغذيررة للرياضرريني يف حاجررة إىل 

معرفة املكمالت الغذائية التي قرد توجرد ضرمن هرذه 

 شاركة تلك املعلومات مع الرياضيني.الفوات وم

حتديد ملاذا يتناول الريايض هذا املكمل. وهذا  ثانياا:

يمكن أن يوفر أدلة حول أهداف الريايض التي تدفعره 

لتحقيقها. فإذا تناول الريايض ثالثة أنرواع خمتلفرة مرن 

مكمالت تيادة الوتن ومكمالت الربوتني عدة مررات 

أن الالعرب لديره رمبرة كل يوم؛ فهذا دليل كبري عرىل 

باإلضرافة إىل ذلرك، قرد وقوية لبناء كتلة العضرالت. 

يكون هنان بعض األساطري حرول املكمرالت، والتري 

حتتاج إىل عالج مع الرياضيني بشكل فرردي. ومعرفرة 

ايض الترراريخ الشررامل السررتخدام املكمررالت يف املرر

النقرا  والتعلريم املناسرب  واحلارض تساعد يف توجيه

 ريايض ليبقى آمنًا عند تناول املكمالت.ملساعدة ال

ويتنرراول العديررد مررن الرياضرريني مكمررالت مررن 

الفيتامينات واملعادن أو فيتامني واحد أو معدن واحرد. 

ويسررألون حتديررًدا عررن اسررتخدام املكمررالت مررن 

الفيتامينات واملعادن هرل هري رضوريرة؛ وذلرك ألن 

العديرد مررن الرياضرريني وعامرة الشررعب يف كثررري مررن 

حيرران ال يعرتفررون بررأن الفيتامينررات واملعررادن مررن األ

املكمررالت. عررىل الرررمم مررن أن تنرراول مكمررالت 

الفيتامينات واملعادن يف معظم احلاالت مناسب ومفيرد 

لبعض الرياضيني، ولكن اجلرعات الكبررية مرن أحرد 

الفيتامينات أو املعادن قد ال تكون آمنة. وأسولة املتابعة 

ن الفيتامينات واملعردن إىل لتوضيس اجلرعات اليومية م

جانب استعراض سجالت الغذاء تساعد عىل حتديد ما 

إذا كانت هذه املكمالت رضوريرة وآمنرة، أو إذا كران 

 جيب تقليل اجلرعات أو التوقف عن تناووا.
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ماًهوًنوعًاملعلوماتًالتيًينبغيًاحلصوولًعليهواًمونً

ًاألغذيةًاملتناولةًللريايض؟

ملبارش يروفر معلومرات أي نوع من تسجيل الغذاء ا

قيمة لالستشارة األولية. إن استعراض أنواع وكميات 

من األمذية املتناولة عرادة، أيرن ومترى يرتم اسرتهالن 

وجبات الطعام، وكيفية إعداد الوجبات، توفر ثروة من 

املعلومات للبردء يف تقيريم املردخول احلرا . وسروف 

. تستخدم هذه املعلومات لوضع خطة التغذية للريايض

ت اوهنان جمموعة متنوعة مرن األسراليب جلمرع بيانر

االستهالن الغرذائي. واألكثرر  ريوًعا هرو التسرجيل 

املبارش من االستهالن الغذائي باستخدام سجل الغذاء 

" food record "  ويطلب من الالعب تسجيل الغذاء ملدة

يرروم أو ثالثررة أيررام أو ملرردة أسرربوع جلميررع األطعمررة 

روبات املتناولرة يف فررتة تمنيرة معينرة. وينبغري رواملش

تسجيل الوثائق من املتناول طوال اليوم يف أقرب وقت 

 كن بعد االستهالن للحصول عرىل معلومرات أكثرر 

دقة. وهذا األسلوب يتطلب من الالعرب ترذكر مجيرع 

األطعمة واملرشوبات املتناولة يف فرتة معينة من الرامن 

وتذكر الوجبات خرالل الرر عادة خالل اليوم السابق. 

يمكررن احلصررول  "hour dietary recall-24"سرراعة  17

الت الغذائية مري متوفرة. وسريلة عليه إذا كانت السج

 food frequency"خر ، وهي اسرتبيان ترردد الطعرام أ

questionnaire"  والتي يسأل فيها الريايض تسجيل عردد

عىل أساس املرات التي يتم فيها تناول األطعمة املعتادة 

يومي، أو أسبوعي، أو حتى سرنوي. ويمكرن جلميرع 

هررذه الوسررائل أن تكررون مفيرردة ألخصررائي التغذيررة، 

واستخدامها بشكل منفصل أو جممرع للحصرول عرىل 

معلومات وفرية عن تناول الطعام للريايض. وكل مرن 

. األسرراليب 9،8هررذه األسرراليب وررا  يرراات وعيرروب 

التفصرريل يف الثالثررة سرروف يررتم رشحهررا بمايررد مررن 

 املقاطع التالية.

كيفًيمكنًاستخدامًسجالتًالغذاءًيفًالستشاراتً

ًالغذائية؟

اخلطرروة األوىل لتقيرريم الغررذاء للريررايض هررو مجررع 

معلومات دقيقة عرن تنراول الطعرام. وسروف تسرتند 

اخلطة الغذائية املقدمة يف وقت الحق بالتشراور جائي را 

تسرجيل أي عىل هذه املعلومات األولية. واودف مرن 

طعام هو احلصول عىل معلومات حمددة حول األطعمة 

وجود سجل الغذاء جاها مرن والتي يتناووا الريايض. 

قبل أول جلسة يقلرل االعرتامد عرىل الرذاكرة لتحديرد 

 الطعام املتناول احلا .

وتعتمررد عرردد األيررام الترري ينبغرري عررىل الريررايض 

االحتفاىل فيهرا بسرجل الغرذاء عرىل عردة متغرريات. 

فالعديد من الرياضريني ال يأخرذ مرن الوقرت أو يرر  

احلاجة يف تسجيل الطعام املتناول. وسجل الغذاء ليوم 

واحد يعطي نظرة رسيعة ألنامط األكل يف يروم واحرد. 
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وعادة ما يطلب من الريايض كتابة األطعمة التي تؤكل 

يف يوم )نموذجي . وعىل الريايض أن لدد أي يوم هذا 

ن هذا يوًما من أيرام األسربوع عنرد النموذج. فقد يكو

أداء تدريبات مكثفة، أو يوًما من أيام الدراسة، أو يوًما 

من أيام عطلة األسربوع. وعرىل الررمم مرن أن سرجل 

اليوم الواحرد يروفر بعرض املعلومرات عرن املردخول 

الغررذائي، ولكررن تسررجيل أيررام أخررر  سرروف يرروفر 

 معلومات أفضل عن املدخول الغذائي املعتاد. 

وفر سرجل الغرذاء ملرردة ثالثرة أيرام املايرد مررن وير

املعلومات حول األطعمة املتناولرة ونمرط االسرتهالن 

طوال األسبوع بخالف تسجيل يوم واحد، وال لتراج 

أيام. وسجل الغرذاء ملردة  4لوقت طويل مثل تسجيل 

ثالثة أيام أكثر فائدة عندما يكون يومني خالل األسبوع 

مالًبرا مرا يأكرل األفرراد وويوم يف العطلة األسربوعية. 

خالل األسبوع بشكل خمتلرف عرن أيرام عطلرة اايرة 

األسبوع. اجلردول الامنري للتردريب، والوصرول إىل 

الوجبات، والوقت الالتم إلعداد الوجبة لتلف عرىل 

مدار أيام األسبوع. وبشكل عام فإن سجل الغذاء ملردة 

ي أيام سوف يقدم تقديًرا لكميرة املرواد الغذائيرة التر 3

يمكن استخدامها لوضع اخلطة الغذائية. وقد ال يكون 

هذا انعكاًسا دقيًقا لفرتة طويلرة األجرل لتنراول املرواد 

الغذائية، لكنه يقدم تقيياًم موثوًقا فيه عرن نمرط املرد  

القصري، والذي له قيمة عند تقيريم الوجبرات املتناولرة 

 واخلطط الغذائية الالحقة.

كراماًل لتسرجيل   يوضس نموذًجا 2411الشكل )

الطعام ملسراعدة الريرايض يف تسرجيل الطعرام بشركل 

 ررامل ودقيررق لرردد الترراريخ والوقررت مررن وجبررات 

الطعرراما الوجبررات اخلفيفررة، وكميررة ونرروع الغررذاء 

املستهلك وينبغي أن تدرج املشاعر أو االنفعاالت عرن 

الطعام، وأن يسجل موقع تناول الطعرام عرىل نمروذج 

يامت حررول كيفيررة إكررامل التسررجيل. وأن ترردرج تعلرر

 .السجل الغذائي للريايض

وكمثال لتسجيل يوم واحرد مرع أمثلرة للتفاصريل 

مثرل تعلريامت  ،طلوبة عند تسجيل املدخول الغذائيامل

حول حتديد كمية الطعام الذي يتم تناووا من كل طعام 

سررامء أت التجاريررة، ومررأخوذ، خصوًصررا ذا العالمررا

يها خرارج املنرال. وإذا املطاعم التي تم تناول الطعام ف

كان من املمكرن أن يراجرع أخصرائي التغذيرة عمليرة 

تسجيل الطعام مع الريايض عرىل اوراتف، أو حصرول 

عىل صرفحة  الريايض عىل املعلومات املتوفرة بالتفصيل

فسوف يسراعد هرذا عرىل  ،ويب يمكن الوصول إليها

ضامن تسجيل الغذاء بشكل أد  قبرل انعقراد اجللسرة 

 األوىل. 

احلصول عرىل سرجل كامرل ودقيرق عرن الغرذاء و

ا؛ ألن الرياضيني ليسوا معترادين  للرياضيني يعترب حتدي 

 .ل كل مادة مذائية تؤكل يف كل يومعىل تسجي
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وربام ينسى معظرم الرياضريني أن يسرجلوا وجبرة 

خفيفة أو تناول مرشوب. ودقة السرجل الغرذائي أمرر 

مشكون فيه يف كثري من احلاالت. ولقد وثقت العديرد 

من الدراسرات وجرود نسربة عاليرة يف عردم تسرجيل 

. فالعديرد مررن الدراسرات أيًضررا 13،12الطعرام املتنرراول 

أظهرت وجود اختالفات يف كمية املواد الغذائيرة بنراء 

 نموذجًلتسجيلًالغذاء

يرجى استكامل ثالثة أيام من تناول املواد الغذائية مستخدًما النامذج املرفقة. وهيدف سجل الغرذاء ملردة ثالثرة أيرام إلعطراء وصرف دقيرق 

لنظامك الغذائي النموذجي. سجل يومني يف األسبوع ويوم واحد لعطلة ااية األسبوع. يرجى أكل محيتك النموذجيرة يف األيرام التري ترم 

ه سيتم استخدام هذه املعلومات لتخطيط التغريات املناسبة يف النظام الغذائي، فمن املهرم أن ال تغرري نمرط عاداترك الغذائيرة تسجيلها؛ ألن

دقيقة قدر اإلمكان، وتسجل مجيع املواد الغذائية واملرشوبات والوجبات اخلفيفة التي تم استهالكها. كرام املعلومات املعتادة. جيب أن تكون 

التفصيل يف السجل بام يف ذلك اسم العالمة التجارية من املواد الغذائية، واملطاعم، وطريقرة حتضرري املرواد الغذائيرة، بتوضس قدر اإلمكان 

خالية من الدهون، بديل السكر، ونسبة عالية من الربوتني، ومنخفضة السرعرات احلراريرة. سرجل أي  واحلجم املتناول، ونوع الطعام مثل

تعليق حول املكان الذي أكلت فيه أو كيف  عرت عندما كنت تأكل. يتم رسد عينة من تسرجيل الطعرام ليروم واحرد أدنراه ملسراعدتك يف 

 استكامل الثالثة أيام اخلاصة بك.
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 للحصولًعىلًاألداءًاملثايل

استكامل سجالت الغذاء تقردم 

معلومرررات هامرررة يف تقيررريم 

املرردخول الغررذائي للريررايض. 

ينصس بتسجيل املرواد الغذائيرة 

أيام عند تقيريم املردخول  3ملدة 

الغذائي ألاا توفر ما يكفي مرن 

املعلومررات ملعرفررة املايررد عررن 

أنررامط االسررتهالن النموذجيررة 

 بدون تضيع الوقت للرياضيني.

. أو تقلبات الشرهية، 13،12عىل كل يوم من أيام األسبوع 

وخصوًصا فيام يتعلق بالنشاط البدين أو تغريات الدورة 

 . 15،14 الشهرية

يوًمرا  وتؤثر عوامل كثرية عىل االختالفات الغذائية

. وبعض الرياضيني سوف يأكل نفو اإلفطار 8بعد يوم

والغذاء كل يوم من أيرام األسربوع، والتنروع الوحيرد 

أو الوجبررات اخلفيفررة. بيررنام يكررون يف وجبررة العشرراء 

ن ورن آخررورياضرري

لرردهيم اختالفررات 

واسرررعة يف تنررراول 

الوجبررات اليوميررة. 

ومن املؤكد أن اليوم 

يف األسرربوع يررؤثر 

عىل كميات الغرذاء 

بنراء عرىل التردريب 

الفررردي وجرردول 

املنافسات. فتناول الطعرام خرالل املنافسرات باملقارنرة 

بالفرتة االنتقالية يمكن أن يؤثر عىل اخرتالف الغرذاء. 

ه أيًضا يمكن أن يؤثر. وقد وتوقيت املوسم خالل السن

يتنرراول كميررات أقررل مررن الطعررام يف الشررهور احلررارة 

والرطبة وأكثر يف أ هر الشتاء البارد. وقد تكون هنران 

تغيررريات يف  ررهية الرياضرريني عررىل أسرراس جرردووم 

الترردريبي. وخررالل الترردريب املكثررف قررد ال يأكررل 

الرياضيون بنفو القدر أثناء التردريبات األقرل  ردة. 

لك؛ فإن تسجيل الغذاء األمثل جيب أن يغطري مرا ولذ

أيام، وجيمع ما بني أيام األسبوع وعطلرة  3ال يقل عن 

اايررة األسرربوع، فضرراًل عررن أيررام الترردريب الكثيفررة 

 واخلفيفة.

كيفًيستخدمًعمليةًتذكرًالنظامًالغوذائيًخواللًالووً

ًساعةًيفًالستشاراتًالغذائية؟22ً

موثقرة مرن  حتى عندما يتم احلصول عىل سجالت

املررواد الغذائيررة للريررايض، فررإن عمليررة تررذكر النظررام 

ساعة املاضية تعترب طريقة قيمة.  17الغذائي خالل الر 

والغرض من عملية تذكر النظام الغذائي هو احلصرول 

عىل صورة كاملة ومفصلة ملا يستهلكه الريايض خرالل 

ساعة املاضية. ويف كثري مرن احلراالت، سروف  17الر 

لالعب استدعاء النمروذج اليرومي لتنراول يطلب من ا

الطعام ليقدم معلومات مساعدة يف تقييم كمية الطعرام 

املعتادة ويمكن للريايض توثيرق مجيرع األطعمرة التري 

ساعة املاضية عىل سجل فرار  للغرذاء  17تؤكل يف الر 

يف يوم واحد. وتنظريم هرذه املعلومرات، جيعلهرا مرن 

ألخصائي التغذية السهل مراجعتها وتقييمها. ويمكن 

أن يوجه الالعب من خالل طرح أسرولة حرول أنرواع 

حمددة من األطعمة أو املرشوبات املتناولة كالتوابل عىل 

الطعررام، وتوضرريس األحجررام لكررل جرراء. ويمكررن 

استخدام النامذج الغذائية التي توضس لففرراد بشركل 
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صررحيس تقرردير حجررم كررل جرراء مررن األطعمررة أو 

ثال )هل تناولت أي رشاب مرع املرشوبات املتناولة. م

؟  أو )هررل وضررعت أي اء خرراص عررىل الوجبررة

السندوتش بخالف الديك الرومي واجلبنة؟  وبالترا  

يوجه الريايض حول كل األطعمة التي تم اسرتهالكها. 

م صرورة سراعة لرن تقرد 17ونعرف أنه عىل مدار الرر 

الريايض عرىل أسراس منرتظم، دقيقة حًقا عىل ما يأكله 

 فر معلومات حول العادات الغذائية العامة.لكنها تو

كيووفًيمكوونًاسووتخدامًاسووتبيانًتكوورارًالطعووامًيفً

ًالستشاراتًالغذائية؟

 food frequency"اسرررتبيانات تكررررار الطعرررام 

questionnaires" (FFQ)   تنظر يف تناول الطعام عىل مد

فرتة تمنية أطول من سجالت املواد الغذائية، أو ترذكر 

األمذية يف  (FFQ)ستبيان تكرار الطعام الغذاء. ويضع ا

فوات عريضة، ويطلب من الريايض تسجيل املردخول 

مع مرور الوقت. عىل سبيل املثال، قرد يسرأل اسرتبيان 

)كررم مرررة  تسررتهلك منتجررات  (FFQ)تكرررار الطعررام 

األلبان؟  ورد الفعل قد يكون يومي را، أو أسربوعي ا، أو 

ا، ويطلب من الريايض كتابة  عدد الوجبات التري  هري 

 تستهلك يف تلك الفرتات الامنية الثال . 

موضرس يف  (FFQ)ونموذج الستبيان تكرار الطعام 

 . ووضرعت العديرد مرن اسرتبيانات 2413الشكل )

لتقيريم الفورات اخلاصرة يف نروع  (FFQ)تكرار الطعرام 

األطعمة أو أفضل تصرميم مرن قبرل مرنظامت معني من 

لغرذائي للمعهرد الروطني ألمراض بحثية مثل التراريخ ا

 .16 رطانرللس
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تقرردم  (FFQ)واسررتبيانات أخررر  لتكرررار الطعررام 

وجهات نظر أكثر عمومية من املدخول الغذائي وتعترب 

من أفضل املعلومات الالتمرة لتقيريم الرياضريني عرىل 

 الكميات املتناولة عىل مر الوقت. 

ينظرر لره  (FFQ)وعند اختبار استبيان تكرار الطعام 

كأداة صادقة بالفعل تقدم معلومات فردية أو ملجموعة 

 . 17التي يتم تقييمها من األفراد ومناسبة للفوات 

معلومات حول  (FFQ)ويوفر استبيان تكرار الطعام 

املد  الطويل لفنامط الغذائية، والتي هي مرن األمهيرة 

 بمقارنتها ببيانات السجل الغذائي. 

يأخذ وقًتا  (FFQ)ومع ذلك، فاستبيان تكرار الطعام 

أن يكون  (FFQ)طوياًل، ويمكن الستبيان تكرار الطعام 

مكلًفا يف إدارته وتقييمه، وقد ال يوفر معلومات خاصة 

 للفوات الرياضية. 

وإذا كرران الالعررب لديرره مررن الوقررت السررتكامل 

 (FFQ)سررجالت األمذيررة واسررتبيان تكرررار الطعررام 

وأخصائي التغذية لديه من الوقت لتقييم كل من هرذه 

األدوات واستخدامها فسوف يكون ذلك عرىل درجرة 

 القيمة.  عالية من

وعندما ال يكون هنان وقت كراٍف متروفر فبيانرات 

السجل الغرذائي تكرون أكثرر فائردة يف تقيريم النظرام 

 الغذائي للريايض.

ً

كيفًيمكنًاستخدامًسجلًالتدريبًيفًالستشواراتً

ًالغذائية؟

توثيق التدريبات اليومية واألسبوعية أمرر رضوري 

أي خطرة امت أي أخصائي يف تغذية الرياضيني أو يلتقي

. السررجل الترردريبي أداة قيمررة يف حتديررد 18مذائيررة 

روف الطاقة؛ وبالترا  االحتياجرات مرن الطاقرة رمص

 يوفر معلومات عن الوقت الرذي يقضريهاملطلوبة. كام 

الالعب يف التدريب أو املنافسات، والتي قد تؤثر عليها 

عملية إعداد الطعام وأنامط االسرتهالن. واملعلومرات 

حول نوع ومدة و دة التدريب تعطي صورة أكثر دقرة 

 ملرصوف السعرات احلرارية. 

نمررروذج للسرررجل   2417وضرررس الشررركل )ي

التدريبي.وكام هو احلال مع سجالت املرواد الغذائيرة، 

لنامذج اخلاصة تتطلب معلومات عرن التردريبات فإن ا

اليومية أو األسربوعية ونمروذج عرن كيفيرة اسرتكامل 

الررنامذج يسرراعد الريررايض عررىل اسررتكامل التفاصرريل 

روف الطاقرة املفصرل، والرذي راملطلوبة وسجل مصر

سراعة. واسرتكامل  17يسجل كل األنشطة خالل الرر 

وياًل هذا السجل بدقة مرهق للغاية ويستغر  وقًترا طر

ا. ويكشررف سررجل الترردريب عررن املرردة الفعليررة  جررد 

والشدة ونوع املامرسة ويوفر معلومرات كافيرة لوضرع 

خطررة مذائيررة تلبرري االحتياجررات الغذائيررة ملرصرروف 

 الطاقة.
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 للحصولًعىلًاألداءًاملثايل

املعلومات األولية التي جتمع يف 

اجللسة األوىل يمكرن أن تكرون 

كافية أو ناقصة. والوقت املتراح 

واهرررتامم قبررل اجللسرررة األوىل 

الريايض وقدرته عرىل تسرجيل 

الطعرررام واسرررتكامل السرررجل 

الترردريبي سرروف يكررون مررن 

العوامل التي يطلبهرا أخصرائي 

التغذية من الريايض السرتكامل 

 املعلومات قبل اجللسة األوىل.

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

كلينيكيةًالتيًجيوبًأنًرورعًعنودًماًهيًالتقييامتًاإل

ًاجللسةًاألوىلًلالستشاراتًالغذائية؟

الوصررول إىل البيانررات والوثررائق املختربيررة الطبيررة 

 األخر  مفيدة للغاية عند التشاور مع الرياضيني الذين

يعانون من ظروف طبية خمتلفة. وتتطلب االستشارات 

الغذائيررة تفسررريات للتقيرريامت املختربيررة كالتغذيررة 

العالجية، والتي يقوم هبا أخصائيو التغذية املسرجلون 

واملرخصون. ويمكن للتقيريامت املختربيرة أن تسراعد 

عىل حتديد حالة الغذاء للريايض، والتري سروف ترؤثر 

 عىل وضع خطة التغذية. 

وعىل سبيل املثرال، الرياضريون اإلنرا ، وخاصرة 

عداءات املسافات الطويلة، لدهين ميل لرنقص احلديرد 

خالل فرتة تدريبهن 

ومنافسررررررررامن. 

وتسررراعد تقرررارير 

الريررايض املختربيررة 

من احلديرد الكريل، 

اويموجلررررروبني، و

مصررل الفرييتررني، و

ومسرررررررررتويات 

اويامتوكريررررررررت 

أخصررائي التغذيررة 

عرررىل تقيررريم حالرررة 

يد، وبالتا  توفري املعرفة حول سبل حتسرني كميرة احلد

 السجل التدريبي

التدريبية )أ ، ومدة التدريب أو الرامن بالدقيقرة )ب ، أمتم عملية تسجيل التدريب كل يوم من أيام األسبوع، يرجى كتابة نوع األنشطة 

 دقيقة، يوم خفيف. 76% من تمن السبا . مثال آخر: التدريب باألثقال، 44دقيقة،  46ومستو   دة التدريب )ج  . مثال: جري، 

 اجلمعة اخلميس األربعاء الثالثاء اإلثنني حداأل السبتً األسابيع
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        ب

        ج
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 األهداف ا االقرتاحات
 

 ستوعًالشدةًيساعدًعىلًحتديدًاملرصوفًمنًالطاقة.م(.ًنموذجًلتسجيلًالتدريب.ًتتبعًالوقتًوكميةًالتدريبًو10.2الشكلً)
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احلديد الغذائية إذا لام األمر. وتطلب التقرارير الطبيرة 

الشائعة مالًبا من أخصائي التغذية يف كثري من األحيان، 

الربوتني الكيل، والاالل، ووتشمل مستويات الشوارد، 

وأي تقرير خمتربي يتعلق براألمراض احلاليرة. وخررباء 

يف حاجة إىل تقيريم مفصرل لرصرد اجللوكروت  التغذية

لالعبررني املصررابني بالسرركري ومسررتويات الرردهون 

للرياضرريني الررذين لرردهيم أمررراض للقلررب معروفررة. 

وكررذلك يمكررن ملهنيرري الصررحة والرياضررة اآلخرررين 

استخدام التقارير املختربيرة وبيانرات التقيريم لتثقيرف 

 الرياضيني بشأن الوضع التغذوي. 

وعىل سربيل املثرال، أخصرائي العنايرة بالرياضريني 

"Athletic trainers"  قد يطلب تقارير األ عة للرياضيني

الذين لدهيم كسور حمتملة من اإلجهراد وتقرارير مثرل 

الرنني املغناطييس ألي إصرابات لفنسرجة الرخروة أو 

الصلبة. وعندما يرتم حتديرد الكسرور يقروم أخصرائي 

العناية بالرياضيني والطبيب فضاًل عن العالج الغذائي 

ه فرصررة باملسرراعدة يف  ررفاء الالعررب. وتكررون هررذ

للتحد  مع الالعب حول تناول الكميات الكافية من 

الكالسيوم وفيتامني د، وحتديد ما إذا كانت املكمرالت 

سوف تكون مساعًدا مفيًدا للعالج. وأخصائي التغذية 

والطبيب وأخصائي العنايرة بالرياضريني أو أخصرائي 

العالج الطبيعي يعملرون مًعرا كفريرق واحرد لتطروير 

للرعاية الصحية للرياضيني تستند  أفضل تغذية وخطة

 يف جاء منها عىل املعلومات الطبية اإلكلينيكية املتاحة.

ا:ًكيفًيتمًحتليلً ًسادسا

ًسجالتًاملوادًالغذائية؟

بمجرد مجع البيانات من الرياضيني فبيانات السجل 

الغذائي تساعد عىل ضامن احلصول عىل أد  املعلومات 

ة يمكررن طرررح يف االستشررارات األوليرروللتحليررل. 

األسولة املساعدة يف توضيس مايد من املعلومات حول 

يف كثررري مررن األحيرران واالسررتهالن الغررذائي الفعرريل. 

 معلومات استهالن األمذية مري مكتملة. 

البنود التي حترذف يف معظرم األحيران مرن سرجل 

 املواد الغذائية تشمل:

 .أحجام اجلاء الفعلية 

 .استخدام التوابل 

  العالمة التجارية للعنرص.اسم املطعم أو 

 .طريقة إعداد الطعام 

 روبات مررع وجبررات الطعررام أو راسررتهالن املشرر

 الوجبات اخلفيفة.

 .وجبات خفيفة بني الوجبات 

ونموذج لتسجيل الطعام مرع أسرولة توضريحية يف 

 . األسررولة التوضرريحية مثررل تلررك 2416الشرركل )

  تسراعد يف تنشريط ذاكررة 2416املدرجة يف الشكل )

يض بدون إصردار أحكرام حرول األطعمرة التري الريا

تؤكل، أو بدون حماولة للتأثري عىل الريايض إلضرافة أو 

حذف األطعمة أثناء املناقشة. السؤال )ماذا أكلت عىل 

الغذاء يوم األربعاء باإلضافة إىل ذلك؟  قد يبدو حكم 
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عىل الريايض، وقد يشعر الريايض بأن أخصائي التغذية 

املقدمررة يف سررجل الغررذاء يرروم ال يصررد  املعلومررات 

األربعاء. السؤال )هل تناولرت أي عصرري مرع وجبرة 

اإلفطار؟  يمكن أن يوحى للريايض بأن يقول نعرم إذا 

كان الشخص يشعر بأنه هو اإلجابة التي يريد أخصائي 

) هرل كران  التغذية أن يسمعها. وطرح السؤال كالتا 

اإلفطرار؟  يسراعد عرىل  ةلديك اء رشبته مرع وجبر

روب معرني أو اطراذ رتوضيس الوجبة بدون اقرتاح مش

 أي أحكام حول املدخول.

ومالًبا ما يتم إدخال املعلومات من السجل الغذائي 

هنان العديرد مرن فيف برنامأ كمبيوتر لتحليل الغذاء. 

قواعد البيانرات اإللكرتونيرة متاحرة حلسراب حمترو  

املغذيات الكبرية واملغذيات  النظام الغذائي لتقدير قيم

الدقيقررة. باإلضررافة إىل جررداول تكرروين املغررذيات 

املوجودة بالكتب تتوافر لبحث املواد الغذائية التي قرد 

ال تتوافر يف قواعد بيانرات املغرذيات. وحتليرل بعرض 

املنتجات الغذائية متوفرة عىل  بكة الويب العاملية جماًنا 

امأ تروفر وقًترا للوصول ألي مستخدم. وكل هذه الرب

كبرًيا يف تنفيذ العمليات احلسرابية واملقارنرات بقواعرد 

 البيانات الغذائية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذجًلتسجيلًالطعامًمعًأسئلةًتوضيحية

 األسئلةًالتوضيحية املكانً/ًالتعليقات الكمية الطعام

    اإلفطار:

 هو نوع العصري الذي تناولت؟ ما  كوب 2 عصري

  مقيل 1 بيض

 هل وضعت أي اء عىل اخلبا؟ حبوب كاملة رشلة 1 رشلة خبا

 ما هي الكمية الكبرية من العنب؟  كمية كبرية عنب

  مطعم ويندي  الغذاء:

ا  –كيف كان الدجاج مطبوًخا   كامل 2 سندوتش دجاج  مقلي ا؟ –مشوي 

   حجم صغري مثلجات

خرضوات بدون حلوم أو  طبق صغري سلطةطبق 

 جبنة

 هل وضعت أي صوص عىل السلطة؟

 هل كانت هنان قطع خبا حممص عىل السلطة؟

    وجبة خفيفة:

 هل تناولت رشيًطا واحًدا من عبوة اثنني رشيط؟ طبيعي رشيط 2 رشيط جارنوال

 هل رشبت أي اء مع رشيط اجلارنوال؟

  يف البيت  العشاء:

   حصة واحدة جممدةخرضاوات 

 هل يمكنك حتديد حجم حصة الالتنيا؟  حصة التانيا

 ما هو حجم كوب احلليب؟ وما نوعه؟  كوبني حليب

 ما هو حجم البولة من األيو كريم؟  كوالتة بولة واحدة أيو كريم

 هل تناولت أي اء بعد وجبة العشاء؟   

 
توضيحية.ًتسجيلًالغذاءًيوفرًمعلوماتًقيمةًعندًوضوعًخطواًالتغذيوةًللرياضويني.ً(.ًنموذجًلتسجيلًالطعامًمعًأسئلة10.5ًالشكلً)

 ويمكنًحتسنيًدقةًعمليةًالتسجيلًمنًخاللًطرحًأسئلةًحولًاألطعمةًخاللًجلسةًالتشاور.
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  يقدم قائمة من الرربامأ ومواقرع 2412اجلدول )

الويب، والكتب، والتي تروفر املعلومرات عرن حتليرل 

الغذاء. ومعظم برامأ حتليل الغذاء ترأ  معهرا قاعردة 

بيانرات حمملررة عررىل أ دي أو دي يف دي. ويف بعررض 

األحيان يكرون املشررتي لديره خيرار الختبرار قاعردة 

 امأ. البيانات التي تدرج يف حامة الرب

وتستخدم قاعدة البيانرات للمقارنرة برني البيانرات 

الغذائية املدخلة يف السجل الغذائي لتقدير كمية املرواد 

الغذائية املتناولة. وقاعردة البيانرات األكثرر  ريوًعا يف 

حام الربجميات هري قاعردة البيانرات اخلاصرة بروتارة 

 .19 (USDA)الاراعة األمريكية 

وهذه القاعدة مناسبة لتحليرل الوجبرات الغذائيرة  

لففراد املقيمني يف الواليات املتحدة األمريكية، والتري 

 تعكو األطعمة التقليدية املستهلكة. 

ويتم حتديث قاعدة البيانات اخلاصة بوتارة الاراعة 

األمريكية بانتظام باألطعمة اجلديدة، وتستخدم أحد  

خوذ. وهري مهمرة عنرد جداول املرجرع الغرذائي املرأ

اختبار الربامأ أو املواقع عىل  ربكة اإلنرتنرت لتقيريم 

املحتو  الغرذائي لسرجل البيانرات الغذائيرة. وجيرب 

 حتديث قاعدة البيانات بانتظام، وينبغي أن تدرج يف أي 

حتديثات للربامأ. املعلومات الغذائية جيدة مثل قاعدة 

. البيانررات املسررتخدمة حلسرراب تكرروين املغررذيات

اإلمرردادات الغذائيررة األمريكيررة  ررديدة التحصررني،  و

 وحتتوي أيًضا عىل األطعمة املجهاة. 

ا يف بلردان  خرر . لرذا؛ أوقد يكون هذا خمتلًفا جد 

فإن استخدام قاعدة بيانرات مناسربة لتنراول الريرايض 

 توفر انعكاًسا أكثر دقة لفمذية املتناولة. 

وتدخل منتجات مذائية جديردة األسروا  يومي را. 

وال توجد قاعدة بيانات واحدة تستطيع مواكبرة سرو  

 املواد الغذائية املتغري. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصادرًلتحليلًاألغذية

 تعليقات معلوماتًالتصال املصدر

قاعررردة البيانرررات املوحررردة 

 .19لوتارة الاراعة األمريكية 

www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl   قاعرردة بيانررات كبرررية مررن املررواد الغذائيررة املسررتهلكة يف

الواليات املتحدة يتم حتديثها بانتظام. يف كثري مرن األحيران 

 تستخدم قاعدة البيانات يف الربامأ احلسابية.

مررن األطعمررة، بررام يف ذلررك املاركررات  14444أكثررر مررن  www.nutritionistpro.com برنامأ خبري التغذية.

 74الغذائية اخلاصة والعامة. واملواد الغذائية من أكثرر مرن 

 مطعم للوجبات الرسيعة.

القررريم الغذائيرررة للعنرررارص 

املسرررتخدمة بشررركل  رررائع 

 لربينجتون ودوجالس.

 دار نرش  بيبينكوت وليميا ولينكا 

Lippincott Williams and Wilkins 

Publishers 

كتاب منظم تنظيم جيد لكثري من األطعمة املشرتكة مردرج 

لكل جاء من األطعمرة.  ترات لتحديرد املحترو  الغرذائي 

 لفطعمة املحددة.
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 رعبيتها، وتاداد منتجرات التغذيرة للرياضريني يف 

روبات رياضرية جديردة، قضربان، رويتم تسرويق مشر

 مكمالت، واألطعمة املخصوصة للرياضيني. 

وكثري مرن هرذه املرواد ليسرت يف قواعرد البيانرات 

املعروفة ويمكن أن تشكل جراًءا كبررًيا مرن مردخول 

الريايض، وجيب أن تؤخذ يف االعتبار يف حتليرل املرواد 

امأ وقواعرد حتليرل الغذائية، وتسمس العديد من الررب

البيانات املوجودة عىل الشبكة العنكبوتيرة للمسرتخدم 

بإضافة األطعمة اجلديدة لقاعدة البيانرات اخلاصرة بره 

 لتحليل املغذيات. 

ويمكن إضافة معلومات عن كل عنرص جديد مرن 

الطعام يف قاعدة البيانات. ولريو املطلروب أن تكرون 

الطعرام،  مجيع املغذيات الصغرية مدرجرة يف مكونرات

 فالكثري منها ال تتوفر لتحليل البيانات. 

وسرروف تكررون هنرران معلومررات عررىل مكونررات 

األطعمررة، وتشررمل السررعرات احلراريررة، واملغررذيات 

الكبرية، والكوليسرتول، واأللياف، وكلها ذات الصلة 

 بالرياضيني ومريها. 

ينبغي عىل املتخصصني يف التغذية عند العمل مرع و

يكونروا عرىل اسرتعداد إلضرافة أطعمرة الرياضيني أن 

جديدة إىل قاعدة بيانات حتليل الغذاء لتوفري حتليل أكثر 

 دقة من املغذيات.

ً

كيفًيمكنكًاملقارنةًبنيًاملدخولًالغذائيًوالتوصياتً

ًالغذائية؟

هنان العديد مرن الطرر  التري يمكرن هبرا مقارنرة 

النظررام الغررذائي للريررايض باملعررايري الوطنيررة وذلررك 

عدة يف حتديد كفاية التغذية. ثرال  طرر  أكثرر للمسا

 رريوًعا هرري مقارنررة املرردخول برراملرجع الغررذائي، أو 

بالنظام التروجيهي لطبقري الغرذائي، أو باإلر رادات 

الغذائيررة لفمررريكيني. باإلضررافة إىل ذلررك، يمكررن 

استخدام البيانرات املنشرورة عرن األمذيرة املخصصرة 

امثلرة لرياضريني للرياضيني للمقارنة برني الكميرات امل

آخرين. هنان ماايا وعيوب يف كل من هذه األسراليب 

للتقييم، ويمكن استخدام عردة طرر  لتقرديم أفضرل 

 تقدير للمدخول الغذائي.

كيفًيمكنًاسوتخدامًاملرجوعًالغوذائيًلتقيويمًكفايوةً

ًالتغذيةًللرياضيني؟

يف أملب األحيان، تتم مقارنة املعلومات التري ترم 

ظرام الغرذائي باملعرايري اخلاصرة احلصول عليها مرن الن

 ، والذي يشمل كل من  كميرة DRIsباملرجع الغذائي )

متوسررط تقرردير و،  RDA) الغررذاء املرروىص هبررا يومي ررا

حتمرل و،  AL) املقادير املالئمةو،  EAR) االحتياجات

، كام هو موضس سرابًقا  UL) املستويات العليا املأخوذة

 يف الفصل األول. 

معظرم بررامأ حتليرل الغرذاء احلاسروبية تسرتخدم 
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  أو املقادير RDAبيانات كمية الغذاء املوىص هبا يومي ا )

 ؛ وذلررك ملقارنررة املرردخول باملعررايري ALاملالئمررة )

الغذائية. وإذا تم حتقيق كمية الغذاء املوىص هبرا يومي را 

(RDA( أو املقررادير املالئمررة  AL يف الغررذاء املتنرراول  

، يمكن ألخصائي التغذيرة أن لردد بثقرة أن للريايض

الريايض يستهلك كميات كافيرة مرن املرواد الغذائيرة. 

  ULوعندما يتوافر بيانات املستويات العليا املرأخوذة )

ينبغي عرىل أخصرائي التغذيرة أن يقرارن كميرة املرواد 

الغذائية املأخوذة وحتديد إذا ما كان يتم استهالن الكثري 

واسرتخدام القريم املناسربة مرن  املغرذيات مرن من أي

املرجع الغرذائي، والتري تتروفر لكرل املرواد الغذائيرة، 

  RDA)ومقارنررة هررذا بالكميررات املرروىص هبررا يومي ررا 

لتقيريم  ا، وذلك يعتررب أساسري   AL) واملقادير املالئمةأ

 املدخول الغذائي بشكل دقيق.

كيفًيمكنًاستخدامًالنظامًالتوجيهيًلطبقيًالغذائيً

ًكفايةًالتغذيةًللرياضيني؟ًًلتقييم

هنان طريقرة رسيعرة وسرهلة لتقيريم مرد  كفايرة 

م النظرام التروجيهي السجالت الغذائية، وهي استخدا

. وهرذا يمكرن أن يكرون دلرياًل  تراًتا لطبقي الغذائي

وسهاًل ملساعدة أخصرائي التغذيرة والريرايض ملقارنرة 

عدد احلصص املتناولة من كل جمموعة مذائية إىل العدد 

 املوىص هبا. 

وإذا كان أحد الرياضيني يستهلك احلد األدنى لعدد 

احلصص يف كرل مرن املجموعرات الغذائيرة يف طبقري 

يد نسبي ا أن املدخول الغرذائي هنان تأكيد جو ،الغذائي

سيوفر احلد األدنى من التوصيات بالنسبة ملعظم املرواد 

 الغذائية. 

وهذا ال يضرمن حصرول الريرايض عرىل سرعرات 

حرارية كافية، ولكنه يساعد عىل حتديرد كميرة الطعرام 

 الصحي. 

وعموًما مع كفاية املغرذيات الصرغرية، فرإن نظرام 

متخصررص لرراول  طبقرري الغررذائي أداة  ترراتة ألي

رعة مساعدة الريايض لتناول النظام الغذائي. ومع ربس

ذلك، فإنه ليو أفضل أداة لتحليل املردخول الغرذائي 

 احلا  بشكل مفصل.

  يوضس نموذًجرا للمقارنرة برني 2411اجلدول )و

املدخول الغرذائي لريرايض يف يروم واحرد واحلصرص 

نراول املوىص هبا يف نظام طبقي الغرذائي. ويف املثرال يت

الريايض عدًدا من الوجبات اليوميرة ليفري أو يتجراوت 

احلد األدنى جلميع جمموعات نظام طبقي الغذائي وعىل 

 سعر حرار .  1144أساس وجبة يومية توفر 

مرن عردد  ىىل الرمم من أن تنراول احلرد األدنروع

الوجبات سيوفر الفيتامينات واملعادن املطلروب إال أن 

ا قد ال يكون كافًيرا  لتلبيرة جمموع السعرات احلرارية هب

متطلبررات الطاقررة للريررايض. وسرروف ننرراقش الحًقررا 

 تقييامت إضافية الستهالن الطاقة يف هذا الفصل.
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ً
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ً

ً

ًكيفًيمكنًللمبادئًالتوجيهيةًالغذائيةًلألمريكينيًأنً

ًُتستخدمًلتقييمًكفايةًالتغذيةًللرياضيني؟

املبادئ التوجيهية الغذائية لفمريكيني هي جمموعرة 

من األهداف العامرة لتنراول الطعرام ومقارنرة الغرذاء 

مرع وتارة  (USDA)وضعتها وتارة الاراعة األمريكيرة 

. وهري مردف إىل (HHS)رية رالصحة واخلدمات البشر

املساعدة يف تثقيف األمريكان حول أنرامط االسرتهالن 

تطور األمراض املامنة، مثل الغذائي الصحي للحد من 

ارتفرراع ضررغط الرردم، والسرركري، وأمررراض القلررب 

واألوعية الدموية، والسمنة، واإلدمران للكحوليرات. 

وهذه مبادئ توجيهية عامة للغايرة بالنسربة للشرخص 

العررادي، وأداة يمكررن اسررتخدامها جلميررع األفررراد 

 للوصول إىل املبادئ التوجيهية السليمة للوجبة.

د يسرتهلك الرياضريون املايرد مرن ومع ذلك، فقر

 مقارنةًغذاءًيومًواحدًلريايضًمعًالنظامًالتوجهيًلطبقيًالغذائي

 

 تناولًالغذاءًليومًواحد

 جمموعاتًنظامًطبقيًالغذائي

الدهونً احلليب/بدائله اللحومًوالبقول اخلرض الفواكه احلبوب

 واحللويات

      جراًما73 بوب الشوفان املدخنةحكوب  1

  كوب 2     كوب من احلليب اخلا  الدسم

     كوًبا 416  نصف كوب تبيب

   جراًما 64    بيضة مسلوقة 1

     كوًبا 216  مليل عصري تفاح 366

      جراًما 14 رشيط من احلبوب

        طرية من اخلبا

      جراًما 42 من احلبوب الكاملة 2

   جراًما 46    جراًما من حلم بقري مشوي 46

    كوًبا416   طامطم، خو، خيار، فلفل أخرض

 ملعقة تيت 1      جراًما من رقائق البطاطو 14

      ملليلرت من الشاي املثلأ بدون سكر 744

    كوًبا216   اخلرضواتعصري   366

  كوب 2   كوب 2  تبادي بالفواكه صغري

   جراًما 14    جراًما من املكرسات 14

   جراًما 46    واحد برمر اخلرضاوات

      جراًما 64 واحد كيار

    كوب 2   كوب من الربوكيل واجلار بالبخار

 تيتملعقة  1 كوًبا 216     ملليلرت حليب بالشكوالتة 366

 مالعقًزيت2ً كوباا3.5ً جرام255ً أكواب3ً أكواب3ً جرام199 املجموعًالكيلًيفًاليوم

 

لًجدو
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الطاقة أو ربام هم  يف ااةمة  م تومتتيات أمم  تم  

بعض املتاد الغذائية م  املبادئ التتةيهيمة للممولت  

املتتسط بالنوبة لألتريكان. وهمذ  املعلتتمات العاتمة 

تهمة لكل شخص يعمل تم  الرياضميني لبنماط لطمة 

دئ غذائية تم  أةمل الةماة العاتمة. وملراةعمة املبما

التتةيهية الغذائية لألتريكيني يمك  تراةعة الفةمل 

نه تم  املفيمو ام  الرغ  ت  واألو  ت  هذا الكتاب. 

تقارنة املولت  الغذائي للرياضيني باملبادئ التتةيهية 

الغذائية، ولكنها واموها همي يريقمة أقمل يف الفائمو  

ملوامو  الرياضيني مم  دويمو أل مل لطمة لتغذيمة 

 الفردية.الرياضيني 

 كيف يمكن تقييم استهالك الطاقة؟ 

يمك  دويو كمية الطاقة املألتذ  باستخوام دليل 

رسد جمممت  الومعرات ليه يت  وبيانات سجل الغذاط. 

احلرارية املوتهلكة م  كل يتم أو جممتمة ت  األيام يف 

تقريممر دليممل سممجل الغممذاط. ويمكمم  تقارنممة هممذ  

تمم  الطاقممة. ويف  املعلتتممات بااتياةممات الرياضمميني

تعظ  احلاالت يت  تقوير ااتياةات الطاقة للرياضيني 

باستخوام واامو  تم  ممو  تعمادالت للتنبمظ  انظمر 

الفةل احلادي مرش ألتثلة ت  هذ  املعادالت وكيفيمة 

اواهبا(. وااو  ت  هذ  املعادالت تم  تتضمياها يف 

روف الطاقمة أننمماط م(.ويتضم  تةمم3.01اجلموو   

ويشم   Resting Energy Expenditure"  (REE)"الراامة 

 م االاتياةات األساسية ت  الطاقة ويت  رضب همذا 

والممذي  "Activity Factor"الممرق  يف ماتممل النشمما  

 يعكس توتتى التوريب الريايض أو النشا .

 ويمك  أللةائي التغذية اواب االاتياةات ت  

الطاقة للرياضيني بشكل لردي مم  يريما اسمتخوام 

الريممايض ونممت  اجلممنس والفمممة العمريممة وزن ةومم  

والتبار ماتل النشا  املناسب. وماتل النشا  يكمتن 

يف أقل توتتياته منوتا يكتن الريايض منو تومتتيات 

شو  قليلة أو يتورب لتقت قليل، ويزيو ماتل النشا  

كلممام زاد وقممت التمموريب لوممامات يتيلممة كممل يممتم 

لك مم  وزادت شو  التوريب واملنالوة. وجيب بعو ذ

ألةممائي التغذيممة تقارنممة نفقممات الطاقممة املقممور  

 للمتاةالت الغذائية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومعامل النشاط (REE)حساب مرصوف الطاقة أثناء الراحة 

 معامل النشاط املعادلة )وزن اجلسم بالكيلوجرام( اجلنس والفئة العمرية )بالسنة(

 سنة 31 -.3الرةا  

 سنة .1 -31الرةا  

 سنة .0 -.1الرةا  

 سنة 31 -.3الويوات 

 سنة .1 -31الويوات 

 سنة .0 -.1الويوات 

 013وزن اجلو ( + ×  3.01ترصوف الطاقة =  

 0.9وزن اجلو ( + ×  3101=  ترصوف الطاقة 

 1.9وزن اجلو ( + ×  3300ترصوف الطاقة =  

 29.وزن اجلو ( + ×  3404ترصوف الطاقة =  

 290وزن اجلو ( + ×  .320ترصوف الطاقة =  

 149وزن اجلو ( + ×  .10ترصوف الطاقة =  

300- 402 

300- 402 

300- 402 

300- 402 

300- 402 

300- 402 

World Health Organization. Energy and Protein Requirements, Report of a Joint FAO/WHO/UNU Expert Consultation. 

Technical Report Series 724. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 1985:206. 
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 سجلًحتليلًالغذاء

 %ًالتوصيات التوصياتً املجموع املوادًالغذائية

 السعرات احلرارية

 الربوتني )جرام 

 الدهون )جرام 

 الكربوهيدرات )جرام 

 األلياف )جرام 

 الكالسيوم )ملليجرام 

 احلديد )ملليجرام 

 )ملليجرام الصوديوم 

 البوتاسيوم )ملليجرام 

 الفسفور )ملليجرام 

 فيتامني )أ  )ميكروجرام 

 فيتامني )ج  )ملليجرام 

 الثايمني )ملليجرام 

 الريبوفالفني )ملليجرام 

 النياسني )ملليجرام 

 الدهون املشبعة )جرام 

 الدهون األحادية )جرام 

 الدهون املتعددة )جرام 

 الكولني )ملليجرام 

1144162 

43146 

64121 

363117 

11132 

644173 

32134 

7363133 

1444113 

2242134 

4442123 

126131 

1144 

1136 

36127 

23174 

12112 

24174 

66161 

1144* 

74 

43133 

- 

34 

2444 

24 

1744 

- 

444 

7444 

46 

212 

212 

27 

17177 

17177 

17177 

344 

243164 

263164 

4114 

- 

47134 

64147 

32314 

242142 

- 

264133 

244144 

144173 

163167 

127166 

162 

66122 
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بالرضروري أن يسرتخدم ملقارنرة السرعرات حاسويب ويستخدم كمثال ولريو 

 احلرارية للرياضيني.

 
(.ًتقريرًحتليلًالغذاء.ًالعديودًمونًالوجامحلًاحلاسووبيةًمتاحوة10.6ًالشكلً)

 وتوفرًتفصيلًلتحليلًالغذاءًلسجلًالطعام.

 

ويف بعرررض احلررراالت، قرررد تكرررون 

املتحصرالت الغذائيررة أقرل مررن احتياجررات 

الطاقة املوىص هبا بناء عرىل حسراب نفقرات 

كرران هررذا هررو احلررال فرريمكن الطاقررة، وإذا 

ختصايص التغذية مناقشرة سربل وا للرياض

تيادة السعرات احلرارية. وعندما تكون كمية 

الطاقررة املررأخوذة أعررىل مررن كميررة الطاقررة 

املرصرروفة فمناقشررات إضررافية حررول تغيررري 

الالعرب مل  الوتن قد تكون مفيدة. وإذا كران

ر أو يكسرب أي وتن مرؤخًرا والنظرام رلس

الغذائي اخلاص به ثابت عىل مردار الوقرت؛ 

في الغالبة احتياجات الطاقرة يرتم تغطيتهرا ف

 بتناول األمذية.

وجيرب النظرر يف أهرداف الريرايض عنررد 

حتديد مرد  مالءمرة مرأخوذ الطاقرة مقابرل 

يرمرب الريرايض يف نفقات الطاقة. وعنردما 

إنقاص الوتن فاملناسب أن يكون هنان عجٌا 

يف السعرات احلراريرة. وعنردما يريرد الالعرب تيرادة 

الرروتن فينبغرري تشررجيع تنرراول السررعرات احلراريررة 

اإلضافية أعىل من احتياجات الطاقة املحسروبة أعراله. 

  يوضس مثراالً لتقريرر حتليرل الغرذاء 2416الشكل )

لريايض. الحظ أنه يتم عرض  لسجل مذاء ليوم واحد

السررعرات احلراريررة واملغررذيات الكبرررية واملغررذيات 

الصغرية من خالل األرقام املطلقة )جرام، ملليجررام، 

 إلخ  وكذلك النسب املووية للتوصيات الغذائية املتبعة.

إذا كانت هنان حاجرة لتغيرري  السرعرات احلراريرة 

املتناولة فإن القريم املطلقرة أو املسرامهات النسربية مرن 

املغذيات مقارنة بمجموع السعرات احلرارية لتاج إىل 

تعديل. وينبغي تقردير املردخول مرن الكربوهيردرات 

http://nat.crgq.com/
http://nat.crgq.com/
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أوالً ألهنااا  ااغ ااغااذيات الوبااي جي والتاا   اا  أ  

سااعرات ااراةيااة ل  بااة تسااتكلب سبساا  ةاليااة لل

س اء تا  العمام  ال ال ارر الرياضايةجي أو  21الريايض

تسااتم   فةياضااي  القاا  جي أو ةياضااي  الت ماام 

الورس هياا ةات  ق داا ل ممااسة ااةسااة الرياضااة  

والومية اا ىص هبا  غ الورس هي ةات للرياايض ها  

 را ات لوم قيل  را   غ وز  اجلسا    01 -6 غ 

للرياضيني الذيغ يت ةس   ةا  واا ى األلنى  باس  

الق   سشوم ةئييس واابافسات القصي  اا ى  واا ى 

األة   باس  للريايض الت ممجي ويف ااا ى اات سا  

لرياضي  ال رر الرياضية  ويببغا   قاةناة  عل  اات 

حتلياام  را ااات الورس هياا ةات  اال اال تيا ااات 

 اا س سة وتع يلكا لتباس  ا تيا ات الرياضيني 

ويت  تقيي  الربوتني ااتبااوة سعا  الورس هيا ةات 

ااتباولة وحت ي  اال تيا ات  ويببغ   قاةنة الربوتاني 

ااتباوة  ال اال تيا اات الولياة للطاداة فعاًس ةا  

الورس هي ةات وال ه   ااتباولة لتق ي  ص ة   يا   

للبظااا  الغااذائ  للريااايض  واااا ى اااا ىص ساا   ااغ 

 را  لوم  1.1 -0.1لريايض ه  الربوتني ااتباوة ل

ااا ى األلناى    ها  قيل   ارا   اغ وز  اجلسا  و

باس  لرياضي  الت مم وةياضاي  ال ارر اااات س  

الرياضية  واا ى اات س     ااا ى األةا   باسا  

لرياضااي  القاا   والقاا ة جي ويف ااقااا  األوة للااذيغ 

يامةساا   التاا ةيبات السه ائيااة  وسمقاةنااة قميااة 

لربوتني ااتباوة  غ سيانات التقيي  الغاذائ     ااا ى ا

الااذحي اتا اا  الرياضااي   فساا أ يساااة  أممصااائ  

التغذية لت  يا  ا تيا اات الربوتاني األ لام لل ارل 

 ة  ذلب  سباءً وضب  قمية الغذاء ااتباوة الريايض 

والاا ه   هاا  امماار ااغااذيات الوبااي  التاا  ياات  

راةياة الولياة ااتباولاة قمية السعرات اا غ  قاةنتكا 

 غ سع  حت ي  قم  اغ ا تيا اات ولتقيي   ست ياهتا  

الربوتني والورس هي ةات فالسعرات ااراةياة ااتبقياة 

 تأيت  غ ال ه    

% ةاا  األداام  ااغ السااعرات 11ومتلاام الاا ه   

ااراةيااة يف البظااا  الغااذائ  للريااايضجي وممص ًصااا 

يلااة أو للرياضاايني الااذيغ ياادلو  تاا ةيبات ااا     

  22جي23و  ات ت ةيبياة  بم عاة     ت ساطة الشا   

ات ااراةيااة  ااغ %  ااغ السااعر53 -11فتباااوة  ااغ 

ا وقافًياا سالبسابة اعظا  الرياضايني  ال ه   يعترب ا بً 

ويسمح هذا اا ى لولي  غ اارونة يف تبااوة الا ه   

سباء ة  ا تيا ات ااغاذيات الوباي  األممارى لوام 

 ةيايض 

 قييم الفيتامينات واملعادن؟   كيف يتم ت

 عظ  سرا ج الومبي تر تقااة  تبااوة ال يتا يباات 

 (RDA)وااعااال  سقااي  الوميااة الي  يااة اااا ىص هبااا 

  وهذا ي فر  عل  ات ةغ قي ية (AI)وااقالير ااسئمة 

 اال  تباااوة الريااايض لل يتا يبااات وااعااال   قاةنااةً 
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 اءًاملثايلللحصولًعىلًاألد

مقارنة النظام الغرذائي املتنراول 

للريررايض لتحديررد السررعرات 

احلراريررة واملغررذيات الكبرررية 

الكميررة املطلوبررة فضرراًل عررن 

 (RDA)اليوميرررة املرررويص هبرررا 

ترروفر  (AI)واملقررادير املالئمررة 

معلومررات كافيررة عررن النظررام 

الغررذائي اليررومي. واسررتخدام 

هرررذه املعلومرررة باإلضرررافة إىل 

م الغرذاء األخرر  وسائل تقيري

يمكررن أن يسرراعد أخصررائي 

التغذية بدقة عىل تقييم املتنراول 

 الغذائي واحتياجات الريايض. 

التوصيات اخلاصة بعامة الناس. ولقد صممت الكمية 

ملنرع  (AI)واملقرادير املالئمرة  (RDA)اليومية املوىص هبا 

النقص يف هذه املغذيات للرجال والسيدات يف الفوات 

العمريرة املختلفررة، وليسررت موجهرة خصيًصررا لتلبيررة 

احتياجات النشاط البردين. وعرىل سربيل املثرال، فرإن 

توصيات الكالسيوم 

لسرررريدة رياضررررية 

عاًما هرو  34عمرها 

ملليجررررام،  2444

ولسررريدة رياضرررية 

عاًما هرو  26عمرها 

ملليجررررام،  2344

وبغررض النظررر عررن 

مسرررتو  النشررراط. 

وباملثررال السرريدات 

اضرريات يف سررن الري

اإلنجررراب لررردهين 

احتياجات أكررب مرن 

احلديد عن الرجال أو السيدات الرياضيات بعرد سرن 

 اليأس.

وال توجررد معررايري مصررممة خصيًصررا لتنرراول 

عنرد تقيريم تنراول ف ،الفيتامينات واملعادن للرياضريني

الفيتامينررات واملعررادن للرياضرريني اسررتخدم اجلررنو 

العديررد مررن والفوررات العمريررة الصررحيحة. وهنرران 

الدراسات البحثيرة املدرجرة يف هرذا الكتراب، والتري 

يمكن استخدامها لتقييم تناول االحتياجرات الغذائيرة 

للرياضيني، وقد تكون املقارنة ببعضها البعض مناسًبا. 

ومع ذلك، فينبغي إجراء مقارنات مع هذه الدراسرات 

فقط عندما يكون الالعب من نفو اجلرنو ويف نفرو 

ة ومستو  النشاط مثل العينة املوجرودة يف الفوة العمري

 هذه الدراسات.

ً

ا:ًماًهيًاخلطواتًاألوليةً ًسابعا

ًلالستشاراتًمعًالريايض؟

تصمم االستشرارات األوليرة مرع الالعرب جلمرع 

املعلومرررات وتقيررريم املررردخول الغرررذائي، وتطررروير 

األهداف، وتوفري الرتبيرة الغذائيرة عرىل أسراس هرذه 

غذائيرررة. ومراجعرررة ال طووضرررع اخلطررر ،األهرررداف

املعلومات الغذائية عنرد الريرايض ومراهي أهدافره أو 

أهدافها بشأن التغذيرة واألداء الريرايض هري اخلطروة 

األوىل يف عملية االستشارة. ثم يرتم تقيريم املعلومرات 

من املواد الغذائية وسجل  ارسرة الرياضرة ومقارنتهرا 

دراجها يف باملعايري املناسبة. وهذه العملية املتكاملة تم إ

)أضف إىل معلوماتك الغذائيرة . ومرع ذلرك، سروف 

يكون هنان اختالف يف كل استشارة مذائية عرن التري 

تليهررا. وجيررب أن يكررون أخصررائي التغذيررة مرًنررا يف 
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اجللسررات االستشررارية وعررىل اسررتعداد إلمتررام هررذه 

اخلطوات يف ترتيبات خمتلفة عرىل أسراس مرد  تطرور 

 املقابلة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًحتقيقًالوئام-1

إن مفتاح أي مقابلة جيدة هو إقامة عالقة طيبة مرع 

الريايض يف بداية اجللسة. ومرع أن املردربني، ومردريب 

بالرياضريني قرد حققروا التهيوة البدنية، ومدريب العناية 

عالقة طيبة مع الالعب من قبل، فإن أخصائي التغذيرة 

مل لقق الوئام مع الالعب بعرد، وقرد لتراج إىل وقرت 

لبناء هذه العالقة الطيبة، وأن لاطب الالعرب باسرمه 

ويسأله بعض األسرولة العامرة عرن الرياضرة، ومكران 

 ،الريررايض مررن الفريررق أو طصصرره يف هررذه الرياضررة

ن أن يسهل ذلك يف عملية املقابلة. وعندما يعرف يمكو

أخصائي التغذية معلومات عن هذه الرياضرة فيمكنره 

أن يتحد  عن نوع اللعب ومكان الالعب يف الفريرق 

ونوعيات الوحدات التدريبية واملنافسات، وكرل هرذا 

ن أخصائي التغذية يفهم الكثري؛ أجيعل الريايض يشعر ب

ة  خصرية مرع الالعرب يف  ا يساعده عىل إقامة عالق

 بيوة داعمة.

وخرررباء االتصررال وعلررامء االجررتامع يعتقرردون أن 

وضع صورة ألهداف واهتاممات الالعب تعترب نصف 

. 24الطريرررق نحرررو توصررريل الرسرررالة إىل الالعرررب 

واالتصرراالت مررري اللفظيررة مثررل نررربة الصرروت، و 

التواصل بالعني، وتعبرريات الوجره واجلسرم، والبيورة 

اهم يف القدرة عىل التواصل مرع الرياضريني. املادية تس

متهرد الطريرق أن ويمكن إليرامءة بسريطة وحتيرة وديرة 

عىل العكو، يمكن لتعبري عبروس وللتواصل الفعال. 

الوجه، وانعدام االتصرال برالعني، وأي حراجا مرادي 

مثل منضردة برني الالعرب والشرخص املسرؤول عرن 

 أضف إلى  معلوماتك الغذائية
 اخلطواتًاخلاصةًللحوارًلالستشاراتًاألولية

لن يرتم اتبراع هرذه اخلطروات برنفو الرتتيرب مرع 

الرياضرريني يف االستشررارات األوليررة. أخصررائي 

التغذيررة جيررب أن يكررون مرًنررا يف مجررع املعلومررات 

وتقررديم التعلرريم بنرراء عررىل أهررداف واحتياجررات 

سرراعد عررىل الريررايض. واخلطرروات التاليررة سرروف ت

توجيه أخصرائي التغذيرة لتقرديم استشرارات ذات 

 كفاءة وفاعلية للريايض:

 حتقيق الوئام. -2

توضرريس أسررباب الريررايض يف االستشررارات  -1

 الغذائية.

استكامل تقييم التغذية ) مقاييو اجلسم، حتليرل  -3

 سجل الطعام، تقييم النشاط البدين .

 تقييم االستعداد للتغيري. -7

 هداف التغذية.حتديد أ -6

 توفري التعليم املرتبط باألهداف. -6

 اخلالصة وحتديد ميعاد ويوم املقابلة القادمة. -4
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 املقابلة أن يضع الالعب يف موقف دفاعي.

كن لرتتيبات اإلعرداد للمقرابالت مرن حيرث ويم

املساحة الفعليرة للتشراور أن تسراعد الرياضريني عرىل 

الشعور بالراحة. فاجللوس خلرف املكترب والريرايض 

عىل كررأ أمرام املكترب يضرع أخصرائي التغذيرة يف 

موقف السلطة عىل الريرايض. والوضرع األفضرل هرو 

اجللوس بجوار الريايض، مع وجرود منضردة أو جراء 

من املكتب جماور للمكان حتى يمكرن وضرع األورا  

أو املواد التعليمية. وينبغي أن تكون هنان مسافة مرلة 

بني الريايض وأخصائي التغذيرة. ويف بعرض األحيران 

جير  التقييم والتعليم عرىل أرض امللعرب أو يف مرفرة 

التردريب الريررايض. وهرذا يرروفر بيورة مرلررة وهادئررة 

ل يف البيوات املادمحرة أو حترى ومواتية لتحقيق التواص

املفتوحة. وببساطة جيب مالحظة مجيع التفاصيل للبيوة 

وخلق مساحة مرلة وآمنة بني الريرايض واملتخصرص 

 لتوفري فرصة  تاتة لالتصال.

ًتوضيحًأسبابًالستشارةًالغذائية-2

وبعد تأسيو عالقرة طيبرة، يوضرس الغررض مرن 

إلضرافية التري الايارة وأهداف الريايض واملعلومات ا

يريد أخصائي التغذية معرفتها من الريايض. والسرؤال 

عن أسولة حمددة حول أهداف الريايض سوف يسراعد 

عىل توضيس ما هو رضوري لتحسني التغذيرة والروتن 

والصحة واألداء الريايض. كام يساعد أخصائي التغذية 

يف حتديررد خطررة التغذيررة والتعلرريم املطلرروب ملسرراعدة 

 الرياضيني. 

بعض األسولة لتحديرد أهرداف التغذيرة للريرايض 

 موضحه فيام ييل:

 ماذا تريد حتسينه يف نظام مذائك اليومي؟ 

 ما الذي دفعك إىل طلب استشارة متخصص؟ 

  كيف تشعر حيرال وتن جسرمك احلرا  أو  ركل

 جسمك؟

 هل تريد تغيري وتنك أو  كل جسمك؟ 

 ما هي أهدافك يف األداء الريايض؟ 

 ذيرة يمكرن أن تسراعدن عرىل كيف تعتقرد أن التغ

 حتقيق هذه األهداف؟

وبمجرد توضيس الريايض أسباب طلب االستشارة 

األولية وأهداف التغذية واألداء الريايض؛ فرإن جراًءا 

 من تقييم النظام الغذائي لالستشارة قد تم تنفيذه.

ًاستكاملًتقييمًالتغذية-3

مالبية هذا اجلاء سوف يكرون بخصروص مرحلرة 

اسة حالة لكيفية تفاعل أخصائي التغذيرة التقييم يف در

مع الريايض. ويمكن تطبيق هذا املفهوم اخلراص هبرذا 

اجلاء من قبل مجيع املتخصصني املهنيرني العراملني مرع 

الرياضيني لتحسرني تغرذيتهم، ولكرن التقيريم الفعريل 

ووضع خطة التغذية يف هرذا اجلراء هرو مثرال لتقيريم 

ا  ينبغي أن ترتم مرن التغذية والتغذية العالجية؛ وبالت

 قبل أخصائيي التغذية املرخصني واملسجلني.
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 اجلامعةنجالء العبة يف السنة األوىل ب  :دراسةًحالة

تلعب رياضة البيسبول، مدرهبا يعتقد أن لردهيا املهرارة 

لتبدأ رضبة اإلرسال يف السرنة الثانيرة. ولكنهرا نحيفرة 

وجتد صعوبة يف عملية اجلري للوصول إىل نقطة النهاية 

بعد رضب الكرة، وعىل الرمم من أن رضبتهرا للكررة 

جيدة يف املواسم الثالثرة املاضرية يف املرحلرة الثانويرة. 

ومدرهبا يعتقدون أنه لو تادت الكتلرة العضرلية  نجالء

أمن والقوة فسوف يتحسرن تمرن اجلرري؛ وبالترا  ت ر

مركاها اجلديد يف السنة القادمة يف رياضرة البيسربول. 

ولكن لدهيا بعض القلق حول تيرادة الروتن أكثرر مرن 

الررالتم فقررررت أن تتشرراور مررع أخصررائي التغذيررة 

صررول عررىل لوضررع خطررة للح اجلامعررةللرياضرريني يف 

 الكتلة العضلية ومع تيادة بسيطة يف الوتن.

ًمعلوماتًحمددةًمنًالتاريخًالغذائيًلنجالء

  :كيلوجراًما 6717سم، الوتن: 246الطول 

  :12مؤرش كتلة اجلسم 

  :24دهون اجلسم% 

  :كيلو جراًما 6613 – 6316وتن اجلسم املعتاد 

السجل الغذائي لنجالء يف يروم واحرد موضرس يف 

  .2414الشكل ) 

أيام يف األسبوع،  6نجالء تلعب مع فريق البيسبول 

ويشررمل هررذا وقررت الترردريب يف امللعررب، وثررال  

تدريبات هوائية يف األسبوع، وثال  تدريبات صباحية 

إاا حترر  الكثرري مرن وبام للتهيوة البدنية يف األسبوع. 

ا بعد فالطاقة يف هذه التدريبات  بالتا  تكون جائعة جد 

ولقرد برردأت تيرادة مرردخووا مرن الطعررام  .التردريب

ولكنها ال حتب اللحوم كثرًيا وتشعر بالقلق أارا قرد ال 

 حتصل عىل ما يكفي من الربوتني يف نظامها الغذائي.

أخصائي التغذيرة يف لقائها األول  اركت نجالء و

اهتامماما إتاء تيادة القدرة والقوة ،ولكن بدون فقدان 

الغرذائي وتقيريم الكميرة  بعد حتليل سجلهاوالرسعة. 

احلاليررة، برردأ أخصررائي التغذيررة يف حتديررد األهررداف 

والغايات لايادة الكتلرة العضرلية. هردف نجرالء هرو 

كيلوجراًمررا مررن حجررم  1114تيررادة مررا يقرررب مررن 

 العضلة خالل الثالثة أ هر القادمة. 

تم وضع ثالثة أهداف قصرية األجل ملساعدما لقد 

احلصول عرىل  يفملد  الطويل عىل حتقيق أهدافها عىل ا

 الكتلة العضلية. 

: هي يف حاجة لتناول سعرات حرارية إضرافية أولاً

حررراري يف اليرروم لايررادة  سررعر 644 -344حرروا  

 الوتن. 

وجبتني كحد أدنرى وجباما : ينبغي أن تتضمن ثانياا

من الربوتينات عاليرة القيمرة يف اليروم السرتخدامه يف 

 افية. تنمية كتلة العضالت اإلض

: وبسبب أن الكالسيوم عندها كران منخفًضرا؛ اثالثًا

فهي حتتاج أن تتناول عىل األقل حصتني من احلليب أو 
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بدائله يف اليوم. نجالء سروف تقريو مسرتو  التقردم 

نحو حتقيرق هرذه األهرداف عرن طريرق احلفراىل عرىل 

أيررام كررل أسرربوع عررىل مررد   3تسررجيل الغررذاء ملرردة 

نفسررها مرررة يف أسرربوعني قررادمني. وسرروف ترروتن 

األسبوع، وسوف يكون هنان حتليل ملكونرات اجلسرم 

 مرة كل  هر خالل الثالثة أ هر القادمة. 

تم توفري التعليم ملساعدة نجالء يف حتقيق أهردافها. 

أعطى أخصائي التغذيرة لرنجالء مرذكرات بشرأن فقد 

سبل تيرادة السرعرات احلراريرة باسرتخدام املغرذيات 

إلضافة إىل اللحروم والبقرول الكثيفة من األطعمة، وبا

أيًضا معلومات حرول وا وبدائل الربوتينات. وق دمت 

ات اخلفيفررة، ار الوجبررات والوجبرريررالتسررو  واخت

ار األطعمررة العاليررة يف نسرربة يرروتاويرردها بكيفيررة اخت

 الكالسيوم.

ويف اايرة اللقراء األول، خلررص أخصرائي التغذيررة 

األهداف التي تم صيامتها والتعليم ذا الصلة بتحقيرق 

هذه األهداف. وتم سؤال نجالء إلعرادة التأكيرد عرىل 

اا سوف ططط الطراذ اإلجرراءات إاألهداف وكيف 

الالتمة لتحقيق هذه األهداف. نجالء وضرعت قائمرة 

عنردما ترذهب إىل من األطعمة التري سروف تشررتهيا 

 التسو  يف املرة القادمة.

أخصائي التغذية عرض االلتقاء بنجالء مرة أخر  

باملسررتقبل لتقررديم الرردعم وترروفري تعلرريامت إضررافية، 

اا إومتابعة التقدم نحو حتقيق أهدافها. وقررت نجالء 

يمكن أن جتتمع معه مرة أخر  بعد أسبوعني. وسوف 

الل استشرارات ططط أن حترض معها سجل الغذاء خر

املتابعة باإلضافة إىل قائمة من األسولة أو املخاوف التي 

قد تظهر خرالل األسربوعني القرادمني. وكران القررار 

 متبادالً حول التاريخ والوقت قبل انتهاء املقابلة.

ًبياناتًمقاييسًاجلسمأ(

جاء مهم من وضع خطة التغذيرة للرياضريني هرو 

ومقارنة ذلرك برالوتن حتليل استهالن التغذية احلالية، 

أو بيانات تركيب اجلسم. وقد ال تكون بيانرات الروتن 

واجلسم متاحة بسرهولة إال مرن حيرث قيراس الطرول 

والوتن. ويف اجللسة األوىل يمكن ألخصرائي التغذيرة 

قياس الطول والوتن لالعب بدقة بردالً مرن االعرتامد 

عىل املعلومات املعطاة. وحساب مرؤرش كتلرة اجلسرم 

"Body mass index" (BMI)  ،من بيانات الطول والروتن

ومع ذلك جيب قياس تركيب اجلسم من خالل أدوات 

 .تقييم حمددة

وبناًء عىل مرؤرش كتلرة اجلسرم وأهرداف الريرايض 

يمكن حتليل تركيب اجلسرم. فيرتم تردريب أخصرائي 

التغذية يف بعض األحيران عرىل تقيريم تركيرب اجلسرم 

يف بيورة مغلقرة أو وكيفية تنفيذ هرذه القياسرات سرواء 

هرو مفتوحة يف املالعب. ويعترب مقياس طبقات اجللرد 

إذا كران متاًحرا  أسهل الطر  لقيراس تركيرب اجلسرم
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ألخصائي التغذية ويسرتطيع اسرتخدام أدوات حتليرل 

لرتكيب اجلسم يكون أكثر تفصياًل وأد  مثل البودبود 

"BodPod" يكرون والرذي الروتن حترت املراء  قياس أو

أفضل )انظر الفصل احلادي عرش ملايد من التفاصيل . 

ومالًبا، فإن مدريب العناية بالرياضيني أو مدريب التهيورة 

اسرتخدام أسراليب قيراس تركيرب البدنية ماهرون يف 

 .اجلسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سجلًالطعامًاملأخوذًلنجالءًيفًيومًواحد

 املكانً/ًالتعليقات الكمية الطعام الوقت

 يف البيت، متعبة كوب 1 حبوب الكرت صباًحا 4:44

  كوب 2 % دسم2احلليب  

  نصف اخلبا العادي 

  ملعقة واحدة تبدة الفول السوداين 

  كوب 2 عصري الربتقال 

 يف البيت بعد الدراسة جراًما 64 سندوتش ديك رومي ظهًرا 21:34

  رشلتان رشائس خبا القمس 

  ملعقة 2   اليت مايونيا 

  ملليلرت 366 عصري ليمون 

  اثنتان كوكيا بالسكر 

 يف البيت بعد التدريب كوب 1 مكرونة مساءً  6:34

  كوب 2 صوص للمكرونة 

  كوب 1 سلطة )خو، طامطم، فلفل، خيار  

  ملعقة 1 توابل خفيفة 

  رشلة واحدة خبا ثوم 

  ملليلرت 743 جاتوريد 

 تدرس ويف حالة ملل اثنتان مقرمشات مساءً  4:34

  واحدة تفاح 

 

 

 املقارنةًمعًاحتياجاتًنجالء املجموع املغذيات

 تلبي احتياجات املحافظة عىل الوتن 1144 السعرات احلرارية

 ينبغي تيادة الربوتني ودف تيادة حجم العضالت % من إمجا  السعرات 23) 43 الربوتني )جرام 

 يلبي احلاجة، يمكن تيادتة لتلبية أهداف السعرات الكلية % من إمجا  السعرات 14) 64 )جرام الدهون 

 كايف الحتياجات الريايض % من إمجا  السعرات 62) 364 الكربوهيدرات )جرام 

 ملليجرام 2444أقل من الكميات املوىص هبا يومي ا  644 الكالسيوم )ملليجرام 

 يلبي االحتياجات املوىص هبا 32 احلديد )ملليجرام 

 يلبي االحتياجات املوىص هبا 126 فيتامني ج )ملليجرام 

 

(.ًسجلًالطعامًلنجالءًيفًيومًواحد.ًتمًحتليلًسجلًالطعامًبواسطةًاستخدامًبرنامحلًحاسويبًلتحليلًالغذاء.ًمعًمووج 10.7ًالشكلً)

 احتياجاتًنجالءًأوًهناكًتقصريًعنًاملوىصًبه.خمترصًيسلاًالضوءًعىلًالفئاتًمنًاملغذياتًإذاًكانتًتلبيً

 

 حتليلًاملغذياتًاملختارةًمنًالغذاءًلسجلًالطعامًلنجالءًيفًيومًواحد
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يف وتعترررب هررذه فرصررة  ترراتة ألخصررائي التغذيررة 

لتعاون مع فريق العمل يف تقييم تركيب اجلسم ووضع ا

لام األمر. ومن الرضوري مع مرور خطة للتحسني إذا 

الوقت متابعة مقارنة وتن اجلسم لتحديد إذا ما كانرت 

كمية الطاقة مناسبة. وطرح أسولة حرول التغيرريات يف 

الرروتن وحالررة الترردريب وتقلبررات مسررتو  الطاقررة 

والتعب أو انخفاض األداء يف األوقات املختلفة خالل 

ائي سروف يسراعد أخصر. وموسم التدريب واملنافسة

التغذيررة الريررايض يف حتديررد مررا إذا كانررت الكميررات 

املدخولررة كافيررة عررىل الرردوام لتلبيررة الرروتن وأهررداف 

 .التدريب

رش كتلة اجلسم لنجالء هرو مؤ دراسةًحالةًنجالء:

ويبدو أن لدهيا بعرض العضرالت اجليردة. مرؤرش  12

كتلة اجلسم لدهيا يف املد  الطبيعري الصرحي )مرؤرش 

، انظر الفصل احلرادي 1714 – 2416كتلة اجلسم = 

عرش ملايد من التفاصيل ، وبالنظر إىل جهاتها العضيل 

ومستو  النشاط العا  وا، فايادة مؤرش كتلرة اجلسرم 

تم تقييم مكونرات اجلسرم ومناسب وا لتلبية أهدافها. 

%، والتي 24نسبة دهون اجلسم  تيف حالة نجالء وكان

ضررية. اعتررربت ضررمن النطررا  الصررحي للمرررأة الريا

كيلوجراًمرا خرالل  113نجالء مل تفقرد أو تايرد عرن 

الثال  سنوات املاضية؛ ووذا فهري ربرام تأكرل عردًدا 

 مناسًبا من السعرات احلرارية اليومية.

ًاستعراضًوحتليلًسجلًالغذاءب(ً

تم احلصول عىل سجل الغرذاء من الناحية املثالية، ي

قبل وصول الالعب يف موعرد التقيريم األول.  وحتليله

ويمكن ألخصائي التغذية أن يسأل بعض التسراؤالت 

حول الكمية املعترادة لتحديرد مرا إذا كانرت األطعمرة 

املدرجة يف السجل الغذائي هي نموذجيرة يف املردخول 

يف  مل يتم توفري بيانات السرجل الغرذائيالريايض. وإذا 

غذية يف بداية التشاور وقت مبكر فيمكن لفخصائي الت

 17استخالص موجا ملحتويات الغذاء عىل مردار الرر 

ساعة، أو جعل الالعب يسجل استامرة الغذاء يف يروم 

واحد وذلك يف بدايرة التشراور. وهرذا يعطري فرصرة 

للبدء فروًرا يف إجرراء مقابلرة مرع الالعرب وتوضريس 

 املعلومات الغذائية املتحصلة. 

لومررات مررن سررجل وبمجرررد أن يررتم توضرريس املع

سرراعة، فينبغرري أن  17الطعررام أو التررذكر عررىل مرردار 

يسررتكمل حتليررل املعلومررات )متررت تغطيررة املوضرروع 

بالتفصيل يف وقت سابق بالفصل . ويمكن أن يتم هذا 

التحليررل باسررتخدام برررامأ احلاسررب، أو مررن قبررل 

أخصررائي التغذيررة، ومقارنررة املعلومررات وإصرردار 

رضية و ارسة الرياضرة األحكام عىل أساس املعرفة امل

والتغذية. ويف أملب األحيان، فإن العديرد مرن املرواد 

الغذائية املستهلكة توضع كمبادئ توجيهية مثرل نظرام 

طبقي الغذائي الذي يساعد يف رشاء األطعمرة وطرر  

إعرردادها والوقررت املناسررب بررني اإلعررداد والتنرراول، 
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ًءا ويكون تقييم نوعية وكمية الغذاء املستهلك كلها جا

من هذا التحليرل. وسروف تسرتخدم هرذه التقيريامت 

األنثروبومرتية والغذائية، والتامرين الرياضية جنًبرا إىل 

جنب لتحديد ما إذا كانت احتياجات الطاقرة مناسربة، 

 وتساعد يف خلق خطة التغذية للريايض.

يوم واحد مرن سرجل الغرذاء  دراسةًحالةًنجالء:

 ، والذي تم 2414لثالثة أيام موضس يف الشكل رقم )

توضيحه يف السابق. سجل نجالء الغذائي لتوي فقط 

 ،عررىل حصررة واحرردة مررن جمموعررة احلليرربا بدائلرره

توضس ما إذا كان هذه الكمية نموذجية من اسرتهالن و

منتجات األلبان يومي را وتسراعد يف تقيريم الكالسريوم 

والربوتني. نجالء تشري إىل أنه من النادر ما تأخذ أكثرر 

ي رواحدة من احلليب يف اليوم، وبشكل رئيس من حصة

يف الصباح مع احلبوب. وجيب عرىل أخصرائي التغذيرة 

توضيس ما إذا كران هرذا هرو طعرام مفضرل أو هنران 

 مشاكل يف عدم حتمل سكر الالكتوت. 

عموًما، فالكمية التي تأخذها نجرالء كافيرة لتلبيرة 

احتياجاما مرن الطاقرة للحفراىل عرىل الروتن )حروا  

سعر حراري يف اليروم ، ولايرادة وتن نجرالء  1344

جيب أن تايرد مرن كميرة الطاقرة يف وجبامرا العاديرة. 

جراًمررا لكررل  212هرري ة كميررة الربوتررني املررأخوذو

% مرن 26كيلوجرام من وتن اجلسم وهذا أقرل بنسربة 

. من الربوتني جمموع السعرات احلرارية املتحصل عليها

% هي املعردل الطبيعري مرن 26وعىل الرمم من أن الر 

جراًمراا كيلروجرام  212الربوتني للرياضيني، ولكن 

هي آخر هذا املعدل، ولايادة الكتلة العضرلية والروتن 

نحتاج لتناول بعض السعرات احلرارية اإلضافية التري 

جيب أن تأ  من مصادر الربوتينات والتي حتتاج تناووا 

اول نجالء للفيتامينات واملعادن تايد عن اإلضافية. وتن

الكميات املوىص هبا يومي ا واملقرادير املالئمرة بخرالف 

نه أقل من النصف املروىص االكالسيوم. والذي يتضس 

 به يف املقادير املالئمة، وهذا لتاج الكثري من التحسن.

ًتقييمًالنشاطًالبدينج(ً

 إن استعراض متى وكيف متارس يوفر يف كثرري مرن

روف الطاقرة للريرايض. راألحيان معلومات عرن مصر

واسرتجاع أو استعراض رسيع لسرجل املامرسرة يروفر 

معلومات عن مدة و دة وتكررار التردريب. وينبغري 

طرح أسولة إضافية حول مستو  النشاط العرام الرذي 

ال يدخل يف الوحدات التدريبية. وعرىل سربيل املثرال، 

كل املحارضات يف فريايض اجلامعة الذي يقود سيارته ل

اجلامعة سوف يكون أقل يف استهالن الطاقة عن الذي 

يميش إىل كرل املحرارضات يف احلررم اجلرامعي. وترتم 

مقارنة املعلومات حرول التردريب واألنشرطة املعترادة 

باملعلومات التي ترم احلصرول عليهرا مرن السرجالت 

الغذائية وتقييم كمية املواد الغذائية لتحديد ما إذا كران 

غي خفض أو تقليل أو املحافظة عىل املستو  احلرا  ينب

 من السعرات احلرارية.
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حتديد إمجا  إنفا  الطاقرة أمرر ًدراسةًحالةًنجالء:

رضوري، خصوًصا يف حالرة نجرالء؛ ألن هردفها هرو 

ا  تيادة الوتن وكتلة العضالت. نجالء العبة نشيطة جد 

ي عرادة داخرل احلررم ريف داخل وخارج امللعب. متشر

امعي وتركب سيارما فقط لفنشطة خارج اجلامعة. اجل

أيررام يف األسرربوع مررع فريررق البيسرربول يف  6تترردرب 

تدريبات بعد الظهرر. ولردهيا ثرال  تردريبات للقروة 

صباحية كل أسربوع. وعنرد مقارنرة مسرتو  نشراطها 

بمستويات استهالن الطاقة، ومع معرفة أن وتاا كران 

ائي التغذيرة أارا قرر أخص ،مستقًرا ملدة ثال  سنوات

تستهلك سعرات حرارية كافية لتلبيرة احتياجامرا وال 

 تتجاوت الطاقة التي حتتاجها. 

ًتقييمًالستعدادًللتغيريً-2

تقييم االستعداد لتغيري السلون والتغذية جاء مهرم 

يف االستشرارة األوليررة. وهنران جمموعررة متنوعرة مررن 

را كانرت الطريقرة  أساليب تقييم االستعداد للتغيرري. أي 

روري حتديد مرا إذا كران الالعرب راملختارة، فمن الض

يرردرن احلاجررة إىل إجررراء تغيررريات يف التغذيررة وعررىل 

اسررتعداد الطرراذ اإلجررراءات الالتمررة. والرياضرريون 

الذين لدهيم مستو  معرني مرن االسرتعداد هرم فقرط 

يكونون قادرين عىل إجراء التغيرريات الالتمرة لتلبيرة 

 األهداف.

والرذي  "Transtheoretical"نموذج نظريرة التحرول 

 Prochaska" وضعه كلٌّ من بروتشاسركا وديكليمينرت

and DiClemente" ،هو نموذج يستند إىل البحو  التي و

. 25تنتهأ تغري السرلون كعمليرة مقابرل حردًثا متميرًاا 

العملية تنطوي عىل التقدم من خالل سلسلة من ست و

مراحل تؤدي يف النهاية إىل تغيري يف نمط احلياة بشركل 

دائم. ويمكن تطبيرق كرل مرحلرة مرن هرذه املراحرل 

ملساعدة الرياضيني عىل تغيرري أنرامط األكرل لتحسرني 

الصحة العامة وحتسرني 

 اإلمكانات الرياضية.  

وفيام ييل نظرة عامرة 

نظريرررة  عرررىل نمررروذج

التحول ووصًفا موجًاا 

للمراحررل السررت مررن 

تغيري السرلون، وكيرف 

يمكن تطبيق كل مرحلة 

لعمل أثناء امن املراحل 

اجلاء األخري ومع الرياضيني عىل تغيري عادات التغذية. 

من كل قسم يسلط الضروء عرىل نصرائس حرول كيفيرة 

التحرن ملسراعدة الرياضريني تردرجيي ا مرن مرحلرة إىل 

 أخر .

ًً"Precontemplation"رحلةًاألوىل:ًماًقبلًالتأملًامل

الريايض يف مرحلرة مرا قبرل التأمرل إذا كران حالة 

تضس منه عدم وجود أي نية أو رمبة إلجراء تغيرري يف ي  

أ هر . ومعظم الرياضيني  6املستقبل القريب )خالل 

 نظريةًالتحولًنموذج

ً"Transtheoretical"  

ر رنموذج مفاهيمي لكيفية تغيري البشر

يشمل ست مراحرل كرل وسلوكهم. ل

تلفرة. خممنها يمثل اجتاًها لتغيري عقلية 

معرفة أي مرحلرة مرنهم لتغيرري جيب 

يكررون هررذا و ،عميلررك أو الريررايض

مفيًدا يف تطوير إسررتاتيجيات للتغرري 

يف جمرررال الصرررحة أو السرررلوكيات 

 الغذائية.
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يف هذه املرحلرة لريو لردهيم أي معلومرات أو جهرل 

الغذائية، والتري يمكرن أن  بأسباب الرمبة يف التغريات

تؤثر عىل صحتهم العامة واألداء الريايض. لفسف يتم 

تصررنيف هررؤالء الرياضرريني بصررفة عامررة باعتبررارهم 

مقاومني للتغيري وليو لدهيم دافرع، وذلرك يمكرن أن 

يسبب وم احلصول عىل القليل من االهتامم من املدربني 

ومرن ومدريب العناية الرياضرية أو أخصرائي التغذيرة. 

الرضوري، تقرديم تفسرري واضرس ملراذا هنران حاجرة 

للتغيري يف النظرام الغرذائي والفوائرد الشخصرية التري 

إجراء تغيرريات يف السرلون اإلجيرايب يف  دستتحقق عن

هذه املرحلة. وتثقيف الرياضيني حول أمهيرة العرادات 

الغذائية السليمة فيام يتعلق برياضتهم ومساعدمم عىل 

 ة ما قبل التأمل إىل مرحلة التأمل.االنتقال من مرحل

 "Contemplation"املرحلةًالثانية:ًالتأملً

ة التأمل إذا كران قرد أعلرن الريايض يف مرحلحالة 

 6يف مضرون )إجراء تغيريات مذائية معينة يف  هنيت ىلع

يف هذه املرحلة عىل وعري ترام  الريايض. ف أ هر مقبلة

من الفوائد التي تعود عليره مرن التغيرريات الغذائيرة، 

هررذا التغيررري.  برردونوأيًضررا يرردرن اآلثررار السررلبية 

والرياضيون يف هذه املرحلرة مرع علمهرم بأنره ينبغري 

إجراء تغيري ولكنهم ال يعرفون العوائق التي حتول دون 

لتحررن إىل حتقيق هدفهم، والتي حتجب قدرامم عرىل ا

اعرتاف الكثري من الرياضيني برأن موسرم إن األمام. و

البطوالت يقرتب برسعة من األسباب التي تشجع عىل 

اطراذ بعرض اإلجررراءات لتحسرني عرادمم الغذائيررة. 

يمكن للمتخصصني يف التغذية مسراعدة الرياضريني و

إىل مرحلة اإلعرداد مرن وعىل اخلروج من هذه املرحلة 

مقابل عدم يف بيات وسلبيات التغيري خالل مناقشة إجيا

عرن من التغيرري التغيري لعادمم الغذائية واآلثار النامجة 

 أدائهم الريايض.

 "Preparation"ًاملرحلةًالثالثة:ًاإلعداد

الرياضيون يف مرحلة اإلعداد إذا أبدوا وجرود نيرة 

لدهيم للتغيري يف خالل مضون الشهور القادمة. فهؤالء 

دهيم خطة للعمل وموعد ملقابلة مع الرياضيون تكون ل

 قد قراموا واأحد أخصائي التغذية املسجلني، وقد يكون

رشاء كتب جديردة للطربخ إلعرداد األكرل الصرحي ب

وهكررذا. وبمجرررد وصررول الرياضرريني وررذه املرحلررة 

 يكونون مستعدين لتغيري السلون التقليدي.

وألخصائي التغذية يف هرذه املرحلرة مهمرة كبررية 

يكون فيها الريايض متفتًحا ومستعًدا للتغيري والتوجيره 

املهني. ومن األمهية بمكان أال تغمر الريرايض يف هرذه 

املرحلة بالكثري من املعلومات. وأفضل طريقة للتعلريم 

يف هذه املرحلة هو تقديم معلومرات عرىل سربل تغيرري 

ة واملدخول الغرذائي والسرلوكيات مرع األنامط الغذائي

التأكيد عىل كيفية تأثري هذه التغيريات بام يعرود برالنفع 

عررىل الالعررب. وسرروف حترردد واحررد أو اثنررني مررن 
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 للحصولًعىلًاألداءًاملثايل

من خالل فهم مراحل التغيرري، 

أخصررائي التغذيررة يمكررن أن 

يكررون أكثررر فاعليررة يف تقررديم 

املشررورة، والتثقيررف، وحتفيررا 

الرياضيني عىل برذل التغيرريات 

الغذائيررة الصررحية الترري تلبرري 

االحتياجات الفردية والتأهرب 

 للتغيري.

التغيريات الصغرية التري حتتراج إىل تركيرا لتبنري ثقرة 

الالعب يف قدراته عىل تقرديم املايرد مرن التغيرريات؛ 

و مرحلررة وبالتررا  سرروف تسرراعده عررىل التحرررن نحرر

 العمل.

 "Action"املرحلةًالرابعة:ًالعملً

الريررايض يف مرحلررة العمررل إذا كرران قررد حرردد 

التعديالت املطلوبرة يف العرادات الغذائيرة يف مضرون 

السررتة أ ررهر املاضررية. فيجررب أن تكررون التغيررريات 

املطلوبة كبرية برام يكفري لتحسرني األداء الريرايض أو 

اضريون ليسروا للحد من خماطر املررض. وهرؤالء الري

فقررط عررىل اسررتعداد للتوجيرره املهنرري، ولكررنهم أيًضررا 

متحمسون لوضع هذه التوصيات املهنيرة يف التطبيرق. 

والرياضيون يف هذه املرحلة لدهيم الرمبة يف احلصرول 

عىل أمثلة سهلة جلعرل تنراول الطعرام صرحي ا وواقًعرا 

 ملموًسا.

ي يف هرذه املرحلرة رر رئيسرروالفرو  الفردية عنص

اب الطاقة واملتطلبات الفردية للمغذيات الكبرية وحس

ووضع خطة لوجبرة يوميرة وجردول للرتطيرب أثنراء 

التدريب وتقرديم وصرفات رسيعرة وسرهلة هري مرن 

املوضوعات الشعبية التي مالًبرا مرا يطلبهرا العمرالء. 

والرياضيون يريدون أن يعرفوا ليو فقط ملاذا لتاجون 

ن أن تنفرذ هرذه إجراء تغيري، ولكن أيًضرا كيرف يمكر

التغيررريات بسررهولة؟ واسررتمرار التوجيرره مررن قبررل 

أخصائي التغذية يمكن أن يوفر ورم األدوات العمليرة 

التي لتاجواا ملواصلة إجراء تغيريات مذائيرة إجيابيرة 

عىل مد  عدة أ هر للوصول إىل املرحلة القادمة وهي 

 الصيانة.مرحلة 

 "Maintenance"املرحلةًاخلامسة:ًالصيانةً

الرياضيون يف مرحلة الصيانة يعملون بنشراط عرىل 

منع االنتكاس. وهذه املرحلة تركا أساًسا عرىل العمرل 

عررىل تيررادة الثقررة يف أنفسررهم وبررأام لررن يلجررؤوا إىل 

العررادات الغذائيررة 

القديمرررة، وهررري 

مرحلررة يمكررن أن 

أ رهر  6تستمر من 

إىل عرردة سررنوات، 

وينبغرررري تقررررديم 

التشررجيع إلجررراء 

ي التغيرررريات التررر

تناسب أسلوب حياة الريرايض. ويعتقرد يف كثرري مرن 

األحيان أن )االنتكاسة  هي مرحلة فعلية. ومرع ذلرك 

ففي نموذج نظرية التحول االنتكاسرة ليسرت مرحلرة 

حلاوا، بل هي خطوة إىل الوراء وإىل مرحلة سابقة. وإذا 

كان الريايض قرد تقردم إىل مرحلرة العمرل أو مرحلرة 

مرحلة ما قبل التأمل. واخلطوة  الصيانة فلن ينتكو إىل

إىل الوراء عادة تكون ما بني التأمل واالستعداد الطراذ 
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رورة عرىل رإجراء آخر. وهذه املرحلة ال تنطوي بالضر

)تغيري ، ولكنها يمكن أن تنطوي عىل إجيراد بردائل أو 

 وسائل إضافية لتحقيق أهدافهم.

 "Termination"املرحلةًالسادسة:ًالنتهاءً

ون الذين وصرلوا إىل مرحلرة االنتهراء ال والرياضي

توجد لدهيم أي إمراءات للعودة إىل العادات القديمرة 

ى. ولقد أسرو األفرراد هرذه اخلطرة ريف أي وقت مض

املتامسكة بحيث ال توجد أي عواطف أو حالة أو بيورة 

سوف تسربب ورم اللجروء مررة أخرر  إىل العرادات 

م األفرراد القديمة. وهنان جدل بشأن ما إذا كان معظر

يف أي وقت مىض قد وصلوا إىل هذه املرحلة. ويبدو أن 

بقون يف مرحلرة الصريانة ملرد  احليراة، يمعظم الناس 

ويعملون عىل استمرارية ضبط وتكييف وتعلرم كيفيرة 

احلفاىل عىل املسار الصحيس مع أنامط األكل الصرحي. 

والوصول إىل مرحلة االنتهاء  كن، ولكرن أخصرائيي 

ون أنره مرن النرادر لففرراد الوصرول إىل التغذية يدرك

مرحلة االنتهاء بشكل كامل؛ لذا ينبغي توفري مسراعدة 

مسررتمرة للرياضرريني مررن األدوات واملرروارد الالتمررة 

إلبقائهم عرىل األقرل يف مرحلرة الصريانة ومرع وضرع 

 مرحلة االنتهاء باعتبارها اودف النهائي.

لت نجالء يف مرحلة العمل. سأدراسةًحالةًنجالء:ً

عررن أخصررائي للتغذيررة؛ ألاررا ترردرن أاررا حتترراج إىل 

التوجيه لتحسني التغذية. وقد بدأت بالفعل يف إجرراء 

 ،بعض التغيريات الصغرية لتحسني مردخووا الغرذائي

لتحقيق مكاسب يف الكتلة العضلية عن طريق تنراول و

املايد من الوجبات. وينبغري إضرافة تعراليم ونصرائس 

عرات احلراريرة واملغرذيات، لتحسني املدخول من الس

والررذي سرروف يسرراعدها عررىل االسررتمرار يف اطرراذ 

 اإلجراءات الالتمة الستكامل التغيريات املوىص هبا. 

ًحتديدًأهدافًالتغذيةً-5

جيب عىل الرياضيني حتديد أهداف التغذية القصرية 

وعموًما فلدهيم يف  ،أو الطويلة األمد أو أهداف الوتن

االعتبار هدف طويل األجل مثل اكتسراب املايرد مرن 

العضالت أو فقدان الدهون من اجلسم. وهذا اوردف 

ويشرار ه يرود حتقيقر ذيهو النتيجة النهائية للريايض ال

-outcome"إليه باوردف املوجهرة نحرو حتقيرق النترائأ 

oriented goal" وتساعد األهداف املوجهة نحو حتقيرق .

لنتائأ يف توجيه الريايض وأخصرائي التغذيرة لوضرع ا

خطة التغذية، وإعادة النظر يف اخلطة حسرب احلاجرة، 

ومواصررلة تغيررري السررلون لتحقيررق هررذه األهررداف. 

وسوف يقاس اودف نحرو حتقيرق النترائأ الفعليرة يف 

مجيع مراحل العملية التعليميرة لتحديرد مرد  فعاليرة 

الرياضريني. ومرع  اخلطة والتغذية، وتنفيذها مرن قبرل

ذلك، فإن هرذا اوردف عرىل املرد  الطويرل هرو مرن 

رعة؛ وبالترا  فعردة أهرداف رالصعب التوصل إليه بس

قصرية األجل قد تكون رضورية للمساعدة يف توجيره 

 الريايض إىل النتيجة النهائية. 
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وعىل املد  القصري، فإن عمليرات توجيره اوردف 

"process-oriented goal" ملسرراعدة الرياضرريني صررمم ي

نحو حتقيق النتيجة املرجوة، ولكن بخطوات صرغرية. 

ويمكن لعمليرات توجيره األهرداف أن تعتررب أهرداًفا 

تسرراعد عررىل ترروفري اخلطرروات املؤقتررة وطررر  قيرراس 

النجاح قبل حتقيق هردف النتيجرة النهائيرة. وجيرب أن 

تكون األهداف القصرية صعبة بام فيه الكفاية؛ ليكرون 

مكن حتقيقها يف فرتة قصررية مرن الرامن، وإذا حتدًيا وي

وضعت األهداف هبذه الطريقة فقرد يظهرر النجراح يف 

خطوات صغرية نحو التقدم للهردف النهرائي والرذي 

 يعرف بالنجاح يف األهداف قصرية األجل.

ومساعدة الرياضيني يف حتديد أهداف واقعية جراء 

ل مهم من عملية االستشارات الغذائية. وينبغي عىل كر

ا.  من الريايض وأخصائي التغذية حتديد األهداف سروي 

ا، أو إذا كانررت  وإذا تررم حتديررد أهررداف عاليررة جررد 

التوقعات لرسعة حتقيق األهداف، إًذا سريكون حتقيرق 

األهداف صعًبا. ويمكن للريايض أن يساعد يف حتديرد 

عىل أساس الدافع لره  عدد األهداف وأي منها يبدأ بناءً 

وأسلوب احلياة. وعموًما فينبغي االتفرا  عرىل األقرل 

أخصرائي  وعىل ثالثرة أهرداف موجهرة عنرد البدايرة.

التغذية يمكن قياس عدد األهداف املقرتحة بنراء عرىل 

تقييم االستعداد للتغيري، وكرذلك التفاعرل يف اجللسرة 

األوىل وجلسات املتابعرة. وبمجررد حتديرد األهرداف 

صرية املد  جيب عىل الريرايض وأخصرائي التغذيرة قال

تطوير خطة لقياس ورصد التقدم املحررت نحرو حتقيرق 

هذه األهداف. وتشمل اخلطة عىل تغيريات صرغرية يف 

خطوات تدرجيية للتعامل معها، وتكون قابلة للقيراس 

 للوصول إىل النتيجة أو اودف النهائي املرجو منها. 

قر بأنه لايادة التغذية ي  أخصائي  دراسةًحالةًنجالء:

الوتن والكتلة العضلية لنجالء عىل املد  الطويرل، أو 

فهي حتتاج إىل تيرادة  ،اودف املوجه نحو حتقيق النتائأ

جممرروع السررعرات احلراريررة والربوتررني يف نظامهررا 

الغذائي. ويعترب تناول املرواد الغذائيرة األخرر  كافًيرا 

ا لصرحة باستثناء الكالسيوم وألن الكالسيوم  مهم جرد 

العظام، فإن حتسني كمية الكالسريوم هرو هردف آخرر 

يشارن فيه أخصائي التغذية مع نجالء. ويتناقشرون يف 

كيف يمكن حتقيق هذا اودف عىل املد  الطويل ومًعرا 

 يقررون حتقيق األهداف القصرية التالية:

 حررراري  سررعر 644 -344تنرراول  :األولًاهلودف

ا عرىل األطعمرة الغنيرة إضايف يف اليوم، مع الرتكير

 باملغذيات.

 تناول عىل األقل وجبتني من اللحروم  :الثاينًاهلدف

 والبقولا أو بدائله كل يوم.

 تنرراول عررىل األقررل حصررتني مررن  :الثالوو ًاهلوودف

 منتجات األلبان يومي ا.

وتركا كل من األهداف القصرية األجرل عرىل اوردف 
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النهائي املتمثل يف اكتساب املايد من العضالت تدرجيي ا 

دون اكتساب الوتن الاائد. نجالء بالفعل يف مرحلة وب

التغيري والعمرل ومرن املررجس أن ترنجس مرع الثالثرة 

 أهداف ألن لدهيا دافًعا عالًيا.

لتحديد التقدم نحو حتقيق هذه األهداف الثالثرة، و

 3ملا ال يقل عرن سوف حتتفظ نجالء بالسجل الغذائي 

أيام من كل أسبوع عرىل مرد  األسربوعني القرادمني. 

جيب قياس كل من الطول، و ،لتقييم نتائأ اودف العام

والوتن، ومكونات اجلسرم يف املوعرد األول. ويمكرن 

تكرار هذه القياسات كل  هر لتقييم التغريات يف وتن 

اجلسم وتكوينه. ويطلرب مرن نجرالء أن تقريو وتن 

أسبوع يف نفرو التوقيرت لكرل واحدة كل نفسها مرة 

ملسرراعدما عررىل جتنررب الوقرروع يف القلررق إتاء  أسرربوع

وتاا. وسوف تسمس بألية رصد وتغذية راجعة وا من 

 أخصائي التغذية.

ًتوفريًالتعليمًاملرتباًباألهداف-6

عن األكل الصحي من املرجس أن  إعطاء املعلومات

يتم خالل عملية التشاور األوليرة. وقرد تكرون هنران 

حلظات يف بداية املحادثة يتوفر فيها التعليم. فإذا تبرادل 

الرياضيون معلومات تعلموها قد تكرون مرري دقيقرة؛ 

فيمكن ألخصائي التغذية توضريس تلرك املعلومرات، 

وقبررل  وتقررديم املعلومررات الدقيقررة يف هررذا الوقررت.

االنتهاء من اجللسة جيب أن يضع التعلريامت املحرددة، 

والتي من  أاا أن تساعد الريايض عىل حتقيق أهدافره 

 أو أهدافها. 

وأخصائيو التغذية جيب أن تكرون لردهيم جمموعرة 

متنوعة من نامذج لوجبات جراهاة مطبوعرة لتسرليمها 

لتجنب استغرا  وقت طويل لوضع اخلطة يف اجللسرة 

 األوىل. 

ووجود عينات من اخلطط املتاحة ملجموعة متنوعة 

مررن مسررتويات السررعرات احلراريررة وللنبرراتيني ومررري 

ن أن النباتيني، وملستويات عمرية خمتلفرة، والتري يمكر

هرو أمرر مهرم للغايرة تتكيف مع رياضريني خمتلفرني، 

ألخصررائي التغذيررة والرياضرريني. ويمكررن إجررراء 

رعة عرىل ربسر تعديالت عىل هذه النامذج من العينرات

أساس أهداف حمددة عرىل املرد  القصرري أو الطويرل 

 األجل.

ولتحقيق اودف األول لنجالء  دراسةًحالةًنجالء:

رة صحية تصرف تيرادة الروتن بالنسربة رتم تقديم نش

للرياضيني والتري تتضرمن املرواد الغذائيرة واألطعمرة 

هذه النرشة تقدم أمثلة من والغنية بالسعرات احلرارية. 

حررراري  سررعر 644 -344ات اخلفيفررة مررن الوجبرر

روبات ذات السرعرات احلراريرة روأفكاًرا لبعض املشر

العاليررة للتنرراول مررع الوجبررات والوجبررات اخلفيفررة. 

تشررجيع نجررالء عررىل تنرراول املررواد الغذائيررة الغنيررة و

باألطعمة؛ لايادة السعرات احلرارية بردالً مرن تنراول 
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، ويسراعد الوجبات اخلفيفة الغنية بالردهون والسركر

رات رهذا عىل تيادة كمية املواد الغذائية وا. وتوفري نشر

حول التسو  والتي تضم نصائس حول رشاء جمموعرة 

متنوعة من األطعمة الربوتينيرة برام يف ذلرك الربوترني 

النبررا  واللحرروم واأللبرران؛  ررا يسرراعدها عررىل رشاء 

األمذيررة الربوتينيررة الالتمررة، ويايررد مررن احررتامل 

 العادي. استهالكها 

من خالل الرتكيا عرىل احلصرول عرىل السرعرات و

احلرارية الاائدة من األطعمة الغنية بالربوتني ومنتجات 

األلبان، وتعلمت نجالء كيفية تيرادة كميرة السرعرات 

احلرارية اإلمجالية وا، مع الرتكيا عىل أهردافها االثنرني 

اآلخرين من تيادة الربوتني ومنتجات األلبان يف النظام 

 الغذائي وا.

وألن نجالء ليست من هواة أكرل اللحروم، قالرت 

إاا يف حاجة إىل بعض املعلومات عن مصادر الربوتني 

لتلبية اودف الثاين. باستخدام النظام التوجيهي لطبقي 

هو وسيلة بسيطة لتبني وا كيفية دمأ كلٍّ من و ،الغذائي

مصادر اللحوم ومري اللحوم مرن الربوترني يف النظرام 

 لغذائي اليومي وا. ا

احلليب واملنتجات البديلة التي حتتوي عىل الربوتني 

مع جمموعة اللحوم والبقول جيب توضيحها ألهرداف 

نجالء ملايد من التأكيد عرىل هرذه املصرادر. وجيرب أن 

لتوي نموذج خطة الوجبة عىل مستو  من السرعرات 

احلرارية الذي يلبي اودف من تيادة الروتن، وكرذلك 

مرن األفكار لايادة مصادر الربوتني  تسليط الضوء عىل

 الغذاء واأللبان.

ولتلبية اودف الثالث، حتتراج نجرالء إىل اسرتهالن 

حصتني من احلليب أو بدائله يومي ا. والنظام التوجيهي 

حصص  3 -1لطبقي الغذائي يويص يف الواقع بتناول 

ة يومي ا. ولكن، ألن نجالء حالًيا تستهلك حصة واحرد

من احلليب وأ ارت إىل صعوبة يف استهالن منتجرات 

األلبان؛ فوضرع هردف تيرادة وجبترني مرن منتجرات 

األلبان يومي ا أكثر واقعية بالنسبة وا مرن وضرع هردف 

 ثال  حصص. 

وهنان قائمرة مرن منتجرات األلبران واملرشروبات 

والطر  املبتكرة الستهالن املايد من منتجات األلبران 

حتقيرق هرذا اوردف. وعرىل سربيل  لكي يساعدها عىل

املثال، فقد قالت إاا تتناول حاليرا احلليرب فقرط عرىل 

 احلبوب. 

وأخصائي التغذية يمكن أن يقرتح احلليب كرشاب 

يستهلك يف وجبة املساء. أو إذا كان طعم احلليب مرري 

جذاب، فيمكن تناول مصادر أخر  بديلة عن األلبان 

ومنتجررات حليررب احلبرروب، ومثررل حليررب الصررويا، 

األلبان كاجلبن أو الابادي، أو املنتجات املصنوعة منها 

اجلدول  ويمكن أن يساعد ذلك عىل حتقيق هذا اودف.

غذاء لنجالء نموذج خلطة ال   يوضس2412التدريبي )

 .بعد التعديل
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ًابلةًالقادمةاخلالصةًوحتديدًميعادًويومًاملق-7

ملخص لفهرداف فوباقرتاب ااية اجللسة األوىل، 

وأفكررار خطررط الوجبررة، والتعلرريم املقرردم، واألسررولة 

املقدمة مرن الريرايض سروف تروفر اإلطرار جللسرات 

أخررر . وينبغرري أن ت عطلررى للريررايض فرصررة لطلررب 

توضيحات أو معلومات إضافية حرول موضروعات مل 

 تتم تغطيتها يف هذه اجللسة. 

ينبغي أن يطلب من الالعرب أن يوضرس بكلامتره و

راء التغيرريات املقرتحرة عرىل اخلاصة كيف سريتم إجر

أساس املعلومات املقدمة. وهذا سوف يساعد الريايض 

عىل فهم األهداف وكيفية تنفيرذها بعرد خروجره مرن 

جلسة التشاور. وإذا كان الالعب مري متأكد من كيفيرة 

حمرل التنفيرذ فينبغري أن يرتم  غذائيةعلومات الاملوضع 

مغرادرة  إعادة النظر يف أهداف وأساليب التعلريم قبرل

 الريايض.

رة رخمتصوومن املفيد أن تقدم للريايض قائمة خمتارة 

مكتوبة من األهداف الرئيسرية خلطرة التغذيرة وكيرف 

. ويمكن كتابة هذا عرىل خلفيرة يمكن تنفيذ هذه اخلطة

رة املقدمررة لرره أو عررىل  رركل منفصررل جيهاهررا شرررالن

أخصائي التغذية. كام يمكرن مشراركة هرذه األهرداف 

هرداف مرع املردربني عليمية لتحقيق هذه األواخلطة الت

ين إذا أعطى الريايض أذًنا للقيرام برذلك. وهرذا اآلخر

لسن استمرارية الرعاية، ويسراعد الرياضريني وبراقي 

اجلهات الفني عىل العمل مًعا نحو هردف مشررتن. ويف 

 واعيد جللسات املتابعة. املختام املقابلة ينبغي مناقشة 

 (.ًنموذجًخلطةًالغذاءًلنجالء10.1اجلدولًالتدريبيً)

الطعامًاملتناولًلنجالءًيفًيومً

 منًسجلًالطعامًواحد

 التعديالتًعىلًخطةًالغذاء

 حبوب الكرت حبوب الكرت

 % دسم2احلليب  % دسم2احلليب 

 اخلبا العادي اخلبا العادي

 تبدة الفول السوداين تبدة الفول السوداين

عصررررري برتقررررال مرررردعم  عصري الربتقال

 بالكالسيوم

 موتة 

 سندوتش ديك رومي سندوتش ديك رومي

 رشائس خبا القمس القمسرشائس خبا 

 جرام ديك رومي 64 جرام ديك رومي 64

   اليت مايونيا   اليت مايونيا

 عصري ليمون عصري ليمون

 كوكيا بالسكر كوكيا بالسكر

 تفاحة 

 مكرونة مكرونة

صوص للمكرونرة باألضرافة  صوص للمكرونة

 جراًما من اللحم 64إىل 

سلطة )خو، طامطم، فلفرل، 

 خيار 

)خو، طامطم، فلفرل،  سلطة

 خيار 

 توابل خفيفة توابل خفيفة

 خبا ثوم خبا ثوم

 جاتوريد جاتوريد

 مقرمشات مقرمشات

 بدالً  كوالتة ساخنة تفاح

 1416السعرات احلرارية:  1144السعرات احلرارية: 

% من 23جراًما ) 43الربوتني:

 إمجا  السعرات 

% مرن 27جراًما ) 4الربوتني: 

 السعرات إمجا  

% من 14جراًما ) 64الدهون: 

 إمجا  السعرات 

% من 14جراًما ) 41الدهون: 

 إمجا  السعرات 

جرررام  364الكربوهيرردرات: 

 % من إمجا  السعرات 62)

جرررام  344الكربوهيرردرات: 

 % من إمجا  السعرات 64)

 ملليجرام2446الكالسيوم:  ملليجرام644الكالسيوم: 

 



 155 الغذائية للرياضيني االستشارات                                                                                                    

أخصااائا التغذيااة يل اا   دراسةةحالة ةةحا: ةة   

أهداف نجالء الثالثاة  ييأا ن نجاالء  ياف سا ف 

ختطط لتنفيذ هذه التغيريات الغذائية. نجالء تبدي عا  

علااب ألادهااداف ي يفيااة اضااااة الأاايرات ا راريااة 

لنظامها الغذائا. يذ رت مصادر الربيتني التا س ف 

ما تذهب للتأ ق. يأيضحت قلقهاا ما  تشرتهيا عند

زيادة منتجات ادلبان  يلكنها أشارت اىل أهناا سا ف 

تشرتي أطيماة ننتجاات ادلباان  اذلو. ييضاحت 

 3اىل  2نجالء أهنا تريد أن جتتما  مارة أخارال خاالن 

 أسب ع. يتب حتديد انيياد يت دييها ألشكل الئق.

ا

اثةمنًة امةاهياخطواتااملتةبعحا

 عاا ريةضيني؟ماا غذائيحا  ستشةرات

تا اري الفرةااة للقاااء ماا  أخصااائا التغذيااة أليااد 

اجللأااة اديىل يأاامر للرياااو ألمحايلااة عاار  

التغيريات ان ىص هبا؛ يم  ثب مراجية هذه التغيريات. 

يهااذه اليملياااة ألالغاااة ادحياااة لنجاااا  الريااااو 

ياالستمرار يف حتقيق ادهداف قصرية يط يلة انادال. 

ائماة يمكا  أن تكا ن أ ثار ياجراء تغيريات غذائية د

حتدًيا مما يتصا ر ميظاب الرياضايني يف البداياة. يهاب 

ألحاجة اىل اإلرشاد ع  ط ن الطريق نأااعدمب عا  

حتقيق أهدااهب يت اري ان ارد الالزمة للتيليب انأتمر  

يتنقير ادهداف  يالنجا  يف هناياة انطااف يف تغياري 

ء التغيريات الأل ك. ياالعتامد ع  ش   آخر إلجرا

اناا ىص هبااا أيًيااا يشااكل عاااماًل افااً ا يف متاأليااة 

 االستشارات.

يمتاألية االستشارات يمك  أن تك ن متكررة ليدد 

ماا  الرياضاايني يألتغيااريات  ثاارية  يقااد تكاا ن غااري 

متكررة آلخري . ييف أليض ا االت  اانن زياارة نارة 

ياحدة تكفا نأاعدة الرياضيني للتحرك نحا  تنااين 

الصحا للحص ن ع  ادداء الرياو ادمثل.  الطيام

نصر أل ياارة ياحادة عا  ادقال ييف ميظب ا االت ي  

نتاأليااة االستشااارة. يالرياضااي ن الااذي  ييااان ن ماا  

اضااطراألات يف اد اال أي اضااطراام يف أنااام  اد اال 

حيتاج ن ع  ادرجر ليادة جلأاات للمتاألياة. أليانام 

زياادة أي اقادان الرياضي ن الذي  لدهيب خماايف ما  

ال زن  أي أيلئو الذي  ييان ن م  ظريف ةحية ما  

 انرجر أهنب حيتاج ن اىل سلألة م  جلأات انتاألية.

يجلأات انتاألياة مشااهبة لالستشاارات اديلياة  

يلكنها عادة ما تك ن أقرص م  ذلو ألكثري. يم  انقرر 

أن تك ن تقريًبا نصف ال قت لالستشاارات اديلياة. 

 قاد تيارفن الريااو يأخصاائا التغذياة و؛ ديذل

أليض  اهب يف حاجة اىل يقت أقل يف ألنااء ع  ألييهب 

اليالقة. ييف ألداية زيارة انتاألية غالًبا ماا يكا ن هنااك 

اساااتيرا   يااا  ل هاااداف  ياساااتيرا  دي 

سجالت للم اد الغذائية. يألمقارنة ادرقام ألادهاداف 
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املحددة فإن ذلك يساعد عىل تروفري مردخالت حرول 

 التقدم املحرت من الالعب.

كرلٍّ مرن تقيريم مشراعر الريرايض، وجيب مناقشرة 

ومستويات الطاقة، وأي معلومرات موضروعية حرول 

األداء الريايض. ويف كثري من األحيان تكون املعلومات 

املوضرروعية هرري أول التحسررنات الترري يالحظهررا 

 الريايض. وقد ال تكشف مقاييو تكوين اجلسرم عرن

وجود تغيري يف وتن اجلسرم أو تكروين اجلسرم،  طريق

ولكن قد يعررتف الالعرب بشرعور أفضرل أو وجرود 

املايررد مررن الطاقررة خررالل الترردريب أو املسررابقات. 

واحلصررول عررىل هررذه املعلومررات الذاتيررة هرري مهررارة 

لتاجهررا مجيررع أخصررائيي التغذيررة العرراملني مررع 

ررا يف  الرياضرريني؛ ألاررا يمكررن أن تكررون عرراماًل قوي 

استمرار التحفيا عىل التغيريات الغذائية، والتري ترؤثر 

عىل حتقيق األهداف القصرية والطويلة األجل. فتقيريم 

الوتن، وتكوين اجلسم، وأي تقييامت خمتربيرة أو طبيرة 

 حتد  أيًضا خالل تيارات املتابعة.

بناًء عىل مجيع املعلومات التي تم احلصرول عليهرا و

عرة األهرداف القصررية من جلسات املتابعة، يتم مراج

إذا أتقن الريايض أحرد أو أكثرر مرن فوالطويلة املد . 

األهداف املوجه يمكن إضافة هدف آخرر. وإذا وجرد 

الالعب صعوبة يف حتقيق األهداف قصرية املد ؛ فرإن 

ا.  إعادة النظر يف األهداف يكون رضوري 

واخلطوة النهائية يف عملية متابعرة االستشرارة هري 

كانت هنران حاجرة إىل مواعيرد إضرافية. حتديد ما إذا 

وحتديد هذا يمكن أن يعتمد عىل مد  التاام الريرايض 

باملواعيد وقدرته املالية عىل استكامل هذه االستشارات 

إذا مل يتم تكفلها من خالل الفريق أو الترأمني الصرحي 

واحلاجة إىل املايد من االستشارات. االستشارات مرن 

اًرا بردياًل عرن االتصرال خالل التليفون قد تكون خير

ريعة واألسرولة روجًها لوجه. وأيًضا االستشارات السر

من خالل الربيد اإللكرتوين يمكرن أن تكرون مفيردة، 

ولكن ينبغي أال تكون هنان ملفات رسيرة ترسرل مرن 

خالل الربيد اإللكرتوين. وأخصائي التغذية والريايض 

يمكررن مًعررا أن لررددا أفضررل الطررر  ملتابعررة خطررة 

ايض. وينبغررري أن يكرررون واضرررًحا للريرررايض الريررر

وأخصائي التغذية خطة متابعة االستشرارات أو اطراذ 

 قرار إلااء املتابعات اإلضافية، وذلك يف ختام اللقاء.

عرادة نجرالء بعرد أسربوعني  دراسةًحالةًنجوالء:

ملتابعة الايارة. وقد أحرضت معها سجالت الغذاء ملدة 

ية منرذ الايرارة األوىل. يوًما املاضر 27أيام خالل الر  6

بعد االطالع عىل السجالت، رأ  أخصرائي التغذيرة و

أن نجالء حققت اثنني مرن األهرداف الثالثرة بشركل 

كمية السرعرات احلراريرة ورا  تراتة، وأارا ومستمر. 

تستهلك باستمرار اثنرني أو حترى ثالثرة مصرادر مرن 

الربوتينات العالية اجلودة يف كل يوم. ومع ذلرك، فرال 
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لت منتجات األلبان حصرة واحردة فقرط يف اليروم. تا

وراجع أخصائي التغذية مع نجالء صعوبة حتقيق هرذا 

اا فقط ال حتب طعم احلليب إاودف. فأ ارت نجالء 

رة لرنجالء هبرا رأو الابادي. فقدم أخصائي التغذية نش

مصررادر لفلبرران ومنتجررات بديلررة مررن الكالسرريوم. 

وم، والشرروفان، وعصررري الربتقررال املرردعم بالكالسرري

والشرركوالتة السرراخنة املصررنوعة مررن احلليررب هرري 

خيارات أ ارت نجالء أاا سوف تسرتخدمها خرالل 

األسبوعني القادمني. تم حتديد ميعاد مقابلة آخرر بعرد 

أسربوعني ومتابعررة نفررو األهررداف الثالثررة الترري تررم 

يف استشرارة املتابعرة القادمرة سريتم إجرراء وحتديدها. 

وتكوينه لتحديد التقدم نحرو هردف تقييم وتن اجلسم 

الوتن عىل املد  الطويل وأهداف اكتساب املايرد مرن 

 العضالت. 

ً

ا:ًماًالذيًجيبًأنًتتضمنهًاجللساتً ًتاسعا

 القصريةًأوًاملداخالتًالرسيعةًمعًالرياضيني؟

مالًبا ما سوف يتقابل أخصائي التغذية مرع العديرد 

تون عرىل من الرياضيني عنرد املررور هبرم أو الرذين يرأ

حسب األولوية. ففي هذه اجللسات القصرية، مالًبا ما 

تكون سرجالت املرواد الغذائيرة واسرتبيانات التراريخ 

الصحي مري متوفرة. ومع ذلك، يمكن أن تكون هرذه 

اجللسات القصرية ذات قيمة للريايض عىل الررمم مرن 

الوقت القصري وقلرة تروافر املعلومرات املسربقة. وقرد 

الفرصرة الوحيردة للريرايض للتحرد  إىل هري تكون 

أخصائي التغذية. ولذلك؛ فاالستفادة من هذا الوقرت 

 كون مؤثر ملساعدة الريايض.يالقصري جيب أن 

والفرصة املمتاتة لعقد جلسات قصرية يكون بعرد 

حمررارضات التغذيررة املجمعررة مررع الفريررق. وتشررجيع 

الرياضيني عىل طرح األسرولة بعرد االنتهراء مرن هرذه 

يف هذه احلالة، قرد يكرون عنرد واملحارضات املجمعة. 

الريايض سؤال واحد حمدد يمكن اإلجابة عنه بسهولة. 

تعًدا ملجموعرة وجيب أن يكون أخصرائي التغذيرة مسر

متنوعة من األسولة من الرياضيني. وقرد تشرتمل هرذه 

األسولة عىل املكمالت الرياضية األكثر  عبية أو أنظمة 

الغذاء املوجودة يف وسائل األعالم، أو األسولة الطبيرة 

تسرراؤالت حررول الاملتصررلة بررالظروف الصررحية، و

العنارص املغذيرة املحرددة يف املرواد الغذائيرة أو كيفيرة 

حلصررول عررىل بعررض املررواد الغذائيررة مررن األطعمررة ا

األسرولة وتقرديم مطويرات هرذه املختلفة. وللرد عىل 

 معلومرات أكثرر ومواد مكتوبة يف متناول اليرد لتروفري

كررون لرره قيمررة كبرررية لعرردد مررن يتفصررياًل يمكررن أن 

 الرياضيني يف فرتة قصرية من الامن.

واالستشارات املخترصة مع الرياضريني يمكرن أن 

د  أيًضا يف معارض للصحة والعافيرة واملنافسرات حت

الرياضية، أو يف املؤمترات، وكل هذا يوفر فرًصا  تراتة 
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لتقديم معلومات دقيقة ومفيردة للمهتمرني والعراملني 

بالتغذيررة للرياضرريني. وتقررديم معلومررات عامررة عررن 

التغذية للرياضيني عىل طاولة للقراءة يف وقرت الحرق 

تروفري وريقة لتوفري املعلومات. مالًبا ما يكون أفضل ط

قائمة بمواقع الويب هبا معلومات موثو  فيهرا حرول 

جمموعة متنوعة من املوضوعات عن التغذية للرياضيني 

طريقة مفيدة أيًضا للريايض املشغول الذي قد ال لترار 

لتقراط ال الوقوف والنقا  عىل الطاولة ولكنه مسرتعد

لتغذيررة املطويررة. واملوضرروعات النموذجيررة عررن ا

للرياضيني التي ينبغي أن تتروفر عرىل الطاولرة يمكرن 

 توضيحها فيام ييل:

 ركة رمطاء للطاولة جذاب ومعلومرات حرول الشر

 املمولة أو املتخصصني، وجيب أن يكون واضًحا.

  نرشة من صرفحة واحردة حرول مواضريع التغذيرة

للرياضيني برام يف ذلرك املراء، احتياجرات الطاقرة، 

وتينرررات، والررردهون، والكربوهيررردرات، والرب

واملبادئ التوجيهية للتغذيرة قبرل وبعرد التردريب، 

وترروفري مرروارد إضررافية ملواقررع حسررنة السررمعة، 

والكتب، وكتب الطبخ. وإذا كان العررض خرالل 

حررد  ريررايض حمرردًدا ) املررارثون ؛ جيررب عرررض 

 معلومات حول التغذية واملاء وذه الرياضة.

 ه مرع عررض العروض التفاعلية التي جتذب االنتبا

عرض نامذج من تعليمي يكون أفضل، ويمكن أن ي  

املواد الغذائية، وعينات من املواد اوالمية أو قضبان 

 اخليررارات املختلفررة لاجاجررات امليرراهالرياضررة، و

الستخدامها أثنراء  ارسرة الرياضرة، واختبرارات 

 صغرية.

  تقديم معلومات عن اخلدمات وكيفية احلصول عىل

لك بطاقرات األعرامل التجاريرة، مقابالت، بام يف ذ

 وينبغي أن تكون متاحة عىل الطاولة.

ويف كثري من عيرادات الطرب الريرايض أو مكاترب 

األطباء، يكون أخصائي التغذية متاًحا حسب احلاجرة 

بعد رؤية مدرب اللياقة البدنيرة والعرالج الطبيعري أو 

طبيررب الطررب الريررايض ويف هررذه احلرراالت، فررإن 

القصررية، والتري يمكرن أن يكتبهرا استبيانات التغذية 

الريايض يف دقرائق قليلرة، قرد تسراعد يف التوجيهرات 

الفردية. ويمكن أن يكون االستبيان  اثاًل ملا تم رشحه 

  ، ولكن بتفاصيل أقل. 2412يف الشكل )

وينبغي إدراج سبب الايرارة، وبيانرات للقياسرات 

اجلسمية، وأسولة موجاة حول كيفية ما يأكل الريرايض 

أين يأكل وجبات الطعام واملكمالت الغذائيرة ومالًبا، 

املستخدمة. وسوف يساعد هذا عىل توجيه اجللسرة يف 

تلبية احتياجات الرياضريني، ويف نفرو الوقرت تروفري 

 معلومات أولية حاسمة بالنسبة ألخصائي التغذية.

والتاريخ الغذائي املخترص وتذكر النظام الغذائي يف 

ينرراقش خررالل جلسررات سرراعة يمكررن أن  17الررر 
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املداخالت مع الرياضريني. واملعلومرات حرول نروع، 

رعة. ريمكن احلصول عليها بس ،ومدة، و دة التدريب

اخلرربة يمكرن أن يستعرضروا  يوأخصائيو التغذية ذو

كل هذه املعلومات برسعة للحصول عىل فكرة أساسية 

للنظررام الغررذائي احلررا  للريررايض واسررتهالن الطاقررة 

ت حول التغيريات املطلوبة. وألن الوقت وإجراء تقييام

فيتم وضرع هردف واحرد فقرط للمسراعدة يف  ،حمدود

حتسني املدخول الغذائي للريايض. وأخصائي التغذيرة 

والريايض مًعا يمكرن أن لرددا اجلانرب األكثرر أمهيرة 

للتغيري يف النظام الغذائي ووضع خطة التغذية لتحقيق 

افية للمتابعة مرع بالت إضاودف. كام يمكن إجراء مقا

وهرذه املقرابالت سروف تسرمس ملايرد مرن  ،الريايض

وتعلرريم، وحتديررد الوقررت إلجررراء تقيرريامت أفضررل 

 التغذية. طاألهداف، ووضع خط

ً

ا:ًهلًتوجدًأيًخماوفًبشأنً ًعارشا

ًالغذائية،ًورسيةًاملعلوماتًالصحية،ً

 الرياضيةًاملقدمةًمنًالريايض؟و

تعترب أي معلومات صحية أو طبية بمثابة معلومات 

رسية. وخصوصية املعلومات الطبية التي يتم احلصول 

عليها من املريض لفظي ا أو أثناء العالج الطبي حممية يف 

الواليرات املتحردة األمريكيرة ويف بعرض دول العرامل. 

 Health Insurance"وقانون التأمني الصرحي واملسراءلة 

Portability and accountability Act" (HIPAA)  لعررام

م صرررمم حلاميرررة التغطيرررة التأمينيرررة للعرررامل 2446

وعائالمم إذا فقدوا أو تغريت وظرائفهم. كرام يتنراول 

أمن وخصوصية البيانات وقضايا الصحة، ويؤكد عرىل 

كفاءة وفاعلية نظام الرعاية الصحية من خالل تشجيع 

. وهرذا 26الصرحة التبادل اإللكرتوين للبيانات يف جمال 

ل عرن الرعايرة الصرحية ؤوالقانون يطلب من أي مسر

ومجيع منظامت الرعاية الصرحية إبرال  املرر  حرول 

حقوقهم يف اخلصوصية. ويف بعرض األمراكن، يمتثرل 

خرباء التغذية وأخصائي العناية بالرياضيني وأخصائي 

العالج الطبيعري وفريرق األطبراء ملعرايري اخلصوصرية 

.  (HIPAA) التأمني الصرحي واملسراءلةاخلاصة بقانون 

وجيب أن تتوافق مجيع املستشفيات والعيرادات الطبيرة 

التقليديرة الترري تتطلرب رسرروًما للخدمرة أو رشكررات 

التأمني أو مرشوع قانون الرعاية الصحية أو الطبية مرع 

. وبعرض 26 (HIPAA)قانون التأمني الصحي واملسراءلة 

يي التغذيررة العيررادات اخلاصررة مثررل عيررادات أخصررائ

اخلاصة قرد تتوافرق أيًضرا مرع معرايري قرانون الترأمني 

 . (HIPAA)الصحي واملساءلة 

نسرررانية راقرررب وتارة الصرررحة واخلررردمات اإلوت  

"Department of Health and Human Services" (HHS) 

، ومراكرا (HIPAA)قانون الترأمني الصرحي واملسراءلة 

 Medicare and"الرعايرة الصرحية واخلردمات الطبيرة 

Medicaid" (CMS)  من خالل وتارة الصحة واخلدمات

لة عن تنفيذ بعض أحكام قانون التأمني ؤواإلنسانية مس

. واملوقع اإللكرتوين ملركا (HIPAA) الصحي واملساءلة 
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يروفر أداة  (CMS)الرعاية الصرحية واخلردمات الطبيرة 

عرب اإلنرتنت للوكاالت واألفراد لتحديد ما إذا كانرت 

يتهم متاًما؛ وبالتا  جيب أن تتوافق مرع لروائس تتم تغط

يمكرن وً.(HIPAA)قانون الترأمني الصرحي واملسراءلة 

 الوصول إىل موقع الويب من خالل الرابط:

 http://www.cms.hhs.gov/HIPAAGenInfo/ 

وإن كانت لوائس قانون التأمني الصرحي واملسراءلة 

(HIPAA) ضرية ال تنطبق حتى يف بعرض األمراكن الريا

 املعلومات بدقة.  فينبغي املحافظة عىل رسية هذه

ومعلومررات التقيرريم الغررذائي بررام يف ذلررك حتليررل 

سررجالت األمذيررة واملعلومررات الصررحية والترراريخ 

 تبقى رسيرة.الصحي واخلطط الغذائية املقدمة جيب أن 

ولضررامن رسيررة هررذه املعلومررات رضوري بنرراء الثقررة 

واحلفاىل عىل عالقة الريايض وأخصائي التغذية فينبغي 

شارن هذه املعلومرات مرع رياضريني آخررين، أو أال ت  

الامالء، أو اجلهات الفني، أو وسائل األعالم. واحلرص 

عىل جتنب املحادثات التي تبردو مؤذيرة، أو يمكرن أن 

رية. وإذا را عند مشاركة هذه املعلومات السيساء فهمه

ريس هبررذه املعلومررات رأعطررى الالعررب األذن للتصرر

الاوج، أو أي فرد آخر، فمن ثرم  أو األم،أو للمدرب، 

يمكن تبادل املعلومات. ومع ذلك، ففري ميراب هرذا 

عطى أي معلومات إىل أي  رخص األذن ال ينبغي أن ت  

رش. ومعظم ذلك بشكل مباعن حتى عندما يتم سؤال 

مؤسسات الرعاية الصرحية والرياضرية والعديرد مرن 

رية راإلدارات أيًضا وا سياسات صارمة فيام يتعلق بسر

ترصيس املعلومات الطبية عن األ خاص خرارج هرذه 

املؤسسات. وجيب أن يعطى الريايض أو املريض األذن 

بالكشف عن املعلومات الطبية بشكل كتايب؛  را يروفر 

س ألمهية املعلومات وملن يرصح لره للريايض فهم واض

  يوضس نموذًجا لإلفصاح عرن 2414هبا.  والشكل )

املعلومات الطبية. والنموذج يوضس ما هي املعلومرات 

التي سيفرج عنها وملن وبأي  ركل )مكتوبرة، لفظيرة، 

وثائق السجل الطبي  وجيب أن يكرون عرىل النمروذج 

خ عنرد توقيع الريايض أو املريض، وأن يكون ورا تراري

 ذن.عن املعلومات ومتى ينتهي هذا اإل اإلذن باإلفراج

ومسألة الرسية والسامح بالكشف عرن املعلومرات 

ا،  خصوًصرا أارا تتعلرق ويبدو موضوًعا حساًسا جرد 

باملعلومات الغذائية، ولكن تطوير عالقرة العمرل مرع 

الريايض والثقة أمر مهم. والرياضيون يفصرحون عرن 

معلومررات حساسررة يف االستشررارات الفرديررة لررن 

يفصحون عنها ألي  خص أخر. ومالًبا، يكرون هرذا 

هو حرال الرياضريني الرذين يعرانون مرن اضرطرابات 

والرياضريون الرذين يطلبرون األكل أو مشاكل الوتن. 

املساعدة يف اضطرابات األكرل يكونرون أقرل احرتامالً 

أو للعودة ملتابعة الايارة لو أام لشرون أن مردربيهم، 

أباءهم، أو تمالءهرم قرد يعلمرون هبرذه السرلوكيات 

الشخصية يف األكل. واحلفراىل عرىل رسيرة املعلومرات 

ي هيردف إىل محايررة الرياضريني، وأيًضررا محايرة أخصررائ

 التغذية كذلك. 

http://www.cms.hhs.gov/HIPAAGenInfo/
http://www.cms.hhs.gov/HIPAAGenInfo/
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 نموذجًاملوافقةًعىلًاإلفصاحًعنًاملعلوماتًالطبيةًالرسية

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروكالة الرعاية الصحية:رررررررررررررررررررر
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالعنوان: 

 تليفونا فاكو: ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

رررررررررررررررررررررررررر كلا رررررررررر أوأناا رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررىل: ررررررراإلفصاح إ يف

 )مسؤول طبي،  خص، الوالدين                        
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر                

 )العنوان                                    
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر                
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر                

 )تليفون ا فاكو                               
 املعلومات التالية:

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
)جيب وضع قائمة بمعلومات حمددة مثل املدخول الغذائي، اهتاممات بكثافة املواد الغذائية، السلون الغذائي، 

  أاا مساعدة الريايض .أي معلومات تعطى للوكالة ا الشخص، والتي من 
 

 طر  الكشف:
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ترسل نسخة من السجالت الطبية   –بالفاكو  –تليفوني ا أو  خصًيا   –)لفظي ا فقط 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

 اسم الريايضا املريض                  الرقم الشخيص                        تاريخ امليالد    
 

 حقوقًالريايض/ًاملريض:*
 للمريض. نموذج للحقو  مثل:كل مؤسسة تكون وا حقو  حمددة 

 احلق يف معرفة ما جيري الكشف عنه من املعلومات. -
 احلق يف سحب املوافقة عن الكشف عن هذه املعلومات يف أي وقت. -
إذا تم سحب املوافقة من قبل املريض. تكون هنان عواقب )إن وجدت  يمكن أن حتد   -

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
كل مؤسسة طبية، وكالة رياضية، أو عيادة الطب الريايض سيكون وا حقو  خاصة للمريض  *ًمالحظة:

 حلقو  اإلفصاح، وينبغي أن توصف هذه احلقو  يف نموذج ويوقع عليه خطي ا.
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراملوافقة سارية املفعول حتى: رررررر
 )التاريخ                                                             

 ررررررررررررررررر التاريخ: رررررررررررررررررررررررررررررررررريض: ررررررررررررررررررررررتوقيع الريايضا املر

.ً(HIPAA) (.ًنموذجًاإلفصاحًعنًاملعلوماتًالطبية.ًتعتجًاملعلوماتًالطبيةًحمميةًبقوانونًالتوأمنيًالصوحيًواملسواءلة10.8ًالشكلً)

جيبًوجودًإذنًكتايبًللكشفًعنًأيًمعلوماتًطبيةًقبلًمشاركةًاملعلوماتًمعًأيًمنًالعواملنيًيفًاملجوالًالطبويًأوًغوريهمًمونً

 . األفراد
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  االستشارات الغذائية واالتصال يساعد الرياضريني

عىل اكتساب املعرارف واملهرارات الالتمرة لتعايرا 

السررلوكيات الغذائيررة الصررحية الترري مررن  ررأاا 

مساعدمم عىل حتقيق األهداف الرياضرية اخلاصرة 

 هبم.

  ينبغي استكامل تقييامت التغذية للرياضيني من قبرل

املسررجلني أو املرخصررني. املتخصصررني يف التغذيررة 

فلدهيم من التعليم واخلربة لتقييم املدخول الغذائي، 

وحتليل املعلومات الطبيرة، ووضرع خطرط حمرددة 

لتغذية الرياضيني. واملهنيني اآلخرين مثل املدربني، 

يمكررنهم دعررم و ،وأخصررائي الرعايررة للرياضرريني

وتغيري السلون للرياضريني عنرد  ،املعارف الغذائية

عهررم بانتظررام عررن طريررق اسررتخدام التعامررل م

 معلومات عن مصادر التغذية بشكل عام.

  تقييم االحتياجات للريايض هي اخلطروة األوىل يف

االستشرررارات الغذائيرررة الفعالرررة، وكلرررام تادت 

املعلومات التي يستطيع أن جيمعها أخصائي التغذية 

 عن أهداف الريرايض، والتراريخ الصرحي، ونظرم

امرسرات الغذائيرة؛ كانرت التدريب، واألدوية، وامل

 االستشارة الغذائية األولية أكثر فاعلية.

  التاريخ الغذائي هو الشكل األكثر  موالً من مجرع

 البيانات عن املدخول الغذائي وينطوي عىل عملية 

 

 

مقابلة الستعراض السجالت لكمية املواد الغذائية، 

الغذائيررة، وعررادات تنرراول الطعررام والسررلوكيات 

احلالية والطويلة األجل، وأنامط  ارسة التردريب. 

وهذه العملية تستهلك وقًترا كثررًيا، ولكنهرا تروفر 

ثروة مرن املعلومرات يمكرن أن تسراعد أخصرائي 

 التغذية يف تصميم خطة مذائية فردية للريايض.

  استبيان التاريخ الصحي أداة قيمة جلمع املعلومات

حة الريرايض احلاليرة واألدويرة، والتراريخ عن صر

الطبي السابق، ومريهرا مرن املوضروعات املتعلقرة 

 بالصحة.

  احلصررول عررىل معلومررات عررن كميررة الغررذاء يررتم

باستخدام العديد من األدوات. والسجل الغرذائي 

هو األداة األكثر  يوًعا لتسجيل املدخول الغذائي. 

واحد، ويمكن تسجيل املدخول الغذائي لفرتة يوم 

أيام. وهنران نرامذج أخرر  لتقيريم  4أيام، أو  3أو 

تناول الطعام، وتشمل ترذكر املرواد الغذائيرة عرىل 

اسرتبيانات تكررار الطعرام، وسراعة،  17مدار الرر 

 وتاريخ النظام الغذائي.

  توثيق ما هي كمية التردريب أو التمررين الريرايض

ررا لتقيرريم أي أخصررائي  الررذي يررؤد  أمررًرا رضوري 

 ولوضع خطط الغذاء. للتغذية

  السجالت الغذائية جيب أن تكون مفصرلة ودقيقرة

 النقاطًالرئيسيةًالواردةًيفًهذاًالفصل
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كلام أمكن إذا أريد وا أن تكون أداة فعالرة. حرذف 

بعض املعلومات مثل أحجام الوجبات، واستخدام 

التوابررل، والعالمررات التجاريررة للغررذاء، واسررامء 

املطرراعم، وطريقررة إعررداد الطعررام، واسررتخدام 

يفة حتد بشدة مرن دقرة املرشوبات، والوجبات اخلف

. وللحصرول عرىل هرذه املعلومرات ئيسجل الغذا

جيب أن يكون أخصائي التغذية مسرتعًدا باألسرولة 

 التوضيحية املناسبة.

  االستشارات األولية مع الرياضيني تتضمن العديد

مررن اخلطرروات جلمررع املعلومررات وإجررراء تقيرريم 

للغذاء، ووضع اخلطة الغذائية التي تلبي احتياجات 

ريررايض. وتشررمل هررذه اخلطرروات بنرراء عالقررة، ال

وتوضرريس األسررباب الترري أدت إىل االستشررارة 

والتقيرريم الغررذائي، وتقيرريم االسررتعداد للتغيررري، 

 وحتديد األهداف، والتعليم، والتلخيص.

  عند تقييم استعداد الريايض لتغيري العادات الغذائية

فيجررب النظررر يف املراحررل السررتة لتغيررري السررلون 

املعروضة يف نظرية التحرول. واملراحرل النموذجي 

الست هي ما قبرل التأمرل، والتأمرل، والتحضرري، 

والعمل، والصيانة، واالااء. وتوضس املرحلة التي 

يكون فيهرا الريرايض األدوات أو اإلسررتاتيجيات 

التحفياية املستخدمة ملساعدة الرياضريني يف تغيرري 

 السلوكيات التغذوية.

 ت مررع الرياضرريني مطلرروب متابعررة االستشررارا

السررتعراض كيفيررة عمررل التغيررريات املفروضررة، 

وملعاجلة أي مشاكل قد تواجههم، ولإلجابة عىل أي 

لية مررن جانررب وأسررولة ولتعايررا الشررعور باملسررؤ

الالعب. ومتابعة الايارات املتكررة قد تكون أكثرر 

للرياضيني الذين لدهيم العديد من األهداف، وأقل 

 ن.تكرارا للرياضيني اآلخري

  ،ا جلسات املداخالت مالًبا ما تكرون قصررية جرد 

وتتم بدون معلومات كافية عند أخصرائي التغذيرة 

عن النظرام الغرذائي والصرحي للريرايض. وهرذه 

اجللسات موجهرة أكثرر مرن الريرايض ألخصرائي 

األسولة. وعىل الرمم  نالتغذية من خالل اإلجابة ع

 من اإلجيات يف جلسات املرداخالت فالتراال مهمرة

ا يف التعليم، ويمكن أن تؤدي إىل رمبة الالعب  جد 

 يف االستشارة بشكل كامل.

  أي معلومات طبية أو صرحية تعتررب رسيرة للغايرة

 وحممية من خالل قانون التأمني الصحي واملسراءلة

"Health Insurance Portability and accountability 

Act" (HIPAA) .حتى إن كانت لوائس هذا القانون و

تنطبق عىل بعرض املعلومرات التري ترم مجعهرا،  ال

 فينبغي احلفاىل عىل رسية املعلومات.
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ًأسئلةًالفصل:

ما هي املعلومات التي جيب عىل أخصائي التغذيرة  -2

احلصررول عليهررا مررن الريررايض قبررل االستشررارة 

 األولية؟

ما الذي يمكن أن نستخلصه من اسرتبيان التراريخ  -1

التغذية الذي يعمرل مرع ملاذا أخصائي والصحي؟ 

 الرياضيني يف حاجة إىل هذه املعلومات؟

باإلضافة إىل املعلومات املقدمة يف استبيان التراريخ  -3

الصحي، ما هي املعلومات اإلضافية املهمة بالنسبة 

 ألخصائي التغذية للحصول عليها؟

مررا هرري األدوات املسررتخدمة يف احلصررول عررىل  -7

للرياضريني؟ ومرا معلومات حول النظام الغرذائي 

 هي ماايا وعيوب كل منها؟

جيب أن تكون سرجالت املرواد الغذائيرة متكاملرة  -6

للحصول عىل متثيل دقيق للنظام الغذائي للريايض. 

 فامهررري املعلومرررات التررري عرررادة مرررا تكرررون 

مفقرودة يف تسرجيل تنراول الطعرام أو مرري حمرددة 

 بوضوح يف معظم سجالت املواد الغذائية؟

 املعلومات من النظام الغذائي  بمجرد مجع -6

 

األدوات، أو قياسرات وللريايض، ما هي املعرايري، 

النظام الغذائي املسرتخدمة مرن أخصرائي التغذيرة 

لتقييم النظام الغرذائي للريرايض؟ ومرا هري ماايرا 

 وعيوب كل منها؟

مررا هرري اخلطرروات األساسررية الالتمررة إلجررراء  -4

إنجات استشارت مذائية أولية؟ وهل من الرضوري 

 اخلطوات يف تسلسل معني؟ دافع عن إجابتك.

ما هو الغرض من متابعة الايارة؟ ومراذا جيرب أن  -4

 يناقش يف جلسات املتابعة؟

ما هو االختالف يف جلسات املرداخالت الغذائيرة  -4

واالستشرارات املخططررة النموذجيرة؟ ومررا الررذي 

 يمكن حتقيقه أو عدم حتقيقه يف هذه املداخالت ؟

 و  قررانون التررأمني الصررحي واملسرراءلةمررا هرر -24

(HIPAA) ؟ وكيف يمكن لر(HIPAA)  أن تؤثر عرىل

يفيرة تعراملهم مرع أخصائي التغذية للرياضيني وك

خررالل تقررديم مررن تررم مجعهررا املعلومررات الترري 

 االستشارات؟
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 الفصل احلادي عشر

 إدارة الوزن
 
 
 

 ًإدارة الوزن للرياضيني؟ عندهي االهتاممات املشرتكة  : ماأولا 

 زيادة الوزن والبدانة؟ انتشارهو معدل : ما ثانياا 

 ما هي األساليب املستخدمة يف حتديد حالة الوزن؟: ثالثاا 

 ا  : ما أمهية تركيب اجلسم؟رابعا

 ا  : ما هي مكونات الطاقة املتناولة والطاقة املفقودة؟خامسا

 ا  : ما هي الطرق املستخدمة إلنقاص الوزن عند الرياضيني؟سادسا

 ا  تبطة بالوزن؟: ما هي قضايا فقدان الوزن للرياضيني يف األلعاب الرياضية املرسابعا

 ماذا حيدث عندما تتحول جهود فقدان الوزن إىل اضطرابات يف تناول الطعام؟ثامناا : 

 ا  : كيف يمكن للرياضيني زيادة الوزن بشكل صحي؟تاسعا

  

 التساؤلتًاملهمةًيفًالفصل
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 أنت أخصائي التغذية

 

سنة،ٌيتدربٌيفٌصالةٌرياضيةٌخاصةٌمعٌالعديدٌمنٌالالعبنيٌالذكورٌواإلناث،ٌويتنافس81ٌٌٌ ٌالعبٌمجبازٌعندهٌعلي 

عىلٌمستوىٌمتقدم،ٌومنٌاملرجحٌمشاركتهٌيفٌالفريقٌاألوليمبيٌالقادم.ٌمؤخًراٌشعرٌبصعوبةٌيفٌالتوازنٌوالتحرر ٌ

كيلوجراًمراٌخرالاٌالسرنة3.2ٌٌجهازٌاحللقٌواملتوازيني.ٌولقدٌمرٌبطفرةٌيفٌالنموٌواكتسبٌماٌيقربٌمنٌبقوةٌعىلٌ

املاضية.ٌويشتبهٌيفٌأنٌهذهٌالزيادةٌيفٌالوزنٌهيٌالتيٌتسببتٌلهٌيفٌصرعوبةٌاألدا..ٌوررررٌبربرةٌبرنرامقٌإلنقرا ٌ

أسابيع.ٌوهوٌليسٌمتأكًداٌمن6ٌٌةٌالقادمةٌبعدٌالوزنٌالذيٌمنٌشأنهٌأنٌيساعدهٌيفٌإنقا ٌالوزنٌربلٌاملنافسةٌالكبري

سرعرٌررراريٌيفٌاليروم8011ٌٌعددٌالسعراتٌاحلراريةٌالتيٌجيبٌتناوهلا؛ٌوهلذاٌرررٌبصورةٌشخصيةٌتناواٌفقر ٌ

ٌالوارد.

 األسئلة:

  ٌلتحديدٌإذاٌكانٌحيتاجٌإىلٌإنقا ٌالوزن؟ٌطلبٌمنٌعلٌيماٌهيٌالتقييامتٌالتيٌجيبٌأنٌت 

 ٌٌ؟ماٌهوٌنوعٌالنظام  الغذائيٌوخطةٌالتدريبٌالتيٌتويصٌهباٌلعلٌّ

 ٌواألدا.ٌالريايض؟ٌلتيٌلديك،ٌوالتيٌتتعلقٌبصحةٌعلٌيماٌهيٌاالهتامماتٌاإلضافيةٌا

 

 يفٌالتغذيةٌللرياضينيالتطبيقاتٌالعملية035ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ
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ًأولا:ًماًهيًالهتامماتًاملشرتكةً

 إدارةًالوزنًللرياضيني؟ًعند

يبحث مجيع الرياضيني تقريًبا عرن رررق لتحسرني 

حلصول عىل التفوق عىل منافسريهم، ااألدا. الريايض و

وقد حياول الرياضيون إنقاص الوزن أو زيادة الوزن أو 

تعديل تركيب اجلسم. والصحة العامرة أيًضرا مصردر 

قلق بالنسبة ملعظم الرياضيني، وقرد تكرون تعرديالت 

الوزن رضورية يف بعض احلاالت إذا تعرض الالعرب 

لعوامررل خطررورة مرررل ارتفرراع مسررتويات السرركر أو 

مقاومة اإلنسولني أو مقدمات السكري أو عدم انتظام 

 الدم. يف دهونال

وهنرا  سرربب شرائع لسررعا الرياضريني إلنقرراص 

وزهنم، وهو مجال الشكل. والرياضيون لدهيم خمراو  

مماثلررة كعامررة النرراك عررن تكرروين اجلسررم والرروزن. 

ويشعرون بالقلق من مظهرهم، وحياولون الوصول إىل 

ويف كرري من األحيان لدهيم ضغوط املعايري النموذجية. 

إضافية للحفرا  عرىل أو حتقيرق الروزن املرراز لتعزيرز 

 وحتسني أو املحافظة عىل األدا. األمرل للرياضة.

وقررد يتحسررن األدا. بعررد فقررد الرروزن يف بعررض 

احلاالت عند الرياضيني. وعىل سبيل املرال، فرنن فقرد 

بعض الكيلوجرامرات خصوًصرا مرن دهرون اجلسرم 

رعة، وإذا كرران الريررايض لديرره وزن أقررل رلسررحيسررن ا

والكتلرة العضرلية أليحمله، وكران لديره نفرس القروة 

نفسها يمكن أن تتحسن الرسعة والرشراقة. والردهون 

األقل يف اجلسم قد تساعد الرياضيني عىل الوثب ألعىل 

رعات عاليررة. ولررذلك ويف بعررض رأو التحررر  بسرر

ريايض. ويف احلاالت؛ فنن فقدان الوزن حيسن األدا. ال

أخرررى يمكررن هلررذه التغررريات أن تررؤدي إىل حرراالت 

هاجس حول الوزن وتكوين اجلسم، أو تنتق خلراًل يف 

 تناول الطعام.

وتتطلب بعض الرياضات تصنيف الرياضيني عرىل 

حسب الوزن للتنافس يف فئة وزن حمددة. فيجرب عرىل 

قبرل املنافسرة  "الوصول إىل الروزن"هؤال. الرياضيني 

ستطيعوا املنافسة يف هذه البطولة. وهذا يضع وإال فلن ي

ضغوًرا إضافية عرىل الرياضريني إلنقراص وزهنرم، أو 

املحافظة عىل وزن اجلسم، والذي غالًبا ما ينطوي عرىل 

تغيري نظام غذائهم اليومي، ويف بعض األحيان بطريقرة 

 مبالغ فيها.

ويريد العديد من الرياضيني زيادة الروزن أو زيرادة 

وزيادة  ،ت اهلزيلة لتحسني األدا. الريايضكتلة العضال

وكلرام زادت القروة لكرل  .معدل القوة بالنسبة للروزن

كيلوجرام؛ فيحتمل أن تزيد الرسعة، وتقليل الزمن يف 

املسافات الطويلة، وإنتاج املزيد من القروة املتفجررة يف 

رياضات الرسعة. وزيادة الكتلة اهلزيلة أو الوزن الكل 

 الغذا. والتدريبات الرياضية لتعزيز يتطلب تغيريات يف

 .نمو واحلفا  عىل الكتلة اإلضافيةقدرة اجلسم عىل ال
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 املصدر:سنةًوأكرب.20ًً(.ًاجتاهاتًزيادةًالوزنًوالبدانةًللبالغنيًأعامر11.1ًالشكلً)

Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics. 

Prevalence of Overweight and Obesity Among Adults: United States, 2003–2004. 

وهذا الفصل يناقش اهتاممات خمتلفة إلدارة الروزن 

ن اوزأللرياضرريني وررًقررا يمكررن أن يغررريوا هبررا مررن 

عند احلاجة. وهذا الفصل يبدأ بمقدمة عرن  أجسامهم

زيرادة الروزن والعواقب الصرحية مرن  نتشارمعدل اال

والبدانة وتقييم تركيب اجلسم والوزن. ومناقشة توازن 

الطاقة بام يف ذلك املدخول، واالحتيراج، واالسرتهال  

عنررد الرياضرريني وعامررة النرراك، وترروفري ا لفيررة 

رورية للقارئ عند مناقشة املوضروعات ا اصرة رالض

بفقدان الروزن أو زيرادة الروزن عنرد الرياضريني. كرام 

بشررأن القضررايا املتعلقررة بتصررنيفات  يتضررمن جزئيررة

الرياضات حسب الوزن واضرطرابات تنراول الطعرام 

 للرياضيني.

ًماًهوًمعدلًانتشارثانياا:ً

 زيادةًالوزنًوالبدانة؟

يوجد هنا  ارتفاع ملحو  يف معدل زيرادة الروزن 

والبدانة استناًدا إىل املسح الذي قامت به اهليئة الورنيرة 

 National Health and"للصررحة ودراسررات الغررذا. 

Nutrition Examination" (NHANES) م 8795عرام  ذمن

هات ا( يبني االب88.8الشكل رقم )و. 1م 2115إىل 

املقلقررة الرتفرراع الرروزن والبدانررة لرردى البررالغني يف 

م و 8711الواليات املتحدة األمريكية يف الفرتة ما بني 

 . 2م 2115
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 للحصولًعىلًاألداءًاملثايل

ر زيررادة الرروزن والبدانررة رتنتشرر

تقريًبررا يف ثلررري سرركان أمريكررا 

زيرادة الروزن  انتشارالبالغني. و

للرياضرريني يكررون أقررل. ومررع 

ذلررك، فاملشرراركون يف بعررض 

األلعررراب الرياضرررية، والتررري 

تتطلررب القرروة يسررتفيدون مررن 

زيادة الروزن مررل رياضرة كررة 

القرردم األمريكيررة واملصررارعة 

للوزن الرقيل وبعض مسابقات 

 ألعاب القوى.  

وتم حتديد بيانرات زيرادة الروزن والبدانرة يف هرذا 

 body"لرة اجلسرم املسح باستخدام قياسات مرؤ  كت

mass index" (BMI) ويعتر  مرؤ  كتلرة اجلسرم مرن .

زيرادة يف  23 <وزًنا ربيعيًّرا، ويعتر   25.7 -81.3

 <يعتر  مرن الوزن، و

يعانون من البدانرة  51

املفررة. وتبني بيانرات 

املسح الذي قامرت بره 

اهليئة الورنية للصرحة 

ودراسررات الغررذا. أن 

% من البرالغني 66.5

يعانون من  األمريكيني

. 1% من هؤال. يعانون البدانة 52.2زيادة يف الوزن، و

وأن الزيادة يف الوزن والبدانرة يف األرفرال واملرراهقني 

سرنة مسرتمرة يف  87 -6الذين ترتاوح أعامرهرم مرن 

% من السركان يف هرذا 81يقرب من  االرتفاع، وأن ما

عداد ا. وزيادة االباه يف 1السن عندهم زيادة يف الوزن 

األرفال والبرالغني الرذين يعرانون مرن زيرادة الروزن 

والبدانة بسبب عوامل كررية منهرا عوامرل بيئيرة، مررل 

عرردم ممارسررة الرياضررة، وزيررادة اسررتهال  السررعرات 

احلراريرررة، والسرررلوكيات االجتامعيرررة والرقافيرررة، 

واهلرمونات، والتمريل الغرذائي، والوراثرة، وعوامرل 

هرا يف زيرادة هرذا سيكولوجية و فسيولوجية تسرهم كل

االباه لزيادة الوزن يف الواليرات املتحردة األمريكيرة. 

زيررادة الرروزن والبدانررة لرردى الرياضرريني يف  انتشررارو

نسبيًّا. ومرع  ااأللعاب الرياضية األكرر تنافسية منخفًض 

في بعض األلعاب الرياضرية مررل كررة القردم فذلك، 

األمريكية واملصارعة 

يف الررروزن الرقيرررل، 

 ينتشرررة واملالكمررر

زيادة الوزن والبدانة 

مرتفًعررررا.  بشرررركل

وكمرال عرىل ذلرك، 

فننه عىل مدى العش 

سنوات املاضية كران 

هنررررا  تصررررور أن 

األك  يف احلجم هرو 

األفضررررل يف كررررل 

 مراكز اللعب يف كرة القدم األمريكية. 

وهذا قد يشكل أو ال يشكل خمارر صرحية إضرافية 

ن زيادة الروزن للريايض. وإذا كانت الغالبية العظما م

خالية من الدهون؛ فنن خمرارر اإلصرابة براألمراض ال 

ذكر. ويف دراسة لالعبني كررة القردم األمريكيرة تكاد ت  

للدرجة األوىل لتحديرد حجرم اجلسرم ومرؤ  كتلرة 

جرد أن متوسر  مرؤ  كتلرة اجلسرم و   (BMI)اجلسم 

(BMI)   ونسربة  3%1.6 + 27.5جلميع املراكرز بلرغ ،

 مؤرشًكتلةًاجلسم

"body mass index" (BMI)   

مررؤ  للحالررة الغذائيررة، والترري يررتم 

حساهبا مرن قيراك الطرول والروزن. 

ويستخدم مؤ  كتلة اجلسرم لتروفري 

تقديرات خام لرتكيرب اجلسرم، عرىل 

الررررغم مرررن أن املرررؤ  ال حيسرررب 

مسررررامهات كررررل مررررن الرررردهون 

 والعضالت.  



 التطبيقات العملية يف التغذية للرياضيني 321

%. وأن 23.5% إىل 83.2حت بني دهون اجلسم تراو

العبي الربع ا لفري واملهرامجني واملردافعني ا لفيرني 

واملستقبلني كانوا األنحف واألقرل وزًنرا، بيرنام رجرال 

الوس  كانوا األثقل ولدهيم أعىل نسربة مرن الردهون. 

وقدمت البيانات يف وقت سرابق خلفيرة عرن املشركلة 

لواليات املتحدة الكبرية لزيادة الوزن والبدانة لسكان ا

 األمريكية. 

تعكررس سرركان  (NHANES)ودراسررات الغررذا. 

الواليات املتحدة األمريكية ككرل ولريس الرياضريني، 

ولكررن االباهررات نحررو زيررادة الرروزن والبدانررة بررني 

السكان بوجه عام من املررجح أن ترؤثر عرىل الصرحة 

وأدا. الرياضرريني، وخصوًصررا الرياضرريني الشررباب يف 

 املستقبل.

الصحيةًالرئيسيةًواملخاطرًالنامجةةًعة ًًاملشاكلماًهيً

ًزيادةًالوزنًوالبدانة؟

مرررل واع)الصرررحية املرتبطرررة بالبدانرررة  املشررراكل

حتمررل معهررا قسررًطا كبرررًيا مررن األمررراض (، طررورةا 

األرفررال لرردى  أيًضرراو ،والوفيررات لرردى البررالغني

الصحية الرئيسية املرتبطرة  املشاكلواملراهقني. وبعض 

ارتفاع ضغ  الدم، ودا. السركري  عىل ملتبالبدانة تش

من النوع الراين، وأمرراض القلرب التاجيرة، والسركتة 

الدماغية، والتهاب املفاصل، ومشاكل اجلهاز التنفيس، 

باإلضافة إىل املشاكل النفسية،  ؛وبعض أنواع الرسران

نا.. والرياضريون والعارفية، واالجتامعية لألفراد البرد

الرغم برالصرحية  املشاكلهذه  لزيادةالبدنا. معرضون 

تروفر بعرض قرد من ارتفاع مستويات نشارهم، والتي 

يمكرن للرياضريني البردنا. التعررض و .اآلثار الوقائية

لرذا جيرب عرىل املهنيرني واملرتبطة بالبدانرة؛  للمشاكل

 الذين يتعاملون معهم توفري الفحص والتعليم متاًما كام

 يفعلون مع عامة الناك.

وهنررا  عالقررة قويررة بررني مررؤ  كتلررة اجلسررم 

ومعدالت الوفيرات. فراألفراد النحفرا. )مرؤ  كتلرة 

( 51 <(، والبدنا. )مؤ  كتلة اجلسم 81.3 >اجلسم 

تزيررد نسرربة وفيررافم عررن فئررات األفررراد يف الرروزن 

. وهنا  خمارر منخفضة نسبيًّا عند مؤ  كتلة 4الطبيعي

 27.7 -23وحتا فئات  25.7 -81.3 اجلسم  بني

عند غياب الظرو  املرضرية املتزامنرة. وعموًمرا، يرتم 

هنا زيادة يف ترراكم الردهون باجلسرم. نتعريف البدانة ب

وزيررادة األنسررجة الدهنيررة هرري السرربب يف الظرررو  

. وال تعتمرد 5رورة زيادة الروزن راملرضية، وليس بالض

مؤ  كتلة حالة ا طورة املطلقة لشخص عىل تصنيف 

ر راجلسم فق ، ولكن أيًضرا عرىل قيراك حمري  ا صر

"Waist circumference" ،والظرررو  املرضررية احلاليررة ،

قرد ترم لوجمموعة من األمرراض املرتبطرة بالبدانرة. و

القلرب واألوعيرة أمرراض خرارر ملالعرور عىل زيرادة 

الدمويررة يف األشررخاص الررذين يعررانون مررن أمررراض 



 327 إدارة الوزن                                                                                                                             

وعوامررل خطررورة أخرررى 

مرتبطرررة بالبدانرررة، مررررل 

التهرراب املفاصررل، وقلررة 

النشرراط البرردين، وارتفرراع 

ضغ  الدم، والتشوهات النسائية. وحاالت ا طرورة 

ا عند األفراد ذوي مؤ ات كتلرة اجلسرم  املرتفعة جدًّ

الذين لدهيم بالفعل أمرراض، مررل أمرراض رتفعة وامل

والسكري، أرايني، رالقلب التاجية، ومرض تصلب الش

 أو توقف التنفس أثنا. النوم.

 National Institutes of"واملعهرد الرورني للصرحة 

Health" (NIH) واملعهد الورني للقلب والرئرة والردم ،

"National Heart, Lung, and Blood Institute" را رنشرر

مبادئ توجيهية لتحديد وتقييم وعرالج زيرادة الروزن 

. وهرذا الردليل 6م 2111والبدانة بني البالغني يف سرنة 

يتضمن ررق حسراب العرالج التري تسراعد العميرل 

واملررامرك املهنرري مررن تقيرريم الرروزن الزائررد والبدانررة، 

وكررذلك الوسررائل التعليميررة املرتبطررة هبررا وخيررارات 

وترم تصرميم رررق حسراب  العالج بنا. عىل التقييم.

العالج الستخدامها يف املقام األول للحراالت الطبيرة 

ريرية. ومررع ذلررك، يمكررن تطبيررق هررذه الطرررق رالسرر

احلسابية للرياضيني للتقييم واملساعدة يف منع أو عالج 

احلاالت الطبية التي تررتب  بزيرادة الروزن أو البدانرة. 

وسم أو يف والتقييم األوز يمكن أن حيدث أثنا. بداية امل

 خرى روال املوسم الريايض عند احلاجة.اأوقات 

وا طوات الرئيسية يف تقييم ومنرع وعرالج زيرادة 

تعديل الطرق احلسابية لكي تتوافرق مع  الوزن والبدانة

 مع الرياضيني تكون كالتاز:

ر، ومكونرات رقياك الطول والوزن، وحمي  ا صر-8

 اجلسم.

 حساب مؤ  كتلة اجلسم.-2

ر رما إذا كان مؤ  كتلة اجلسم وحمي  ا صر حتديد-5

 ومكونات اجلسم ضمن احلدود الطبيعية للريايض.

تقييم املعايري الصحية )مرل الكوليسرتول، وضغ  -5

 الدم(

إذا كان ضمن احلدود الطبيعية، يشجع عىل احلفا  -3

 عىل الوزن.

ر-6 دد مصرلحة إذا كان أعىل من احلدود الطبيعيرة، حت 

حاولة والقردرة عرىل فقردان الروزن، املالريايض يف 

 وتوفري التعليم ورصد السلوكيات.

متابعة التقييامت وتروفري التعلريم املسرتمر لتحديرد -9

 التقدم نحو األهدا .

وتركز رررق حسراب العرالج عرىل عوامرل اإلصرابة 

برراألمراض ا طرررة والوقايررة مررن مضرراعفات 

 األمراض ذات الصلة بالبدانة. 

ر ركتلة اجلسم وحمي  ا صر وسو  نناقش اآلن مؤ 

 وأمهيتهام بالنسبة للصحة واألدا. الريايض.

 حميطًاخلرص

 "Waist circumference" 
قياك حمي  البطن من أضيق جز. 

 عند ا رص ومن أمام اجلسم.
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 (BMI)تصنيفاتًمؤرشًكتلةًاجلسمًًًًًًًً

 (BMI) مؤرشًكتلةًاجلسم

 (2)كيلوجرام/ًمرت

 

 املستويات

< 81.3 

81.3- 25.7 

23.1- 27.7 

51.1- 55.7 

53.1- 57.7 

> 51 

 حتت الوزن الطبيعي

 وزن ربيعي

 زيادة يف الوزن

 8البدانة درجة 

 2البدانة درجة 

 )بدانة مفررة( 5البدانة درجة 

 

 جدول
11.1 

ًثالثاا:ًماًهيًاألساليبًاملستخدمةً

ًيفًحتديدًحالةًالوزن؟

الطريقتان األكرر استخداًما لتقييم حالة الوزن مهرا 

مؤ  كتلة اجلسم وحمي  ا رص. وتستخدم كلٌّ مرنهام 

ويمكن استخدامها لتحديد الصحة واملخارر الصحية، 

كنقطة انطالق عند حتديد الوزن الذي هو أفضرل ألدا. 

الريايض. وسو  نناقش الحًقرا مرؤ  كتلرة اجلسرم 

تقدم والتي  ،وحمي  ا رص مع تقييامت مكونات اجلسم

معلومات مفيدة ملتخصيص التغذية للرياضيني لوضرع 

 خطة إلدارة الوزن بالنسبة هلم.

ً؟ً(BMI)ماًهوًمؤرشًكتلةًاجلسمً

والرذي املقياك األكرر استخداًما وعىل نطاق واسع 

يستخدم الطول والوزن يف حتديرد كتلرة اجلسرم لردى 

ترم حسراب مرؤ  كتلرة والبالغني بحسراب مررتي. 

مرن بيانرات لعردد  Body Mass Index" (BMI)"اجلسرم 

يف الواليرات كبري مرن املجموعرات السركانية العامرة 

ى صرحة هرذا املقيراك. لتحديد مداملتحدة األمريكية 

بقسرمة وزن  (BMI)ويتم احتساب مؤ  كتلة اجلسرم 

الشخص برالكيلوجرام عرىل مربرع الطرول باألمترار. 

 وتقدم أضف إىل معلوماتك الغذائية رريق احلساب.

( يوضح املستويات املرو  هبرا 88.8واجلدول )

التي اعتمدها فريق ا  ا. يف  (BMI)ملؤ  كتلة اجلسم 

نية للصحة بشرأن حتديرد وتقيريم وعرالج املعاهد الور

 . 7زيادة الوزن والبدانة عند البالغني 

لرريس جلررنس حمرردد؛  (BMI)ومررؤ  كتلررة اجلسررم 

وبالتاز فهي مناسبة للرجرال والنسرا. غرري احلوامرل. 

 25.7 -81.3برني  (BMI)ويعت  مؤ  كتلة اجلسم 

 -23ربيعيًّا أو صحيًّا للناك يف املتوسر ، بيرنام يعتر  

 51يف مستوى وزن زائد، وأك  من أو يساوي  27.7

يعترر  بدانررة  51يعترر  برردينًا، وأكرر  مررن أو يسرراوي 

 (BMI)مفررة. ينبغري اسرتخدام مرؤ  كتلرة اجلسرم 

لتصنيف فرط الوزن والبدانة وتقدير املخرارر النسربية 

 مراض مقارنة بالوزن الطبيعي. لأل

 

 

 

 

 

 

 

 أضف إلى معلوماتك الغذائية

 (BMI)مؤرشًكتلةًاجلسمًطريقةًحسابً

 مربع الطول باملرت÷ الوزن بالكيلوجرام 

 8.11الطول = 

 11.6الوزن = 

(BMI)  =11.6 ( ÷8.11)2 =23.8 
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توجد جداول متاحة ملخط  معادلة مرؤ  كتلرة و

واملحسررروبة ملختلرررف االرتفاعرررات  (BMI)اجلسرررم 

. وهرذا يف مالحرق الكتراب واألوزان عىل نطاق واسع

وسيلة سرهلة ومتاحرة  (BMI)جيعل مؤ  كتلة اجلسم 

جلميع املتخصصني يف الصرحة وللجمهرور عرىل حرد 

 السوا. الستخدامها يف تقييم أوزاهنم واحلالة الصحية.

بشكل جيرد مرع  (BMI)ويرتب  مؤ  كتلة اجلسم 

دهون اجلسم. وهنا  أدلة لدعم استخدام مرؤ   كمية

يف تقييم املخارر ألنه يروفر مقياًسرا  (BMI)كتلة اجلسم 

أكرر دقة من إمجاز الدهون يف اجلسم عن قياك الروزن 

لديه  (BMI). ومع ذلك، فنن مؤ  كتلة اجلسم 8،7فق  

بعض القيود عند تطبيقه عىل الرياضيني. وجيوز لألفراد 

تلة من العضرالت العليرا )مررل معظرم الذين لدهيم ك

لردهيم  (BMI)الرياضيني( أن يكون مؤ  كتلة اجلسرم 

؛ ألن األنسرجة العضرلية تكرون أكررر 25.7أعىل من 

كرافة من األنسجة الدهنية؛ وبالتاز وزهنا أك  باملقارنة 

مع حجم مساو من األنسرجة الدهنيرة؛ ممرا يرؤدي إىل 

. وعرىل (BMI)سم ارتفاع وزن اجلسم و مؤ  كتلة اجل

الرغم من أن وزن اجلسم عنرد هرؤال. الرياضريني قرد 

ا؛  يكون أعىل من ذلرك، ولكرن يكونرون نحيلرني جردًّ

وبالتاز لدهيم خمارر صحية أقل عىل الرغم من كروهنم 

. ويمكرن (BMI)يف فئة الوزن الزائد ملؤ  كتلة اجلسم 

إلعطا. الرياضريني  (BMI)استخدام مؤ  كتلة اجلسم 

امة عن وضع أوزاهنم، ولكن قياسات مكونات فكرة ع

اجلسم )نسبة العضالت إىل الدهون( سو  توفر فهراًم 

أفضل حلالتهم الصحية الشاملة فضاًل عن احتياجرافم 

يف األدا. الريايض. ويمكن استخدام مؤ  كتلة اجلسم 

(BMI)  كأداة فحص أساسية للرياضيني. بل هي وسيلة

ال أهنا ليست سوى جز. رسيعة وسهلة لتقييم الوزن، إ

واحد من التقييم الشامل ملساعدة الرياضيني عىل حتديد 

 أفضل األوزان لكلٍّ من الصحة واألدا. الريايض.

ًاجلسم؟ًيفًدهونالماذاًتقولًلناًقياساتًتوزيعً

للتنبرؤ يمكن أن يستخدم  (BMI)مؤ  كتلة اجلسم 

أيًضرا قياسرات  ستخدموي ،باملخارر الصحية املحتملة

أخرى لتقييم املخارر للحصرول عرىل صرورة أوضرح 

 "Waist Circumference"ر رمحرري  ا صررفللصررحة. 

وتررتب   ،رريقيس درجرة توزيرع الروزن حرول ا صر

الدهون املوجودة يف منطقة البطن بمخارر صحية أك  

من الدهون املوجودة يف منطقة الفخرذ. ويعتر  حمري  

رت يف الرجرال، وأكر  مرن سنتيم 812ا رص أك  من 

سنتيمرًتا يف النسا. عالًيا، ويعرض األفراد  طورة  11

  األمراض.

ويتم قياك حمي  ا رص باستخدام  ير  مررن يف 

ر مرن ابراه الوجره والشرخص رأضيق جز. من ا ص

واقًفا. وجيرى القياك بشكل أفضل عرىل اجللرد بردون 

بغري ينومالبس أو يف وجود مالبس ضيقة عىل اجللد، 
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أن يكون الشي  مرحًيا وال يضغ  عىل اجللرد وينبغري 

ر. وبالنسربة رأن يكون موازًيا لألرض بردوران ا صر

ر ريملكون جزً.ا واضرًحا مرن ا صر لألفراد الذين ال

ر يف رالضرريق بررالنظر، فمررن األفضررل قيرراك ا صرر

يمكن أن يكون حمي  واملنتصف أسفل الصدر مبا ة. 

بمخارر اإلصابة باألمراض. ومع ا رص عاماًل للتنبؤ 

ر و مرؤ  كتلرة رذلك، غالًبا ما يستخدم حمري  ا صر

يرتب  ارتفاع ومًعا لتقدير حالة ا طورة.  (BMI)اجلسم 

 -23ما بني  (BMI)حمي  ا رص عند مؤ  كتلة اجلسم 

مع زيادة خمرارر وجرود مررض السركري مرن  55.7

لردهون يف النوع الراين، وارتفاع الضغ  وزيادة تركيز ا

 .10،9اجلسم وأمراض القلب واألوعية الدموية 

( يوضررح ا طررر النسرربي ملحرري  88.2اجلرردول )

ا رص جنبا إىل جنب مع مستويات مؤ  كتلة اجلسرم 

(BMI) وعند مرؤ  كتلرة اجلسرم  .(BMI) > 53  فرال

  ا رص فهرذا املسرتوى لره حاجة إىل إضافة قياك حمي

ية عالية لوجود خمارر مرضية، وقيراك حمري  قوة تنبوئ

ا رص هو جز. من املبادئ التوجيهية لتقيريامت املعهرد 

ويفضل أكرر من قيراك نسربة ، (NIH)الورني للصحة 

ا رص إىل الور  لتقييم فررط الروزن والبدانرة. وعرىل 

الرغم من استخدام قياك حمي  ا رص يف املقرام األول 

لتحديررد املخررارر الصررحية للرياضرريني، وخصوًصررا 

هؤال. الذين يف رياضات األوزان الرقيلرة، وينبغري أن 

يكون قياك حمي  ا رص جزً.ا من التخطري  السرنوي 

 للرياضة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصنيفاتًاإلفراطًيفًالوزنًوالبدانةًع ًطريقًمؤرشًكتلةًاجلسمًوحميطًاخلرص،ًوما

 يرتبطًهباًم ًخماطرًاألمراض*

 

 التصنيفات

 

 مؤرشًكتلةًاجلسم

 

 درجةًالبدانة

 سم102ًً>الرجالً

 سم88ًً>السيداتً

 سم102ًً<الرجالً

 سم88ًً<السيداتً

 حتت الوزن 

 وزن ربيعي

 زيادة يف الوزن

 البدانة

 

 البدانة املفررة

< 81.3 

81.3- 25.7 

23.1- 27.7 

51.1- 55.7 

53.1- 57.7 

> 51 

 ررر

 ررر

 ررر

 8درجة 

 2درجة 

 5درجة 

 ررر

 ررر

 تزداد

 عالية

ا  عالية جدًّ

 عالية بشكل مفرط

 ررر

 ررر

 عالية

ا  عالية جدًّ

ا  عالية جدًّ

 مفرطعالية بشكل 

 * خمارر مرض السكر من النوع الراين، وارتفاع ضغ  الدم، وأمراض القلب واألوعية الدموية.

 املصدر: زيادة حمي  ا رص يمكن أن يكون مؤً ا للخطورة حتا يف األشخاص ذوي الوزن العادي.

National Heart, Lung, and Blood Institute, National Institutes of Health, U.S. Department of Health and 

Human Services. Clinical Guidelines on the Identification, Evaluation, and Treatment of Overweight and 

Obesity in Adults, Evidence Report, 1998. NIH Publication No. 98-4083. 

 

 جدول

11.2 
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 للحصولًعىلًاألداءًاملثايل

قياك الطرول والروزن وحمري  

ر سررهل ورسيررع وغررري را صرر

مكلف وأدواتره موجرودة عنرد 

مجيرررع العررراملني يف الرعايرررة 

احتساب مؤ  كتلة والصحية. 

اجلسررم أو اسررتخدام اجلررداول 

املحسررروبة يررروفر معلومرررات 

موثوق هبا رسيعة عن الريايض. 

قيرراك ا رصرر فقرر  أو نسرربة و

ر إىل الررور  يمكررن أن را صرر

يعطررري معلومرررات إضرررافية 

للمساعدة يف تقييم املخارر عىل 

 الصحة وتوزيع دهون باجلسم.   

 Waist-to-hip ratio" (WHR)"نسبة ا رص إىل الور  

هو قياك آخر لتوزيع الدهون يف حمي  الربطن والرذي 

يقررارن بمحرري  الررور . 

ويعطرري مررؤً ا إىل أيررن 

سب الردهون )اجلرز. رتت

العلرروي مقابررل اجلررز. 

السررفل(، فعررىل سرربيل 

املرال، األفراد الذين ترتسب الردهون لردهيم يف اجلرز. 

السفل )الوركني( لدهيم شكل الكمررى، والعكس إذا 

 اجلز. العلوي )البطن( لدهيم شكل ترسبت الدهون يف

 (.88.2التفاحة )انظر الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يرتم أخرذ  (WHR)ر إىل الرور  رلتحديد نسبة ا ص

قياك ا رص كام هو موضح أعاله للحصول عىل حمي  

 ا رص. 

ويأخذ قياك الور  أو األردا  عىل حسب املكران 

وعنردما يرتم أخرذ القياسرات يرتم األك  يف الدهون. 

ر رحساب نسبة ا ص

 (WHR)إىل الرررور  

عررن رريررق قسررمة 

ر عرىل رحمي  ا صر

حمرررري  الررررور . 

ويكرررون الرجرررال 

والنسررررا. الررررذين 

ر رلدهيم نسبة ا ص

 (WHR)إىل الرررور  

 1.11أكررر  مرررن 

للنسررا. وأكرر  مررن 

للرجرررررال  1.78

أكررررررر عرضرررررة 

لإلصرررابة برررأمراض 

رتفراع ضرغ  الردم، رايني والسركري وارالقلب والش

 . 11رران روالس

ر إىل روأقل عرضة لإلصابة للذين لدهيم نسبة ا ص

 1.13للنسررا.، و  1.95أقررل مررن  (WHR)الررور  

 .11للرجال 

(.ًيوضة ًالفةربًبةنيً ةكلًالتفاحةةًو ةكل11.2ًالشكلً)

الكمثرىًوأنامطًتوزيعًالدهون.ًواألفرادًذووً كلًالتفاحةً

ًبةنيًاخلصة رًوالةور ًومعرضةونًأكثةرًةلدهيمًمعدلًعةال 

 خلطورةًأمراضًالقلبًالوعائية.

 نسبةًاخلرصًإىلًالور 

"Waist-to-hip ratio" (WHR) 

ر والرور  رمقارنة بني نسبة ا صر

ويعطرري مررؤً ا ألنررامط توزيررع 

 الدهون باجلسم.
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ا:ًماًأمهيةًتركيبًاجلسم؟ ًرابعا

قياك الطول مقابل الروزن وقيراك توزيرع دهرون 

اجلسم يف منارق ا رص والور  تعت  وسائل بسريطة، 

وموسعة وغري مكلفة لتحديد الوزن املناسرب وحتديرد 

املخارر عرىل صرحة األفرراد. ومرع ذلرك، فرنن هرذه 

القياسررات ال ترروفر معلومررات حمررددة حررول الكميررة 

واملكونات  الفعلية للدهون يف اجلسم والكتلة العضلية

التي تشكل جمموع كتلرة اجلسرم. واجلسم  مناألخرى 

وحتديد الدهون الفعلية يف اجلسرم، وكتلرة العضرالت 

والعظام والنسب املئوية الشاملة من املعرادن )تركيرب 

اجلسم( يساعد عرىل حتديرد احلالرة الصرحية وكرذلك 

بالنسبة للرياضيني فهو وسيلة ممتازة لتحديد ما إذا كان 

 األمرل لألدا. الريايض.الوزن هو 

ًماًالذيًحيددًتركيبًاجلسم؟

يتكون اجلسم من جمموعرة متنوعرة مرن األنسرجة 

كتلررة وهم يف كتلررة اجلسررم الكليررة. اواملرواد الترري تسرر

هي وزن الدهون يف اجلسرم.  Fat mass" (FM)"الدهون 

% 71% ما. و 81تتكون الدهون يف اجلسم من حواز و

 "Essential body fat"أنسجة دهنية. والدهون األساسية 

هي الدهون التي تدخل يف تركيب األجهرزة الداخليرة 

وبردون  ،مرل اجلهاز العصبي املركزي ونخراع العظرام

هذه الدهون ال يمكن أن يعمل اجلسم بشركل سرليم. 

األساسية يف تكروين الغردد يف النسا. تساهم الدهون و

الرديية ومنطقة احلوض. ونسبة الردهون األساسرية يف 

اجلسم أو احلد األدنا من مستوى الدهون عند الرجال 

برني مرا %، ولدى النسرا. تررتاوح 3 -5بني ما ترتاوح 

. وتوجرررد الررردهون غرررري األساسرررية %12 85 -82

"Nonessential body fat" .يف األنسجة الدهنية 

 Fat-free mass"  (FFM)"ا الية من الدهون والكتلة 

هي وزن مجيرع مكونرات اجلسرم فريام عردا الردهون، 

اهليكررل ، وعضررالتالوتتكررون يف املقررام األول مررن 

املعرادن، وال وترني، واملرا.،  مرن العظمي بام يف ذلرك

باإلضررافة إىل وزن األجهررزة احليويررة. ويطلررق عررىل 

 "Fat-free mass"مصطلح الكتلرة ا اليرة مرن الردهون 

(FFM)  يف بعض األحيران كتلرة اجلسرم بردون دهرون

"Lean body mass" (LBM)  ومررع ذلررك، فررنن كتلررة .

تشمل الدهون األساسرية،  (LBM)اجلسم بدون دهون 

ال تشرتمل عرىل  (FFM)بينام الكتلة ا الية من الردهون 

% من الكتلة ا الية من 91الدهون األساسية. وحواز 

من املا.. وكتلة معرادن العظرام تشكل  (FFM)الدهون 

"Bone mineral mass" (BMM)  هي وزن حمتوى العظرام

من املعادن عىل أساك تقديرات كرافة العظام. وتتكون 

% معرادن وبرروتني. 31% مرا. و31العظام من حواز 

% من وزن اجلسم 83 -82وجمموع وزن العظام حواز 

 % فق  من املعادن.5 -5الكل، ولكن 

هي  Percent body fat" (%BF)"ن اجلسم ونسبة دهو
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وزن اجلسرم الكرل.  عرىلالنسبة املئوية لكتلة الردهون 

وهرري الرررقم الررذي يسررتخدمه معظررم الرياضرريني 

ومدربوهم لتحديد ما إذا كان تركيب جسرم الالعرب 

عطي هذه الذي يمرالًيا. باإلضافة إىل مؤ  كتلة اجلسم 

والقردرة عرىل املعلومات صورة أفضل للصحة العامة 

 األدا. البدين.

 World Health"ومل حتردد منظمرة الصرحة العامليرة 

Organization" (WHO)  واملعهرررد الرررورني للصرررحة

"National Institutes of Health" (NIH) توصررريات ال

بالرتكيب اجلسرامين للمعردالت السركانية. ومل ا اصة 

تقدم هذه املنظامت هرذه التوصريات بسربب أن هنرا  

د من التقنيات املستخدمة لتحديد تكوين اجلسم؛ العدي

ممررا جيعررل مررن الصررعب مقارنررة النتررائق وتقررديم 

التوصيات. باإلضافة إىل ذلك، فبعض هذه األسراليب 

مكلفررة، وتسررتغرق وقًتررا ررروياًل؛ وبالترراز عرردم 

مصداقيتها، وهي ليست متاحة بسرهولة للجمهرور أو 

 ألخصائي الرعاية الصحية.

وكام متت مناقشته سابًقا، فرنن مرؤ  كتلرة اجلسرم 

(BMI)  وحمي  ا رص مها قياسات متوفرة وسهلة وغرري

مكلفة؛ مما جيعلهام مناسربني لعامرة النراك.  وبالنسربة 

للرياضيني، يبقا تركيب اجلسم هرو التقيريم األفضرل 

وحمي  ا رص(؛ ألنره  (BMI))مقابل مؤ  كتلة اجلسم 

الكتلرة ا اليرة مرن الردهون  هو أفضل رريقة لتحديد

(FFM)  و كتلة الدهون(FM). 

وخيتلف تركيب اجلسم اختالًفا كبرًيا برني األفرراد، 

ا مرن العوامرل تشرمل الوراثرة، رويتأثر بعدد ال حيص

واجلررنس، والعمررر، واملرررض، والنظررام الغررذائي، 

كررون ييميررل الشررباب إىل أن وومسررتوى النشرراط. 

أعىل يف وقت الراحرة، معدالت التمريل الغذائي لدهيم 

. ومرع أنحفويكونوا أكرر نشاًرا؛ ونتيجة لذلك فهم 

اقرتاب سن البلرو،، يبردأ الرذكور يف بنرا. املزيرد مرن 

الكتلة العضلية واإلناث يف زيادة كتلة الدهون؛ وذلرك 

بسبب زيادة مستويات اهلرمونات اجلنسية. ويف مرحلة 

شراركات البلو، يستبدل ممارسة الرتامرين املنتظمرة وامل

الرياضررية واألنشررطة الرتوحييررة بالعمررل ومسررئوليات 

األرسة، والنتيجة لذلك ومع مرور الوقت هري نقرص 

يف الكتلة العضلية وزيادة يف كتلة الدهون. ويف األفرراد 

األك  سنًّا يمكن أن يستمر انخفاض مستوى النشاط، 

وظهور بعض األمراض املزمنة، مرل التهاب املفاصل، 

ت، وتراكم الدهون. وهلرذه األسرباب وفقدان العضال

وبنا. عىل الوراثة واالسرتجابة لتردريب الرياضريني يف 

نفس الرياضة وبنفس برنامق التدريبي سرو  جيردون 

 تفاوًتا يف قياسات تركيب اجلسم.

ًماًهيًاألساليبًاملستخدمةًيفًقياسًتركيبًاجلسم؟

يمكن قياك مكونات اجلسم بمجموعة متنوعة من 

ا رسيعة وغري مكلفة نسبيًّا إلمتامها، يف الطرق. وبعضه

حني أن بعضها اآلخرر مضريعة للوقرت فتعتر  عاليرة 
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التقنية ومكلفة. وختتلف دقة قياسات تركيرب اجلسرم 

اختالًفا كبرًيا. ويف الواقع، حتا التقنيات األكرر دقة هبا 

%. وهذا اجلز. يتناول 5-2أخطا. يف القياك يف حدود 

قياك تكوين اجلسم يف امليدان، األدوات املستخدمة يف 

واملخت ات، والتي تشمل الوزن حترت املرا.، وقيراك 

حجم إزاحة اهلوا.، وحتليل مقاومة الكهربا. احليويرة، 

وقيرراك ربقررات اجللررد، وقيرراك امتصرراص الطاقررة 

 املزدوجة باألشعة السينية، وغريها.

وأفضل الطرق لتحديرد تركيرب اجلسرم هري عرن 

أو قيراك امتصراص الطاقرة  رريق الوزن حترت املرا.،

املزدوجة باألشعة السينية. وتعت  هرذه التقنيرات مرن 

التقنيات الدقيقة، والتي تم التأكد من صردقها وثبافرا 

باألبحاث العلمية. وتستخدم ملساعدة وسرائل أخررى 

 يف التحقق من صحة تكوين اجلسم.

ً"Underwater weighing"قياسًالوزنًحتتًاملاءً

قياك الوزن حتت املرا. أو الروزن اهليدروسرتاتيكي 

هو أحد تقييامت تكوين اجلسم بناً. عرىل حتديرد كرافرة 

اجلسررم. ولتحديررد كرافررة 

اجلسررم، يررتم أوالً قيرراك 

وزن الريرررررايض عرررررىل 

األرض، ثرررم يرررتم غمرررر 

الريايض يف حوض من املا. 

 (. 88.5لقياك الوزن حتت املا. )انظر الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والنظرية األساسية هنا هي أن الكتلرة ا اليرة مرن 

وزن  الدهون تغرق والدهون تطفو، وبالتراز كلرام زاد

اجلسم يف املا. يعني أن دهون اجلسم أقل. وألن اهلروا. 

املوجود يف الرئتني سو  يساعد أيًضرا الشرخص عرىل 

الطفو عند الغوص يف املا.؛ لذا جيب حتديد حجم اهلوا. 

املوجود يف الرئتني يف أثنا. عملية الوزن واستبعاد هرذا 

التأثري وبعرد أن يرتم التحديرد الردقيق للروزن خرارج 

املا.، يتم استخدام قانون أرشيميدك لتحديرد  وداخل

أن الفرق حجم اجلسم. وينص قانون أرشيميدك عىل 

بني الوزن يف اهلوا. والوزن يف املا. يساوي وزن حجرم 

 :املا. املزاح بواسطة اجلسم

(.ًيوض ًقياسًالوزنًحتةتًاملةاء.ًو ةبًأثنةاء11.3ًالشكلً)

ةاًقبةلًالغةو ً الوزنًحتتًاملاءًأنًيفرغًالريايضًالنفسًمتاما

 أسفلًاملاءًبدونًحركةًوحتىًيثبتًاملاءًوامليزان.ً

  حتتًاملاءقياسًالوزنً

 "Underwater weighing" 
املعيار الرذهبي لتحديرد تركيرب 

اجلسم، والذي يتمررل يف حتديرد 

وزن الشخص أثنا. وجوده متامرا 

 أسفل املا..



 359 إدارة الوزن                                                                                                                               

الكتلة )حجم املا. املزاح بواسطة اجلسم( = وزن 

 وزن اجلسم يف املا. –اجلسم يف اهلوا. 

خاصية فيزيائية معروفة، فيمكن هلا وألن كرافة املا. 

حسرراب حجررم اجلسررم باسررتخدام الصرريغ التاليررة 

 للحصول عىل الكرافة: 

 حجم املا.÷ كرافة املا. = كتلة املا. 

وعندما تتم إعادة ترتيب الصيغة حلرل حجرم املرا. 

 تصبح املعادلة:

 كتلة املا. ÷  حجم املا. = كرافة املا.

حجرم املرا. يمكرن التعرويض يف  وبمجرد حساب

 املعادلة التالية لتحديد كرافة اجلسم:

 حجم اجلسم )املا.(÷ كرافة اجلسم = كتلة اجلسم 

وكتلة اجلسم تساوي وزن اجلسم يف اهلوا.، وحجم 

اجلسم يساوي حجم املا. الذي ترم حسرابه يف املعادلرة 

السابقة. وبمجرد حساب كرافة اجلسم يتم حتويلهرا إىل 

الدهون بنا. عىل بيانرات مرن دراسرات خمت يرة، نسبة 

والتي حددت كرافرة األنسرجة املختلفرة مرن اجلسرم. 

 1.7وأنسجة اجلسم املختلفة هلا كرافة ترتاوح مرا برني 

جراًما لكل ملليلرت. وباختصرار، كلرام زادت  8,8 إىل

كرافة اجلسم؛ كانت الكتلة ا اليرة مرن الردهون أكر  

 .يكون الريايض أكرر نحافةو

معظم األخطا. املرتبطة هبرذا األسرلوب تنشرأ مرن 

االفرتاضات عند حتويل كرافة اجلسرم إىل نسربة دهرون 

اجلسم. وعىل الرغم من أن كرافة الدهون من شرخص 

آلخر تتفق إىل حرد مرا، ويمكرن لالفرتاضرات حرول 

الكتلة ا الية من الدهون أن تقلل الدقة. واملشكلة هي 

نسرجة تشركل كتلرة يفررتض أن كرل مكونرات األ هأن

اجلسم ا الية من الدهون وموجرودة برنفس النسرب، 

وتشكل نفس النسربة املئويرة مرن الكتلرة ا اليرة مرن 

 من شخص آلخر.  (FFM)الدهون 

هررذا االفرررتاض خطررأ؛ ألنرره عررىل سرربيل املرررال و

السرريدات الررالهي لرردهين هشاشررة يف العظررام سررتكون 

 وزنكررذلك لرردهين كرافررة عظررام أقررل مررن املعترراد و

العضالت؛ إًذا سو  يعوض النقص يف الكتلة ا اليرة 

عررن املفرررتض. وحلسررن احلرر ،  (FFM)مررن الرردهون 

فا طأ الناجم صغري نسبيًّا يف معظرم الظررو ؛ وهلرذا 

السبب ال يزال قياك الوزن حتت املا. هرو األفضرل يف 

 تقييم مكونات اجلسم. 

باإلضررافة إىل ذلررك، رررور البرراحرون معررادالت 

تلررف املجموعررات السرركانية ملراعرراة التحويررل ملخ

لزيادة  (FFM)االختالفات يف الكتلة ا الية من الدهون 

دقة هذا التقيريم. ويف ظرل الظررو  املراليرة للقيراك 

وتطبيق صيغة التحويل املناسبة، نجد أن ا طأ املعياري 

 .11% 2.3 +للقياك تقريًبا 

وهنا  بعض السلبيات لقيراك الروزن حترت املرا. 

(UWW) وذلررك لعرردم أهنررا برررى يف املخترر ؛  يهررو
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إجرا.ات القياك  ، باإلضافة إىلنقل خزان املا. إمكانية

عقدة، واحلصول عىل مجيع البيانات املطلوبة يتطلرب امل

بعض ا  ة التقنية، وكرري من الناك ال حيبون الدخول 

يف خزان ما. عميق، ناهيك عن غمر أنفسهم متاًما لعدة 

قياك وزهنم حتت املا.. وأخرًيا، يتطلب ثوان، بينام يتم 

القياك اتباع الشرخص لربعض اإلرشرادات املحرددة 

للغاية، ويمكن أن تكون عملية صعبة خصوًصرا عنرد 

 األرفال.

 قياسًحجمًإزاحةًاهلواءً

"Air Displacement Plethysmography"ً

وهرري رريقررة حديرررة لتحليررل مكونررات اجلسررم 

ولكنها تتريح  (UWW)ومشاهبة لقياك الوزن حتت املا. 

حتديررد حجررم اجلسررم 

 إزاحررة برراالعتامد عررىل

اهلوا. بردالً مرن املرا.. 

ومرررل قيرراك الرروزن 

 (UWW)حترررت املرررا. 

بمجرررد معرفررة حجررم 

اجلسم يمكن حسراب 

كرافة اجلسم، واستخدامه يف حتديد نسبة دهون اجلسم. 

ا ويسرتخدم لقيراك حجرم  ويسما اجلهاز املتاح باريًّ

. وهرذا "BOD POD"إزاحة اهلروا. بجهراز البرود برود 

يف شكل بيضة جيلس الشرخص  اجلهاز عبارة عن وعا.

 (. 88.5فيها )انظر الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وداخل الوعا. هنا  حجرتان مرن اهلروا. )حجررة 

فيها الشخص وحجرة أخرى خلف الشرخص( جيلس 

ويفصل بينهام حجراب حراجز متحرر . وبمجررد أن 

جيلس الشخص داخل الغرفة األمامية، يرتم اسرتخدام 

احلجاب احلاجز بني الغرفتني إلنتاج تقلبات يف ضرغ  

الغرفة. ويستخدم الفررق يف الضرغوط برني الغررفتني 

حلساب حجم الغرفة األمامية، والتري بردورها يمكرن 

 استخدامها حلساب حجم جسم الشخص.

قيراك دقرة دقة قياك حجم إزاحة اهلوا. مشرابه لو

، وهررو عرضرره لكرررري مررن (UWW)الرروزن حتررت املررا. 

 (UWW)األخطا. املفرتضة يف قياك الوزن حترت املرا. 

بعررض ألنرره وبمجرررد حسرراب كرافررة اجلسررم نجررد 

االفرتاضات يف التحويل لنسبة دهون اجلسرم. ومزايرا 

.ًواسةتخدامً "BOD POD" (.ًجهازًالبودًبود11.4الشكلً)

هذاًاجلهازًيوفرًبدائلًلقياسًالوزنًحتتًاملةاء،ًوهةوًسةهلً

 الستخدامًوأقلًيفًالتكلفةًًوبنفسًالدقة.ً

 قياسًحجمًإزاحةًاهلواء

ً"Air Displacement 

Plethysmography" 

تقنيررة لقيرراك حجررم اهلرروا. املررزاح 

لشرررخص أو ألي  .. ويسرررتخدم 

قياك حجرم إزاحرة اهلروا. يف تقيريم 

مكونات اجلسم وحتديد حجم اجلسم 

 عن رريقة حساب كرافة اجلسم. 
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اك باستخدام حجم إزاحة اهلوا. عن قياك رريقة القي

هرو أن األشرخاص يكونرون  (UWW)الوزن حتت املا. 

غري مبللني وغري متخوفني من النزول أسفل املا.، وهو 

بسي  نسبيًّا لالستخدام، ويمكن احلصول عرىل نترائق 

نقل اجلهاز بسهولة. وسرلبيات كام يمكن  ،رسيعة أيًضا

 "BOD POD"ود أن جهراز البرود برهري هذه الطريقرة 

تسرتطيع توفريهرا  مكلف، وحيتاج ميزانيرات كبررية ال

 ت الرياضية.العديد من املنشآ

 قياسًامتصا ًالطاقةًاملزدوجةًباأل عةًالسينيةً

"Dul-Energy X-ray Absorptiometry"    ً

قياك امتصاص الطاقة املزدوجة باألشرعة السرينية 

(DEXA) ويستخدم يف قياك كرافة املعرادن يف العظرام ،

الصررحة منررذ وذلررك يف البحرروث العلميررة وتقيرريامت 

سنوات عديدة. ويسمح استخدام هذا القياك لتقيريم 

خمرررارر مررررض ترقرررق 

العظررام وقيرراك كرافررة 

 bone"املعادن يف العظام 

mineral density" (BMD) 

أجررررزا. اجلسررررم. يف 

ايًضا يمكن استخدامه و

لقياك مكونات تركيب 

هررذا اجلسررم. وخررالل 

القياك يتم وضع املفحوص عىل راولة يسرتلقي فيهرا 

املاسح عىل رول  (DEXA)عىل ظهره، ويتم مترير جهاز 

 (. 88.3جسم املفحوص )انظر الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

أنسرجة ف ،كام هو احلال مع تقنية األشرعة السرينيةو

اجلسررم املختلفررة متررتص أو تعكررس األشررعة السررينية 

بدرجات متفاوتة؛ مما يسمح بتاميز أنوع األنسجة. ويتم 

حتليررل معلومررات األشررعة السررينية بواسررطة برنررامق 

الكمبيوتر الذي يفرق برني أنرواع األنسرجة املختلفرة، 

وحيسب نسبة دهون اجلسم. وعرىل عكرس البرود برود 

"BOD POD"،  حتت املا. وقياك الوزن(UWW) والتي ،

تقوم عىل نموذج ثنائي مرن مكونرات تركيرب اجلسرم 

و كتلرة الردهون  (FFM))الكتلة ا اليرة مرن الردهون 

(FM) فنن قياك امتصاص الطاقة املزدوجرة باألشرعة )

ويوفر مظهرر ثالثري لتكروين اجلسرم  (DEXA)السينية 

، وكتلة العظام، وكتلة اجلسم بدون (FM))كتلة الدهون 

شررارت إىل دقررة قيرراك أ(. ومعظررم الدراسررات دهررن

 (DEXA)امتصاص الطاقة املزدوجرة باألشرعة السرينية 

وارتباره بشكل جيد مع نتائق قياك الوزن حترت املرا. 

(UWW) 14،13. 

امتصا ًالطاقةًاملزدوجةًً(.ًيوض ًجهازًقياس11.1الشكلً)

 .(DEXA)ًباأل عةًالسينية

قيةةاسًامتصةةا ًالطاقةةةًاملزدوجةةةً

   باأل عةًالسينية

 "Dul-Energy X-ray Absorpti-
ometry" 

رريقة لتقييم تركيب اجلسم وتشرتمل 

عىل املسح الضوئي للجسم باستخدام 

تكنولوجيا التصوير اإلشعاعي للتميز 

 بني الدهون وأنسجة اجلسم املختلفة.
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ومزايا قياك امتصاص الطاقرة املزدوجرة باألشرعة 

هو أنه األسلوب الوحيد الرذي يروفر  (DEXA)السينية 

قياك مكونات اجلسم جلز. حمردد باجلسرم أو للجسرم 

وبالتراز ، كله. وال يتطلب تعاوًنا كبرًيا من املفحروص

فهو يستخدم بشكل واسع جلميع األعامر واملسرتويات 

رعة رالصحية ولسهولة التشغيل، ويؤدى القيراك بسر

لبيات هرذه دقيقة(. أما س 21إىل  83)فيستغرق حواز 

الطريقة فهي أن اآللة كبرية ومكلفة، وليس من السهل 

نقلها. ونتيجة لرذلك؛ فعرادة مرا تكرون هرذه اآلالت 

موجودة فقر  يف املؤسسرات البحريرة أو يف بهيرزات 

 العيادات.

ًحتليلًمقاومةًالكهرباءًاحليويةً

"Bioelectrical Impedance Analysis"ً

وسيلة  (BIA)أصبح حتليل مقاومة الكهربا. احليوية 

شائعة لتقييم مكونات اجلسم. وهنا  جمموعة متنوعرة 

متاحرة  (BIA)من أجهرزة 

خدام تسلعامة السكان لال

املنررزز، وأجهررزة أكرررر 

تطوًرا متاحة يف العيادات 

وأماكن البحث. وخرالل 

حتليررل مقاومررة الكهربررا. 

املعمل، يرقرد الشرخص عرىل سرطح يف  (BIA)احليوية 

يرتم وضرع أقطراب و للكهربرا.، غري موصرل ىمستو

كهربائية عىل اثنني من أجزا. خمتلفة من اجلسم، وعرادة 

دة عىل اليد التري عرىل ما تكون واحدة عىل القدم وواح

ثم يتم مترير تيرار (. 88.6نفس اجلانب )انظر الشكل 

كهربائي غري حمسوك بني األقطراب وقيراك املقاومرة 

 لتدفق الكهربا..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وألن من ا صائص الفيزيائية للردهون أهنرا مرادة 

عازلة؛ فزيادة مقاومة تدفق الكهربا. تعني ارتفاع نسبة 

جلسررم. وتسررتخدم برررامق الرردهون املوجررودة يف ا

الكمبيوتر معدالت للتنبؤ عىل أساك اجلرنس والعمرر 

 لتحويل مقاومة الدهون يف اجلسم إىل نسبة مئوية.

 (BIA)وتعتمد دقة حتليل مقاومة الكهربرا. احليويرة 

عىل املعادالت التي تستخدم يف التنبؤ وعام إذا توافرت 

ات  وط معينة قبل إجرا. القياك. ومن أهم االهتامم

. 15يف اإلجرا.ات قبل القياك هرو مسرتوى كميرة املرا.

  ةحتليلًمقاومةًالكهرباءًاحليوي

"Bioelectrical Impedance 

Analysis" 
تقنية لتقييم تركيرب اجلسرم والتري 

تقيس مقاومرة تردفق كهربرا. غرري 

حسوسة خالل اجلسم، ثم حتسب امل

 نسبة الدهون من قياك املقاومة.

(.ًيوضةة ًحتليةةلًمقاومةةةًالكهربةةاءًاحليويةةة11.6ًالشةةكلً)

(BIA)ًتيةارً.ًاملقاومةًالتيًيةتمًقياسةهاًمة ًخةرلًمةرور

 كهربائيًيفًاجلسمًحتددًمكوناتًاجلسم.
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فالريايض الذي لديه كمية زائدة مرن املرا. قبرل إجررا. 

مرن املررجح أن  (BIA)حتليل مقاومة الكهربا. احليويرة 

تكون لديه نسبة مرتفعة من الردهون يف اجلسرم، بيرنام 

الذي لديه جفا  من املحتمل أن حيسب له نسربة اقرل 

جلسررم عررن لرو تررم حسرراب هررذا يف مرن الرردهون يف ا

. 15الظررررو  الطبيعيرررة حلالرررة السررروائل يف اجلسرررم

وللحصول عىل قياسات دقيقة، جيب عىل املفحوصرني 

ساعة قبرل  51بنب تناول املواد الكحولية يف غضون 

االختبار  وبنب النشاط البدين املعتردل أو العنيرف يف 

ساعة قبل االختبرار واالمتنراع عرن تنراول 82غضون

ساعات من االختبار وبنب تناول  5عام يف غضون الط

أي من املواد التي هلرا آثرار مردرة للبرول، برام يف ذلرك 

الكافني وذلك قبرل إجررا. االختبرار، وتفريرغ املرانرة 

تطبيق معادلة التنبرؤ  مبا ة قبل االختبار. وعندما يتم

سررتيفا.  وط القيرراك، يمكررن أن يكررون املناسرربة وا

 (BIA)ليل مقاومة الكهربا. احليويرة ا طأ املعياري لتح

 .16%(3 +صغرًيا نسبيًّا )

لقردم مقيراك امقياك احلرامم املحمرول أو هنا  و

ال ، و (BIA)كأحد أنواع حتليل مقاومة الكهربا. احليوية 

عترر  دقيقررة يف القيرراك مرررل األنررواع املوجررودة يف ي

املخت ات. ومع ذلك يمكن استخدامها مع مزيق مرن 

الوزن لتقييم التغرريات يف الكتلرة مرع مررور قياسات 

والرياضيون الذين يقومون ب نامق غذائي أو  .الوقت

ريايض لتغيري تركيب اجلسم )إما حيصرلون عرىل كتلرة 

وإما يفقردون كتلرة الردهون  (FFM)خالية من الدهون 

(FM) )يمكررنهم اسررتخدام هررذه املقرراييس كمسرراعد و

تغريات يف نسبة لقياك الوزن وحده. ويمكنهم حتديد ال

والوزن مع مرور الوقت لتحديرد مردى  %BFالدهون 

ري. وملزيد من النجاح يف تقييم اسرتخدام مقيراك يالتغ

اليد والرجل جيب أن تؤدى القياسات أسبوعيًّا يف نفس 

اليوم، ويف نفس التوقيت يف اليوم قبل التردريب ومرع 

 نفس كمية املا.. 

ً"Skinfold Assessment"تقييمًثناياًاجللدً

يمكررن تقرردير تكرروين اجلسررم عررن رريررق قيرراك 

الدهون حتت اجللرد. ويرتم قيراك سرامكة ثنايرا ربقرة 

الدهون حتت اجللرد مبرا ة باسرتخدام ماسرك ثنايرا 

ربقات اجللد )الفرجرار( وأثنرا. قيراك ثنايرا ربقرات 

اجللد يقوم الفاحص بالقبض عىل ثنايا ربقرات اجللرد 

ويف أثنا. القبض عىل ربقات بني أصبع اإلهبام والسبابة 

اجللد يتم وضع ماسك القياك بشكل عمودي أسرفل 

نصف بوصة من مكان القبض عىل ثنايا ربقات اجللد. 

ويضغ  بني فكني املاسك لقياك سامكة ثنايرا ربقرات 

 اجللد بامللليمرت. 

( يوضح مسا  ثنايا ربقات اجللرد 88.9الشكل )

ربقرات اجللرد  )الفرجار( املستخدم لقياك سامكة ثنايا

يررتم أخررذ وللعضررلة ذات الرالثررة راوك العضرردية. 

 القياسات يف مواقع تشحيية عدة عىل اجلسم. 
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رحيية ررد قائمة باملواقع التشرر( يس88.5اجلدول )

 الشائعة لقياك سامكة ثنايا ربقات اجللد.

وبعد أخذ قياسات ثنايا ربقات اجللد يمكن تطبيق 

لتحديررد نسرربة الرردهون يف اجلسررم  معررادالت التنبررؤ

عموًما. وبمجرد حتديد نسربة الردهون يمكرن إجررا. 

حسابات أخرى لتحديد الكتلرة ا اليرة مرن الردهون 

(FFM)  أو كتلة الدهون(FM). 

املعادلرة يمكن تطبيق وزن الشخص ) تم حتديدإذا  

 (:تاليةال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزن اجلسم× = % دهون اجلسم  (FM)كتلة الدهون 

 –= وزن اجلسرم  (FFM)الكتلة ا الية من الردهون 

 (FM)كتلة الدهون 

كيلوجراًما نسربة  68.5واملرال التاز لريايض يزن 

 % :22دهون اجلسم 

 1.22  ×68.5  =85.3=  (FM)كتلررة الرردهون 

الكتلة ا الية من الردهون بينام  .كيلوجراًما كتلة دهون

(FFM)  =68.5 – 85.3  =59.1  كيلوجراًما كتلرة

 الية من الدهون.اجلسم ا 

م ًدهونًاجلسمًخمزنةًحتتًاجللد؛ًولذلكًعندماًيتمًقياسًثناياًطبقاتًاجللةدً(.ًقياسًثناياًطبقاتًاجللد.ًهنا ًكميةًكبرية11.7ًالشكلً)

بشكلًسليمًيمك ًقياسًمؤرشًبدانةًاجلسم.ًيمك ًبسهولةًالوقوعًيفًأخطاءًم ًخرلً خصًليسًلديهًخربةًعىلًالقياس،ًويستخدمً

 وًالبدانة.قياسًثناياًطبقاتًاجللدًبشكلًأفضلًلقياسًسوءًالتغذيةًع ًحتديدًالوزنًالزائدًأ
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وتعتمد دقة قياك سامكة ثنايرا ربقرات اجللرد عرىل 

كررية: األوىل أنه ليس كل الدهون خمزونة حتت عوامل 

اجللد. ويف احلقيقة، فننه يمكن العرور عىل ما يصرل إىل 

% أو أكرر من الدهون يف اجلسرم يف منرارق أخررى 31

حتررت اجللررد؛ ونتيجررة لررذلك فالبررد مررن افرررتاض أن 

مستويات الدهون حتت اجللد مؤ ات دقيقة للدهون 

م العديررد مررن يف اجلسررم بشرركل عررام. ولقررد اسررتخد

املعادالت؛ لتحسني دقة قياسات ثنايا اجللد من حيرث 

صلتها بنمجاز الدهون يف اجلسم، وباإلضرافة إىل ذلرك 

يمكن لألخطا. الفنيرة يف قيراك سرامكة ثنايرا ربقرات 

م رريقرة قيراك ياجللد أن تقلل من دقة القياك. وتعلر

توجيهات سليمة وممارسة إىل ثنايا ربقات اجللد حيتاج 

ألن القبض بالشكل ا ارئ عىل ثنايرا وذلك رة. مستم

وضع  وأأخذ القياسات يف األماكن ا ارئة، أو  اجللد،

املاسك )الفرجار( بشكل غري صحيح عىل الرنايا يمكن 

أن يؤثر كل هذا عىل دقة القياك. وعىل سبيل املرال، إذا 

ثواٍن قبل أخذ  5تم تر  املاسك يف املوقع ملدة أكرر من 

وإذا كران إجررا.  ،ل القياك يف هرذا املوقرعالقياك يق

االختبار من ذوي ا  ة؛ فسرو  يرتم اتبراع أسراليب 

قياك موحدة وتطبيق معادالت التنبؤ الصحيحة؛ ومن 

ثم التنبؤ بدقة تقييم نسبة دهون ثنايا اجللد بنسبة تصرل 

 .17% من قياك الوزن حتت املا.5-5إىل 

 قائمةًباملواقعًالترشحييةًالشائعةًلقياسًسامكةًثناياًطبقاتًاجللد

 املكانًالترشحيي اجتاهًالثنايا اسمًاملوقعًلثناياًاجللد

 البطن

 ذات الرأسني

 ذات الرالثة راوك 

 الصدر

 

 الساق

 منتصف اإلب 

 حتت الكتف

 فوق احلرقفة

 الفخذ

 عمودي

 عمودي

 عمودي

 أفقي

 

 عمودي

 عمودي

 أفقي

 أفقي

 عمودي

 سم عىل يمني الرسة. 2

 خ  الوس  األمامي للذراع للعضلة ذات الرأسني العضدية.

 خ  الوس  ا لفي للذراع للعضلة ذات الرالثة راوك العضدية.

 ال: نصف املسافة بني الطية اإلبطية األمامية واحللمة.الرج

 السيدات: ثلث املسافة بني الطية اإلبطية األمامية واحللمة.

 نيس لعضلة الساق عىل مستوى أك  مقاكخ  الوس  من اجلانب اال 

 خ  منتصف اإلب  عىل مستوى عظمة القص.

 سم أسفل الزاوية السفلية للكتف. 8-2

 األمامي العلوي فوق احلرقفةا   اإلبطي 

 يف منتصف الطريق.وخ  الوس  األمامي من الفخذ 

American College of Sport Medicine. Physical fitness testing and interpretation. In: Franklin BA, Whaley MH, Howley 

ET, eds. ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 6th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and 

Wilkins; 2000. 

 

 جدول
11.3 



  رياضينيللتغذية الالتطبيقات العملية يف  355

ن وكرام ترم توضريحه يمكرن اسرتخدام العديرد مرر

الطرررق لتقيرريم مكونررات اجلسررم لرردى الرياضرريني. 

واختيار األسلوب املستخدم يعتمد عىل ما هي املعدات 

واملوظفون املتروفرون والتكلفرة، وبغرض النظرر عرن 

الطريقررة املختررارة فينبغرري للريررايض اسررتخدام نفررس 

األسلوب يف إعادة تقييم تكوين اجلسرم الحًقرا وهرذا 

ني اإلجرا.ات يف قياك يقلل من االختالفات املنهجية ب

تكوين اجلسم، وجيعرل مرن السرهل متابعرة التغرريات 

الفعلية التي يمكن أن حتدث يف تكوين اجلسم مع مرور 

الوقت. وعمومرا، فرنن قلرة نسربة الردهون يف اجلسرم 

وزيررادة الكتلررة ا اليررة مررن الرردهون هررو األمرررل 

للرياضرريني، ومررع ذلررك نجررد أن مكونررات أجسررام 

لررذا ينبغرري أن يكررون املرردربون  الرياضرريني خمتلفررة؛

واملتخصصون يف التغذية حريصرني عرىل عردم حتديرد 

للفريق أو  جيب حتقيقها مستوى واحد ملكونات اجلسم

، بل ينبغي أن توضع مستويات جموعة من الرياضينيمل

مكونات اجلسم عىل أساك الفروق الفردية للريرايض، 

  والوراثررة، واملتطلبررات البدنيررة للرياضررة، واألهرردا

 الرياضية، واحلالة الصحية.

ًكيفًيؤثرًتركيبًاجلسمًعىلًاألداءًالريايض؟ً

هنا  مسرتويات أساسرية ملكونرات اجلسرم حمرددة 

سركان، ولكرن ال توجرد مسرتويات لللعامة اللصحة 

ومعايري خاصة بالرياضريني يف الرياضرات ا اصرة أو 

درك إدارة الوزن املجموعات الرياضية؛ لذا جيب أن ت  

إىل نظر التي تتعلق بتكوين اجلسم، وجيب أن ي  والقضايا 

معه للقيمة الفعليرة لردهون  نعملفريق  وأكل ريايض 

لتحديد ما إذا كران واجلسم وكتلة اجلسم بدون دهون؛ 

هنا  ما ي ر التغيري يف الروزن أو تكروين اجلسرم هلرذا 

إىل بيانرات  احلاليرة الريايض. ويمكن مقارنة البيانرات

اعتبارات إضافية ألدا. ألي  ة، أومنشورة لرياضة معين

الرياضرريني احلاليررة، واألهرردا ، والنظررام الغررذائي، 

وأنامط املامرسة، والصحة لتحديد مرا إذا كران تكروين 

 اجلسم يف النطاق املراز.

 (WHO)وعىل الرغم من أن منظمة الصرحة العامليرة 

قامرت بضرب  معرايري  (NIH)واملعهد الورني للصرحة 

السكان فقد اقرتح آخررون مردًى  تكوين اجلسم لعامة

 -21% للرجرال و21 -81 وهو صحيًّا لدهون اجلسم

. وهررذه التوصرريات العامررة قررد ال 18% للسرريدات 51

تعكررس معررايري األدا. الريررايض للرياضرريني. ويتوقررع 

الرياضرريون أن هنررا  وزًنررا مراليًّررا أو تكوينًررا جسررامنيًّا 

يًّا. مناسررًبا لرياضررتهم؛ وبالترراز بالنسرربة هلررم شخصرر

فاقرتاح تكوين جسم مرراز أو نسرب دهرون للجسرم 

خاصررة بالرياضررة يضررع افرررتاض أن هنررا  جمموعررة 

معروفة من املزيق األمرل مرن كتلرة الردهون والكتلرة 

ا الية من الدهون والتي هي األفضل لألدا. الريرايض 

يف رياضة معينرة أو النشراط. ومرع ذلرك، فرنن كلمرة 
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العب إىل العب ألن )مراز( من الصعب حتديدها من 

هنا  الكرري من االعتبرارات الفرديرة التري تسراهم يف 

تكوين اجلسم. كالوراثة واالختالفات البدنية وتوزيرع 

الدهون والعضالت، وهي ليست سوى عدد قليل من 

االعتبررارات الترري ينظررر إليهررا، وألن األدا. الريررايض 

ا مرن العوامرل، أحردها ريتحدد من قبل عدد ال حيص

 (FM)، و كتلة الدهون (FFM)الكتلة ا الية من الدهون 

 يف الرياضيني.

ومتيل املستويات املطلوبة لتكوين اجلسرم للحفرا  

عىل الصحة إىل أن تكون أكرر ليونة من تلك املطلوبرة؛ 

لتحقيررق األدا. األمرررل يف العديررد مررن الرياضررات. 

وين اجلسرم ولذلك؛ فقرد ترم حتديرد التوصريات لتكر

للرياضيني من خالل اختاذ متوس  وزن اجلسم ونسربة 

الدهون من جمموعات كبرية مرن نخبرة الرياضريني يف 

 خمتلف األلعاب الرياضية. 

 Manore and" والباحرررران مرررونرو وتومسرررون

Thompson"  استعرضا نسب الردهون يف اجلسرم لردى

الرياضرريني مررن الررذكور واإلنرراث يف جمموعررة كبرررية 

ووجررردت نترررائجهم ، 19مرررن الرياضرراتومتنوعررة 

اختالفات يف مردى نسرب الردهون يف اجلسرم لرنفس 

الرياضة واجلنس مرع الغالبيرة العظمرا هلرذه العينرة. 

وتراوحت هذه النسب املئوية من الدهون يف اجلسم ما 

% 21 -9% للررذكور الرياضرريني، و 7 -3يقرررب مررن 

للسيدات الرياضيات. وهرذه املسرتويات يف دراسرات 

أخرى يمكن أن تكون صحية لبعض الرياضيني بحرية 

ا بالنسبة لباقي الرياضريني، وينبغري أال  ومنخفضة جدًّ

 تكون بالرضورة مرالية لرياضة معينة.

ويف الرياضررات املختلفررة هنررا  مسررتويات خمتلفررة 

ملكونات اجلسم النموذجية. عىل سبيل املرال، رياضات 

ات مرل اجلمباز، وألعاب القوى وغريهرا مرن الرياضر

الترري حيترراج الرياضرريون فيهررا أن يعملرروا ضررد أوزان 

أجسامهم ألدا. املسابقات يميلرون إىل االسرتفادة مرن 

هذه النسب املنخفضرة مرن دهرون اجلسرم. ويف هرذه 

الرياضات تزيد الردهون الزائردة يف اجلسرم مرن وزن 

اجلسم باستمرار وال تقدم أي فائدة فيام يتعلق بالقوة أو 

رة أخرى، يعت  وزن الردهون عنرد إنتاج الطاقة. وبعبا

هؤال. الرياضريني )الروزن السراكن(. وعرىل العكرس 

بالنسبة للرياضريني الرذين يمررل الروزن أمهيرة يف أدا. 

رياضافم  قد يكون الوزن الساكن مفيًدا. وعىل سربيل 

املرال، فالعبو خ  الوس  يف كررة القردم األمريكيرة، 

ن مرن وزن والعبو رياضة السرومو اليابانيرة يسرتفيدو

الدهون الزائد. وحيسن زيادة وزن اجلسم عنرد هرؤال. 

الرياضيني من اسرتقرارهم، ويسراعدهم عرىل الربرات 

مرال آخر حيث ووعىل التخلص من املنافسني أمامهم. 

أن الدهون تكون مفيدة للسباحني املسافات الطويلة يف 

املا. البرارد؛ ألن زيرادة مسرتويات الردهون يف اجلسرم 

لطفررو وتقلررل املقاومررة وترروفر العررازل تسرراعد عررىل ا
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 احلراري من املا. البارد.

هنا  العديد من األلعاب الرياضية التري تقرع مرا و

بني النقيضني فيام يتعلق بمتطلبات الدهون يف اجلسرم. 

ففي بعض األلعاب الرياضية، نجرد أن ررول اجلسرم 

أكرر أمهية من الدهون يف اجلسم )عىل سبيل املرال، كرة 

ويف الرياضرات األخررى، يمكرن ملسرتويات السلة(. 

معتدلة من الدهون يف اجلسم أن تكون مفيدة راملا أهنرا 

رعة ) مررل رياضرة الركبري رليست عىل حسراب السر

 واهلوكي(. 

وعىل الرغم مرن حقيقرة أن مسرتويات الردهون يف 

اجلسم ختتلف مرن رياضرة إىل أخررى فرنن املتطلبرات 

ارة، والطرول( األخرى املتصرلة بالرياضرة )مررل املهر

تكون متساوية. وعموًما، فنن زيادة وزن دهون اجلسم 

 يكون من السلبيات للرياضيني. 

والعديد من الرياضيني يراقبون أوزن أجسامهم كام 

لو أنه يعد مؤ  جيرًدا ملسرتويات الردهون أو تكروين 

اجلسم وهذا أبعد ما يكون عن احلقيقة. فيمكن الثنرني 

زن والطول، ولكرن نسرب من الرياضيني هلم نفس الو

 (FM)وكتلة الردهون  (FFM)الكتلة ا الية من الدهون 

 خمتلفتان متاًما. 

ونتيجة لذلك؛ فينبغي عىل الرياضريني متابعرة وزن 

أجسامهم بشكل منتظم وقيراك مكونرات أجسرامهم 

أيًضا بشكل روتيني خصوًصا إذا كرانوا خيططرون إمرا 

م مكونرات لزيادة الوزن وإما لنقصانه. ويسراعد تقيري

اجلسررم مررع وزن اجلسررم عررىل حتديررد أي مكررون مررن 

مكونات اجلسم يتغري؛ وبالتراز مرا إذا كران ال نرامق 

 يعمل جيًدا. 

وعىل سبيل املرال، إذا كران أحرد الرياضريني يفقرد 

وزن جسرمه فقرد يكررون ذلرك نتيجررة نقصران إمررا يف 

العضالت وإما انخفاض يف دهون اجلسم. وانخفراض 

مفيًدا؛ بسبب تأثريه السرلبي عرىل  كتلة العضالت ليس

كل من التمريل الغذائي والقوة والقدرة مما يدل عىل أن 

هنا  حاجة إىل تغيري إما يف النظام التردريبي للريرايض 

 وإما النظام الغذائي اليومي. 

وقد هيد  أحد الرياضيني إىل إنقاص وزنه بنا. عىل 

رًيا نظام غذائي معني أو ب نامق ريايض، وال يررى تغير

يف املجمروع الكرل لقيراك الروزن. والفشرل يف رايرة 

انخفاض الوزن ال يعني أن ال نامق ال يعمرل بسربب 

زيادة كتلة العضالت، والتي توازنت مع كمية الدهون 

 املفقودة. 

ومن املالح  أن تتبع التغيريات يف تركيرب اجلسرم 

مع مرور الوقت هو األفضل مرن رصرد التغيرريات يف 

 ده. وزن اجلسم وح

( يوفر دلياًل بشرأن كيفيرة حتديرد 88.5واجلدول )

وزن اجلسررم األمرررل وتكرروين اجلسررم للرياضرريني يف 

 رياضافم.
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ا:ًماًهيًمكوناتً ًخامسا

ًالطاقةًاملتناولةًوالطاقةًاملفقودة؟

ألي ريرايض  "Energy balance"يكون توازن الطاقة 

عندما تكون كمية الطاقة املتناولة تساوي كمية الطاقرة 

املفقودة. فعندما يكون الريايض يف حالة توازن للطاقرة 

 Positive"يبقا الوزن ثابًتا. ويكون ميزان الطاقة إجيابيًّا 

energy balance"   عندما يتم تناول كميات مرن الطاقرة

أك  من كميات الطاقة املفقرودة؛ ممرا يرؤدي إىل زيرادة 

 Negative energy"الوزن. ويكون ميزان الطاقرة سرلبيًّا 

balance"  عندما تكون الطاقة املفقودة أك  مرن الطاقرة

املتناولة؛ مما تسربب يف فقردان الروزن. واحلفرا  عرىل 

فررا  عررىل كتلررة النسرريق ترروازن الطاقررة رضوري للح

العضل، والوظائف املناعية ووظائف إعرادة التكروين 

 . 20واألدا. الريايض األمرل 

عند حماولة إنقاص الوزن، جيب أن حيقق الريايض و

التوازن السلبي للطاقة. ومع ذلك، فالبرد مرن حتقيرق 

التوازن السليم بني العجز يف تناول السعرات احلراريرة 

الطاقة من خالل التردريب وال جيرب أو الزيادة يف فقد 

أن تكون بالقدر الكبري حتا ال تقدم تنرازالت لرألدا. 

الريايض. وسو  يغطي هذا القسم توازن الطاقرة، برام 

يف ذلك تقييم الطاقة املسرتهلكة فضراًل عرن املكونرات 

 املتعددة للطاقة املتناولة والطاقة املفقودة.

ًماًالذيًيؤثرًيفًالطاقةًاملتناولة؟

 اقرة املتناولررة ببسرارة هرري السرعرات احلراريررةالط

 "macronutrients"املتناولة يف شركل املغرذيات الكبررية 

)الكربوهيدرات، والدهون، وال وتينات(. وكام مترت 

مناقشته يف الفصول السابقة فكل من الكربوهيردرات، 

كيلوكلروري لكرل جررام.  5وال وتينات حيتوي عىل 

يلوكلروري لكرل جررام. ك 7بينام الدهون حتتوي عرىل 

والطاقة املتناولة عادة ما تكون أعىل يف الرياضريني عرن 

 حتديدًماًإذاًكانًالريايضًحيتاج

 يفًوزنًجسمهًأوًتركيبًاجلسمًلتغيرياتً

اهلد  هو الوصرول إىل الروزن الرذي هرو أفضرل للريرايض  -8

 وليس بالرضورة أقل وزن ممكن.

معردل التمريرل يف وقرت الراحرة وتقييم الصفات الوراثيرة،  -2

(RMR)، تركيب اجلسم، ومستويات النشاط.و 

 .(BMI)حساب مؤ  كتلة اجلسم  -5

 قياك حمي  ا رص. -5

 قياك تركيب اجلسم. -3

 تقييم العادات الغذائية احلالية. -6

التي قد حتديد التغريات يف املدخول الغذائي أو أنامط املامرسة  -9

 تزيد الوزن أو تغري يف تركيب اجلسم بشكل ربيعي.

ي، رالتحمل الردوري التنفسروالقوة، وتقييم نظام التدريب،  -1

 الشدة.والوقت، واملرونة، و

استعراض البيانرات ا اصرة براألنامط النموذجيرة لرتكيرب  -7

 اجلسم، وتقييم إذا كان هذا مناسًبا للريايض.

يل تركيرب اجلسرم أو الروزن يشركل حتديد ما إذا كان تعد -81

 خطًرا )إصابة، اضطرابات يف األكل، .. إلخ( عىل الريايض.

 التغيري. التغذية والسلو  نحو هتقييم مواقف الريايض با -88

 

 جدول
11.4 
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هي رغبة نفسية أو عاطفية لألغذية يف حني  أن اونيو  

دافع من خالل احلاجة الفسيولوجية أو حمنيك  لنانياول 

الطعام. وهاا  عدد منين العوامنيحت زفنيل الةنيمية مامنيا 

ا  عوامحت خارجية مثحت رائحة اخلبنيل الطنياز أ أو ابنينبا  

لطعنينيا احلىنينيوف اةفينينيىة ي حينينين أن يفنينيل الةنينيمية. 

ثحت الو ت من اليوم والظكوف والنأثريات االجنامعية م

االجنامعية واةاابنيبات االجنامعينية ثني ثك هيعمنيا عني  

الةنينيمية. والننينيأثريات الثةافينينية لنينيألقة وا  نينيد ا أ 

وا طع ة الني يحيون هلا معاى خاصأ والنةاليد حنيول 

الغذا  كىما ث ثك يف الكغبة عني  ثانياول الطعنيام  غني  

جمنياد أو الاظك ع  اوو  الفسيولوجي. كام ي حين لإل

العواطنينيا ا خنينيكف أن ثةنينيتع أو ثةىنينيحت ك ينينية اةنينيواد 

الغذائية اةنااولنيةأ والننيي ليسنيت هلنيا عال نية  احلاجنية 

 الفسيولوجية لىطعام.

 

 

 ما هي مكونات الطاقة املفقودة؟

ثةحيحت ثالثة محيونات رئيسية جم و  الطا ة اةفةودة 

كحت يوم. وثة حت هذه اةحيونات معدل الن ثيحت الغذائي 

أ والننينيأثري resting metabolic rate" (RMR)"يف الكاحنينية 

أ thermic effect of food" (TEF)"احلنينيكارل لىغنينيذا  

 "thermic effect of activity"والنأثري احلنيكارل لىاةنيا  

(TEA)نمىك اوسنينيا الطا نينية لىحفنينيا  عنيني  . ويسنيني

الوظائا الفسيولوجية ا بابية )عني  بنيبيحت اةثنيال  

الوظنينيائا اخلىوينينية أ والننينياف أ والنينيدورة الدموينينيةأ 

لىسنينيامل لىاةنينيا  العينينياأ وةعاونينية اةنينيواد الغذائينينية 

اةنااولةأ و درجة أ حت لى ساعدة يف النححيا يف درجنية 

حنيحت الا نيو احلكارة. وثلداد الطا ة اةفةودة خنيالل مكا

واحل نينيى ويف البيتنينيات السنينياخاة أو البنينياردة ويف أثانينيا  

  يوضني  15..مماربة الندريبات الكياضية. )الةحيحت 

 اةحيونات ا بابية لىطا ة اةفةودة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفسييولويية  (. املكونات الرئيسية للطاقة املستهلكة. تستخدم غالبية الطاقة للمحافظة عىل الوظائف 11..الشكل )

يف الراحة  ويشمل التأثري  يمكن أن يساوي أو يزيد عن الطاقة املستهلكة واستهالك الطاقة للرياضيني خالل النشاط

 احلراري للطعام هضم وامتصاص ونقل ومتثيل وختزين الطعام.
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هي رغبة نفسية أو عارفية لألغذية يف حرني أن اجلروع 

دافع من خالل احلاجة الفسيولوجية أو حمرر  لتنراول 

الطعام. وهنا  عدد مرن العوامرل حتفرز الشرهية منهرا 

عوامل خارجية مرل رائحة ا برز الطرازج، أو اسرتباًقا 

لطعررم احللرروى املفضررلة يمكررن أن حيفررز الشررهية. 

رل الوقت من اليوم والظرو  والتأثريات االجتامعية م

االجتامعية واملناسربات االجتامعيرة ترؤثر مجيعهرا عرىل 

الشررهية. والتررأثريات الرقافيررة لررألرسة واألصرردقا.، 

واألرعمة التي يكون هلا معنا خاص، والتقاليد حرول 

الغذا. كلها تؤثر يف الرغبة عرىل تنراول الطعرام بغرض 

جهراد أو النظر عىل اجلوع الفسيولوجي. كام يمكن لإل

العوارررف األخرررى أن تشررجع أو تقلررل كميررة املررواد 

الغذائية املتناولرة، والتري ليسرت هلرا عالقرة باحلاجرة 

 الفسيولوجية للطعام.

ً

ً

ًماًهيًمكوناتًالطاقةًاملفقودة؟

تشكل ثالثة مكونات رئيسية جمموع الطاقة املفقودة 

كل يوم. وتشمل هذه املكونات معدل التمريل الغذائي 

، والتررأثري resting metabolic rate" (RMR)"يف الراحررة 

، thermic effect of food" (TEF)"احلررراري للغررذا. 

 "thermic effect of activity"والتأثري احلرراري للنشراط 

(TEA)تهلك اجلسررم الطاقررة للحفررا  عررىل . ويسرر

الوظائف الفسيولوجية األساسية )عرىل سربيل املررال: 

الوظررائف ا لويررة(، والتررنفس، والرردورة الدمويررة، 

للسررامح للنشرراط العضررل، وملعاجلررة املررواد الغذائيررة 

املتناولة، وبدرجة أقل للمساعدة يف التحكم يف درجرة 

حرل النمرو احلرارة. وتزداد الطاقة املفقودة خرالل مرا

واحلمررا ويف البيئررات السرراخنة أو البرراردة ويف أثنررا. 

( يوضرح 88.7ممارسة التدريبات الرياضية. )الشكل 

 املكونات األساسية للطاقة املفقودة.

 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

الفسةيولوجية،ً(.ًاملكوناتًالرئيسيةًللطاقةًاملستهلكة.ًتستخدمًغالبيةًالطاقةًللمحافظةًعىلًالوظائف11.9ًالشكلً)

يفًالراحة،ًويشملًالتأثريًًيمك ًأنًيساويًأوًيزيدًع ًالطاقةًاملستهلكةًواستهر ًالطاقةًللرياضينيًخرلًالنشاط

 احلراريًللطعامًهضمًوامتصا ًونقلًومتثيلًوختزي ًالطعام.
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ًماًهوًمعدلًالتمثيلًالغذائيًيفًالراحة؟

( يوضح أن اجلز. األك  من الطاقة 88.7الشكل )

املسررتهلكة يرررتب  بتنشرري  الوظررائف الفسرريولوجية 

األساسية. واجلسم يبنري وهيردم ا اليرا بشركل دائرم 

ملواصلة مهام احلياة. وهذا اجلز. من اإلنفراق اإلمجراز 

للطاقة يطلق عليه معردل التمريرل الغرذائي القاعردي 

"basal metabolic rate" (BMR)  أو معررردل التمريرررل

. resting metabolic rate" (RMR)"الغررذائي يف الراحررة 

وغالًبا، ما ي ستخدم املصطلحان بالتبادل. ومرع ذلرك، 

 resting"فررنن معرردل التمريررل الغررذائي يف الراحررة 

metabolic rate" (RMR)  يكرون أعرىل قلريال؛ ألنره يرتم

ب قياسه بعد عدة ساعات من تناول الطعرام أو التردري

 basal"البدين، بينام معدل التمريرل الغرذائي القاعردي 

metabolic rate" (BMR) يررتم قياسرره عنرردما يكررون و

الريايض يف حالة كاملة من الراحة )بدون تدريب لفرتة 

ساعة وبعرد النروم خرالل الليرل(. ومعردل  81 -82

يعتر  عمليًّرا أكررر.  (RMR)التمريل الغذائي يف الراحة 

ة بمعدل التمريل الغذائي يف الراحرة والوظائف املرتبط

(RMR)  ،هرري عمليررة التررنفس، والرردورة الدمويررة

ورضبررات القلررب، ونشرراط العضررالت، ونشرراط 

األعصاب، وتنظيم درجات احلرارة، ومجيرع وظرائف 

األجهزة النشرطة. ويقردر معردل التمريرل الغرذائي يف 

% من اإلنفاق اإلمجاز 93 -61بحواز  (RMR)الراحة 

 . 21اليوم للطاقة يف 

وهنررا  عوامررل كررررية تررؤثر عررىل معرردل التمريررل 

. فاألفراد الذين لردهيم وزن (RMR)الغذائي يف الراحة 

كبري أو مساحة أك  لدهيم معدل متريل غرذائي أكر  يف 

وأيًضا الذين لدهيم كتلة جسرم كبررية ، (RMR)الراحة 

خالية من الدهون بسبب أن العضالت هي أكرر نشاًرا 

يف عمليررة التمريررل الغررذائي عررن األنسررجة الدهنيررة. 

وتناول الكافني والتردخني يزيرد مرن معردل التمريرل 

، وكذلك زيادة أو انخفراض (RMR)الغذائي يف الراحة 

ت الطبيرة حرارة الغرفة والنمو الرسيع، وبعض احلاال

تزيررد أو تررنقص معرردل التمريررل الغررذائي يف الراحررة 

(RMR) . 

 (RMR)ويبقا معردل التمريرل الغرذائي يف الراحرة 

لكل فرد ثابًتا نسبيًّا مع مررور الوقرت. ولكرن يمكرن 

العرور عىل اختالفات كبرية عند املقارنة بني األفرراد يف 

 . (RMR)معدل التمريل الغذائي يف الراحة 

ررق لتقييم جمموع الطاقة املستهلكة يف وهنا  عدة 

اليوم والعديد منهرا يسرتخدم يف البحروث وبهيرزات 

املستشفيات ومتاحة فق  للمشراركني يف األبحراث أو 

للمرررب باملستشررفيات. وهررذه القياسررات تتضررمن 

قياسات مبا ة للسعرات احلرارية باستخدام مقيراك 

السررعرات احلراريررة الكليررة للجسررم وقياسررات غررري 

مبا ة للسعرات احلرارية، والتري تقريس األكسرجني 

 املياهاملستهلك وثاين أكسيد الكربون املنتق، ومعدالت 
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املفرزة، والتي تقاك بمعدل التبول. وهرذه األسراليب 

مكلفررة يف أدارفررا وغررري مترروفرة عررىل نطرراق واسررع 

للجمهررور. وبررام  أن هررذه األسرراليب ليسررت سررهلة 

تدريب أو امللعب أو يف ورسيعة لالستخدام يف صالة ال

مكاتب املتخصصني للرياضة؛ لرذلك جيرب اسرتخدام 

 أساليب أخرى لتقدير الطاقة املستهلكة.

ومعدالت التنبؤ أو االنحدار هري الطريقرة األكررر 

استخداًما عمليًّا للمساعدة يف حتديد الطاقة املسرتهلكة 

 (88,3اجلردول )يوضرح ووبالتاز متطلبات الطاقة. 

ألربع التي يمكن تطبيقها يف العيرادات ررق احلساب ا

الصحية أو يف مرافق التدريب لتوفري تقدير احتياجات 

الطاقررة اليوميررة. وأحررد االعتبررارات عنررد اسررتخدام 

معادالت التنبؤ لتقدير احتياجرات الطاقرة للرياضريني 

دالت التنبرؤ هو كيف متت هذه املعادالت. فمعظم معا

غرري بردنا. ومل  ستخدمت عامة الناك سوا. بردنا. أوا

تستخدم رياضريني يف هرذه الدراسرات التري أدت إىل 

كرل معادلرة يمكرن تطبيقهرا وتطوير هذه املعرادالت. 

للرياضيني، ولكن متخصيص التغذية للرياضيني جيرب 

ن هذه معادالت للتنبؤ، وهذا يعني فق  أن اأن يدركوا 

 يتوقعوا أو يقدروا الطاقة املستهلكة. 

ملون مع الرياضريني جيرب ون الذين يعيواألخصائ

أن يستخدموا معرفتهم الطبية والرياضية وا  ة جنًبرا 

إىل جنب مع املعادالت؛ لتحديد احتياجافم من الطاقة 

. وكمررال عرىل كيرف يمكرن 22األساسية للرياضريني 

الثنتررني مررن املعررادالت املختلفررة املطبقررة عررىل نفررس 

 الريايض أن تعطي نتائق خمتلفة:

كيلوجراًما، ورولره  18.1في حالة ريايض وزنه ف

سرنة، ويتردرب تردريبات  25سم، وعمرره  811.5

سراعة يف اليروم: تكرون معادلرة  8.3 -8عنيفة ملردة 

الطاقرة املسرتهلكة يف  (WHO):منظمة الصرحة العامليرة 

=  83.5  ×18.1  +697=  (REE)الراحرررررررررررة 

 .سعرحراري8751

اقررة بينررديكت: الط –وتكررون معادلررة هرراريس 

×  66.3 ( +85.9=  (REE)املسرررتهلكة يف الراحرررة 

18.1( + )3  ×811.5 )– (6.1  ×25 ) 

 .سعرحراري2238= 

 –ومعادلة منظمة الصحة العاملية ومعادلة هراريس 

ملردة  (REE)بينديكت تتنبأ بالطاقة املستهلكة يف الراحة 

ساعة مرن  25للوصول إىل تقديرات ملدة وساعة.  25

رفة، البررد مررن رضب الطاقررة راملنصررإمجرراز الطاقررة 

معامل النشراط حلسراب ×  (REE)املستهلكة يف الراحة 

. ويرتاوح معامل 23التأثري احلراري للتدريب أو النشاط 

إذا كان وقت الراحرة يف الفررا ،  8.2النشاط ما بني 

 -8.3شرراط متوسرر  ، ون8.5ونشرراط مررنخفض 

. ومعادلة منظمة الصحة 24 2.1 ، ونشاط عالٍ  8.93

  (88.3 )مدرجة يف اجلدول (WHO)العاملية 
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 حسابًاحتياجاتًالطاقة

 بينديكتًً-طريقةًهاريس

 الذكورًالبالغني

 85.9+  66يف الراحة =  الطاقة املستهلكة

 )العمر( 6.1 –)الطول بالسم(  3.1)الوزن بالكيلوجرام( + 

 السيداتًالبالغات

 7.6+  633يف الراحة =  الطاقة املستهلكة

 )العمر( 5.9 –)الطول بالسم(  8.1)الوزن بالكيلوجرام( + 

 
Source: Harris J, Benedict F. A Biometric Study of Basal Metabolism in Man. Washington, DC: Carnegie Institute of 
Washington; 1919. 

 متطلباتًالطاقةًاملقدرةًللبالغنيً،(DRI)طريقةًمرجعًالكمياتًالغذائيةً

 الذكور

الوزن بالكيلوجرام × PA ( ×83.78)العمر( +  7.35 – 662

 الطول بالسم(×  3.1+ 

(PA) تعني األنشطة البدنية 

 غري نش   8.1

 قليل احلركة  8.88

 نشي   8.23

ا 8.51  نشي  جدًّ

 السيدات

الرروزن بررالكيلوجرام + × PA ( ×7.56+ )العمررر(  6.78 – 535

 الطول بالسم(×  926

(PA) تعني األنشطة البدنية 

 غري نشطة  8.1

 قليل احلركة  8.82

 نشيطة  8.29

ا 8.53  نشيطة جدًّ

 
Source: Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fatty Acids, Cholesterol, 
Protein, and Amino Acids (Macronutrients). Food and Nutrition Board. Washington, DC: National Academies Press; 
2002. 

 ومعاملًالنشاطًً (REE)يفًالراحةًًالطاقةًاملستهلكةحسابً

 معاملًالنشاط املعادلةً)وزنًاجلسمًبالكيلوجرام( اجلنسًوالعمرً)بالسنة(

 سنة 81 -81ذكور 

 سنة 51 -87ذكور 

 سنة 61 -58ذكور 

 سنة 81 -81سيدات 

 سنة 51 -87سيدات 

 سنة 61 -58سيدات 

REE = (89.3  × + )638وزن اجلسم 

REE ( =83.5  × + )697وزن اجلسم 

REE ( =88.6  × + )197وزن اجلسم 

REE ( =82.2  × + )957وزن اجلسم 

REE ( =85.9  × + )576وزن اجلسم 

REE ( =1.9  × + )127وزن اجلسم 

8.6- 2.5 

8.6- 2.5 

8.6- 2.5 

8.6- 2.5 

8.6- 2.5 

8.6- 2.5 

 
Source: World Health Organization. Energy and Protein Requirements. Report of a Joint FAO/WHO/UNU Expert 
Consultation. Technical Report Series 724. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 1985. 

 معادلةًكننجهام

 الرجالًوالسيدات

 )كيلوجرام( (FFM) الكتلة ا الية من الدهون 311  +22=  (RMR)معدل التمريل الغذائي يف الراحة 

 
Source: Cunningham JJ. A reanalysis of the factors influencing basal metabolic rate in normal adults. Am J Clin Nutr. 
1980;33:2372–2374. 
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الذي قد و 2.5 -8.6تستخدم معامل نشاط من و

 يكون أفضل تقدير للتأثري احلراري للنشاط للرياضيني.

 18.1ولتكملرررة مررررال الريرررايض الرررذي يرررزن 

كيلوجراًما، ويتدرب بشدات مرتفعرة فتطبيرق معامرل 

معادلرة منظمرة الصرحة و: 2.1النشاط لديره يكرون 

=  (REE) الراحرة : الطاقة املسرتهلكة يف(WHO)العاملية 

، بيررنام معادلررة سررعرحراري5161=  2.1×  8751

 (REE)بينديكت: الطاقة املستهلكة يف الراحة  –هاريس 

 .سعرحراري5312=  2.1×  2238= 

وبالرغم من أن تطبيق كل من هذه املعادالت يعت  

سرعر حرراري  611صحيًحا، ولكن النتيجة أكرر مرن 

ملراذا جيرب عرىل فرق تقريًبرا. وهرذا هرو مررال جيرد، 

املتخصصررني يف التغذيررة للرياضررني أن يسررتخدموا 

خرر افم وبررارهبم يف فهررم احتياجررات الرياضرريني. 

وتوفري مدى من السعرات احلرارية وحساهبا بطريقتني 

أو ثالث خمتلفة، واستخدام التقريرر الطبري بنرا. عرىل 

معلومات النظام الغذائي والتدريب يسراعد يف حتديرد 

 .السعرات احلرارية لكل ريايض ى منأفضل مستو

ًماًهوًالتأثريًاحلراريًللنشاط؟

ملتوسر   (RMR)معدل التمريل الغرذائي يف الراحرة 

عدد السكان هو النسبة األعىل ملجموع الطاقة اليوميرة 

املستهلكة. وبالنسبة للرياضيني، يمكن للطاقة املبذولة 

خالل املامرسة أن تلبي فعاًل أو تفوق معدالت التمريل 

. ويشرتمل الترأثري احلرراري (RMR)الغذائي يف الراحة 

 thermic effect"للنشاط 

of activity" (TEA)  عىل

لطاقررررة املسررررتهلكة ا

النقبرررراض وارختررررا. 

العضالت وكذلك املسرتهلكة للمحافظرة عرىل شركل 

 ووضع اجلسم. 

رد كميرات الطاقرة اليوميرة ر( يسر88.6اجلدول )

املستهلكة لألنشطة الرياضرية املختلفرة. وعرىل سربيل 

 61املرررال، ريررايض مررن رياضرريي التحمررل وزنررة 

ستهلك كيلوجراًما يتدرب لرياضة املارثون حيتمل أن ي

 سعر حراري يف اليوم التدريبي. 5511راقة تعادل 

ًماًهوًالتأثريًاحلراريًللغذاء؟

 "thermic effect of food"والترأثري احلرراري للغرذا. 

(TEF)  هررو الزيررادة يف

اسررررتهال  الطاقررررة 

املرتبطرررررة بتنررررراول 

األغذية؛ ألن عمليات 

واالمتصرراص  اهلضررم

مرن العمليررات الترري تتطلررب راقررة، وكررذلك عمليررة 

الغذائية يف مجيرع أنحرا.  التمريل الغذائي وختزين املواد

ما يقررب  (TEF)ويقدر التأثري احلراري للغذا. اجلسم. 

املستهلكة عند اتباع  % من جمموع الطاقة اليومية81من 

 . 25نظام غذائي خمتل  

  التأثريًاحلراريًللنشاط

"Thermic effect of activity" 
(TEA)  
كمية الطاقة الالزمة لتلبية متطلبرات 

 الطاقة ألي نشاط بدين.

 ًالتأثريًاحلراريًللغذاء

"thermic effect of food" 
 (TEF)  

كميررة الطاقررة املسررتهلكة املرتبطررة 

 .بتناول الطعام
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 الطاقةًاملستهلكةًيفًاألنشطةًالرياضية

 

 وصفًاألنشطةًالرياضية

 حراريًيفًكيلوًسعر

 الساعةًلكلًكيلوجرام

 كيلوًسعرًحراريًيفًالساعةًألوزانًاجلسمًاملختلفة

31   39   61   11   78   

 رياضةًاأليروبيكس

 خفيف  

 متوس   

 مكرف  

 

5.1 

3.1 

1.1 

 

831 

231 

511 

 

891 

215 

533 

 

213 

558 

353 

 

257 

571 

656 

 

295 

533 

929 

 ركوبًالدرجات
 كيلومرًتا يف الساعة 86 > هللرتفي  
 كيلومرًتا يف الساعة 87 -86خفيف   
 كيلومرًتا يف الساعة 22 -87متوس    
 كيلومرًتا يف الساعة 23.6 -22.3رسيع   
 كيلومرًتا يف الساعة 51.6 -23.9سباق   

 
5.1 
6.1 
1.1 
81.1 
82.1 

 
211 
511 
511 
311 
611 

 
229 
558 
533 
361 
612 

 
295 
517 
353 
612 
181 

 
581 
599 
656 
973 
733 

 
565 
353 
929 
717 
8178 

 األنشطةًاليومية
 النوم  
 الدراسة، القرا.ة، الكتابة  
 الطبخ، أعداد الطعام  

 
8.2 
8.1 
2.3 

 
61 
71 
823 

 
61 
812 
852 

 
12 
825 
891 

 
73 
855 
877 

 
817 
865 
229 

 العدو
 اهلرولة   
 كيلومرتات يف الساعة 1العدو برسعة   
 كيلومرًتا يف الساعة 7.6العدو برسعة   
 كيلومرًتا يف الساعة 88.5العدو برسعة   
 كيلومرًتا يف الساعة 82.7العدو برسعة   
 كيلومرًتا يف الساعة 85.3العدو برسعة   
 كيلومرًتا يف الساعة 86العدو برسعة   

 
9.1 
1.1 
81.1 
88.3 
85.3 
83.1 
86.1 

 
531 
511 
311 
393 
693 
931 
111 

 
571 
533 
361 
635 
969 
132 
717 

 
599 
353 
612 
915 
721 
8125 
8178 

 
339 
656 
973 
783 
8195 
8875 
8295 

 
656 
929 
717 
8153 
8229 
8565 
8533 

 رياضاتًخمتلفة
 ركوب األمواج  
 اجلولف  
 التزلق  
 كرة القدم  
 اهلوكي  
 السباحة البطيئة إىل املتوسطة  
 التزلق عىل املنحدرات برسعة متوسطة  
 التنس الزوجي  
 التنس الفردي  

 
5.2 
5.3 
3.1 
9.1 
1.1 
1.1 
6.1 
6.1 
1.1 

 
281 
223 
231 
531 
511 
511 
511 
511 
511 

 
257 
236 
215 
571 
533 
533 
558 
558 
533 

 
216 
519 
558 
599 
353 
353 
517 
517 
353 

 
555 
531 
571 
339 
656 
656 
599 
599 
656 

 
512 
517 
533 
656 
929 
929 
353 
353 
929 

 امليش
 كيلومرًتا/ الساعة  5.2 >امليش ا فيف   
 كيلومرتات/ الساعة 3 ~بخطا متوسطة   
 كيلومرتات/ الساعة 6 ~بخطا رسيعة   
ا     كيلومرًتا/ الساعة 9.2 ~رسيعة جدًّ
 بخطا متوسطة عند صعود مرتفع  
 كيلومرتات/ الساعة 3 ~   

 
2.1 
5.3 
5.1 
5.3 

 
6.1 

 
811 
893 
211 
223 

 
511 

 
885 
877 
229 
236 

 
558 

 
856 
257 
295 
519 

 
517 

 
837 
291 
581 
531 

 
599 

 
812 
581 
565 
517 

 
353 

 املصدر:
Adapted from Nieman DC. Exercise Testing and Prescription. 4th ed. Mountain View, CA: Mayfield Publishing; 1999. 
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 للحصولًعىلًاألداءًاملثايل

قد يكون لدى الرياضيني ارتفاع 

يف جممرروع الطاقررة املسررتهلكة 

بسبب زيادة يف معردل التمريرل 

 (RMR)الغرررذائي يف الراحرررة 

وزيرررادة احتياجرررات راقرررة 

التدريب. ويزداد معدل التمريل 

الغذائي يف الراحة بسبب زيرادة 

مستويات كتلة اجلسم العضلية، 

والترري تعترر  أنسررجة عاليررة يف 

راقة التدريب  التمريل الغذائي.

والنشرراط اليررومي يمكررن أن 

تكون عالية أو أعىل مرن معردل 

التمريل الغذائي يف الراحرة، ممرا 

يؤدي إىل زيادة كميرات الطاقرة 

 اليومية املستهلكة. 

 5111وعىل سبيل املرال، فنن الريايض الرذي يتنراول 

سعر  511سعر حراري يف اليوم سو  يستهلك حواز 

احلرراري للغرذا.( لتمريرل % مرن الترأثري 81حراري )

لطعررام. وببسررارة، ا

فررنن تنرراول الطعررام 

يسرررهم يف جممررروع 

الطاقررررة اليوميررررة 

 املستهلكة.

والفروق يف نروع 

املواد الغذائية الكبرية 

املتناولة قد تؤثر عىل 

الترررأثري احلررررراري 

 .(TEF)للغرررررررذا. 

ال وتينرررررررررات ف

والكربوهيررررردرات 

لدهيا ترأثري حرراري 

أعررىل  (TEF)للغررذا. 

من الدهون، ألهنا تتطلب املزيد من السعرات احلرارية 

لتحويلهررررا إىل أشرررركال التخررررزين )أي الرررردهون 

واجلليكوجني(. وعرىل العكرس فالردهون املتناولرة يف 

الغذا. تأخذ قلياًل من الطاقة للهضم ومن ثرم ختزينهرا 

يكون عىل شكل دهون يف اجلسم. ويبدو أن تناول نظام 

بة عاليررة مررن ال وتررني غررذائي حيترروي عررىل نسرر

والكربوهيدرات ونسبة أقرل مرن الردهون قرد يكرون 

مفيًدا يف فقد الوزن. ومرع ذلرك، وبغرض النظرر عرن 

، فالسبب األهرم هرو أن (TEF)التأثري احلراري للغذا. 

احلد من الدهون الغذائية يمكن أن يؤدي إىل نقرص يف 

السعرات احلرارية؛ مما يؤدي إىل فقدان الروزن وذلرك 

الدهون هي أكرر كرافة يف السعرات احلراريرة مرن ألن 

 الكربوهيدرات وال وتني.

ً

ا:ًماًهيًالطربًاملستخدمةً ًسادسا

 إلنقا ًالوزنًعندًالرياضيني؟

حتتوي ررق فقدان الوزن للرياضيني عىل مكونات 

مماثلة لطرق فقدان الوزن لغرري الرياضريني. وجيرب أن 

خرالل يكون هنا  نقرص يف السرعرات احلراريرة مرن 

تقليل السعرات احلرارية املتناولة وزيادة يف التدريب أو 

مزيق من االثنرني مًعرا، وينبغري فقردان الروزن برب . 

كيلوجرام يف األسبوع وينبغري أن  8 بمعدل نصف إىل

تتضمن برامق فقدان الوزن املحرددة للرياضريني عرىل 

ونظررام لرصررد وتشررجيع اسررتمرار  ،حتديررد األهرردا 

هرردا  فقرردان الرروزن وفقرردان التقرردم نحررو حتقيررق أ

الدهون، وأن حتتوي عىل توازن جيد من املواد الغذائية 

التأكيد عىل اسرتخدام جيب الكبرية للتدريب الريايض )

الكربوهيررردرات الكافيرررة لتعرررويض اجلليكررروجني، 

وال وتني لتجديد وصيانة األنسجة العضلية( وحتتوي 
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التردريب عىل املواد الغذائية والطاقة الكافيرة ملواصرلة 

وحتسني األدا. الريايض. وإذا كان املطلوب هو إنقاص 

فينبغري أن تبردأ اإلجررا.ات يف   الوزن )فقدان الردهون(،

 .20 وقت مبكر ومن قبل أن يبدأ الريايض موسم املنافسات

وهرذا اجلررز. مررن الفصررل سررو  يغطرري حسرراب 

نقررص السررعرات واحتياجررات السررعرات احلراريررة، 

ختطري  ومكونات املواد الغذائيرة الكبررية، واحلرارية، 

حتديد األهدا  والرصد ملساعدة والتدريب، والوجبة، 

 الرياضيني عىل فقدان الوزن.

كيفًيمك ًحتديدًأهةدا ًالةوزنًومكونةاتًاجلسةمً

ًللرياضيني؟

لريايض نقرص الروزن أو نقرص ا يطلب منبعد أن 

فينبغي حتديرد أهردا  الروزن أو نسربة  ،دهون اجلسم

اجلسرم. واملتخصصرون يف التغذيرة للرياضريني دهون 

عليهم مساعدة الرياضيني عىل بنرب اختيرار أهردا  

تعسفية للوزن، واستخدام البيانرات الفرديرة لرتكيرب 

اجلسم والوزن؛ لتحديد أفضل وزن وتكروين للجسرم 

 لكل ريايض عىل حده.

يف  (BMI)ويمكررن اسررتخدام مررؤ  كتلررة اجلسررم 

باسررتخدام خمطرر  وزن. البدايررة لتحديررد أهرردا  الررو

أو عن رريق احلساب  (BMI)معادلة مؤ  كتلة اجلسم 

من خالل املواقرع، وفيره يردخل الرياضريون أررواهلم 

. (BMI)وأوزاهنم يف املعادلة لتحديد مؤ  كتلة اجلسم 

وبعد ذلك يمكرن اختيرار وزن مرن املخطر ، والرذي 

 (BMI)يكون أقل بدرجة أو أكرر من مؤ  كتلة اجلسم 

 (BMI)ز، أو يكون متوافًقا مع مؤ  كتلرة اجلسرم احلا

يف املعدل الطبيعي. ويعتمد اختيار هرد  وزن مرؤ  

بشكل كبري عىل مؤ  كتلة اجلسرم  (BMI)كتلة اجلسم 

(BMI)  ،تراريخ واحلاز  ومستوى زيادة الوزن والبدانة

الوزن أو تراريخ اكتسراب الروزن مرؤخًرا، ومسرتوى 

تزام بخطرة إدارة الروزن عرىل التامرين الرياضية، واالل

املدى الطويل. وهد  اختيار الروزن ينبغري أيًضرا أن 

يندرج ضمن اإلرشادات العامة والتري تشرري إىل فقرد 

رر8 نصررف إىل رض يف كيلرروجرام يف األسرربوع، وكررام ع 

ينبغي أن تقع ضمن هد  ووقت سابق يف هذا الفصل 

 % من وزن اجلسم احلاز. 81 -3فقدان 

نررات االت، جيررب اسررتخدام بياويف كرررري مررن احلرر

لتحديد أهدا  فقدان  الوزن، وتكوين اجلسم للريايض

الوزن املناسب )الدهون(. وينبغي عند حماولة إنقراص 

الوزن للرياضيني قياك كرل مرن مرؤ  كتلرة اجلسرم 

(BMI)  وتكوين اجلسم قبرل البرد. يف برنرامق إنقراص

، (BF%)الوزن. وبمجرد حتديرد نسربة دهرون اجلسرم 

أن تكتمل العملية احلسابية لتحديد وزن اجلسرم يمكن 

األمرل استناًدا عىل املستوى املطلوب من دهون اجلسم. 

سرنة،  21وعىل سبيل املرال، رالرب جرامعي وعمرره 

عردو مسرافات متوسرطة، وقيراك نسربة  تدرب عىلي

سم، ووزنه  891روله  ،% )بود بود(88الدهون لديه 
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( 25=  (BMI)كيلوجراًما )مؤ  كتلرة اجلسرم  92.6

كيلوجراًمرا( خرالل  2.5) وزنالر يف زيرادة واكتسب

نسربة الردهون املراليرة لعردا. واألربعة أشهر املاضرية. 

%. 7 -6برني ما املسافات املتوسطة للطالب اجلامعيني 

وأخصائي التغذية للرياضيني حددا نسربة  هذا الطالب

% كهد  مناسب له بنا. عرىل وزنره املكتسرب 1دهون 

ونسربة الرردهون  (BMI)  كتلرة اجلسرم مرؤخًرا ومرؤ

 يمكن حساب أهدا  الوزن املفقود كالتاز:فاحلالية. 

 : (FM)احسب كتلة الدهون 

 كيلوجراًما 92.6الوزن احلاز = 

 %88نسبة الدهون = 

 كيلوجرامات 1=  92.6×  1.88

  :(FFM) احسب الكتلة ا الية من الدهون

 كيلوجراًما 65.6=  1 – 92.6

الكتلة ا اليرة من % 72=  %1الدهون هد  نسبة 

 (FM)كتلة الدهون من % 1، و (FFM)من الدهون 

 91.2=  1.72÷  65.6 هد  وزن اجلسم:

كيلوجراًمررا  2.5وهررذا املرررال يرردل عررىل أن فقررد  

تقريًبا )دهون مفقودة( قد يكرون كافًيرا هلرذا الالعرب 

% يف نسربة دهرون اجلسرم 5لتحقيق انخفراض بنسربة 

. وبمجررد حتديرد 22كتلرة اجلسرم إىل وتقليل مرؤ  

هد  الوزن وحتديد مكونات اجلسرم للريرايض جيرب 

 نتق هذا النقص.حتديد كمية الطاقة التي سو  ت  

ًكيفًيتمًحتديدًكميةًالطاقةًاملطلوبةًلنقصًالوزن؟

إلنقاص الوزن جيرب أن تكرون الطاقرة املسرتهلكة 

أك  من الطاقة املتناولة. وللمحافظة عىل الروزن جيرب 

أن تكون التدريبات الرياضية والنشاط مساوية لكميرة 

الطاقة املتناولة، وإذا كان املردخول الغرذائي أكر  مرن 

الطاقة املسرتهلكة حتردث زيرادة يف الروزن. ولتحقيرق 

يمكرن للرياضريني وان الروزن، التوازن السرلبي لفقرد

تقليل كميات الطعرام املتنراول، أو تعرديل مسرتويات 

التدريب والنشراط أو االثنرني مًعرا لتحقيرق عجرز يف 

 .وبالتاز تقليل الوزن الطاقة الكلية

وا طوة األوىل يف مساعدة الرياضيني عىل إنقراص 

الرروزن هرري حسرراب احتياجررات السررعرات احلراريررة 

 اجلرردول)عررادالت املررذكورة يف باسررتخدام إحرردى امل

88,3) . 

وهررذا يضررع تقررديرا أساسرريًّا السررتهال  الطاقررة 

للريررايض ونقطررة انطررالق لتحديررد عرردد السررعرات 

احلرارية التي ينبغي خفضها للريرايض إلنتراج فقردان 

الوزن. وبمجررد حتديرد التقردير األسراب ينبغري أن 

تتضمن التوصيات انخفاض السرعرات احلراريرة مرن 

سعر حراري يف اليوم الواحد واملبرادئ  8111 -231

التوجيهية العامة تسمح  بتغيري رفيف يف كمية الطاقرة 

والتي من املرجح أال تؤثر عىل مستويات الطاقة اليومية 

أو قدرة الرياضيني عىل استعادة الشفا. من التدريبات، 
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سرعر حرراري  8111 -231فهذا املدى الكبرري مرن 

غذيرة للرياضريني أن يسمح للريرايض ومتخصرص الت

تكون لدهيم مرونة يف مسرتويات احلرد مرن السرعرات 

احلرارية عىل أساك وزن الريايض  واملدخول الغرذائي 

احلرراز واهلررد  مررن فقرردان الرروزن. وجيررب تررذكري 

الرياضيني بعدم ختفيض السعرات احلرارية بشكل كبري 

ينبغري وألهنا يمكن أن تؤثر سلًبا عىل األدا. الريايض. 

 مقارنرة توصريات السرعرات احلراريرة إلنقراص دائاًم 

الرروزن بالكميررات الفعليررة احلاليررة وتقييمهررا إلجرررا. 

سرب قرد حي  فالتعديالت الالزمة. وعىل سربيل املررال، 

 5311للريايض احتياجات من الطاقة اإلمجاليرة عنرد 

ر رتجم إىل توصريات سعر حراري، والتري يمكرن أن ت 

اري يف سررعر حررر 5111حررواز أي إلنقرراص الرروزن 

نذا كران الريرايض يتنراول حالًيرا فراليوم. ومع ذلرك، 

سررعر حررراري، ثررم يقرررتح تقليررل السررعرات  5111

سعر حراري؛ فقد يبردأ يف  5311احلرارية املتناولة إىل 

 فقدان الوزن ويبدو قلياًل.

إن اجلمع بني احلد من السعرات احلراريرة الغذائيرة 

اريرة مرن املتناولة مع زيرادة اسرتهال  السرعرات احلر

املرجح أن يسفر عنهرا نترائق جيردة يف فقردان الروزن 

للرياضيني. واحلصول عىل عجز يف السعرات احلرارية 

من املدخول سعر حراري  8111 -311بني ما اليومية 

الغذائي اليومي أو استهال  هرذه الطاقرة يف التردريب 

أمررر صررعب. ويمكررن أن يررؤدي خفررض السررعرات 

وع وبالتراز عردم الراحرة احلرارية بشكل كبري إىل اجلر

ومعظم الرياضريني ال يتحملرون أن يكونروا جرائعني؛ 

وبالتاز إهنا. النظام الغذائي الصرارم لفقردان الروزن. 

ويمكن أن يؤدي إنتاج عجز يف السعرات احلرارية فق  

من النشاط البدين وممارسة الرياضة إىل تدريب زائد أو 

راري سعر حر 311 -231إصابة. واملزج بني ختفيض 

سعر حراري مرن  311 -231من الغذا.، واستهال  

خالل النشاط البدين يمكن أن حيدث نقًصرا يف الروزن 

 تقريًبا من نصف إىل واحد كيلوجرام يف األسبوع.

ماًهيًالتغرياتًالغذائيةةًالوةوريةًإلنقةا ًالةوزنً

ًللرياضيني؟

التغررريات يف النظررام الغررذائي  فررض السررعرات 

ضررريني إلنقررراص الررروزن. احلراريرررة رضوري للريا

والرياضيون يف حاجة إىل الرتكيز عىل مطابقرة كميرات 

املغذيات الكبرية التي تم التوصية هبا إلنقراص الروزن 

وإىل ما هو مطلروب السرتمرار النشراط الريرايض. إن 

بغض النظر عن مكونات املواد والتحكم يف الكميات، 

مسراعدة الغذائية الكبررية يف النظرام الغرذائي مهرم يف 

الرياضرريني لتخفرريض السررعرات احلراريررة. وتنرراول 

وجبررات منتظمررة لتجنررب شرردة اجلرروع فضرراًل عررن 

التخطي  السليم للوجبة ايًضا يلعرب دوًرا مهرامًّ يف أي 

 خطة غذائية صحية لتخفيض الوزن للرياضيني.
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كيفًيمك ًملكوناتًاملوادًالغذائيةًالكبةريةًيفًالوجبةةً

ًالوزنًللرياضيني؟ًالغذائيةًأنًتؤثرًعىلًإنقا 

عنررد دراسررة وجبررات إنقرراص الرروزن بشرركل 

موضوعي يبدو إنه بغض النظرر عرن مكونرات املرواد 

الغذائية الكبرية فننه إذا تم ختفيض السعرات احلراريرة 

حيدث نقص يف الوزن. وتناول املواد الغذائيرة الكبررية 

بالنسبة للرياضريني لره أمهيرة كبررية فريام يتعلرق برأدا. 

كررام تررم توضرريحه يف الفصررول الرالررث، الرياضررة. و

والرابررع، وا ررامس فالكربوهيرردرات وال وتينررات 

والرردهون مجرريعهم هلررم أدوار أساسررية داخررل اجلسررم 

رتبطررة بالصررحة عموًمررا، وإنترراج الطاقررة واألدا. وامل

الريايض. ولذلك فعند تعديل الكمية اإلمجالية املتناولة 

ختلرف املرواد اليومية جيب النظر يف األمهيرة النسربية مل

 الغذائية الرئيسية.

والكربوهيدرات هي مرن املرواد الغذائيرة الكبررية 

األساسرية التري حيتاجهررا الرياضريون؛ ألدا. األنشررطة 

الرياضررة واألدا. البرردين بشرركل جيررد. وهرري الوقررود 

الرضوري لعمل العضالت خرالل ممارسرة التردريب 

 وهلا قيمة كبرية للعضالت بعد التدريب لتجديد خمازن

اجلليكوجني يف العضالت. وتويص العديد من الرنظم 

الغذائية املشهورة بالقيود الشديدة للكربوهيدرات، برام 

يف ذلك تقييد تلك األرعمرة التري حتتروي عرىل مرواد 

راوات، وا بررز، رالفواكرره، وا ضرركغذائيررة قيمررة )

واحلبرروب الكاملررة، واحلليررب، واللرربن، والزبررادي(، 

 كارثة لرألدا. الريرايض ويف وهذه النظم الغذائية تعت 

كرري من األحيان تتسبب يف اسرتنزا  الكربوهيردرات 

من جسم الريايض باإلضافة إىل الفيتامينرات واملعرادن 

األساسررية. وقررد يكررون مررن املفيررد احلررد مررن بعررض 

الكربوهيدرات يف النظرام الغرذائي إذا كانرت مصرادر 

رال، الكربوهيدرات ال توفر قيمة غذائية. وعىل سبيل امل

احلد من األرعمة التي حتتوي عىل كميرات عاليرة مرن 

روبات رالسكريات املضافة )احللروى والكعرك واملشر

ر د مرن السرعرات احلراريرة الغازية، وغريها( سو  حي 

الكليررة برردون تقليررل كرافررة املررواد الغذائيررة يف وجبررة 

الريايض الغذائية. كام يمكرن اسرتبدال هرذه األرعمرة 

ارية باألرعمة العالية يف األليرا  الغنية بالسعرات احلر

روات لزيرادة الشرعور رمرل احلبوب والفواكه وا ضر

بحيث يستهلك الرياضيني كميرات وباالمتال. والشبع 

 أقل من السعرات احلرارية عىل مدار اليوم.

وال وتني مهم يف أي نظام غذائي ريايض للحفرا  

عىل الكتلة العضلية وبنرا. وتررميم األنسرجة، وتروفري 

الشبع. وتناول كميات كافية من ال وترني للمحافظرة 

خصوًصرا عنرد وعىل هذه الوظائف أمر بالغ األمهيرة، 

إجررا. الرياضريني تغيرريات يف نمر  احليراة إلنقرراص 

العضلية يمكن أن يسراعد الوزن. واحلفا  عىل الكتلة 

معدل التمريل الغرذائي يف وقرت رتفاع ايف احلفا  عىل 
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الراحة ؛ مما يساعد يف جهرود خسرارة الروزن وحتسرني 

احلفا  عىل الوزن املفقود. ويمكن للرياضريني الرذين 

يتنرراولون احلررد األدنررا مررن ال وتررني املررو  برره 

لرياضررافم احلصررول عررىل مررا يكفرري مررن ال وتررني 

ة عىل وظائف ال وتني الرضورية يف اجلسرم. للمحافظ

كام أن تناول ال وتينات يف احلدود العليرا املرو  هبرا 

يمكن أن يكرون مالئراًم لربعض الرياضريني إلحرداث 

أفضل مستوى من التخمة. وينبغي تشجيع الرياضريني 

الختيار مصادر ال وتينات ا الية من الدهون، والتري 

سعرات احلراريرة أكررر سو  تسهم يف تقليل جمموع ال

 من اختيار املصادر العالية يف الدهون.

ر أسراب يف النظرام الغرذائي روالدهون هي عنصر

الصحي للريايض، ولكن جيب أن يكون املتناول مقننًرا 

عند حماولة إنقاص الوزن. وحتتوي الدهون عرىل أكررر 

من ضعف كمية السعرات احلراريرة لكرل جررام مرن 

 ني. الكربوهيدرات أو ال وت

وخفض الدهون يسراعد عرىل ختفريض السرعرات 

احلراريررة إلنقرراص الرروزن بسرربب زيررادة كرافتهررا مررن 

السعرات احلرارية. وينبغي التأكيد عىل أال يتم القضا. 

متاًمررا عررىل الرردهون مررن الغررذا. للرياضرريني، فررنن  

االنخفاض املتواضع يف إمجاز الدهون إىل مسرتوى مرا 

ت احلراريرة سرو  % من جمموع السعرا21يقرب من 

يسرهم يف تنراول األضرراض الدهنيرة األساسرية برردون 

 السعرات احلرارية. يفاملسامهة الزائدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فقدان الوزن عىل سرعرات حراريرة   وحتتوي خط

قليلة، وبغض النظر عرن مكونرات املغرذيات الكبررية 

الترري تررؤدي إىل فقرردان الرروزن فيجررب أن تتناسررب 

املغذيات الكبررية للحميرات املنخفضرة يف السرعرات 

احلرارية مع االحتياجرات الفرديرة جلميرع الرياضريني 

لفقدان الوزن مع احلفا  عىل جرودة األدا. الريرايض. 

وجيب توعية الرياضيني باآلثار الضارة لربعض خطر  

النظام الغذائي األكرر شعبية، والتي تقلل بشركل كبرري 

أو متنع مواد غذائية رئيسية معينة، يف حني التشجيع عىل 

اإلفراط يف تنراول املرواد الغذائيرة الرئيسرية األخررى. 

وينبغي للرياضيني الذين هيدفون إنقاص الوزن، حتقيق 

التنوع واالعتدال يف تناول الطعام الصرحي، التوازن و

 لضامن أن تتم تلبية مجيع االحتياجات الغذائية.
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ًؤثرًيفًإنقا ًالوزن؟يالتحكمًيفًالكميةًًهل

بغض النظر عن تركيب النظام الغذائي، فالكميات 

املتناولة من الطعام هلا ترأثري عرىل اسرتهال  السرعرات 

ن النخفرراض احلراريررة؛ وبالترراز إدارة الرروزن. ويمكرر

رفيف يف حجم الكميات التي تؤكل يف كل وجبة أو يف 

نتق عجًزا يف السعرات احلراريرة الوجبات ا فيفة أن ت  

 إلنقاص الوزن. 

هذا العجز يمكن أن حيدث حتا دون أي تغيري يف و

يمكن للنظرام الغرذائي فرأنواع األرعمة التري تؤكرل. 

تساعد التوجيهي لطبقي الغذائي وملصقات الطعام أن 

جم احلصة من األرعمرة املختلفرة. األفراد يف حتديد ح

وجررد يف الفصررل األول األحجررام القياسررية حلجررم يو

احلصص الغذائية لنظام ربقي الغذائي ومدى األحجام 

املقدمة يف اليروم. وملصرقات الطعرام مطلوبرة لرسرد 

املعلومررات الغذائيررة  يف احلصررة الواحرردة للطعررام، 

وكذلك حتديد عدد احلصص يف العبوة الواحردة. وقرد 

يف العبرروة  يفرررتض الرياضرريون أن الطعررام املوجررود

الواحرردة هررو حجررم احلصررة، ولكررن هررذا ال يكررون 

ناقشرة حرول كيرف املصحيًحا، والفصل األول يغطي 

يمكررن للرياضرريني اسررتخدام امللصررقات الغذائيررة 

 .اتللمساعدة يف ختطي  الوجب

وبسرربب أن األحجررام مررن الطعررام يف املطرراعم 

والعبوات أصبحت كبرية فقد خيطئ األفراد باعتقادهم 

واحًدا يقدم مرن هرذه الوجبرات هرو احلصرة أن نوًعا 

. وعىل سربيل املررال، فرنن حصرة "الطبيعية"الواحدة 

ا بز يف النظام التوجيهي لطبقي الغرذائي هري نصرف 

 . جراًما(21.3)أي  جراًما من ا بز 39كمية 

جراًما من ا بز )حصتان من احلبوب(  39فنذا كان 

رام جر 891 وبرام أنسعر حرراري؛  831حيتويان عىل 

يحتوي عرىل فمن ا بز هو احلجم الطبيعي يف املطاعم، 

وعرىل حرواز  ،ست من احلصص الغذائية من احلبوب

سعر حراري. وأدت هرذه الظراهرة مرن تقرديم  531

األرعمررة الغنيررة بالكربوهيرردرات بشرركل خررارئ أن 

يعتقررد النرراك أن الكربوهيرردرات تررؤدي إىل زيررادة يف 

 الوزن. 

ل الكميرات الكبررية مرن ولكن يف الواقع، إن تنراو

السعرات احلرارية، والتي غالًبا ما يستهان هبا، هي التي 

تساهم يف زيادة الوزن. ويف هذا املرال، نجد أن الفررق 

جرام من ا برز  891جراًما والر  39يف احلجم بني الر 

سعر حرراري إضرايفو ولرذلك؛  511كبري، ويساوي 

ر رفنن انخفراض الكميرة، وبغرض النظرر عرن العنصر

را يف السرعرات  الغذائي، يمكن أن ينتق عجرًزا رضوريًّ

 احلرارية إلنقاص الوزن. 

( يوضرررح بعرررض 88.8واجلررردول التررردريبي )

النصررائح للررتحكم يف الكميررات، ويمكررن أن يسرراعد 

 الريايض عىل تقليل جمموع السعرات احلرارية املتناولة.
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لتلبيةًأهدا ًًكيفًيمك ًللرياضينيًختطيطًالوجبات

ًإنقا ًالوزنًوتركيبًاجلسم؟

أدا. إذا كرران ذلررك ممكنًررا، ينبغرري عررىل الرياضرريني 

إنقراص حماوالت أولية للتغيرري يف نظرامهم الغرذائي و

هذا سو  يسرمح للريرايض فالوزن قبل بداية املوسم. 

يف الرتكيز عىل السرلوكيات املعتدلرة يف تنراول الطعرام 

ريات التري قرد يرهرذه التغبدون القلق من كيفية ترأثري 

حتدث عىل األدا. الريايض. وتسمح التعديالت خارج 

دوث تغيررريات يف النظررام املوسررم برربعض الوقررت حلرر

يمكرن أن يتبعهرا ممرا صبح عرادة للريرايض تالغذائي ل

 روال املوسم.

ينبغي التأكيد عرىل أن التغيرريات الغذائيرة تكرون و

اريرة حول كيفية تقليل الرياضيني مرن السرعرات احلر

ايض. ومررن غررري يرربرردون املسرراومة عررىل األدا. الر

املستحسن ختطي وجبة للحد مرن السرعرات احلراريرة 

بسبب أن نقص الوقود قبل أو بعد التدريب يمكرن أن 

يقلل من أدا. التدريبات الرياضية. ومع ذلك، فتنراول 

وجبات صغرية أو وجبرات خفيفرة عرىل مردار اليروم 

ة اعترردال مررن بشرركل متكرررر يبقرري اجلسررم يف حالرر

السعرات احلرارية. وتناول ثالث إىل مخرس مررات يف 

سراعات يسراعد  5 -5اليوم الواحد أو ما يقرب مرن 

عىل استمرار عمليات التمريل الغرذائي واحلفرا  عرىل 

مستويات الطاقة. وهذا اجلدول الزمني لتناول الطعرام 

يمكن أن يمنع الرياضيني مرن الوصرول حلالرة اجلروع 

از عدم اإلفراط يف تناول الطعام يف وقت الشديد؛ وبالت

الحق عند تناول الوجبة الغذائية. وتناول الطعام عرىل 

أساك االحتياجات الفعلية للطعرام )اجلروع( يسراعد 

الالعررب عررىل توليررد الطاقررة عنررد وجررود مسررتويات 

منخفضة من الوقرود، ويروفر كميرات مرن السرعرات 

 احلرارية العادية بدون إفراط.

الرياضرريني السررعرات احلراريررة  وجيرروز تنرراول

روبات الرياضررية خررالل رالكربوهيدراتيررة مررن املشرر

الترردريبات العاليرررة الكرافررة أو أثنرررا. التررردريب أو 

املنافسررات الترري تسررتمر ألكرررر مررن سرراعة، وبعررض 

الرياضيني يتجنب املشوبات الرياضية خرالل فررتات 

التدريب الطويلة أو املنافسات الرياضية بسبب ا و  

 لتحكمًيفًالكمية.ل(ًنصائ 11.1ًاجلدولًالتدريبيً)

  اختيررار األرعمررة الغنيررة باملغررذيات والقليلررة يف السررعرات

 احلرارية مرل ا رضاوات، والفواكه، واحلبوب الكاملة.

  قدم كميات أقل عن املعتاد يف كل مرن الوجبرات والوجبرات

 ا فيفة.

  ،املقربالت، أو الوجبرات و ا. الوجبات اجلاهزة يف الكمية

ص يف كل عبروة. ا فيفة وقرا.ة العالمات لتحديد عدد احلص

اشرِت أحجاًما أكرر اقتصادية مرن الطعرام وعبئهرا يف حصرص 

 صغرية من احلجم بمجرد حضور  للبيت من السوق.

  استخدام أحجام احلصص للنظام الغذائي التروجيهي لطبقري

 كدليل للحجم املتناول. الغذائي

 حسب الطعام املطبوخ يف األسربوع لكسرب الفهرم اوزن أو ا

 سبة املقدمة.حول األحجام املنا

  قبل الذهاب إىل املطعرم، خطر  مسرتقباًل لتنراول قليرل مرن

البطرارس الشريبس مرن عرىل الطعام يف املنزل. أبعد ا برز و

 ستمتع بالوجبة.االطاولة و

  العديد من املقبالت يمكن عند دجمها مع السلطة أو احلسا. أن

 تكون وجبة. 
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أن السعرات احلراريرة يف هرذه املنتجرات قرد متنرع من 

إنقرراص الرروزن، ولكررن هررذا ا ررو  غررري صررحيح 

فاملشوبات الرياضية هلرا فوائرد متعرددة برام يف ذلرك 

القدرة عىل تعزيز التحمل واألدا. الريايض، فضال عن 

الوقاية من اجلفرا  وعردم تروازن الشروارد. وينبغري 

حتسررني األدا. الرتكيررز عررىل مسرراعدة الرياضرريني عررىل 

باستخدام هرذه املنتجرات. واملتخصصرون يف التغذيرة 

للرياضيني يمكنهم إضافة هذه السرعرات احلراريرة يف 

النظام الغذائي أثنا. التدريب الريايض؛ وبالتاز تتروفر 

روبات الرياضرية يف التردريب مرع راالستفادة من املش

 احلفا  عىل املسار الصحيح لفقدان الوزن. 

 ب جيب عرىل الرياضريني تنراول وجبرةوبعد التدري

أو وجبة خفيفة، ففي حماولة إلنقاص الوزن جيرد  كاملة

العديد مرن الرياضريني أن القضرا. عرىل الوجبرات أو 

الوجبات ا فيفة بعد التدريب رريقرة سرهلة  فرض 

 السعرات احلرارية. 

وقد يؤدي ذلك إىل إمهرال بديرد اجلسرم وسرو  

يشعر الالعب بالب .، والتعب، واألمل أثنا. التردريبات 

الالحقررة؛ لررذا ينبغرري أن يتنرراول الرياضرريون كميررات 

معتدلة من املغذيات الكريفة كراحلبوب وا رضروات، 

والفواكه، ومنتجات األلبان قليلرة الدسرم، ومصرادر 

ذلك بعرد التردريب مرع ال وتني ا الية من الدهون و

الدهون أو بعالية الاحلد من السعرات احلرارية الكريفة 

 األرعمة العالية يف السكر. 

( يوضح نموذًجرا  طرة 88.2اجلدول التدريب )

غذائية إلنقاص الوزن. الحر  أن اسرتبدال األرعمرة 

سرعر حرراري.  311العالية يف الدهون باألليا  يقلل 

وهذا األسلوب مرن تعرديل أنرامط الغرذا. األساسرية 

مستويات يساعد الريايض عىل اختيار األرعمة التي هلا 

 أدنا من السعرات احلرارية.

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

(.ًيوضةةة ًنمةةةوذجًخلطةةةة11.2ً)ًاجلةةةدولًالتةةةدريبي

ًإلنقا ًالوزن.غذائية

ًسعرًحراري2100ًًسعرًحراري2000ً

ًاإلفطار

 كوب من احلبوب اجلافة

 ربع كوب من الزبيب

 معلقتني من اللوز

 كوب حليب خاز الدسم

 برتقالة صغرية

ًاإلفطار

 كوب من احلبوب اجلافة

 ربع كوب من الزبيب

 % الدسم2كوب حليب 

 كوب عصري برتقال

ًاءدالغ

 خبز صغري 8

 جراًما من اللحم 13

 قطع رامرم، وخس

 ملعقة من املايونيز ا از الدسم

 كيس من البطارس 8

 جزرات صغرية 81

 لرًتا من املا.   1.53

ًاءدالغ

 خبز صغري 8

 جراًما من اللحم 13

 قطع رامرم، وخس

 ملعقة من املايونيز 

 كيس من البطارس 8

 لرًتا مياه الغازية 1.53

 وجبة خفيفة

 جرام من املقرمشات 2

 وجبة خفيفة

زبادي جممرد مرع رشرات مرن 

 الشكوالتة

ًالعشاء

 كوب من املكرونة

راوات/ ركررروب مرررن ا ضررر

 صوص املكونة

 13اللحم الصرغري )كرتني من 

 جراًما(

 كوب بروكل مطبوخ

 كوب حليب خاز الدسم

ًالعشاء

 كوًبا من املكرونة 8.3

راوات/ ركررروب مرررن ا ضررر

 صوص املكونة

كرررات مررن اللحررم الصررغري  5

 جرام( 852)

 كوب بروكل مطبوخ

 % دسم2كوب حليب 

ًوجبةًخفيفة

 كوب من الزبادي خاز الدسم

 موزة صغرية

ًوجبةًخفيفة

 الزبادي خاز الدسمكوب من 

 موزة كبرية
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كيفًيمك ًللتدريبًواألنشطةًالبدنيةةًأنًتةؤثرًعةىلً

ًإنقا ًالوزنًللرياضيني؟

معظم الرياضيني يامرسون النشاط البدين بمعدالت 

أكرر من التوصيات ا اصة بالصحة والوقاية من زيادة 

الوزن. وتوضح التوصريات املحدثرة للنشراط البردين 

 (ACSM)للبالغني من الكلية األمريكية للطب الريايض 

نره لتعزيرز واحلفرا  ا (AHA)ومجعية القلب األمريكية 

 لغون ممارسة النشاط  كالتاز:عىل الصحة. حيتاج البا

  دقيقرة مرن التردريبات اهلوائيرة  51ما ال يقل عرن

 املعتدلة مخسة أيام يف األسبوع.

  دقيقة من التدريبات اهلوائيرة العنيفرة ثالثرة  21أو

 أيام يف األسبوع.

 .مزيق من هذين املستويني من التدريبات اهلوائية 

  البالغني باإلضافة إىل التدريبات اهلوائية فيجب عىل

أدا. تدريبات للحفا  عىل قوة العضالت وحتملهرا 

 .26ما ال يقل عن يومني يف األسبوع 

وهذه التدريبات قد تتطلب حتدًيا لغرري الرياضريني 

لكي يمكن حتقيقها يف أسربوع واحرد، ولكرن بالنسربة 

للرياضيني يمكن حتقيقها بسهولة مرن خرالل ممارسرة 

التردريب. وهرذه  الرياضة يف يومني أو ثالثة أيرام مرن

املبادئ التوجيهية املحدثة للسركان البرالغني للحفرا  

عىل الصحة والوقاية من األمراض املزمنة، ومنع زيادة 

 الوزن.

إلنقاص الوزن بشكل إضايف جيب ممارسة النشراط 

البدين جنًبا إىل جنب مع ختفيض يف السعرات احلراريرة 

ايض بررني الكليررة األمريكيررة للطررب الريررالغذائيررة. وت  

(ACSM)  ومجعية القلب األمريكيرة(AHA)  توجيهرات

إضافية إلنقاص الوزن أو للحفا  عىل خسارة الروزن 

 -61بشكل كبري، وأن ممارسة التردريبات البدنيرة مرن 

دقيقة مخسة أيام يف األسبوع قرد تكرون رضوريرة.  71

الذين يتدربون للمنافسة حيصلون عىل هذا الكم مرن و

احرررد، ولكررري يسرررتفيد التررردريب يف األسررربوع الو

الرياضيون من إنقاص الوزن؛ فرنهنم قرد حيتراجون إىل 

تغري يف روتني حيافم التدريبية يف حماولة للحصول عىل 

مزيد من النشاط كجز. مرن روترني حيرافم اليوميرة. 

ي إىل قاعرات الدراسرة أو رويمكن ألنشطة مررل املشر

العمل، وكذلك استخدام السرالمل بردالً مرن املصراعد 

عامل املنزلية النشطة والنزول من احلافلة قبل حمطرة واأل

واحدة من املكان املراد وامليش يمكن أن ينتق زيرادة يف 

حرررق السررعرات احلراريررة والترري عنرردما تقرررتن 

بالتدريبات الرياضية، فنهنا تساعد عىل تقليرل الروزن. 

ويمكن التأكد من أن الرياضيني الرذين حيصرلون عرىل 

ات اهلوائيرة والقروة يف كرل قدر مناسرب مرن التردريب

أسبوع؛ فذلك يساعد أيًضرا يف حتقيرق فقردان الروزن. 

والترردريبات اهلوائيرررة )ركرروب ا يرررل، واجلرررري، 

والسررباحة، والرررقص اهلرروائي( تزيررد مررن اسررتهال  
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الطاقررة. وممارسررة الترردريبات الالهوائيررة )ترردريبات 

املقاومة، والعدو الرسيع( يزيد ويساعد يف احلفا  عىل 

اجلسم ا الية من الدهون، والتري تعتر  أنسرجة كتلة 

عالية يف التمريل الغذائي يف اجلسم. وهذا يرري ويساعد 

 (RMR)يف احلفا  عىل معدل التمريل الغذائي يف الراحة 

( 88.6خررالل إنقررراص وإدارة الررروزن. اجلررردول )

املوجود سابًقا يف هذا الفصل يصف كميات السرعرات 

 يد من األنشطة الرياضية.احلرارية املفقودة يف العد

وينبغي عىل الرياضيني حماولة التغيرري يف التردريب 

واألنشطة البدنية خالل فرتة ما قبل املوسرم، والتري ال 

ي؛ وبالتاز قرد يكرون ريركزون فيها عىل األدا. التنافس

هنا  اسرتعداد أكررر لقضرا. املزيرد مرن الوقرت عرىل 

ولزيادة اسرتهال  األنشطة التي قد تنتق فقدان للوزن. 

الطاقة، يمكن للريايض تعديل التدريبات بعدة رررق. 

وأن متارك التدريبات بأعىل كرافة أو لفرتات أرول مما 

أيًضرا  املزيد من استهال  الطاقرة. ويسراعدمن مكن ي  

تغيري نوع التدريبات الرياضية عىل حرق املزيرد  اجلسم

ريبات من السعرات احلرارية يف الوحدة التدريبية. وتد

القوة جز. مهم من ممارسة أي نظرام ريرايض إلنقراص 

الوزن. وعىل الرغم من أن تدريبات القوة بصفة عامرة 

ال تنتق املزيد من استهال  السعرات احلرارية، ولكنها 

تسرراعد يف احلفررا  عررىل كتلررة العضررالت، وهررو أمررر 

رضوري للحفا  عرىل معردالت عاليرة مرن التمريرل 

. وينبغي تشجيع الرياضريني (RMR)الغذائي يف الراحة 

عىل الزيادة التدرجيية يف الشدة أو مدة التدريب لتفادي 

 اإلصابات.

سةاعدًالرياضةينيًعةىلًإنقةا ًيحتديدًاألهةدا ًًهل

ًالوزن؟

من الصعب يف بعض األحيران للرياضريني إجررا. 

رورية ملساعدفم عرىل حتقيرق إنقراص رالتغيريات الض

مررور الوقرت.  الوزن واحلفا  عىل خسارة الوزن مرع

يف الفصل العا  تم توضيح تقييم الرغبة يف التغيرري و

كطريقررة مسرراعدة ألخصررائيي التغذيررة والرياضرريني 

للعمل مًعا ألدا. هذه التغيريات الغذائية. وبمجررد أن 

استعداد لتغيري السرلو  الغرذائي، يكون الريايض عىل 

جيب عىل الريايض وأخصائي التغذيرة وضرع أهردا  

وررررق لقيرراك التطررور يف ابرراه األهرردا  إلنقرراص 

متت مناقشة األهدا  القصررية والطويلرة يف والوزن. 

املقطع التاز يقدم ملحرة مروجزة عرن والفصل العا . 

حتديد األهدا  من حيرث صرلتها بالرياضريني الرذين 

 حياولون إنقاص الوزن.

األهةدا ًالتةيً ةبًعةىلًالرياضةينيًماًهةيًنوعيةةً

ًوضعهاًإلنقا ًالوزن؟

يف البدايررة  (NIH)يررويص املعهررد الررورني للصررحة 

 -5% من وزن اجلسم احلاز خالل فرتة 81 -3بنقص 

 6 -5أشهر. وباحلفا  عىل هذا الوزن املفقود لفررتة  6
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أشهر قبل حماولة خسارة املزيرد مرن الروزن، وإذا كران 

حلفا  عرىل خسرارة الروزن األوز الريايض قادًرا عىل ا

فهو مؤهرل ألن يفقرد وزًنرا إضرافيًّا، وينصرح هبرد  

% مررن وزن اجلسررم احلرراز. 81 -3إضررايف قرردره 

 77.1وباستخدام هذه التوصية فالريايض الذي يرزن 

 81إىل  3كيلوجراًما سو  يكون هدفه إنقاص الروزن 

أشهر، وإذا استمر بنجاح  6 -5كيلوجرامات يف بداية 

  تقييم أهدا  الروزن واألدا. الريرايض مناسرًبا، فيعت

وينبغي إلمجاز العجز من السعرات احلراريرة مرا برني 

كيلررو كلرروري يف اليرروم أن ينررتق هررذه  8111 -311

الكمية من فقردان الروزن تردرجييًّا عرىل مردى الفررتة 

يتعردى الروزن املفقرود الزمنية املو  هبا. وجيرب أال 

سرربوع. ويمكررن لفقرردان جرررام يف األ 711سرربوعيًّا أ

سهم يف فقدان كتلة العضالت وعدم الوزن الرسيع أن ي

تررزان يف السرروائل واملررنحالت، وربررام مضرراعفات يف ا

القلب واألوعية الدموية. ولرذلك؛ إذا حردث فقردان 

ا فيجرب زيرادة السرعرات رللوزن بسر رعة كبررية جردًّ

احلرارية املتناولة أو تقليل النشاط البردين إلبطرا. هرذا 

 . هرو أكررر بلنقص. فقدان الوزن بشكل تدرجيي وبا

أماًنررا بالنسرربة للصررحة العامررة، وهررو أكرررر عرضررة 

الستهدا  فقردان الردهون يف اجلسرم مقابرل الكتلرة 

العضلية، وليس من املرجح أن ترؤثر سرلًبا عرىل األدا. 

لدهيا معدل نجاح أن هذه الطريقة الريايض، ولقد ثبت 

 أك  عىل املدى الطويل.

يد هرد  إنقراص الروزن أمرر رضوري ألي حتدو

خطة إلنقاص الوزن، وهنا  حاجة إىل وضع أهردا  

لكيفية حتقيرق إنقراص الروزن عرىل املردى القصرري أو 

)عملية موجهة( وعىل املردى الطويرل )موجهرة نحرو 

حتقيق نتائق(. وتساعد األهدا  القصرية األجل عرىل 

تصررميم خطررة حمررددة لتغيررريات يف النظررام الغررذائي 

ارسة الرياضة، أو السلو  الرالزم لتحقيرق فقردان ومم

الوزن عىل املدى الطويرل. وهرذه قرد تتضرمن تنراول 

 9وجبة اإلفطار من احلبوب عالية األليا  يوميًّرا ملردة 

دقيقة إضافية يف تدريبات للقوة  83أيام قادمة أو قضا. 

يومني يف األسبوع. وربام األهدا  عىل املردى الطويرل 

الوزن أو هدًفا لتكوين اجلسم مرل  تشمل هد  فقدان

خفض نسبة الدهون يف اجلسم. وبمجرد احلفرا  عرىل 

اهلد  عىل املدى القصري لعدة أسرابيع، يمكرن حتديرد 

أهدا  خمتلفة لتحقيق املزيد مرن التقردم نحرو اهلرد  

 رويل املدى.

وهنا  أهدا  أخرى مررل تلرك التري تركرز عرىل 

ويمكنهرررا أن حتفرررز التغرررريات يف األدا. الريرررايض، 

الرياضيني عىل مواصرلة سرلوكيات صرحية يف تنراول 

ي يف رالطعام. واهلد  املتمرل يف حتسني الرقم الشخص

رعة أو التحمرل يمكرن أن حيفرز عردا. رسباقات السر

املسابقات السرتكامل السرلوكيات الغذائيرة الصرحية. 

وجيعلهم متحمسني، خصوًصا إذا كران فقردان الروزن 

استخدام كل من قياسات تكوين اجلسرم  بطيًئا. وباملرل
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والوزن كمؤ  للنجاح مفيرد للريرايض. وبسربب أن 

التوصيات الغذائية والنشاط البدين لفقدان الوزن بطيئة 

وتدرجيية فننه قد يكون مرن الصرعب عرىل الرياضريني 

البقا. متحمسني عندما ال يتضح النقص بشكل كبرري. 

يكرون ومع ذلك إذا حردث تغيرري يف شركل اجلسرم ف

برالرغم والريايض أكرر ثقة بأن هنا  حتسنات قرد ترم، 

من فقردان الروزن برب . مرن خرالل وضرع كرل مرن 

األهدا  القصرية والطويلة األجل بنرا. عرىل الصرحة 

البدنية أو حتسني األدا. البدين، فرنن الريرايض يؤسرس 

 عدة ررق لرصد النجاح إىل جانب وزن اجلسم.

ًا ؟كيفًيرصدًالرياضيونًحتقيقًاألهد

يعت  رصرد األهردا  والتقردم نحرو حتقيرق هرذه 

ا السرتمرار النجراح يف إنقراص  األهدا  أمًرا رضوريًّ

الوزن. ويساعد الرصد الذاهي عىل التعر  عىل سرلو  

الرياضيني الذين حياولون التغيري، وتتبرع التقردم نحرو 

حتقيق أهدافها، واملراجعرة املنتظمرة وتعرديل السرلو  

يوميرات الغرذا. مرن أدوات حسب احلاجرة. وتعتر  

الرصد املفيدة. ويساعد رصرد املردخول الغرذائي مرن 

خالل تسجيل األرعمة وأحجام الوجبات للرياضريني 

لكي يصبحوا أكرر وعًيا لألرعمرة املتناولرة، وكرذلك 

نوعية هذه األرعمة. وكررًيا ما يندهش الرياضريون يف 

كرري من األحيان، كيف يأكلون بدون أن يدركوا ذلك، 

وإىل أي مدى يتم تناول وجبات الطعام. مرع اإلشرارة 

إىل أن مستوى اجلوع والشبع قبل تناول الطعام وبعرده 

يمكررن أن يضرريف قيمررة إىل تطبيررق يوميررات الغررذا.. 

ويمكن للرياضيني الذين لدهيم جدول تردريبي كامرل 

مراقبة مستويات شدة التدريب أو القدرة عىل التدريب 

 يق فقدان متواضع للوزن.أكرر أو أقوى متا تم حتق

خررى مفيردة ورصد الوزن وتركيرب اجلسرم أداة أ  

وزن اجلسرم مررة واحردة يف وللنجاح يف إدارة الوزن. 

األسربوع ومتابعررة التقرردم مرع مرررور الوقررت يسرراعد 

األفراد لكي يرروا تقردًما تردرجييًّا نحرو حتقيرق هرد  

فقدان الوزن عىل املدى الطويل. ومن غرري املستحسرن 

سم يوميًّا؛ ألنره يمكرن أن يصربح هوًسرا مرع وزن اجل

تقلبات الوزن يف اليوم، وبغض النظر عن الطعام الذي 

يؤكل أو كمية التدريب التي تنفد؛ مما يرؤدي إىل خلرق 

انطباع زائف لفقردان أو كسرب الروزن. وينبغري مرن 

الناحية املرالية أن يقاك الوزن مرة واحدة يف األسبوع، 

ويف نفس الوقت من اليروم  ويف نفس اليوم كل أسبوع،

ينبغري أن تؤخرذ ووذلك لتحقيق التناسق يف القياك. 

قياسات تكوين اجلسم بشكل شهري أو فصرل لتقيريم 

التقدم. وتقييم فاعلية خطرة فقردان الروزن للريرايض، 

وتشتمل عىل وزن اجلسرم العرادي أو معلومرات عرن 

تكوين  اجلسم فضاًل عن تدابري أخررى ألدا. الرياضرة 

يات الطاقررة والرضررا عررىل النظررام الغررذائي، ومسررتو

 وممارسة ا طة التدريبية.

وتقييم أدا. الرياضة هو مقياك آخر لنجاح أو فشل 

خطة فقدان الوزن. وإذا تراجع أدا. الرياضة، فنن ذلك 
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 للحصولًعىلًاألداءًاملثايل

برامق فقردان الروزن الصرحي 

لعامرررة النررراك والرياضررريني 

يشتمل عىل مزيق من التغيريات 

الغررذائي والريررايض يف النظررام 

لفقررردان الررروزن. والعجرررز يف 

السررعرات احلراريررة هرري مررن 

روري ألي خطرة لفقردان رالض

الررروزن. وجيرررب أن يكرررون 

الرياضيون حذرين عند حماولرة 

تقليل كمية السرعرات احلراريرة 

لتناول ما يكفي مرن السرعرات 

ملواصلة األدا. الريايض األمرل، 

بيررنام السررامح الترردرجيي لفقررد 

وينبغي أن يكون فقردان الوزن. 

الرروزن خررالل املواسررم غررري 

 التنافسية إذا أمكن.

ا للحفرا   قد يعني أن السعرات احلرارية منخفضة جدًّ

عىل مستويات التدريب وبديرد خمرازن اجلليكروجني. 

اسررتمر أدا. الرياضررة أو حتسررن الالعررب فمررن  وإذا

املحتمل أن يكون عىل املسار الصحيح لتحقيق النجاح 

 وفقدان الوزن.

ًماًهوًملخصًتوصياتًفقدانًالوزنًللرياضيني؟

تشررمل املامرسررات الناجحررة للرياضرريني وفقرردان 

الرروزن جمموعررة مررن التغيررريات الغذائيررة والترردريب 

والسلو  الذي يمكن 

احلفررا  عليرره مرردى 

احليرراة. وإن ختطرري  

الوجبات التي تشجع 

عىل تنراول الوجبرات 

الصحية مرن الطعرام 

فرررتات منتظمررة  عررىل

تضرررع يف اعتبارهرررا 

الكميررة الترري ترروفر 

القرردر املناسررب مررن 

السررعرات احلراريررة 

واملررررواد الغذائيررررة 

للحفررا  عررىل األدا. 

الريرررايض والسرررامح 

لفقررررردان الررررروزن 

التدرجيي. ويمكن لتعديالت رفيفرة يف كميرة ونوعيرة 

وكرافة التدريب أن تساعد يف إنتاج العجز يف السعرات 

 الوزن.  احلرارية لفقدان

( يوضرررح مررروجز توصررريات 88.9واجلررردول )

 للرياضيني يف حماولة إلنقاص الوزن.

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

 توصياتًفقدانًالوزنًللرياضيني

 حتديدًاحتياجاتًالطاقة

.قياك الطول، والوزن، وحمي  ا رص، وتكوين اجلسم 

.حساب احتياج الريايض اليومي من الطاقة 

كرل ريرايض حتديد العجرز يف السرعرات احلراريرة املناسربة ل

 إلنقاص الوزن.

 سعر حرراري  8111 -231العجز يف السعرات احلرارية من

 يف اليوم من خالل النظام الغذائي أو/والتدريب.

 التعديرتًالغذائية

.التأكيد عىل تناول الطعام الصحي وبالطرق الصحية 

 تناول الطعام بشكل متكررر لتوليرد راقرة األنشرطة وبنرب

 الشديد.الوصول إىل مرحلة اجلوع 

 استمتع بكميات صغرية من األرعمة املفضلة لديك يف بعض

 األحيان.

.تدرب عىل التحكم يف الكميات 

 اخرت األرعمة املحتوية عىل املغذيات عالية الكرافة مرع املزيرد

 من األليا  لتحسني تناول املغذيات والشبع.

.اخرت األرعمة القليلة يف الدسم 

 ضبطًومراقبةًاألهدا 

دان الوزن يف الفرتة الغري تنافسية من املوسم.حماولة فق 

 من الوزن احلاز للجسم.81 -3السعي  سارة من % 

 إنقاص الوزن بمعدل ال يزيد عن نصرف إىل كيلرو واحرد يف

 األسبوع.

.راقب الوزن أسبوعيًّا 

.قياك تركيب اجلسم مرة يف الشهر 

.تقييم التدريب ومستوى األدا. الريايض 

 

 جدول
11.7 
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 أضف إلى معلوماتك الغذائية
 هلًينبغيًعىلًالرياضينيًالقيامًبحمية؟

هنا  العديد من ا ط  الشعبية للنظام الغذائي التي روجت إلنقاص الوزن. وهذه ا ط  غالًبرا مرا تكرون االختيرار 

ا طر  قرا ة يف العنرا  الغذائيرة املطلوبرة األول عندما حياول األفراد إنقاص الوزن. ولسو. احل ، فنن معظم هرذه 

للرياضيني أو ال تشجع عىل نجاح فقدان الوزن عىل املدى الطويل؛ مما تؤدي إىل فشل األدا. الريايض وتقلب وزن اجلسم 

دعرا. لفقردان الروزن  اتبراع مرنهق متروازن صرحي وبرني االمع مرور الوقت. وجيب توعية الرياضيني حول التفرقة بني

 ."fad diet"  وبني الوجبات الغذائية البدعة ريعرالس

 كتب احلمية الغذائية هي املصدر الرئييس للمعلومات الشائعة للنظام الغذائي للمستهلكني. 

باسرتخدام عبرارة  Amazon.comأن البحرث يف مرؤ  البحرث أمرازون  2118. يف عرام 27ويذكر فريدمان وآخرون 

ع مطابق. ويبدو أنه يف كل عام يتم نشر العديرد مرن كترب الرنظم الغذائيرة موضو 8285)فقدان الوزن( تكون النتيجة 

اجلديدة، والتي تدعي أهنا األفضل رريقة يف إنقاص الوزن. مرن نظرام قليرل يف الكربوهيردرات إىل عراز يف الردهون إىل 

ي. الوحيد يف كل هذه ا ط  رحسا. الكرنب ويبدو أنه ال هناية يف العدد املتاح لنظم الغذا. ا اصة بننقاص الوزن. والش

 املشرتكة هو أهنا منخفضة يف السعرات احلرارية.

وإذا كنت تتناول كميات من السعرات احلرارية أقل مما تستهلكها فسو  تفقد الوزن مرع مررور الوقرت. ولرذلك ويف 

ة هي أن فقردان الروزن معظم احلاالت؛ فنن األشخاص الذين يتبعون ا ط  الشعبية من احلمية يفقدون الوزن. واملشكل

عادة ال يستمر مع مرور الوقت باستخدام هذه الوجبات الغذائية. وقد  يتحقق لألفراد النجاح عندما يكونون عرىل هرذه 

ا ط  الغذائية ولكنهم يعودون لنفس الوزن أو أعىل عندما يتوقفون عن هذه ا ط . فينبغي تشجيع الرياضيني لتجنب 

ا وال تروفر املرواد الغذائيرة لتلبيرة احتياجرات  ."fad diet"  الوجبات الغذائية البدعة والتي تكون منخفضة يف الطاقة جدًّ

استعادة الشفا.. وسو  ينخفض األدا. البدين فق  عىل املدى الطويل؛ لذا ينبغي عىل الرياضيني أن يبحرروا عرن النظرام 

 تطور لتصبح عادة.الغذائي وممارسة التدريب التي يمكن أن تستمر عىل املدى الطويل وت

واالختالفات الرئيسية بني برامق احلمية الشائعة هي تكوين املغذيات الكبرية والطريقرة التري تؤكرل هبرا األرعمرة أو 

كلتامها. وبعض ا ط  تشري أن تكوين بعض املغرذيات هرو املفتراح لتحقيرق النجراح يف فقردان الروزن. والعديرد مرن 

كمية الكربوهيدرات ومع ارتفاع يف الدهون أو ال وتني. وخط  أخرى تشري إىل الوجبات الشائعة احلالية تويص بخفض 

العكس فهي قليلة يف الدهون وزيادة يف الكربوهيدرات. وال يزال البعض يروج لفوائد نسب دقيقة مرن الكربوهيردرات 

أنامط أكل معينة، مرزيق  جيب أن تأكل يف كل وجبة. باإلضافة إىل ذلك، تويص بعض الوجباتوالتي وال وتني والدهون 

من األرعمة، أو بنب بعض األرعمة متاًما. وينبغي أن نبحث للرياضيني عن خط  لفقدان الوزن حتاف  عىل التروازن يف 

املواد الغذائية الرئيسية؛ مما يسمح جلميع األرعمة أن تتناسب مع النظام الغذائي الصرحي، مرع الرتكيرز عرىل الرتحكم يف 

 .كميات مجيع األرعمة

واملستهلك اجليد للمعلومات الصحية والغذائية سو  حيسن فرص النجاح إلدارة الوزن للرياضريني. فهنرا  العديرد 

من النصائح للرياضيني التي يمكن استخدامها لتحديد ما إذا كان النظام الغذائي هو بدعة أو لديه إمكانات لفرتة رويلرة 

 املوثوق به ينبغي أن يشتمل عىل اآلهي:املدى لفقدان الوزن بنجاح. والنظام الغذائي 

..توفر فقدان الوزن التدرجيي والبطي 

.تضمن خطة غذائية سليمة ومتوازنة 

 .تشمل األرعمة املفضلة لديك بكميات صغرية كجرز

 من خطة الوجبة الغذائية العادية.

 تشرمل األهردا  القصرررية والطويلرة املردى لفقرردان

 لصحة.لالتغذية واألنشطة البدنية، والوزن، 

.تأكد عىل الفوائد الصحية والعارفية وليس اجلاملية 

.تضمن ممارسة األنشطة البدنية والتدريب 

 تشررمل تغيرررًيا يف السررلو  وتنميررة املهررارات للعررادات

 احلياة. روالالغذائية 

 أن يكررون حتررت مراقبررة أفررراد ذوي خرر ة ربيررة ذات

 مصداقية يف جمال التغذية والتدريب والصحة.
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ا:ًماًهيًقضاياًفقدانًالوزنًللرياضينيً ًسابعا

 يفًاأللعابًالرياضيةًاملرتبطةًبالوزن؟

توجرررد تصرررنيفات األوزان يف الرياضرررات مررررل 

املصارعة واملالكمة، واأللعاب القتاليرة، والفروسرية. 

والرياضيون املشاركون يف هرذه الرياضرات غالًبرا مرا 

حياولون أن يكونوا يف فئات أوزان أقل من وزن اجلسم 

العررادي الكتسررراب ميرررزة حمتملرررة عرررىل املنرررافس. 

ن يف كررري مرن والرياضيون يف هذه الرياضات يناضلو

األحيرران مررع أوزاهنررم خررالل املوسررم الترردريبي، 

ويسررتخدمون ترردابري جذريررة حمتملررة لفقرردان الرروزن 

 لتحقيق أهدا  فئة الوزن.و

وفقدان الوزن الرسيع قبل قياك الوزن يف املسرابقة 

ريع رال. الرياضيني. وخفض الوزن السرهو الشائع هلؤ

من أجرل  هو ممارسة ذاتية نامجة عن اجلفا  والتجويع

التوصل إىل وزن معني حمدد سلًفا. وحيدث غالًبا خالل 

املوسم ويعتمد عىل كم عردد املسرابقات التري يشررت  

فيها الريايض ومدى احلفرا  عرىل فقردان الروزن عرىل 

ريع الشررائع أو رمرردار املوسررم. وخفررض الرروزن السرر

ممارسررات فقرردان الرروزن تشررمل زيررادة مفررررة يف 

س بالستيكية أو التردريب التدريب، أو التدريب بمالب

يف السونا، أو اجلو احلرار أو اإلقرالل مرن السروائل أو 

الصوم، أو التقيؤ الذاهي، أو اإلقالل من املواد الغذائية، 

مدرات البول وامللينات. وقد ذكرر العرامل أو استخدام 

أن أكرررر ررررق فقرردان الرروزن  "Alderman"ألرردرمان 

املفرررة يف  ريع شريوًعا للمصرارعني هرو الزيرادةرالس

 البالستيكية البساملاجلري، واستخدام السونا، ولبس 

 . 28البخر  اجلسم من عملية متنعالتي 

هذه الطرق تتم قبل الروزن يف املسرابقات بحيرث و

ريع يف الوقررت املناسررب. رحيرردث فقرردان للرروزن السرر

وبمجرد متام الوزن يف املسرابقة حتردث عرادًة اسرتعادة 

رط االرتروا. وتنراول رسيعة يف الروزن مرن خرالل فر

 الطعام.

ريع ريمكن لبعض هذه الطرق يف فقدان الوزن السو

أن تكون هلا عواقب صحية وخيمة. فقد حيدث اجلفا  

واختالالت يف الشوارد نتيجة اإلقرالل مرن السروائل، 

وممارسة التدريب يف السونا أو استخدام مدرات البول 

واألوعية الدموية. امللينات مما يؤثر سلًبا عىل القلب أو 

وفقدان الوزن الرسيع الناجم عن جمموعة متنوعة مرن 

فض حجم البالزما برسعة؛ وبالتاز الطرق يمكن أن خي  

الضررغ  عررىل األوعيررة الدمويررة والقلررب، والنظررام 

قالل من الغذا. يمكن أن اإلاحلراري، ووظيفة الكىل. و

يسبب نقًصا يف سكر الدم؛ مما يؤدي إىل التعرب وعردم 

عقليًّررا وانخفرراض القرردرة عررىل  قرردرة عررىل الرتكيررزال

. ومن الواضح أن كل هذه اآلثار هري 29التحمل البدين

عررىل حسرراب األدا. الريررايض، وسررالمة الريررايض، 

 والصحة العامة.
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املصارعة رياضة شعبية عىل مر السنوات، وإحردى 

الرياضات املشهورة بمامرسرات فقردان الروزن. وقرد 

ساليب املصارعني يف فقدان أجريت بحوث هامة عىل أ

م تويف 8799الوزن واالهتاممات املرتبطة هبا. ويف عام 

ثالثة من املصارعني اجلامعيني يف حماولة  فض الروزن 

. وهلرذا احلردث املؤسرف قامرت  30ريع للمسرابقةرالس

اجلمعيررة الورنيررة لريررايض اجلامعررات األمريكيررة 

"National Collegiate Athletic Association" (NCAA) 

بتغيري قوانني املصارعة باجلامعات للحد من املامرسات 

ريع. وتشررمل القواعررد راملفررررة  فررض الرروزن السرر

ر ركيلوجراًمررا لكررل مررن العشرر 2.9اجلديرردة إضررافة 

جمموعات من األوزان، ووزن اجلسم مرة إضافية قبرل 

بداية املامرسة، وشهادة ببداية الوزن قبل ال نامق بام يف 

هون اجلسم للمصرارع يف بدايرة املوسرم، ذلك تقييم د

والترري تتطلررب احلررد األدنررا مررن تصررنيفات الرروزن 

نتقال ملحددة بحلول شهر ديسم . ويمكن اللمنافسة ا

املصررارعني لتصررنيفات الرروزن األعررىل بعررد ديسررم ، 

)انظرر الشركل  ولكن ليس لتصنيفات الروزن األقرل.

88,81.) 

ايرة العرام وهذه القواعد اجلديدة تم تنفيرذها يف بد

. (NCAA)م ملسررررابقات 8777 -8771الرررردراب 

 wrestling"ويتطلب برنامق شهادة الوزن للمصارعني 

weight certification program" (WWCP)  الررروزن يف

 . 31يف حالة ترريب وهو بداية املوسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويستخدم ال نامق الرقل النروعي للبرول لتحديرد 

أو  8.12وضع املا.. إذا كان الرقل النروعي أقرل مرن 

يساويه إذا الريايض يف حالة ترريب جيدة، وإذا زادت 

فيجب عىل الريايض أن يعرود  8.12نسبة القياك عن 

يف اليوم التاز إلعادة االختبار والوزن. والفصل الرامن 

ناقشات املتعمقة لكيف أن مسرتويات يوفر املزيد من امل

املا. تؤثر عىل البول. واملدارك الرانوية األمريكية اآلن 

لدهيا ررق مماثلة يف إدارة الوزن للحد من فقدان الوزن 

الرسيع. ويشتمل برنامق شهادة الوزن بدايًة من موسم 

م عررىل مسررتوى ترريررب ال يتعرردى 2119 -2116

ا لنسربة الردهون يف قياك البول واحلد األدن 8.123

% 82% للمصارعني الرذكور و 9يف اجلسم ال تقل عن 

 .32للمصارعني اإلناث 

 ".Opplinger et al. 33العررامل أوبلينجررر وآخرررون 

فرقرة جامعيرة  55استجابة ألسرئلة مرن  958درسوا 

 .(.ًيوض ًالوزنًقبلًاملسابقة11.10الشكلً)
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للمصارعة حول ممارسات إنقراص الروزن منرذ تنفيرذ 

 % من املصرارعني51هذه القواعد اجلديدة، ووجد أن 

يف هرذه الدراسررة أشرراروا إىل أن القواعرد اجلديرردة لررر 

(NCAA)  أثرت عىل ممارسات إدارة الوزن، ولكن أكررر

% من املصارعني استمروا يف استخدام ضامرات 23من 

البخررار واملالبررس البالسررتيكية، والصرروم، وتقنيررات 

فقدان الوزن. ووجدوا أيًضا أن سلوكيات إدارة الوزن 

 املصارعني األخرف وزًنرا، وأقرل كانت أكرر تطرًفا بني

شار أحدهم بنرا. ا بني املصارعني األثقل وزًنا. وأتطرفً 

عىل البيانات ا اصة هبم، أهنرم يعتقردون أن القواعرد 

برنامق شهادة الوزن للمصرارعني  (NCAA)اجلديدة لر 

(WWCP) واألثار املرتتبة عليها قد بدأت تغرري تراريخ ،

 .31ع الرياضة يف ختفيض الوزن الرسي

يمكرن أن  "weight catting"وخفض الوزن الرسريع 

تكون له عواقب جسدية وعارفية . وهنا  قلق من أن 

الرياضرريني يف األلعرراب الرياضررية الترري تسررتخدم 

ممارسات خفض الوزن الرسيع من أن تكرون يف خطرر 

 متزايد الضطرابات يف تناول الطعام. العاملران دايرل و

اسرررتخدما اسرررتبيان  "Dale and Landers"نررردرز ال

 "Eating Disorders Inventory"اضطرابات تناول الطعام 

(EDI) واختبررار اضررطرابات تنرراول الطعررام  "Eating 

Disorders Examination" (EDE)  لتقيرريم املصررارعني يف

. واستبيان اضطرابات تناول الطعام 34سلوكيات الغذا.

(EDI) نة يتكون من ثامنية حمراور. ولقرد مترت االسرتعا

البيانات التي تم مجعهرا مرن املحراور الرالثرة األوىل، ب

ره املرريض )الرنهم روهي: االباه نحو الرشاقة، والشر

تناول الطعام(، وعدم الرضا عن اجلسم. و تقيس هذه ل

الرالثة حماور املواقرف والسرلوكيات املتعلقرة بصرورة 

اجلسم، وتناول الطعام، واتباع نظام غرذائي. واختبرار 

هي عبارة عن تصميم  (EDE)تناول الطعام اضطرابات 

ملقابلة مصغرة تم استخدامها عىل املشاركني الذين تأكد 

أهنم يف خطر كبري بنا. عىل استبيان اضرطرابات تنراول 

. ووجد الباحرون أن هنا  اباًها متزايرًدا (EDI)الطعام 

نحو الرشاقة للمصرارعني، ولكرن ال توجرد زيرادة يف 

م احلالية أو خمارر اضرطرابات اضطرابات تناول الطعا

تناول الطعرام. واملصرارعون يف هرذه الدراسرة لردهيم 

معدل ارتياح أفضل للجسم باملقارنة باملجموعة املقارنة 

لغري املصرارعني. وهرم أكررر وعًيرا للروزن عرن غرري 

يف الرياضيني، ولكن هذا ال يعني أن لدهيم اضطرابات 

 تناول الطعام. 

ون السريطرة عرىل الروزن ويف كرري من األحيان تكر

ممارسات مقلقة فق  يف املوسم. والتغذية والرتحكم يف 

الوزن خالل فرتة ما قبل املوسم ليس مصدر قلق. ومع 

ذلك، يمكن ملامرسات خفض الوزن الرسيع أن تكرون 

ضارة بالصحة البدنية، والرتكيز عرىل التعلريم ونترائق 

البحوث ملامرسات خفض الوزن تسراعد يف التخفيرف 
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 حدة هذه األرضار للرياضيني يف املستقبل.  من

وهنررا  اهتاممررات مماثلررة يف رياضررات أخرررى 

بخصوص الوزن. فطاقم التجديف يف لعبة التجرديف 

تتطلب فريًقا كاماًل لتلبية معيار الوزن للمنافسرة. وإذا 

كان أحد الرياضيني ال حيقرق وزنره فقرد يرتم اسرتبعاد 

ون يف الرياضرات الفريق بأكمله من البطولة. والرياضي

التي تتطلب األوزان جيب الرتكيز عىل نظامهم الغذائي 

وخط  التردريب للمحافظرة عرىل وزن ثابرت رروال 

املوسم، بدالً من الكفاح للوصول إىل الوزن قبرل كرل 

مسابقة. وعىل الرغم مرن أن اسرتخدام أسراليب فقرد 

الوزن لالعبي التجديف أقل من املصرارعني، إال أهنرم 

ررًقا غذائية غري صحية وممارسات غري  قد يستخدمون

صحيحة خالل التدريب وموسم املنافسات. وكل مرن 

املدربني والقائمني عرىل التردريب وأخصرائي التغذيرة 

بحاجة إىل أن يكونوا عىل علم بأساليب رسيعة لفقدان 

الوزن للرياضيني، ويمكن اسرتخدام وتشرجيع رررق 

ها خالل يمكن احلفا  عليوالتي صحية لفقدان الوزن 

 املوسم.

وعند التنافس يف مسابقات تتطلرب قياًسرا للروزن 

يكون أفضل دفاع هو اهلجوم اجليد. وينبغي أن حيراول 

الرياضيون احلفا  عىل وزن أجسامهم عىل مدار السنة 

يف غضون بعض الكيلوجرامات من فئرة الروزن التري 

يتنافسون فيها. وبعض الرياضريني يف حاجرة لالنتقرال 

ألعىل يف الوزن للحفا  عرىل الروزن بشركل إىل الفئة ا

مريح عىل مدار السنة. ممرا حيتمرل منافسرة / منافسرني 

أفضل منهم. ومع ذلك، تم تصميم فئات الوزن حترا 

يمكررن املسرراواة بررني املنافسررني بنررا. عررىل أوزاهنررم. 

والريايض الذي يتحر  للوزن األعىل مرن املررجح أن 

أكرر تنافسيًّا  يكون عنده كتلة عضلية أك  بحيث يكون

 مع خصومه يف هذا الوزن.

وخالصرررة القرررول، إن الرياضررريني يف األلعررراب 

الرياضية لفئات األوزان يواجهون حتديات إضرافية يف 

احلفررا  عررىل وزن املسررابقة. وتتشررابه إسرررتاتيجيات 

الرياضرريني يف فقررد أو احلفررا  عررىل الرروزن الصررحي 

للمسررابقة مررع اإلسرررتاتيجيات املسررتخدمة مررن قبررل 

الرياضيني األخرين. وهيد  حتقيق الوزن املناسرب يف 

احلفرا  عرىل هرذا يف بداية املوسم أو مرا قبرل املوسرم 

العرام؛  ارالوزن يف غضون بضعة كيلوجرامات عىل مد

مما يساعد الرياضيني عىل بنب التدابري اجلذرية  فض 

ريع. ويمكرن للمردربني ومردرل اللياقرة رالوزن السر

التغذية وأخصائي العناية للرياضيني البدنية وأخصائي 

أن يساعدوا يف تقرير الوزن األفضل للمنافسة للعمرل 

عىل حتقيقه. كام يمكن للنظام الغذائي الريايض وا طة 

التدريبية املساعدة يف حتقيرق الروزن املطلروب بطريقرة 

صحية ومساعدة الريايض عىل احلفا  عىل وزن مستقر 

 ي.للمنافسة روال املوسم التدريب
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ًثامناا:ًماذاًحيدثًعندماًتتحولًجهودًفقدان

ًالوزنًإىلًاضطراباتًيفًتناولًالطعام؟ً

أصبحت مشراكل سرلوكيات تنراول الطعرام أكررر 

شيوًعا يف العقد املايض يف الواليات املتحدة األمريكيرة 

ويف منارق أخرى من العامل الصناعي. والرياضريون ال 

االجتامعية والرقافيرة يف يواجهون فق   نفس التأثريات 

السلوكيات الغذائيرة، واحلجرم، والشركل مررل براقي 

السكان عموًما، ولكنهم أيًضا لدهيم ضغوط أخرى يف 

تعديل ذلك بطريقرة مراليرة لرياضرافم. وهرم يررون 

الرياضرريني اآلخرررين يف رياضررتهم ويفرتضررون أهنررم 

ينبغي أن يكونروا بطريقرة معينرة. واملردربون وأوليرا. 

وأخصائي التدريب يمكن أن يقرتحروا شركاًل  األمور

مالئاًم للجسم وتشرجيع التغيرريات يف حجرم وشركل 

جسم الريرايض ملسراعدفم عرىل التفروق يف الرياضرة 

ا اصة هبم. ويف العديد من األلعاب الرياضرية يعتقرد 

رعة رالرياضيون واملدربون أن الوزن الزائد يعيرق السر

. 35ع زيادة التعب وخفة احلركة والقدرة عىل التحمل م

عىل الررغم مرن أن أنرواع اجلسرم املراليرة قرد تكرون و

موجرودة بشرركل عررام لرياضررة معينررة، ولكررن بعررض 

الرياضيني ال يمكرنهم حتقيرق هرذه القوالرب النمطيرة 

ببسارة. وتظهر اضطرابات تناول الطعام عند مواصلة 

الرياضيني النضرال مرن أجرل )املراليرة( عرىل حسراب 

دا. الريرايض. وهراجس حتقيرق أو الصحة العامرة واأل

احلفا  عىل مرالية معينة يمكرن أن يطرور اضرطرابات 

عند الرياضيني، وتؤدي إىل تشخيصرات الضرطرابات 

يف تناول الطعام. واضطرابات تناول الطعام يمكرن أن 

تكون هلا عواقب صحية خطررية. والرياضريون الرذين 

يعررانون اضررطرابات يف تنرراول الطعررام يف كرررري مررن 

حيان ينخفض أدا. الرياضة لدهيم، ويكونرون أكررر األ

عرضة لإلصابة، ويعانون من عواقب عارفية ونفسرية 

 تؤثر عىل سري احلياة. 

ويف بعض األلعاب الرياضية يزيد تشرجيع صرورة 

واضررطرابات تنرراول الطعررام. وهررذه سررلبية الاجلسررم 

الرياضات تزيد الرتكيز أكرر عرىل نوعيرة جسرم معرني 

د عىل شكل اجلسم الرشيق أو انخفراض مراز أو التأكي

التعليقررات فوزن اجلسررم بالشرركل األمرررل للرياضررة. 

العارضررة مررن املرردرب أو املسررؤولني أو القضرراة يف 

املسررابقات أو الررزمال. خررالل املنافسررات أو ظرررو  

التدريب يمكن أن ترؤدي إىل تصرورات ذاتيرة سرلبية 

 . 36مصحوبة باضطرابات يف تناول الطعام 

 Social physique"والقلق االجتامعي للياقة البدنيرة 

anxiety"  هو اإلحساك بالقلق الناتق من املواقف التي

ي ظهر فيها الشخص اللياقة البدنية أو مالحظرة وتقيريم 

. الباحرران مونسرام ومالينرا 37التعب من قبل اآلخرين 

"Monsma and Malina"   جريت عىل املتزجلني يف دراسة أ

وجدت أنه بعد التحكم يف العمر ومؤ  كتلة اإلناث، 
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 Social"اجلسم ارتب  القلق االجتامعي للياقرة البدنيرة 

physique anxiety"  برردرجات اسررتبيان اضررطرابات

. واقرتح الباحران أن اضطرابات تناول 36 (EDI)الطعام 

الطعام قرد تكرون رد فعرل للقلرق االجتامعري للياقرة 

قيريم الرذاهي للمترزجلني. البدنية النرابع مرن ربيعرة الت

ويمكررن الختيررارات املالبررس الرياضررية لرياضررات 

األوزان أن تضع الرياضريني يف خطرر كبرري يف صرورة 

اجلسم واضطرابات يف أنامط تناول الطعام، خصوًصرا 

عندما يتم تقييم املالبس واحلكرم عليهرا ولريس فقر  

 اجلسم.

ضررعت الكليررة األمريكيررة للطررب الريررايض وو

(ACSM) مة التالية من الرياضات التي من املرجح القائ

أن تضررع اإلنرراث يف خطررر زيررادة اضررطرابات تنرراول 

 الطعام:

  ،رياضات مررل الغروص، والتزحلرق عرىل اجلليرد

واجلمبرراز، والباليررة حيررث خيضررع فيهررا الريررايض 

 للتحكم الذاهي.

  رياضات تتطلب احلد األدنا من املالبرس، تكرون

ة والغطرس، ضيقة أو من غري مالبس مرل السرباح

وألعاب القوى، واجلمباز، وكرة اليد والتري بعرل 

 الرياضيني غري مرتاحني.

  ،رياضات التحمرل مررل العردو مسرافات رويلرة

الدرجات، وا امب حيث وزن اجلسم الزائرد قرد 

يعوق األدا.؛ وبالتاز جيب الرتكيز عىل نوع اجلسرم 

 الرشيق.

  مررل الرياضات التي تتطلب الوزن يف يوم املنافسرة

ألعرراب واملصررارعة، وركرروب ا يررل، واملالكمررة، 

 .38الدفاع عن النفس، والتجديف 

وهذه الرياضات بطبيعتها يمكن أن تضع الريرايض 

سوا. كان رجاًل أو سريدة يف خطرر زيرادة اضرطرابات 

تناول الطعام. ومرع ذلرك، فرنن العديرد مرن الرجرال 

والسيدات يف هذه الرياضرات لردهيم أنرامط عاديرة يف 

ظام الغذائي والتدريبي، وحيرافظون عرىل وزهنرم يف الن

تنراول الطعرام. يف مدى مناسب وبردون اضرطرابات 

والرياضرات املطروحرة هنرا ليسرت فقر  الرياضررات 

تنراول يف الوحيدة التري يمكرن أن تطرور اضرطرابات 

ي ريرايض يف أي رياضرة ألالطعام لدى الرياضريني. و

 يو أن معرًضا لضغوط هرذه الرياضرة أيمكن أن يكو

قضايا أخرى يف احلياة تسربب يف النهايرة الضرطرابات 

 تناول الطعام.  

ًماًهيًاألنواعًاملختلفةًم ًاضطراباتًتناولًالطعام؟

اضطرابات تناول الطعام  انتشارمن الصعب حتديد 

كرري من األفراد الذين ال يسعون للعرالج. أن البسبب 

توجد مشاريع بحث ورنية أو قواعد بيانات بمع  وال

بيانات عن اضطرابات تناول الطعام، ويمكرن الرتامك 

العالج من جمموعة متنوعة من املهنيني يف التخصصات 



  رياضينيللتغذية الالتطبيقات العملية يف  396

الطبية، والتغذية ، أو علم النفس.  وتشري دراسات عن 

اضطرابات تناول الطعرام لردى الرياضريني إىل  انتشار

ى الرياضريني وباملقارنرة مرع زيادة خمارر اإلصرابة لرد

 السكان عامة. 

وذكررر كررلٌّ مررن البرراحرني سررندجوت وبررورغن 

 يف تقريررهم "Sundgot , Borgen, Torstveit"وتروستفيت 

% من اضطرابات تنراول الطعرام 85.3 م وجدوا أنأهن

% للمجموعرة 5.6لدى الرياضريني باملقارنرة بررمعدل 

. وتلك الدراسة كانرت عرىل 39الضابطة لغري الرياضيني 

جمموعة كبررية مرن نخبرة مرن الرياضريني األوملبيرني يف 

النرويق وجمموعة مقارنرة مرن السركان عامرة. ووجرد 

البرراحرون أن هنررا  اختالفررات يف اضررطرابات تنرراول 

اضطرابات  انتشارالطعام بناً. عىل نوع الرياضة. ومعدل 

جلاملية تناول الطعام للرياضيني السيدات يف الرياضات ا

%، والرياضررات الترري 25%، ورياضررات التحمررل 52

%. بيررنام 86%، ورياضررات الكرررة 89تتطلررب أداً. فنيًّررا 

اضطرابات تنراول  انتشارللرياضيني الرجال كان معدل 

الطعام أكرر شيوًعا يف الرياضات املضادة للجاذبية مررل 

%، 3%، ثررم رياضررات الكرررة 22اجلمبرراز، أو التررزلق 

 39% 7ورياضات التحمل 

والتصنيفات الرئيسية الضطرابات تنراول الطعرام 

تعر  بواسطة معايري ربية وعارفيرة حمرددة. اجلمعيرة 

 American Psychiatric"ي راألمريكيررة للطررب النفسرر

Association"ي ر، والررردليل اإلحصرررائي التشخيصررر

 Diagnostic Statistical Manual"لالضطرابات العقليرة 

of Mental Disorders" (DSM-IV)  .الطبعرررة الرابعرررة

تصنف هرذه التشخيصرات إىل ثرالث فئرات خمتلفرة و

الضطرابات تناول الطعرام: فقردان الشرهية العصربي 

"Anorexia Nervosa"ره املرررريض العصررربي ر، والشررر

"Bulimia Nervosa" واضرررطرابات تنررراول الطعرررام ،

"Eating Disorder" 40. 

 ً"Anorexia Nervosa"فقدانًالشهيةًالعصبيً

اضطراب معقد ذو أسباب ومظراهر عديردة يف هو 

ي لفقردان رالسلوكيات. ومصدر القلق الغذائي الرئيس

الشهية العصبي هو تقييرد السرعرات احلراريرة بشركل 

األفرراد املصرابون وشديد؛ مما يؤدي إىل فقدان الوزن. 

يرفضون املحافظة عىل وزن  "Anorexia"بفقدان الشهية 

أو أعرىل منره، والرذي اجلسم عىل مستوى احلد األدنا 

يعت  ربيعيًّا بالنسبة للطول يف مقابرل الروزن، ويكرون 

لدهيم خو  من زيادة الوزن وصرورة ذهنيرة مشروهة 

للجسم. والتقييد الشديد للطاقة املتناولرة تنرتق عجرًزا 

والرذي كبرًيا للسعرات احلراريرة والرنقص يف الروزن 

ة يظهر بوضوح عند األفراد الذين لدهيم فقردان الشرهي

"Anorexia". 

ومن املضاعفات التي قد تكون شديدة نتيجة فقدان 

انخفرراض كرافررة العظررام نتيجررة  "Anorexia"الشررهية 
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النقص الشديد يف الطاقة املتناولة. ويالح  أيًضا عردم 

انتظام رضبات القلرب، واجلفرا ، ونقرص التغذيرة، 

والدوخرررة، والتعرررب، واالنسرررحاب االجتامعررري 

يجررة فقرردان الشررهية ومضرراعفات أخرررى شررائعة نت

"Anorexia" ويمكن هلذه املضاعفات أن تشكل خطرًرا .

عىل الصحة العامة للريايض فضاًل عن احلد بشكل كبري 

 من مستويات األدا. البدين.

 "Bulimia Nervosa"الرشهًاملريضًالعصبيً

يصنف عىل أن الفرد ينغمس يف كميات من الطعام  

ب تعويضية غري أك  من املعتاد ومن ثم يستخدم أسالي

مالئمة للتخلص من املواد الغذائيرة املتناولرة. وتتميرز 

حلقات النهم بكوهنا خترج عن نطاق السيطرة مع عدم 

القدرة عىل التوقف عن األكل عرىل الررغم مرن كوهنرا 

ممتلئة بشكل مفرط. وهنا  مفهوم خرارئ شرائع عرن 

هرو أن يرتم تطهرري  "Bulimia"ره املريض العصبي رالش

ا عرن رريرق التقيرؤ. والسرلوكيات غرري  ذلك حرصريًّ

املالئمة بعد االنغرامك يف تنراول الطعرام تكرون أحرد 

اإلجرا.ات التاليرة: التقيرؤ، واسرتعامل امللرني بشركل 

خارئ، واملامرسة الرياضية املفرررة، والصريام، أو أي 

ره املرريض العصربي رمزيق من هذه السلوكيات. والش

"Bulimia"  مشرراهبة لفقرردان الشررهية"Anorexia"  مررن

خالل تشويه صورة اجلسم واملظهر ولدهيا تأثري سرلبي 

عررىل تشررجيع الررذات، وتنرراول الطعررام، وسررلوكيات 

 األنشطة البدنية.

ا انتشارهو أكرر  "Bulimia"والشه املريض العصبي 

يف مجيررع الفئررات  "Anorexia"عررن فقرردان الشررهية 

التي قد تكون شديدة نتيجة  السكانية. ومن املضاعفات

تأكرل ربقرة مينرا  "Bulimia"ره املرريض العصربي رالش

يف املررري.، واربرراع مررزمن،  تشررققاتاألسررنان، و

وتشوهات يف القلب، والتهاب رئوي، وحتا يمكن أن 

حتدث الوفاة باعتبار القي. الوسيلة التطهريية الرئيسية. 

ات وإذا كان هنا  سرو. معاملرة للمسرهالت أو امللينر

كوسيلة من وسائل التطهري تصبح األمعا. معتمدة عىل 

امللينات يف حتريك الطعام، وهرذا يمكرن أن يرؤدي إىل 

التردريبات البدنيرة املفرررة تضرع واإلمسا  املرزمن. 

الفرررد يف خطررر أكرر  لإلصررابات الرياضررية املرتبطررة. 

يمكن للمخاو  العارفية والنفسية مرل عدم تقردير و

شرمئزاز الرذاهي، واالكتئراب أن الذات، والقلرق، واال

ره املرريض العصربي رتكون مشاكل متزامنرة مرع الشر

"Bulimia Nervosa". 

يف كرري من احلاالت ال يتم الوفا. بواحرد أو أكررر و

 "Bulimia"من املعايري ا اصة بالشه املرريض العصربي 

؛ وبالتاز ال يتم تشرخيص "Anorexia"أو فقدان الشهية 

أو فقردان الشرهية  "Bulimia"صربي ره املرريض العرالش

"Anorexia" ي رحصرررائي التشخيصرررالررردليل اإل، ويف

ترم إنشرا. تشرخيص  (DSM-IV)لالضطرابات العقلية 
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 Eating Disorder-Not"آخر الضطرابات تناول الطعرام 

Otherwise Specified" (ED-NOS) التي ال تتوافرق مرع و

أو فقردان  "Bulimia"ره املرريض العصربي ركل من الش

. وعىل سبيل املرال، امررأة رياضرية "Anorexia"الشهية 

قد يكون عندها مجيع معرايري فقردان الشرهية العصربي 

ولكن عندها الطمرث. وهرذه الفئرة تسرمح لوصرف 

جمموعة متنوعة مرن اضرطرابات تنراول الطعرام التري 

يمكن أن تؤثر تأثرًيا كبرًيا عىل حياة املصاب، ولكنها ال 

أو  "Bulimia"عايري الشه املريض العصربي تفي متاما بم

. ومرررع أي نررروع مرررن "Anorexia"فقررردان الشرررهية 

اضطرابات تناول الطعام، تأثري تناول سعرات حرارية 

ره والتطهررري يمكررن يف هنايررة رمنخفضررة أو دورة الشرر

 املطا  أن ترض باألدا. الريايض.

      ًAnorexia athletics"ً(AA)"فقدانًالشهيةًللريايضً

ي ريسرررت يف الررردليل اإلحصرررائي التشخيصرررل

، (DSM-IV)الطبعررة الرابعررة  -لالضررطرابات العقليررة

ولكنها مهمة يف النقا  عن الرياضريني واضرطرابات 

تناول الطعام. وهنرا  أوجره تشرابه كرررية لكرلٍّ مرن 

أو فقردان الشرهية  "Bulimia"ره املرريض العصربي رالش

"Anorexia"  .ولكرن مع وصف فقدان الشهية للريايض

الرياضيني يشكلون جمموعة سركانية فريردة، وتفسرري 

األعراض التي قد تلبي املعرايري ا اصرة باضرطرابات 

 Eating Disorder-Not Otherwise"تنررراول الطعرررام 

Specified" (ED-NOS) ي. رقد تكون خمتلفة بعرض الشر

عن تلك املوجودة يف براقي السركان غرري الرياضريني. 

 Anorexia"الشهية للريايض  وعوامل عديدة متيز فقدان

athletics"  .عررن اضررطرابات تنرراول الطعررام األخرررى

وغالًبا، فرنن الرياضريني )ذكروًرا أو إناًثرا( مرع فقردان 

يظهرون خفًضرا  "Anorexia athletics"الشهية للريايض 

يف تناول السعرات احلرارية وإنقاًصا يف الوزن، ولكرن 

احلفررا  عررىل مسررتويات عاليررة مررن األدا. البرردين. 

والرياضيون الذين يعانون اضطرابات يف تناول الطعام 

األخرى عادة ما يكون لدهيم نقص وتضاال يف القدرة 

عىل التدريب واملنافسة. وهنا  عامل آخر يميز فقردان 

هو أنه يستند عىل  "Anorexia athletics"ية للريايض الشه

التخفيض يف وزن اجلسم أو فقدان الردهون يف اجلسرم 

و االهتامم بشكل بنا. عىل األدا. البدين بدالً من املظهر أ

وال ترزال املعرايري الفعليرة لتحديرد اجلسم أو احلجرم.

مل يتفرق  "Anorexia athletics"فقدان الشرهية للريرايض 

 لباحرون يف هذا املجال. عليها ا

ومع ذلك، فقد تم نش عدة بحوث عن خصرائص 

وتم نشها  "Anorexia athletics"فقدان الشهية الريايض 

لعرردة برراحرني خمتلفررني بالنسرربة للرياضرريني يف جمررال 

اضطرابات تناول الطعام. ومع فقدان الشهية للريايض 

"Anorexia athletics"  غالًبررا مررا يكررون لرردى الريررايض

جدول زمني للتدريب العنيف، وحياول ترأخري تنراول 
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الطعام لتوفري السعرات احلرارية، ومرن ثرم االنغرامك 

وانخفاض فيه يف كرري من األحيان بسبب اجلوع املفرط 

مسررتويات اجللوكرروز. وا صررائص املشرررتكة لفقرردان 

موضحة يف اجلدول  "Anorexia athletics"الشهية للريايض 

 Anorexia"فقدان الشهية العصربي (، وتتشابه مع 88.1)

Nervosa" ولكن مع بعض ا صائص اإلضافية التي هلرا ،

 .41،39صلة بالرياضيات اإلناث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والعديد من الرياضيني ال يستويف املعرايري ا اصرة 

، أو الشه "Anorexia Nervosa"بفقدان الشهية العصبي 

، أو اضررطرابات تنرراول "Bulimia"املررريض العصرربي 

وال يزال الرصاع مع قضرايا  "Eating Disorder"الطعام 

التناول مع الرياضيني الذين نادًرا ما يكون عندهم هنم 

يف األكل، ثرم حيراولون أن يعوضروا ذلرك باسرتخدام 

يؤدون ذلرك سلوكيات تعويضية، ولكنهم غالًبا ما قد 

هنرا قرد تكرون ضيرة مزمنرة. يف حالة إرهاق شديد؛ أل

هم، وذلك لقلقهم الزائد عىل وزهنم وتركيرب أجسرام

ومظهرهم، وغالًبا ما حيكمون عىل أنفسرهم بنرا. عرىل 

نوعيات الطعام الذي يتناولونه أو رقمهرم يف املرؤ . 

ويمكن أن يتأثر األدا. البدين إذا مل يتنراول الرياضريون 

السعرات احلراريرة الكافيرة للحفرا  عرىل مسرتويات 

الطاقة خالل التدريب أو املنافسة. وبعرض الرياضريني 

الكربوهيرردرات كطريقررة يف الوجبررة؛  يتجنررب تنرراول

وبالتاز سرو  ترنخفض خمرازن اجلليكروجني بشركل 

مزمن؛ مما يؤدي إىل أدا. بدين سيئ. وممارسة التدريبات 

البدنية بشكل مفرط كطريقة حلررق سرعرات حراريرة 

كبرية يمكن أن ترؤدي إىل اإلصرابة أو تبقري الريرايض 

اضيني الذين بعيًدا عن املنافسة. وعىل الرغم من أن الري

لرردهيم هررذا النرروع مررن سررلوكيات تنرراول الطعررام ال 

يستوفون معايري اضطرابات تناول الطعرام. فرنن هرذه 

السلوكيات يمكرن أن ترؤثر ترأثرًيا سرلبيًّا عرىل احليراة 

 اليومية وتكبح أقىص أدا. بدين.

 اخلصائصًاملشرتكةًلفقدان

 للريايضًالشهيةً

.انخفاض استهال  الطاقة 

.انخفاض الوزن يف غياب األمراض الطبية 

.صيانة عالية لألدا. البدين 

ال تعتمد عىل املظهر. الرغبة إلنقاص الوزن 

.الرغبة يف خسارة الوزن عىل أساك األدا. أو لتحسينه 

.ا و  الشديد من زيادة الوزن 

.دورة الوزن بنا. عىل مستويات التدريب 

.ضب  النفس للحمية 

.خمارر اإلفراط والتطهري 

.شكاوي اجلهاز اهلضمي 

.ضعف الدورة الشهرية 

رض أو اإلصابة.ممارسة التدريب القهري بالرغم من امل 

..مشاهدة الذات من خالل القدرات الرياضية أو األدا 

حصررائي ة ال تتطررابق يف معررايري الرردليل اإلالفررروق الفرديرر

الضطرابات تناول الطعرام،  التشخييص لالضطرابات العقلية

 ولكن متتلك العديد من خصائص اضطرابات تناول الطعام.

 

 

 جدول
11.8
8 
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ماًهيًاآلثارًاملرتتبةًلضةطراباتًتنةاولًالطعةامًعةىلً

ًاألداءًالريايض؟

الررذين لرردهيم اضررطرابات يف تنرراول الرياضرريون 

الطعام قد يظهرون بشكل ربيعري وصرحي وقرادرين 

عىل احلفا  عىل مستويات التدريب لفرتة زمنية قبل أي 

تطورات ذات االهتامم. وعادة يف البداية تتم مالحظرة 

 ،تغيريات يف الوزن والتي قد ال تؤثر عىل األدا. البردين

ب من الفريرق أو ثم التغيريات السلوكية مرل االنسحا

 .املرردربني أو أي سررلو  مشررابه ألحررد أفررراد الفريررق

يمكن أن حيدث انخفاض القوة الذهنية والقدرة عرىل و

خصوًصا مع انخفاض السعرات احلراريرة. واملنافسة، 

وربام انخفراض يف تشرجيع الرذات و الرقرة برالنفس؛ 

 وبالتاز حيدث االكتئاب والقلق.

الطعام قد حتردث وبمجرد زيادة اضطرابات تناول 

أثنررا. ومعانرراه لرربعض الرياضرريني يف األدا. البرردين 

التدريب واملنافسات يف غضون بضعة أشهر من تقييرد 

راهة مرع التطهرري أو رالكميات املتناولة أو التناول بشر

الرتخلص منره، وحيردث للربعض اآلخرر عنرد تنرراول 

كميات قليلة من السعرات احلرارية لعدة شهور قبل أن 

دا. الريايض. ويمكرن أن تسربب اضرطرابات يتغري األ

تناول الطعام للرياضيني نقًصرا يف التغذيرة عرىل مردار 

الوقت كنتيجة لنقص السعرات احلراريرة املتناولرة، أو 

إذا ون، أو االستخدام ا رارئ للملينرات. مالقي. املز

انخفضت السرعرات احلراريرة بشركل كبرري؛ فسرو  

وسرو   تكون مستويات الكربوهيردرات منخفضرة.

يؤدي هذا إىل زيادة االعرتامد عرىل الردهون وال وترني 

كمصادر للطاقة. وعندما يسرتخدم كميرات أكر  مرن 

ال وتني يف الطاقة سو  تنقص كمية ال وتني املتاحرة 

للحفا  عىل الكتلة العضلية. ويسبب انخفاض الكتلة 

العضررلية انخفاًضررا يف األدا. الريررايض. والكميررات 

سريوم واحلديرد وغريهرا مرن املعرادن الكافية من الكال

والفيتامينات قد تكون غري موجودة يف الوجبة ممرا قرد 

هشاشررة يف ويررؤدي يف النهايررة إىل نقررص يف احلديررد، 

العظرررام، وغريهرررا مرررن عواقرررب نقرررص املعرررادن 

والفيتامينات. وربام األكرر أمهيرة هرو أن يكرون ترأثري 

 انخفاض تروافر الطاقرة عرىل األدا. البردين والصرحة.

ا مرع  وعندما يتم تنراول سرعرات حراريرة قليلرة جردًّ

استهال  سعرات حرارية كبرية من خرالل التردريب؛ 

فرنن اجلسررم يفتقررر إىل الطاقررة الالزمررة للحفررا  عررىل 

مستويات عالية مرن كرافرة التردريب. وباإلضرافة إىل 

ذلك، فنن هرذا )االسرتنزا  مرن الطاقرة( يرؤثر عرىل 

عدم انتظام الدورة  استجابات اهلرمون الذي يؤدي إىل

سرو  ، والشهرية ومشاكل حمتملة عىل صحة العظرام

تم مناقشررتها الحًقررا حتررت عنرروان مررا هررو الرالثرري يرر

 للرياضيني اإلناث؟.

وبعض املخاو  الصحية، واآلثار النفسية التي قرد 
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تكون لوحظت لردى الرياضريني الرذين يعرانون مرن 

 اضطرابات تناول الطعام تشمل ما يل:

  الكتلة ا الية من الدهون.انخفاض 

 . اجلفا 

 .استنفاد اجلليكوجني 

 .االضطرابات اهلرمونية 

  انخفاض معدل التمريل الغذائي القاعدي(BMR). 

 .زيادة خطر حالة سو. التغذية 

 .ضعًفا يف األدا. الريايض 

  القلق، ورسعة دقات القلرب، وعردم القردرة عرىل

وب النوم، واجلفا  الناجم عن التأثري املنشر  حلبر

 احلمية ومدرات البول.

  اجلفررا  وفقرردان الشرروارد، واملضرراعفات النامجررة

 للجهاز اهلضمي نتيجة استخدام امللينات.

  زيادة خمارر اإلصابات نتيجة التعرب النراجم عرن

 التدريبات املكرفة.

 تباهنانخفاض تركيز اال. 

 .إمكانية زيادة الغذا. وهاجس الوزن 

الرياضياتًاإلنةاث،ًماًهيًاملخاو ًالرئيسيةًاملتعلقةًب

ًواضطراباتًتناولًالطعام؟

الرياضرريون مررن اإلنرراث أكرررر عرضررة لزيررادة 

اضطرابات تناول الطعام عن غري الرياضريني يف نفرس 

. وحتديد اهتاممرات الرياضريات اإلنراث 43،41أعامرهن 

لتنرراول الطعررام يف وقررت مبكررر يمكررن أن يسرراعد يف 

 تشررخيص اضررطرابات تنرراول الطعررام يف املسررتقبل.

والترردريبات البدنيررة  ،وبعررض ا صررائص البدنيررة

واملواقرف  ،ودرجات ضب  الرنفس الغذائيرة ،القاسية

بشكل  قبولاملووزن اجلسم  ،والسلوكيات باه الطعام

ربيعي لكرري من الرياضريات اإلنراث؛ ممرا جيعرل مرن 

الصعب استخدام املعايري املتبعرة لتحديرد اضرطرابات 

تناول الطعام يف هرذه الفئرة مرن السركان. وتسرتخدم 

العديد مرن االسرتبيانات املختلفرة لتقيريم سرلوكيات 

تناول الطعام يف هذه الفئة من السركان )مررل اسرتبيان 

 "Eating Disorders Inventory"عرام اضرطرابات تنراول الط

(EDI) واختبررار اضررطرابات تنرراول الطعررام  "Eating 

Disorders Examination" (EDE)، الررذي متررت مناقشررته و

القليل من أدوات التقييم ترم تصرميمها سابًقا(، ولكن 

خصيًصا لتحديد العالمات املبكرة للمشاكل يف تنراول 

 الطعام للرياضيني من اإلناث.

 Female"الفحص للرياضريني مرن اإلنراث  أدوات

Athlete Screening Tool" (FAST) صررممها الباحررث ،

. وبحرهرا الباحرث 44 (.Affenito et al)أفينيتو وآخررون 

. ويمكرن أن تسرتخدم 45 (.Nulty et al)نالتي وآخررون 

كأداة للكشف عرن اضرطرابات تنراول الطعرام لردى 

أدوات الفحص للرياضريات والرياضيني من اإلناث. 

قررادرة عررىل قيرراك الغرررض مررن  (FAST)اإلنرراث 

الترردريبات البدنيررة غررري السررليمة وسررلوكيات تنرراول 
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الطعام لدى الذين يعانون اضطرابات تنراول الطعرام. 

،  (EDI) الطعرام ن استبيان اضطرابات تنراولايف حني 

ال يفرق دائام  (EDE)واختبار اضطرابات تناول الطعام 

 رياضيني وغري الرياضريني يف اضرطرابات تنراولبني ال

ة التري يشرار  فيهرا الطعام. وينبغي لل امق الرياضري

ظهر الرياضيات اإلناث يف مستويات تنافسية عالية أن ت  

اضطرابات تناول الطعام هلن كجز. من التقييم البردين 

 السنوي.

ًماًهوًالثرثيًللرياضياتًاإلناث؟

للرياضيني مرن ( يوضح الرالثي 88.88الشكل )

اإلنرراث، وهررو يالحرر  عررادة يف الالعبررات الشررابات 

ويتألف من ثالثة أعراض معروفة: اضطرابات تنراول 

، وهشاشرة يف الدورة الشهريةالطعام، واضطرابات يف 

ذكرروا  "Cobb et al"العظام. الباحث كوبب وآخررون 

أنه مل يتم العررور عرىل الرالثرة أعرراض مًعرا يف نفرس 

. وهؤال. الباحرون ذكروا أن هنرا  46 الوقت يف بحرهم

عالقة بني اضطرابات تناول الطعام وبرني اضرطرابات 

يف احليض، وكذلك دراسرات منفصرلة موثقرة توثيًقرا 

جيًدا وجدت عالقة بني اضطرابات احليض وانخفاض 

كرافة املعادن يف العظام. وبغض النظر عن القدرة عرىل 

للرياضريات توثيق كل أو بعض هذه املكونات الرالثرة 

اإلناث يف وقت واحد، فهن مع أحد أو أكرر مرن هرذه 

روري تشخيصرها راألعراض الرالثة، والتي مرن الضر

 مبكًرا وعالجها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتتضرررمن اضرررطرابات تنررراول الطعرررام تقييرررد 

السلوكيات املرتبطة بتناول الطعام، ولكن قرد ال تفري 

باملعايري الفعلية لتشخيص اضطرابات تنراول الطعرام. 

والرياضرريات اإلنرراث الررالهي يعررانني اضررطرابات يف 

سلوكيات تناول الطعام يف كررري مرن األحيران يقيردن 

تناولة. وحيرافظن تناول السعرات احلرارية والدهون امل

عىل كرافة وحجم التدريب عاليرة؛ وبالتراز اسرتهال  

إنًً(.ًيوضةة ًالثرثةةيًللرياضةةياتًاإلنةةاث.11.11الشةةكلً)

ةاًيفًالةوزن،ًوتقليةلً اضطراباتًتنةاولًالطعةامًتنةتقًنقصا

اًًنقطاعواالطاقة،ً الطمس،ًوخلراًيفًالدورةًالشهرية،ًونقصا

 ينتقًعنهًهشا ةًيفًالعظام.ًًمماًيفًمعادنًالعظام،ً
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 كميات كبرية من الطاقة ونقص يف السعرات احلرارية. 

ولقد بحث لوكاك وآخرون  قضايا تروافر الطاقرة 

اضريات اإلنراث والردورة الشرهرية. وآثارها عىل الري

شارت هرذه البحروث بشركل مسرتمر إىل حردوث وأ

ود كميات من الطاقة املتاحة أو الطمث نتيجة عدم وج

ا مرن السرعرات احلراريرة للقيرام  تناول عدد قليل جدًّ

. وأنرامط 49،47بالنشاط البدين ووظائف اجلسرم العاديرة 

اضطرابات تناول الطعام املوجرودة يف الرالثري مماثلرة 

لتلك التي وصفها يف وقت سابق يف هرذا الفصرل مرن 

 الشهية للرياضيني.، وفقدان بشكل عام فقدان الشهية

ويمكرن أن حتردث هشاشرة العظرام نتيجرة تقليرل 

 دهون الركميات املغذيات وفقد كميات ملحوظة مرن 

اجلسم. ولالنخفاض الكبري للردهون يف اجلسرم إىل يف 

مستويات غري صحية يغري مرن مسرتويات اهلرمونرات 

الترري تررؤثر يف كرافررة املعررادن يف العظررام. ويمكررن 

ية، والتي هي رضوريرة لصرحة النخفاض املواد الغذائ

وم أن يسرواملغن ،وفيترامني )د( ،ل الكالسيومالعظام مر

تساهم أيًضا يف فقدان العظرام. وغالًبرا مرا يرتم قيراك 

 Bone mineral density" (BMD)"كرافة املعادن يف العظام 

كام نروقش يف اجلرز. ا راص بقيراك تكروين اجلسرم 

العظررام كرافررة املعررادن يف و. (DEXA)بواسررطة مسررح 

(BMD) والتي يمكن أن تنخفض لدى اإلنراث نتيجرة ،

الردورة رة يف راضطرابات تناول الطعام وامليل إىل عسر

كرافرة  "Cobb et al"كوبب وآخرون وجدوا و. الشهرية

منخفضة يف كل مرن العمرود  (BMD)املعادن يف العظام 

الفقري القطني، والور ، ويف اجلسم كلره للرياضريني 

 .46ضئيلة يف دراستهم  من اإلناث بنسبة

والعالقة بني مجيع مكونات الرالثري معقردة. ففري 

درسرروا مجيررع  "Cobb et al"دراسررة كوبررب وآخرررين 

العنا  الرالثة كل عىل حدة فضاًل عن الرتاب  بني كل 

مكون. وتم مجع واحًدا وتسرعني اسرتبياًنا مرن عردائي 

سررنة  26 -81 أعامرهررم  املنافسررات مررن اإلنرراث

 (EDI)باستخدام اسرتبيان اضرطرابات تنراول الطعرام 

لتقييم االضطرابات يف تناول الطعرام، كرام ترم قيراك 

. (DEXA)باسرتخدام  (BMD)كرافة املعرادن يف العظرام 

 التاز: كوأكدوا أن الرالثي موجود يف العدائني اإلناث 

ترتب  اضطرابات تناول الطعرام مرع اضرطرابات  -8

 شهرية.الدورة ال

اضطرابات الدورة الشهرية هلا عالقرة بانخفراض  -2 

 كرافة املعادن يف العظام ووزن وتكوين اجلسم.

هنا  أدلرة جديردة تكشرف ارتبراط اضرطرابات  -5 

 .افة املعادن يف العظامتناول الطعام مع انخفاض كر

والرياضيات اإلناث الالهي لدهين نتائق مرتفعة من  

(EDI)  يف املردخول اليرومي مرن  % انخفاًضرا87ذكرن

السعرات احلراريرة باملقارنرة مرع الرياضريات اإلنراث 

. كلتا املجموعتني (EDI)الالهي لدهين نتائق معتدلة من 
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امررأة  25مرن ولدهيا مدخول كاٍ  مرن الكالسريوم.  

% 63نسربة وجد  (EDI)الالهي لدهين نتائق مرتفعة من 

 69مرن % 23مقابل  الدروة الشهرية لدهين انقطاع يف 

. وكميرة (EDI)امرأة الالهي لردهين نترائق معتدلرة مرن 

، الدروة الشرهرية الطاقة املتناولة مل ترتب  باضطرابات 

ولكن تم العرور عىل عالقة إجيابية مع نسربة انخفراض 

 (BMD)كمية الدهون. وكانت كرافة املعادن يف العظرام 

الردروة رة يف رمنخفضة مع اإلناث الالهي لردهين عسر

عنررد حماولررة ضرربطها مررع وزن وتركيررب و. ة الشررهري

اجلسم  وجد أن اإلناث الالهي لدهين نتائق مرتفعة مرن 

(EDI)  ا من كرافة املعرادن يف العظرام نسبة منخفضة جدًّ

(BMD) باملقارنة باإلناث الالهي لدهين نتائق معتدلة.و 

وا الصررة أن الرياضرريات اإلنرراث أكرررر عرضررة 

عرن اإلنراث غرري حلدوث اضطرابات تنراول الطعرام 

الرياضيني. واضطرابات تناول الطعام هو أحد الرالثي 

ونقص املواد الغذائية املتناولة الواضرح يف اضرطرابات 

تناول الطعام يمكن أن يؤدي إىل العاملني اآلخررين يف 

الرالثي. ويمكن النخفاض نسبة الدهون يف اجلسم أن 

يف  حتدث خلاًل يف اهلرمونات؛ مما يؤدي إىل اضطرابات

الدورة الشهرية، وانخفاض يف كرافة املعادن يف العظام. 

والكشررف املبكررر والعررالج ألحررد أو كررل العوامررل 

املوجررودة يف الرالثرري يمكررن أن يسرراعد الرياضرريات 

 لتجنب املشاكل الصحية املزمنة وسو. األدا. الريايض.

ماًهيًاملخاو ًالرئيسيةًاملتعلقةةًبالرياضةينيًالةذكورً

ًالطعام؟ًواضطراباتًتناول

معظرررم أبحررراث واهتاممرررات الررررأي العرررام 

إلسرتاتيجيات الوقاية والعالج يف اضرطرابات تنراول 

الطعام استهدفت الرياضيني من اإلناث. ومرع ذلرك، 

فهنا  أكرر من مليون رجل ورفل لردهيم اضرطرابات 

يف تنرراول الطعررام. وكررام هررو احلررال مررع الرياضرريات 

 اإلنرراث، فالرياضرريون الررذكور يمكررن أن يكونرروا يف

خطورة عالية لتطور اضطرابات تناول الطعام باملقارنة 

 مع نظائرهم غري الرياضيني. 

 انتشرارومع ذلك، فننه من الصرعب حتديرد مردى 

اضطرابات تنراول الطعرام الفعرل والغرري منتظمرة يف 

الرياضيني الذكور بسبب وجود نقص يف األبحراث يف 

 كام هو احلرال مرع اإلنراث، هنرا  أيًضراوهذا املجال. 

نقص يف رغبة الرذكور عرن اإلبرال، لطلرب املسراعدة 

لتناول الطعرام، والرجرال هرم أقرل عرضرة لالهرتامم 

 بصورة اجلسم.

بعض األلعراب الرياضرية قرد تضرع الرياضريني و

الررذكور أكرررر عرضررة الضررطرابات تنرراول الطعررام. 

والرياضات ذات تصنيفات األوزان، وتلك التي تؤكد 

ي املسررافات عررىل انخفرراض وزن اجلسررم، مرررل جررر

الطويلة، تعتر  رياضرات ذات خمرارر كبررية. وكرامل 

األجسام ورفع األثقال يبدو أيًضا أهنا ذات خطر كبرري 



 585 إدارة الوزن                                                                                                                               

 

يف تطوير اضطرابات تناول الطعام وتشتت  يف وتورة 

تا الاالهتا  واجلسم.  ًا هؤالء الرياضيون هم أكثتر اهتم

لزيادة احلجم( بدالا ًن الاالها  للنحافت  أو الراتا( ( 

 هو ًوضح يف فقدان الشهي . كم

هت   "Muscle dysmorphia"واذوذ البني  العضتلي  

ف  حتديثاا تفتا ارفتراد التذين لتد م وًتالزً  ًعر

التذين لتد م  وأعضالت كبرية اليف الغالب الرجال(، 

ا   . 50اعتقاد بأن لد م عضالت وغرية جدًّ

هتم  51بويب وآخرون 

أول ًتتتن وتتتا  هتتتذ  

العبتتتتتارة وعرفهتتتتتا 

باعتبارهتتتا االاشتتتغال 

الشديد واملفرط أو عدم 

. 52الرضا بحجم اجلسم 

وهذا املفهتوم يشتار لت  

عكس فقتدان الشتهي   

رهنا تووا برؤي  اجلسم وغرية أو ضعيف ، يف حت  

ا وعضليًّا. الرياضيون الذين لد م  أن الفرد يكون كبريا

يتعرضتون لتنفس وتلوكيات  اذوذ يف البني  العضلي 

الغذاء والتدريب ًثل فقدان الشهي  أو الرش  املتر.. 

ولد م ااشغال بحجم اجلستم والتوزن، وكتم لتد م 

أامط اركل املرضي ، بم يف ذلك خطر اإلكثار أو تقييتد 

السعرات احلراريت  الشتديدة ووتلوكيات التطهتري أو 

  ممارو  التمرين الرياضي  املفرط  بشكل خاص.

(ائمتت  بالستتمت املميتتزة  51و(تترر بتتويب وآختترون

املقرتح  لشذوذ البني  العضتلي  يف الرجتال، واجلتدول 

 ( يوضح هذ  القائم  بالسمت املقرتح .11..ر(م ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   شذوذ البنية العضلية

"Muscle dysmorphia"  

اتتوم ًتتن تشتتوي  الفتتورة الذهنيتت  

للجسم، والتت  يكتون فيهتا ارفتراد 

ًشغول  بشكل ًكثا بعتدم الرضتا 

عن حجم وامو العضالت. واتذوذ 

ا يف ااتشتارالبني  العضتلي  هت  أكثتر 

العب  كمل ارجستام ورفتا اراقتال 

 الرجال.ًن 

 السامت املميزة لشذوذ البنية العضلية

االاشغال بشكل اجلسم واحلجم. يشعر الفرد باحلجم احيتا -.

املشتترتك  تشتتمل التطلتتا  أو عضتت . وعالًتتات االاشتتغال

للنفس، الوزن املستمر، ااتقاد الذات للوزن وحجم واتكل 

 اجلسم، تغطي  اجلسم باملالبس الفضفاض .

يؤدي االاشغال بنمو العضالت إىل (لق كبري أو حرًتان ًتن -2

احلياة االجتمعي  واملهني ، أو غريها ًن العال(ات الشخفي  

 اإلجراءات التالي :وهذا يتم توضيح  باان  أو أكثر ًن 

هنب النشاطات االجتمعي  واملهني  أو الرتفيهي ، للحفاظ عىل  -

 املمرو  القهري ، أو أاظم  احلمي .

هنب احلاالت الت  يظهر فيها اجلسم الاملستابح، والشتواط.(.  -

 وحرص كبري يف هذ  احلاالت.

تا  - االاشغال عن عدم كفاي  احلجم / أو العضتالت يستبب (لقا

ا يف الناحي  االجتمعي ، واملهني ، والوظتائا ًرضيًّ  ا، وضعفا

 الشخفي .

ًواول  التدريب بشكل فتردي، وًواوتل  النظتام الغتذائ ،  -

واوتخدام عقا(ري ًنشط  / أو ًكمالت بالرغم ًن ًعرفت  

 العوا(ب البداي  والنفسي  السلبي .

بالطعتام، اارتاك الفرد يف املمرو  املفرط ، يتضح االاشتغال -3

اتبام اظام محي  وارم، أو االوتخدام اخلاط. للمنشطات أو 

 غريها ًن املكمالت.

 املصدر:

Excerpted from Pope HG, Gruber AJ, Choi P. Muscle 

dysmorphia: an unrecognized form of body dysmorphic 

disorder. Psychosom.1997;38:548–557. 
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هيًأفضلًاخليةاراتًالعرجيةةًلضةطراباتًتنةاولًماً

ًالطعام؟

 نرا.ً يتم العالج األمرل الضطرابات تنراول الطعرام ب  

عىل اباهات الفريق يف تقييم وإدارة احلاالت. ويتكرون 

الفريق مرن ختصصرات متعرددة وكحرد أدنرا )ربيرب 

ي، وخبرري التغذيرة( فهرم رالفريق، واألخصرائي النفسر

روري ريسررتطيعون تقيرريم وترروفري العررالج الضررالررذين 

للريايض. وبرام يف ذلرك أيًضرا مردربو اللياقرة البدنيرة، 

واملدربون، وأوليا. األمور، فنذا ترم حتديرد اضرطرابات 

تناول الطعام؛ فسو  تعطرا أفضرل فرصرة السرتعادة 

 الصحة البدنية والنفسية.

ينبغي إجرا. فحص ربي شامل بام يف ذلك التاريخ و

وتقييامت الروزن والفحروص املخت يرة ومسرح الطبي 

العظام إذا لزم ذلك وفحص القلب الكهربائي والتاريخ 

املريض. ويمكن استخدام هذه املعلومات لتحديد ما إذا 

كان آمنًا للريايض أن يواصل النشاط الريايض أو إذا كان 

تقييد النشاط رضوريًّا. ومعظرم الرياضريني الرذين ترم 

تناول الطعام ال يمكن السرامح تشخيصهم باضطرابات 

هلم باالسرتمرارية يف املنافسرة إال إذا كانرت املعلومرات 

الطبية التي ترم احلصرول عليهرا تشرري إىل أن التردريب 

مكن من عالج وضعهم الصحي. وينبغي أن واملنافسة ي  

يوفر الكادر الطبري املراقبرة املسرتمرة للصرحة البدنيرة، 

يف التررردريب  وبخاصررة إذا كررران الريرررايض مسرررتمًرا

 واملنافسة.

واضطرابات تناول الطعام ليست اضرطرابات فقر  

خاصة بالطعام، ولكنها تستند إىل قضايا عارفية ونفسية 

يف حياة الرياضيني، والتي يتم التعبري عنها باضرطرابات 

يف تناول الطعام والسلوكيات يف التردريب؛ ممرا يشرجع 

الطبري ي، واألخصرائي رعىل التقييم مع الطبيب النفسر

االجتامعي لتقييم القضرايا العارفيرة التري تكمرن ورا. 

املشاكل يف تناول الطعام. والرياضيون الذين يعانون من 

اضطرابات يف تناول الطعام يطلبرون املشرورة املسرتمرة 

لفرتة رويلة الستعادة االستشفا.. وبدون املساعدة مرن 

املتخصصني الكتشا  جذور املشكلة فمن غري املررجح 

كررون الرياضرريون قررادرين عررىل إجرررا. التغيررريات أن ي

رورية والسلو  للتعرايف مرن اضرطرابات رالغذائية الض

تناول الطعام، وقد يكون من الرضوري أيًضا أن يتشاور 

الريايض مع الطبيرب النفيسر لتقيريم احلاجرة لألدويرة 

 العقلية لتحسني االنتعا  الضطرابات تناول الطعام.

ة تقيرريم املرردخول ختصررايص التغذيرروجيررب عررىل ا

الغذائي احلراز، ومقارنرة ذلرك مرع االحتياجرات مرن 

السعرات احلرارية املقدرة، وتقييم الوزن احلاز، وحتديد 

أي نقص يف التغذية وخ ا. التغذية يلعبون دوًرا أساسيًّا 

يف فريق العالج ملساعدة الرياضريني عرىل فهرم احلاجرة 

را. تغيريات للغذا. والوقود، وكذلك ملساعدفم عىل إج

يف السررلو  الغررذائي. والعديررد مررن الرياضرريني الررذين 

يعانون من اضطرابات تناول الطعرام عرىل درايرة كبررية 

بشررأن العنررا  الغذائيررة، والفيتامينررات واملعررادن، 
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والسعرات احلرارية، ولكن معرفتهم ليست كافية لرتمجة 

هذه املعرفة إىل خط  عمل لتحسني كمية التغذية. وعىل 

. التغذية إقامة عالقة وريدة بالريايض والعمل معه خ ا

لوضررع خطررة تسرراعد يف عررالج هررذه االضررطرابات، 

وكذلك توفري العنا  الغذائية الالزمة ملامرسة الرياضة 

 واملنافسة.

ًكيفًيمك ًمنعًاضطراباتًتناولًالطعام؟

الوقاية من اضطرابات تناول الطعام هي أفضل دفاع 

مع الطعام، وضد املشاكل  ضد تطوير عالقة غري صحية

الطبيررة واآلثررار السررلبية املرتبطررة عررىل أدا. الرياضررة. 

والوقاية من اضطرابات تناول الطعام بام يف ذلك فقردان 

الشهية للريايض، وشذوذ البنيرة العضرلية حتردث عرىل 

. ويمكرن (أولية وثانوية وعالية)ثالثة مستويات للوقاية 

ضريني يف منرع لكل من هرذه املسرتويات مسراعدة الريا

تطور أنامط اضرطرابات تنراول الطعرام والتعرر  عرىل 

املشرراكل الترري حترردث، أو السررعي إىل العررالج الطبرري 

 ي ملنع املشاكل من أن تصبح مزمنة أو منهكة.روالنفس

تشمل املامرسات التري تسراعد عرىل  الوقايةًاألولية:

حتديررد، والقضررا.، واحلررد مررن العوامررل الشخصررية 

افية التي تسهم يف اضرطرابات تنراول واالجتامعية والرق

الطعام. إن إسرتاتيجيات التغذية للوقاية األولية تشرمل 

الرتبية الغذائية، والتي تركز عىل تناول الطعرام الصرحي 

لتزويد الطاقة ملامرسة األنشرطة الرياضرية، برام يف ذلرك 

تناول األرعمة الغنية باملغرذيات لتروفري تنراول الغرذا. 

بيرة الغذائيرة الصرحية عرىل حتسرني الكايف. وتركرز الرت

األدا.، وليس فقدان الوزن، وتشجع عىل عالقة صرحية 

مع الطعام واتباع نظام غذائي متوازن. ويمكن أن يرؤثر 

كررل مررن املرردربني وأوليررا. األمررور ومرردرل العنايررة 

بالرياضرريني السررتخدام إسرررتاتيجيات خمتلفررة للوقايررة 

 يل: األولية وتشمل ما

  الكل عىل الوزن وتركيرب اجلسرم مرن إبعاد الرتكيز

خالل إلغا. قياك الوزن األسبوعي، أو قياك دهون 

 اجلسم ) ما مل يكن ذلك مطلوًبا للرياضة(.

  الرتكيررز عررىل املهررارات واألدا. واالعرررتا  بررأن

الرياضيني يكونون يف أشكال وأحجام خمتلفة، وهذا 

سو  يشجع عىل وجود منراخ ريرايض إجيرال؛ ممرا 

منع اختالل الصورة الذهنيرة وحردوث  يساعد عىل

 املشاكل املرتبطة باألكل.

  عدم تشجيع اسرتخدام )بدعرة( الوجبرات الغذائيرة

 الرسيعة أو الطرق الرسيعة إلنقاص الوزن.

  استخدام نموذج لتناول الطعام الصحي وسلوكيات

الرياضة من خالل املدربني، وأوليا. األمور، ومدرل 

 م.العناية بالرياضيني، وغريه

  منع شذوذ البنية العضلية من خالل الكشرف املبكرر

عن الصورة الذهنية للجسم والتي تركز عرىل القروة 

العضلية للريايض، فضاًل عن وضرع إسررتاتيجيات 

 وقائية ملنع اضطرابات تناول الطعام.

  توفري بيئة صحية يف الصاالت الرياضرية مرن حيرث
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باللياقةة توفري التعليم الكايف عن اخلرافات املرتبطةة 

البدنية، واملكمالت الغذائية، والقدرة عىل احلصةو  

 عىل اجلسم املثايل.

  وضع أهةدا  قابلةة للتيقيةو، و اةت التعليقةات

حو  أجزاء معياة من اجلسم، وتبديد اخلرافات عةن 

املكمالت الغذائية وبعض املامرسات التي هةي ريةري 

صيية، ويمكةن القيةاب بةذلن مةن مةال  مةدر  

 رياضيني ومدر  القوة.العااية بال

تشمل حتديد وإدراك عالمةات اننةذار  الوقاية الثانوية:

التي تشري إىل التطور املبكر الضطرابات تااو  الطعةاب. 

فبمجرد ما أن تظهر عىل الريايض عالمات اننذار جيةت 

رعة ألصةةياا املهةن الطبيةةة والاأسةةية أو ةحتويلة  بسةة

عىل املدربني،  املتخصصني يف التغذية للرياضيني. وجيت

والرياضيني، وأمصائيي التغذية، والةزمالء يف الأريةو، 

وأمصائيي التدريت، وأولياء أمةور الرياضةيني تثقية  

نذار مةن اضةطرابات تاةاو  أنأسهم حو  عالمات ان

معرفةةة املةةوارد املتاحةةة يف املجتمةةع وإقامةةة و الطعةةاب.

عالقةةات صخصةةية مةةع هةةذ، املةةوارد، سةةو  يسةةاعد 

يايض بسالسة هلم. والتعليم املبكر والعةال  بتيويل الر

يعاي نتائج أفضل. وتعليم املةدربني والأةرا الرياضةية 

سةتقطاا وسم أو من مال  ااألمطار العالية يف بداية امل

اضةيني والعةاملني معهةم الالعبني سةو  يسةاعد الري

 نذار يف أنأسهم ولآلمرين. بعالمات ان

رد عالمةةةات اننةةةذار ة( يسةةة11.11)اجلةةةدو  

املشةةة،ة، والتةةي تشةةري إىل أن الريةةايض يتيةةرك نيةةو 

 .اضطرابات يف سلو،يات تااو  الطعاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تتضمن اجلهةود املبذولةة ملاةع هةذ،  الوقاية العالية:

االضةةطرابات مةةن أن تصةةبة مزماةةة. وجيةةت عةةىل 

 الطعام عند الرياضينيعالمات اإلنذار الضطرابات تناول 

 العالمات البدنية العالمات السلوكية

 االنشغا  بالغذاء، والوزن، وتر،يت اجلسم. -

تر،يت اجلسم. ومقارنة ذلن مةع العبةني والشكل، وانتقادات للوزن،  -

 آمرين يف الأريو.

 حتديد ،ميات وأنواع من األطعمة املتااولة موًفا من الدهون. -

 التدريت أ،رب من ما هو مطلوا.والتدريت املأرط،  -

 التيو  إىل نظاب ريذائي قارس. -

 تااو  الطعاب يف رسية. -

 استهالك ،ميات ،برية من الوزن ال تتأو مع وزن الريايض. -

رعة بعد ةالذهاا إىل احلامب بس –رائية احلامب  –دالئل من رائية القيئ  -

 تااو  الوجبات.

 ء حلبوا احلمية.يسال ياات، مدرات للبو ، االستخداباملل -

 انصابات املتكررة، ومصوًصا إصابات انفراط. -

 جتامعي، والبعد عن األرسة، واألصدقاء، والزمالء.االنعزا  اال -

 االنسياا من أنشطة الأريو، أو تغيري التأاعل مع زمالئ . -

 تغيريات يف املزا ، والقلو، واال،تئاا. -

 ائدعادي، حتت الوزن املثايل، أو وزن ز

 تعت، سبات، ضع 

 ضع  الة،يز

 دومة

 آالب يف البطن

 انريامء

 تضخم الغدد اللعابية

 التهاا العضالت

 قشعريرة أو عرا بارد

 التهاا احللو املتكرر

 انمساك انسها ،

 تأ،ل مياا األساان

 التهاا املريء

 تكلسات عىل األصابع وظهر اليد

 وتأمر الطمس نقطاعا

 

 

 جدول
11.11
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تتضمن اجلهرود املبذولرة ملنرع هرذه  الوقايةًالعالية:

االضررطرابات مررن أن تصرربح مزمنررة. وجيررب عررىل 

الرياضيني الذين يتم تشخيصهم باضطرابات يف تناول 

الطعام أن حيصلوا عىل تقييم فوري وعالج من خرالل 

الطبيب وأخصائي الصرحة النفسرية. وينبغري هلرؤال. 

 املهنيني إحالة هؤال. إىل أخصائي التغذيرة للرياضريني

املسجلني الذين يمكن أن يسراعدوهم بخطرة التغذيرة 

املناسبة. واحلصول عرىل املسراعدة املهنيرة مرن خرالل 

 العاملني يف داخل املنشأة أو خارجها أمر بالغ األمهيرة.

والرياضيني الذين لدهيم اضطرابات يف تنراول الطعرام 

قد يقاومون العالج، ألهنا تعنري هلرم وقًترا بعيرًدا عرن 

طلب منهم أن يدركوا أن لدهيم مشركلة. الرياضة، وتت

قبرول والعمرل مرع الفنيرني لمما قد يردفع الرياضريني ل

املدربني لتوجيهم وهو ما يوفر للريايض الكفاح لفررتة 

 رويلة مع مشاكل تناول الطعام.

هنرا  العديرد مرن املروارد املتاحرة عرىل الصرعيد و

اكل تنراول الطعرام الورني ملساعدة الرياضيني ملنع مش

الرياضررة للمسرراعدة يف عررالج  ومسرراعدة أخصررائيي

الرياضيني املحرتفني مع مشاكل تناول الطعرام. )انظرر 

(. قد تكون هنا  موارد متاحة أيًضرا 88.88اجلدول 

يف جمتمع الريايض املحل. فينبغي عىل املهنيني العراملني 

مع الرياضيني معرفة املوارد املتاحة يف جمتمعافم بحيث 

 لتتناسررب يمكررن إجرررا. حتويررل رسيررع للريررايض

احتياجررررات الريررررايض مررررع املرررروارد املتاحررررة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً

 الوقايةًم ًاضطراباتًتناولًالطعامًومواردًالعرج
 املواردًاملقدمة املؤسسات

 اجلمعية الورنية لريايض اجلامعات

 "National Collegiate Athletic Association" 
www.ncaa.org  

وهو جز. عرن التغذيرة  "الرياضيون والرعاية الشخصية"عىل املوقع وحتت الراب  

واألدا. الريايض. وحيتوي عىل معلومات عرن التغذيرة للرياضريني، وحترت رابر  

 خطة عمل الضطرابات تناول الطعام. "املدرب الريايض"

 اجلمعية الورنية الضطرابات تناول الطعام

"National Eating Disorders Association" 
www.nationaleatingdisorders.org  

ويقدم املوقع عىل الشبكة تعليم عن اضطرابات تناول الطعام، والعرالج، وروابر  

 لإلحالة ملصادر من األفراد الذين يعانون من اهتاممات الطعام.

 هاريس مستشفا ماساتشوستس العاممركز 

"Harris Center Massachusetts General Hosp." 
www.harriscentermgh.org  

يركز عىل توسيع املعرفة باضطرابات تناول الطعام، البحروث والتعلريم لتحديرد، 

 .والوقاية، ومعاجلة اضطرابات تناول الطعام

 الكلية األمريكية للطب الريايض

"American College of Sports Medicine" 
www.acsm.org  

حيتوي املوقع عىل بحوث عن الرالثي للرياضيني من اإلناث، إدارة الوزن، التغذيرة 

 للرياضيني، وغريها من املواد التعليمية واملوارد املتوفرة.

 مراكز رينفرو

"The Renfrew Centers" 
www.renfrew.org  

مراكز لعالج األشخاص الذين يعانون من اضطرابات يف تناول الطعرام، وتوجرد 

 العديد من املراكز يف مواقع خمتلفة يف مجيع أنحا. الواليات املتحدة األمريكية.

 رب السكراجلمعية األمريكية مل

"Group of the American Dietetic Association" 
www.scandpg.org  

معلومات عن التغذيرة للرياضريني، اضرطرابات تنراول الطعرام، إنقراص الروزن 

الرسيع للمصارعني، وكيفية العرور عىل أخصائيي التغذيرة للرياضريني املسرجلني 

 خ ة يف التغذية للرياضني.ولدهيم 
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ا:ًكيفًيمك ًللرياضينيً ًتاسعا

ًزيادةًالوزنًبشكلًصحي؟

عررىل الرررغم مررن أنرره يبرردو أن معظررم الرياضرريني 

واجلمهررور العررام يقضررون معظررم وقررتهم يف حماولررة 

للحفا  عىل أو إنقاص وزهنم، هنا  بعض الرياضيني 

الذين يرغبرون يف زيرادة وزن جسرمهم. كرام سربق أن 

ناقشررنا، اكتسرراب الرروزن بالرردهون بالنسرربة ملعظررم 

الرياضرريني غررري مرغرروب فيرره؛ وبالترراز فررنن أي 

إسرتاتيجية لزيادة الوزن جيب أن تركز عىل زيادة الكتلة 

بزيرادة الكتلرة العضرلية لريس فقر  حيقرق فالعضلية. 

الريايض هد  زيادة الوزن، ولكن أيًضا يصبح أقوى، 

وهررو التكيررف الترردريبي املرغرروب بالنسرربة ملعظررم 

الرياضيني. اكتسراب الروزن عرن رريرق زيرادة كتلرة 

لوزن؛ وهلذا السبب ينبغي ل بالنسبةالدهون يقلل القوة 

أن يستهد  زيادة الوزن عىل زيادة الكتلة العضلية مع 

مسامهة ضئيلة من كتلة الدهون املضرافة. هنرا  ثالثرة 

متطلبات رئيسية لزيادة وزن اجلسرم، وخصوًصرا فريام 

 يتعلق بكتلة العضالت:

 .املشاركة يف برنامق مناسب للتدريب باألثقال 

 ال.حتقيق توازن الطاقة اإلجي 

 .حتقيق توازن النيرتوجني اإلجيال 

وسو  نناقش كل من هذه املتطلبرات بمزيرد مرن 

 التفصيل يف املقارع التالية.

ماًهوًنوعًبرنامقًالتدريبًباألثقالًاألفضلًلكتسابً

ًالوزن؟

معظرم الرياضريني يعرفرون أن التردريب باألثقرال 

العادي )ويطلرق عليره تردريبات القروة، أو تردريبات 

املقاومة( هي تدريبات فعالة الكتساب الكتلة العضلية، 

أيًضا أنره يمكرن تقويرة  القوة، والقدرة. وهم يعرفون

األنسررجة الضررامة مرررل األوتررار واألربطررة والعظررام، 

وبالتاز تقليل خمرارر وقروع اإلصرابات. ومرع ذلرك، 

فالعديد من الرياضريني ال يعرفرون أنره ال يشررتط أن 

األثقال تؤدي إىل النتائق نفسها. مجيع برامق التدريب ب

عردد ، وحجم الروزن املرفروعونوع التدريب املؤدى، 

عرة وإمجراز عردد التكرارات التي يؤدهيا يف كرل جممو

يف التدريب، وكمية الراحة املأخوذة  املجموعات املؤداة

بني املجموعات يمكن أن تؤثر مجيعها يف نتائق برنامق 

 التدريب باألثقال.

ل ألي برنررامق للترردريب باألثقررال واملطلررب األو

مصمم لزيادة الكتلة العضلية هرو أنره جيرب أن تتحرد 

العضالت مًعرا للعمرل ضرد مقاومرة ليسرت معترادة 

عليها. وأحد املبرادئ األساسرية للتردريب واملعررو  

ه باسم )مبدأ الزيادة يف حجم التدريب( يرنص عرىل أنر

مقاومة التدريب عىل نحو غري معتاد  اليرا  جيب زيادة

العضالت لتحفيزها عىل التكيف عرىل هرذه املقاومرة. 

وكمية الضغوط الواقعة عىل العضلة يمكن زيادفا عىل 
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وعنردما  ،ت واملجموعات املرؤداةاأساك عدد التكرار

يتم حتردي العضرلة لالنقبراض ضرد مقاومرة مناسربة 

ها عرىل النمرو. تستجيب خاليا العضالت، ويتم حتفيز

والنتيجة النهائية، هري تضرخم العضرالت )أي زيرادة 

 حجم العضالت(؛ وبالتاز زيادة الكتلة العضلية.

وينبغي ل نرامق التردريب باألثقرال الرذي خيتراره 

الريايض الراغب يف اكتساب الوزن أن يركز عىل حتفيز 

. وهنررا  اعتقرراد "hypertrophy"تضررخم العضررالت 

 زيرادةامق التدريبيرة متسراوية يف الر  خارئ بأن مجيع

تررردريبات تضرررخم العضرررالت لكرررن . والقررروة

"hypertrophy"  خمتلفة عن تدريبات القروة القصروى أو

القدرة. وينبغي لر امق التردريب باألثقرال املصرممة 

لزيادة كتلرة العضرالت أن تشرار  كرل املجموعرات 

العضلية الرئيسية مع دمق أضال التدريب التي تسرمح 

تكرراًرا كحرد أدنرا يف كرل  82إىل  1ت اراربعدد تكر

جمموعة، وثالث إىل مخس جمموعات من التكرار لكرل 

جمموعة عضلية رئيسرية. وينبغري أن يكرون التردريب 

 51مرتني إىل ثالث مررات يف األسربوع، ويسرمح برر 

ساعة راحرة برني التردريبات بحيرث يمكرن اسررتداد 

العضالت والتكيف مرع التردريب. وعنردما تتكيرف 

عضالت وتصبح أقروى ينبغري زيرادة أو رفرع كميرة ال

الوزن بحيث نحاف  عىل التكرارات التي يؤدهيا يف كل 

تكرراًرا. عرن رريرق زيرادة  82 -1جمموعة يف حدود 

األضال تردرجييًّا لتتواكرب مرع زيرادة القروة، وبرذلك 

يستمر حتردي العضرالت لزيرادة تضرخم العضرالت 

"hypertrophy"الشرركل مررن  . وغالًبررا مررا يشررار هلررذا

 التدريب )التدرج( لتدريبات املقاومة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً

ًكيفًيمك ًللريايضًحتقيقًتوازنًالطاقةًاإل ايب؟

املطلب الراين ألي برنامق للتدريب باألثقال هو أن 

الريايض جيب أن حيقق توازن الطاقة اإلجيال. وبعبرارة 

أخرى، جيب أن تزيد السعرات احلرارية املتناولرة عرن 

السعرات احلرارية املفقودة لتحقيق مكاسرب يف زيرادة 

كتلة العضالت. ويمكن حتقيق هذا التوازن عن رريرق 

تقليل املفقود مرن  وأحلرارية املتناولة، زيادة السعرات ا

السررعرات احلراريررة أو االثنررني مًعررا. ويف كرررري مررن 

احلاالت فنن تقليل الطاقة املفقودة )أي التدريب أقرل( 

لرريس خيرراًرا جيررًدا بسرربب رضورة الترردريب هلررذه 
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الرياضة. وبالتاز؛ فنن زيادة املرأخوذ مرن الغرذا. هرو 

ملعظم الرياضيني لزيرادة  السبيل األكرر إنتاجية بالنسبة

الوزن، ولكن ال ينبغي أن يتم ذلك بشركل عشروائي؛ 

ألن ذلررك يمكررن أن يررؤدي إىل مسررتويات أعررىل مررن 

 الدهون يف الوزن.

 5611إىل  2511وهنا  حاجة إىل ما يقررب مرن 

سررعر حررراري فرروق املتطلبررات احلاليررة لزيررادة كتلررة 

العضالت نصف كيلوجرام. ومع ذلرك، فرنن هرذا ال 

رورة مرن العضرالت فقر  ري أن اجلسم يزيد بالضيعن

بمجرد أن يتم تناول سعرات حرارية إضافية يف النظام 

الغررذائي، ولكررن جيررب اجلمررع بررني زيررادة السررعرات 

احلرارية وحتفيز العضالت من خالل برنامق التردريب 

باألثقال. وحتا ذلك، فنن اجلسرم يسرتخدم فقر  مرا 

. وهنرا  دراسرة حيتاجه الستعادة االستشفا. والتكيف

 311شملت أفراًدا كانوا يتدربون باألثقال ويتنراولون 

سرعر  2111سعر حراري إضايف إىل النظرام الغرذائي 

% مرن وزن 51% إىل 51حراري يف اليوم أظهرت برأن 

اجلسم املكتسب كان  اليا اجلسم ا الية من الردهون 

. والسعرات احلرارية املتبقية تم ختزينها كطاقة وعادة 53

 شكل دهون. وباختصار، فنن تناول كميرات كبررية يف

من الطعام ال يؤدي إىل زيادة كتلة العضالت عام يقروم 

اهلد  هو تزويد اجلسم وبه برنامق التدريب باألثقال. 

بالسرعرات احلراريرة الكافيرة لتغطيرة احلاجرة إىل بنررا. 

األنسجة العضلية اجلديدة دون باوز يف االحتياجرات 

اريرة. وكميرة السرعرات احلراريرة من السرعرات احلر

الالزمة لدعم نمو العضرالت تتبرع الفرروق الفرديرة؛ 

ولذلك جيب قياك تركيب اجلسم بحيث يمكن ضرب  

السعرات احلرارية وفًقا لذلك. وزيادة الوزن يف شركل 

عضالت هو عملية تدرجيية، ولرذلك؛ فرنن الزيرادة يف 

املدخول الغذائي جيب أن يكرون متواضرًعا أو بشركل 

تدرجيي لزيادة العضالت املكتسربة يف مقابرل الردهون 

 املكتسبة.

اهلد  املقبول من زيادة الوزن يف األسربوع يكرون 

جرام. وتعتمد كمية السرعرات  311 -231يف حدود 

احلرارية اإلضافية الالزمة لتحقيرق زيرادة الروزن عرىل 

األهدا  الفردية ملعدل زيرادة الروزن وشردة وحجرم 

رة الريايض عرىل تنراول السرعرات التدريب احلاز وقد

 311 -511تناول واحلرارية اإلضافية وعىل الوراثرة.

سعر حراري إضايف يف اليروم الواحرد يمكرن أن يروفر 

جرام من الوزن املرراد اكتسرابه يف  311 -231املعدل 

األسرربوع. وهررذه الزيررادة املتواضررعة مررن السررعرات 

 احلرارية يمكن أن تستهلك بردون أن يشرعر الريرايض

بالشرربع بشرركل مفرررط، أو يكررون غررري مرترراح بعررد 

الوجبات. وخالل فرتة اكتساب الوزن إذا كانت هنا  

زيرررادة يف حجرررم التررردريب، وبررراألخص زيرررادة يف 

التدريبات اهلوائية فقد تكون هنا  حاجة إىل أكررر مرن 

سررعر حررراري إضررايف لتلبيررة الطاقررة  311 -511

 اإلضافية للتدريب.
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 للحصولًعىلًاألداءًاملثايل

للحصول عىل زيرادة يف الروزن 

للرياضيني جيب تروفري تردريب 

للقرروة لتحفيررز العضررلة عررىل 

سعر  311 -511النمو، تناول 

ليروم بشركل حراري أضايف يف ا

مستمر، النسبة األك  مرن هرذه 

السررررعرات احلراريررررة مررررن 

 ريالكربوهيررررردرات )لتررررروف

ال وتررني للبنررا.( وتنرراول مررا 

يكفرري مررن ال وتررني لتحقيررق 

 التوازن اإلجيال للنيرتوجني.

عرات احلراريرة أمرر هرام، وأخرًيا، فنن إضافة السر

فالعديد من الرياضيني يعتقدون أن ال وترني جيرب أن 

يشكل النسبة األك  من السعرات احلراريرة اإلضرافية  

بسبب أمهيرة ال وترني يف تكروين العضرالت، ولكرن 

األكرر أمهية هو ضامن تلبية احتياجرات الطاقرة الكليرة 

 للجسررم بغررض النظررر عررن املررواد الغذائيررة الرئيسررية

املسامهة. وكام تم توضيحه يف الفصلني الراين والرالرث 

فالكربوهيدرات هي املصدر الرئييس للطاقة، وجيب أن 

تكون موجودة يف النظام الغذائي حتا ال تتكرس خاليا 

اجلسم وتستخدم ال وترني يف إنتراج الطاقرة. وبعبرارة 

أخرى، تروفر الكربوهيردرات ال وترني لعمليرة بنرا. 

ة. ونتيجة لرذلك ينبغري احلصرول عرىل ا اليا العضلي

 -%33أك  نسبة مرن السرعرات احلراريرة اإلضرافية )

%( من أرعمة غنيرة بالكربوهيردرات. باختصرار، 61

سعر حراري إضايف يف اليوم يف  311 -511فنن تناول 

شكل كربوهيدرات سرو  حيقرق للريرايض يف املقرام 

 األول توازن الطاقة اإلجيابية، ويدعم معردل اكتسراب

الوزن الرذي يزيرد مرن الكتلرة العضرلية ويقلرل مرن 

 اكتساب الدهون.

كيةةفًيمكةة ًللريةةايضًحتقيةةقًتةةوازنًالنيرتوجةةنيً

ًاإل ايب؟

كافيررة مررن السررعرات احلراريررة الكميررة الومررع 

اإلضافية يمكن حصول الرياضني بنجاح عىل الروزن. 

أمهيرة الكربوهيردرات التري تسرهم  وعىل الررغم مرن

بغالبيررة السررعرات احلراريررة للحصررول عررىل كتلررة 

العضررالت، فررنن كميررات كافيررة مررن ال وتررني هرري 

رضوريرررة أيًضرررا. 

وكام هو موضرح يف 

 من الفصل ا امس

ن احتياجرررررررات أ

ال وتني للرياضيني 

مرتفعة باملقارنة مرع 

األفرررررراد غرررررري 

خرالل فالرياضيني. 

فرررتة زيررادة الرروزن 

ترررزداد  سرررتهدفةامل

ايًضررا احتياجررات 

هنرررا  وال وترررني 

لردعم  املضرافة اتحاجة إىل بعض مرن هرذا ال وتينر

تكرراليف الطاقررة مررن الترردريبات اإلضررافية. وسرريتم 

استخدام ال وتني اإلضايف إلنتاج تضخم العضرالت. 

مرن ال وترني هري  (RDA)والكمية املو  هبرا يوميًّرا 

اجلسرم ملتوسر  جراًما لكل كيلوجرام مرن وزن  1.1

األفررراد األصررحا.. والتوصرريات للرياضرريني خررالل 

جررام/  2.1 -8.5أنشطة تردريبات القروة مرا برني 

كيلوجرام من وزن اجلسم، وهذا املدى يروفر مسرتوى 

من ال وتني يمرل تقريًبا ضرعف الكميرة املرو  هبرا 

يوميًّا، وينبغي أن تكون كافية لوضع الريايض يف حالرة 
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 جني اإلجيال.من توازن النيرتو

وحتقيق مدخول يومي من ال وتني يعرادل مرا برني 

جرام / كيلوجرام من وزن اجلسرم، هرو  2.1 -8.5

عموًمرا، إذا وأمر ليس صعًبا بالنسبة ملعظم الرياضيني. 

كان أحد الرياضيني يستهلك ما يكفي من الغذا. لتلبية 

احتياجاته اليومية من السعرات احلراريرة برام يف ذلرك 

غنية بال وتني واملشوبات يف كل وجبة غذائيرة أغذية 

أو وجبررة خفيفررة عررىل مرردار اليرروم؛ فاحلصررول عررىل 

الكميات الكافية من ال وتني لردعم مكاسرب الكتلرة 

العضلية ليس عادة مصدًرا للقلق. وعىل سربيل املررال، 

كيلوجراًما حيتراج إىل مرا يقررب مرن  93ريايض وزنه 

ات اليومية من الطاقة سعر حراري لتلبية املتطلب 5211

سرو  حيتراج مرا يقررب مرن و ،للمحافظة عىل الوزن

سرعر حرراري  311سعر حرارية بعرد إضرافة  5911

يوميًّا لدعم مكاسب العضرالت. وإذا رفرع الريرايض 

جراًما / كيلروجرام فسرو  يكرون  8.1ال وتني إىل 

جرام مرن ال وترني  853عندئذ هنا  حاجة إىل إمجاز 

مقارنة إمجاز الطاقة التري حيتاجهرا  إىل يف اليوم. وعند 

% مرن إمجراز 83جانب احتياجات ال وتني نجد فق  

 5× جرام  853السعرات احلرارية تأهي من ال وتني ]) 

[ =   كلوري 5.911÷   كلوري يف جرام ال وتني( 

% مررن إمجرراز السررعرات احلراريررة مررن ال وتررني. 83

فرراد يتكرون مرن والنظام الغذائي الطبيعري ملعظرم األ

تأهي مرن ال وترني. % من السعرات احلرارية  83 -81

من املرجح أن الريايض الذي يكون النظرام الغرذائي و

ا اص به عند احلد األعىل للمتوس  الطبيعي أن يلبري 

 احتياجاته اليومية من ال وتني لدعم نمو العضالت.

هلًحيتةاجًالرياضةيونًإىلًاملكمةرتًالغذائيةةًلزيةادةً

ًالوزن؟

اسررتخدام مكمررالت ال وتررني هررو الشررائع لرردى  

الرياضيني الراغبني يف اكتساب الوزن، يف املقرام األول 

بسبب األعالم الرذي يضرخم أمهيرة املكمرالت لنمرو 

 (. 88.82العضالت )انظر الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(.ًيوض ًطربًتسةويقًاملكمةرتًالربوتينيةة11.12ًالشكلً)

 للرياضينيًواإلعرنًعنها.
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ركات املكمالت عرىل روتشجع جهود التسويق لش

تناول كميات عالية من ال وتني للنمو العضل مما يؤثر 

عررىل الرياضرريني واعتقررادهم أهنررم بحاجررة إىل هررذه 

 املكمالت لتلبية مطالب ال وتني. 

ومرع ذلرك، وكرام هررو موضرح يف املررال السررابق، 

فرراملكمالت ليسررت رضوريررة إذا كرران يررتم تلبيررة 

حتياجات من السعرات احلرارية للريايض، وإذا كان اال

ال وتني عىل احلد األعىل لكمية الغذا. املو  بره مرن 

ال وتني للرياضيني. وهرم يف حاجرة إىل أن يضرعوا يف 

مرن ال وترني )أي  فرائضاالعتبار أنه سيتم ختزين أي 

ال وتني الذي ال يستخدم يف عملية بنا. العضالت( إىل 

 دهون. 

العكس إذا كان الريايض غري قادر عىل حتمرل وعىل 

تناول كميات كافية من ال وتني من املصرادر الغذائيرة 

ال وتينية، إًذا فيمكن التوصية باسرتخدام املكمرالت. 

وإذا تم إدراج مكمرالت ال وترني يف ا طرة الغذائيرة 

للريايض؛ فننه ينبغي استخدامها باعتدال مع اسرتمرار 

 الغذائية ال وتينية. الرتكيز عىل املصادر

ومكمررالت السررعرات احلراريررة يمكررن أن تكررون 

مفيدة أيًضا بالنسبة للرياضيني الذين لدهيم احتياجات 

مررن الطاقررة مرتفعررة للغايررة، وال يسررتطيع أن يتنرراول 

كميات كافية من الغذا. الرالزم لزيرادة الروزن )انظرر 

 .(88.85الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

هذه املكمالت من السعرات احلرارية توفر عادة ما 

 سعر حراري، وتباع عادة عرىل هيئرة 311 -511بني 

ملليلرت أو يف شكل بودرة.  كرام  251مشوبات حواز 

هررو احلررال مررع أي املكمررالت الغذائيررة ينبغرري عررىل 

عنايررة بعالمررات احلقررائق عررىل الالرياضرريني االهررتامم ب

 مرن كمرالتاملاملكمالت الغذائية. فقد حتتوي بعرض 

السررعرات احلراريررة وال وتررني عررىل املنشررطات أو 

حمظرورة مرن قبرل مكونات عشبية صناعية قرد تكرون 

، أو (NCAA)اجلمعيررة األمريكيررة لريررايض اجلامعررات 

وغريها مرن املرنظامت  (IOC)اللجنة األوليمبية الدولية 

املهنية الرياضية. واجلهرل لريس عرذًرا هلرذه اهليئرات. 

احلراريةةًعةىلًً(.ًيوض ًمكمرتًالسعرات11.13الشكلً)

روباتًأوًبودرة.ًوالرياضيونًالذي ًيعانونًمة ًة كلًمش

صةةعوبةًيفًاحلصةةولًعةةىلًالطاقةةةًالكافيةةة،ًيمكةةنهمًأنً

 يستفيدواًم ًهذهًاملكمرتًالسهلةًالستخدام.
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ولررذلك؛ فررنن قرررا.ة العالمررات والسررؤال عررن هررذه 

ا.  املكونات املوجودة يف املالحق مهم جدًّ

الغذائيةةًاألخةرىًالتةيًقةدًتسةاعدًماًهيًاملامرساتً

ًالريايضًعىلًاكتسابًالوزن؟

للكرري من الرياضيني الرذين لردهيم جردول زمنري 

ضيق، فنن تناول السعرات احلرارية خالل النهار ليس 

باألمر السهل القيام به. وباملرل هنا  غريهم من األفراد 

ا لتنرراول  الررذين يضررطرون إىل العمررل الشرراق جرردًّ

يررة الكافيررة لزيررادة الرروزن. وهلررؤال. السررعرات احلرار

 األفراد وغريهم من الراغبني يف إضافة الوزن. 

رد بعض النصرائح ر( يس88.5اجلدول التدريبي )

 الغذائية املفيدة كالتاز:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تناول وجبات صرغرية عديردة عرىل مردار اليروم أو  -

 ب العصائر واحلليب بدالً مرن املرا. يسراعد يف 

زيادة السرعرات احلراريرة. وهرذا مفيرد خصوًصرا 

للرياضيني الذين يشعرون باالمتال. بعد الوجبرات 

الكاملررة؛ وبالترراز حيترراجون إىل إضررافة السررعرات 

 طعام. احلرارية روال اليوم مقابل فق  وجبات ال

تقليررل  ب السرروائل أثنررا. الوجبررة، وبرراألخص  -

 ملزيرد مرن املشوبات الغازيرة سرو  يررت  جمراالً 

ضرافية. وبالنسربة ألولئرك السعرات احلراريرة اإل

الرياضيني الرذين يتواجردون دائراًم خرارج البيرت 

جيرردون عنررا. يف تنرراول وجبررات خفيفررة متكررررة. 

ناسرًبا وإعداد وجبات رعام بارية يكرون خيراًرا م

لوجبة خفيفة وسرهلة للتنراول. وبردالً مرن خلر  

روبات التكميليررة للسررعرات رالعصررائر أو املشرر

احلرارية قبل مغادرة البيت كاختراذ إجرائري إضرايف 

 من السعرات احلرارية عىل مدار اليوم.

وأخرًيا، تناول وجبات خفيفة يف وقرت مترأخر مرن  -

الليل هي وسيلة ممتازة إلضافة السعرات احلراريرة 

الالزمررة لزيررادة الرروزن. وبغررض النظررر عررن 

إسرتاتيجيات زيادة الوزن املخترار، فمرن املهرم أن 

ا عن الرروتني العرادي  الطرق ال تكون مزعجة جدًّ

دو جيدة للريايض. اإلسرتاتيجيات الغذائية التي تب

عىل الورق، ولكنها ال تناسب سلوكيات أو عادات 

ال ترؤدي إىل زيرادة السرعرات احلراريرة والريايض 

العادية املطلوبة لتحقيق أهردا  حمرددة الكتسراب 

 الوزن.

 .(.ًنصائ ًغذائيةًلزيادةًالوزن11.3اجلدولًالتدريبيً)

 ..تناول السوائل بعد الوجبة لتجنب الشعور باالمتال 

  املشوبات الغازية التي تنتق غازات وتؤدي إىل الشعور بنب

 باالمتال..

  استخدم ختطي  مسبق لتناول الطعام )مرل خطر  الوجبرات

 81مع األصدقا.،  دائام احصرل عرىل وجبرة خفيفرة السراعة 

 صباًحا( 

 .احصل عىل وجبات خفيفة صغرية ومتكررة عىل مدار اليوم 

  األرعمة العالية الطاقة.تناول أغذية مكرفة ومتنوعة من 

 .تناول مشوبات عالية يف السعرات احلرارية مع الوجبات 

 .استخدم مشوبات الرياضة بدالً من املا. خالل التدريب 

 .احصل عىل وجبة خفيفة قبل النوم بحواز ساعة 
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  هيتم الرياضيون بفقدان الوزن ملجموعة متنوعة من

عرىل األسباب. وربام يشعرون أهنرا سرو  تسراعد 

أدائهرم الريرايض أو جعرل مظهررهم أكررر حتسني 

جاذبية. والعديد من الرياضات هلا مظهر معني مرل 

قرد وطويلرة. املظهر النحيرف لعردائي املسرافات ال

يطمح الرياضيون إىل تغيري أوزاهنم لتحقيق املظهرر 

 املراز لرياضافم.

  مررؤ  كتلررة اجلسررم(BMI)  يسرراوي وزن اجلسررم

)برررالكيلوجرام( مقسررروًما عرررىل مربرررع الطرررول 

)باألمتار(. وعىل الرغم من أن مؤ  كتلرة اجلسرم 

ليس مقياًسا حقيقيًّا لتكوين اجلسم، فننره يسرتخدم 

عادة لتوفري مؤ  عىل شكل اجلسم لعموم الناك. 

وينبغي عىل الرياضيني أال يستخدموا مرؤ  كتلرة 

الوزن؛ ألنه يعت  مؤً ا  اجلسم فق  كمقياك حلالة

 غري جيد لتكوين اجلسم.

  زيادة الروزن والبدانرة تعتر  مشركلة ربيرة كبررية

للبالغني يف الواليات املتحدة األمريكية. وحواز ما 

يقرب من ثلري السكان البالغني لدهيم مؤ  كتلرة 

؛ مما جيعلهم يف فئة الوزن الزائرد 23اجلسم أك  من 

من مؤ  كتلة اجلسم املعتادة، أو البدانة وهي أعىل 

ويمكن أن تسبب خطورة متزايدة لألمراض املزمنة 

 مرل السكري وأمراض القلب، وارتفراع يف ضرغ 

 الدم.

 

 

  هنا  جمموعة متنوعة من األساليب لقياك تركيب

من حيرث  اجلسم، ومجيعها لدهيا مستويات متفاوتة

وسهولة التقييم، والقدرة عىل االسرتخدام  التكلفة،

يف هذا املجرال مرع الرياضريني. وقياسرات سرمك 

هي وسيلة دقيقة إىل حرد مرا  (Skinfold)ربقة اجللد 

يني يف غرفرة وبتكاليف زهيدة لتقييم تكوين الرياض

ريب. ويمكن القيام هبذه القياسات عىل فرتات التد

اباهرات  خالل املوسم التدريبي لتتبع التغريات يف

 تكوين اجلسم.

  مررن الصررعب حتقيررق فقرردان الرروزن يف كرررري مررن

احلرراالت. ويعتمررد النجرراح عررىل خلررق العجررز يف 

الطاقة )أي توازن الطاقة السلبي( عن رريرق احلرد 

من السعرات احلرارية املتناولرة، وزيرادة اسرتهال  

الطاقة، أو املزيق من االثنني مًعا. وينبغي أن يكرون 

سعر حراري  311صغرًيا )حواز  العجز يف الطاقة

يف اليوم(. ومن خالل العجرز الطفيرف يف الطاقرة، 

سيبدأ نقص الوزن تدرجييًّا ويف نفس الوقت سو  

يكون هنا  راقة للتردريب؛ ممرا يقلرل مرن فقردان 

 الكتلة العضلية.

  الرياضيون يف األلعراب الرياضرية ذات تصرنيفات

دام األوزان هم أكرر عرضة لفقدان الروزن باسرتخ

صحية. وينبغي عىل الرياضيني يف هذه غري الالتدابري 

 النقاطًالرئيسيةًالواردةًيفًهذاًالفصل
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الرياضات حماولة احلفا  عىل وزهنرم يف التردريب، 

وأن يكررون نفررس أوزاهنررم يف البطولررة لتجنررب 

االضررطرار إىل اسررتخدام وسررائل رسيعررة لفقرردان 

 قد ترض بصحتهم.والتي الوزن 

  اضررطرابات تنرراول الطعررام أكرررر شرريوًعا لرردى

غري الرياضيني. واأللعاب الرياضية الرياضيني عن 

التي يتم التحكريم فيهرا عرىل املظهرر أو بردرجات 

موضرروعية تفرررض عررىل الرياضرريني خطررر زيررادة 

اضررطرابات تنرراول الطعررام. واالكتشررا  املبكررر 

للسلوكيات ا ارئة يف تناول الطعام سو  يساعد 

عررىل منررع العواقررب املرتبطررة عررىل األدا. الصررحي 

 والريايض.

 لوزن للرياضيني قد تكرون صرعبة التحقيرق زيادة ا

مرل فقدان الوزن يف بعض احلاالت. والرياضريون 

يف حاجررة إىل اسررتهال  سررعرات حراريررة إضررافية 

باستمرار، وكميات كافية من ال وتني، واملحافظرة 

عىل أو زيادة القروة والتردريب الكتسراب الروزن. 

وألن الرياضيني حيتاجون إىل احتياجات عالية مرن 

عرات احلرارية؛ فنن زيادة تناول الغرذا. يمكرن الس

أن يكون صعًبا بالنسبة لبعض الرياضيني. ويمكرن 

زيادة تناول األرعمرة الغنيرة بالسرعرات احلراريرة 

واملشوبات، وبام يف ذلك الوجبرات ا فيفرة ذات 

يف السعرات احلرارية العاليرة ملسراعدة الرياضريني 

 صحية.بطريقة  العضلية كتلةالحتقيق زيادة 

ًأسئلةًالفصل:

ما هي بعض الطرق املختلفة لتحديد تكوين جسرم -8

الريايض؟ نراقش بنجيراز إجيابيرات وسرلبيات كرل 

 منها.

كيف يتم حساب مؤ  كتلة اجلسم؟ وهل هو حقا -2

 مقياًسا لتكوين اجلسم؟ دافع عن إجابتك.

كرررًيا عرىل وزن ملاذا يميل الرياضريون إىل الرتكيرز -5

 اجلسم؟ وهل هذا مفيد أم ضار؟ دافع عن إجابتك.

ر والرور  فريام يتعلرق رما هي أمهية قياسات ا ص-5

ر إىل ربخطورة األمرراض؟ ومرا هري نسرب ا صر

 الور  املتوقعة يف األفراد وتوزيع الدهون يف شكل 

 3التفاحة وشكل الكمررى؟

 

غرري  ما هو الفرق بني الدهون األساسية والردهون-3

األساسررية يف اجلسررم؟ وهررل اإلنرراث والررذكور 

يتساويان يف نفس كميرة الردهون األساسرية وغرري 

 األساسية؟

ما هي املكونات الرئيسية الرالثة الستهال  الطاقة؟ -6

  ح مررروجًزا لكرررل منهرررا. ومرررا هرررو املكرررون ا

ي الرذي يمررل اجلرز. األكر  اليرومي مرن رالرئيس

 استهال  السعرات احلرارية؟

 يمكن تفسري مفهوم توازن الطاقرة لزيرادة أو كيف-9

 فقدان الوزن؟

نرراقش خمتلررف العوامررل الترري يمكررن أن تررؤثر يف -1
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 استهال  الطاقة.

ما هو املدى املو  به كعجز من السعرات احلرارية -7

 اليومية إذا كان فقدان الوزن هو اهلد ؟

ما هي بعض االختالفات بني الوجبات الغذائيرة -81

 ة وبدع الوجبات الغذائية؟ذات املصداقي

ما هي بعض املامرسات الغذائية التي من شأهنا أن -88

تزيد من فرص خسارة الروزن بنجراح عرىل املردى 

 الطويل؟

ما هي اضطرابات تناول الطعرام األكررر شريوًعا -82

التي تواجهها؟ وأي الرياضيني أكرر عرضرة  طرر 

 اضطرابات تناول الطعام؟ وملاذا؟

ومرا هري بعرض هو شرذوذ البنيرة العضرلية؟  ما-85

عالمررات اإلنررذار؟ وأي الرياضرريني أكرررر عرضررة 

 لشذوذ البنية العضلية؟

ما هي الظرو  التي تشكل الرالثري للرياضريني -85

 من اإلناث؟

ناقش بعض الطرق التي يمكرن هبرا الوقايرة مرن -83

 اضطرابات تناول الطعام.

لالزمة للريايض ما هي املتطلبات الرئيسية الرالثة ا-86

الذي يرغب بزيادة الوزن؟ وما هو املعدل املناسب 

 يف زيادة الوزن للريايض؟
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 176 رياضيو القوة والقدرة

 الفصل الثالث عشر

 رياضيو القوة والقدرة

 

 

 :  ما هي أوجه االختالف بالنسبة لرياضيي القوة والقدرة؟ أوًلا

 :ما هي أنظمة الطاقة املستخدمة أثناء تدريبات القوة والقدرة؟ ثانياا 

 ثالًثا: هل ختتلف احتياجات السعرات احلرارية لرياضيي القوة والقدرة عن الرياضيني األخرين؟ 

 :ا  هل ختتلف احتياجات الكربوهيدرات لرياضيي القوة والقدرة؟ رابعا

 :ا  والقدرة؟ هل ختتلف احتياجات الربوتني لرياضيي القوة خامسا

 :ا  هل ختتلف احتياجات الدهون لرياضيي القوة والقدرة؟ سادسا

 :ا  هل ختتلف احتياجات الفيتامينات واملعادن لرياضيي القوة والقدرة؟ سابعا

 :هل ختتلف احتياجات السوائل لرياضيي القوة والقدرة؟ ثامناا 

 :ا  املنافسات، والتي جيب النظر إليها ما هي إسرتاتيجيات ختطيط الوجبات الغذائية يف التدريب أو  تاسعا

 أثناء مسابقات القوة والقدرة؟           

 التساؤًلت املهمة يف الفصل

176 
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 أنت أخصائي التغذية

 

كيلوجراًمرتا  وجرتد ورتعوبة يف  26سنة العب رفع أثقال يشرترت  يف بطرتوالت األسرتاتذة لفارتة األو ان  54 حممد

كيلوجراًما، وشعر بالقلق لزيادة مستوى الرتدهون باسسرت   26املحافظة عىل و ن جسمه للمنافسة يف فاة األو ان 

م مساء كل يرتوم مرتع 6111امليش مسافة  عىل الرغ  من  يادة التدريب باألثقال  حممد لديه وظيفة مكتبية، وحياول

سرتعر حرترارب برتاليومو، وللمسرتاعدة يف بنرتاء الع رتالت  6411 وجته  حممد يذكر أنه يأكل جيًدا )ما يقرب من 

جرترام مرتن الربوترتني كرتل يرتوم مرتن معرتادر يعرتام يبيعيرتة  641حرتوا   يتناولوتعزيز استعادة االستشفاء، فهو 

 "Atkins"ربوهيدرات بسبب اتباعه نظاًما غذائيًّا يطلق عليه )أتيكينزو ومكمالت  ويتناول كميات منخف ة من الك

 و ن الللتحك  يف 

 األسئلة:

  ؟هوعوبة يف التحك  يف و نملاذا جيد حممد 

 ما هي املخاوف األكثر وضوًحا يف نظام حممد الغذائي؟ 
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 174 رياضيو القوة والقدرة                                                                                                                      

 أوًلا: ما هي أوجه اًلختالف 

 بالنسبة لرياضيي القوة والقدرة؟

والقدرة  "Strength"غالًبا ما يستخدم معطلح القوة 

"Power"   بالتبادل عند ووف الرياضيني  وعىل الرترغ

من أن القوة والقرتدرة مرتن اسوانرتب املهمرتة يف اللياقرتة 

البدنيرترتة، والقرترتوة هرترتي 

ر مرترتن عنرترتا  رتعنعرترت

القرترترتدرة ولرترترتا ليسرترترتا 

مرتادفني  والقوة هرتي 

قرترترترتدرة الع رترترترتلة أو 

جمموعة من الع الت 

عىل توليد عزم  وهرتي 

جمرد مقياس ملرتدى مرتا 

مرتن أو ان  هيمكن نقلرت

هرترترترتا بواسرترترترتطة أو رفع

الريرترترتاو  وتعتمرترترتد 

بشكل كبري عرتىل كميرتة 

النسيج الع يل الرتذب 

يملكرترترترته الريرترترترتاو  

وبعبارة أخرى، كلام كربت الع رتالت   ادت القرتوة  

بينام القدرة من ناحية أخرى ال تتوقف عىل مقدار القوة 

التي يمكن استخراجها من الع الت )القرتوةو ولكرتن 

ولرتد ارتا هرتذ  أيً ا عىل مدى الرسعة التي يمكن أن تت

القوة  وألن رسعة احلركة هي جزء ال يتجزأ من القدرة 

-Speed"رعة رتفغالًبا ما يشار إليهرتا القرتوة املميرتزة بالسرت

strength" والقوة والقدرة تعتربان أمًرا حاسرتاًم لرتاداء  

الريرترتاو يف معظرترت  الرياضرترتات  ومرترتع ذلرترت ، فهنرترتا  

رياضرترتات حمرترتددة تعرترتنف عرترتىل أترترتا رياضرترتات القرترتوة 

  وسوف نتحدث يف هذا الفعل عن رياضرتيي والقدرة

القرترتوة والقرترتدرة، وهرترت الء هرترت  الرترتذين يشرترتاركون يف 

 السرترتباقات ذات الطبيعرترتة املتفجرترترة، يف ألعرترتاب القرترتوى

مثرترتل رمرترتي الرترترمح، ودفرترتع اسلرترتة، ورمرترتي القرترتر ، )

والوثب العا ، والوثب الطويل، واملطرقة، وسرتباقات 

عة، رعةو، ويف رفع األثقرتال، واسمبرتا ، واملعرتاررتالس

ر  وباختعار، فإن رتوذل  عىل سبيل املثال وليس احلع

رياضيي القوة والقرتدرة هرت  هرت الء الرتذين يشرتاركون 

بنجاح يف األلعاب الرياضية التي تعتمد يف املقام األول 

عىل إظهار القوة القعوى أو انقباضات قعرترية نسرتبيًّا 

ى انقباض ع يل إلنترتا  رتدقيقةو من أقع 6.4 >)أب 

 العزم 

رياضيو القرتوة والقرتدرة عرتن غرتريه  مرتن  وخيتلف

الرياضرتيني يف أن النجرترتاح يف الرياضرتات ا اورترتة ارترت  

عىل سبيل املثال، ويعتمد عىل األنسجة القعرية املدى  

فإن أب من رياضات الرمي يف مسابقات ألعاب القوى 

يستغرق ب عة ثرتوان  لتنفيرتذها  ونتيجرتة لرتذل   فرتإن 

ختتلف كثرًيا عن  احتياجات الطاقة واألهداف التدريبية

  "Strength"القوة 

هرترتي قرترتدرة الع رترتلة أو جمموعرترتة مرترتن 

الع الت عىل توليد العزم  القوة هي 

مقياس حقيقرتي لكميرتة الرتو ن الرتذب 

القرتوة ويستطيع أن يرفعرته الريرتاو  

تعتمد عىل كميرتة اننسرتجة الع رتلية 

 التي يملكها الشخص 

 "Power"  القدرة

قرترترتدرة الع رترترتلة أو جمموعرترترتة مرترترتن 

رعة رتالع الت عرتىل توليرتد عرتزم بسرت

عالية  وبعبارة أخرى، كلام  اد العمل 

املرترت دى يف فرترترتة  منيرترتة حمرترتددة   ادت 

القدرة املنتجة من الع رتلة  والقرتدرة 

معرترترتطلح مرترترترادف للقرترترتوة املميرترترتزة 

  "Speed-strength"بالرسعة 
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تل  الرياضات التي تتطلرتب التحمرتل )انظرتر الفعرتل 

الثاين عرشو  وهذا الفعرتل ينرتاقا االحتياجرتات مرتن 

املغرترتذيات الكبرترترية والعرترتغرية مرترتع الق رترتايا املتعلقرترتة 

 بالرتييب وختطيط الوجبات 

 

 ثانياا: ما هي أنظمة الطاقة املستخدمة

 أثناء تدريبات القوة والقدرة؟ 

كام ت  توضيحه يف الفعل الثاين فإن أنظمرتة الطاقرتة 

والنظرترتام الثالثرترتة يف اسسرترت  هرترتي )النظرترتام الفوسرترتفا ، 

اهلوائيو، والترتي تعمرتل باسرتتمرار والنظام الالهوائي، 

 مًعا لتلبية احتياجات الطاقة املبارشة للجس   

وهنرتا  احلاجرتة إا النظرتام الفوسرتفا  عرتىل املرتدى 

عاليرترتة ألداء رياضرترتات القعرتري والنقباضرترتات ع رتلية 

القوة والقدرة مع  يادة مسالة النظام الالهوائي كلرتام 

و  ويف 6636 ادت يول مدة النشرتا  )انظرتر الشرتكل

ى رتحالة رياو القوة الذب ي دب رفعه واحرتدة بأقعرت

 5شدة عىل جها  البنا فقد يكون الزمن الفعيل فقرتط 

ر رتثوان   والزمن الفعرتيل يمكرتن أن يكرتون حترتى أقعرت

لرامي الرمح أو الشرتخص الرتذب يقرتوم برتدفع  بالنسبة

و  6636يف الشكل  6اسلة )أب يتوافق مع املنطقة رق  

وخما ن الع الت من األدينرتو ين ثالثرتي الفوسرتفات 

(ATP)  وفوسرترتفات الكريرترتاتني(CP)  متكرترتن ع رترتالت

ه الء الرياضيني من تلبية املتطلبات الفورية للحعول 

رفرترتع أو الرمرترتي عرترتىل الطاقرترتة، وبالترترتا  االنتهرترتاء مرترتن ال

بنجرترتاح  وعرترتىل الطرترترف انخرترتر، فرترتإن رياضرترتيي القرترتوة 

م عرتدًوا، 211والقدرة ه  الذين ي دون سباقات مثل 

وه الء الرياضيون يستمدون معظ  ياقته  من مزيج 

من النظام الفوسفا  والنظام الالهرتوائي ) أب يتوافرتق 

 و  6636يف الشكل  6مع املنطقة رق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(. يوضح اعتامد رياضيي القوة والقددرة عدا النظدا  13,1الشكل )

. واملنطقدة ATPالفوسفايت نظدا  الطاقدة الالهدوالي لتدولـ الدد 

 30إىل  1ى عمل من د( متثل اآلنشطة التي تتطلب أقص1املظللة )

ث  30( متثل األنشطة التي تستمر مدن 2ثانية. بينام املساحة رقم )

القوة والقدرة يكدو  عملهدم يف املنطقدة دقيقة. رياضيو  1.5إىل 

ا رليسدي ا 2، 1) (، وعا الرغم من أ  النظا  اهلوالي لدي  مصددرا

للطاقة هلدالًلء الرياضدي ، ولكنده مهدم ًلسدتعادة اًلستشدفاء. 

 املصدر:

Bower RW, Fox EL. Sport Physiology, 3rd Edition. 

Dubuque, IA: William C. Brown Publishers; 1992. 

Reprinted with permission of the McGraw-Hill Companies. 
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رورب رتوتبًعا لطبيعة هذ  الرياضة قد يكون من ال 

تكرار احلركة مرات عديدة بقوة أو بقدرة  وعىل الرغ  

مرترتن أن النظرترتام الفوسرترتفا  والنظرترتام الالهرترتوائي يرترتزود 

الع الت بالطاقة برسعة احتياجها فيجب عدم أغفال 

النظام اهلوائي أو اعتبار  غري مه   ويف حالة الرميرتات 

الرسيعة يعترب التمثيل اهلوائي غري مه  نسبيًّا  ألنرته قرتد 

ون هنا  متسع من الوقت برتني الرميرتات السرتتعادة يك

االستشفاء  ومع ذل ، توجد هنرتا  رياضرتات أخرترى 

حركرتات للقوة أو القدرة تتطلب من الريرتاو تكرترار 

 منيرتة مرتن الوقرتت  اتذات قوة وقدرة عىل مرتدى فرترت

يف هرتذ  احلرتاالت ووبفرتات قعرية للراحة فيام بينهرتا  

اقرترتة اسرترتتعادة تظهرترتر أليرترتة النظرترتام اهلرترتوائي لتزويرترتد ي

االستشفاء، والذب ي ثر بدور  بشرتكل غرتري مبرتارش يف 

ترترتأخري ظهرترتور التعرترتب  ويمكرترتن مشرترتاهدة مثرترتال هلرترتذ  

الرياضة، والتي تتطلب دفعات قوية متكررة من نشا  

الع الت خرتالل منافسرتات اسمبرتا   ويف املنافسرتات 

وخالل الترتدريب فتتطلرتب املهرتارات قرتوة الع رتالت 

ظهر للراحرتة أثنرتاء املسرتابقة والقدرة مع فرتات  منية ت

)عىل سبيل املثرتال: أثنرتاء الترتدريبات األرضرتية أو مرتن 

خالل الدوران مرتن جهرتا  نخرترو  ويعتمرتد اسرتتعادة 

االستشفاء للع الت، وما يتعل اا من إعادة خترتزين 

وفوسرتفات  (ATP)خما ن األدينو ين ثالثي الفوسفات 

ما عىل النظام اهلرتوائي  ولرتذل   فعنرتد (CP)الكرياتني 

هيمل رياضيو القوة والقرتدرة تطرتوير النظرتام اهلرتوائي  

سوف تقل قدرهت  عىل استعادة االستشفاء  ومرتن ثرت  

 حيدث التعب برسعة 

وخالوة القرتول، يعتمرتد رياضرتيو القرتوة والقرتدرة 

أساًسا عىل النظام الفوسفا  لتوفري األدينو ين ثالثرتي 

أثناء مسابقات القوة والقرتدرة ومرتع  (ATP)الفوسفات 

ادة املسرترتالة مرترتن النظرترتام الالهرترتوائي يف إمرترتداد  يرترت

 حةعند  يادة مسا (ATP)األدينو ين ثالثي الفوسفات 

  وعىل الرغ  مرتن أن النظرتام اهلرتوائي العاملة األنسجة

يسرترته  بشرترتكل بسرترتيط يف إمرترتداد األدينرترتو ين ثالثرترتي 

أثنرترتاء األنسرترتجة الفعليرترتة للقرترتوة  (ATP)الفوسرترتفات 

عمرتل ستشفاء بعرتد والقدرة، ولكنه مه  يف استعادة اال

هذ  األنسجة  وخالل فرتة الراحة يعوض نظام الطاقة 

 (ATP)اهلوائي خمرتا ن األدينرتو ين ثالثرتي الفوسرتفات 

  وبالتا  يعيد شحن النظرتام (CP)وفوسفات الكرياتني 

 الفوسفا  وتأخري ظهور التعب 

 

 احتياجات السعرات احلرارية ختتلف ثالثاا: هل

 الرياضي  اآلخرين؟لرياضيي القوة والقدرة عن 

كام هو احلال مع معظ  الرياضيني، فإن التغذية هي 

معدر القلق الرئييس لافرتراد املشرترتكني يف رياضرتات 

القوة والقدرة، واستهال  كميات كافية من السرتعرات 

احلرارية اليومية  وتستند االحتياجات من الطاقة عرتىل 

، عدة عوامل، بام يف ذل  العمر واسنس وكتلة اسسرت 
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واملتطلبات ا اوة بالرياضة، والتي يمكن أن ختتلرتف 

ر غرتذائي رتال يوجد عنعرتوبشكل كبري بني الرياضيني  

كبري واحد هو أكثر ألية من انخرترين، وبالترتا   فرتإن 

مكونات النظام الغرتذائي لرياضرتيي القرتوة والقرتدرة ال 

ختتلف كثرًيا عن النظام الغرتذائي العرتحي املرتوه برته 

وسوف نستعرض يف هرتذا اسرتزء مرتن لغري الرياضيني  

الفعرترتل يرترترق حسرترتاب االحتياجرترتات مرترتن السرترتعرات 

احلرارية اإلمجالية لرياضيي القوة والقدرة، ويف األجزاء 

الالحقة سوف نركز عىل دور كل مغرتذ  مرتن املغرتذيات 

 الكبرية والعغرية والسوائل 

كيددف يمكددن حسدداي اًلحتياجددات مددن السددعرات 

 والقدرة؟احلرارية لرياضيي القوة 

د حتديد احتياجات الطاقة هنا  اعتبارات رئيسية عن

 رياضرتيو القرتوة والقرتدرةل غذائية فرديرتة طووضع خط

هرتل يريرتد  منهرتا، ووباملثل برتاقي الرياضرتيني انخرترين

الريرترتاو املحافظرترتة عرترتىل أو فقرترتدان أو  يرترتادة الرترتو ن؟ 

وهنا  مدى واسع يف فارتة رياضرتيي القرتوة والقرتدرة يف 

حد أيراف هذا املدى العبو رفع أهداف الو ن  ففي أ

األثقال حياولون بشكل عرتام احلعرتول عرتىل األنسرتجة 

الع لية وبناء كتلرتة اسسرت   ويف الطرترف انخرتر مرتن 

الالعبني حياولون بشكل عام تقليل كتلة اسس  يف حني 

أن هدفه  يف الوقت نفسه هرتو  يرتادة القرتوة والقرتدرة  

ت لذل   فرتإن خطرتط التغذيرتة بحاجرتة لتلبيرتة متطلبرتا

الرياضيني من املواد الغذائية األساسية وأيً ا رغبرتات 

 وأهداف الرياو  

ويمكرترتن حسرترتاب االحتياجرترتات مرترتن السرترتعرات 

احلرارية للرياضيني باستخدام نفس املعادلرتة املوضرتحة 

و للترتذكري 6636)اسرتدوليف الفعل العارش انظرتر إا 

 اذ  املعادلة ومعامل النشا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واألمثلرترتة التاليرترتة ترترتوفر نرترتامذ  حقيقيرترتة مرترتن احليرترتاة 

لرياضيي القوة والقدرة الرتذين يريرتدون أن يفقرتدوا أو 

حيافظوا أو يزيدوا من الو ن  ويستعرض كرتل نمرتوذ  

لكيفيرترتة حسرترتاب االحتياجرترتات مرترتن الطاقرترتة ويقرترتدم 

 توويات بناء عىل األهداف املوضوعية للرياضيني 

 أثناء الراحةحساي مرصوف الطاقة         

(REE) ومعامل النشاط 
اجلن  والفئة 

 العمرية

املعادلة )وز  اجلسم 

 بالكيلوجرا (

معامل 

 النشاط

 الرجال

 سنة 62 -61 

 الرجال

 سنة 61 -62 

 الرجال

 سنة 11 -61 

 السيدات

 سنة 62 -61 

 السيدات

 سنة 61 -62 

 السيدات

 سنة 11 -61 

 مرصوف الطاقة = 

 146و ن اسس و + ×  67.4)

 مرصوف الطاقة = 

  179و ن اسس و + ×  64.6)

 مرصوف الطاقة = 

  279و ن اسس و + ×  66.1)

 مرصوف الطاقة = 

  759و ن اسس و + ×  66.6)

 مرصوف الطاقة = 

  591و ن اسس و + ×  65.7)

 مرصوف الطاقة = 

 269و ن اسس و + ×  2.7)

6.1- 

6.5 

6.1- 

6.5 

6.1- 

6.5 

6.1- 

6.5 

6.1- 

6.5 

6.1- 

6.5 

 املصدر: 

World Health Organization. Energy and Protein 

Requirements, Report of a Joint FAO/WHO/UNU 

Expert Consultation. Technical Report Series 724. 

Geneva, Switzerland: World Health Organization; 

1985:206. 
 

 جدول
13.1 

12-1 
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السددعرات كيددف يمكددن حسدداي اًلحتياجددات مددن 

احلرارية للرياضي  الذين هيددلو  إىل لقدد أو احلفدا  

 عا وز  اجلسم ويف الوقت نفسه زيادة القوة والقدرة؟

الرياضيات اإلناث يف لعبة اسمبرتا  معرتنفات مرتن 

فاة رياضيي القوة والقدرة، وهدفهن بشرتكل عرتام هرتو 

فقد أو احلفاظ عىل الو ن املنخفض بالفعل  ولتحقيرتق 

كثري من العبات اسمبا  يأكلن مستويات أهدافهن، فال

دون املستوى األمثل ليس فقط من جممرتو  السرتعرات 

احلرارية، ولكن أيً ا من جمموعرتة متنوعرتة مرتن املرتواد 

الغذائيرترتة  ودراسرترتات عديرترتدة اخترترتربت الفرترترق برترتني 

السعرات احلراريرتة املرتوه ارتا والسرتعرات الفعليرتة، 

  فقرتط وكانت النتائج مذهلة، فالعب اسمبا  يستهل

% مرترتن احتياجاترترته مرترتن السرترتعرات احلراريرترتة 25 -57

  وعند العمل مع العبات اسمبرتا  اإلنرتاث 4،1اليومية! 

أو أب من رياضيي القرتوة والقرتدرة الرتذين هيرتدفون إا 

فقدان الو ن يت  حساب االحتياجات من الطاقرتة، ثرت  

يقارن بني هذ  احلسابات والتناول الفعرتيل احلرتا  قبرتل 

 لغذائية وتقدي  توويات  وضع خطة للوجبة ا

التي  مبا اسالعبة  هي أم لسارة إيامن :دراسة حالة

، اتعرتلت ألخرتذ ميعرتاد مرتع أخعرتائي سنة 66لدهيا 

التغذية للرياضرتيني  إيرتامن لرتدهيا قلرتق متزايرتد حرتول 

عادات ابنتهرتا يف األكرتل وفقرتداتا للرتو ن عرتىل مرتدار 

األشهر القليلة املاضية  سارة مشرتكة يف أحد األنديرتة 

سرتاعات يوميًّرتا،  6 -6املحلية ولعدة سنوات متارس 

النرتادب نظرت  فريرتق أيرتام يف األسرتبو   و 1 -4وملرتدة 

 6يف العطلرتة العرتيفية ملرتدة معسكر تدريبي للجمبرتا  

أسبو   سارة كانت سعيدة لفروة التدريب والرتتعل  

من الفتيات األكرب سنًّا يف الفريق، وحتدثت مع والدهتا 

عجب برتأدائه  وقرتدراهت   ويف تا ت  اعدة مرات حول 

تاية املعسكر، الحظرتت إيرتامن تغيرتريات تدرجييرتة يف 

بدأت سرتارة يف االمتنرتا  عرتن فغذائية  عادات سارة ال

تناول أيعمة مف لة لدهيا، وأن لدهيا نفوًرا عاليًا مرتن 

عادات أوبحت أب مادة غذائية حتتوب عىل الدهون  

ا،  تتكون من ا بز وسارة الغذائية فيام بعد روتينية جدًّ

العادب يف اإلفطار، وا س، والسرتلطة ا ارتاء مرتع 

لغرترتذاء، وورترتدور العرترتو  ا رترتا  مرترتن الدسرترت  يف ا

الدجا ، والبطايس املشوية، والربوكيل كرتل ليلرتة يف 

و  سارة 6636وجبة العشاء )انظر للجدول التدريبي 

تتناول عادة كوًبا وغرًيا من الزبادب املجمد ا ا  من 

الدس  أو احلبرتوب اسافرتة كوجبرتة خفيفرتة يف املسرتاء  

سرتارة بجانرترتب أن  إيرتامن الحظرتت شرترتحوب يف وجرته

تا يف إف فاضة عليها  إيامن أيقنت  مالبسها أوبحت

سرتارة مع حاجة إا مساعدة متخععة عندما ذهبت 

وجرتدت  روتينيرتة، حيرت    اتللطبيب إلجراء فحوو

سرت    611يوهلرتا  علاًم بأنكيلوجراًما،  56.6و تا 

تأكدت أن سارة ال تأكل ما يكفي، ولكنهرتا ال تعلرت  و

ن ما هي كمية األيعمة التي جيب تناوهلا، وكيف يمك

 أن تعيد سارة إا عادات تناول الطعام بشكل يبيعي 
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سرتارة قامرتت  يف هدذ  احلالدة: تقديم التوصديات

بتغريات جذرية يف نظامها الغذائي  ونتيجرتة لرتذل  

 فقدت و تا بشكل ملحوظ 

: هرترتو حتديرترتد احتياجاهترترتا مرترتن اخلطددوة األوىل -1

 السعرات احلرارية الكلية:

 و ن اسسرترترت × 66.6روف الطاقرترترتة = )رتمعرترترت

و + 56.6× 6636= ) 759برترترترترترترتالكيلوجرامو + 

759 =6671 

روف رتإمجا  احتياجات السعرات احلرارية = مع

و 6.5 -6.1× )6671معامل النشا  = × الطاقة 

 سعر حرارب يف اليوم  6116 -6156= 

سرتعر حرترارب يف  6156سارة حتتا  عرتىل األقرتل 

اليوم يف أيرتام الراحرتة أو األيرتام ذات الشرتدة القليلرتة، 

سرتعر حرترارب يف اليرتوم يف أيرتام  6116وحتتا  حتى 

 ساعات يف اليومو  6التدريب الشديدة )أكثر من 

هرتي حتديرتد كميرتة السرتعرات  اخلطوة الثانيدة: -2

و  طرتة 6636احلرارية هلا  انظر للجدول الترتدريبي )

بعد التغيريات الذب قامت اا وسارة الغذائية األوا  

سرتعر  911حرتوا   يف النظام الغذائي  كانرتت تتنرتاول

ال تفرتي كانرتت حرارب يف اليوم  فمرتن الواضرتح أترتا 

يف الواقع أتا تسرتتهل  فقرتط و –بمتطلبات الطاقة هلا 

/ 961% من احلد األدنى الحتياجاهتا من الطاقة )54

%و  أحرترتد أدوار 54=  611× سرترتعر حرترترارب  6156

أخعائي التغذيرتة للرياضرتيني هرتو حتديرتد السرتبب يف 

معينة لفه  وجهة نظرتر   ويف تناول الشخص بطريقة 

هذ  احلالة، فإنه مرتن األليرتة بمكرتان حتديرتد مرتا هرتو 

السبب الذب جعل سارة تغري نظامها الغذائي لفه  ما 

حدث يف تطور اضطرابات األكرتل  الفعرتل احلرتادب 

عرش من هذا الكتاب يستعرض ا طوات التي جيرتب 

اختاذها عند التعامل مع الرتذين لرتدهي  اضرتطرابات يف 

األكل  هلذا املثال نفرتض أن سرتارة لرتيس لرتدهيا أنام  

معلومات عن كيفية أن هذ  التغيريات التي قامت ارتا 

 يمكن أن ت ثر سلبًا عىل وحتها وأدائها الرياو 

ا: -3 ـا ألن كميرترتة السرترتعرات احلراريرترتة هلرترتا  وأخدد

منخف رترتة فيجرترتب عليهرترتا  يرترتادة السرترتعرات احلراريرترتة 

التغذيرتة  جيب عىل أخعرتائيواليومية بشكل تدرجيي  

للرياضيني معاسة خمرتاوف سرتارة قبرتل اقرترتاح خطرتة 

غذائية معدلة  ا طة الغذائية املعدلة )انظرتر للجرتدول 

و توفر املواد الغذائيرتة الكافيرتة للنمرتو 6636التدريبي 

عىل الرغ  من ووالتطور، والعحة واألداء الرياو  

أن ا طة املعدلة يف أدنى املستويات املطلوبة واملرتوه 

لعرتدة أسرتابيع للتقرتدم ترتدرجييًا سرتارة قد حتترتا  واا، 

ملدخول املتناول إا املستوى اسديد  وكلام ترتدرجت با

هذ  العملية سيكون من السهل لسارة التكيرتف برتدنيًّا 

وذهنيًّرترتا لزيرترتادة عرترتدد السرترتعرات احلراريرترتة  وبمجرترترد 

وورترتوهلا إا احلرترتد األدنرترتى املطلرترتوب مرترتن السرترتعرات 

وتنقيحهرتا   طة الغذائيةاحلرارية، يمكن إعادة تقيي  ا

 وتعديلها وفًقا لذل  
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حساي اًلحتياجات من السعرات احلرارية للرياضي  

الذين هيدلو  إىل احلفا  عا وز  اجلسدم ويف الوقدت 

 نفسه زيادة القوة والقدرة؟

أوبحت التغذية حمرتور اهرتتامم لرتبعض الرياضرتيني 

مسرتتوى "حتسرتني أدائهرت  الريرتاو إا الذين حياولون 

وذلرترت  عرترتن يريرترتق حتسرترتني مرترتدخوهل  مرترتن  "أف رترتل

 يان، رترترترتاملغذيات الكبرية والعغرية  ويف كثري من األح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يشرترتعر هرترت الء الرياضرترتيون باالرتيرترتاح لرترتو ت  احلرترتا ، 

ولكن يشعرون أن هنا  شيًاا مفقوًدا يف نظرتام غرتذائه  

الرياضيني جيب حسرتاب احتياجرتات اليومي  وهل الء 

الطاقة للتأكيد عىل مستوى مالءمة السعرات احلراريرتة 

التي يستهلكوتا  ومن ث  الرتكيز عىل التوا ن والتنو  

 واالعتدال يف النظام الغذائي

 (. اخلطة الغذالية األولية لسارة واخلطة املعدلة هلا.13,1اجلدول التدريبي )

 لسارةاخلطة الغذالية املعدلة  اخلطة الغذالية األولية لسارة 

الوجبات 

 الغذالية

السعرات احلرارية  األغذية واملرشوبات

 حراري( )كيلو سعر

السعرات احلرارية  األغذية واملرشوبات

 حراري( )كيلو سعر

 خبز 694 خبز اإلفطار

 ملعقة  بدة فول سوداين6

 ملليلرت ععري برتقال 651

694 

691 

666 

 كوب من ا س 6 اءدالغ

 نعف فلفل أخا

ولعلة فرنسية مالعق  6

 خالية من الدس 

66 

61 

12 

 كوب من ا س 6

 نعف فلفل أخا

 نعف يامي 

 نعف مرشوم

 مالعق ولعلة فرنسية خالية من الدس  6

 جراًما من سندوتا دي  رومي 29

 حليب خا  الدس   651

66 

61 

66 

66 

12 

622 

24 

 جرام دجا  666 العشاء

 بطايا مشوية 6

 كوًبا من الربوكيل 6.4

627 

661 

11 

 جرام دجا  666

 بطايا مشوية 6

 كوًبا من الربوكيل مطبوخ  6.4

 يف ملعقة من  يت  يتون

 ملليلرت حليب خا  الدس  644

627 

661 

11 

669 

662 

وجبة 

 خفيفة

واحد كوب من  بادب 

 خا  الدس 

 كوب من الزبيب 6 647

 ملليلرت حليب خا  الدس  651

621 

24 

 حرارب سعر 961 إمجا  السعرات احلرارية = 

 جرام 646إمجا  الكربوهيدرات = 

 حرارب سعر 6176إمجا  السعرات احلرارية = 

 جرام 691إمجا  الكربوهيدرات = 
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م فراشرتة 41 لسرتباق عبد اهلل سباح :دراسة حالة

سرتنة  قرتام بالتنرتافس يف املرحلرتة الثانويرتة  64ولديه 

وانن يترتدرب بشرتكل دورب مرتع فريرتق  واسامعية،

األساتذة بجمعية الشرتبان املسرتلمني  أثنرتاء  نيسباح

 "كل ما حيب أكلرته"املرحلة الثانوية واسامعية تناول 

ا   واحد جرامومل يزد كيلو بسبب أنه كان نشيًطا جرتدًّ

كيلوجراًماو منرتذ خترجرته  74استمر عىل نفس و نه )

ويريد االستمرار عرتىل هرتذا الرتو ن  عبرتد اهلل يعمرتل 

أيرتام يف  1 -4يعرتيا وحرتد  ويسرتبح وبدوام كامل 

األسبو ، ومتطو  للعمل كمسرتاعد مرتدرب لفريرتق 

مدرسة ثانوية  وحي  إنه أورتبح مشرتغوالً للغايرتة، 

ريعة )انظر رتل كبري عىل األيعمة السفهو يعتمد بشك

و، وهو يعرتف أترتا أثرترت 6636اسدول التدريبي 

عىل أدائه يف السباحة ومستويات الطاقة )عىل عكس 

يريرتد أن وأيام جمد  يف املرحلة الثانويرتة واسامعيرتةو  

يعبح ذا لياقرتة جيرتدة، ويتنرتاول الطعرتام العرتحي، 

يف ويزيد مرتن مسرتتويات الطاقرتة لديرته، وأن ينرتافس 

 سباقات عديدة قادمة 

عبد اهلل أدر  أنرته يف  يف هذ  احلالة: تقديم التوصيات

حاجة إا إجراء بعض التغيريات يف النظام الغرتذائي 

ا ا  به للحفاظ عرتىل مسرتتويات الطاقرتة مرتفعرتة 

ولتلبية احتياجاته الغذائية، وجتنب  يادة الو ن، لديه 

 والسباحة بشكل أف ل 

حتديرترتد احتياجاترترته مرترتن هرترتو  اخلطددوة األوىل: -1

 السعرات احلرارية الكلية:

و ن اسسرترترت  × 64.6روف الطاقرترترتة = )رتمعرترترت

=  179و + 74× 64.6= ) 179برترتالكيلوجرامو + 

6267 

روف رتإمجا  احتياجات السعرات احلرارية = مع

و 6.5 -6.1×)6267معامل النشرتا  = × الطاقة 

 سعر حرارب يف اليوم  6145 -6966= 

يس نشرترتيًطا كرترتام كرترتان يف وبسرترتبب أن عبرترتد اهلل لرترت

املرحلة الثانوية واسامعية، فيمكن اسرتتخدام عامرتل 

 و 6.5 -6.1يف مقابل  6 -6.1نشا  معتدل )

هي تقيي  مرتدى كفايرتة املرتدخول  اخلطوة الثانية: -2

احلا  مرتن خرتالل حتليرتل سرتجل الغرتذاء  يرتت  رسد 

مقتطفات من سرتجل الطعرتام يف اسرتدول الترتدريبي 

لرترتل الغرترتذاء، عبرترتد اهلل و  كرترتام لرترتوح  مرترتن حم6636)

يتناول عدد مناسب من جممو  السرتعرات احلراريرتة، 

% مرترتن السرترتعرات احلراريرترتة مرترتن 67ولكنرترته يأخرترتذ 

ولذل  فالتوويات الغذائية لعبد اهلل جيرتب الدهون  

تركيزها عىل استبدال بعض األيعمة عالية الرتدهون 

كثرتر يف املغرتذيات األقرتل يف الرتدهون، واألمع غريها 

 الكثيفة 

ا:  -3 ـا نظًرا ألن جدول عبد اهلل مزدح  فيجب وأخ

ختطرترتيط الوجبرترتات بحيرترت  تكرترتون بسرترتيطة وسرترتهلة 
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االتبا   ومن خالل بعض التعديالت عىل اختياراترته 

عداد الوجبة أن تكون إالغذائية، مع احلفاظ عىل فرتة 

قليلة إا أدنى حرتد ككرتن وأخرتذ الوقرتت للتخطرتيط 

عدلرتة لعبرتد املستقبيل  وسوف تساعد خطة الغذاء امل

اهلل عىل احلفاظ عرتىل و نرته وإعرتادة الترتوا ن لتنرتاول 

املغرترتذيات الكبرترترية يوميًّرترتا  انظرترتر اسرترتدول الترترتدريبي 

 و للوجبة الغذائية املعدلة لعبد اهلل 6636)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كيددف يمكددن حسدداي اًلحتياجددات مددن السددعرات 

احلرارية للرياضي  هبدف كسب كتلة العضالت لزيادة 

 والقدرة؟القوة 

رياضيو القرتوة والقرتدرة الرتذين هيرتدفون إا  يرتادة 

الو ن حيتاجون إا تناول سعرات حراريرتة  ائرتدة كرتل 

يوم لدع  االحتياجات األساسية من الطاقة، والطاقرتة 

املطلوبة للتدريب اليومي، ودع  املواد الغذائيرتة لنمرتو 

 وتطور األنسجة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األولية لعبد اهلل واخلطة املعدلة له(. اخلطة الغذالية 13,2اجلدول التدريبي )

 اخلطة الغذالية املعدلة لعبد اهلل اخلطة الغذالية األولية لعبد اهلل 

الوجبات 

 الغذالية

السعرات احلرارية  األغذية واملرشوبات

 حراري( )كيلو سعر

السعرات احلرارية  األغذية واملرشوبات

 حراري( )كيلو سعر

قطعرترتة خبرترتز حممرترتص  6 اإلفطار

 القمح مع الزبدة من

ملليلرت من ععري  651

 التوت الربب

654 

 

655 

ملعقرتة  6قطعة خبز حممص من القمرتح مرتع  6

 من  بدة فول السوداين

 % ععري التوت الربب611ملليلرت  644

 نعف يبق من البيض املخفوق

 ملعقة من جبنة شيدر 6مع 

611 

691 

699 

11 

47 

 621 ق يب من اسارنوال  621 ق يب من اسارنوال  وجبة خفيفة

 ماكدونلد تشيز برجر 6 الغذاء

 بطايس وغري 6

ملليلرترترترت دايرترترتت  644

 وودا

151 

 

661 

6 

 ماكدونلد تشيز برجر 6 

 سلطة خااء 6

 مع عبوة واحدة من العلعة خالية الدهن

 ملليلرت من احلليب خا  الدس  576

 مو ة 6

661 

64 

41 

671 

612 

 16 برتقالة 612 مو ة 6 وجبة خفيفة

 س   66قطعة بيتزا  العشاء

ملليلرترترت حليرترتب  576

 % دس 6

6441 

656 

 كوب أر  بني 6

 جرام دجا  عىل البخار 671

 أكواب من ا ااوات عىل البخار 6 -6

 ملعقة  يت  يتون 6مع 

 ملليلرت من احلليب خا  الدس  576

566 

626 

92 

669 

676 

 642 الدس كوب من الزبادب قليل  6   وجبة خفيفة

  6666إمجا  السعرات احلرارية =  

 % من السعرات احلرارية من الدهون67

 جرام 626إمجا  الكربوهيدرات = 

  6176إمجا  السعرات احلرارية = 

 % من السعرات احلرارية من الدهون64

 جرام 566إمجا  الكربوهيدرات = 
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عرتىل نوعيرتة ويعتمد النجاح يف خطة  يرتادة الرتو ن 

وكميرترتة الغرترتذاء، ف رترتاًل عرترتن ترترتدريبات القرترتوة املناسرترتبة 

رورب أن يسرتري هرتذان رتوبرنامج التكيرتف  فمرتن ال رت

ران جنًبرترتا إا جنرترتب، وإذا مل تقرترترتن الزيرترتادة يف رتالعنعرترت

التدريب مرتع  يرتادة السرتعرات احلراريرتة، فيحتمرتل أن 

تستخدم الكتلة الع لية كمعدر للطاقة  كا ي دب إا 

إذا ت  تناول السعرات احلرارية الزائدة فقدان الو ن، و

بدون التحديات الفعلية للتدريب، فالسعرات احلرارية 

الزائدة عىل األرجرتح سرتوف تسرتاه  يف  يرتادة خمرتزون 

جرام مرتن األنسرتجة  545وحيتا  نمو حوا   الدهون 

  6،5 سرترتعرات حراريرترتة لكرترتل اسرترترام 2 -4إا حرترتوا  

السرترتعرات احلراريرترتة وبالترترتا   فالتقرترتدير املعقرترتول مرترتن 

 -6611جرام من الع رتالت هرتو  545الال مة لنمو 

 سعر حرارب  6111

وبشرترتكل عرترتام، مرترتن األف رترتل أال يزيرترتد الرترتو ن يف 

جرترترام  ولرترتذل   فرترتإن  912إا  545األسرترتبو  عرترتن 

سرتعر  411 -611الرياو يف حاجة إا تناول حوا  

جرترام يف  545حرارب إضايف يف اليرتوم لزيرتادة الرتو ن 

سرترتعر حرترترارب إضرترتايف يف  6111 -111األسرترتبو  أو 

جرام يف األسبو  عىل افرتاض  912اليوم لزيادة الو ن 

اسرترتتخدام كرترتل مرترتن هرترتذ  السرترتعرات احلراريرترتة يف بنرترتاء 

الع رترتالت  ومرترتع ذلرترت ، ال يمكرترتن أن يكرترتون هرترتذا 

االفرترترتاض بشرترتكل دائرترت   فعرترتىل الرترترغ  مرترتن أن  يرترتادة 

السعرات احلرارية اليوميرتة هرتي وسرتيلة فعالرتة لزيرتادة 

% مرتن  يرتادة 51 -61فقد وجد البرتاحثون أن  الو ن،

الو ن هرتو يف شرتكل كتلرتة ع رتلية عنرتد املشرتاركني يف 

سرترتعر  6111 -411الدراسرترتة الترترتي يسرترتتهلكون فيهرترتا 

  ويبدو منطقيًّرتا أن نفرترتض 7حرارب إضايف يف كل يوم

الزيادة يف تناول السعرات احلرارية اليومية تزيرتد نسرتبة 

كرتن للجسرت  الو ن املكتسب يف شكل دهرتون  وال يم

بناء سوى كمية حمدودة من األنسجة الع لية اليوميرتة، 

وما فوق هذا املستوى مرتن السرتعرات احلراريرتة سرتيت  

ختزينه يف األنسجة الدهنية  ولرتذل   جيرتب أن هيرتدف 

رياضرترتيو القرترتوة والقرترتدرة لزيرترتادة متواضرترتعة يف تنرترتاول 

سعر حرارب  411 -611السعرات احلرارية اليومية )

 بالعرب مع  يرتادة الرتو ن ترتدرجييًّا  يف اليومو، والتحيل

والسعرات احلرارية الزائدة الال مة لزيادة الو ن يمكن 

أن يت  احلعول عليها بسهولة من خالل تنرتاول وجبرتة 

 خفيفة مثل:

 6  ملعقة مرتن  برتدة الفرتول السرتوداين عرتىل رشحيرتة

كوب من احلليب =  6واحدة من ا بز السمي  مع 

 سعر حرارب  671

 671 لزبادب مع ربرتع كرتوب مرتن دقيرتق جرام من ا

 661رات = رتالشوفان اساف وربع كوب من املكس

 سعر حرارب 

  694من املقرمشات ومرتو ة =  1 -5علبة تونة مع 

 سعر حرارب 
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مرتن  6111 -111بالنسبة لافراد الذين حيتاجون 

السعرات احلرارية، ينبغي  يرتادة حجرت  كرتل وجبرتة أو 

فيفة خالل اليوم تناول واحدة أو اثنني من الوجبات ا 

 مثل:

  أب من الوجبات ا فيفة السابقة 

  كوب من  6ملليلرت من احلليب مع  644خملو  من

الفواكه املجففرتة، وملعقرتة مرتن برتودرة الربوترتني = 

 سعر حرارب  571

 666- 671  جرام من الدي  الرومي يف خبز مرتن

سرتعر  561القمح الكامل مع ا رتس والطاميرت  = 

 حرارب 

  املرشوبات الغذائيرتة أو ق رتيب كبرتري مرتن علبة من

الطاقة )ال يأخذ أكثر مرتن مكمرتل واحرتد يف اليرتوم، 

 -644وجيب الرتكيرتز عرتىل األيعمرتة الكاملرتةو = 

 سعر حرارب  611

سرترتنة العرترتب دراجرترتات  54حممرترتد  دراسددة حالددة:

للهواة ورافع أثقال  يذهب للعمل يوميًّا عىل دراجته، 

مرترات يف  4 -5ويذهب إا والة األلعاب الرياضية 

 -6.6األسبو  لرفع األثقال  هدفه هو احلعول عىل 

كيلوجراًما من الكتلة الع لية )و نه احلا  هرتو  5.4

كيلرترتوجرامو، ولكنرترته جيرترتد ورترتعوبة يف كسرترتب أب  77

 ن  حممد يتبع برناجمًا متوا ًنا لتدريبات القوة ويغرتري و

أسابيع  ويأكل حاليًا ثالث  2 -1روتني الربنامج كل 

وجبات يوميًّا، وأحياًنا وجبة خفيفة  حممد يريد  يادة 

الو ن بطريقة وحية، وال يعتمد عرتىل قطرتع احللرتوى 

والشرترتكوالتة لزيرترتادة السرترتعرات احلراريرترتة إا نظامرترته 

ذلرترت ، فعنرترتد  يرترتادة تنرترتاول الفواكرترته الغرترتذائي  ومرترتع 

وا ااوات يشعر ببعض االنتفاخ يف املعرتدة وعرتدم 

قدرترته عرتىل  مالراحة  حممد يشعر باإلحبا  حول عد

 اكتساب الو ن ويبح  عن املشورة املتخععة 

شرتكاوى حممرتد  يف هدذ  احلالدة: تقديم التوصيات

حماولرتة  –هي مشرتكة برتني رياضرتيي القرتوة والقرتدرة 

ن برترتدون نجرترتاح  حلسرترتن احلرترت  حممرترتد اكتسرترتاب الرترتو 

حريص عىل اتبرتا  نظرتام غرتذائي ورتحي مرتن خرتالل 

الرتكيز، ليس فقط عىل  يادة الو ن، ولكن أيً ا عرتىل 

 العحة عىل املدى الطويل  

ومع ذل ، يف حماوالته إلضرتافة املزيرتد مرتن املرتواد 

الغذائية لنظام غذائه الطبيعرتي، واختيرتار  اثنترتني مرتن 

الكثافرترتة األدنرترتى مرترتن  املجموعرترتات الغذائيرترتة ذات

السعرات احلرارية مرتن الفواكرته وا ارتاوات  عرتىل 

الرغ  من أن الفواكه وا ااوات كلها هي بالتأكيرتد 

جزء هام من النظام الغذائي له، وبشكل عام، فإتا قد 

تساه  يف شعور  باالمتالء وعدم الراحرتة، وتقلرتل يف 

 النهاية من تناوله ما يكفي من الغرتذاء لزيرتادة جممرتو 

 كمية السعرات احلرارية له 

هي حتديرتد كميرتة التنرتاول احلاليرتة اخلطوة األوىل:  -1



  لرياضينيلتغذية الالتطبيقات العملية يف  121

 و يوضرترتح يوًمرترتا6636) الترترتدريبي ملحمرترتد  اسرترتدول

ا ملحمد  وبتحليل الغرتذاء يكتشرتف أن جممرتو   عاديًّ

سرترتعر حرترترارب   6467السرترتعرات احلراريرترتة هرترتي 

ولذل   فمن الواضح أنه يف حاجرتة لتنرتاول الطعرتام 

أكثر من هذا املقدار يف اليوم إلحرا  تقرتدم يف  يرتادة 

 الو ن 

: هي حتديرتد االحتياجرتات الكليرتة اخلطوة الثانية -2

توى النشرترتا   مرترتن الطاقرترتة بنرترتاء عرترتىل السرترتن ومسرترت

 و 6636استخدام املعادلة الواردة يف اسدول )

 جممو  احتياجات الطاقة اليومية ملحمد:

و ن اسسرترت و + × 66.1روف الطاقرتة = )رتمعرت

 6774=  279و + 77.6× 66.1= ) 279

روف رتإمجا  احتياجات السعرات احلرارية = مع

و 6.5-6.1× )6774معامل النشرتا  = × الطاقة 

 عر حرارب يف اليوم س 5611 -6251= 

سرترتعر  6411وألنرترته يف الوقرترتت احلرترتا  يتنرترتاول 

حرترترارب، وال يزيرترتد يف الرترتو ن يكرترتون احلرترتد األدنرترتى 

مستبعد  ولزيادة الو ن تدرجييًّا حيتا  حممرتد لتنرتاول 

سعر حرارب إضرتايف يف اليرتوم   711 -611حوا  

سرتعر  5611 -6211 املرتدى مرتا برتني سوف يوفرو

احلرارية اإلضرتافية فرتوق السعرات حرارب يف اليوم 

كمية السعرات احلرارية املتناولة يف حني يكون ضمن 

 التقدير املحسوب 

ينبغرترتي أن نشرترتكر حممرترتًدا عرترتىل إضرترتافة  وأخددـاا: -3

ا ااوات والفواكه يف نظامه الغذائي  ومع ذل ، 

ينبغي تناول املزيد من األيعمة املغذيرتة والسرتعرات 

  لزيادة الو ن  احلرارية الكثيفة، وتكون حمور جهود

واأليعمة الترتي ترتوفر التغذيرتة املمترتا ة والسرتعرات 

احلرارية الزائدة تشمل عنا  مثل ععرتري الفواكرته، 

والفواكه املجففرتة، واألفوكرتادو والزيترتون وا برتز، 

رات، والبذور، والزبادب، ومزيج اإلفطرتار، رتواملكس

 وق بان اسارنوال، وخملو  الفواكه واحلليب  

و ملزيد من األفكار حول كيفية 6636انظر اسدول )

اكتسرتاب الرياضرتيني الرتو ن بطريقرتة ورتحيحة مرترتن 

خالل تناول األيعمة املغذيرتة والسرتعرات احلراريرتة 

 الكثيفة  

وينبغي عرتىل حممرتد احلفرتاظ عرتىل الترتوا ن يف نظامرته 

الغذائي من خالل تناول العنا  مرتن كرتل جمموعرتة 

مرتن غذائية يف النظام الغذائي اهلرمرتي  ومنرتع حممرتد 

الرتكيز عرتىل نرتو  واحرتد مرتن املغرتذيات الكبرترية أو 

جمموعة من املواد الغذائية كمعدر وحيد للسرتعرات 

احلراريرترتة امل رترتافة  الترترتوا ن والتنرترتو  واالعترترتدال ال 

 يزالون مفاتيح حممد لتحقيق النجاح  

و 6636يمكنرترت  الرجرترتو  إا اسرترتدول الترترتدريبي )

وب عىل لاليال  عىل ا طة املعدلة ملحمد، والتي حتت

 سعر حرارب يف اليوم الواحد  5647
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 (. اخلطة الغذالية األولية ملحمد واخلطة املعدلة له.13,3اجلدول التدريبي )

 اخلطة الغذالية املعدلة ملحمد اخلطة الغذالية األولية ملحمد 

الوجبات 

 الغذالية

السعرات احلرارية  األغذية واملرشوبات

 حراري( )كيلو سعر

السعرات احلرارية  األغذية واملرشوبات

 حراري( )كيلو سعر

ملليلرترترت مرترتن  576خملرترتو  مرترتن  اإلفطار

 احلليب خا  الدس 

 نعف كوب من الزبادب ا ا  

 مو ة

 نعف كوب من بودرة الربوتني

 بي ة أومليت 6

 

676 

72 

612 

621 

625 

ملليلرترترت مرترتن  576خملرترتو  مرترتن 

 احلليب خا  الدس 

 نعف كوب من الزبادب ا ا  

 مو ة

 عبوة من إفطار مشكل

 كعكة وغرية من العنب 6

 

676 

72 

612 

661 

661 

 626 من املقرمشات اململحة 2   وجبة خفيفة

 جرام من الدي  الرومي 649 اءدالغ

 تفاحة

 كوًبا من كرات البطيخ 6.4

 ملليلرت من احلليب ا ا   576

196 

26 

21 

676 

 الدي  الروميجرام من  649

 ملليلرت من ععري التفاح 576

 كوًبا من كرات البطيخ 6.4

 ملليلرت من احلليب ا ا  576

196 

666 

21 

676 

 كوب من اسزر 6 وجبة خفيفة

 مع ملعقتني من ولعلة خالية 

 كمثرى

 جرام من التونة 656

615 

41 

92 

626 

 كوب من اسزر 6

 مع ملعقتني من ولعلة خالية 

 التونةجرام من  656

615 

41 

626 

 جراًما من الدي  الرومي 95 العشاء

 كوًبا بطايا مهروسة 6.4

 أكواب من السلطة 5 -6

 مالعق من ولعة الزيت وا ل 6

 ملليلرت من احلليب ا ا  576

512 

666 

96 

651 

676 

 جراًما من الدي  الرومي 95

 كوًبا بطايا مهروسة 6.4

 أكواب من السلطة 5 -6

 ولعة الزيت وا لمالعق من  6

 لفافة عشاء 6

 ملليلرت من احلليب ا ا  576

512 

666 

96 

666 

614 

676 

 كوكيزات من دقيق الشوفان 6   وجبة خفيفة

 حليب خا  الدس  651

651 

24 

  6467إمجا  السعرات احلرارية =  

 جرام 699إمجا  الكربوهيدرات = 

  5647إمجا  السعرات احلرارية = 

 جرام 166الكربوهيدرات = إمجا  
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كيف يمكن حساي احتياجات السدعرات احلراريدة يف 

 أثناء تدريبات القوة والقدرة ويف املنالسات؟

احتياجات الطاقة لرياضيي القوة والقدرة يمكن أن 

ختتلف اختالًفا كبرًيا بني وحدات التدريب واملسابقات 

التنافسية  الوحدات التدريبية يمكرتن أن تسرتتمر لعرتدة 

سرترتاعات، يف حرترتني أن األداء يف املنافسرترتات قرترتد يسرترتتمر 

لثواين أو دقرتائق  ولرتذل   ينبغرتي اإلشرتارة إا هرتذين 

ولرياضرتيي التحمرتل علرتيه   النوعني بشرتكل خمتلرتف 

تناول كميات مناسبة مرتن الطاقرتة، وأساًسرتا يف شرتكل 

كربوهيدرات، أثناء الوحدات التدريبية لتساعده  عىل 

جراًمرترتا مرترتن  6.6 -6.1ترترتأخري التعرترتب  وتنرترتاول 

الكربوهيدرات يف الدقيقة مناسب ليوفر ما يقرب مرتن 

 سعر حرارب لكل ساعة   671 -651

 ر مرترتن العنرترتا  الغذائيرترتة العاليرترتةرتإن إضرترتافة عنعرترت

الكثافة لرياضرتيي القرتوة والقرتدرة يف أثنرتاء الترتدريبات 

النموذجية يوفر معادر الطاقة التي هي قابلرتة لله رت  

روبات رتبسهولة لتجنب االضطرابات اهل مية  واملشرت

الرياضية هرتي معرتدر مثرتا  مرتن السرتعرات احلراريرتة 

وبشكل جيد يمكن حتملها حتى أثناء التدريبات العالية 

الكثافة  جيب توفري 

أليعمة العرتلبة يف ا

فرترترتات الراحرترتة أو 

بعرترتد االنتهرترتاء مرترتن 

 الوحدة التدريبية 

وبالنسبة لبعض 

رياضرترترتيي القرترترترتوة 

والقرترترتدرة تكرترترتون 

املسرترتابقة مرترتن يرترتوم 

واحرترترترترتد فقرترترترترتط، 

وتسرترتتمر املسرترتابقة 

ألقرترتل مرترتن ب رترتعة 

دقرترترتائق  ويف هرترترتذ  

احلاالت  فإنه ليس عمليًّرتا أن يرتت  اسرتتهال  سرتعرات 

 للحصول عا األداء املثايل

جيرترتب ترترتوفري لرياضرترتيي القرترتوة 

والقدرة ما يكفي من السرتعرات 

احلراريرترترتة لتلبيرترترتة احتياجرترترتات 

الطاقرترترتة اليوميرترترتة وإال سرترترتوف 

األداء البدين  فالطاقة يعانون يف 

اإلمجاليرترترتة املطلوبرترترتة البرترترتد أن 

حتسرترتب عرترتىل أسرترتاس فرترتردب 

وتعرترترتدل وفرترترتق أهرترترتداف كرترترتل 

ريرترترتاو  وجيرترترتب األخرترترتذ يف 

االعتبار املدخول املتناول احلا  

للرياو قبل وضع التوورتيات 

النهائيرترترتة لتجنرترترتب التغرترترتريات 

 اسذرية وغري الواقعية 

كتساي الوز  بطريقة صحية من خالل املواد ا              

 الغذالية واألطعمة الغنية بالسعرات احلرارية

 اخليارات من األطعمة الغنية بالسعرات جمموعة األطعمة 

الشوفان املجروش، ا بز السمي ، ا بز  احلبوب

جرثومة القمح، الكعرت ، خبرتز الفرنيس، 

 الذرة، ا بز الرسيع )مثل خبز املو و 

% ععري فواكرته، احلبرتوب املجففرتة، 611 الفواكه

 أناناس، مو  

البطايرترترتا، الرترترتذرة، البرترترتا الء، البنجرترترتر،  ا ااوات

 األفوكادو، الزيتون 

حليب البرتودرة خرتا  الدسرت ، مسرتحوق  احلليب وبدائله

الزبادب بالفواكه، الشعري، مزيج اإلفطار، 

 عبوات احلليب املمزو  

اللحرترتوم والرترتدواجن، والكرترتىل، العرترتدس،  اللحوم والبقول

رات و برترتدة الفسرترتتق، رتالبرترتا الء، املكسرترت

 البذور 

البودينج، الكاكاو الساخن مرتع احلليرتب،  احللويات

كوكيز دقيق الشوفان مع الزبيب، ق رتبان 

التني، خمفوق احلليب من منتجرتات قليرتل 

 الدس  

 

 جدول
13,2 
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 للحصول عا األداء املثايل

لتلبيرترترترتة االحتياجرترترترتات مرترترترتن 

السرترتعرات احلراريرترتة لرياضرترتيي 

القوة والقدرة ينبغي الرتكيز عىل 

تنرترترترتاول وجبرترترترتات خفيفرترترترتة 

روبات حتترترترتوب عرترترتىل رتومشرترترت

السرترتعرات احلراريرترتة، وتكرترتون 

سرتهلة اهل رترت  أثنرتاء الوحرترتدات 

 التدريبيرترتة أو يف يرترتوم كامرترتل أو

نعرتف يرتوم مرتن املنافسرتة  وإذا 

كان هنا  سرتباق واحرتد فلرتيس 

 رورب تناول أب يشء رتمن ال 

 للحصول عا األداء املثايل

غالبية املطلوب مرتن السرتعرات 

احلراريرترترتة يف أنشرترترتطة القرترترتوة 

والقدرة جيب تناوهلا قبل أو بعد 

الوحرترتدات التدريبيرترتة لتجنرترتب 

اضرترتطرابات اسهرترتا  اهل رترتمي 

وبالتا  التداخل مع الترتدريب، 

وتناول مرشوبات الرياضة أثناء 

التدريب أو تناول وجبة خفيفرتة 

أثناء فرتات الراحة سوف ترتوفر 

لرترتاداء البرترتدين  الطاقرترتة الال مرترتة

 العا  الكثافة 

حراريرترترترترتة أثنرترترترترتاء 

املسابقة  ألن اسس  

ال يستنفد احتيرتايي 

الطاقة يف هذ  الفرتة 

القعرية مرتن اسهرتد 

املنفجرترتر   وبالترترتا   

فالتجديرترتد الفرترتورب 

لرترتيس هاًمرترتا لرترتاداء  

واسرترترترتتثناء هلرترترترتذ  

القاعرترترترتدة عنرترترترتدما 

يتنافس الريرتاو يف عرتدة سرتباقات يف نفرتس البطولرتة 

يف هرتذ  احلالرتة يمكرتن أن تسرتتمر و ليوم خالل نفس ا

السرترترترتباقات لعرترترترتدة 

ساعات مرتع مقرتدار 

قليرترتل ومسرترتتمر مرترتن 

د الطاقة املخزونرتة فق

مرترترتع كرترترتل سرترترتباق  

للحفرترترترتاظ عرترترترتىل و

مسرترتتوى عرترتال  مرترتن 

األداء عرترترتىل مرترترتدار 

اليرترتوم  ينبغرترتي عرترتىل 

الريرترتاو التخطرترتيط 

لتنرترترتاول وجبرترترتات 

تناول ات سهلة اهل    ويمكن أيً ا روبرتخفيفة أو مش

وجبات غذائية ورتغرية برتني السرتباقات للحفرتاظ عرتىل 

مسرترتتويات الطاقرترتة مرتفعرترتة   وتعتمرترتد كميرترتة األغذيرترتة 

عوامرتل برتام يف ذلرت  الوقرتت برتني عرتدة املستهلكة عىل 

ى رتاملنافسات، ويول كل سباق، والوقت الرتذب انق رت

 منذ آخر وجبة، والتف يالت الشخعية 

 

ا: هل  احتياجات  ختتلف رابعا

 لرياضيي  الكربوهيدرات

 القوة والقدرة؟

تناول كميات كافية من الكربوهيدرات عىل أساس 

يومي أمر هرتام بالنسرتبة ألداء القرتوة والقرتدرة األمثرتل  

وألن كثرًيا من رياضرتات القرتوة والقرتدرة تعتمرتد عرتىل 

التمثيل الغذائي الالهوائي، حيرت  إن الكربوهيرتدرات 

للطاقة العاليرتة الشرتدة  وحيرت  إن  هي الوقود الرئييس

التمثيل الغذائي للحعول عىل الطاقرتة يكرتون معرتدر  

خما ن اسليكرتوجني يف أثنرتاء النشرتا ، وبالترتا  إذا ترت  

 استنفاد خما ن اسليكوجني سوف يعاين األداء البدين 

ومثرترتل ترترتدريبات التحمرترتل، فرترتإن ترترتدريبات القرترتوة 

 رتلة، والقدرة يمكن أن تستنفد خما ن جليكوجني الع

وبالطبع، ليست بنفس الدرجة  ودراسات عديدة متت 

عىل آثار اسرتتنفاد اسليكرتوجني مرتن ترتدريبات القرتوة  

% يف خمرتا ن 64انخفاضا بنسرتبة  8تيا و مالؤ  ا وجد
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جمموعات ألربعة  4اسليكوجني يف الع الت بعد أداء 

تكرتراًرا  66 -1تدريبات خمتلفة للرجلني وبتكرترارات 

 1 -4أخرترترى انطرترتوت عرترتىل لكرترتل تدريبرترتة  ونرترتامذ  

 -64بشدة ترترتاوح برتني  66 -1جمموعات لتكرارات 

ى شرتدة ع رتلية، وبرتنفس النتيجرتة يف رت% من أقعرت71

  ولذل   ترت  اقرترتاح 10،9انخفاض خما ن اسليكوجني 

أن تنرترتاول الوجبرترتات الغذائيرترتة عاليرترتة الكربوهيرترتدرات 

ترترت دب إا حتسرترتني األداء مرترتن خرترتالل رفرترتع خمرترتا ن 

ودعمت العديد مرتن الدراسرتات اسليكوجني األولية  

هذ  التووية بعد دراسة انثار املرتتبة عىل اتبرتا  نظرتام 

غذائي عال  مقابرتل مرتنخفض يف الكربوهيرتدرات قبرتل 

تنفيذ وحدة تدريبية واحدة، ف اًل عن األنسرتجة ذات 

  وينبغرترتي أن يسرترتعى 14،11الكثافرترتة العاليرترتة واملتقطعرترتة 

وسرتطة رياضيو القوة والقدرة للحعول عىل كميات مت

إا مرتفعة من الكربوهيرتدرات يوميًّرتا المرتتالء خمرتا ن 

اسليكوجني بشرتكل كامرتل قبرتل الوحرتدات التدريبيرتة 

 وقبل املسابقات التنافسية 

هنرترتا  اسرترتتثناء حمتمرترتل لقاعرترتدة ترترتأثري خمرترتا ن و

اسليكوجني عىل أداء القوة والقدرة وهو أثنرتاء العرتدو 

ملرترة ريع رتالرسيع ملرة واحدة فقط  وأثنرتاء العرتدو السرت

م أو أقرترتل فكميرترتة اسليكرترتوجني 511واحرترتدة ملسرترتافة 

رورة هرتي العامرتل رتاملخزنة يف الع الت ليست بال رت

  والكربوهيدرات التزال هرتي املعرتدر 15املحدد لاداء

الرئييس للوقود، ولكن بسبب قرص مدة هذا اسهد لرتن 

تستنفذ خما ن اسليكوجني بسبب سرتباق واحرتد عرتدو 

ا   ولذل   حتميرتل ا لكربوهيرتدرات لسرتباق رسيع جدًّ

واحد ليس باألمر امله  كام قبل وحدة تدريبية أو غريها 

رعة رتمن الوحدات التدريبية عالية الشدة  وعداؤو الس

يمكنه  التدريب املكثف لعدة مرات يف األسرتبو ، برتام 

يف ذل  تكرار تدريبات الرسعة يف الوحرتدة التدريبيرتة  

ت لذل   فتناول كميرتات متوسرتطة مرتن الكربوهيرتدرا

 عىل أساس يومي هو كارسة غذائية سليمة 

باإلضرترتافة إا ترترتأجيج النشرترتا ، يمكرترتن أن تلعرترتب 

الكربوهيرترترتدرات دوًرا غرترترتري مبرترترتارش يف بنرترترتاء كتلرترترتة 

الع رترتالت  وتنرترتاول الكربوهيرترتدرات حيفرترتز إفرترترا  

 anabolic"اإلنسولني  ويعترب اإلنسولني هرمون البنرتاء 

hormone"  ويعمل عىل توويل املواد الغذائية إا ا اليا

لنمو وتطرتور األنسرتجة 

ف اًل عن منرتع تكسرتري 

بروتينرترتات الع رترتالت 

  17،16بعرترترترتد الترترترترتدريب

وتنرترتاول كميرترتات كافيرترتة 

مرترتن الكربوهيرترتدرات باإلضرترتافة إا التأكرترتد مرترتن ترترتوفري 

جممو  الطاقة والربوتينات سوف يدع  نمو الع الت 

القوة املناسبة وبرترامج  ويف االستجابة ملطالب تدريبات

 التكيف 

   "anabolic"  عملية البناء

عمليات أي ية أو نشا  ينتج عنه هي 

إوالح اننسجة أو النمرتو  وهرمرتون 

 مادة حتفز عملية البناء هو البناء 
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كيدددف يدددتم احتسددداي اًلحتياجدددات اليوميدددة مدددن 

 الكربوهيدرات لرياضيي القوة والقدرة؟

يتدرب الكثري من رياضرتيي القرتوة والقرتدرة بشرتكل 

مكثف ثالث إا مخس مرات يف األسبو  برتدون تنرتاول 

الكفاية من الكربوهيدرات  وهرتذا يرت دب إا اسرتتنزاف 

هبو  األداء  وقرتد تبرتني أن تنرتاول خما ن اسليكوجني و

جرامات من الكربوهيرتدرات لكرتل كيلرتوجرام  61 -4

من و ن اسسرت  يوميًّرتا جيرتدد خمرتا ن اسليكرتوجني بعرتد 

  وهذ  الكميرتة مرتن الكربوهيرتدرات 18التدريب اليومي

% مرتن جممرتو  14 -44ينبغي أن تسه  فيام يقرب مرتن 

السرترتعرات احلراريرترتة  ويمكرترتن أيً رترتا أن تسرترتتخدم هرترتذ  

نسبة لتقرتدير االحتياجرتات مرتن الكربوهيرتدرات عرتىل ال

 أساس احتياجات من السعرات احلرارية الكلية 

وكام ورد يف الفعل الثاين عرش جيرتب عرتىل رياضرتيي 

التحمرترترتل وفرترترتائقي التحمرترترتل مقارنرترترتة احتياجرترترتات 

الكربوهيدرات املقدرة مرتع جممرتو  احتياجرتات الطاقرتة 

ت املقدرة للتحقق من أن التوورتيات مرتن الكربوهيرتدرا

% من جممو  السعرات احلرارية  14 -44تقع يف املدى 

وبنرترتاء عرترتىل الرترتنامذ  املوضرترتوعة يف الفقرترترات األخرترترية 

بخعو  سارة، وعبرتد اهلل، وحممرتد  واألمثلرتة التاليرتة 

توضح ألية وضع التوويات من الكربوهيدرات لكرتل 

 حالة من احلاالت السابقة 

  جرترام مرتن  566 -661، حتتا  سارة العبة اسمبا

جرامات مرتن  61 -4الكربوهيدرات يوميًّا بناء عىل 

الكربوهيرترتدرات لكرترتل كيلرترتوجرام مرترتن و ن اسسرترت  

جرامات/ كيلوجرام  61 -4× كيلوجراًما  56.6)

جرامو  وجبة سارة األولية أشرتارت  566 -661= 

% من جممرتو  السرتعرات احلراريرتة 11إا أتا تتناول 

عىل الرغ  مرتن أن هرتذ  النسرتبة  من الكربوهيدرات 

تبرترترتدو مناسرترترتبة، ولكرترترتن القيمرترترتة احلقيقرترترتة مرترترتن 

جرترام فقرتط،  646الكربوهيدرات املتناولرتة كانرتت 

% مرترتن أدنرترتى توورترتية لتنرترتاول 76والترترتي تعترترترب 

ى تنرتاول رتالكربوهيدرات  باإلضافة إا ذل ، فأقع

هلا من الكربوهيدرات هو أعرتىل بقليرتل مرتن الكميرتة 

جرترترامو  661وهيرترتدرات )املرترتوه ارترتا يوميًّرترتا للكرب

للبالغني واأليفال بناء عىل متوسط احلد األدنى مرتن 

  يف وجبة سرتارة 19اسلوكو  املستخدم من املخ يوميًّا 

املعدلة نسبة السعرات احلرارية مرتن الكربوهيرتدرات 

%، إال أن القيمة املطلقة من التناول 41انخف ت إا 

وه جرام  هذا الرق  يف املدى املرت 691ارتفعت إا 

% مرتن 29، ويمثل ذل   يادة بنسبة 566 -661به 

 استهال  الكربوهيدرات هلا سابًقا 

 جرترترام مرترتن  741 -674حيترترتا   :عبرترتد اهلل السرترتباح

جرامات مرتن  61 -4الكربوهيدرات يوميًّا بناء عىل 

 74الكربوهيدرات لكل كيلوجرام من و ن اسس  )

 -674جرامات/كيلوجرام =  61 -4× كيلوجراًما 

جرام من الكربوهيدرات تساه   674امو  جر 741

سعرات حراريرتة  5×  674سعر حرارب ) 6411برت 
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سرترتعر  6411لكرترتل جرترترام مرترتن الكربوهيرترتدرات = 

% 46حراربو  هذ  الكمية من الكربوهيدرات متثل 

سعر حرارب )احلرتد األدنرتى مرتن املرتدى  6966من 

% مرترتن 56املرترتوه برترته مرترتن السرترتعرات احلراريرترتةو و 

األعىل من املدى املوه  سعر حرارب )احلد 6145

 674به من السعرات احلراريةو  ومرتن الواضرتح أن 

جرام من الكربوهيدرات ال يكون مناسبًا للحعرتول 

عىل السعرات احلرارية للحد األدنى أو األعرتىل مرتن 

املدى املوه به  وبالتا   فهو أكثر مناسبة له لتقدير 

االحتياجات من الكربوهيدرات من خرتالل النسرتبة 

وية ملجمو  السعرات احلرارية  وعىل سبيل املثال املا

% من السعرات احلرارية لعبرتد اهلل هرتي مرتا 14 -44

 يساوب: 6145إا  6966بني 

سعرات حرارية لكل  5÷  6966و × 1.14 -1.44)

جرام من  574 -516جرام من الكربوهيدرات = 

 الكربوهيدرات يوميًّا 

كل سعرات حرارية ل 5÷  6145و × 1.14 -1.44)

جرام من  495 -416جرام من الكربوهيدرات = 

 الكربوهيدرات يوميًّا 

وبالنسرترتبة لعبرترتد اهلل، فرترتإن تقرترتدير كميرترتة مناسرترتبة مرترتن 

الكربوهيدرات خيتلف بشكل كبري عىل كمية جممو  

السرترتعرات احلراريرترتة املتناولرترتة  ويف هرترتذ  احلالرترتة مرترتن 

األف ل حساب الكربوهيدرات عىل أساس النسرتبة 

  السرترتعرات احلراريرترتة  لرترتذل   املاويرترتة مرترتن جممرترتو

فالتوورترتية النهائيرترتة للكربوهيرترتدرات لعبرترتد اهلل هرترتو 

جرترترام مرترتن الكربوهيرترتدرات يف اليرترتوم  495 -516

 566الواحد  وتوفر ا طة الغذائية املعدلة لعبرتد اهلل 

جرترترترام مرترترتن الكربوهيرترترتدرات  وبالترترترتا  تلبرترترتي 

 االحتياجات اليومية 

 ام جرتر 776 -627حيتا   ل:حممد العب رفع األثقا

جرامرتات  61 -4من الكربوهيدرات يوميًّا بناء عىل 

من الكربوهيدرات لكل كيلوجرام من و ن اسس   

جرامرتات/كيلوجرام  61 -4× كيلوجراًما  77.6)

جرامو  بسبب أن حممًدا حياول  يادة  776 -627= 

الو ن  وبالتا  ترتفرتع لديرته احتياجرتات السرتعرات 

يكرتون عرتىل  احلرارية وتقدير تناول الكربوهيرتدرات

أساس و ن اسس  باستخدام يريقرتة النسرتبة املاويرتة 

 من جممو  السعرات احلرارية  

 -627بمقارنة مرتدى التوورتيات مرتن و ن اسسرت  

جرام من الكربوهيرتدرات مرتع نسرتبتها مرتن مرتدى  776

جرامو يت رتح  126 -466جممو  السعرات احلرارية )

أن هنرترتا  حاجرترتة إا تعرترتديل التوورترتيات لكميرترتة احلرترتد 

ى  ويف هذ  احلالرتة  فرتإن قيمرتة احلرتد األدنرتى مرتن األدن

جرامرترتات لكرترتل  4توورترتيات مرترتدى و ن اسسرترت  )أب 

جرامو تعترب قليلة بسرتبب أترتا متثرتل  627كيلوجرام أو 

% من جممرتو  السرتعرات احلراريرتة  ونتيجرتة 44أقل من 

لذل   هنا  ما يربر تعديل توورتيات احلرتد األدنرتى إا 

مرترترتن جرترترترام  466جرترترترام  وإذا ترترترت  حتويرترترتل  466
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الكربوهيدرات لكل جرام من  الكربوهيندرات ك  نل 

جراًمنا  3.6 يلوجرام م  وزن اجلسن  ونوت وكنون 

 6...÷ جنرام 255لكل  يلوجرام م  وزن اجلسن   

 جراًما /  يلوجرام(. 3.6 يلوجراًما = 

خطة الوجبة الغذائية األولية ملحمند ورنرت رقن     

جننرام منن  الكربوهينندرات ك اليننوم. وا طننة  699

% ملجمنو  26الغذائية املعدلة زادت ك التنناو  بنسنبة 

 جرام م  الكربوهيدرات ك اليوم. 315

ونضع ك االعتبار أن هنذ  الننج ال ال ونورر ونو    

ثالثة أمثلة م  احتياجات الرياضيني الفردينة. ومعمن  

% م  جممو  السنعرات 32 -36هذ  احلاالت وشري إىل 

يمكن  ررنع هنذ   احلرارية م  الكربوهيدرات، ولكن 

التوصية أو خفضناا بنناع عنج حجن  التندريي النذ  

يشرتك ريه رياضيو القوة والقدرة ك اليوم. وال يوجد ك 

أ  م  هذ  احلاالت أن وناو  الكربوهيندرات يتجناوز 

جرامننات منن   16احلنند األعننج منن  التوصننيات لننن 

الكربوهيدرات لكل  يلوجرام م  وزن اجلس .  وهنذا 

جرامننات منن  الكربوهينندرات لكننل  16ال يعنننأ أن 

 يلننوجرام منن  وزن اجلسنن  لننيا مناوننبًا ك بعنن  

احلاالت. لذا؛ جيي مقارنة التقنديرات بالكمينة احلالينة 

لكننل ريننا  عننج حنندة. وبعنند  لنن ، يمكنن  وضننع 

التوصيات بناًع عج أهدات الريا  واجلندو  الممننأ 

( يقارن الكربوهيدرات لكل 1635للتدريي. الشكل  

مع احتياجاوه م  الطاقنة لكنل من  الرياضنيني  ريا 

الثالثة املوضحني ك األمثلة السنابقة. و نل واحند من  

هؤالع الرياضيني لدينه احتياجنات لتلفنة من  الطاقنة 

واحتياجنننات مننن  الكربوهيننندرات بنننناع عنننج وزن 

 اجلنا، وبرنامج ودريي القوة.وما ، اجسأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حرار  وعر .712احتياجات الطاقة

 جرام 315احتياجات الكربوهيدرات

 حرار  وعر 66.1احتياجات الطاقة

 جرام 711احتياجات الكربوهيدرات

 حرار  وعر 56.5احتياجات الطاقة

 جرام 596احتياجات الكربوهيدرات

ً  عنا ام،نم، و نهر الب،ا نة،(. حممد، وعبد اهلل، وسارة لدهيم احتياجات خمتلفة من الطاقة ومنن الكبوهييندرات 2.31الشكل )  وننا

 واملستهى التدر،بي.

محمد                                      عبد اهلل                                 سارة             
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هددل هندداج حاجددة إىل الكربوهيدددرات قبددل وأثندداء 

 التدريب واملنالسة؟

واضحة لتناول الكربوهيرتدرات ال توجد هنا  آثار 

مبارشة قبل أو أثناء تدريبات القرتوة والقرتدرة  وتقرتدم 

األبحاث املحدودة املتاحة أدلة لدع  جمموعرتة متنوعرتة 

من مزايرتا وعيرتوب حمتملرتة  وبالترتا   يتطلرتب األمرتر 

توويات وخطط فردية للتغذية اسرتتناًدا إا األهرتداف 

لنظر فيها والغايات للرياو، واالعتبارات التي جيب ا

 لانشطة املحددة 

وعىل الرترغ  مرتن أن املشرتاركة يف رياضرتات القرتوة 

والقدرة عموًما ال تسبب انخفاضا يف مستويات سرتكر 

الدم أثناء التدريب فلقد لوح  تأثري كبري للجليكوجني 

أثناء إما املامرسة عالية الكثافة واملتقطعة وإما األنسرتجة 

وإذا حدث اسرتتنفاد  ، 21،20،10،8ذات يبيعة تدريب القوة 

للجليكوجني سوف يعاين األداء نتيجة التعرتب، وعرتىل 

املدى الطويرتل يمكرتن أن يواجرته الريرتاو خسرتارة يف 

الع الت  ولرتذل   يبرتدو مرتن احلكمرتة أن تسرتتهل  

الكربوهيرترتدرات قبرترتل وأيً رترتا أثنرترتاء ترترتدريبات القرترتوة 

 والقدرة 

وتوويات عامة لتناول الطعرتام قبرتل النشرتا  هرتو 

 5 -6يرترتة بالكربوهيرترتدرات حرترتوا  تنرترتاول وجبرترتة غن

سرترتاعات قبرترتل املامرسرترتة الرياضرترتية  كرترتام يسرترتاعد ترترتوفري 

الكربوهيرترتدرات عرترتىل امرترتتالء خمرترتا ن اسليكرترتوجني يف 

اسس  قبل التدريب أو املنافسرتة  ووجرتد العديرتد مرتن 

الرياضيني أن تنرتاول الكربوهيرتدرات قبرتل الترتدريبات 

العنيفرترتة يسرترتمح هلرترت  باسرترتتكامل الوحرترتدات التدريبيرترتة 

عبة بدون الشرتعور بالتعرتب  وعرتالوة عرتىل ذلرت ، الع

اقرتحرترترتت دراسرترترتة أجريرترترتت مرترترت خًرا أن تقرترترتدي  

الكربوهيدرات، وكرتذل  األارتاض األمينيرتة يسرتمح 

 بعدم تار الع الت أثناء 

عمليرتات الترترتدريب املكثفرترتة، كرتا يرترت دب إا ورترتيانة 

  ولقد لوح  أن هنا  فوائرتد 17وتعزيز الكتلة الع لية

رياضرترتيون الوجبرترتات مرترتن إضرترتافية عنرترتدما يتنرترتاول ال

الكربوهيرترتدرات قبرترتل النشرترتا  وأثنرترتاء الترترتدريب أو 

املنافسة، عادة يف شكل مرشوبات أو مكمالت سرتائلة، 

وخعوًوا يف الوحرتدات التدريبيرتة الطويلرتة، وحيرتاف  

تناول الكربوهيرتدرات بشرتكل مسرتتمر أثنرتاء املامرسرتة 

الرياضية حياف  عىل مستويات الطاقرتة وإنترتا  العمرتل 

  ويف دراسة معممة بشرتكل 23،22من الزمنلفرتة أيول 

  لتحديرتد انثرتار مرتن مكمرتالت 22جيد هلاف وآخرين 

الكربوهيدرات عىل القدرة أثناء ترتدريبات املقاومرتة يف 

الوحدة التدريبية الثانية يف نفس اليوم  قام املفحووون 

بوحرترتدة تدريبيرترتة السرترتتنفاد اسليكرترتوجني مرترتن خرترتالل 

جمموعرترتة مرترتن  64ترترتدريبات للمقاومرترتة يف العرترتباح )

 5ترترتدريبات متعرترتددة للجرترتزء السرترتفيل للجسرترت و وبعرترتد 

ساعات ت  الرجو  إا والة األلعرتاب للترتدريب عرتىل 
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 للحصول عا األداء املثايل

هنا  مدارس فكرية بني تنرتاول 

أو عدم تنرتاول الكربوهيرتدرات 

قبرترتل أو أثنرترتاء رياضرترتات القرترتوة 

والقدرة  حالًيا معظ  البحرتوث 

تقرترترترترتح بتزويرترترترتد اسسرترترترت  

بالكربوهيرترتدرات قبرترتل وأثنرترتاء 

التدريب كا ي دب إا مزيد مرتن 

املكاسرترتب يف القرترتوة والقرترتدرة  

والرياضرترتيني جيرترتب أن خيترترتربون 

كال األسلوبني وحتديد التووية 

املثاليرترتة ملسرترتاعدة الريرترتاو يف 

 حتقيق أهدافه وحتسني األداء 

الرترترجلني وحترترتى التعرترتب  واملجموعرترتة الترترتي تناولرترتت 

مكمالت من الكربوهيدرات تفوقرتت عرتىل املجموعرتة 

الثانية من خالل استكامل أكرب عرتدد مرتن املجموعرتات 

من ارتفا  مستويات والتكرارات بنجاح  وعىل الرغ  

الطاقة و يادة املخرجات للقوة والقدرة أثنرتاء الوحرتدة 

التدريبيرترتة بسرترتبب تنرترتاول الكربوهيرترتدرات فلرترت  جترترتد 

  ويف واقرتع األمرتر، 25،24البحوث األخرى نفس النتائج 

بعض الرياضيني واملدربني والباحثني أشاروا إا عكس 

 هذ  املامرسة الغذائية، وهي جتنب الكربوهيدرات قبرتل

 وأثناء التدريب  

وهرترتذ  املدرسرترتة 

الفكريرترتة موجرترتودة 

أساًسا يف جمال رفرتع 

األثقرترترترتال وبنرترترترتاء 

األجسام  ألنه يقوم 

عىل أسرتاس وجرتود 

ترترتدفق مسرترتتمر مرترتن 

الكربوهيرترترتدرات يف 

جمرى الدم  كا يمنع 

سسرترترترترترت  مرترترترترترتن ا

االسرترترترتتفادة مرترترترتن 

معادر ياقة أخرترى، 

وخعوًوا خما ن الدهون  ولذل   فإن التوورتية هرتي 

 5 -6بتجنب تناول األيعمة الغنيرتة بالكربوهيرتدرات 

سرترتاعات قبرترتل الترترتدريب  يف الواقرترتع، فرترتإن معظرترت  

التوويات هي عرتدم تنرتاول أب أيعمرتة قبرتل الوحرتدة 

ن التدريبية  ويف النعف الثاين من هذ  التووية تت رتم

جتنب املرشوبات الكربوهيدراتية واملكمرتالت واملرتواد 

الغذائية أثناء التدريب عىل الرغ  من أن هرتذ  املامرسرتة 

سوف تتسبب يف حتويرتل اسسرت  إا معرتادر الرتدهون 

والدهون الع لية للحعول عىل الطاقة، ومن املعروف 

أنه عندما تنخفض مستويات السكر واسليكوجني عند 

عب ويزيد اسهد  ومن ث  هبو  يف الرياو يبدأ يف الت

مسرترتتوى األداء  ومرترتع ذلرترت ، لرترتيس مجيرترتع الرياضرترتيني 

يواجهون التعب الشرتديد، وخاورتة إذا كرتان نظرتامه  

الغذائي كافًيرتا يف أوقرتات أخرترى مرتن اليرتوم  وبالترتا  

سوف تستند التووية النهائية عىل تف يالت الشخص 

الفرديرترتة وحتملرترته  وإذا اخترترتار الريرترتاو جتنرترتب تنرترتاول 

لطعام قبل أو أثناء تدريبات القرتوة والقرتدرة  فيجرتب ا

الرتكيز عىل تنرتاول عرتدد السرتعرات احلراريرتة املطلوبرتة 

يوميًّا يف فرتات أخرترى مرتن اليرتوم  ومرتن الواضرتح أن 

أف ل يريقة لتنفيذ هذا النموذ ، وهرتو جتنرتب تنرتاول 

الكربوهيدرات يف الوقت املبكر مع الوحدات التدريبية 

أوقرتات الوجبرتات العاديرتة يرتوال العباحية ملنع تغرتري 

 اليوم 

وينبغي أن تستند التوورتية النهائيرتة بشرتأن تف رتيل 
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الريرتاو لتنرترتاول الكربوهيرترتدرات  عرترتىل تأثريهرترتا عرترتىل 

األداء وعىل سالمة الالعب  ويشعر بعض الرياضرتيني 

بأت  بأف ل حال بمعدة فارغرتة يف حرتني أن انخرترين 

يتعلرتق  يعبحون جائعني  كا يعيق ذل  أدائه   وفرتيام

بالسرترتالمة، إذا انخف رترتت مسرترتتويات السرترتكر يف الرترتدم 

يمكرترترتن أن يفقرترترتد الرياضرترترتيون وعرترترتيه  ويعرترترتابون، 

وخعوًوا يف األنسجة مثل رفع األثقال  وينبغي عرتىل 

الرياضيني اختبار كل الطرق أثناء الوحدات التدريبية، 

وحتديد أب التوورتيات الترتي ترت دب إا حتسرتني األداء 

لسرتالمة العامرتة للريرتاو، و يادة القرتوة والقرتدرة، وا

وحتقيق الشعور بالرضا  ألتا حتقق األهداف املرجرتوة 

منها  ويف الوقرتت نفسرته، سرتوف يسرتتمر البرتاحثون يف 

دراسة آثرتار املرتواد الغذائيرتة الرئيسرتية عرتىل أداء القرتوة 

 والقدرة وحتديد املبادئ الغذائية التوجيهية املحددة 

الراحة من هل هناج حاجة إىل الكربوهيدرات يف وقت 

 أنشطة القوة والقدرة؟

باملثل، كام يف رياضات التحمرتل يمكرتن أن تسرتتنفد 

أنشرترتطة القرترتوة والقرترتدرة خمرترتا ن اسليكرترتوجني، والترترتي 

تتطلب تناول الكربوهيدرات بعرتد الترتدريب  وجتديرتد 

خما ن اسليكوجني بشكل كامل يأخذ من الوقرتت مرتن 

سرتاعة اعرتتامًدا  52 -65ساعات وقد يعرتل إا  1 -5

توافر الكربوهيدرات  واألف ل بالنسبة للرياو عىل 

هو تناول الكربوهيدرات فوًرا بعد التدريب، وكرتذل  

عىل مدار اليوم من خالل وجبرتات منتظمرتة ووجبرتات 

 خفيفة 

ر ينبغرتي عرتىل رتكام ت  عرضه يف الفعل الثرتاين عشرت

الرياضيني الرتكيز عىل توقيت وكميرتة الكربوهيرتدرات 

ن ي كل معرتدر مرتن معرتادر املتناولة بعد التدريب  وأ

الكربوهيدرات يف أقرب وقت ككن، ومن األف ل يف 

دقيقة بعرتد التوقرتف عرتن الترتدريب،  61 -64غ ون 

وهذا ي من أن يت  ه   الكربوهيرتدرات وتسرتليمها 

إا الع الت يف الوقت الرتذب تكرتون فيرته الع رتالت 

أكثرترتر تقرترتباًل المتعرترتا  الكربوهيرترتدرات وخترترتزين 

تالية  ومرتن الناحيرتة املثاليرتة، اسليكوجني للتدريبات ال

جراًمرترترتا مرترترتن  1.4ينبغرترترتي أن يتنرترترتاول الرياضرترترتيون 

جرترترام مرترتن و ن اسسرترت    545الكربوهيرترتدرات لكرترتل 

وهذ  الكمية جيب أن يت  تناوهلا فوًرا بعد التدريب، ث  

سرتاعات مرتن الترتدريب   5مرة أخرى بعد ساعتني إا 

وتناول كمية كافية من الكربوهيدرات هو أكثرتر أليرتة 

نرترتو  الكربوهيرترتدرات والفواكرترته وا ارترتاوات  مرترتن

والععائر واحلبوب الكاملة واحلليب القليرتل الدسرت ، 

ومنتجات األلبرتان هرتي بعرتض مرتن أف رتل ا يرتارات 

 لتوفري الكربوهيدرات 

وعرترتىل الرترترغ  مرترتن أن ترترتوفري الكربوهيرترتدرات بعرترتد 

التدريبات عالية الكثافة هو أمر حاس  لتجديرتد خمرتا ن 

أنرترته يلعرترتب دوًرا يف تكيرترتف اسليكرترتوجني فلقرترتد تبرترتني 
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الع الت بعد التدريب املكثف  ومع ذل ، ال تلعرتب 

الكربوهيدرات لوحدها هذا الدور ألن ختليق برتروتني 

الع الت سوف يكون أكثر بكثري عندما يت  استهال  

مرترتزيج مرترتن الكربوهيرترتدرات والربوترترتني مبرترتارشًة بعرترتد 

  وسوف يت  تناول كمية وتوقيت هذا املزيج 26التدريب

املغذيات الكبرية لنمو وتطور الع رتالت يف اسرتزء من 

القرترتادم عرترتن احتياجرترتات الربوترترتني لرياضرترتيي القرترتوة 

 والقدرة 

الكربوهيدرات ليست مهمة فقرتط لتجديرتد خمرتا ن 

اسليكوجني وبناء الع الت، ولكن أي رتا يف تنشرتيط 

املناعرترتة بعرترتد الترترتدريب  فلقرترتد أفرترتادت العديرترتد مرترتن 

ثر عىل الوظائف الدراسات أن ارتفا  شدة التدريب ت 

  ومترتت اإلشرتارة إا أن 30،27املناعية م قًتا بعد التدريب

تناول الكربوهيرتدرات قبرتل وأثنرتاء وبعرتد الترتدريبات 

الرياضية قد تقلل من التغيريات يف الوظرتائف املناعيرتة 

للرياضرترتيني، كرترتا يرترت دب إا تقليرترتل خطرترتر اإلورترتابة 

  والعديد من الدراسات املتعلقة باملناعة 34،31باألمراض 

ت  تطبيقها عىل رياضيني التحمل  ومرتع ذلرت  بحثرتت 

  التأثريات عىل الوظائف املناعية مرتن 31تشان وآخرون 

تناول الكربوهيدرات قبل وأثنرتاء ترتدريبات املقاومرتة  

وتنرترترتاول املفحوورترترتون وجبرترترتة غذائيرترترتة قليلرترترتة يف 

اعتني  ثرت  الكربوهيدرات قبل ترتدريبات املقاومرتة بسرت

ر دقرتائق رتتناولوا قبرتل الترتدريب وبعرتد الترتدريب بعشرت

روبات الكربوهيرتدرات )يف إحرتدى رتمكمالت من مش

املحاوالتو أو مرشوًبا وليًّا )يف حماولة أخرىو  وذكر 

الباحثون أن تناول الكربوهيدرات قلل مرتن انخفرتاض 

 4واإلنرتلرترترترترترتوكني "interleukin-2" 6اإلنرتلرترترترترترتوكني

"interleukin-5" و م رش عىل  يادة الوظيفة املناعيرتة )وه

باملقارنة باملجموعة ال ابطةو بعرتد الترتدريب  وهنرتا  

احلاجة إا مزيد من األبحاث يف هرتذا املجرتال للتحقرتق 

من هذ  النتائج  ومع ذل ، فإن تناول الكربوهيدرات 

بعرترتد ترترتدريبات القرترتوة والقرترتدرة مهمرترتة إلعرترتادة ختليرترتق 

النظرتر عرتن اسليكوجني يف الع رتالت والبنرتاء بغرتض 

تأثريها عىل اسها  املناعي  وإذا اكتشرتف البرتاحثون أن 

تناول الكربوهيرتدرات قبرتل وأثنرتاء وبعرتد الترتدريبات 

القعرية والعالية الشدة له تأثري إجيرتا  عرتىل الوظرتائف 

املناعية  فسوف تكون هذ  فائدة  ائدة برتالرغ  مرتن أن 

 هذ  كارسة غذائية جيدة  

 

ا: هل  احتياجات  ختتلف خامسا

 الربوت  لرياضيي القوة والقدرة؟

شدة التدريب العالية التي يتدرب اا رياضيو القوة 

والقدرة بشكل يومي تتحدى اسس  واسها  الع يل  

 microscopic"وهذا التحدب خيلرتق الرتدمو  املجهريرتة 

tears"  يف األنسرترتجة الع رترتلية، والترترتي هرترتي املحفرترتزات

ألااض األمينية سرتواء إلوالح األنسجة وإعادة بناء ا
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التي يمكن أن يكوتا اسس  يف داخله أو حيعل عليهرتا 

من املواد الغذائية  وهي اللبنات األساسرتية لصورتالح 

وإعادة بناء الع الت  وبسبب هرتذ  الوظيفرتة أورتبح 

الربوتني حموًرا رئيسيًّا يف الغذاء بالنسبة لرياضيي القوة 

كرتان هنرتا   كلرتام "والقدرة  وأوبح هنا  شرتعار بأنرته 

  وعىل الرغ  من "مزيد من الربوتني  كان ذل  أف ل

أن رياضيي القوة والقدرة لدهي  احتياجات أعرتىل مرتن 

الربوترترتني مقارنرترتة بنظرترتائره  غرترتري الرياضرترتيني، فرترتإن 

اسرعات الزائدة من الربوترتني املتنرتاول بشرتكل يرتومي 

 ليست من العوامل املساعدة يف توليد ياقة األداء 

اًلحتياجات اليومية من الربوتد  كيف يمكن حساي 

 لرياضيي القوة والقدرة؟

رياضيو القوة والقدرة لدهي  متطلبات متزايدة مرتن 

الربوتني الغذائي  وحيدث لانسرتجة الع رتلية عمليرتة 

إورترتالح ذا  عرترتىل أسرترتاس يرترتومي  وبالترترتا  حتترترتا  إا 

كميات كافية من معادر الربوتني عالية اسودة يف كرتل 

  ه رترت  الربوتينرترتات الغذائيرترتة وجبرترتة غذائيرترتة  ويرترتت

وتكسريها إا األااض األمينية، ويسرتتخدمها اسسرت  

كلبنات لبناء مجيع أنسجة اسس   وي دب عرتدم كفايرتة 

الربوتينات املتناولة إا عدم التحسن األمثرتل يف تنميرتة 

الع رترتالت وانخفرترتاض مسرترتتويات الطاقرترتة وضرترتعف 

األداء  ومن ناحية أخرى، فإن تناول جرعات مفريرتة 

الربوتني ي دب أيً ا إا آثار سلبية عىل األداء وعىل  من

تكوين اسس  والعحة العامة  ورياضيو القوة والقدرة 

بحاجة إا إجياد التوا ن العحيح بني هذين النقي ني  

وباإلضافة إا كمية الربوتني الكيل، فإن تنرتو  معرتادر 

 الربوتني املتناول ذو ألية أيً ا 

اليومية )املثالية( من الربوت   كيف يمكن حتديد اجلرعة

 لرياضيي القوة والقدرة؟

ملدة أعوام ت  النقاش حول ما هي الكميرتة اليوميرتة 

العرترتحيحة )األمثرترتلو مرترتن الربوترترتني لرياضرترتيي القرترتوة 

والقدرة  وأفادت بحوث قليلة بأن األفرتراد النشرتيطني 

يكونون أكثر كفاءة يف استخدام الربوترتني عرتىل أسرتاس 

يومي، وبالتا  فإن احتياجرتات الربوترتني تقرتل وترتزداد 

ذل ، فإن الغالبيرتة العظمرتى    ومع35،26عند الرياضيني 

من البحوث احلالية الحتياجرتات الربوترتني يف االجترتا  

انخر ويف أعرتىل جرتزء مرتن املرت رش  فرتبعض البرتاحثني 

جراًمرتا مرتن  6.7 -6.5يقرتح مدى مناسب مرتا برتني 

  37الربوتني يف اليوم لكل كيلرتوجرام مرتن و ن اسسرت  

ويف كثرترتري مرترتن األحيرترتان، فرترتإن املجرترتالت واملرترتدربني 

رسني والرياضيني قد دفعرتوا احلرتد إا مسرتتويات واملام

جرامرتات لكرتل  6.1 -6.4أعىل من ذل  وأكثر من 

كيلوجرام من و ن اسس   وخالورتة القرتول، هرتي أن 

رياضيي القوة والقدرة لدهي   يادة يف االحتياجات من 

الربوتني، ولكن هنا  حد أقىص لكمية الربوترتني الترتي 

 بدون آثار سلبية يمكن استخدمها بشكل فعال وبلعها 

م كشرترتفت الدراسرترتات أن 6921منرترتذ أوائرترتل عرترتام 

الربوتني الغذائي يلعب دوًرا أساسرتيًّا يف نمرتو وتطرتور 
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الع الت  ورغ  أن مجيع املعايري التي ت ثر عىل ختليق 

بروتني الع الت مل يت  حتديدها بعد، فيام عدا قليل من 

العوامل الواضرتحة مثرتل  يرتادة مسرتتويات اإلنسرتولني 

األارترتاض األمينيرترتة  واالنخفرترتاض يف تركيرترتز  وترترتوفر

األااض األمينية داخل ا اليا متنع ختليرتق الربوترتني  

ولقد أظهرترت ترتدريبات القرتوة والقرتدرة انخفاضرتا يف 

  ولذل   يبرتدو أن تنرتاول 39،38تركيز األااض األمينية 

الربوتينات أو األااض األمينية من شأنه أن يمنع هذا 

حيفرتز ختليرتق الربوترتني  ويف االنخفاض، وهذا برتدور  

الواقع، فلقد أظهرت الدراسات أن تناول الربوتينرتات 

الغذائية، والتي تزيرتد مرتن ترتوافر األارتاض األمينيرتة، 

يمكرتن أن حتفرترتز  يرترتادة ختليرتق الربوترترتني يف الع رترتالت 

  وحيرترتدث نمرترتو وتطرترتور يف 40،26% 611 -61بنسرترتبة 

الع الت إا حد كبري من خرتالل التحسرتن يف ختليرتق 

  41تني يف مقابل اهلرتدم الرتذب حيرتدث للع رتالتالربو

لذل   فإن توافر األااض األمينية بشكل يرتومي قبرتل 

وبعرترتد الترترتدريب أمرترتر يف غايرترتة األليرترتة لزيرترتادة بنرترتاء 

 الع الت 

وبسرترتبب الرترتدور األسرترتات للربوترترتني واألارترتاض 

األمينية يف نمو وتطور النسيج الع رتيل، هنرتا  اعتقرتاد 

خايئ بأنه من خالل  يادة كمية الربوتني يمكرتن ألب 

رياو  يادة كتلة الع الت، وكرتام جرتاء يف الفقرترات 

السابقة فليس هنا  ش  يف أن الربوتني رضورب لنمو 

وورتول الريرتاو الع الت  ومع ذل ، فإنه بمجرترد 

ألقىص حد من استيعاب الربوتني فلن يمكن استخدام 

أب بروتني إضايف لبناء املزيد مرتن األنسرتجة الع رتلية  

والتدريب البدين هو أقوى حافز السرتتثارة الع رتالت 

عىل النمو والتطور  والتغذية السليمة هي بمثابة شبكة 

الدع  الستثارة التدريب، ومرتع ذلرت ، فإنرته ال يكرتون 

ورة حافًزا إضافيًّا عند تناول كميرتات ال تناسرتب بالا

املتطلبات البدنيرتة  لزيرتادة الكتلرتة الع رتلية واملعادلرتة 

بسيطة: تدرب بشدة عالية وتناول يعام جيرتد، ولكرتن 

 بدون إفرا  

باملثل كام يف الكربوهيدرات والرتدهون يترتأثر األداء 

الرياو والعحة العامرتة يف حالرتة تنرتاول الكثرتري مرتن 

وحيرترتدث خلرترتل يف الترترتوا ن برترتني املغرترتذيات  الربوترترتني،

الكبرية  وتكون الزيادة أو اإلفرا  يف تنرتاول الربوترتني 

جرام من الربوتني لكل كيلوجرام مرتن  6.1 <عموًما 

و ن اسس   وتناول أعىل من هذ  الكمية إما يسرتتخدم 

يف احلعول عىل ياقة وإما يت  ختزينه عىل شكل دهون  

أو تكسري  ينتج الكثري مرتن كام أن  يادة ه   الربوتني 

اليوريا  كا تتسبب يف مزيد من إفرترا  السرتوائل خرتار  

اسس  عن يريق البول لطرد اليوريرتا السرتامة  كرتا قرتد 

يرترت دب إا اسفرترتاف  وإذا كانرترتت السرترتعرات احلراريرترتة 

مستقرة و ادت كميات الربوتني املتناولة، فسوف تتأثر 

درات عملية استعادة اسليكرتوجني وتنرتاول الكربوهيرت

بشكل عرتام  كرتا يرت ثر يف النهايرتة عرتىل أداء الوحرتدات 

التدريبية  ونجد أن األيعمة العالية يف نسرتبة الربوترتني 



  التطبيقات العملية يف تغذية الرياضيني 711

واملنتجات احليوانية، خعوًوا التي متيل إا أن تكرتون 

ارترتا نسرترتبة عاليرترتة مرترتن الرترتدهون والرترتدهون املشرترتبعة 

والكوليسرتول يمكن أن ت ثر سلًبا عىل ورتحة القلرتب 

ة  كرتام هرتو احلرتال مرتع معظرت  املرتواد واألوعية الدمويرت

الغذائيرترتة واألكثرترتر لرترتيس دائرترتاًم األف رترتل  وورترتدق اهلل 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ    چ العظرترترتي  إذ يقرترترتول 

  66األعرترترترتراف: چٺ        ٺ  ٺ  ٺ    ڀپ  ڀ   ڀ    ڀ

 )املرتج و

 كيف يمكن حتديد املصادر املثالية من الربوت ؟

يف جمال رياضيي القوة والقدرة تتلقرتى الربوتينرتات 

عالية اسودة والكاملة أكرب قرتدر مرتن االهرتتامم  وعرتىل 

الرترترغ  مرترتن أن جرترتودة الربوترترتني مهمرترتة بالتأكيرترتد، فرترتإن 

النجاح احلقيقي يكون مع التنو ، وجتب اإلشارة إا أن 

يساء تفسرتري   "incomplete protein"معطلح غري كامل 

ن عىل أنه غري كاف  أو عدي  الفائرتدة يف كثري من األحيا

لرياضيي القوة والقدرة  هذا التفسري خايئ وم لل  

ملزيد مرتن املعلومرتات عرتن الربوتينرتات الكاملرتة وغرتري 

الكاملة واأليعمة النباتية يمكن الرجو  إا الفعرتلني 

 ا امس وا امس عرش من هذا الكتاب  

 وخالوة القول، هي أن مجيع معادر الربوتني ذات

قيمة لرياو القوة القدرة وجيرتب الوضرتع يف االعتبرتار 

 تطبيق النعائح املبينة يف 

و  وذل  لزيرتادة الفوائرتد 6635اسدول التدريبي )

 من الربوتينات الغذائية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(. يوضح نصالح لزيادة لوالد 13,4اجلدول التدريبي )

 الربوتينات الغذالية لرياضيي القوة والقدرة.

 جممرترتو  السرترتعرات احلراريرترتة لتلبيرترتة تنرترتاول مرترتا يكفرترتي مرترتن

إذا انخف ت السعرات احلرارية فإن نسبة  احتياجات الطاقة 

عالية من الربوتينات املتناولة سوف تستخدم إلنترتا  الطاقرتة 

 بداًل من البناء واإلوالح 

 جرام من  6.1 -6.5تناول مستوى من الربوتني يقع ما بني

هرتذا املسرتتوى مرتن  الربوتني كل كيلوجرام من و ن اسسرت  

% مرتن جممرتو  السرتعرات 61 -64الربوتني يساه  عموًما برت 

احلرارية  وينبغي للرياضيني التأكيد عىل تناول كميات كبرترية 

 من الكربوهيدرات وكمية وغرية من الدهون 

 الرتكيز عىل وإدرا  معدر للربوتني يف كرتل وجبرتة كاملرتة أو

درجييًّا وبشرتكل كا يساعد عىل ه   الربوتني توجبة خفيفة  

مستمر عرتىل مرتدار اليرتوم  وهرتذ  التوورتية مهمرتة، وخاورتة 

 للرياضيني املشرتكني يف أكثر من وحدة تدريبية يف اليوم  

 اختيرترتار جمموعرترتة متنوعرترتة مرترتن معرترتادر الربوتيرترتني املختلفرترتة 

كاللحوم ا الية من الدهون، الدواجن واألسام ، ومنتجات 

مواورتفات األارتاض األلبان تعترب اختيارات كترتا ة بسرتبب 

األمينية فيها واحتوائها عرتىل كميرتات عاليرتة مرتن الربوتينرتات 

الكاملة  وجيب أن يتناول النباتيون كميات كبرية من منتجات 

العويا، والتي حتتوب أيً ا عىل موورتفات جيرتدة لاارتاض 

األمينية وكميات عالية من الربوتينات الكاملرتة  والفاورتوليا 

واحلبوب متد اسس  بكميرتات  والعدس واملكرسات والبذور

منخف ة من الربوترتني ومسرتتويات منخف رتة مرتن واحرتد أو 

اثنني من األااض األمينية  وبتناول كميات كبرترية ومتنوعرتة 

من هذ  املعادر بشكل يومي يمكن لرياضيي القوة والقرتدرة 

 احلعول عىل املدخول األمثل من الربوتني 

بشكل عرتام  م األمر تناول مكمالت الربوتني باعتدال، إذا لز

يمكن تلبيرتة االحتياجرتات مرتن الربوترتني مرتن خرتالل تنرتاول 

األيعمة احلقيقية عىل مدار اليرتوم  وأظهرترت الدراسرتات أن 

الربوتينات اإلضافية ال ترتوفر فوائرتد إضرتافية عرتىل األيعمرتة 

  ومرتع ذلرت ، فرتإذا تنرتاول الريرتاو نظاًمرتا غرتذائيًّا 38الكاملة 

احلعول عىل مرتا يكفرتي مرتن متوا ًنا، ووجد هنا  وعوبة يف 

الربوتني، هنا يمكن استخدام الربوتينات باعترتدال  وبرتودرة 

الربوترترتني تعترترترب مكمرترتالت مناسرترتبة لصضرترتافة مرترتع احلليرترتب 

 والزبادب واحلبوب والععائر 
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وأثناء  واإلجراءات املحددة هلذ  األااض األمينية قبل

حقة وتوويات التنرتاول وبعد التدريب واملتطلبات الال

 ي احها كذل   ما  ال جيب إ

هرتو يف  "growth hormone" يادة إفرا  هرمون النمو 

ولب االدعاءات حول مكمالت األااض األمينيرتة، 

إال أن نتائج إحدى الدراسات أظهرت نتائج مت اربة  

وآخرترترون  وعرترتىل سرترتبيل املثرترتال، ذكرترترت سمينسرترتيكي

"Suminski et al." 48 ملليجرام من أرجينرتني  6411  أن

ملليجرام من الليسني ت  تناوهل  أثناء الراحة  6411و 

 اد من مستويات هرمون النمو بعد ساعة من التناول  

ومع ذل ، فإن نفرتس الكميرتة مرتن األارتاض األمينيرتة 

مبارشة قبل رفع األثقال مل ت ثر يف مسرتتويات هرمرتون 

ند الرجال أثناء التدريب  واألارتاض األمينيرتة النمو ع

هترترتا عرترتىل اإلنسرترتولني، وهرمرترتون التيسرترتتريون، اوتأثري

والكورتيزول كانرتت مرتن أبرتر  العوامرتل املحتملرتة يف 

التمثيل الغذائي للربوتني وتكوينه  ومرة أخرى، هنا  

حاجرتة ملزيرتد مرتن األبحرترتاث للتأكرتد مرتن االتعرترتاالت 

اض األمينيرترتة والتفرترتاعالت ا اورترتة مرترتن تنرترتاول األارترت

واالستجابات اهلرمونية والتأثريات الالحقة عىل عملية 

 التمثيل الغذائي للربوتني وعملية ختليق الربوتني 

هددل هندداج حاجددة للربوتدد  قبددل وأثندداء الوحدددات 

 التدريبية واملسابقات؟

اهتمت األبحاث يف انونة األخرترية بفوائرتد تنرتاول 

اكتشرترتفت الربوترترتني قبرترتل رياضرترتات القرترتوة والقرترتدرة  و

معظ  الدراسات ليس فقط آثار الربوتني، ولكن أيً ا 

تأثري مزيج من الكربوهيرتدرات والربوترتني يف تركيرتب 

وهرترتدم الع رترتالت، واألداء البرترتدين  وترترتأثري تنرترتاول 

الربوتني أثناء التدريب واملنافسة والعالقة بينهام ال يزال 

 قيد البح  

وحتى وقت قريب ركزت العديد مرتن التوورتيات 

قة بالتغذية وبناء الع الت عىل فرتة الراحة  عرتىل املتعل

ساعات بعد الترتدريب تعترترب فرترتة  5 -6الرغ  من أن 

حرجة الستعادة االستشفاء، وقد ال تكرتون هرتذ  هرتي 

املرة الوحيدة فقط عندما حياول الريرتاو الترتأثري عرتىل 

اكتساب القوة للع الت  وانثرتار اإلجيابيرتة املحتملرتة 

وترتني والكربوهيرتدرات قبرتل لتناول مكمالت من الرب

التدريب تعترب مفهوًما جديًدا نسرتبيًّا  وتسرتتند احلاجرتة 

عىل تنرتاول كرتل مرتن الربوترتني والكربوهيرتدرات قبرتل 

تدريبات القوة والقدرة بناء عىل انثار املنشرتطة لزيرتادة 

إفرا  اإلنسرتولني وترتداول األارتاض األمينيرتة  وعنرتد 

القرتدرة، تناول الكربوهيدرات قبرتل ترتدريبات القرتوة و

ترتفع مستويات اإلنسولني  كا يقلل من هرتدم أنسرتجة 

  وترتوفري 50،49الع لة من جراء تأثري التدريب العرتادب 

بروتينات خارجية ينتج إمداًدا بشرتكل كبرتري و يرتادة يف 

تركيز األااض األمينية داخل ا اليرتا الع رتلية أثنرتاء 

  وعىل الرترغ  مرتن 39التدريب  كا يعز  ختليق الربوتني 
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ن عمرترتل الكربوهيرترتدرات والربوترترتني هرترتو نفسرترته بعرترتد أ

كارسة الرياضرتة، ولكرتن التنرتاول قبرتل الترتدريب هرتو 

األف رترتل عرترتن بعرترتد الترترتدريب الرتبايرترته بترترتدفق الرترتدم  

والنظرية هي أنه عندما يت   يادة كل  من تركيز العنا  

الغذائية )من خالل ه   معادر من الكربوهيرتدرات 

الرترتدم )بسرترتبب الربوترترتني قبرترتل الترترتدريبو وترترتدفق  –

الترترتدريبو، يرترتزداد معرترتدل امتعرترتا  املرترتواد الغذائيرترتة 

  39واالستفادة منها  ف اًل عىل  يرتادة ختليرتق الربوترتني 

جراًما  64وقد ت  توضيح أن هنا  آثاًرا إجيابية لتناول 

جرامرتات مرتن الربوترتني قبرتل  1من الكربوهيرتدرات و

  لرترتذل   ال توجرترتد هنرترتا  حاجرترتة لتنرترتاول 17الترترتدريب 

من املواد الغذائية للحعول عىل الفوائرتد  كميات كبرية

 املنشطة للبناء 

وينبغي عىل رياضيي القوة والقدرة النظر يف تنرتاول 

معادر من الكربوهيدرات والربوتينات قبل الوحدات 

التدريبية لزيادة قدرة اسس  عرتىل تكرتوين الربوتينرتات 

اسديدة  وال تزال فوائد تناول بروتينات إضافية أثنرتاء 

 القوة والقدرة يف حاجة إا مزيد من البح  رياضات 

هل هناج حاجة إىل الربوت  يف لرتة الراحة من أنشدطة 

 القوة والقدرة؟

الترترتدريبات عاليرترتة الشرترتدة وترترتدريبات القرترتوة حتفرترتز 

تكوين الربوتني يف األنسجة الع لية  واسرتتجابة هلرتذا 

اإلجهاد البدين ويت  اإلفرا  عن األااض األمينية من 

  لتلبيرتة 52،51 الدم واملساحات ا لوية يف اسسرت بال ما 

االحتياجات األساسية من التمثيل الغذائي يف أنسرتجة 

الع الت وإلوالح األرضار النامجة عن ارتفا  شرتدة 

التدريب  وبالترتا  بنرتاء أنسرتجة ع رتلية جديرتدة مرتن 

األااض األمينية ا ارجية  ولرتذل   يعترترب الربوترتني 

ا يف الوجبة الغذائية أو الوجبة ا فيفرتة ألب  عنرًصا هامًّ

 رياو من رياضيي القوة والقدرة 

ودراسات عديدة اخترتربت آثرتار تنرتاول املغرتذيات 

الكبرية عىل فرتات خمتلفة بعد الترتدريب لتحديرتد بيارتة 

مثالية لرتكيب الع الت واالستشرتفاء مرتن الترتدريب  

ويبرترتدو أن تواجرترتد األارترتاض األمينيرترتة بعرترتد ترترتدريبات 

إنتا  الربوتني  كا ينتج عنرته ترتأثري إجيرتا  املقاومة حيفز 

) يادة يف التكوين مقابل التكسري باملقارنة بالعوم بعد 

جرامرترتاتو مرترتن 1  وعنرترتدما ترترت  ترترتوفري )53الترترتدريبو 

جراًمرترتاو مرترتن الكربوهيرترتدرات  ادت 64الربوترترتني و)

  وهرتذ  41بشكل كبري عملية ختليق أو تكوين الربوترتني 

من األارتاض األمينيرتة جرامات  1النسبة املقرتحة من 

جراًما مرتن الكربوهيرتدرات هرتي نفسرتها فرتيام  64والرت 

يتعلرترتق بتنرترتاول الكربوهيرترتدرات والربوتينرترتات قبرترتل 

التدريب  ولرتذل   فرتإن اسمرتع برتني الكربوهيرتدرات 

والربوتني قبل وبعد الترتدريبات العاليرتة الكثافرتة مفيرتد 

 لتكوين الربوتني 

  أن Chandler" 54"وذكرت دراسة لكاندلر و مالئه 
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اسمع بني الكربوهيدرات والربوتني كرتان أكثرتر فائرتدة 

من أب من الكربوهيدرات أو الربوتينات عىل حرتد  يف 

تنشيط إفرا  اهلرمونات البنائية بعد تدريبات املقاومرتة  

وقرترتام املفحوورترتون برترتأداء وحرترتدات تدريبيرترتة مقننرترتة 

للمقاومرترتة وترترت  تنرترتاول واحرترتد مرترتن ثالثرترتة مكمرترتالت 

جراًمرتا لكرتل كيلرتوجرامو،  6.4)كربوهيدرات فقرتط 

جراًمرترتا لكرترتل كيلرترتوجرامو،  6.62و)برترتروتني فقرترتط 

جراًمرترتا مرترتن  6.11و)كربوهيرترتدرات وبرترتروتني مًعرترتا 

جراًما من الربوتني، وذلرت   1.56الكربوهيدرات، و

لكل كيلوجرام من و ن اسس و وذلرت  مبرتارشًة بعرتد 

سرتاعة  وتبرتني أن كرتالًّ مرتن  6الوحدة التدريبية وبعرتد 

رات فقرترتط والكربوهيرترتدرات مكمرترتالت الكربوهيرترتد

 والربوتني مًعا  ادت مستويات اإلنسولني  

ومع ذل ، فقد تسببت مكمرتالت الكربوهيرتدرات 

والربوتني مًعا يف  يادة متواضعة ملستويات اإلنسولني، 

ولكنها كبرية يف مسرتتويات هرمرتون النمرتو  وتكشرتف 

نتائج هذ  الدراسة عن أن اسمع برتني الكربوهيرتدرات 

ني بعد تدريبات القوة يمكن أن ينتج بياة وتناول الربوت

هرمونية أثناء فرتة االنتعاش، والتي قرتد تكرتون مفيرتدة 

 لنمو الع الت 

 Borsheim et"ويف دراسة حديثة بورشي  وآخرترون 

al"  قدمت املزيد مرتن األدلرتة للجمرتع برتني الربوتينرتات

والكربوهيرترتدرات بعرترتد ترترتدريبات املقاومرترتة بأترترتا حتفرترتز 

وتكوين الربوتني إا حد أكرب من الع الت عىل ختليق 

تنرترتاول الكربوهيرترتدرات وحرترتدها   ثامنيرترتة مفحوورترتني 

شرترتاركوا يف ترترتدريبات للمقاومرترتة يف فرتترترتني خمتلفترترتني 

جراًمرتا مرتن  77.5وتناولوا يف كل فرتة مكمالت إما )

جراًمرترتا مرترتن برترتروتني معرترتل  67.4الكربوهيرترتدرات، 

أااًضا أمينيةو وإما )مكمالت فقط من  5.9احلليب، 

جرامو، وذلرت  بعرتد سرتاعة مرتن  611كربوهيدرات ال

الوحرترتدة التدريبيرترتة وترترت  قيرترتاس اسرترتتجابات ترترتوا ن 

الربوتني  وأظهرت النتائج أن املرشوبات التي حتترتوب 

عىل املزيج، ليس فقط قادرة عىل حتفيز تكوين الربوتني 

دقيقرترتة بعرترتد التنرترتاول )كرترتام ظهرترتر يف  61 -61خرترتالل 

 الوورتول إا دراسات سابقةو، ولكنها أيً ا تسبب يف

دقيقة مرتن التنرتاول  وتوقرتع  91الذروة يف التحفيز بعد 

الباحثون أن سبب هذ  الطفرة الثانية من تعزيز تركيب 

الربوتني نتجت من تأخر ه   بروتني معل احلليرتب 

 يف مقابل ت  ه   األااض األمينية برسعة 

وعىل الرغ  من أن التوا ن األمثل والكمية املثاليرتة 

من الكربوهيدرات والربوتينات املتناولة بعد تدريبات 

القوة والقرتدرة مل حترتدد بعرتد، فإنرته يمكرتن للرياضرتيني 

كسب ميزة عىل املنافسني من خالل تناول وجبة خفيفة 

أو كاملرترتة حتترترتوب عرترتىل كرترتل مرترتن الكربوهيرترتدرات 

اسرتتعادة االستشرتفاء بعرتد والربوتينرتات للمسرتاعدة يف 

الوحدات التدريبية أو املسابقات  والس ال التا  هرتو: 
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 للحصول عا األداء املثايل

رياضيو القوة والقدرة جيرتب أن 

 64 -1يكرترتون هرترتدفه  تنرترتاول 

 41 -64جراًما من الربوترتني و 

جراًمرترتا مرترتن الكربوهيرترتدرات يف 

ككرترترترتن بعرترترترتد أرس  وقرترترترتت 

الوحرترترترترترترتدات التدريبيرترترترترترترتة 

واملنافسرترترتات  واملرترترتزيج مرترترتن 

الربوتينرترتات والكربوهيرترتدرات 

سوف يساعد يف لرتيس فقرتط يف 

تكون وختليق الربوترتني ولكرتن 

أيً رترترترتا يف اسرترترترتتعادة خمرترترترتا ن 

 اسليكوجني 

  متى ينبغي أ  يتم تناول هذ  املغذيات؟

ومثل تناول الكربوهيدرات مبارشة بعرتد ترتدريبات 

التحمرترترتل لتحسرترترتني 

اسرترترترترترترترترترترترترترتتعادة 

اسليكرترتوجني، فرترتإن 

مزجًيرترترترترترترتا مرترترترترترترتن 

وهيرترترترترترتدرات الكرب

والربوترترترترتني جيرترترترتب 

تناوله يف أرس  وقت 

ككرترتن بعرترتد أنشرترتطة 

القرترترترتوة والقرترترترتدرة  

واأليعمرترترترترترترترترترترترتة 

واملرشرترترتوبات مرترترتن 

الكربوهيدرات والربوترتني جيرتب تناوهلرتا برسرتعة بعرتد 

الوحدات التدريبية أو املنافسات لتناقص فائرتدهتا بعرتد 

  وهرتذا 56ساعات مرتن التوقرتف عرتن الترتدريب  6 -6

فرا  عن اإلنسولني ملنرتع النظام الغذائي سوف حيفز اإل

اتيار وهدم الع الت يف حني اإلمداد أيً ا باألااض 

 األمينية حسب احلاجة لبناء الع الت 

 

ا: هل  احتياجات  ختتلف سادسا

 لرياضيي القوة والقدرة؟ الدهو 

ا مرترتن  رياضرتيو القرتوة والقرترتدرة حيرقرتون قلرترتياًل جرتدًّ

الدهون أثناء األداء الرياو  ويكون حتقيق متطلبرتات 

الطاقة البيولوجية للحركات الع لية القوية لرياضرتيي 

القوة والقدرة من خرتالل النظرتام الفوسرتفا  والنظرتام 

الالهوائي، وال يعتمرتد أب مرتنهام عرتىل متثيرتل الرتدهون 

  وهرتذا ال "ATP"إلنتا  األدينو ين ثالثي الفوسفات 

لقرتوة والقرتدرة ال حيترتاجون لتنرتاول يعني أن رياضيي ا

الدهون؟ فهنا  حاجرتة لاارتاض الدهنيرتة األساسرتية 

للعحة العامة سميع أنسجة اسس   والرتدهون أيً رتا 

حمببرترته لرياضرترتيي القرترتوة والقرترتدرة بسرترتبب كثافتهرترتا يف 

السعرات احلرارية  لذا جيب تناول كميات معتدلة مرتن 

غري  الدهون عىل أساس يومي، مع الرتكيز عىل الدهون

املشبعة  وتوقيرتت تنرتاول الرتدهون مرتن األليرتة أيً رتا 

لتجنب أب اضطرابات حمتملة يف األداء أثناء الترتدريب 

 املنافسة  أو

كيف يتم حساي اًلحتياجات من الددهو  لرياضديي 

 القوة والقدرة؟

إن اهلدف لرياضيي القوة والقدرة هو إجياد التوا ن 

والرتدهون العحيح من الكربوهيرتدرات والربوتينرتات 

لترترتوفري مجيرترتع العنرترتا  الغذائيرترتة األساسرترتية، والسرترتامح 

ء يف أف ل حرتاالهت   والرتدهون هرتي اللرياضيني باألد

موضو  مثرتري للجرتدل يتطلرتب النظرتر يف العديرتد مرتن 

العوامرترتل برترتام يف ذلرترت  االحتياجرترتات مرترتن السرترتعرات 

احلرارية أو رغبة الرياو يف فقد الو ن أو احلفاظ عىل 

لتاريخ العحي أو املعادر املثالية أو اكتساب الو ن أو ا
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من الدهون  ولذل   فإن مجيع رياضيي القوة والقدرة 

بحاجة إا الدهون، ولكن التوويات بتنرتاول الرتدهون 

 يمكن أن ختتلف اختالًفا كبرًيا 

وتووية عامة ت  االستشرتهاد ارتا مرتن روجرتو كني 

"Rogozkin" 18 اقرتح فيها تنرتاول كميرتة مرتن الرتدهون  

جرام من الدهون لكرتل كيلرتوجرام مرتن  6ا  يوميًّا حو

و ن اسس   وهذ  الكمية من الدهون تكرتون مناسرتبة 

ملعظ  الرياضيني، ولكرتن كرتام هرتو احلرتال دائرتاًم ينبغرتي 

مقارنة التقدير املحسوب الحتياجات جممو  السعرات 

احلرارية قبل أن يت  تقدي  توويات تائيرتة للريرتاو  

اول الرتدهون مرتا برتني ويف جمال العحة العامة يعترب تنرت

ا أعرتىل 64 -61 % من جممو  السعرات احلراريرتة حرتدًّ

% هو أكثرتر مالءمرتة لرياضرتيي 64 -61واملدى ما بني 

القوة والقدرة الذين يسرتعون إا إنقرتا  الرتو ن  ألن 

الدهون كثيفة يف السعرات احلرارية، وحتترتا  إا ياقرتة 

أقرترتل يف اهل رترت  واالمتعرترتا  عرترتن الكربوهيرترتدرات 

وهذا يعنرتي أنرته إذا ترت  تنرتاول سرتعرات  والربوتينات 

حراريرتة كبرترية مرتن األيعمرترتة الدسرتمة، سرتيت  خترترتزين 

الفرترتائض عرترتىل شرترتكل دهرترتون كرترتا إذا كانرترتت السرترتعرات 

احلرارية الزائدة تأ  من الربوتينات والكربوهيرتدرات  

والرياو الذب هيدف إا  يادة الو ن جيد أن املدى ما 

راريرترتة % كرترتاف لتزويرترتد  بالسرترتعرات احل61 -64برترتني 

الزائدة، وكذل  خفض إمجرتا  حجرت  املرتواد الغذائيرتة 

الال مة لتلبية احتياجاته من الطاقة اإلمجاليرتة  وينبغرتي 

النظر يف العحة العامة واألهرتداف املحرتددة للريرتاو 

 عند تقدير االحتياجات من الدهون 

وعىل سبيل املثال، اعترترب أن اثنرتني مرتن الرياضرتيني 

معرترتار  هيرترتدف إا  كيلوجراًمرترتا: أحرترتده  12و ترترت  

حرترارب يف  سرتعر 6411إنقا  الو ن يتناول حرتوا  

اليوم، بينام انخر العب جلة هيرتدف إا  يرتادة الكتلرتة 

حرترترارب يف اليرترتوم   سرترتعر 5411الع رترتلية، حيترترتا  

جرام لكل كيلرتوجرام مرتن  6واحتياجاهت  من الدهون 

ِ حيتا   جرام مرتن  661و ن اسس  وكل من الرياضَينين

م  وبمقارنرترتة هرترتذ  التوورترتيات إا الرترتدهون يف اليرترتو

االحتياجات من السعرات احلرارية املقدرة فإن النسرتبة 

املاوية من جممو  السعرات احلرارية من الدهون تكون 

% لالعب اسلرتة  مرتع العلرت  أن 67% للمعار  و 59

املعار  يريد إنقا  و نه، وأن تووية تناول الرتدهون 

جممرتو  % مرتن 64 -61للعحة العامة ليست أكثر من 

السرترتعرات احلراريرترتة، وتعترترترب الرترتدهون مرترتن املغرترتذيات 

الكثيفة يف السعرات احلرارية  كا جيعل مرتن السرتهل أن 

تعل إا مرحلة االستهال  املفرتر   وألن الرتدهون ال 

تزيد احتياجرتات الطاقرتة لله رت  واالمتعرتا  مثرتل 

جرترام  661الربوتينات والكربوهيدرات  فالتووية برت 

  وباستخدام املدى مرتا برتني ليست يف معلحة املعار 

% من جممو  السعرات احلرارية من الرتدهون 64 -61

 لتقدير احتياجاته:
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 9/  1.64-1.61× حرترترترارب  سرترترتعر 6411

 19 -44سعرات حرارية لكل جرام من الدهون = 

 جراًما من الدهون يف اليوم 

جراًما مرتن الرتدهون يوميًّرتا سرتوف يرتوفر  14 -44

لترتوفري األارتاض  للمعار  كمية وغرية من الرتدهون

األمينية األساسية والشبع، مع التقليل من الترتأثري عرتىل 

جممو  السعرات احلرارية  ومرتن ناحيرتة أخرترى، فرتإن 

جرام من الدهون املحسوبة لالعب اسلة مناسبة  661

لتوفري كمية معتدلة مرتن الرتدهون لتسرتمح لرته بتغطيرتة 

احتياجاته املتزايدة من الطاقة مع املحافظرتة عرتىل نظرتام 

 و 6636ذائي وحي )الشكل غ

رياضيو القوة والقدرة جيب أيً ا النظر يف ترتارخيه  

العحي عند تناول الدهون  كام ورد يف الفعل الرابرتع 

والدهون املشبعة واملتحولة هرتي األكثرتر خطرتورة عرتىل 

العرتحة، يف حرتني أن الرتدهون األحاديرتة غرتري املشرترتبعة 

 واملتعددة غري املشبعة مفيدة للعحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وألولا  الرتذين هرت  يف خطرتر اإلورتابة برتأمراض 

ريان جيرتب رتالقلب وارتفا  نسبة الكوليسرتول أو الس

ون غرتري املشرتبعة  يعترترب تنرتاول االهتامم ا ا  بالرتده

الدهون غري املشبعة أساسية حلامية املشاكل العرتحية يف 

املسرترتتقبل سميرترتع الرياضرترتيني  وينبغرترتي أن يسرتشرترتد 

رياضرترتيو القرترتوة والقرترتدرة نحرترتو األنرترتوا  العرترتحية مرترتن 

الدهون، وخاوة أولا  الذين يستهلكون كمية كبرترية 

ا مرترتن الربوترترتني، والترترتي غالًبرترتا مرترتا تكرترتون معرترتدًرا غنيًّرترت

بالدهون املشبعة  ومعادر الربوتني التي تعترب قليلة يف 

إمجا  الدهون املشبعة مثل اللحوم ا الية من الرتدهون 

من حلوم البقر، والدجا ، والدي  الرومي، واألسام ، 

 والبقوليات، ومنتجات العويا 

هل هنداج حاجدة إىل الددهو  قبدل وأثنداء الوحددات 

 التدريبية واملنالسات؟

غ  من أن الدهون مهمرتة لالسرتتهال  عرتىل عىل الر

أسرترتاس يرترتومي إال أنرترته جيرترتب التقليرترتل مرترتن الرترتدهون يف 

الساعات التي تسبق أو كذل  أثناء الوحدات التدريبية 

املرتفعة الشدة واملنافسرتات  فهرتي تأخرتذ وقًترتا أيرتول 

هل مها  كا ي دب إا الشعور باالمتالء وعدم الراحرتة 

ا مرتن أثناء التدريب  ويمكن وضع كميات  وغرية جدًّ

الدهون يف الوجبة الغذائية املتناولة قبل البدء بالتدريب 

لشعور بالشبع  ومع ذل ، ينبغي بعدة ساعات لتوفري ا

حتفرترتاظ بأغلبيرترتة الرترتدهون املتناولرترتة لفرترترتة مرترتا بعرترتد اال

(. الدددهو  الغذاليددة املتناولددة باعتدددال تسددمح 13,3)الشددكل 

لرياضيي القوة والقدرة تلبية احتياجاهتم من الطاقة إىل جانب 

 احلفا  عا النظا  الغذالي الصحي.
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 للحصول عا األداء املثايل

ر مهرت  يف النظرتام رتالدهون عنع

الغذائي العحي العام لرياضيي 

القوة والقدرة  وينبغي أن حيرتدد 

تناول الدهون يف مرتدى مرتا برتني 

% مرترترترترتن جممرترترترترتو  64 -61

السرترتعرات احلراريرترتة بنرترتاء عرترتىل 

االحتياجرترتات مرترتن السرترتعرات 

وغايرترتات  احلراريرترتة وأهرترتداف

الرياو  ينبغي احلعرتول عرتىل 

الدهون من معادر غري مشرتبعة 

ي، مرترتع تقليرترتل رتبشرترتكل رئيسرترت

املشرترتبعة واملتحولرترتة  وتنرترتاول 

الرترتدهون قبرترتل وبعرترتد وأثنرترتاء 

التدريب جيب أن يكرتون أدنرتى  

تنرترتاول الرترتدهون يف الوجبرترتات 

األخرترترى والوجبرترتات ا فيفرترتة 

 جيب أن يو   عىل مدار اليوم 

الوحرترتدات التدريبيرترتة واملسرترتابقات، وتكرترتون مو عرترتة 

 بالتساوب عىل مدار اليوم 

رتة الراحة من أنشطة القوة هل هناج حاجة للدهو  يف ل

 والقدرة؟

ل الرتدهون الترتي ترت  ليس من الاورب أن حيل حم

استخدمها خالل تدريبات القرتوة والقرتدرة باأليعمرتة 

الغنية بالدهون مبارشة بعد التدريب واملنافسة  وتعتمد 

رياضات القوة والقدرة عىل احلد األدنى مرتن الرتدهون 

للحعول عىل الطاقة 

يف أثنرترتاء الوحرترتدات 

التدريبيرترترترترترترترترترترترترتة 

واملسرترتابقات  لرترتذل  

فإن استنفاد الرتدهون 

 ليس ذا ألية 

وحترترتى وإن ترترت  

اسرترترتتخدم الرترترتدهون 

أثناء رياضات القرتوة 

والقرترترتدرة، فتعترترترترب 

خمرترترتا ن الرترترتدهون يف 

اسس  من ال رتخامة 

بحيرترترت  لرترترتن يرترترتت  

اسرترتتنفادها يف وحرترتدة 

تدريبيرترترتة واحرترترتدة  

للرياضرترترتيني الرترترتذين 

هرترتدفه  فقرترتد الرترتو ن أو الرترتذين هرترت  نحفرترتاء، وتسرترتاعد 

الوحدات التدريبية عىل حرق السعرات احلراريرتة  كرتا 

املرتدى الطويرتل  سارة الكتلة الدهنية عرتىل ي دب إا خ

ل الدهون بعد الوحرتدات التدريبيرتة ادوبالتا  فإن استب

سيأ  بنتائج عكسية  وبدالً من ذل  ينبغي عىل وجبرتة 

مرترتا بعرترتد الترترتدريب أن تتكرترتون مرترتن األيعمرترتة الغنيرترتة 

ي  ونظًرا ألن رتبالكربوهيدرات والربوتني بشكل رئيس

وخيلرتق الشرتعور  إضافة الدهون يعطرتي نكهرتة للطعرتام

بالشرترتبع  فلرترتذا يمكرترتن ت رترتمينها بكميرترتات ورترتغرية يف 

 الوجبات الكاملة أو ا فيفة بعد التدريب 

 

ا: هل  احتياجات الفيتامينات  ختتلف سابعا

 واملعاد  لرياضيي القوة والقدرة؟

مترترتت دراسرترتة احتياجرترتات الفيتامينرترتات واملعرترتادن 

لرياضيي القوة والقدرة عرتىل نطرتاق واسرتع  وكرتام هرتو 

احلال مع مجيع األفراد النشطني تكون االحتياجات من 

املغذيات أعرتىل قلرتياًل مرتن نظرتائره  غرتري الرياضرتيني، 

ولكن هل  يادة تناول الفيتامينات واملعادن تكون ذات 

ترترتأثري أو برترتدون ترترتأثري عرترتىل رياضرترتيي القرترتوة والقرترتدرة  

وسوف نستعرض يف هذا اسرتزء عرتدًدا مرتن املغرتذيات 

أتا ذات ألية، بام يف ذل  املواد العغرية، والتي اقرتح 

امل ادة لاكسدة، والبورون، والكالسيوم، والكرتروم، 

واحلديرترتد، واملغنيسرترتيوم، والزنرترت   وكلرترتام تطرترتورت 

 البحوث  يمكن تقدي  توويات أكثر وضوًحا 
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هل رياضيو القوة والقدرة يف حاجة إىل مكمدالت مدن 

 الفيتامينات املضادة لألكسدة؟

م ادة األكسرتدة الرئيسرتية الترتي القرتت اهتامًمرتا يف 

، "beta-carotene"كرترتاروتني  -النشرترتا  البرترتدين هرترتي بيترترتا

وفيتامني ) و، وفيتامني )هرتو، والسيلينيوم  وتوورتف 

م رترتادات األكسرترتدة ملكافحرترتة األرضار الناجترترتة مرترتن 

الشقوق احلرة الناجتة أثناء وبعد التدريب الرياو، برتام 

ياضرترتية العاليرترتة الكثافرترتة  وقرترتد يف ذلرترت  الترترتدريبات الر

ركزت معظ  البحوث احلالية التي أجريرتت عرتىل آثرتار 

ية املواد امل ادة لاكسدة وكارسرتة الترتدريبات الرياضرت

عرترتىل رياضرترتيي  ذات العرترتلة برترتأرضار الشرترتقوق احلرترترة

التحمل  وعىل الرغ  من أن رياضرتيي القرتوة والقرتدرة 

 حيتاجون هرتذ  املرتواد الغذائيرتة بشرتكل أكرترب إال أنرته ال

يمكن حتديد تووية يف هذا الوقت  وا يرتار األف رتل 

هو أن يتناول الرياو جمموعة متنوعرتة مرتن األيعمرتة 

الغنيرترترتة بم رترترتادات األكسرترترتدة، مثرترترتل احلم رترترتيات، 

رات، رتراء، والربتقرتال، واملكسرترتراوات ا  رترتوا  

 والبذور 

هل رياضيو القوة والقدرة يف حاجة إىل تناول مكمالت 

 من البورو ؟

ن املعادن العغرية غرتري األساسرتية وهرتو البورون م

راوات، والفواكرته، رتموجود يف األيعمرتة، مثرتل ا  رت

واملكرسات، والبذور  ويت  امتعاوه بسهولة من قبل 

اسس ، ويقدر متوسط املتحعالت الغذائية بام يرتاوح 

ملليجرام يف اليوم  ولقد القى البرتورون اهتامًمرتا  6 -6

بعرترتد دراسرترتة عرترتام  كبرترترًيا يف رياضرترتات القرترتوة والقرترتدرة

م، والتي أشارت إا تواجد مستويات عالية من 6927

هرمون التيستريون لدى البرش بعد تناول مكمالت من 

رعة يف رت  وظهرترت مكمرتالت البرتورون بسرت57البورون

األسرترتواق مدعيرترتة أترترتا يمكرترتن اسرترتتخدامها كبرترتديل 

للمنشطات  ومع إعادة للنظر يف هذ  الدراسة كشرتفت 

ا بالشرتكل اسيرتد وترت  جتاهلهرتا  عن أنه مل يت  تفسرتريه

قاموا بإعطاء جمموعرتة مرتن النسرتاء  57نيلسون و مالؤ  

بعد سن اليأس نظام غذائي قليل برتالبورون، وبمجرترد 

انخفاض مستويات اهلرمون، ت  إعطاء مكمالت مرتن 

ملليجرامات من البورون يوميًّا  6البورون  بعد تناول 

عرترترتادت مسرترترتتويات التيسرترترتتريون واألسرترترترتوجني إا 

مستوياهتا الطبيعية  وهذ  الدراسرتة ركرتزت عرتىل كبرتار 

السن مرتن النسرتاء الرتذين مل يكونرتوا رياضرتيني، وكرتان 

املقعرترتود مرترتن املكمرترتالت عرترتال  الرترتنقص يف الغرترتذاء  

وعندما أجريت دراسة عىل األفراد الشباب املشرتاركني 

يف رياضرترتة بنرترتاء األجسرترتام ترترت  إعطرترتاء مكمرترتالت مرترتن 

مل يوجد هنا  تأثري ملليجراًما يف اليوم و 6.4البورون 

عىل مستويات هرمرتون التيسرتتريون والكتلرتة الع رتلية 

ا اليرترتة مرترتن الرترتدهون، أو القرترتوة باملقارنرترتة باملجموعرترتة 

مرترتن  (RDA)وال توجرترتد كميرترتة مرترتوه ارترتا  58ال رترتابطة 
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البورون يف اليوم  ومع ذلرت ، يعتقرتد أن االحتياجرتات 

ملليجرترترام يف اليرترتوم  وحتمرترتل  6املقرترتدرة يوميًّرترتا تكرترتون 

 61ترت  حتديرتدها برترت  (UL)يات العليرتا املرتأخوذة املستو

 67سرتنة، أكرترب، و 69ملليجراًما يف اليوم للبالغني من 

  وتنرتاول كميرتات قليلرتة 59ملليجراًما يف اليوم للشباب 

من البورون كام هو احلال مع مجيرتع العنرتا  الغذائيرتة 

يمكرترتن أن يتسرترتبب يف آثرترتار ضرترتارة، ومرترتع ذلرترت ، فرترتإن 

 61ملسرترتتويات أعرترتىل مرترتن مكمرترتالت مرترتن البرترتورون 

ملليجراًما مل يثبت أن تكون مفيدة، ويمكن أن تكون هلا 

 آثار سلبية 

هل جيب عا رياضيي القوة والقدرة أ  يكوندوا قلقد  

 بشأ  تناول الكالسيو ؟

الكالسرترترتيوم رضورب لعرترترتحة العظرترترتام، وتنميرترترتة 

الع الت، والووالت الععبية يف كرتل مرتن الرجرتال 

مرترتن رياضرترتيي القرترتوة والسرترتيدات  ولاسرترتف، فكثرترتري 

والقدرة ال يتناولون كميات كافية من الكالسيوم يوميًّا  

وغالًبا ما يتسبب هذا النقص عن يريق جتنب منتجات 

األلبان يف السعي للحعول عىل نحافرتة اسسرت   ولقرتد 

أظهرت الدراسرتات احلديثرتة أن ارتفرتا  املرتدخول مرتن 

الكالسيوم يمكن أن يساعد فعرتاًل عرتىل فقرتدان الرتو ن 

  والكثري مرتن هرتذ  األبحرتاث ركرتز 60دهون باسس وال

عىل األفراد الذين لدهي  و ن  ائد، ولقد وضعوا عرتىل 

وجبات مقيدة يف السعرات احلرارية مع تناول منتجات 

األلبان املختلفة ومكمالت الكالسيوم  ومرتن الفوائرتد 

املحتملة لرياضيي القوة هي أن ارتفا  تناول منتجرتات 

لسيوم يساعد ليس فقط عىل فقرتدان األلبان الغنية بالكا

الرترتو ن، ولكرترتن أيً رترتا يسرترتاعد عرترتىل ارتفرترتا  يف فقرترتدان 

الرتدهون باسسرت  باملقارنرتة بمنتجرتات األلبرتان القليلرتة 

  61بالكالسيوم أو املكمرتالت املنخف رتة يف الكالسرتيوم 

وباإلضرترتافة إا ذلرترت ، حتترترتوب منتجرترتات األلبرترتان عرترتىل 

لريرتاو  العديد من املواد الغذائية الاورية األخرترى

القوة والقدرة بام يف ذل  الربوتني، والكربوهيرتدرات، 

وفيتامني )دو، وفيتامني )الريبوفالفنيو من أجل تعزيرتز 

العحة العامة وجس  قوب  احلد األدنى هو من ثالث 

إا أربع حعص من األيعمة الغنية بالكالسيوم، مثرتل 

احلليب واللبن، وععري الربتقال املرتدع  بالكالسرتيوم، 

راء، وحليرتب العرتويا، رتراوات الورقية ا  رترتوا  

وغريها من بدائل األلبان، والتي جيرتب تناوهلرتا بشرتكل 

يومي بحي  ال تزيرتد عرتن التوورتيات احلاليرتة، وهرتي 

سرترترتنة للرجرترترتال  41 -69ملليجرترترترام مرترترتن  6111)

 والسيداتو 

 هل مكمالت الكرو  مهمة لرياضيي القوة والقدرة؟

الكروم معدن أسات يشار  يف تنظرتي  اإلنسرتولني 

من خالل التمثيل الغذائي للكربوهيرتدرات والرتدهون 

والربوتينرترتات  وذكرترترت بعرترتض الدراسرترتات السرترتابقة 

  كرترتا أدى إا 63،62تغيرترتريات إجيابيرترتة يف تركيرترتب اسسرترت  
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جمموعة متنوعةة مةا اعاعةا،امث مزةا ةيةااة ال ت ةة 

ااة قةةوة العضةة يةث وافاضةةال  ت ةةة الةةد و ث وةيةة

العضالم. ومع ذلكث  شضت العديد ما الدراسةام 

بعدم وجوا تأثري عىل تر يب اجلسم أو القوة العضة ية 

. يم ا احلصةول 64ث67بعد تناول م مالم ما ال روم 

عىل ال روم بسةوولة مةا لةالل امةعمةة و الوج ةة 

الغذائية مزا املرشومث واخلوخث وامل رسامث واحل وب 

والقةةرف ي ث واجلةة اث و ةةضار  ال ام ةةةث واخلمةةريةث

 ال يضث والش وعتة الدا نة.

هل جيب  ىلبر اضييبال وة بال دوة بلال وة أب    ب   

 وحللضل؟

رياضيو القوة والقدرة يؤاو  جمموعة متنوعةة مةا 

امفسجة التي تتط ةب دةدام عاليةةث و مةا لةوة  

ث والةذ  "hematuria"اجلسم؛ مما ينتج  يامتوريةا الةدم 

ا  يموج ةوب  أو ميوج ةوب  و ي و  واضًحا بوجو

ت ةةو  بسةة ب  "hematuria"ال ةةول. و يامتوريةةا الةةدم 

ت سري لاليةا الةدم احلمةرا،ث أو امفسةجة العضة ية. 

ويظور افحالل الدم عند عع ي رفةع امثقةال  نتيجةة 

لإلجواا ما رفع اموةا  الزقي ة.  ام  و احلال بالنس ة 

ا لتشة يا هليموج وب  الدمث فاحلديةد وور  أيًضة

امليوج ةةوب  الةةذ  اةةس  ام سةةج  االةةا لاليةةا 

العضةةالم ىتةةا احلاجةةة ل تضةةاعالم ال يميائيةةة 

 وافق ال العضالم.

وس اىو الرسعة  م جمموعة فريةدة مةا رياضةيي 

القوة والقدرة وجةد لةد م مسةتويام مناضضةة مةا 

احلديد عىل الرغم ما أ  الغال ية العظمةا و تةدري وم 

 ةا .  و عدم رفع أ  أو

و  Brigham" 68"واراسة أجرا ا بريجوام وةمةاله  

س اىة ما فريق اجلامعةث و ةذلك  52ىالة احلديد لة 

فاع يةة م مةةالم احلديةةد لةةالل موسةةم املنافسةةام. 

مةةا السةة اىام قةةد  71 ةةار امول أ   شةةا اعلت

س اىام تم تصنيضوم أ   2ستنضدم خماة  احلديدث وا

 93لةةد م أفيميةةا. املجموعةةة التجري يةةة تناولةةت 

م  يجراًما ما احلديد يوميًّةاث والتةي  افةت فاجحةة و 

منع ىدوث مسيد ما اعفاضةال و فسة ة احلديةد و 

 الدم باملقارفة مع املجموعة الضابطة. 

 

 

 

 

 

 

فسة ة احلديةد ومع ذلةكث اقة ا ال ةاىزو  ةيةااة 

لسيااة املاسو  ملدى  حي. وأفضا لة  افةامل ملنةع 

ىدوث فقة  و احلديةد  ةو أ  يتنةاول الرياضةيو  

ال زري ما امةعمة الغنية باحلديد يوميًّا. وإذا ادةت   و 

فقةةر الةةدم؛ فيجةةب استشةةارة الط يةةب ق ةةا تنةةاول 

 امل مالم ما احلديد.
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الترترتي أشرترتارت بعرترتدم وجرترتود فائرترتدة مرترتن مكمرترتالت 

الفيتامينرترتات واملعرترتادن للرياضرترتيني يف رياضرترتات القرترتوة 

  وإذا أراد الريرترتاو البحرترت  عرترتن ترترتأمني 70،69والقرترتدرة 

لترترتوفري املغرترتذيات  فمرترتن األف رترتل اختيرترتار العالمرترتات 

 -611التجارية املميزة  والتي ال حتتوب عىل أكثر مرتن 

القيمة اليومية لكل معرتدن أو فيترتامني ملنرتع % من 611

انثار اسانبية التي يمكرتن أن يسرتببها تنرتاول جرعرتات 

 كبرية من الفيتامينات واملعادن 

 

 احتياجات  ختتلف ثامناا: هل

 لرياضيي القوة والقدرة؟ السوالل

تناول السوائل واملاء هام سميع الرياضيني  يتكون 

وبالتا  عنرتدما حيرتدث  النسيج الع يل أساًسا من املاء 

اسفرترتاف ترترتنخفض وظرترتائف أداء الع رترتالت  وتنرترتاول 

كميات كافية من السوائل قبل وأثناء وبعرتد الوحرتدات 

التدريبية للقوة والقدرة واملسابقات سرتوف يسرتاه  يف 

شرترتعور الريرترتاو بالنشرترتا  والقرترتدرة عرترتىل التحمرترتل 

بشكل  ويلة وذات الشدة العالية والتعايفللتدريبات الط

 ل وحدة تدريبية جيد بعد ك

ما هي القضايا املثـة للقل  ليام يتعل  بتنداول السدوالل 

 لرياضيي القوة والقدرة؟

كام ذكر سابقا، فإن وظائف أداء الع رتالت سرتوف 

تنخفض عنرتدما يكرتون الرياضرتيون يف حالرتة جفرتاف  

ولكي يكون الرياو يف حالة ترييب جيدة قبل بدايرتة 

رياضرتيي القرتوة  حدة تدريبية أو منافسة جيب عىلأب و

والقدرة اتبا  املبادئ التوجيهية اليوميرتة للرتامء، والترتي 

ذكرت يف الفعل الثامن يف هذا الكترتاب  وأن ت رتاف 

السوائل املفقرتودة أثنرتاء كارسرتة الرياضرتة للتوورتيات 

اليومية من السرتوائل  واملحافظرتة عرتىل املرتاء يف منتهرتى 

األليرترتة يف ترترتدريبات رياضرترتيي القرترتوة والقرترتدرة ويف 

افسات بسبب التكرارات والشدة واملسافة  لرتذل   املن

جيب أن يكون املرتاء مرتن االهتاممرتات الغذائيرتة بشرتكل 

 يومي  

وأحد جوانب رياضات القوة والقدرة، والتي غالًبا 

ما ت دب إا تقييد تناول السوائل واسفرتاف هرتو نظرتام 

األو ان يف هذ  الرياضات  فاأللعرتاب الرياضرتية مثرتل 

واملعارعة، ورفع األثقال تعرتنف  املالكمة، واسودو،

الرياضرترتيني عرترتىل أسرترتاس و ن اسسرترت  يف املنافسرترتات 

الرياضية  وهدف الرياضيني هو  يادته قوهت  النسرتبية 

بالنسبة لو ن اسس   للحعول عىل ميزة ضد املنافس، 

والعديد منه  سوف هيدف للحد من الو ن قبل الو ن 

ة يف فاة و ن يف املنافسة مبارشة حتى يتمكنوا من املنافس

أقل  والتنافس يف فاات أو ان أقرتل يمكرتن أن يسرتمح 

ا من السيطرة عىل أب رياو لديرته و ن  للرياو نظريًّ

أقل منه، وربام يكون أقل منه يف القوة والقدرة  وأحرتد 

أرس  الوسائل وغري العحية حترتى انن هرتي خفرتض 

الو ن الرسيع من خالل وسائل متنوعة سفاف اسس  

املطايية، غرف البخار، واحلد من تنرتاول  مثل املالبس
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السوائل  والذب يمكرتن أن حيرتدث فقرتًدا يف الرتو ن يف 

من و ن اسسرت    71كيلوجراًما  9.6إا  6مدى ما بني 

ولذل  جيب أن يكون هرتدف الرياضرتيني هرتو ختفيرتف 

الو ن عىل نحو منتظ  عىل مدار األسبو  وأثناء موس  

املنافسة  وهذا النمط املستمر من فقدان الو ن و يرتادة 

الو ن الحًقا يف كثري من األحيان ي دب بعرتد ذلرت  إا 

، والتي ال "weight cycling"وجود نمط من دورة الو ن 

مكن فقرتط أن حترتدد عرتىل أسرتاس يرتومي وأسرتبوعي، ي

ولكن أيً ا يمكن أن يكون هلا آثر تراكمي عرتىل مرتدار 

املوس  بالكامل  وبعض من انثار السلبية النامجة عرتن 

اسفاف الشديد واملتعمد تشمل ضعًفا يف تنظي  حرارة 

دم عرت اسس ، فقدان يف الشوارد  كا يزيرتد مرتن خمرتاير

 نتظام ا

، وضعف يف "cardiac arrhythmias"رضبات القلب 

الكىل  كا ي ثر عىل وظائفها عىل املدى القعري  العديد 

من اهلياات اإلدارية وضرتعت تغيرتريات يف السياسرتات 

واملبادئ التوجيهية العارمة بسبب يبيعة أرضار هرتذ  

املامرسرترتة عرترتىل احليرترتاة، وذلرترت  مرترتن اسفرترتاف الشرترتديد 

 واملنافسات عالية الشدة 

تلقت رياضة املعارعة يف انونة األخرية اهتامًما ملرتا 

تبذله من جهود ملنع املشاكل املرتبطة بالعحة والنامجرتة 

عن اسفرتاف، وذلرت  عرتن يريرتق تغيرتري يف سياسرتاهتا 

وإجراءاهتا املتعلقة بتحديد احلد األدنى للرتو ن سميرتع 

الرياضرترتيني  وحالًيرترتا فرترتإن كرترتالًّ مرترتن الرابطرترتة الوينيرترتة 

معية واالحتاد الويني سمعيات املرتدارس للرياضة اسا

  73،72الثانوية وضعت هلا معايري للحد األدنى من الو ن 

احلد األدنى من الرتو ن للمعرتارعني ترت  حتديرتد  مرتن 

خرترتالل اختبرترتارات لتكرترتوين اسسرترت   للتأكرترتد مرترتن أن 

الرياضيني لن يفقدوا الو ن إا مستويات غري ورتحية 

اإلضرتافة إا أو مستويات منخف ة من دهون اسس   ب

و ن اسسرترت  واختبرترتار الرترتدهون، فرترتإن مجيرترتع الكليرترتات 

والعديد من املرتدارس الثانويرتة يقيسرتون اسفرتاف مرتن 

 >خالل اختبارات ثقل البول ويكرتون الثقرتل النرتوعي 

من الو ن  والتغيرتريات  قبل تقيي  احلد األدنى 6161

يف السياسرترتات واإلجرترتراءات لرياضرترتة املعرترتارعة هرترتي 

 احلفاظ عىل ورتحة الرياضرتيني خطوة إجيابية لامام يف

واألداء  املبادئ التوجيهية املوضوعة مثاالً لغريها مرتن 

 األلعاب الرياضية أللية تناول املاء يوميًّا للرياضيني 

وعىل الرغ  مرتن أن اسفرتاف الشرتديد هرتو أسرتاس 

مشاكل وحية إال أنه يمكرتن أيً رتا أن يقلرتل مرتن أداء 

نسجة القعرترية القوة والرسعة وتأثري ذل  عىل أداء األ

ثو، وليسرترتت برترتنفس الدرجرترتة كرترتام يف  61 >املرترتدى )

األنسجة التي تتطلب املزيد من القدرة عرتىل التحمرتل  

ولكن حتى يف الفرتة القعرية من اسهد ت  العثور عىل 

  وكلرتام  ادت مسرتافة 74أن الع الت تتأثر يف وظيفتها 

السرترتباق  كرترتان للجفرترتاف ترترتأثري أكرترترب )انظرترتر اسرترتدول 

ب يلخص انثرتار املعروفرتة للجفرتاف يف و، والذ6636

  75رياضات القوة والقدرة 
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 األداء املثايلللحصول عا 

رياضيو القرتوة والقرتدرة ينبغرتي 

إعطاء أولوية لعملية الرتييرتب 

عىل أساس يومي  وأن يتعلمرتوا 

انثار ال ارة املرتتبة عىل فقدان 

ريع بسرتبب اسفرتاف رتالو ن الس

والتشجيع عىل إدارة الو ن عىل 

فرتات يويلة املرتدى باسرتتخدام 

التغذيرترتة العرترتحية واملامرسرترتات 

 الرياضية اسيدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثمة جانب آخر فريد من نوعه يف رياضات األو ان 

هنا  فرترتة  منيرتة برتني وقرتت الرتو ن واملنافسرتة هو أن 

الفعلية، ولذل   فيام بني وقت الو ن واملنافسة الفعلية 

روبات يف رتيوجد هنا  الوقت لتنرتاول األيعمرتة واملشرت

حماولرترتة السرترتتعادة استشرترتفاء اسسرترت  للمجهرترتود العرترتا  

الشدة ولاداء األمثل  ومع ذل ، فهرتل يمكرتن حتقيرتق 

مثرتل هرتذا االسرتتنفاد؟  االستشفاء الكامل للجس  بعد

ا، والترتي  لاسف، فإن البحرتوث املوجرتودة قليلرتة جرتدًّ

توضح متاًما عن االستجابات الفسيولوجية واألداء مع 

و يلخرتص البحرتوث 6636 يادة الرتييب  اسرتدول )

احلالية لدراسة انثار الفسرتيولوجية واألداء للرتييرتب 

 بعد فرتة اسفاف الرسيع أو املعتدل 

يف يمكن حتديد احتياجات السوالل ألنشدطة القدوة ك

 والقدرة؟

احلفاظ عىل حالة 

املرترترتاء والسرترترتوائل، 

والرتييرترترترترترترترتب أو 

اإلماهرترترترترتة أثنرترترترترتاء 

رياضرترترترتات القرترترترتوة 

والقرترترتدرة مشرترترتااة 

لرياضرترتيي التحمرترتل 

والفرترترق الرياضرترتية، 

والرياضرترتيون حيترترتاجون إا إجرترتراء تقرترتديرات دقيقرترتة 

آثار معدًلت اجلفاف الرسيع واملعتدل عا         

 الوظالف الفسيولوجية وأداء القوة والقدرة

 الرتطيب اجلفاف العوامل

 الوظالف الفسيولوجية

 القلب واألوعية الدموية

 حج  الدم

 الدفع القلبي

 الواحدةحج  الدم يف الابة 

 معدل رضبات القلب
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 معدل التمثيل الغذالي

 القدرة الالهوائية )اختبار وينجتو

 السعة الالهوائية )اختبار وينجتو

 القدرة عىل استعادة االستشفاء بالدم

 جليكوجني الكبد والع الت

 جلوكو  الدم أثناء التدريب

 حتلل الربوتني أثناء التدريب
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 تنظيم احلرارة وتواز  السوالل

 الشوارد )الع الت/ الدمو

 درجة احلرارة الداخلية

 معدل العرق

 تدفق الدم باسلد
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 أداء القوة والقدرة

 قوة الع الت

 قدرة الع الت

 رسعة احلركة

 اختبار املحاكة للمعارعة
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  ،نقص  ،يادة   ال يوجد أب تغيريات معروفة أو العودة

 احتامل &إا القي  العادية، ؟ غري معروف، 

 Burge et al" 71"  * من بور  وآخرون

   Oopik et al" 77"من أوبي  وآخرون  ^

- Adapted from Wilmore JH. Weight category sports. 

In: Maughan RJ, ed. Nutrition in Sport. Malden, MA: 

Blackwell Science; 2000:637–645. Data acquired from 

reviews written by Fogelholm,78 Horswill,79 Keller et 

al.,81 and Oppliger et al.80. 
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كميرتات ملعدالت العرق الفردية والتعود عىل تنرتاول ال

املقرترتدرة أثنرترتاء الترترتدريبات، والتغلرترتب عرترتىل أب عوائرترتق 

 تنظيمية لتوفري السوائل 

 كيف يمكنك حتديد معدًلت العرق الفردية؟

يعمل املرتدربون، وأخعرتائيو العنايرتة بالرياضرتيني، 

وخرباء التغذية للحفاظ عىل الرياضيني يف حالة جيرتدة 

 من الرتييب أثناء التدريب واملنافسات، وحيتاجوا ألن

يكونوا عىل بينرتة باالختالفرتات يف فقرتدان العرترق برتني 

خمتلف األلعاب الرياضية وعال  كل العب عىل حرتد  

بناء عرتىل معرتدالت العرترق واحتياجاترته مرتن تعرتويض 

السوائل  وليس هذا فقط، ولكن أيً ا حتديد ترتأثريات 

البياات املختلفة عىل معرتدالت التعرترق  وعرتىل سرتبيل 

تكون تدريبة مرتن مرتزيج م، وي611املثال، فاروق عداء 

من تدريبات القوة يف داخل ورتالة مكيفرتة وترتدريبات 

للعدو بملعب خارجي باهلواء الطلق، والترتي عرتادًة يف 

الساعة الرابعة مساًء، ويمكن أن تعل درجرتة احلرترارة 

% 91 -71درجرترتة ماويرترتة مرترتع  64 -67ا ارجيرترتة إا 

 -61ريوبة بينام درجة حرارة العالة التدريبية تكرتون 

% ريوبرتة  وقرتام برتأداء 11 -41رجة ماوية مرتع د 66

 ييل: جتربتني للعرق يف مناخني خمتلفني واكتشف ما

 :جتربة العرق يف تدريب األثقال بالصالة التدريبية

أفرتاد  حتديد املفقود من الو ن أثنرتاء الترتدريب: -6

فاروق أن و نه قبرتل الوحرتدة التدريبيرتة لاثقرتال كرتان 

  لذل   فقد 77.6 كيلو جراًما وبعد التدريب 77.1

سرتاعة ترتدريب  6كيلو جراًما من و ن املاء أثنرتاء  1.4

كيلوجراًمرترتا مرترتن  1.4=  77.6 -77.1باألثقرترتال  )

 و ن املاء املفقودو 

حتديد ما يعادل من السوائل من جممو  الرتو ن  -6

 -1.4فاروق فقرتد مرتا يعرتادل ) املفقود أثناء التدريب:

دريبيرتة لاثقرتال لرًتا من السوائل أثناء الوحدة الت 1.7

 -1.4كيلوجراًما مفقود من الو ن يعرتادل  1.4)كل 

لرًتا من السوائل، فكان ينبغي تناول كمية إضافية  1.7

من السوائل للحفاظ عرتىل ترتوا ن  1.7 -1.4تعادل 

 السوائل أثناء الوحدة التدريبيةو 

حتديرترتد االحتياجرترتات الفعليرترتة مرترتن السرترتوائل  -6

فاروق يعرترف فوائرتد  :للرياو أثناء الوحدة التدريبية

لاداء الرياو ولرتذل   "euhydration"سوائية اإلماهة 

حيا  جاجة من السوائل يف كل تدريباته  ومع ذل ، 

يف والة األلعاب ينسى أن يتناول املرشوبات، فيتنرتاول 

لرًتا يف الساعة التدريبيرتة  بنرتاء عرتىل أسرتاس  1.6فقط 

تنرتاول  الو ن الذب فقد  يف الوحرتدة التدريبيرتة ينبغرتي

لرًتا من السوائل يف والة التدريب  1.9 -1.7حوا  

كرتان  1.7 -1.4لرترًتا ترت  تناوهلرتا +  1.6بالساعة ) 

مرتن  1.9 -1.7عليه تناوهلا إلقامة توا ن السوائل = 

 جممو  احتياجات السوائلو 

حتديد عدد اللرتات من السوائل الال مرتة لكرتل  -5
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 للحصول عا األداء املثايل

ينبغي لكل رياو إجرتراء عرتدة 

جترترترتارب للعرترترترق يف البيارترترتات 

ويف املختلفرترتة داخرترتل العرترتالة 

اهلواء الطلق  ومعدالت العرترق 

يمكن أن ختتلرتف بشرتكل كبرتري 

وذل  يمكن أن يعز  الرتييرتب 

األمثرترترترتل يف كرترترترتل البيارترترترتات  

واالختالفرترتات الفرديرترتة جيرترتب 

اكتشرترتافها وتوثيقهرترترتا ووضرترترتع 

خطط  الرتييب املناسبة القابلرتة 

 للتنفيذ 

وة به متت يف بسبب أن جتربة العرق ا ا ساعة تدريبية:

ساعة واحدة أثناء الوحدة التدريبية، فاروق يعرف أنرته 

لرًتا من السوائل  1.9 -1.7حيتا  بشكل مثا  تناول 

كل ساعة للحفاظ عىل املاء أثنرتاء الوحرتدات التدريبيرتة 

 باألثقال يف العالة التدريبية ذات املناخ املعروف 

 :جتربة العرق يف امللعب اخلارجي

أفرتاد د من الو ن أثنرتاء الترتدريب: حتديد املفقو -6

فاروق أن و نه قبرتل الوحرتدة التدريبيرتة بامللعرتب كرتان 

  لذل  فقرتد 71.6كيلو جراًما وبعد التدريب  77.6

سرتاعة ترتدريب  6كيلو جراًما من و ن املاء أثنرتاء  6.6

كيلوجراًما مرتن  6.6=  71.6 -77.6عىل العدو   )

 و ن املاء املفقودو 

السوائل من جممو  الرتو ن حتديد ما يعادل من  -6

 -6.6فرتاروق فقرتد مرتا يعرتادل املفقود أثناء التدريب: 

كيلرتو جراًمرتا  6.6لرًتا أثناء الوحدة التدريبيرتة )  6.4

 1.7 -1.4×  6.6كيلرترتو جراًمرترتا =  1.4÷ مفقرترتوًدا 

لرًتا كان ينبغي تناوله للحفاظ عىل  6.4 -6.6لرًتا = 

 مللعبو توا ن السوائل أثناء الوحدة التدريبية يف ا

حتديرترتد االحتياجرترتات الفعليرترتة مرترتن السرترتوائل   -6

 هر معرترتفاروق أح رت للرياو أثناء الوحدة التدريبية:

 جاجة من السوائل للوحدة التدريبيرتة، وتنرتاول فقرتط 

لرًتا  بناء عرتىل أسرتاس  1.6رشفتني منها تعادل حوا  

لرترًتا مرتن  6.1 -6.6الو ن الذب فقد  ينبغي تنرتاول 

لرترًتا ترت   1.6التدريبيرتة بامللعرتب )السوائل يف الساعة 

كان عليه تناولرته إلقامرتة ترتوا ن  6.4 -6.6تناوله + 

مرترترتن جممرترترتو  احتياجرترترتات  6.1 -6.6السرترترتوائل = 

 السوائلو 

حتديد عدد اللرتات من السوائل الال مرتة لكرتل  -5

بسبب أن جتربة العرق ا اوة به متت يف  ساعة تدريبية:

فاروق يعرف أنرته ساعة واحدة أثناء الوحدة التدريبية، 

لرًتا من السوائل  6.1 -6.6حيتا  بشكل مثا  تناول 

كل ساعة للحفاظ عىل املاء أثنرتاء الوحرتدات التدريبيرتة 

 باملالعب ا ارجية ذات املناخ احلار والريب 

راجرترتع جتربترترتي 

العرق، هنرتا  فرترق 

جرترترترتوهرب برترترترتني 

التجرترترترترترترترتربتني يف 

فرتة: املناخات املختل

تناول لفاروق حيتا  

لرترترترترًتا  1.9 -1.7

من السوائل يف حالة 

البيارترترترترتة البرترترترترتاردة 

واسافرترترتة  يف حرترترتني 

لرًتا مرتن السرتوائل يف حالرتة  6.1 -6.6تناول لحيتا  

البياة احلارة والريبة  فاروق جيب أن يتأكد أنه يتنرتاول 

الكميات الكافية من السوائل لكرتل بيارتة مناخيرتة ملنرتع 
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  يادة يف الرتييب وحتسني األداء التعرض إا نقص أو 

 ماذا جيب عا الرياضي  رشبه ومتى جيب ذلك؟

ومثل غرتريه  مرتن األلعرتاب الرياضرتية جيرتب عرتىل 

روبات رترياضيي القوة والقدرة الرتكيز عىل املرتاء واملشرت

الرياضية الستعواض السوائل أثناء الوحدات التدريبية 

تدريبية واملنافسات  واملاء العايف مناسب للوحدات ال

روبات رتالتي تستمر ألقل من ساعة واحرتدة، بيرتنام مشرت

روبات املف رتلة ألب أنشرتطة تسرتتمر رتالرياضة هي املش

 دقيقة  91 -11ألكثر من 

ومنطقيًّا، فإنه أكثر حتدًيا أن يتنرتاول رياضرتيو القرتوة 

والقدرة كميات كافيرتة مرتن السرتوائل أثنرتاء الترتدريب  

رتييرتب كرتل وينبغي عليه  أن يأخذوا فرتات راحرتة لل

دقيقة أثناء الربنرتامج الترتدريبي  والكميرتات  64 -61

الكافية من املاء أو مرشوبات الرياضة جيرتب تناوهلرتا يف 

كل فرتة راحة لتلبية االحتياجات الفرديرتة مرتن معرتدل 

العرق عىل مدى الساعة  الرياضيون يف حاجة إا حتمل 

املس ولية الشخعية يف املحافظرتة عرتىل حالرتة املرتاء مرتن 

إح ار  جاجات كلوءة بكميات كافية من املاء خالل 

واملرشوبات الرياضية إا التدريب وأن يرشبوها بشكل 

 مستمر 

ما هي كمية السوالل التدي جيدب عدا رياضديي القدوة 

 والقدرة تناوهلا بعد الوحدات التدريبية واملسابقات؟

يمكرترتن لرياضرترتيي القرترتوة والقرترتدرة فقرترتدان كميرترتات 

ائل أثنرترتاء الترترتدريب معتدلرترتة إا كثرترترية مرترتن السرترتو

واملنافسات، وهي حتتا  إا استعواض يف أرس  وقرتت 

ككرتن بعرترتد الترترتدريب الريرتاو  ويمكرترتن الرجرترتو  إا 

الفعرترتل الثرترتامن للمبرترتادئ التوجيهيرترتة للرتييرترتب بعرترتد 

التدريب، والتي تعترب مناسبة وقابلة للتطبيق لرياضيي 

القوة والقدرة  وينبغي أن يسعى الرياضيون جاهرتدين 

لكميات املثىل من السوائل يف الوقت املناسرتب لتناول ا

 )والتي ت  حتديدها من خالل جتربة العرقو 

 

ا: ما هي إسرتاتي،يات ختطيط الوجبات   تاسعا

 الغذالية يف التدريب أو املنالسات، والتي جيب

 النظر إليها أثناء مسابقات القوة والقدرة؟ 

إسرترترتاتيجيات تنرترتاول الوقرترتود والسرترتوائل أثنرترتاء 

رياضات القوة والقدرة سهلة يف التحك  باملقارنرتة مرتع 

غريها من األلعاب الرياضية  نظًرا لطبيعتها عىل فرتات 

 متقطعة  

ومع ذلرت ، حيترتا  الرياضرتيون إا ختطرتيط مسرتبقا 

يفة، و جاجات املاء، واأليعمرتة إلعداد الوجبات ا ف

القادمرتة تشرتمل بعرتض األفكرتار  نعاش  واألجرتزاءلص

لتناول الوجبات ا فيفة من الطعام فيام بني املسابقات، 

وكذل  تناول الوجبات ا فيفة والرسيعة والتي ترتوفر 

اسرترتتعادة االستشرترتفاء بشرترتكل أمثرترتل بعرترتد الوحرترتدات 

 التدريبية العالية الشدة 
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فة بني ما هي اخليارات العالية اجلودة من الوجبات اخلفي

 السباقات يف البطولة؟

بالنسبب ل لبب يا رياضبباة القببوة والقببدرة   بب  

سب اااة اضامببور واضيبدا  بو سبب اااة السب ا ل  اببد 

يكو  للريايض عدد  ن السب اااة يننبا ف  ي با عب  

 دار اليوم. وهذه احلاالة تنطبو  عبادة عب  د بود 

عبباا الةببدة و ببن  ببح  ببية را ببل ةويلببل السببنيادة 

ا   الس اق النباا. والرياضبيو  ح  ا بل االسنةفاء 

للنأكد  ن ب  لدهيح ةاابل كا يبل وسبواج   يبدة عب  

روف الطاابل ب دار اليوم. و ع ذلك   إ  إمجباا   ب

لدهيح يينرب صغرًيا نس يًّا؛ لذلك جيب ب  يكو  تنباو  

اضواد الغذاجيل بني الس اااة  يند . واهلدف  ن ذلبك 

للحفبا  عب   سبنو  هو تو ري  ا يكفب   بن ةاابل 

السكر ح الدم وإمجباا  سبنوياة الطاابل عاليبل   بع 

النقلي   ن خطر ا نالء اضيدة واأل ياء وعدم الرا بل. 

والو  بباة ايفيفببل الناليببل ي كببن ب  تكببو   ناسبب ل 

 إل داد الطاال للرياضيني بني الس اااة ح يوم ال طولل:

 .الفواكه الكا لل والي اجر 

 الطاال.اجلرانوال بو اام ا   

 .)ن ف سندوتش )و ن األمهيل ب  يكو   ربد 

   الزباد   واحلليب خاا الدسبح )و بن األمهيبل ب

 يكو   ربًدا(.

  اي ز بو الكيبك اإلنلليبز   بع اهلبالم بو ك يبل

 صغرية  ن زبدة  و  السوداين.

 .اضرشوباة الرياضيل بو اضاء 

وين غبب  عبب  الرياضببيني النيببود عبب  الو  بباة 

ب نباء النبدريب لامبو  عبدم و بود  ةباك   اضنناولل

هام يل ب ناء يوم اضنا سبل. وبحيبال ال يبنح تنباو  ب  

 يشء  ديد ح يوم اضنا سل.

ما هي اخليارات العالية اجلودة منن الوجبنات اخلفيفنة 

 بعد املسابقات؟

وباض   كو ح الو داة الندري يل الببد للرياضبيني 

قاة لل دء ح تغذيل ب سا  ح بةك  صحيح بيد اضساب

ع ليل اسنيادة االسنةفاء. و ن النا يل اض اليل  ين غب  

 03 -11ب  ينناو  الرياضيو  و  ل خفيفل ح غامو  

دايقل  ن االنن اء  ن اضسابقاة ح اليوم  وح ك ري  ن 

األ يا  يكو  الريايض بييًدا عن اضنز . ولذلك؛  إنبه 

أة والن  ي كن يين د ع  اضواد الغذاجيل والسواج  اضي 

رشاؤهببا عبب  الطريببت. والنملطببيو اضسبب ت وإ امببار 

الو  اة ايفيفل هو داجو  ن ب ام  اييباراة. و بيو 

رييل الن  ي كبن بييل عدة اايا اة  ن الو  اة الس

ب  تكو   ي أة بدو  تربيد ويبنح تناوهلبا   بارشة بيبد 

 اضنا سل:

 .سندوتش زبدة  و  السوداين و اهلالم 

 كا لل.الفواكه ال 

  الي بباجر و ليببب ال ببويا وب  تكببو   ي ببأة ح

 ع واة  يق ل.

  باضاءيت اإل طار اجلاهزة  والن  ي كن ب  ختنلو  سا 
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  رياضيو القوة يشاركون يف الرياضات التي تتطلرتب

 ة من إنتا  قوة الع الت  ورياضيومستويات عالي

القدرة يشاركون يف الرياضات التي تتطلرتب مزجًيرتا 

من قوة كبرية مع رسعرتة احلركرتة  عرتىل الرترغ  مرتن 

ترتا أعرتىل االختالف، فيمكن ووف القوة والقدرة 

أنشرترتطة قعرترترية، وتكرترترارات ألنشرترتطة الع رترتالت 

 املكثفة 

  األنسجة القعرية، وتكرترارات أنشرتطة الع رتالت

الطاقرتة إا ت فوريرتة مرتن ااملكثفة حتترتا  إا إمرتداد

الع الت  ونتيجة لرتذل   فرتإن النظرتام األسرتات 

الذب تعتمد عليه أنشطة القوة والقدرة يف احلعول 

 نظام الفوسفا   وكلام  ادت فرترتةعىل الطاقة هو ال

 النشا    ادت مسالة النظام الالهوائي 

 ي يف تغذيرتة األفرتراد املشرتاركني يفرتاالهتامم الرئيسرت 

تناول كميات كافية من رياضات القوة والقدرة هو 

السعرات احلرارية اليومية  الكميرتات الكافيرتة مرتن 

السعرات احلراريرتة اليوميرتة ال ت رتمن فقرتط ياقرتة 

كافية للتدريب واملنافسات واسرتتعادة االستشرتفاء، 

ولكنها أيً ا تساعد الرياو يف احلفرتاظ عرتىل أو يف 

عملية البناء عىل املستوى احلا  من الكتلة الع لية  

للكميات املنخف ة من السرتعرات احلراريرتة يمكن 

أن ترترت دب إا متثيرترتل األنسرترتجة الع رترتلية لتلبيرترتة 

 ة رترتدان األنسجرت  وفقرتاقة يف اسسرتات الطرتاحتياج

 
 
 

 لع لية يا برياضيي القوة والقدرة  ا

  ألن العديد من رياضات القوة والقدرة يعتمد عرتىل

الغذائي الالهرتوائي وعرتىل الكربوهيرتدرات  التمثيل

ر فرترتة األداء رتي  ولكرتن بسرتبب قعرترتكوقود رئيس

فاستنفاد خما ن اسليكوجني يف الع الت لن يكون 

ي يف التعب يف مسرتابقات القرتوة رتهو السبب الرئيس

والقدرة  ولذل   فرتإن حتميرتل اسليكرتوجني قبرتل 

ا   مسابقات القوة والقدرة ليس رضوريًّ

  جرامات من الكربوهيرتدرات يوميًّرتا  61 -2تناول

لكل كيلرتوجرام مرتن و ن اسسرت  أثبرتت تعرتويض 

وجتديرترتد خمرترتا ن اسليكرترتوجني لرياضرترتيي القرترتوة 

% مرتن إمجرتا  11 -44والقدرة  وهذا يمثل حوا  

 السعرات احلرارية املتناولة يف اليوم 

  معظ  األبحاث تدع  تناول الكربوهيرتدرات عنرتد

القوة والقرتدرة، ساعات قبل وأثناء رياضات  5 -6

ولكرترتن بعرترتض الرياضرترتيني يشرترتعرون برترتأت  يف أداء 

أف ل عىل معدة فارغرتة  وبسرتبب اسرتتنفاد خمرتا ن 

الطاقة، والتي نادًرا ما تكون سبب التعرتب يف هرتذ  

الرياضات  فينبغي عىل الريرتاو واملرتدرب جتربرتة 

عدد من ا طط الغذائيرتة املختلفرتة واالعرتتامد عرتىل 

عرترتب نفسرترتيًّا أحرترتدها، والرترتذب يتوافرترتق مرترتع الال

 وفسيولوجيًّا 

  تناول الكربوهيرتدرات يف أرس  وقرتت ككرتن بعرتد

 النقاط الرليسية الواردة يف هذا الفصل



  التطبيقات العملية يف تغذية الرياضيني 766

التدريب أو األداء الرياو مهمة يف جتديرتد خمرتا ن 

اسليكوجني، وتوفري نمو لانسجة الع لية، وربام 

تقليل مثبطات املناعة الناجتة من الترتدريب املكثرتف 

 أو املنافسة 

 جترته تناول الربوتني رضورب الستيعاب اسس  حا

إلورتالح الع رترتالت وبنرترتاء األنسرتجة الناجترترتة مرترتن 

تدريب القوة والقدرة  ومرتع ذلرت ، هنرتا  سرتقف 

 6 <للترترتأثري، وأب  يرترتادة يف تنرترتاول الربوترترتني )أب 

جرام لكل كيلوجرام مرتن و ن اسسرت و ال يشرتجع 

عرترتىل نمرترتو املزيرترتد مرترتن الع رترتالت برترتدون الترترتدريب 

والذب هو يف حد ذاته حافًزا  ويت  حتويل األااض 

 مينية الغري مستخدمة إا دهون وليس ع الت األ

  تناول الكربوهيدرات والربوتني قبل وكرتذل  بعرتد

تدريبات القوة والقدرة يبدو أن هلا تأثرًيا إجيابيًّرتا يف 

جراًما من  64 -1ختليق أو تكوين الربوتني  تناول 

جراًما من الكربوهيدرات ال  64 -66الربوتني مع 

نات الع رتالت، ولكنرته يساعد فقط يف ختليق بروتي

 أيً ا سيرس  يف جتديد احتيايي الطاقة 

  الدهون ليست معدًرا رئيسيًّا للطاقة يف مسرتابقات

القوة والقدرة  ولرتذل  فرتإن االعتبرتارات الغذائيرتة 

قبل وأثناء وبعد التدريب واملسابقة مبارشة ليسرتت 

مهمة، ومع ذل  فالدهون هامة التبا  نظام غذائي 

وة والقرترتدرة، وينبغرترتي أن مترترتوا ن لرياضرترتيي القرترت

% مرتن جممرتو  64تستهل  باعتدال )أب أقرتل مرتن 

السعرات احلرارية اليوميةو، وأن تكون األغلبية من 

 الدهون غري مشبعة 

  مكمرترتالت الفيتامينرترتات واملعرترتادن لرياضرترتيي القرترتوة

والقدرة مل تظهر  يادة يف االستشفاء من التدريب أو 

فرهرتا حتسني أداء الرياو أعىل مرتن تلرت  الترتي يو

النظام الغذائي املتوا ن  ويمكن تناول قرتر  مرتن 

الفيتامينات واملعرتادن لترتأمني العنرتا  األساسرتية، 

% 611ولكن اسرعات املقدمة ينبغرتي أال تتجرتاو  

 % من القيمة اليومية 611إا 

  كام هو احلال مع أب رياو فإن تناول السوائل أمر

رضورب، لرترتيس فقرترتط للوظرترتائف الفسرترتيولوجية 

باسس ، ولكرتن أيً رتا مرتن أجرتل البقرتاء   الطبيعية

وبسبب االختالفات يف الظروف البياية التي يمكن 

أن ت دى فيها رياضات القوة والقدرة، فرتإن إجرتراء 

جتربة العرق يساعد يف تقيرتي  احتياجرتات الريرتاو 

 الفردية من السوائل 

  إعرترتادة اإلماهرترتة )ترترتوا ن السرترتوائلو باملرترتاء مناسرترتبة

تستمر ألقرتل مرتن سرتاعة، للوحدات التدريبية التي 

ويف ل مرشوبات الرياضة لانشطة الترتي تسرتتمر 

ألكثر من ساعة  وأف ل يشء إلعادة الرتييب هو 

كيلوجراًمرتا  1.545لرًتا لكل  1.7 -1.4تناول 

من و ن اسس  املفقود أثنرتاء الوحرتدة التدريبيرتة أو 

 املنافسة 
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لقدرة يمكن الرتتحك  برته بسرتبب يبيعتهرتا القوة وا

املتقطعة  واهلدف من ذل  هو توفري ما يكفرتي مرتن 

الطاقرترتة للحفرترتاظ عرترتىل مسرترتتوى السرترتكر يف الرترتدم 

ومستويات الطاقة اإلمجالية عالية، مع التقليرتل مرتن 

 خطر امتالء املعدة واألمعاء وعدم الراحة 

 أسئلة الفصل:

الفرق بني القوة والقدرة؟ وأب جمموعة من  ما هو- 6

رياضيي رفرتع األثقرتال تعتمرتد أكثرتر عرتىل القرتدرة: 

 رباعي األوملبي أم رباعي القدرة؟ ناقا ملاذا 

ما هو نظام الطاقة الذب يوفر غالبية الطاقة أثناء أداء -6

م عدو رسيرتع؟ وأب مرتن املغرتذيات 511سباق الرت 

ء الرياضرتني؟ الكبرية التي تكون األكثر ألية هلرت ال

 وملاذا؟

ما هو نظام الطاقة الذب يوفر غالبية الطاقة أثناء أداء -6

رمي الرمح؟ وخالل فرتة االستشفاء برتني الرمرتي، 

 أب نظ  الطاقة هو األه ؟

ما هي االختالفات يف احتياجرتات الطاقرتة اليوميرتة -5

لرياضيي القوة والقدرة، والتي ختتلف عن رياضيي 

ت الغذائيرترتة ا اورترتة التحمرترتل؟ نرترتاقا االحتياجرترتا

لرياضيي القوة والقدرة وكيف يمكن أن ي ثر هرتذا 

 عىل خططته  الغذائية 

للرياضيني الرتراغبني يف اكتسرتاب الرتو ن، مرتا هرتي -4

السعرات احلرارية الزائدة الترتي حيترتاجون هلرتا كرتل 

 هي املشاكل التي ترتبط مرتع اكتسرتابأسبو ؟ وما 

ا؟  الو ن برسعة كبرية جدًّ

 

 

لربوتينات التي جيرتب تناوهلرتا؟ ومترتى ما هي كمية ا-1

 يت  ذل  لزيادة أف ل يف ختليق الربوتني؟

كيف يمكنرت  ترتيرتب املغرتذيات الثالثرتة باألليرتة -7

 لرياضيي القوة والقدرة؟ دافع عن إجابت  

كيرترتف يمكنرترت  حتديرترتد متطلبرترتات السرترتوائل ألحرترتد -2

رياضيي القوة والقدرة؟ وما هي التوويات احلالية 

سرتوائل املسرتتخدمة يف إعرتادة حول كميرتة ونرتو  ال

 اإلماهة )توا ن السوائلو؟

ما هي األهداف الرئيسية للغرتذاء لرياضرتيي القرتوة -9

 والقدرة يف يوم املنافسة؟
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 الفصل الرابع عشر

 الرياضات الجماعية
 

 

 ًما هي أوجه االختالف بالنسبة لرياضيي الرياضات اجلامعية؟أولا : 

 اجلامعية؟: ما هي أنظمة الطاقة املستخدمة أثناء الرياضات ثانياا 

 هل ختتلف احتياجات السعرات احلرارية لرياضيي الرياضات اجلامعية؟ثالثاا : 

 ا  : هل ختتلف احتياجات الكربوهيدرات لرياضيي الرياضات اجلامعية؟رابعا

 ا  : هل ختتلف احتياجات الربوتني لرياضيي الرياضات اجلامعية؟خامسا

 ا  ت اجلامعية؟: هل ختتلف احتياجات الدهون لرياضيي الرياضاسادسا

 ا  : هل ختتلف احتياجات الفيتامينات واملعادن لرياضيي الرياضات اجلامعية؟سابعا

 ات اجلامعية؟ضالسوائل املختلفة لرياضيي الريا : ما هي توصياتثامناا 

 ا                                                                                                                                                                                                                                      إليها : ما هي إسرتاتيجيات ختطيط الوجبات الغذائية يف التدريب أو املنافسات، والتي جيب النظرتاسعا

 بقات الرياضات اجلامعية؟أثناء مسا                 

  

727 

 التساؤلتًاملهمةًيفًالفصل
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 أنت أخصائي التغذية
 

العب هوكي عىل اجلليد بالسنة التحضريية يف اجلامعة  وبدأ يفوز مع الفريق عىل املستوى الوطني. وهو من  طارق

الالعبني املجتهدين وذو مهارات تنافسية عالية عىل اجللياد. فاوجيف يف انوناة اةخاريه أناه يااعر بالتعاب أثنااء 

اا التدريب حتى انه خرج من املباراه اةخريه؛ ةنه كان غري قاد اا وأيضا ر عىل التقاط أنفاسه. وهذا اةمر جعلاه قلقا

ا يف الدراسة   اا لاللتحااق  واالمتحانات  واةوراق الدراسيةمدربه. وأخذ يرشح أنه ماغول جدًّ ةن لديه طموحا

بكلية الطب بعد خترجه من السنة اةوىل  ويعرف أنه يف حاجاة إىل درجاات اتاازه للقباول بالكلياة. وأخ اائي 

للفريق تقابل معه لتحديد ما إذا كان يلبي احتياجاته من املغذيات والسوائل ومتطلبات الطاقاة مان أجال التغذية 

ا.  أسلوب حياته الناط جدًّ

ًاألسئلة:

 ما هي اةسئلة املحدده التي  ب أن تسأهلا لطارق حول كمية املواد الغذائية املتناولة؟ 

 كيف يمكنك حتديد احتياجاته من الطاقة؟ 

 ك حتديد ما إذا كان يلبي احتياجاته من السعرات احلرارية واملغذيات أم ال؟كيف يمكن 
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ًأولا:ًماًهيًأوجهًالختالفًبالنسبةً

ًالرياضاتًاجلامعية؟لرياضييً

هاي الرياضاات  "team sports"الرياضات اجلامعية 

اا عاىل  التي يامرسها اثناان أو أكرار مان الرياضايني معا

منطقااة لعااب مااارتكة هلميمااة اموعااة مقابلااة ماان 

ا  املنافسني. وبعض الرياضات اجلامعية واةكرار يايوعا

هي كره القدم اةمريكية  والبيسابول  واهلاوكي عاىل 

وكره القدم  وكره الطائره  وكره السالة. وماع  اجلليد 

اا عاىل  ذلك  فاملعلومات يف هاذا الف ال تنطباق أيضا

غريها من الرياضات غري املعرتف هبا عىل أهنا رياضات 

مجاعية  مرل لعبة الركبي  واهلوكي  ولعباة الكارو . 

والرياضات الفردية  والتي يؤدي كل فرد فيها بمفارد  

ه مااع اةفااراد انخاارين يف سااباق ثااع دمااع درجاتاا

الستخالص نتيجته  وأمرلة هاذ  الرياضاات الفردياة 

هي اجلمباز  والساباحة  والغطاو وساباقات امليادان 

واملضامر  والتنو  وامل اارعة. واملامرساات الغذائياة 

ملراال هااؤالء الرياضاايني اةفااراد الااذين يااااركون يف 

 الفريق متت مناقاتها يف الف لني الراين عرش  والرالا 

 عرش.

والرياضات اجلامعية تع توصيفها بأهناا الرياضاات 

الالهوائية ةن النجاح غالباا ماا يعتماد عاىل املهاارات 

البدنيااة  والتااي تتطلااب انقباضااات فيعااة مكرفااة  

وحركااات قويااة بالعضااالت. وكااام تااع توضاايحه يف 

ريعة للحركااات االف اال الراااين فاالنقباضااات الساا

تهاا يف املقاام اةول مان العضلية املكرفة يتع توليد طاق

)النظاام  (ATP)خالل اةديناوزين ثالثاي الفوسافات 

الفوساافا و والنظااام الالهااوائي. ومااع ذلااك  فاا ن 

ت نيف الرياضيني بالرياضات اجلامعياة إىل رياضايني 

ا مضلالا.  بالرياضات الالهوائية يمكن أن يكون ت نيفا

ريع والقفم والرماي واملحااوره اتااج يف اوالعدو الس

الواقع إىل حركات الهوائية  ولكن  ب أن نتاذكر أن 

هذا يتع أثناء حلظات أقل يف الااده باني االنقباضاات 

الالهوائياة يف ااولاة للجسااع الساتعاده االستااافاء. 

وتعترب عملية استعاده االستافاء عملية هوائية تتطلب 

طاقة. وأثناء استعاده االستافاء ااول اجلسع تعويض 

و املساتخدم وإزالاة ATP , CPالطاقة )الفوسفات عايل 

أي أمحاااال الكتيااك متكونااة أثناااء احلركااات ذات 

االنقباضات الالهوائياة. فمان خاالل حتساني اللياقاة 

ا عىل اساتعاده االستاافاء  اهلوائية يكون الريايض قادرا

باكل كامل بني االنقباضات احلركية. وأثناء املباراه أو 

ية متقطعة خالل التدريب عندما حتدث انقباضات حرك

ساااعات  فالرياضاايون غااري  3 -2فاارته زمنيااة ماان 

 ,ATPالقادرين عىل اساتعاده مساتويات الفوسافات )

CP و باكل كاٍف أثناء الفرتات اةقل يف احلركة ساوف

رعة. والفاال يف إدرا  أيياة ايفقدون طاقة كبريه بس

النظااام اهلااوائي حتااى يف الرياضااات اجلامعيااة املسااامه 

بالرياضات الالهوائية تؤدي إىل التعب باكل تقليدي 

 املبكر والتأثري السلبي عىل اةداء.
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 للحصولًعىلًاألداءًاملثايل

عادم االعاارتاف بأييااة النظااام 

اهلااوائي للرياضااات اجلامعيااة  

والتااي يعتقااد أهنااا رياضااات 

أن يااؤدي إىل الهوائيااة  يمكاان 

ظهور التعب مبكاراا وفاال يف 

 اةداء البدين.

ًثانياا:ًماًهيًأنظمةًالطاقةًاملستخدمةً

ًأثناءًالرياضاتًاجلامعية؟

االيرتا  يف الرياضات اجلامعية يعتماد عاىل مجياع 

أنظمة الطاقة الرالثة يف اجلسع  ولكن النظام الفوسفا  

والنظام اهلوائي يعترب املساهع اةكرب. وكام هو موضا  

و يف الااكل 7باملنطقة الداكنة يف اجلانب اةيرس رقاع )

الطاقاة  (ATP, CP)و ياوفر النظاام الفوسافا  7117)

ا حلركااة  الالزمااة لالنقباضااات العاليااة الاااده جاادًّ

ريع االعضالت الالزماة للقفام والركال والعادو السا

والرمي. ويأ  دور النظام اهلوائي أثناء احلركات اةقل 

يف الاده التي حتدث بني االنقباضات من اجلهد. وهذ  

املنت ف تؤدى ببطء وبأقال يف االنقباضات احلركية يف 

الطاقة املطلوبة )أي يده منخفضةو ويتع توضيحها يف 

و. والنظام اهلاوائي 7117و يف الاكل )1املنطقة رقع )

ال يمد احلركات املنخفضة الاده بالطاقة فقاط ولكناه 

ا يف استعاده االستاافاء. وبعبااره أخارى   يساعد أيضا

نظاام الفوسافا  ف ن النظام اهلوائي يعمل عىل دديد ال

(ATP, CP) الذي تاع و

اساااتخدامه يف وقااات 

 سابق.

والفااال يف إعاااده 

يااااحن العضااااالت 

بالنظاااام الفوسااافا  

(ATP, CP)  بااااااني

التكاارارات يمكاان أن يااؤدي يف النهايااة إىل انخفاااال 

ون ياةداء الريااايض  وهااذا يوضاا  ملاااذا الرياضاا

املااركون يف الرياضات الالهوائية يفضلون التادريب 

التحمل إلدراكهع بأيياة النظاام اهلاوائي لا داء عىل 

اةفضل يف الرياضاات اجلامعياة  وأن تااتمل بارام  

التدريب اخلاصة هبع عىل التدريب عىل التحمل والذي 

يركم عىل النظام اهلوائي الاذي يتكياف وي اب  أكرار 

  وهذا بدوره يمكان رياايض (ATP) الا قدره عىل إنتاج

تعاده االستاافاء برساعة؛ الرياضات اجلامعية عىل اسا

خالل الاا  (ATP, CP)وبالتايل اافظ عىل مستويات الا 

أو أكرر من الساعات التي حتتاجها معظع مساابقات  2

 الرياضات اجلامعية.

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

 (.ًًنظمًالطاقةًيفًالرياضاتًاجلامعية.14.1الشكلً)

Source: Bower RW, Fox EL. Sport Physiology. 3rd 

ed. Dubuque, IA: William C. Brown; 1992.Reprinted 

with permission of the McGraw-Hill Companies. 
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ًاحتياجاتًالسعراتًًختتلفًثالثاا:ًهل

ًاحلراريةًلرياضييًالرياضاتًاجلامعية؟

ماان أهااع الفااروق يف احتياجااات الطاقااة لفئااات 

رياضايني الرياضيني يف الرياضات اجلامعية باملقارناة بال

والتحمل هو التباين الكباري  رياضات القوه والقدرهيف 

يف االحتياجات من السعرات احلرارية. ولكل رياايض 

عىل حد  يمكن أن تتغري االحتياجاات مان الساعرات 

عاىل أساا  ياومي بسابب لاه احلرارية بدرجة كباريه 

االختالفات يف اجلداول الممنياة للتادريب واملنافساة. 

حتياجااات ماان ويرجااع ساابب هااذا التفاااوت يف اال

السعرات احلرارية للعديد من العوامل مرل طبيعة هذ  

الرياضة ومكان اللعاب لكال العاب والاوزن احلاايل 

جلسع كل العب. وهذ  االختالفات  ب النظار فيهاا 

عند حساب احتياجات الطاقاة ووضاع خطاة غذائياة 

 لكل العب عىل حد .

واالحتياجات مان الساعرات احلرارياة يمكان أن 

ا باني أعضااء الفرياق يف الرياضاة ختتلف اخ ا كبريا تالفا

اا ملاا  الواحده بسبب االختالفاات يف أدوارهاع  ووفقا

يمليه مكاهنع. وعىل سابيل املراال  العباو كاره القادم 

ساعر حاراري  3777 -3777باكل عام يستهلكون 

. ومع ذلك  تعتمد املتطلباات الفعلياة مان 1 2يف اليوم 

عاب يف الفرياق. السعرات احلرارية عىل مكاان كال ال

فالعبو خط الن ف والعبو خط الوسط يف كره القدم 

 رون معظع فرتات املباراه  يطاردون الكره ويلعباون 

يف كل من الدفاع واهلجوم. والعب خط الن ف  ري 

كيلومرتات يف املباراه منها نسبة كبريه تؤدى  77حوايل 

. ومان ناحياة أخارى  يلعاب حارا  3بادات عالية 

ملدافعون يف ن ف امللعب و ارون أقال مان املرمى وا

الالعبني املتقادمني؛ وبالتاايل يساتخدمون طاقاة أقال 

بكرااري. ولااذلك؛ فعنااد حساااب احتياجااات الطاقااة 

لرياضيي الرياضات اجلامعية ينبغي النظر يف طبيعة هذ  

الرياضة فضالا عن مكان كل ريايض مان الفرياق قبال 

 اختاذ التوصيات النهائية.

وبعض الرياضيني لدهيع وزن ثقيال  مرال العباي 

الوسط يف كره القدم اةمريكية  يف حني آخرين وزهنع 

أقل بكرري  مرل العبي اهلوكي وكره القدم. والالعبون 

ا أكارب مان الكتلاة ةداء  اةكرب يف احلجع اتاجون قدرا

رياضتهع باكل جيد؛ وبالتاايل اتااجون زيااده كتلاة 

القدم اةمريكياة يامدادون يف  العضالت. والعبو كره

احلجع كل سنة. ويف مقارنة بني العباي كاره القادم يف 

م وجدت زيااده ذات 2777م و 7777اجلامعات من 

داللة إح ائية يف حجع اجلسع لالعبي الربع اخللفاي  

. العبااو 4العاادائني اخللفيااني  واملهااامجني  واملاادافعني 

%و عند 717اهلجوم أظهروا أكرب زياده يف كتلة اجلسع )

م. وتعنااي اةحجااام الكبااريه 7777املقارنااة بعااام 

احتياجات أكارب مان الساعرات احلرارياة وارتفااع يف 
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مرصوف الطاقة. وليو مان غاري املاألوف لظهاري 

كيلوجرام أن تكون لديه احتياجاات  731خلفي وزنه 

سعر حراري من أجل احلفاا   0777للطاقة أكرر من 

يف املقابال  العاب يف عىل الاوزن يف الياوم الواحاد. و

ا اتاج فقاط إىل  71مكان آخر وزنه   3077كيلوجراما

 سعر حراري يف اليوم للحفا  عىل وزنه.

روفة اومطابقة السعرات احلرارية املتناولة مع امل ا

ا لرياضيي املنافساات. اثناان مان  يمكن أن يكون حتديا

الباحرني درسا أربع اموعات من الرياضيني السيدات 

ره الطائره  والساباحة  وعاداءات املساافات يف لعبة ك

املتوسطة  و راق اات البالياة يف اليوناان أثنااء الفارته 

 . 5االنتقالية وفرته املنافسات 

ووجد الباحران أن متوسط تناول الطاقة كاان أقال 

روف الطاقااة يف كاال املجموعااات اماان متوسااط م اا

اةربع من الرياضيات. فرتاوح متوسط الطاقة املتناولة 

سعر حاراري يف الياوم  وتاراوح  2307 -7077ن م

هلان يف  2307 -2707متوسط الطاقة املرصوفة مان 

هذ  الدراسة. ودراسات أخرى أظهرت نفو النتاائ  

روف الطاقة ومع متوساط تنااول التناول الطاقة وم 

ا يرتاوح من بني  سعر  2177 -7177للرياضيات أيضا

 . 6 8حراري يف اليوم 

لالعبي كره الطاائره زاد تنااول  ويف دراسة باليونان

الطاقة أثناء فرته املنافسات وحتقق توازن الطاقاة. بيانام 

يف الفرق الرالثة اةخرى يف هذ  الدراسة مل يمدد تناول 

الطاقة يف فرته املنافسات  وكانوا يف توازن سلبي للطاقة 

يف كل مان الفارته االنتقالياة وفارته املنافساات. ومان 

ضاء فريق الكره الطائره قاد أولاوا املمكن أن يكون أع

ا من االهتامم لتناول السعرات احلرارية أثناء فارته  مميدا

املنافسات  أو أن مرصوف الطاقة لدهيع قد قل بسابب 

ا أكرر للمنافسات وتدريبات أقال ياده.  أن لدهيع أياما

روف الطاقاة اوالنقص يف رصد تنااول الطاقاة و م ا

جلميااع  يمكاان أن يكااون غااري مقاادر باااكل دقيااق

 الرياضيني يف هذ  الدراسة. 

ا صاعباا بالنسابة  وعىل الرغع من أنه قد يكاون أمارا

لرياضيي الفريق تلبية احتياجاامع مان الطاقاة  إال أن 

حتقيق التوازن يف اال الطاقة يمكن أن يتع مان خاالل 

 التخطيط الدقيق للوجبات الغذائية للرياضيني.

الطاقتةًًكيفًيتتمًحستااًالحتياجتاتًاليوميتةًمت 

ًلرياضييًالرياضاتًاجلامعية؟

عند حساب احتياجات الطاقة البد النظار يف أماور 

عديده. فينبغي أوالا أن يتع احل ول عىل الوزن بااكل 

دقيق؛ ةناه يف املقاام اةول يعتماد عاىل حسااب وزن 

اجلسع. وينبغي التحديد والتقدير اجليد ملستوى النااط 

لتادريب الياومي  بناء عىل أسا  الرياضاة  ومقادار ا

وأيام العطالت  ويده التدريب  وعمر الرياايض هاو 

ا عامال حاساع عناد حسااب م ا  روف الطاقاةاأيضا
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و ب النظر يف هدف الريايض بالنسبة لوزناه والاوزن 

املوىص به. وإذا ما كان هدف الريايض هو احلفا  عاىل 

الوزن وهذ  احلسابات ال حتتاج إىل تعديل. أما إذا كان 

تاج أو يرغب يف تغيري الوزن؛ فينبغي تعديل الالعب ا

 االحتياجات اليومية.

واملعادالت احلسابية املستخدمة لتحديد احتياجات 

الطاقااة لرياضاايي الرياضااات اجلامعيااة هااي نفسااها 

املستخدمة لرياضيني التحمل والقوه والقادره. راجاع 

 و. 7117املعدالت احلسابية يف اجلدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22العاب بيسابول عمار   إهياابًة:دراسةًحال

ا غري أسايس يف دوري اجلامعاات   ا يلعب ماسكا عاما

ا أساسيًّا يف دوري اجلامعات.  وهدفه أن يكون ماسكا

تباع نظاام تادريبي جااد. اوأثناء فرته بداية املوساع 

نج  يف اكتساب كتلة عضلية  إهيابوكنتيجة لذلك 

كيلوجرام .  777وإنقاص وزن الدهون وحقق وزن 

هدفه احلايل هو املحافظة عىل هذا الاوزن وتركياب و

اجلسع أثناء فارته املنافساة. وباساتخدام املعادلاة يف 

و ياتع حسااب احتياجاات الطاقاة 7117اجلدول )

 عىل النحو التايل. هيابإل

ا يكون  22حساب العمر -7 روف الطاقاة ام عاما

REE ( =7013  ×   وزن اجلسع باالكيلوجرامو

177 

و   777×  7013= ) هيابروف الطاقة إلام -2

 سعر حراري 2277=  177

روف الطاقاة يف معامال الناااط = اارضب م -3

 0372 -3031و = 211 -711× ) 2277

 سعر حراري يف اليوم. 

ومدى الساعرات احلرارياة يف هاذا املراال يعتارب 

 سعر حراري.  7777واسع النطاق بفارق 

ا  فمن املهع أن تعطاي  ومع ذلك  وكام ُذكر سابقا

لرياضاايي الرياضااات اجلامعيااة ماادى كبااري ماان 

السعرات احلرارية حتى تسم  باملرونة الحتياجاات 

 لطاقةًأثناءًالراحةحسااًمرصوفًاًًًًًًًً

(REE)ًومعاملًالنشاط 

اجلنسًوالفئةً

 العمرية

املعادلةً)وزنًاجلسمً

 بالكيلوجرام(

معاملً

 النشاط

 الرجال

 سنة 77 -77 

 الرجال

 سنة 37 -77 

 الرجال

 سنة 17 -37 

 السيدات

 سنة 77 -77 

 السيدات

 سنة 37 -77 

 السيدات

 سنة 17 -37 

 مرصوف الطاقة = 

 107اجلسعو   وزن ×  7710)

 مرصوف الطاقة = 

  177وزن اجلسعو   ×  7013)

 مرصوف الطاقة = 

  777وزن اجلسعو   ×  7711)

 مرصوف الطاقة = 

  717وزن اجلسعو   ×  7212)

 مرصوف الطاقة = 

  171وزن اجلسعو   ×  7117)

 مرصوف الطاقة = 

 727وزن اجلسعو   ×  717)

711- 

211 

711- 

211 

711- 

211 

711- 

211 

711- 

211 

711- 

211 

 

 املصدر:ً

World Health Organization. Energy and Protein 

Requirements, Report of a Joint FAO/WHO/UNU 

Expert Consultation. Technical Report Series 724. 

Geneva, Switzerland: World Health Organization; 

1985:206. 
 

 جدول

14,1 
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 الطاقة اليومية. 

يف الفرياق مكاناه  إهياابوعىل سبيل املرال  ةن 

ماسك  فهو ياار  يف مجياع الادفاعات يف امللعاب. 

فكرره الوقوع عىل اةرال  والرماي  واجلاري باني 

بداية اللعب وأول اطة  ومسك الكره يتطلب طاقة 

 كبريه. 

ااا يرتاادون مالبااو واقيااة؛ اااا  واملاسااكون أيضا

يضيف وزناا و علهاع أكارب حجااما  ااا يتسابب يف 

  .تقليل كفاءه احلركة

روف الطاقة. ولاذلك يمكان ازياده م  بالتايلو

اا يف  73ما يقدر باا  إهيابأن يستهلك  ا حراريًّ ساعرا

 . 9الدقيقة الواحده أثناء املباراه 

ترتفااع  هيااابويف أيااام التاادريبات الااااقة إل

احتياجات الطاقة لدية إىل احلد اةعاىل مان اماوع 

 السعرات احلرارية لديه. 

يب يكون احلاد اةدناى ويف أيام الراحة من التدر

من اماوع الساعرات احلرارياة مناساباا. ينبغاي أن 

كيفية تعديل كمية الغذاء املتناولة يوميًّاا  إهيابيتعلع 

لتتناسب مع الفروق يف احتياجاته اليومية من الطاقة 

 لتدريباته 

واجلدول الممني للمنافسة؛ وبالتايل احلفا  عاىل 

 وزنه احلايل.

 

ومن املهاع جلمياع رياضايي الرياضاات اجلامعياة  

حتقيق التوازن بني احتياجامع من الطاقة مع توصايات 

اا أولئاك  تناول املغذيات الكباريه املناسابة  وخ وصا

الذين يمكن أن يتحسن أداؤهع عنادما يكاون حجاع 

 جسمهع أكرب بتناول كميات كبريه من الربوتني. 

زن وغالباااا مااا يكااون هااذا عااىل حساااب  ااا

اجلليكوجني  والتي حتتاج إىل ددياد يوميًّاا للح اول 

 عىل اةداء اةمرل يف الرياضة. 

والرياضاااات اجلامعياااة تتطلاااب املااامي  مااان 

الكربوهيدرات والربوتني والدهون؛ وذلاك ةن نظاع 

الطاقة املستخدمة أثناء النااط عاده ما تكون مم اا من 

 الطبيعة اهلوائية والالهوائية. 

و يقدم أمرلة عاىل خطاط 7117اجلدول التدريبي )

لعينة وجبات لرالثة مساتويات  تلفاة مان الساعرات 

  2077احلرارية املارتكة لرياضيي الرياضات اجلامعية 

 سعر حراري.  1777  1777

واخلطة الغذائية املنخفضاة يف الساعرات احلرارياة 

تكون مناسبة لإلناث وصغار الرياضيني يف الرياضات 

عية يف حني اخلطط الغذائياة العالياة يف الساعرات اجلام

ا للرياضايني اةكارب يف  احلرارية باكل عام مناسبة متاما

 احلجع واةثقل من الذكور.

 

ً
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 (.ًأمثلةًخلططًغذائيةًملستوياتًخمتلفةًم ًالسعراتًاحلرارية.14.1اجلدولًالتدريبيً)

 حراريًسعر6000ً حراريًسعر4000ً حراريًسعر2500ً

 اإلفطار اإلفطار اإلفطار

 كوب من دقيق الاوفان 7

 كوب من قطع البطيخ 7

 كوب من احلليب اخلايل الدسع 7

 ملعقة من السكر البني 7

 كوب من ع ري الربتقال 7

 بيضة 7سندوتش بيض: 

 كيك إنجليمي كاملة 7

 رشاة من اجلبن  7

 كيك بالعنب صغريه 7

 التفاحكوب من ع ري  7

 كوب حليب خايل الدسع 7

 كوب ون ف من حبوب اجلرانوال  7

 كوب حليب خايل الدسع 7

 موزه كبريه  7

 كوب من ع ري اةنانا  7

 كوب من المبادي  7

 اءدالغ اءدالغ اءدالغ

 سلطة سيمر بالدجاج:

 جرام من الدجاج املفروم  773

 كوب من اخلو الروماين 2

 بيضة مفرومة 7

 بارممانملعقة جبنة  2

 ن ف كوب من رشائ  الطامطع واخليار

 ملعقة من صوص السيمر

 حفنة من العنب

 اء  امل كوب من الاوربة

 ن ف بيتما باخلرضاوات كبريه

 برتقالة 7

 ملليلرت من ع ري العنب 217

 كوب من احلليب اخلايل الدسع 7

 سندوتش: 2

 رشائ  من اخلبم السميك 1

 ملعقة من اليت مايونيم 2

من الديك الرومي  أو اللحع  جرام 237

 البقري

 رشاة جبنة أمريكاين 2

 كوب من احلليب اخلايل الدسع 7

 كوب من ع ري العنب 2
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 كوب من التوفو املقيل مع اخلضار 2
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ًاملسابقة؟كيفًيمك ًحسااًاحتياجاتًالطاقةًأثناءً

تعتمد احتياجات الطاقة أثناء مسابقات الرياضات 

اجلامعية عىل نوع املسابقة وطوهلا  وكمية زمان اللعاب 

أثناء املسابقة. واملباراه التاي تساتمر سااعة أو أقال أو 

ا  2 -7املباراه التي تستمر مان  سااعة وتتطلاب جهادا

ا ا إىل تناول سعرات حرارية أثناء  متقطعا ال حتتاج عموما

اارستها. ويف هذ  احلاالت يكون املطلوب هو الرتكيم 

عاىل الرتطياب املناساب أثناااء الناااط للحفاا  عااىل 

الالعب يف قمة مستوا . ويمكن توفري االحتياجات من 

الطاقااة للمباريااات الق ااريه قباال وبعااد املباااراه. 

ساعات سوف تتطلب  1 -2ومسابقات أخرى تستمر 

يتع تناوهلا أثناء اللعاب  السعرات احلرارية المائده التي

 للحفا  عىل قمة اةداء.

وتناول السوائل التي حتتوي عاىل الكربوهيادرات 

سوف توفر كمية صغريه من السعرات احلرارية  وعاده 

تكفي لتأخري التعب أثناء املباريات. وعىل سبيل املرال  

دقيقاة يف  17دقيقة مان الاا  30العب كره سلة يلعب 

روب الرياضاة بمعادل اول مااالاوط الواحد  ويتنا

ملليلرت كل رباع سااعة أثنااء املبااراه والتاي قاد  217

سعر  317تستمر ساعتني؛ وذلك يوفر له ما يقرب من 

حراري يف الساعتني. وعىل الرغع من أهنا ليست كمياة 

كبريه من السعرات احلرارية  ولكن هذا املساتوى مان 

اااا مااان امل اااادر  الساااعرات احلرارياااة  وخ وصا

هيدراتية يوفر الطاقة املتاحة بسهولة  ويقلل من الكربو

 فرص استنماف  ازن اجلليكوجني أثناء املباراه.

والعديد من مسابقات الرياضات اجلامعياة يتكاون 

من مباريات تتع طوال اليوم أو يف هناية اةسبوع  اةمر 

الذي يتطلب التخطيط الدقيق للتغذية قبل وأثناء وفيام 

لضامن الكمية الكافية من الوقاود.  بني وبعد كل مباراه

راجع اجلامء اخلااص باام هاي إسارتاتيجيات ختطايط 

ا يف هذا الف ل  الوجبات الغذائية أثناء املسابقات الحقا

للح ول عىل أمرلة عن كيفية تلبياة االحتياجاات مان 

 السعرات احلرارية أثناء اللعب يف املباريات.

ً

ا:ًهلًختتلفًاحتياجاتًالكربوهيدرات ًًرابعا

ًلرياضييًالرياضاتًاجلامعية؟

كام نوقش يف وقت سابق من هذا الف ل  يستخدم 

رياضيو الرياضات اجلامعية كافاة نظاع الطاقاة الرالثاة 

العالياة  أثناء الناااط. وتعتماد االنقباضاات احلركياة

اجلامعياة بااكل كباري عاىل  اتالاده غالباا يف الرياضا

النظام الالهوائي للح ول عاىل الطاقاة  بيانام النظاام 

اهلااوائي يسااهع يف أثناااء العماال املاانخفض الاااده. 

ي للوقود للنظاام اوالكربوهيدرات هي امل در الرئيس

الوحياده التاي هاي اهلوائي  وتعترب املغذيات الكباريه 

وائياة. يمكن أن يتع متريلها إلنتاج الطاقاة بطريقاة اله

وهكاذا  يف غيااب الكربوهيادرات اادث هبوطاااا يف 

 اةداء الريايض.
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وفوائد تناول الكربوهيدرات أثناء املسافات القصرية  

والعاليريرية الةريريد  بريريدأت تالريرير   اللمريريو  الع  يريرية  

فج يكوجني العضالت هو الركيز  األساسية املسريخددةة 

ات ثانيرية  واننقلاضري 03 -33ى ملد  ريقصاألاداء األأثناء 

املخكرر  ةن هذه الخدريلات ي كن أن تق ل إىل حريد كلرية 

اديفريريي     10ةريرين زريرياجلن اجل يكريريوجني   فريري   قصريرية  

ادرسوا ثامنية أشداص ةريدربني  ".Davis et al"وآخرون 

لخمديريريد ااثريريار امل تلريرية عريريم الخعريري  ةريرين تنريرياول 

الكربوهيريريريريدرات باسريريريريخددا  ة ريريريريوبات ةريريريرين 

ات بينيرية ةرين الكربوهيدرات عالية الكثافرية أثنرياء فري 

  ووجريدوا أن ةخوسري  10ريع العايل الةريد  ريالعدو الس

وقت العدو إىل الخع  كان أطول بكثرية   املج وعرية 

الخي اسخددةت املك الت ةن الكربوهيدرات باملقارنة 

روب رياضرية ويياريا  ريباملج وعة الخي اسخددةت ةةري

%   جلةن العدو إىل 33ووجد اللاحثون أن جليااد  بنسلة 

الخعريري  أثنريرياء تكريريرارات األاداء  ونخريريائت بمريريثل  تريري  

  11 12تدعي لا بنخائت بمو  أخرى 

واملثال اخلاص هبوكي اجل يد يوفر ن وذًجا آخر عم 

أييريرية تنريرياول الك يريريات الكافيريرية ةريرين الكربوهيريريدرات 

م زاجلن اجل يكوجني الكافيرية بةكل يوةي واحلفاظ ع

لالعلي اهلوكي لخنفيذ األاداء بةكل أةثل طوال ةوسري  

أشلر  وكةفت ادراسة سويدية عم نعلي هوكي  8الري 

اجل يد أن هؤنء الذين يخلعون ادائاًم نااًةا غريذائياا عالًيريا 

بالكربوهيدرات ةقابل اتلاع ناا  غذائي زريخ   أثنرياء 

ت أعريم ةرين ج يكريوجني ةلاراتني تكون لدهي  تركيزا

  وهذه الزيااد    اجل يكريوجني ي كرين أن 13العضالت 

تريري ج  إىل اعريريات عريريم اجل يريريد وعريريداد أكريري  ةريرين 

الخمركات عريم اجل يريد واسريخعااد  انسخةريفاء بةريكل 

 أاع بعد الخكرارات 

ورياضريرييو الرياضريريات اجلامعيريرية قريريد ن يخنريرياولون 

الك يات املوىص هبريا ةرين الكربوهيريدرات باسريخ رار  

وربام أولئك الذين يخنرياولون ك يريات غرية كافيرية ةرين 

الكربوهيريريدرات يواجلريريون اسريريخنزاًفا ةزةنًريريا   زريرياجلن 

ج يكريريوجني العضريريالت  وهريريذا يعخريري   ريريميًما  

خصوً ا ةع املنافسات املخكرر    اللطولة أو امللاريات 

واملسابقات الخي تسخ ر ألكثر ةن عريد  أيريا   وبسريل  

درات عم األاداء  فإن أحد الخأثة الع يق ةن الكربوهي

األهداف الرئيسية ملخدصيص الخغذيرية ل رياضرييني هريو 

ضريريامن ت ليريرية احخياجريريات الكربوهيريريدرات لرياضريرييي 

الرياضريريات اجلامعيريرية قلريريل وأثنريرياء وبعريريد الخريريدري  

 واملنافسات 

كيففيتمففحتتابحاففتيتاابحيتيففتةتاني  يفف ت فف ت

تانكرب هيدراةتنرمتضييتانرمتضتةتاجلامعي ؟

رياضيو الرياضات اجلامعية خيخ فون اخخالًفا كلريًةا 

  ناا  تدريلل  الفرادي  والذي يريؤثر عريم ةخط لريات 

حيريريا   اليوةيريرية   تنريرياول الكربوهيريريدرات  وبعريري  

أعضاء الفريق ةعخدلون نسلياا   تدريلا   اليوةية عرين 

رياضرييني آخريرين يخريريدربون وحريدات تدريليرية طوي ريرية 
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 ا  منتظع. وعالية يف الاده عىل أس

. استعرضاااوا Burke et al" 14"باااري  وآخااارون 

احتياجاات الكربوهياادرات للرياضاايني املااارتكني يف 

برام  التدريب التي ترتاوح باني معتدلاة إىل عالياة أو 

ا يف املده والاده:  عالية جدًّ

  = 7 -0املسااافة معتدلااة ن املنخفضااة الكرافااة 

جرامااات لكاال كيلااوجرام ماان وزن اجلسااع يف 

 .اليوم

  = 72 -7التدريبات للتحمل املعتدلة إىل العالية 

ا لكل كيلوجرام من وزن اجلسع يف اليوم.  جراما

  = ا ا  72 -77الربنام  التدريبي العايل جدًّ جراما

 لكل كيلوجرام من وزن اجلسع يف اليوم.

وتكااون التوصاايات املناساابة للكربوهياادرات يف  

الرياضات اجلامعية عىل امتداد املدى السابق. والتوصية 

العامة لتنااول الكربوهيادرات لرياضايي الرياضاات 

جرامات لكل كيلوجرام مان وزن  77 -0اجلامعية هو 

اجلسااع يف اليااوم  وينبغااي أن حتسااب احتياجااات 

ية للرياايض  الكربوهيدرات عىل أسا  الفروق الفرد

وليو للفريق ككل. والرياضيون يف الفارق الرياضاية 

يمكن أن يكون لدهيع اختالفات كباريه يف احتياجاات  

الكربوهيدرات بناء عىل مركم اللعب وكمية التادريب 

ووزن اجلساع واحلاجااة لتغياري وزن اجلسااع أو إمجااايل 

 .15كمية السعرات احلرارية املتناولة يوميًّا 

 رياضايي القاوه والقادره والتحمال وباملرل  كام يف

بمجرد حساب اموع اجلرامات مان الكربوهيادرات 

يمكان دائاام مقارناة التوصايات بمجماوع الساعرات 

احلرارية املقادره. وينبغاي أن تااكل الكربوهيادرات 

% ماان امااوع السااعرات احلراريااة. 17 -00حااوايل 

وددر اإلياره إىل أنه بالنسبة لبعض الرياضايني  فا ن 

صاايات ماان الكربوهياادرات سااوف تقااع خااارج التو

النطاق املحدد بالنسبة للجرامات لكل كيلاوجرام مان 

وزن اجلساع أو النسابة املئوياة مان اماوع السااعرات 

احلراريااة. وعااىل ساابيل املرااال  فقااد تبااني أن تناااول 

الرياضيني من الكربوهيادرات فقاط بنااء عاىل إمجاايل 

وصااية % يعتاارب ت17 -00السااعرات احلراريااة بنساابة 

قااا ه إذا كااان امااوع السااعرات احلراريااة املتناولااة 

ااا  . ويف هااذ  احلاااالت  ااب التحقااق ماان 5 6منخفضا

احتياجااات الكربوهياادرات ماان خااالل حساااب 

اجلرامااات لكاال كيلااوجرام ماان وزن اجلسااع  وهااي 

توصية ساوف تكااف عان وجاود نقاص يف اماوع 

السعرات احلرارية والكربوهيدرات. وعاىل العكاو  

ض الدراسااات عااىل كااره القاادم ذكاارت أن فاا ن بعاا

الالعبني الذين يتنااولون أقال مان ن اف الساعرات 

احلرارية من الكربوهيدرات ياري ذلك إىل وجود نقص 

 . 16 17يف الكربوهيدرات 

وماااع ذلاااك  فعنااادما ياااتع حسااااب كمياااة 

الكربوهياادرات باااجلرام لكاال كيلااوجرام ماان وزن 

ناااول اجلسااع  يااتع اكتااااف أن القيمااة املطلقااة لت
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الكربوهيدرات تعتارب جياده ضامن نطااق الكمياات 

املوىص هبا. واخلالصة هي أنه  ب استخدام جرامات 

الكربوهياادرات لكاال كيلااوجرام ماان وزن اجلسااع 

ومقارنة الكربوهيدرات مع اموع السعرات احلرارياة 

لتأكيد التوصايات الغذائياة. واةمرلاة التالياة توضا  

بوهيادرات عاىل كيفية حساب االحتياجاات مان الكر

 أسا  مركم الالعب يف الفريق.

فهد حار  مرمى  وفي ل العاب ً:دراسةًحالة

خط وسط لفريق كاره قادم يابه ارتفاني  وياا يف 

بداية املوسع يف فرته الربيعن ال يف. وهنا  بطولاة 

يف كل هناية أسبوع  والتدريبات تقريبااا كال ياوم يف 

اةسااابوع. فهاااد يعتااارب طويااال القاماااة ويتميااام 

بالعضالت. ولقد لعب حار  مرمى طيلاة حياتاه  

ة عىل وزنه وكتلة العضالت. وفي ال ويريد املحافظ

ق ري وعضيل ويريد أن اافظ عىل وزنه احلايل حتاى 

يمكنه من املحافظة عىل فعته العالية وقدرتاه عاىل 

 التحمل يف امللعب. 

حساب االحتياجات مان الكربوهيادرات عند و

لكال الالعبني ينبغي أن يامل عمليات حسابية بنااء 

وزن جسامهع   عىل اجلرامات لكل كيلاوجرام مان

وكذلك نسبة السعرات احلرارية. وباستخدام طريقة 

و لتحديد االحتياجاات 7117احلساب يف اجلدول )

 من الطاقة نجد أن:

حساااب احتياجااات الكربوهياادرات لفهااد عنااد 

 سنة: 21كيلوجراماا وعمر   71الذي وزنه 

حساب احتياجات الكربوهيادرات عاىل أساا   -7

 اجلرامات لكل كيلوجرام من وزن اجلسع.

ااااا  71 -2 جرامااااات ماااان  7 -1× )كيلوجراما

الكربوهيدرات لكل كيلوجرام من وزن اجلساعو 

 جرام. 072 -111= 

روف الطاقاة باساتخدام املعادلاة يف احساب م  -3

او    71×  7117و = )7117اجلدول ) كيلوجراما

 سعر حراري 7071=  171   7777=  171

روف الطاقااة يف معاماال النااااط ارضب م اا -1

و = 211 -711× ) 7071و = 211 -711)

 سعر حراري يف اليوم. 3772 -2031

حساب جرامات الكربوهيدرات كنسبة مئوية من  -0

 7 -1احتياجات السعرات احلرارية  عىل أساا  

 جرامات لكل كيلوجرام:

جاارام ماان  111 جراماات لكاال كيلااوجرام = 1

سعرات حرارياة لكال جارام =  1× الكربوهيدرات 

 2031÷ سعر حاراري مان الكربوهيادرات  7771

% 77)أعىل مدىو = بالرتتياب  3772)أقل مدىو و 

 % سعر حراري من الكربوهيدرات.17و 

جاارام ماان  072جراماات لكاال كيلااوجرام =  7

سعرات حرارياة لكال جارام =  1× الكربوهيدرات 

 2031÷ اري مان الكربوهيادرات سعر حار 2317
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% 73)أعىل مدىو = بالرتتياب  3772)أقل مدىو و 

 % سعر حراري من الكربوهيدرات.12و 

حساب احتياجات الكربوهيادرات لفي ال عند 

 سنة: 20كيلوجراماا وعمر   17الذي وزنه 

حساب احتياجات الكربوهيادرات عاىل أساا   -7

 اجلرامات لكل كيلوجرام من وزن اجلسع.

جرامااااات ماااان  7 -1× )كيلااااوجرام  17 -2

الكربوهيدرات لكل كيلوجرام من وزن اجلساعو 

 جرام. 177 -311= 

روف الطاقاة باساتخدام املعادلاة يف احساب م  -3

او    17×  7117و = )7-71اجلدول ) كيلوجراما

 سعر حراري 7373=  171   777=  171

روف الطاقااة يف معاماال النااااط ارضب م اا -1

و = 211 -711× ) 7373و = 211 -711)

 سعر حراري يف اليوم. 3313 -2227

حساب جرامات الكربوهيدرات كنسبة مئوية من  -0

 7 -1احتياجات السعرات احلرارية  عىل أساا  

 جرامات لكل كيلوجرام:

جاارام ماان  311جراماات لكاال كيلااوجرام =  1

سعرات حرارياة لكال جارام =  1× الكربوهيدرات 

 2227÷ هيادرات سعر حاراري مان الكربو 7111

% 11)أعىل مدىو = بالرتتياب  3313)أقل مدىو و 

 % سعر حراري من الكربوهيدرات.11و 

جاارام ماان  177جراماات لكاال كيلااوجرام =  7

سعرات حرارياة لكال جارام =  1× الكربوهيدرات 

 2227÷ سعر حاراري مان الكربوهيادرات  7702

% 77)أعىل مدىو = بالرتتياب  3313)أقل مدىو و 

ًسعر حراري من الكربوهيدرات.% 07و 

وكمياااة الكربوهيااادرات املاااوىص هباااا هلاااذين 

الرياضيني يتع حتديدها عاىل أساا  االختالفاات يف 

احتياجات الطاقاة يف مراكامهع املختلفاة يف الفرياق. 

ن الطاقاة يف امللعاب في ل لديه احتياجاات أعاىل ما

ل عن الدفاع واهلجوم عىل حد سواء  ؤوبسبب أنه مس

ا يف امللعب مع فارتات ق اريه مان و ري  ا كبريا جمءا

الراحة خالل املبااراه أو التادريب. مركام فهاد مهاع 

للاادفاع ولكاان لديااه احتياااج أقاال يف كميااة الطاقااة 

% ماان 17 -00روفة. ولتحقيااق املسااتهدف اامل اا

السااعرات احلراريااة ماان الكربوهياادرات لرياضاايي 

 فهاد أن يتنااول يف نقطاةيمكن لالرياضات اجلامعية  

متوسطة من احتياجات السعرات احلرارية املوىص هبا 

حااراري يف  سااعر 3717=  2و ÷ 3772   2031)

جرامااات ماان الكربوهياادرات لكاال  1املتوسااط  و

كيلوجرام من وزن اجلساع هاذا ساوف يضاع كمياة 

%  01السعرات احلرارية من الكربوهيادرات حاوايل 

وتغطي احتياجات الكربوهيادرات للمركام اخلااص 

ا =  71×  1مللعب. )به يف ا جرام مان  111كيلوجراما

×  3717÷ سااعرات حراريااة  1× الكربوهياادرات 

 %و. 01=  777
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روف الطاقااة لفي اال يكااون عالياااا لكااي اوم اا

يستخدمه يف التحمل فيحتااج الكربوهيادرات أثنااء 

اللعب يف امللعب؛ اا يتطلب له املميد مان الساعرات 

من الساعرات احلرارية والكربوهيدرات كنسبة مئوية 

 7احلرارية. ويف املدى اةعاىل اتااج في ال لتنااول 

جرامااات ماان الكربوهياادرات لكاال كيلااوجرام 

% ماان سااعراته احلراريااة ماان 07للح ااول عااىل 

الكربوهيادرات. وةن الكربوهيادرات هاي أسااا  

النظام الغذائي لالعبي كره القدم؛ فتنااول املادى ماا 

جرامااات ماان الكربوهياادرات لكااال  7 -1بااني

يلاوجرام مان وزن اجلسااع يعتارب مناساباا. ومعظااع ك

رياضيي الفرق اجلامعية ينبغي أن ااولوا تناول ماا ال 

% ماان السااعرات احلراريااة ماان 17 -00يقاال عاان 

الكربوهياادرات. ويف حاااالت زياااده يااده أو مااده 

التدريب فهذ  النسبة يمكن أن تميد . واملدى اةدناى 

لقوه وعناد يمكن أن يكون يف حاالت التدريب عىل ا

زياده احتياجات الربوتني. وال تامال الكربوهيادرات 

ي للعضالت العاملة والرياضايني اهي الوقود الرئيس

 ب أال يقللوا كمية الكربوهيدرات باكل كبري )عىل 

 %و.00 -07 >سبيل املرال 

ورياضيو الرياضات اجلامعية يمكنهع بساهولة تلبياة 

تناااول  احتياجااامع ماان الكربوهياادرات ماان خااالل

راوات  ومنتجاات ااحلبوب الكاملة والفواكاه واخلضا

اةلبان قليلة الدسع طوال الياوم يف الوجباات الغذائياة 

و ياوفر 7112والوجبات اخلفيفة. واجلدول التادريبي )

% من 17 - 00قائمة عىل سبيل املرال حتتوي عىل حوايل 

 السعرات احلرارية من الكربوهيدرات.

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

متاًهتتوًتتتنثوًتنتتاولًالكربوهيتتدراتًقبتتلًأنشتتطةً

ًالرياضاتًاجلامعية؟

ا أن تناااول وجبااة عاليااة ماان  ماان املعااروف جياادا

الكربوهيدرات قبل التدريب أو املنافسة سوف تساعد 

عىل ارتفاع  ازن اجلليكوجني؛ وبالتايل ضامن كمياات 

 (.قائمةًغذائيةًغنيةًبالكربوهيدرات14.2)اجلدولًالتدريبيً

 السعرات الكربوهيدرات القائمةًالغذائيةً
 اإلفطار

 كوب زبيب نخالة احلبوب 7
 % دسع7كوب حليب  7

 ربع كوب زبيب
كااوب ماان ع ااري اجلريااب  7

 فروت
جرام مان المباادي خاايل  227

 الدسع بالفواكه

 
ا 11  جراما
ا 72  جراما
ا 37  جراما
ا 27  جراما

 
ا 17  جراما

 
777 
773 
737 
770 

 
277 

 710جرام       707 املجموع
 % من السعرات71

 اءدالغ
 كوب حساء احلبة السوداء 2
حلبااوب رشاااة ماان خباام ا 2

 الكاملة
كوب من السلطة اخلرضاء من  2

 اخلرضوات النيئة
 ملعقة من صوص اليت 2
 % دسع7كوب حليب  7
 كوكيم فول سوداين 2

 
ا 17  جراما
ا 21  جراما

 
ا 27  جراما

 
 جرامات 3

ا 72  جراما
ا 71  جراما

 
217 
712 

 
772 

 
737 
773 
727 

 700جرام        773 املجموع
 % من السعرات03

 العشاء
جرام من حلع التونة  777رشاة 
 املاوي

 كوب من اةرز
 حبات كبريه من الربوكيل 3
كااوب ماان المبااادي قلياال  7

 الدسع
 % دسع7كوب من حليب  7

 
 جرام 7

 
ا 22  جراما
ا 70  جراما
ا 31  جراما

 
ا 72  جراما

 
217 

 
770 
77 
237 

 
773 

ا          70 املجموع  717جراما
 % من السعرات11

 وجبةًخفيفة
 موزه متوسطة 7
 قضبان الفيجي  2
 قطع من املقرماات 7

 
ا 27  جراما
ا 22  جراما
ا 27  جراما

 
777 
777 
721 

ا          77 املجموع  310جراما
 % من السعرات77

 حراري سعر 2773جرام من الكربوهيدرات  120: إمجايلً
 % من  إمجايل السعرات احلرارية13مترل            
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جاارام ماان  2تناااول حااوايل 

الكربوهيدرات لكل كيلاوجرام 

من وزن اجلسع يف صوره صلبة 

 -2ون أو صوره سائلة خاالل 

ساعات قبل املبااره ويسااعد  3

ذلك يف رفاع احتيااطي الطاقاة 

 وتوفري اةداء اةمرل.

كافية من مستويات جلوكاوز الادم لفارته كافياة أثنااء 

التدريب أو البطولة. ونتيجة لذلك؛ فمن املستحسن أن 

ااا ماان  110 - 7يتناااول الرياضاايون حااوايل  جراما

الكربوهيادرات لكاال كيلااوجرام ماان وزن اجلسااع يف 

 ساعات قبل املباراه.  1الفرته من ساعة إىل 

ويمكن مل ادر الكربوهيدرات يف الوجبة أن تكون 

ويعتارب اخلبام و. 2-71صلبة أو سائلة. )انظر الاكل 

واحلبااوب البااارده مااع احلليااب اخلااايل ماان الدسااع  

املااء مرال الربتقاال والبطايخ  والفواكه املحتوياة عاىل

والعنب والسوائل التاي حتتاوي عاىل الكربوهيادرات 

 كلها خيارات جيده.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العديد من بطوالت الرياضاات اجلامعياة يف  تقامو

وقت متأخر بعاد الظهار أو يف املسااء  والاذي يعطاي 

الرياضيني فرصة إضاافية لتنااول عاده وجباات أثنااء 

اليوم. وبعباره أخرى  ب عىل الرياضايني أال هيملاوا 

وجبة اإلفطاار والغاذاء؛ ةهناع يعرفاون أهناع ساوف 

. و ب أن يعرفاوا يتناولون وجبة متوازنة قبل املسابقة

أن أفضل الوجبات املخطط هلا قبل املسابقة لان متحاو 

آثار العادات الغذائياة السايئة عاىل اةداء. وينبغاي أن 

تتكاااون الوجباااات 

الغذائية قبل املبااراه 

ساااعات عااىل  1بااا 

أطعمة سهلة اهلضع 

ومألوفاااة وتكاااون 

عالياااااااااااااة يف 

الكربوهيدرات )أي 

% مااان 17% إىل 00

السااعرات احلراريااة 

ااا عااىل كميااات صااغريه ماان  الكليااةو  وتاااتمل أيضا

الربوتني والدهون للح اول عاىل الاابع. و اب أن 

اذروا من تناول كميات كبريه من الطعام يف آن واحد 

قباال املنافسااة حتااى ال يتساابب ذلااك يف اضااطرابات 

عناد دما  وجباة اإلفطاار اجلياده وللجهاز اهلضمي. 

فااالحتامالت ووجبة الغذاء مع وجبة ماا قبال املبااراه 

 سوف تكون أفضل يف زياده  مون اجلليكوجني.

(.ًبعضًاخلياراتًاجليتد ًلوجبتاتًمتاًقبتل14.2ًالشكلً)

روباتًتاملسابقة.ًوجمموعتةًمتنوعتةًمت ًاألطعمتةًواملشت

وحتتويًعىلًكمياتًعاليةًمت ًالكربوهيتدراتًمتدًقتدرً

 لةًيفًالدهون.ًبسيطًم ًالربوتنيًوقلي
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 للحصولًعىلًاألداءًاملثايل

تبني أن تنااول الكربوهيادرات 

أثناااء املنافسااة يقلاال اإلرهاااق 

الاااذهني  وخيفاااض الااااعور 

بالتعااب  واااافظ عااىل معاادل 

فعااااة اللعااااب لريااااايض 

 الرياضات اجلامعية. 

ويف الرياضااات اجلامعيااة قااد تكااون هنااا  عااده 

مباريات ُتلعب يف نفو الياوم أو يف أياام متتالياة. وإذا 

كاناات املباااراه يف غضااون ساااعة قادمااة؛ فاا ن أفضاال 

اخليارات تكون هي الكربوهيدرات الساائلة يف ياكل 

 و. 7113. )انظر الاكل ع ائر أو مرشوبات الرياضة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الكربوهيدراتياة ال البة تساتغرق وقتااا واةطعمة 

أطول يف اهلضع  وقاد تكاون الزالات يف املعاده أثنااء 

املباراه القادمة اا اتمل أن تسبب اضطرابات للجهااز 

ا نتيجة التوتر قبل املباراه قد يمنع هاذا  اهلضمي. وأيضا

الريايض من تناول اةطعمة ال لبة. ومتيل السوائل إىل 

وبالتايل تتي  للريايض اخليارات أن تكون أفضل خيار؛ 

 الغذائية املناسبة.

هلًتنتاولًالكربوهيتدراتًمطلتواًأثنتاءًاألنشتطةًيفً

ًالرياضاتًاجلامعية؟

إذا اتبااع رياضاايو الرياضااات اجلامعيااة املامرسااات 

الغذائية بحكمة يف اةيام والساعات التاي تسابق وقات 

ا مااا تسااتنفد  اا ازن اجلليكااوجني يف اللعااب؛ فنااادرا

العضالت قبل هناية املباراه  ولكن هذا ال يعني أال تتأثر 

قدره الرياضيني عاىل 

اةداء يف الفريااااق يف 

فاارتات الحقااة ماان 

املباااراه. فاايمكن أن 

تساااااتنفد  اااااازن 

اجلليكوجني يف الكبد 

ومستويات السكر يف 

الدم يف فرتات الحقة من املبااراه؛ وبالتاايل ياؤثر ذلاك 

. وأظهرت نتائ  دراساات عاىل كاره 18ىل اةداء سلباا ع

القدم وكره الطائره وهوكي اجلليد انخفاال اإلحسا  

باجلهد وزياده القدره عىل احلفاا  عاىل فعاات أعاىل 

. وأثبتات 19 21أثناء املباريات عند تناول الكربوهيادرات 

حتسنات ااثلة يف اةداء يف الدراسات التاي اساتخدمت 

. ونتيجاة 10 11 22اةناطة التي حتاكي الرياضات اجلامعية 

لذلك؛ ف ن الوقت املستقطع والوقت بني الاوطني مان 

الفرص املمتازه لتموياد رياضايي الرياضاات اجلامعياة 

روبات رياضااية أو ابالكربوهياادرات يف يااكل مااا

 ة.وجبات خفيف

(.ًبعتضًاخليتاراتًاجليتد ًلوجبتاتًمتاًقبتل14.3ًالشكلً)

املسابقة.ًفخيتاراتًالستوائلًم تمًب،تعةؤًوتتىلديًإ ً

شعورًأف لًباملعد ًقبلًاملبارياتًعت ًاألطعمتةًالصتلبة.ً

 ويف لًالرياضيونًالوجباتًالسائلةًقبلًاملبارياتًاهلامة.
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جااارام مااان  2إىل  7تنااااول 

الكربوهيدرات لكل كيلاوجرام 

 2ماان وزن اجلسااع يف غضااون 

أو املساابقة ساعة بعد التدريب 

سوف يساعد عىل فعة ددياد 

  ازن اجلليكوجني.

ا مان الكربوهيادرات يف  717 -717وتناول  جراما

ااا ماان الكربوهياادرات يف  11 -17الدقيقااة أو  جراما

.  18 23الساعة يعترب كافياا لرياضايي الرياضاات اجلامعياة 

ساعر  210حتاى  217وهذا يعادل تناول ما يقرب من 

حااراري لكاال ساااعة. وهااذا املسااتوى ماان تناااول 

ستمره يف الناااط الكربوهيدرات مناسب للرياضات امل

وأقل بقليل من هذ  الكمياة للرياضاات اجلامعياة التاي 

تتخللها فواصل منتظمة كالوقت املستقطع وفرته تغياري 

ا من الكربوهيدرات يف أثناء  17الالعبني. وتناول  جراما

%  7 -1املسااابقة يمكاان حتقيقااه إذا تناااول الريااايض 

 كربوهيدرات يف مرشوبات الرياضة يف الكمياة املاوىص

 70 -77كوب تقريبااا كال  7هبا للرتطيب اجليد )وهي 

 دقيقةو.

هتتلًهنتتاجًحاجتتةًلتنتتاولًالكربوهيتتدراتًلستتتعاد ً

ًالستشفاءًبعدًأنشطةًالرياضاتًاجلامعية؟

كام هو معلوم للرياضيني املااركني يف اةناطة ذات 

الكرافااة العاليااة  فاا ن تناااول كميااات كافيااة ماان 

الكربوهيدرات بعد املباراه يوفر اساتعاده أمرال ملخاازن 

. و ب البدء يف تناول الكربوهيادرات 23 24اجلليكوجني

ت اكن بعاد املنافساة أو التادريب؛ لميااده يف أقرب وق

قاادره اسااتفاده العضااالت وزياااده سااكر الاادم بعااد 

التدريب.  وينبغي عىل الرياضيني تناول ما ال يقال عان 

ا من الكربوهيدرات لكل كيلاوجرام  712 -717 جراما

سااعات بعاد املنافساة أو  1 -3من وزن اجلسع خالل 

لكربوهيادرات جرام مان ا 217املامرسة. وقد تميد إىل 

لكل كيلوجرام من وزن اجلسع بالنسبة للرياضيني الذين 

يلعبون باكل ناط يف رياضاتهع. وعاىل سابيل املراال  

اا  اب أن اااول  77العب كره قادم وزناه  كيلوجراما

جرام مان الكربوهيادرات  777 -77تناول عىل اةقل 

هاذا وبعد التدريب. 

يمكاان حتقيقااه ماان 

خالل تناول ع اري 

 217الفاكهاااااااة )

ملليلرتو وواحد مان 

قضااابان اجلاااارنوال 

او وواحاد 20) جراما

ااو. وتنااول  17كوب من المبادي خايل الدساع ) جراما

ا بعد التادريب  الكميات الكافية من الكربوهيدرات فورا

هو أسهل إذا كانت اةطعمة واملرشوبات متاحة قبل أن 

يغادر الريايض املناآت الرياضية أو غرفة خلع املالبو. 

ن احلااظ  فالعديااد ماان املااواد الغذائيااة العاليااة وحلساا

بالكربوهيدرات متوفره بسهولة وسهلة التحضري وغاري 

مكلفة نسبيًّا؛ وبالتايل ينبغي أن ارض الرياضيون معهاع 

املرشوبات الكربوهيدراتية ذات الطعع املفضل لدهيع أو 

الوجبات اخلفيفة بعد التدريب واملنافسة. وهذا يضامن 

ل الكربوهيادرات بعاد الناااط وقبال هلع فعاة تنااو

حدوث تاتيت خارجي للذهن قد ياؤثر عاىل اساتعاده 

 االستافاء.
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ا:ًهلًختتلفًاحتياجاتًالربوتني ًخامسا

ًلرياضييًالرياضاتًاجلامعية؟ً

ا ما يستخدم الربوتني باعتبار  الركيامه إلنتااج  نادرا

الطاقة أثناء أناطة الرياضات اجلامعية  ال سيام إذا كان 

الريااايض يلبااي احتياجااات الطاقااة والكربوهياادرات 

باكل كاٍف. ويف بعض احلاالت مرل أثنااء اللعاب يف 

البطولة أو الفرته املساتقطعة الطويلاة يمكان للجساع 

استخدام الربوتني للح ول عىل الوقود  ولكن حتاى 

يف هذ  احلاالت يكون االعتامد عىل الربوتني للح ول 

ا. ويركام  دور الربوتاني لرياضايي عىل الطاقة منخفضا

الرياضات اجلامعية عىل تاوفري التغذياة اليومياة. وهاو 

رضوري إلصالح وبناء وصيانة الكتلة العضلية طوال 

 املوسع وأثناء التدريب يف الفرته االنتقالية.

كيتتفًبستتحًالحتياجتتاتًاليوميتتةًمتت ًالربوتتتنيً

ًلرياضييًالرياضاتًاجلامعية؟

وتني لرياضايي يعتمد حساب االحتياجات من الرب

الرياضااات اجلامعيااة عااىل عااده عواماال مراال كميااة 

وأساليب التادريب  ووزن اجلساع احلاايل  وأهاداف 

الكتلة العضلية. وتتطلب بعاض الرياضاات اجلامعياة 

املميد من التدريب عىل التحمل  يف حني اتاج البعض 

انخاار زياااده الرتكياام عااىل تاادريب القااوه. وهااذ  

ن وقات وياده التادريب االختالفات يف التدريب ما

سوف تؤثر عىل االحتياجاات مان الربوتاني. ويمكان 

حتديااد االحتياجااات ماان الربوتااني عااىل أسااا  وزن 

اجلسع احلايل. ماع تعاديل حسااب االحتياجاات مان 

الربوتني كلام تع تعديل أهداف الريايض إىل بناء الكتلة 

العضلية. و ب أن تقارن احتياجات الكربوهيادرات 

اء عااىل وزن اجلسااع احلااايل مااع إمجااايل والربوتااني بناا

التوصاايات ماان السااعرات احلراريااة. فاا ذا تغااريت 

أو أهاداف  احتياجات الربوتني عىل أساا  التادريب

ن نساابة الكربوهياادرات   فاا زياااده الكتلااة العضاالية

ا والدهون تكون   يف حاجة إىل تعديل.أيضا

و ب حساب احتياجات الربوتاني بااكل فاردي 

اضاة ومركام الالعاب يف الفرياق. بناء عاىل ناوع الري

وإعطاء الفريق بأكمله نفو التوصايات مان الربوتاني 

ا  بدون حساب املعلومات بااكل فاردي يسابب رضرا

كبري للعديد من الالعبني؛ ةن االختالفات يف اللعاب 

لطاقاة للمراكام املتعادده ووقت التدريب ومرصوف ا

حتكا  يف اللعاب هاي التاي ساتحدد مجياع ونسبة اال

االحتياجااات ماان الربوتااني. وقااد تميااد الكاادمات 

والسااحجات وإصااابات العضااالت والعظااام ماان 

احتياجات الربوتني للاافاء الكامال. والرياضايون يف 

الفريق الذين يتلقون معظع الرضبات أثنااء اللعاب أو 

 التدريب يف حاجة أعىل قليال من الربوتني.

وتميااد تاادريبات القااوه أثناااء املوسااع ويف الفاارته 

االنتقالية من احتياجات الربوتني. وهاي تمياد بااكل 
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كبري يف بداية املوسع بالنسبة لبعض رياضيي الرياضات 

اجلامعية إذا كان الرتكيم عىل زياده القوه العضلية. وكلام 

زاد وقااات تااادريب القاااوه؛ زادت الطاقاااة وزادت 

 احتياجات الربوتني.

ووزن اجلسع لاه تاأثري كباري عاىل كمياة الربوتاني 

ساب الطاقة واحتياجات الكربوهيدرات املطلوباة وح

يوميًّا  ووزن اجلسع ساوف يغاري بااكل كباري إمجاايل 

اجلرامااات التااي اتاجهااا الرياضاايون املختلفااون ماان 

الربوتني. وإذا كانت زياده الكتلة العضلية هي اهلدف  

ا زياده احتياجات الربوتاني لميااده دناب  فيمكن أيضا

 العضالت. اخلسائر الكبريه يف كتلة

وعند استخدام وزن اجلسع لتحدياد االحتياجاات 

 717 -712من الربوتني فهنا  مدى مناسب ماا باني 

ا من الربوتني لكال كيلاوجرام مان وزن اجلساع  جراما

جلميع رياضيي الرياضاات اجلامعياة. أماا الرياضايون 

الذين هيدفون إىل زياده الكتلة العضلية فيمكن أن يميد 

جرامات مان الربوتاني  317 -210هذا املدى ما بني 

. وهذا املستوى يقاع 25لكل كيلوجرام من وزن اجلسع 

% مان مادى الساعرات 27 -70ضمن التوصيات با 

احلرارية اليومية للرياضيني الذين يتميمون بالضاخامة 

 وزياده احتياجات الطاقة. 

ومراااالا  إذا تناااول أحااد رياضاايي كااره القاادم 

ا مان كي 777اةمريكية  والاذي وزناه  لاوجرام عاددا

سعر حراري  0077السعرات احلرارية  والتي تقدر با 

ااا ماان الربوتااني لكاال  210يف اليااوم بمعاادل  جراما

% مان 27كيلوجرام من وزن اجلساع  ف ناه يساتهلك 

 السعرات احلرارية اليومية من الربوتني.

ولياد هاو العاب يف السانة اةوىل ً:دراسةًحالة

التنافسااية عاليااة  بالكليااة يف فريااق اهلااوكي. قدراتااه

ويلعب فرته زمنية طويلة يف كل مباراه. وهاو يلعاب 

  ويتدرب يف غرفاة رفاع اةثقاال  بجد طوال العام

وعىل التحمل يف الفرته االنتقالية. وكتلة العضاالت 

عند  تعترب مرالية  وهدفاه هاو املحافظاة عاىل هاذ  

الكتلة العضلية أثناء موسع املنافسات الطويل. وفيام 

ييل نموذج حلساب احتياجات الربوتني لوليد والذي 

ا. 70سنة ويمن  77عمر    كيلوجراما

أساا  حساب االحتياجات من الربوتاني عاىل 

 اجلرامات لكل كيلوجرام من وزن اجلسع:

ااا  70الااوزن  -7 ااا  717 -712× )كيلوجراما جراما

 712 -771من الربوتاني لكال كيلاوجرامو = 

 جرام من الربوتني.

ثااع حتسااب االحتياجااات ماان الطاقااة باسااتخدام 

 و7117) روف الطاقة يف اجلدولام 

او  70×  7710روف الطاقة = )ام  -2 كيلوجراما

سااااااااعر  2371=  107   7113 = 107  

 حراري.

 -711× ) 2371ارضب يف معامل الناااط =  -3

 سعر حراري يف اليوم. 0001 -3772و = 211
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اسب عدد اجلرامات من الربوتني كنسبة مئوية مان 

و 717 -712السعرات احلرارياة عاىل أساا  )

ا لكل كيلوجرام من وزن اجلسع:  جراما

اا لكال كيلاوجر 712باستخدام  -1  771ام: جراما

سعرات حرارية يف اجلرام  1× جرام من الربوتني 

 -3772÷ سعر حاراري مان الربوتاني  101= 

% من السعرات احلرارياة مان 7 -72=  0001

 الربوتني.

ا لكال كيلاوجرام:  717وباستخدام   712جراما

سعرات حرارية يف اجلارام =  1× جرام من الربوتني 

 0001 -3772÷ سعر حراري من الربوتاني  117

 % من السعرات احلرارية من الربوتني.72 -77= 

واحلسابات السابقة تبني أناه إذا أراد ولياد تلبياة 

احتياجااات الربوتااني وحتقيااق النساابة الكافيااة ماان 

السعرات احلرارية؛ فيجب عليه تناول املدى اةعاىل 

من اجلرامات من الربوتني لكل كيلوجرام مان وزن 

اجلسع. وهذا صحي  سواء للحد اةدنى أو اةعاىل 

عرات احلرارياة. يف املدى املقدر من احتياجات السا

ااا ماان الربوتااني لكاال  712وإذا تناااول فقااط  جراما

سااعر حااراري يف اليااوم  3777كيلااوجرام وتناااول 

% فقط من السعرات احلرارية 72فسوف ا ل عىل 

ماان الربوتااني. ويف املاادى اةعااىل ماان السااعرات 

% من الساعرات يمكان أن تاأ  7احلرارية ف ن فقط 

ملساتويات إىل من الربوتني. وال ي ل أي مان هاذ  ا

% من املدى املوىص به للرياضات اجلامعية. 27 -70

ا لديه كتلة عضلية كباريه  ويتادرب  وبسبب أن وليدا

عىل القوه طوال العاام  ويرياد املحافظاة عاىل كتلاة 

العضالت  فالربوتني املدخول  اب أن ي ال عاىل 

% يوميًّا. وهذا يمكن أن يتحقق إذا تنااول 70اةقل 

املتوسط مان املادى املاوىص باه مان احلد اةدنى أو 

اا مان  717احتياجات السعرات احلرارياة أو  جراما

 الربوتني لكل كيلوجرام من وزن اجلسع.

والعديد من رياضيي الرياضات اجلامعية يناضالون 

من أجل زياده حجع الكتلة العضلية يف ااولة لتحسني 

اةداء. و ب تاجيع هؤالء الرياضني لتناول كمياات 

ماان الربوتااني يوميًّااا  ولكاان عاادم داااوز كافيااة 

االحتياجااات. ولبناااء كتلااة العضااالت فاا ن تناااول 

السعرات احلرارية اليومية الكافية بنفو قادر االهاتامم 

بتناول الربوتني الكايف. والسعرات احلرارية المائده من 

م ادر الكربوهيدرات أو الادهون تاوفر الربوتيناات 

اإلنااميامت  الالزمااة إلصااالح العضااالت وتكااوين

الرضورية ل داء الريايض وتضميد اجلاراح وتضاخع 

 العضالت. 

وضااعت يف بيااان  (IOC)اللجنااة اةوملبيااة الدوليااة 

واضاا  أن )النظااام الغااذائي املتنااوع الااذي يلبااي 

اا الربوتاني أكرار مان  احتياجات الطاقة سايوفر عموما

 . 26املتطلباتو 
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 للحصولًعىلًاألداءًاملثايل

جرامااات ماان 1تناااول فقااط 

-7اةمحاال اةمينية يف خالل 

التااادريب أو سااااعة بعاااد  2

املسااابقة قااد أظهاار زياااده يف 

اةمحاال اةمينية املستخدمة يف 

 اجلسع الستعاده االستافاء.

و يعطاي عيناة لوجباة 7113واجلدول التادريبي )

 غذائية يف اليوم تركم عىل الربوتني بدون زياده مفرطة.

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

هتلًيتوبًبتنتاولًالربوتتتنيًبعتدًالتتدريحًلتحقيتت ً

ًاستعاد ًالستشفاء؟

هنا  أدلاة متماياده عاىل أن تنااول الربوتاني بعاد 

النااط قد يوفر بعض املمايا. فتناول الربوتاني مباارشه 

بعااد التاادريب أو املنافسااة يااوفر اةمحاااال اةمينيااة 

 لتضميد اةنسجة وإعاده بناء العضالت. 

وغالبااااا ماااا تكاااون الكااادمات  والساااحجات  

ا مااان  واجلاااروح  االلتاااواءات  والتممقاااات جااامءا

املاكالت اخلاصة بالرياضات اجلامعية؛ ولاذلك فا ن 

الكميااات الكافيااة ماان الربوتااني املتناااول رضوريااة 

لإلفاع مان الاافاء  وتضاع الالعاب يف حالاة مان 

 التوازن النيرتوجيني اإل ايب.

ولقد تبني أن تناول الربوتني بعد املبااراه  وخاصاةا 

اةمحاااال اةمينيااة اةساسااية اساان ماان تااوازن 

النيرتوجني. وتناول 

اةمحاااال اةمينيااة 

اةساسااااية افاااام 

العضااالت لتخليااق 

يف حني أن  الربوتني 

اةمحاااال اةمينيااة 

غاااري اةساساااية ال 

متتلك هذا التأثري. ومقدار ستة جرامات من اةمحااال 

اةمينية اةساسية بعد التدريب يمكن أن تنت  ارتفاعاا 

. كااام أن 27ملحوظاااا يف تكااوين بروتينااات العضااالت 

توقيت تناول الربوتني مع الكمية الكافية املتناولاة مان 

 (.ًقائمةًغذائيةًغنيةًبالربوتني.14.3اجلدولًالتدريبيً)

 السعرات الربوتني القائمةًالغذائيةً

 اإلفطار

 فطائر بالمبده واحلليب 3

 بيض مسلوقة 2

ون ف كوب من قطاع الربتقاال  7

 واجلريب فروت واملوز

 % دسع7كوب حليب  7

 

 جرامات 7

ا 73  جراما

 جرام 2

 

 جرامات 7

 

207 

701 

737 

 

773 

ا        37 املجموع  101جراما

 % من السعرات77

 اءدالغ

 خبم القم  الكامل 7

 جرام من صدور الفراخ 777

 ملعقة مايونيم اليت 7

 ملليلرت من ع ري اخلضار 300

 ب ل وطامطع وخو وبراعع

 ن ف كوب ممي 

 % دسع7كوب حليب  7

 

 جرامات 1

ا 01  جراما

 جرام 7

 جرام 2

 

 جرام 2

 جرامات 7

 

777 

271 

10 

17 

 

07 

773 

ا       72 املجموع  727جراما

 % من السعرات17

 العشاء

 حلوم البقر مع احلبوب واجلبن

 كوب من رشائ  الطامطع 7

 ملعقة من صوصو الاليت 7

 ن ف كوب من اةيو كريع

 

ا 77  جراما

 جرامات 3

 جرام 7

 جرامات 3

 

177 

17 

10 

770 

ا        21 املجموع  717جراما

 % من السعرات73

 وجبةًخفيفة

 كوب من الفراولة الطازجة 7

 ورقة كاملة من رقائق جرهام 2

 كوب من المبادي وممي  الفواكه 2

 

 جرام 7

 جرام 2

77 

 جرامات

 

727 

727 

317 

ا          72 املجموع  077جراما

 % من السعرات7

 حراري سعر 2721من الربوتني   جرام  737: إمجايل

 % من  إمجايل السعرات احلرارية27مترل 
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اا عاىل حالاة الكربوهيدرات والا دهون هلاا تاأثري أيضا

تااوازن النيرتوجااني للريااايض. ونتيجااة لااذلك؛ فاا ن 

ا   ا ضارًّ الرتكيم عىل الربوتني فقط بعد املنافسة يعترب أمرا

خاصااة إذا كااان ذلااك عااىل حساااب الكربوهياادرات 

. ومان املراري لالهاتامم أن معظاع 25والادهون الكافياة 

 إذا متات الرياضيني يأخذون نسبة عالية مان الربوتاني

تلبياة احتياجاامع مان الطاقاة ب افة منتظماة يوميًّاا  

وينبغااي أال يكااون هنااا  أي قلااق حااول عاادم كفايااة 

الربوتني معظع الوقت. وتناول الربوتني مباارشه بعاد 

ااا ماان  27 -1التاادريبات الااااقة ويف حاادود  جراما

الربوتني يف يكل اةمحاال اةمينية اةساسية قد يكون 

ا. ًمفيدا

ا:ً ًهلًختتلفًاحتياجاتًالدهونًسادسا

ًلرياضييًالرياضاتًاجلامعية؟

الادهون هاي م اادر لطاقاة أي رياايض. ونتيجااة 

لااذلك؛ ال ختتلااف احتياجااات الاادهون لرياضاايي 

الرياضااات اجلامعيااة باااكل عااام عاان تلااك التااي 

للرياضاااايني انخاااارين. فعااااىل الاااارغع ماااان أن 

الكربوهيدرات هي بمرابة م ادر الطاقاة اةويل أثنااء 

االنقباضات احلركية الرسيعة ولفرته ق ريه  والتي هي 

يد من أناطة الرياضات اجلامعية والتي يمكن سمة عد

أن تستمر لساعة أو أكرر. وبعباره أخرى  فعند النظر يف 

احتياجااات الطاقااة للرياضااات اجلامعيااة  ااب عااىل 

املتخ  ااني يف التغذيااة للرياضاايني أن يركااموا عااىل 

احتياجااات الطاقااة للرياضااة ككاال  ولاايو فقااط 

ك هو أن للحركات الرسيعة والق ريه. والسبب يف ذل

ا أثنااء فارتات الراحاة   مانالنظام اهلوائي يعمل جاهدا

الرسيعة ملساعده الرياضيني عىل االستافاء.  لتدريباتا

وخالل هذ  الفرتات من استعاده االستافاء تساتخدم 

كل مان الكربوهيادرات والادهون يف احل اول عاىل 

طاقة. ف ذا كانت الدهون الكافية متاحة للنظام اهلاوائي 

وفر هذا اساتخدام الكربوهيادرات.  ومان يمكن أن ي

املهع بالنسبة ملتخ يص التغذية للرياضايني أن يكوناوا 

قادرين عىل حتديد احتياجات كل ريايض من الادهون  

والتوصااية بمسااتويات التناااول بناااء عااىل متطلبااات 

الريايض من الطاقاة للرياضاة أو بنااء عاىل اةهاداف 

 التدريبية لكل ريايض.

لحتياجاتًاليوميةًمت ًالتدهونًكيفًيمك ًحسااًا

ًلرياضييًالرياضاتًاجلامعية؟

توصااايات الااادهون بالنسااابة ملعظاااع رياضااايي 

الرياضات اجلامعية هي نفسها لعامة النا . فينبغي أن 

% من اموع السعرات 37 -27تساهع الدهون بنسبة 

احلرارية  عن طريق توفري كمياة كافياة مان اةمحااال 

يف تلبية االحتياجات مان  الدهنية اةساسية واملساعده

 السعرات احلرارية. 

وبعض الدراسات عن رياضيي الرياضات اجلامعية 
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أيارت إىل أن متوساط كمياة الادهون تسااهع بنسابة 

. يف حااني 6 18% ماان امااوع السااعرات احلراريااة 37

رى أن الرياضايني ا الون عاىل أخأيارت دراسات 

% من اماوع الساعرات احلرارياة 37كميات أكرر من 

. ويف دراسة أخارى لالعباات الكاره 1 5 28من الدهون 

% 37الطائره باليونان  أفادت بأن تناول الدهون ياوفر 

من اموع السعرات احلرارية. وهذ  املجموعة نفساها 

% ماان 7210  % 1017ماان الرياضاايات تناولاات 

ع السااعرات احلراريااة ماان الكربوهياادرات و امااو

% من اموع السعرات احلرارياة مان 117  % 7117

الربوتني. واتض  أن النسبة العالية من الدهون املتناولة 

خفضاات نساابة الكربوهياادرات يف وجبااامن إىل أقاال 

% بالنسبة ملعظع الرياضايني. 00بكرري من احلد اةدنى 

عاىل حساااب  وأن تنااول نسابة مرتفعااة مان الاادهون

الكربوهيدرات الكافياة يف النظاام الغاذائي يمكان أن 

اااول دون حتقيااق اةداء اةمراال ملعظااع رياضاايي 

 الرياضات اجلامعية. 

وينبغي أن يوفر مستوى الدهون يف النظام الغاذائي 

الطاقة املالئمة لتحقيق أهداف الوزن مرل )فقد الوزن  

ح نسابة املحافظة عىل الاوزن  زيااده الاوزنو. وتارتاو

 -00املغذيات الكباريه للرياضاات  اجلامعياة ماا باني 

% مان الربوتاني  27 -72% من الكربوهيادرات  17

% ماان الااادهون. ورياضاايو الرياضاااات 37 -27و

اجلامعية قد اتاجون إىل املنت اف أو أعاىل املادى مان 

الدهون املتناولة؛ ةن العديد منهع يكاون وزناه أكارب  

عرات احلرارياة. وتلبياة واتاج كميات أعىل مان السا

% 37 -20االحتياجات من السعرات احلرارية بنسابة 

من الدهون قد تكون مناسبة؛ ةن الدهون هي م ادر 

مركم من السعرات احلرارية يف حجع أقال. والادهون 

املتناولة  ب أن تكاون منخفضاة يف الادهون املاابعة 

واملتحولة  وأن تاتمل عىل م ادر صحية للقلب مرل 

. ويتع حسااب احتياجاات 3ال الدهنية أوميجااةمحا

الدهون بعد حتديد االحتياجات من السعرات احلرارية 

للكربوهيدرات  والربوتني. واماوع الطاقاة املتناولاة 

من الكربوهيدرات والربوتني هاي مان أكرار اةيياة 

لرياضيي الرياضات اجلامعية؛ لذلك  اب أن حتساب 

الدهون ليست مهمة  هذ  القيع أوالا  وهذا ال يعني أن

لرياضيي الرياضاات اجلامعياة  بال يعناي أناه ينبغاي 

الرتكياام عااىل تناااول املغااذيات الكبااريه التااي تناسااب 

 احل ول عىل تعميم ل داء الريايض.

سمري العاب كاره قادم اارتف يف ً:دراسةًحالة

مركم الدفاع. يتدرب يوميًّا عىل بعض تدريبات القوه 

تاادريبات الفريااق. ساامري والتحماال باإلضااافة إىل 

ياتكي بأنه جائع طوال الوقت  وكأناه اتااج دائااما 

لتناول الطعام للحفا  عىل وزنه وكتلة عضالته. ويف 

ا مان وزن كتلاة العضاالت االواقع  لقد خس ر جمءا
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ا  ويريد أن يستعيد تلك الكتلة املفقوده. مرال  مؤخرا

اا   حلساب احتياجات الدهون لسمري موضحة الحقا

 سنه: 20كيلوجرام  وعمر   731بأن وزنه  علاما 

 ا: حتديد االحتياجات من الطاقاة باساتخدام أول

 و:7117يف اجلدول ) (REE)روف الطاقة ام 

كيلوجرامو  731×  7013روف الطاقة = )ام  -7

سااااااااعر  2717=  177   2777=  177  

 حراري.

 -711× ) 2717ارضب يف معامل الناااط =  -2

 .1121 -1171و = 211

اا : حتديد احتياجاات الكربوهيادرات باساتخدام ثاني

 جرامات لكل كيلوجرام من وزن اجلسع: 7 -1

-771كيلااوجرام =  731× جراماااتو  1-7) -3

 جرام من الكربوهيدرات. 702

احسااب عاادد السااعرات للكربوهياادرات =  -1

سعرات حرارية لكل جارام =  1×  702 -771

سااااااعر حااااااراري ماااااان  3777 -3211

 الكربوهيدرات.

حتديد نسبة السعرات مان الكربوهيادرات مان  -0

-3211اموع الساعرات احلرارياة الكلياة = )

 %71 -71=  1171و ÷ 3777

 %07 -17=  1121و ÷ 3777 -3211= )

: احسب االحتياجات من الربوتني باجلرام لكل ثالثاا

 -712كيلااوجرام ماان وزن اجلسااع باسااتخدام 

ن جراماا من الربوتاني لكال كيلاوجرام ما 717

 وزن اجلسع:

 -713كيلاااااوجرام =  731و × 717 -712) -1

جرام من الربوتني لكل كيلوجرام من وزن  237

 اجلسع.

احسب عدد السعرات احلرارية من الربوتاني =  -7

 حراري. سعر 721 -102=  1×  237 -713

حتديد نسبة السعرات احلرارية من الربوتني مان  -7

-102)امااوع السااعرات احلراريااة الكليااة = 

 %27 -70=  1171و ÷ 721

 %71 -77=  1121و ÷ 102-721= )

ا  حتديد احتياجات الدهون كنسبة مئوية مان وأخوًا

 اموع السعرات احلرارية الكلية:

احسب باساتخدام أعاىل مادى مان الساعرات  -7

% مااااان الكربوهيااااادرات 07احلرارياااااة = 

% مان الربوتاني 73جراماتن كيلوجرامو   7)

ان كيلو 717)  %77جرامو = جراما

 % متبقية من الدهون املتناولة%37 =  77- 777= 

احسب عدد اجلرامات من الدهون يف اليوم =  -77

 7÷ سااعر حااراري  7777=  7137×  1121

جاارام ماان  227سااعرات حراريااة يف اجلاارام = 

 الدهون يوميًّا.
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يف هذا املرال  تع حساب مدى الكربوهيادرات و

جرامااات ماان الكربوهياادرات   7 -1باسااتخدام 

والااذي يعتاارب يف الطاارف اةدنااى ماان التوصاايات 

جراماات مان  77 -1النموذجية للرياضيني وهاي 

الكربوهيدرات لكال كيلاوجرام مان وزن اجلساع. 

وةن سمري العب دفاع ولديه كتلاة عضالية كباريه  

ات ق ريه مان القاوه يف رياضاته  ويستخدم انقباض

واملستوى املانخفض مان الكربوهيادرات؛ ال يامال 

% ماان 07ضاامن املاادى املااوىص بااه ومناسااباا. الااا 

السااعرات احلراريااة املحاادده ماان الكربوهياادرات 

واملبنية عىل أسا  أعىل مدى من احتياجات الطاقاة 

املقدره. ولقد تع اختياار هاذ  الكمياة الكباريه مان 

رارية للحسابات بسبب أن سامري فقاد السعرات احل

الكتلة العضلية  واتااج ساعرات حرارياة إضاافية 

يف هاذا املادى العاايل مان والستعاده ذلك الاوزن. 

السعرات احلرارية اسب الربوتني يف املادى اةعاىل 

ا لكال كيلاوجرامو  والاذي  717املوىص به ) جراما

% ماان السااعرات احلراريااة ماان 73يمااد بحااوايل 

ا هلدف زيااده  الربوتني. وهذا هو أقل من اةمرل نظرا

 الكتلة العضلية. 

ا من الربوتني لكال  717وإذا تناول سمري  جراما

كيلوجرام مان وزن اجلساع فساوف باذلك يتنااول 

% من إمجايل الساعرات احلرارياة مان الربوتاني. 70

ا  717)  1×  210=  1× كيلاوجرامو  731× جراما

 =777  777  ÷1077  ×777  =70.% 

وحساب احتياجات الدهون يكون عاىل أساا  

احتياجات الكربوهيادرات والربوتاني املقادره ويف 

% من 37هذا املرال يتع حساب الدهون املتناولة عند 

السعرات احلرارية  والتي تعترب يف أعىل مدى موىص 

به. سمري ريايض  ب أن يتناول املادى اةعاىل مان 

أناه جاائع الدهون لتحقيق أهدافاه. فلقاد أياار إىل 

طوال الوقت وفقد مان وزناه. والادهون هاي مان 

املغذيات الكريفة يف السعرات احلرارية  ويمكان أن 

تساعد  يف حتقيق احتياجاتاه العالياة مان الساعرات 

احلرارية لمياده الوزن بينام توفر له حالاة مان الاابع 

 وتسد اجلوع. 

و يبااني بعااض امل ااادر اةكراار 7111الاااكل )

الغذائيااة. وإذا تناااول ساامري صااحية ماان الاادهون 

% مان 70جرامات أكرر من الربوتني لتحقيق نسابة 

اموع السعرات احلرارية  فيجاب أن يقلال تنااول 

الدهون كنسبة مئوية من اموع السعرات احلرارياة. 

وعند حساب الطاقاة واالحتياجاات مان املغاذيات 

روري النظر يف كال مان اماوع االكبريه؛ فمن الض

ياة  واماوع اجلراماات لكال مان السعرات احلرار

املغذيات الكبريه وذلك للتأكد من حتقيق املساتويات 

 املرىل لكل من املغذيات الكبريه الرالثة.
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 للحصولًعىلًاألداءًاملثايل

الوجبااات الغذائيااة العاليااة يف 

% من اموع 37 <الدهون )أي 

السعرات احلراريةو مل تربت أهنا 

رع عملياااة االستاااافاء اتسااا

لرياضاايي الرياضااات اجلامعيااة 

 وبالتايل ال  ب أن يويص هبا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وعىل الرغع من أن هنا  أدلة متمايده عىل أن ارتفاع 

ا يف يكل السالسل املتوسطة  كمية الدهون  وخ وصا

ا لرياضايي  من اجلليرسوالت الرالثية  قد يكون مفيادا

التحمل و القدره عىل التحمل الفائق  بينام ليست هنا  

أي أدلااة لاادعع اسااتخدام اةغذيااة عاليااة الاادهون 

 عية. لرياضيي الرياضات اجلام

ا أساسيًّا من النظام الغاذائي ةي  وهي تاكل جمءا

ريايض  ولكن الكرري منهاا يمكان أن تكاون لاه آثاار 

سلبية عىل اةداء. ويف دراسة نثار تناول كميات كبريه 

من الدهون الغذائياة عاىل التادريبات املرتفعاة الااده 

واالنقباضات احلركية املوجوده يف الرياضات اجلامعياة 

أساابيع  1. وجاد أناه بعاد 29رجاالا  27ايتملت عىل 

% من اموع 17باتباع نظام غذائي غني بالدهون ) أي 

السعرات احلرارية من الدهونو انخفض أعىل متوسط 

للقوه باكل ملحو  يف اختبار للقوه الالهوائية مقارنة 

% من الادهون يف 20باملجموعة الضابطة التي تناولت 

ضافة إىل ذلاك  انخفاض اةداء النظام الغذائي. وباإل

دقيقااة مقارنااة  10يف اختبااار ركااوب الدراجااة ملااده 

ن اتباع أباملجموعات الضابطة. وهذ  الدراسة تاري إىل 

نظام غذائي غني بالدهون قاد ياؤدي إىل انخفااال يف 

تكااون ضاااره قااد أداء التاادريبات الالهوائيااة  والتااي 

 لرياضيي الرياضات اجلامعية.

بالدهونًلستعاد ًالستشفاءًبعتدًهلًهناجًتوصياتً

ًالتدريح؟

كمية الدهون املخمونة يف اةنسجة الدهنياة وحتاى 

عنااد اةفااراد النحفاااء كافيااة لتااوفري بااديل الاادهون 

املؤكساااده أثنااااء 

معظااع التاادريبات 

املتقطعة للمااركني 

يف الرياضاااااااات 

اجلامعياااة. وماااع 

ذلك  فهنا  دعاياة 

متمايااااااااااده يف 

اةوساط الرياضية باأن نتائ  البحوث التاي أجريات 

(.ًيوضتتاًاملصتتادرًالصتتحيةًمتت ًالتتدهون14.4ًالشتتكلً)

لحتياجاتًالطاقةًالعالية.ًالدهونًمصدرًغنيًبالستعراتؤً

جتاتًعاليتةًويمك ًزياد ًمدخولًالريايضًالذيًلديهًاحتيا

م ًالسعرات.ًالدهونًجيحًتناوهلاًيفًالشكلًغوًاملشبدًمت ً

 مصادرًاألطعمةًالعاليةًالكثافة.
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ا حول استخدا ريدات الرالثياة داخال ام اجلليسمؤخرا

يف أثنااء  intramuscular triglycerides" (IMTG)"العضلة 

عاىل اساتبدال  التدريب وحول تاأثري النظاام الغاذائي

أثناء فرته الراحة. بري   (IMTG)ريدات الرالثية ااجلليس

استعرضوا البحاوث يف هاذا  Burke et al" 14"وآخرون 

دلة جديده حاول تنااول املجال وأياروا إىل أن هنا  أ

% مان اماوع 10 ~وجبة عالية من الكربوهيادرات )

% مان 27 ~السعرات احلراريةو وقليلاة يف الادهون )

اموع السعرات احلراريةو يف أثنااء فارته الراحاة بعاد 

ريدات االتدريبات الطويلة يمكن أال تساتبدل اجلليسا

يف العضلة. ودراسة أخرى حتققت من  (IMTG)الرالثية 

ار املرتتبااة عااىل وجبااة مرتفعااة يف نساابة الاادهون انثاا

% م اموع السعرات احلراريةو يف مقابل وجباة 17~)

% ماان امااوع 21 ~منخفضااة يف نساابة الاادهون )

ريدات الرالثية االسعرات احلراريةو يف استبدال اجلليس

(IMTG)   لرياضاايني التحماال يف رياضااة الاادراجات

ت الرالثياة وأظهرت ارتفاعا يف مستويات اجلليرسايدا

(IMTG)  17عند تناول الوجبة الغنية بالدهون أثناء الا 

. وعىل الرغع من أن هاذا قاد 30 31ساعة يف فرته الراحة 

ياري إىل أن اتباع نظام غاذائي عاايل الادهون سايكون 

ا أثنااء فارته الراحاة ومان املالحاظ أن البحاوث  مفيدا

 احلالية قد تع إجراؤهاا عاىل الرياضايني املاااركني يف

ساعات أو أكرار وإىل  3رياضات التحمل واملستمره لا 

أي ماادى يسااتخدم رياضاايو الفريااق اجلليرساايدات 

أثناء اللعب وتأثري ذلك عاىل اساتنفاد  (IMTG)الرالثية 

  واتض  أن النتائ  عىل (IMTG)اجلليرسيدات الرالثية 

اةداء غاااري معروفاااة. ولكااان الواضااا  هاااو أن 

ي لرياضايي الرئيسالكربوهيدرات هي م در الوقود ا

الفاارق الرياضااية  ونتيجااة لااذلك؛ ينبغااي أن تركاام 

الوجبات الغذائية يف فرته الراحة لرياضيي الرياضاات 

 اجلامعية عىل دديد الكربوهيدرات يف مقابل الدهون.

ً

ا:ًهلًختتلفًاحتياجاتًالفيتاميناتً ًسابعا

ًواملعادنًلرياضييًالرياضاتًاجلامعية؟

معظاااع رياضااايي الرياضاااات اجلامعياااة لااادهيع 

احتياجات عالية مان الطاقاة باملقارناة بنظاائرهع غاري 

الناطني. وقد تكاون لادهيع احتياجاات أكارب بقليال 

لبعض الفيتامينات واملعادن. ومع ذلك  من الناادر أن 

توجااد دراسااات ااادده لتوثيااق زياااده الفيتامينااات 

والكراري مان واملعادن لرياضيي الرياضاات اجلامعياة. 

البحوث عىل رياضيي الرياضات اجلامعياة تقارر فقاط 

نسااب املاادخول الفعاايل ماان الطاقااة  واملغااذيات  

والفيتامينات واملعادن وتقارن هذ  النسب باملساتويات 

املرجعية للتناول. ويف هذا اجلامء مان الكتااب ساوف 

نناااقش كيااف يمكاان تلبيااة أو عاادم تلبيااة رياضاايي 

ات املادخول الغاذائي مان الرياضات اجلامعية توصاي
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الفيتامينات واملعادن  وكيف أن تلبية االحتياجات من 

السعرات احلرارية قد يؤثر عاىل الفيتاميناات واملعاادن 

روري تناااول أحااد ااملتناولااة وعااام إذا كااان ماان الضاا

املكمالت الغذائية من الفيتامينات واملعادن مره واحده 

 يوميًّا لرياضيي الرياضات اجلامعية.

فًيمكتت ًمقارنتتةًتنتتاولًالفيتامينتتاتًلرياضتتييًكيتت

ًالرياضاتًاجلامعيةًملعايوًاملدخولًالغذائي؟

تقييع املدخول الغذائي للرياضيني ياتع باساتخدام 

بيانااات ااادده لتناااول وجبااات اةطعمااة. ويمكاان 

استخدام اساتبيان تكارار الطعاام الفاردي  وتساجيل 

سارتجاع املواد الغذائية  واملقابالت الاخ اية  أو اال

الغذائي أو يمكن استخدام ممي  من كل هاذ  الطارق 

لتحديد املدخول من املغذيات. ولقد أجريات العدياد 

من الدراسات التي تقيع املدخول الغذائي للرياضايني 

ومقارنة تلك املعلومات إىل توصيات الطاقاة  وتنااول 

املغذيات الكبريه وال غريه. وبعض هاذ  الدراساات 

حاده  ودراساات أخارى عاىل ركمت عاىل رياضاة وا

اموعة متنوعة من الرياضات. واملعلومات عن تناول 

الفيتامينات املعروضة يف هذا اجلمء تتعلق بالدراساات 

 التي يملت رياضيي الرياضات اجلامعية.

 "Hinton & colleagues"هينتاون وزماالؤ   ةساافدر

ماان الرياضاايني الرجااال والساايدات يف  310عاادد ل

 "NCAA Division1"بطااوالت اجلامعااات اةمريكيااة 

سالوكيات الغذائياة لتحديد كميات املواد الغذائياة وال

 وفقدان الوزن. 

وجدوا أن متوسط املتناول حقق أو زاد عاىل كمياة 

جلميااع املغااذيات  (RDAs)الغااذاء املااوىص بااه يوميًّااا 

. ومحض 32يتامني )هاو  واملغنيسيوم ال غريه فيام عدا ف

ا يف عادد كباري مان الرياضايني   الفوليك كان منخفضا

ولكن متوسط تناول محض الفوليك حقق كمية الغذاء 

. ويف هذ  الدراسة ذات العينة (RDAs)املوىص به يوميًّا 

الكبريه من الرياضايني يف  تلاف اةلعااب الرياضاية 

توساط كاان كافيااا اتضا  أن تنااول الفيتاميناات يف امل

 باسترناء اثنني فقط. 

وتااع العرااور عااىل نتااائ  ااثلااة يف دراسااة لرامنيااة 

رياضيني لكره القدم. كاان املادخول مان فيتاامني )أو 

وهااو  (RDAs)% ماان الكميااة املااوىص بااه يوميًّااا 73

. 1الفيتامني الوحيد الذي تع العرور بوجود نقاص فياه 

مينات الذائباة يف ويف هذ  الدراسة داوزت مجيع الفيتا

. ودر  بيلام (RDAs)املاء كمية الغذاء املوىص به يوميًّا 

"Beals"  من املاراهقني اإلنااث مان الالعباني  23عدد

لكااره الطااائره ووجااد أن متوسااط تناااول املغااذيات 

ال غريه حتققت أو زادت عن املرجع الغذائي أو كمياة 

باسااترناء حااامض  (RDAs)الغااذاء املااوىص بااه يوميًّااا 

 .33فوليك  والكالسيوم  والمنك ال

ولقد تع الارتوي  للفيتاميناات املضااده ل كساده 

وهااي يف املقااام اةول فيتامينااات )أ  هااا  جو وذلااك 

لتحسني أداء الرياضايني. وكاام لاوحظ يف اثنتاني مان 
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الدراسات السابقة أن تناول فيتامني )هاو وفيتامني )أو 

لاك  كاان كان أقل من املستويات املوىص هباا. وماع ذ

تناول فيتامني )جو ضمن التوصيات الوارده يف كل من 

تلك الدراسات. وتاري غالبية الدراسات إىل أن تناول 

 717 -77فيتامني )جو كاايف عناد مساتويات حاوايل 

. ويف ااولة الختبار هذ  النظرياة 34ملليجرام يف اليوم 

فاايام يتعلااق بتناااول مضااادات اةكسااده عااىل اةداء 

 ".Schroder et al"رشودر وآخاارون سااا درالريااايض  

العبي كره السلة املحرتفني. وتع تقديع مكمالت مان 

ملليجارام مان  177مضادات اةكسده هلاع كالتاايل: 

ملليجارام مان فيتاامني )جو   7777ألفا توكوفريول  

ا من البيتا كاروتني  أو مرشوب وياي   32و ملليجراما

ا أثناء موسع املنافسات. 32وملده  وممي  مضادات  يوما

اةكسده خفض ضاغوط اةكساده وسااعد يف دناب 

وضع فيتامني )جو اهلاميش باملقارناة باملجموعاة التاي 

. ومع ذلك  ف ن حتسن اةداء 35تناولت مرشوب ويي 

يف الرياضااة باسااتخدام أي ماان الفيتامينااات املضاااده 

ل كسده ما زال حتات الدراساة. وباخت اار يبادو أن 

واإلناث يف املجموعات املختلفة من  الرياضيني الذكور

الرياضات اجلامعية اققون التوصايات مان املادخول 

الغذائي ملعظاع الفيتاميناات باساترناء عادد قليال مان 

الفيتامينات )أ  هاو ومحض الفوليك. ونتيجاة لاذلك؛ 

فيجب ةخ ائي التغذية أن يضع املميد مان اةطعماة 

 غذائية لالعبني.الغنية هبذ  الفيتامينات يف الوجبات ال

كيفًيمك ًمقارنةًتناولًاملعادنًلرياضييًالرياضتاتً

 اجلامعيةًبمعايوًاملدخولًالغذائي؟

هنا  الكراري مان القلاق بااأن تنااول الرياضايني 

للمعاااادن والتاااي تركااام عاااىل احلدياااد  والمناااك  

والكالسيوم  وخاصةا الرياضيني من اإلناث. و تبعا  

ا يف ساحة الرياضات اجلامعية.  ا مستمرا كمية احلديد قلقا

واملعااادن املفقااوده يف العاارق وخاصااةا ال ااوديوم 

ا لل ا م درا قلق للرياضايني يف والبوتاسيوم تاكل أيضا

الرياضات اجلامعية  والتي يتع لعبها يف أماكن مرتفعاة 

يف درجااات احلااراره أو الرطوبااة أو يف اهلااواء الطلااق 

والامو. ولقد ُأجريت البحوث لتقييع تناول املعادن 

لبعض رياضيي الرياضات اجلامعية كجمء مان دراساة 

ملدخول املغاذيات الكباريه وال اغريه. وساريكم هاذا 

ء عاىل تنااول الرياضايني للحدياد  وال اوديوم  اجلم

والبوتاسيوم يف الرياضات اجلامعية ومقارنتها مع كمية 

 .(RDAs)الغذاء املوىص به يوميًّا 

ثقت العديد من الدراسات تناول مانخفض لقد وو

  36 38من احلديد وسوء حالته عند الرياضايات اإلنااث 

ت وخاصااة يف اةلعاااب الرياضااية اجلامليااة ورياضااا

التحمل مع معلومات قليلة عان الرياضاات اجلامعياة 

التقليدية واةثار الضاره  لنقص احلديد وفقر الدم عىل 

 اةداء الريايض. 

 Dubnov and"دوبناااوف وكونساااتنتني درساااا 
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constantini" 39 آثار استنفاد احلديد وفقار الادم حلالاة .

من الرياضيني الرجال والسيدات ومان العباني  773

اا ملعادل انتااار كره السل ة املحرتفاني. ووجادا ارتفاعا

. وأن 39استنفاد احلديد وفقر الدم يف كل مان اجلنساني 

% من الرجال يف هاذ  الدراساة 3% من السيدات و71

كان لدهيع فقر دم بسبب نقص احلديد. ومل ياتع تقيايع 

كمية احلديد يف هذ  الدراسة  إال أن الباحرني أيارا إىل 

ني حااول امل ااادر الغذائيااة رضوره ترقيااف الرياضااي

املتناولااة ذات املسااتويات العاليااة ماان احلديااد ملنااع 

 واملساعده يف عالج نقص احلديد.

عاااده مااا يعاامي ارتفاااع نساابة اسااتنفاد احلديااد يف 

الرياضيني إىل ضعف تناول الطاقة أو دنب اةساام   

واللحوم  والدواجن التي حتتوي عاىل احلدياد اهلايع. 

لنبا  الاذي اتاوي عاىل ضاعف يف والنظام الغذائي ا

توافر احلديد أو خساره احلديد مع زياده العرق والرباز 

. وعىل الرغع من وفره املعرفة 24والبول  أو دم الطم  

والبحوث التي تبني اخلطوره الكبريه الستنفاد احلدياد 

 بالنسبة للرياضيني ومع ذلك ف ن احلالة تبدو مستمره.

من احلديد الغاذائي عاىل وتاتمل امل ادر الغذائية 

اللحااوم واخلباام املاادعع واحلبااوب والباسااتا وبعااض 

 اخلرضاوات. 

وتناول اةطعمة الغنية بفيتاامني )جو ماع اةغذياة 

الغنية باحلديد  وخاصة احلديد بادون هايع يعامز مان 

امت اااص احلديااد. ويمكاان لرياضاايي الرياضااات 

اجلامعية قراءه العالمات الغذائياة عاىل اةطعماة التاي 

يتناولوهنااا لتحديااد مااا إذا كاناات املنتجااات مدعمااة 

باحلديد أو اسانة لميااده اتاوى احلدياد يف وجباامع 

الغذائية. وينبغي عىل الالعباات تقيايع وضاع احلدياد 

ا  واتبااع ن اائ   الطبياب إذا أوىص هلان لدهين سنويًّ

 باملكمالت من احلديد. 

وخساره املعادن عن طريق العرق يمكن أن تكاون 

مرتفعة يف بعض اةلعاب الرياضية. فالرياضات التاي 

تلعااب يف حااراره ال اايف والرطوبااة والااامو ماان 

املحتمل أن تسبب مستويات عالية من التعرق. وينبغي 

تضايع ماع أن يكون الرياضيون عىل علع باأن املعاادن 

العرق  وخاصة ال وديوم والبوتاسيوم  والتي حتتااج 

إىل دديد باكل مناسب. وتساعد املرشوبات الرياضية 

مع الاوارد يف استكامل النقص أثنااء وبعاد التادريب 

الريايض. وحتتوي بعض قضبان الطاقة واملواد اهلالمية 

ا عىل الاوارد وتكون اسنة يف كرري مان اةحياان  أيضا

 ا بالفيتامينات واملعادن. مع غريه

وعندما ادث فقد كباري يف العارق يمكان إضاافة 

املل  إىل الطعام واختيار اةطعمة العالية يف البوتاسيوم 

مراال الكرااري ماان الفواكااه والبطاااطو والطامطااع 

)البناادورهو  وكلهااا يمكنهااا املساااعده يف تعااويض 

 الاوارد املفقوده.
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الفيتامينتاتًًكيفًيتىلثرًاستتهالجًالطاقتةًعتىلًتنتاول

ًواملعادن؟

هنا  مبدأ مارت  يف اال التغذية  وهو أن اةفاراد 

الذين يتناولون احتياجامع من الطاقاة املساتهلكة مان 

اموعة متنوعة من اةطعمة سوف اققون احتياجامع 

مان املغاذيات ال اغريه ماا داماوا يتنااولون اموعاة 

 متنوعة من اةطعمة مان مجياع املجموعاات الغذائياة

املختلفااة بانتظااام. أمااا الرياضاايون الااذين لاادهيع 

احتياجات من الطاقة أعىل من عامة النا  فقد يكاون 

من ال عب حتقيق هذ  االحتياجات وانخفاال كمياة 

الفيتامينات واملعادن لدهيع. والرياضيون اةكرر عرضة 

خلطر النقص يف املغذيات ال غريه هع الاذين يقيادون 

رسون نظاما قاسية يف فقاد الاوزن  الطاقة املتناولة أو يام

ويمكن القضاء عىل واحده أو أكرار مان املجموعاات 

الغذائيااة يف وجبااامع  أو تناااول كربوهياادرات عاليااة 

. ويف دراسة 40ووجبات منخفضة يف املغذيات ال غريه 

يونانيااة لالعبااات الكااره الطااائره وجاادت أن الطاقااة 

فهاؤالء  .41املتناولة أقال مان املساتويات املاوىص هباا 

ا مل اققن كمية الغذاء املوىص به يوميًّا  الرياضيات أيضا

(RDAs) و  1  ب2  ب7للفيتامينااااااااااااات )أ  ب

والكالسيوم  واحلديد  ومحض الفوليك  واملغنيسيوم  

والمنك ولكان كاان لادهين ماا يكفاي مان املادخول 

. ويف دراساة 41و 72  ب3الغذائي لفيتاميناات )ج  ب

لنخبة تناقضت إىل حد ما ماع يونانية أخرى لالعبات ا

ماانهن  7العبااة ) 30هااذ  الدراسااة فلقااد تااع تقياايع 

العبات لكره الطائرهو وتاع تقيايع املادخول الغاذائي 

. ومجياع 5وتوازن الطاقة يف التدريب واملوسع التنافيس 

الرياضيات يف هذ  الدراسة كاان لادهين ميامان طاقاة 

ن سلبي أثناء املوسمني  ومع ذلك حققان املادخول ما

الفيتامينات واملعادن فيام عدا احلديد. والعبات الكاره 

الطااائره يف هااذ  الدراسااة كاان قريبااات لتحقيااق 

احتياجامن من الطاقة يف املوسع التنافيس ولكن لايو 

يف موسع التدريب ويبدو أنه بالرغع من أن كمية الطاقة 

كانت منخفضة إال أن وجبامن الغذائية كانت حتتاوي 

كريفاة. والباحراان أياارا إىل أن كرافاة عىل املغذيات ال

املواد الغذائية يف وجبامن قد تكون ذات صالة بتنااول 

راوات باام يتفاق ماع اكميات كبريه من الفواكه واخلض

النظام الغذائي ملنطقة البحر اةبايض املتوساط والتاي 

 يعاَن هبا.

 Clark et"ويف دراسة حديرة أجرما كالر  وآخرون 

al." العبات لكره القدم يف بداية املوساع تع العرور عىل 

التاادريبي لاادهين مسااتويات عاليااة ماان ماادخول 

الفيتامينات واملعاادن باساترناء فيتاامني )دو والبياوتني 

. وعناادما تااع تقياايع الطاقااة  6باملقارنااة ببعااد املوسااع 

والفيتامينات  واملعادن بعد املوساع التادريبي مباارشها 

وم  والنحاا   وجد نقص ملحو  يف كل من الكالسي

واحلديد  واملغنيسيوم  والسيلينيوم  والمنك  وفيتامني 

)هاااو  وفيتااامني )جو  والعديااد ماان فيتامينااات )ب 
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املركبو. والسعرات احلرارية املتناولاة بااكل ياومي 

سااعر حاراري يف بداياة املوسااع  2377كانات تقريبااا 

سعر حراري بعد املوسع. والحاظ البااحرون  7777و

اجاات الطاقاة لكال الرياضايات تاع أن متوسط احتي

حتقيقها يف بداية وبعد املوسع التدريبي. وأن احتياجات 

الطاقااة يف بدايااة املوسااع كاناات أعااىل بساابب زياااده 

متطلبات التدريب  بينام بعد املوساع التادريبي كانات 

احتياجات الطاقة منخفضة بسبب أن مستوى التدريب 

ا.الوالوقت و  اده تضاءلت كرريا

ت هااذ  الدراسااة سااؤاالا مهااامًّ حااول ولقااد أثااار

احتياجااات السااعرات احلراريااة وعالقتهااا بتناااول 

الفيتامينااات واملعااادن. وهاال صااحي  أن الرياضاايني 

ا  الذين يلبون احتياجامع من الطاقة سوف اققون أيضا

احتياجامع من الفيتاميناات واملعاادن؟ وهاع بحاجاة 

واد للتأكد من أهناع ياأكلون اموعاة متنوعاة مان املا

الغذائية عالية الكرافة وبااكل ياومي للح اول عاىل 

كميات مناسابة مان الفيتاميناات واملعادن يف نظاامهع 

ا عندما تكون احتياجات أو تناوهلع  الغذائي  وخ وصا

ااا. والرياضاايون الااذين ااااولون  ماان الطاقااة منخفضا

إنقاص أوزاهنع قد يكونون يف خطر انخفاال املتنااول 

ن. ولاذلك؛ ف ناه أصاب  أكرار من الفيتامينات واملعاد

أيية التخطيط بعناية يف أوقات خفاض تنااول الطاقاة 

التباع نظام غذائي باملغذيات الكريفاة ملواجهاة نقاص 

املغذيات الدقيقة  فضالا عن االحتياجات من املغذيات 

 الكبريه.

ا وجد أن  "Hinton"ويف دراسة هلينتون  نوقات سابقا

حتياجاات مان الطاقاة الرياضيني الرجال مل اققوا اال

املقدره هلاع ولكان الرياضايني مان السايدات حققان 

. 32متوسط االحتياجات املقادره ملساتويات ناااطهن 

وغالبية النساء يف هذ  الدراساة أفاادوا باأهنع يريادون 

اا. وحاوايل  213ختفيض وزهنن عىل اةقال  كيلوجراما

% من هؤالء الالعبات ذكرن أهنن منعن الدهون أو 20

درات يف ااولة ملنع المياده يف الوزن  وحتاى الكربوهي

مع ذلك فقد تع حتقيق املدخول من املغذيات ال اغريه 

باسترناء فيتامني )هاو واملغنيسيوم. وعناد املقارناة باني 

الرجااال والساايدات يف هااذ  الدراسااة كااان امااوع 

السعرات احلرارية مرتفعة عند الرجال عان السايدات 

لطاقة املوىص هبا. ويف أثنااء ولكنها مل تلبي احتياجات ا

التحكع يف الطاقة املتناولة  وجد أن الوجبات الغذائياة 

للرياضاايني ماان الساايدات كاناات أكراار يف املغااذيات 

الكريفة عن الوجبات الغذائية للرجال. وأن العبي كره 

القدم وكره السلة الرجال كان لدهيع مدخول أقل مان 

خاارين يف الطاقااة ووزن أكاارب بخااالف الرياضاايني ان

الدراسة. وهذا يوحي بأنه قد يكون من ال اعب عاىل 

هؤالء الرياضيني اةكرب يف الوزن مع احتياجاات أكرار 

روف الطاقااة أن اققااوا االحتياجااات ماان ايف م اا

السعرات احلرارية. واملواد الغذائية الكريفاة يبادو أهناا 

عىل اةقال هلاا تاأثري إىل حاد كباري عاىل مادى كفاياة 
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ية لرياضيي الرياضات اجلامعية  وتلبية الوجبات الغذائ

 االحتياجات الفعلية من الطاقة.

هتتلًيتتوبًباستتتخدامًاملكمتتالتًمتت ًالفيتامينتتاتً

ًواملعادنًلرياضييًالرياضاتًاجلامعية؟

الرياضاايون وعامااة النااا  يسااتخدمون اموعااة 

متنوعة من املكمالت الغذائية. والعديد من الدراسات 

ضاات اجلامعياة يتنااولون أيارت إىل أن رياضيي الريا

مكمالت الفيتاميناات واملعاادن. كرومبااخ وآخارون 

"Krumbach et al."  درسوا مكمالت الفيتامني واملعادن

 (NCAA Division1)املستخدمة عند رياضيي اجلامعات 

% مان هاؤالء الرياضايني اساتخدموا 07ووجدوا أن 

. ومكمااالت  42مكمااالت ماان الفيتامينااات واملعااادن

نات واملعادن املتعدده ومكماالت فيتاامني )جو الفيتامي

ا. ويف دراساة  والكالسيوم واحلديد كانت اةكرر ييوعا

وجدت  (NCAA Division1)أخرى لرياضيني يف بطولة 

% من الرياضيني يستخدمون بااكل مناتظع 7717أن 

. هريبولاد وآخارون 43مكمالت الفيتامينات املتعادده 

"Herbold et al" جلامعااة اإلناااث درسااوا رياضاايات ا

% ماانهن يتناااولن الفيتامينااات 3017ووجاادوا أن 

املتعاادده مااع مكمااالت ماان احلديااد باااكل منااتظع 

% يتناااولن الفيتامينااات واملعااادن 111باإلضااافة إىل 

. 44% يتناولن الفيتاميناات فقاط 7310بدون احلديد و

% من العبي كره القدم اجلامعيني يف السانة اةوىل 32و

أفااادوا بااأهنع يسااتخدمون مكمااالت ماان الفيتااامني 

.والفقااره السااابقة عاان تناااول رياضاايي 45واملعااادن 

الرياضااات اجلامعيااة املغااذيات ال ااغريه ياااري إىل أن 

الرياضيني ا لون عىل كميات كافية من الفيتاميناات 

ااا عناادما يااتع واملعااادن يف معظااع احلاااال ت  خ وصا

اسااتيفاء احتياجااامع ماان الطاقااة. وتناااول املغااذيات 

ال غريه يعترب هامايًّا عندما يكون اماوع الساعرات 

احلرارية قليلة يف بعاض احلااالت  وحتاى إذا حادث 

توازن يف الطاقة. وأفادت بعض الدراساات أن تنااول 

الفيتامينات واملعادن يكون أقل بكراري مان املساتويات 

وىص هبا. ولاذلك؛  اب أن ياتع تقيايع الرياضايني امل

ب وره فردية للكمية الكافية وبذل التوصيات الغذائية 

لكل فرد يف الفريق عىل حد   وليو توصيات مجاعياة 

للفريق ككل. وينبغي أن يكون الرتكيم عاىل احل اول 

عىل الغذاء من املغذيات الكريفة مع اموعة متنوعة من 

 طاقة ملامرسة الرياضة.اةطعمة التي توفر ال

وعناادما تكااون هنااا  صااعوبة يف تناااول اموعااة 

متنوعااة ماان اةطعمااة  وتكااون احتياجااات الطاقااة 

منخفضة  أو هنا  ق ور يف التناول بسبب أن الريايض 

ااول إنقاص وزنه؛ فقد ين   بتناول مكماالت مان 

 multivitamin/mineral"الفيتامينات واملعاادن املتعادده  

supplement" (MVI) و ب أن حتتوي املكماالت مان .

عىل ما يقرب مان  (MVI)الفيتامينات واملعادن املتعدده 

وأن  (RDA)% ماان الكميااات املااوىص هبااا يوميًّااا 777

توضع عىل املل اق. وينبغاي عاىل الرياضايني اختياار 
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 للحصولًعىلًاألداءًاملثايل

معظااع رياضاايي الرياضااات 

اجلامعيااااة الااااذين اققااااون 

احتياجات الطاقة سوف يلباون 

احتياجاااااات الفيتاميناااااات 

واملعادن. الرياضيون الفاقادين 

للااااهية  ومواعياااد السااافر 

ال ااعبة  حياا  هنااا  غياااب 

لاابعض الوجبااات  أو أولئااك 

الذين ااولون فقد الاوزن  قاد 

يقااال باااذلك املااادخول مااان 

وبالتاايل؛ الفيتامينات واملعادن. 

واحااااد ماااان املكمااااالت 

للفيتامينااات واملعااادن املتعاادده 

قد يوصف هلاؤالء الرياضايني  

ومااع ذلااك  ااب أال يوصااف 

كاسااتبدال للمغااذيات عاليااة 

 الكرافة وخطة الغذاء. 

التي  (MVI)املكمالت من الفيتامينات واملعادن املتعدده 

ااا لاانفو عماار   وجنسااه. تااع ت ااميمها خ ي ا

والرياضاااااااايات 

اإلناااث قااد يكاان 

بحاجاااااااااااة إىل 

كالسااايوم أكرااار ال

دياااد  احلقلااايال  و

وحاامض الفوليااك 

عااان الرياضااايني 

الرجااااااااااااال  

واملكماااالت مااان 

الفيتامينات واملعادن 

 (MVI)املتعاااااادده 

للسااايدات تكاااون 

   ة لتوفري هذ  

اإلضااافات. وماان 

اةفضل تناول ماره 

واحااده يوميًّااا ماان 

مكمااااالت ماااان 

بادالا مان تنااول  (MVI)الفيتامينات واملعادن املتعادده 

باااكل مسااتقل  عاادد ماان الفيتامينااات واملعااادن

. (RDA)بمستويات أعىل من الكمية املوىص هباا يوميًّاا 

هي كافية  (RDA)% من الكمية املوىص هبا يوميًّا 777و

ا لتوفري وضامن أن الريايض تناول الكميات الكافية  متاما

 من الفيتامينات واملعادن.

بعض الرياضيني ياعرون بغريان لفرته ق ريه بعاد 

تاميناات واملعاادن املتعادده تناول املكماالت مان الفي

(MVI) وينبغااي تاااجيعهع لتناااول املكمااالت ماان .

بعد وجباة كاملاة  (MVI)الفيتامينات واملعادن املتعدده 

لتجنب اضطرابات املعده. ويمكان للرياضايني دناب 

يف  (MVI)املكمالت من الفيتامينات واملعاادن املتعادده 

بات يوم املباراه للتخلص من الغريان. وحتدث اضاطرا

املعده عىل اةرج  للرياضيني الذين يكونون ع ابيني 

 يوم املباراه وقبل اللعب.

وينبغي تااجيع الرياضايني الاذين اااولون فقاد 

الوزن أو ياعرون بالقلق أكرر من الالزم حول الاوزن 

بتناول واحد من املكمالت مان الفيتاميناات واملعاادن 

ات اتبااع مره واحده يف اليوم. ويف أوقا (MVI)املتعدده 

نظام غذائي أو عنادما تكاون الااهية ضاعيفة ساوف 

تساعد املكمالت مان الفيتاميناات واملعاادن املتعادده 

(MVI)  عىل ضامن تواجد الفيتامينات واملعاادن بااكل

يومي وعدم استنفاد  ازهنا. ومع ذلك  فا ن االعاتامد 

 (MVI)عىل املكمالت من الفيتامينات واملعادن املتعدده 

اةطعمة املغذية الكريفة غري جيد. واملكمالت بدالا من 

توفر فقط تلك  (MVI)من الفيتامينات واملعادن املتعدده 

العنا  الغذائية يف املكمالت  والرياضيون يف حاجاة 

إىل التذكري بأن الفيتامينات واملعادن ال توفر الطاقاة أو 

املواد الغذائية الرئيسية  وينبغي تلبية االحتياجات مان 

 قة من تناول السعرات احلرارية الكافية.الطا
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 مقارنةًبنيًاألطعمةًالكاملةًواملكمالتًم ًالفيتاميناتًواملعادنًاملتعدد .

الفيتاميناتًأوً

 املعادن

املكمالتً

 (MVI)املتعدد ً

حبواًنخالةًالزبيحً

 بدونًحليح

كواًم 1ً

 عصوًالربتقال

مقارنةًالوجبةًالغذائيةًمدً املجموع

 املتعدد املكمالتً

 3077 فيتامنيً)أ(
 وحده دولية

7207 
 وحده دولية

7 
 وحده دولية

7207 
 وحده دولية

 ثل  كمية املكمالت املتعدده

ا 17 فيتامنيً)ج( ا 72 ملليجرام 2 ملليجراما ا 71 ملليجراما ا 71زياده  ملليجراما  ملليجراما
وحده  177 فيتامنيً)د(

 دولية
 ثل  كمية املكمالت املتعدده وحده دولية 737 وحده دولية 7 وحده دولية 737

 37 فيتامنيً)هت(
 وحده دولية

7 
 وحده دولية

7 
 وحده دولية

7 
 وحده دولية

الوجبة ال حتتاوي عاىل فيتاامني 
)هاو  الرياضيون الذين يتبعاون 
ا غذائيًّا قليالا يف الدهون قد  نظاما
 اتاجون ملكمالت من الفيتامني

حتتتتتتتتامضً
 الفوليك

177 
 ميكروجرام

712 
 ميكروجرام

17 
 ميكروجرام

222 
 ميكروجرام

أكرب من ن ف كمية املكماالت 
 املتعدده

ا 711 ملليجرام 2 (6فيتامنيً)ا ا 711 ملليجرام 7 ملليجراما  ربع كمية املكمالت املتعدده ملليجراما
ا 710 الثايمني ا 711 ملليجراما ا 711 ملليجرام 7 ملليجراما  املتعددهثل  كمية املكمالت  ملليجراما
ا 27 النايسني ا 012 ملليجراما ا 711 ملليجراما ا 011 ملليجراما  ربع كمية املكمالت املتعدده ملليجراما

ا 27 ملليجرام 327 ملليجرام 712 الكالسيوم  أكرب من ضعف كمية املكمالت ملليجرام 317 ملليجراما
ا 77 احلديد ا 7717 ملليجراما ا 7717 ملليجرام 7 ملليجراما  أكرب من ن ف كمية املكمالت ملليجراما
ا 70 الزنك ا 3120 ملليجراما ا 3120 ملليجرام 7 ملليجراما واحااد عااىل مسااة ماان كميااة  ملليجراما

 املكمالت املتعدده
ا 77 البوتاسيوم ر ماارات كميااة اأكاارب ماان عااا ملليجرام 7777 ملليجرام 107 ملليجرام 737 ملليجراما

املكمااالت  الرياضاايون الااذين 
يتدربون يف أجواء حاره ورطباة 
اتاجون البوتاسيوم من م ادر 

 غذائية.
ا 27 ملليجرام 171 ملليجرام 7 الصوديوم املكمالت املتعدده ال حتتوي عىل  ملليجرام 071 ملليجراما

صااوديوم  الرياضاايني الااذين 
يتدربون يف أجواء حاره ورطباة 
اتاجون ال وديوم من م اادر 

 غذائية.
الستتتتتتعراتً

 احلرارية
7 

 حراري سعر
277 

 حراري سعر
777 

 سعرحراري
377 

 سعرحراري
اةطعمة توفر الطاقة  املغاذيات 

ىل الكبريه  واةلياف باإلضاافة إ
العديااد ماان املعااادن ال ااغريه 

خااارى واملاااواد الكيميائياااة اة
النباتيااااة الغااااري موجااااوده 

 باملكمالت املتعدده.
ا 7217 جرام 7 الربوتني ا 7117 جرام 2 جراما   جراما

ا 07 جرام 7 الكربوهيدرات ا 21 جراما ا 71 جراما   جراما
  جرام 7 جرام 7 جرام 7 جرام 7 الدهون
ا 717 جرام 7 األلياف ا 717 جرام 7 جراما   جراما

حراري يف هذ  الوجبة ال غريه ليست سوى جمء صاغري مان اماوع الساعرات احلرارياة التاي اتاجهاا معظاع  سعر 377مالحظة : الا 

ينبغي اختيار اموعة متنوعة من اةطعمة اةخرى لتلبياة االحتياجاات مان الساعرات احلرارياة؛ ااا يكمال والرياضيني يف اليوم الواحد. 

 وتوفري نظام غذائي متوازن مع كفاية تناول املغذيات ال غريه.املغذيات التي مل يتع احل ول عليها يف الوجبة  

 

 جدول
14.2 
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و يوضاا  مقارنااة بااني مسااتوى 7112واجلاادول )

تناول واحد من املكمالت مان الفيتاميناات واملعاادن 

 يوميًّا وبني خيارات من اةطعمة  (MVI)املتعدده 

الكاملة كمرال لفائده أخذ املغذيات ال اغريه مان 

تناول اةطعماة ال احية. الحاظ أن املكماالت مان 

توفر العدياد مان  (MVI)الفيتامينات واملعادن املتعدده 

اخليارات للمغذيات  ولكن ليو الطاقاة أو املغاذيات 

الكبريه أو اةلياف. ووجبة صغريه من حباوب نخالاة 

ر كميااة كبااريه ماان المبيااب مااع ع ااري برتقااال تااوف

البوتاسيوم وفيتامني )جو والكالسايوم  وتقريبااا ثلراي 

 كمية احلديد باملكمالت.

باإلضااافة إىل ذلااك  فاا ن الوجبااة الغذائيااة تااوفر 

ة ال وديوم الرضوري للرياضيني أثناء املعدالت العالي

إىل ن ف مان فيتاامني )أو  وفيتاامني  امن العرق وثلرا 

د باااملكمالت ماان )دو  وحااامض الفوليااك املوجااو

 . (MVI)الفيتامينات واملعادن املتعدده 

واختيار وجبات غذائية مكرفة أخارى أثنااء الياوم 

يوفر بقية املغذيات ال غريه اةخرى غري املوجاوده يف 

حبوب نخالة المبيب وع ري الربتقال ويوفر اموعاة 

متنوعة من املعادن ال غريه اةخرى  واملواد الكيميائية 

ل حية  والطاقاة الالزماة لتلبياة احتياجاات النباتية ا

 الريايض من الطاقة.

ً

ًثامناا:ًماًهيًتوصياتًالسوائلً

ًاملختلفةًلرياضييًالرياضاتًاجلامعية؟

عااىل الاارغع ماان أنااه ماان املساالع بااه للعديااد ماان 

الرياضات اجلامعية هو املحافظة عاىل املااء إال أناه قاد 

تكون هنا  ماكلة. فالعديد من الرياضاات اجلامعياة 

تلعب يف اهلواء الطلق ويف جو حار ورطب  أو يف صالة 

دافئة ورطبة نتيجة لسوء التهوية. وباإلضافة إىل ذلاك  

اا ثقايالا  ومعادات واقياة   فقد يرتدي الرياضايون زيًّ

وأغطية للرأ  اا متنع فقدان احلراره وزيااده التعارق. 

ومعدات كره القدم اةمريكية هي أسوأ بكراري عنادما 

يتعلق اةمر بمياده التعرق؛ ونتيجة لذلك ينت  هاؤالء 

لاارت ماان العاارق أثناااء  2 – 710الرياضاايني مقاادار 

اجلليد  والتي . وحتى بالنسبة هلوكي 3تدريبهع ال يفي

تلعب يف مناخ باارد فايمكن أن تكاون هناا  خسااره 

ا لكمية املالبو الواقية التي حتاول  كبريه يف العرق؛ نظرا

دون تبديد احلاراره. ويف دراساة واحاده عاىل العباي 

را ماا باني ااهلوكي عىل اجلليد ذكرت أن الالعبني خسا

ا مان وزهناع نتيجاة العارق يف  110 -711 كيلوجراما

. واملراقبة املجرده لالعباي كاره السالة 46احده مباراه و

الذين ياارتكون يف التادريب أو املبااراه تكااف عان 

التعارق الاااديد عاىل الاارغع مان ارتااداء )  يااريت 

ويورتو. ولذلك؛  ب االهتامم باحلفاا  عاىل املااء 

 لرياضيي الرياضات اجلامعية.



  لرياضينيلتغذية الالتطبيقات العملية يف  711

ًملاذاًالسوائلًحاسمةًلألداءًيفًالرياضاتًاجلامعية؟

منع اجلفااف يف مجياع الرياضاات اجلامعياة هاو  إن

بمرابة أداء أمرل للرياضة. كام نوقش يف الف ل الراامن 

ف ن اةداء الريايض ينخفض تدر يًّا مع زياده اجلفاف. 

ولاايو فقااط ةن اجلفاااف يااؤثر ساالباا عااىل التنظاايع 

احلااراري  لكنااه يقلاال ماان وظيفااة القلااب واةوعيااة 

ل اةكسجني واملغذيات الدموية؛ وبالتايل ضعف توصي

إىل العضالت العامة. وهذا يتوقف عىل ظروف التمريل 

الغذائي  والظروف البيئياة مرال احلاراره  والاامو  

. ومع ارتفاع درجاة 47والرطوبة  واملالبو  والتدريب 

ااا يف  حااراره اجلسااع ماان خااالل التاادريب وخ وصا

اةجواء احلاره والرطبة يميد اجلسع من تدفق الادم إىل 

لد  ويميد من معدل التعرق. والكميات الكبريه من اجل

املاء والاوارد املفقوده يف العارق يمكان بااكل كباري 

تقليل اةداء الريايض للرياضيني. وتعترب االنقباضاات 

احلركية القوية والعالية يف الاده واملتقطعاة سامة مان 

سامت الرياضات اجلامعية  والتاي حتتااج إىل أن يقاوم 

ا عاىل الريايض بوظائ فه يف أعاىل مساتوى ليظال قاادرا

املنافسة. والفال يف املحافظة عىل مساتوى املااء يقلال 

 اةداء الريايض ويعرال حياه الريايض للخطر.

ًكيفًيمك ًمندًاجلفافًلرياضييًالفرق؟

 ب االهتامم بتناول السوائل للرياضيني  ليو فقط 

ا قبل وبعد هذ   أثناء التدريب أو املباريات  ولكن أيضا

املباريااات. واملقاااطع التاليااة تناااقش اإلساارتاتيجيات 

واالعتبارات التي تتعلاق باملااء لرياضايي الرياضاات 

 اجلامعية. 

ماًالذيًيمك ًللرياضينيًالقيتامًبتهًقبتلًالتتدريحًأوً

ًالبطولةًملندًاجلفاف؟

أو الكااايف  قباال التاادريب  "hydration"الرتطيااب 

قبال  "hyperhydration"ه املباراه مهع  ولكن فرط اإلماء

اا فياه.  ا أو مرغوبا وفارط بعض املباريات ليو رضوريًّ

ه مبارشها بعد املباراه سوف يسبب زياده يف البول اإلماء

وهاذا يمكان أن يكااون مااكلة ممعجاة يف اةلعاااب 

الرياضية مرل كره القدم أو اهلوكي؛ ةنه مان ال اعب 

خلع املالبو أو الوصاول إىل احلامماات. وللحاد مان 

ساعة  2ذ  املاكلة  ف ن تناول السوائل ما يقرب من ه

قبل التدريب أو املباراه يسم  بوقات كااٍف للرتطياب 

ولقضاااء احلاجااة للرياضااني )التبااولو قباال ارتااداء 

املالبو. واجلمعية الوطنية ملدريب العناياة بالرياضايني 

(NATA) "National Athletic Trainers Association" 

ا مااان املااااء أو  711 -710اقرتحااات تنااااول  لااارتا

ساعة   3 -2 بحوايل روبات الرياضة قبل التدريباما

 27 -77لارت حاوايل  713 -712وبعد ذلك إضاافة 

 .48دقيقة مبارشه قبل النااط لمياده السوائل املخمونة 

الرياضتتيونًأثنتتاءًالتتتدريحًأوًًهمتتاذاًيمكتت ًأنًيفعلتت

ًاملنافسةًملندًاجلفاف؟

 للحفاا  عاىل  ب تاجيع ومسااعده الرياضايني

مستويات عالية من الرتطيب من خالل تناول السوائل 

وتوافرها يف مجيع اةوقات. وأوصت اجلمعية الوطنياة 
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 713 -712بتناول  (NATA)ملدريب العناية بالرياضيني 

ا من املاء أو مرشوبات الرياضة كل  دقيقة  27 -77لرتا

. واملرشوبات بالنكهات قد حتسن مان 48أثناء التدريب 

اسااتهال  السااوائل لاابعض الرياضاايني. وأظهاارت 

أن الرياضايني حققاوا حتساناا يف تاوازن إىل الدراسات 

حتاى بعاد  ل عند تناول املرشوبات ذات النكهةالسوائ

 .49أن أظهروا تفضيلهع للامء فقط 

باإلضافة إىل تقديع طعام ايم أكرر من املاء العادي  

والاوارد   ف ن املرشوبات املحتوية عىل الكربوهيدرات

ا من خالل زياده مستويات السكر  تفيد الرياضيني أيضا

يف الاادم وتقلياال اسااتهال  جليكااوجني العضااالت  

باإلضافة إىل املساعده عىل احلفاا  عاىل املااء. وتاوفري 

جليكااوجني العضااالت واملحافظااة عااىل مسااتويات 

روبات اجلوكاااوز الااادم مااان خاااالل تنااااول املاااا

التعب الذهني والبدين  الكربوهيدراتية يساعد عىل منع

دقيقاة  77عىل حد السواء أثناء املسابقات التي تساتمر 

أنه يف كره القدم تنخفض  "Reilly"أو أكرر. وذكر راييل 

. 50عدد اةهداف املسجلة باالقرب مان هناياة املبااراه 

حلدوث التعاب يف كالم مان البادن والعقال. وبعبااره 

ا هلاذ  أخرى  انخفاال الرتكيم  يمكن أن يكاون ساببا 

 "Ostojic and Mazic"الظااهره. أوساتوجيك ومازياك 

درسا العبي كره القدم الذكور املحرتفني لتحديد آثاار 

مرشوبات من الكربوهيدرات والاوارد عاىل اةداء يف 

روبات ا. فاالالعبون الاذين تنااولوا املاا51كره القدم 

الكربوهيدراتية والاوارد كاان لادهيع إحساا  أقال 

املباااراه  وكاناات نتااائجهع أفضاال ماان بالتعااب أثناااء 

.  51املجموعااة التااي تناولاات املاااء فقااط أثناااء املباااراه

وخل ااااا إىل أن رشب السااااوائل الكربوهيدراتيااااة 

والاوارد أثناء املباراه يساعد عاىل مناع تادهور اةداء 

 املهاري لالعبني.

ووجاادت دراسااة لرياضاايني جااامعيني يف رياضااة 

وكاره القادم أناه قاد  اهلوكي وكره القادم اةمريكياة 

حدث انخفاال يف متريال جليكاوجني العضالة بنسابة 

% عندما متت املقارنة مع اموعاة ضاابطة تنااولوا 22

. وتع العرور عىل نتاائ  ااثلاة يف دراساة 28)املاء فقطو

أجرياات عااىل العبااي كااره القاادم وكااره الساالة أثناااء 

التدريب واختبار اجلري املكوكي تع فيها تناول الاول 

% قبل التدريب  1الكربوهيدرات والاوارد بنسبة من 

% من وقات اجلاري )أي تاع 37وكانت النتيجة زياده 

ا فعات أعاىل يف هناياة الفارته   تأخري التعبو  وأيضا

. وخلاص 52وحتسن يف اختبار مهارات اةداء احلركاي 

الباحرون أن تناول الكربوهيدرات يمكن أن يكون لاه 

الريايض  وآثار أخارى ملناع  تأثريات إ ابية عىل اةداء

روبات ا. وأكااادت البحاااوث أن ماااا53اجلفااااف 

الكربوهياادرات والاااوارد يمكاان أن تضاايف بعااض 

املمايااا عاان تناااول املاااء فقااط لرياضاايي الرياضااات 

 اجلامعية.
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تعلاايع الرياضاايني متااى يمكاانهع احل ااول عااىل و

السوائل أثناء املسابقة  قد يكون بنفو اةيية ملرال ماا 

ةن ضعف املعلومات قد يمنع الالعب من يرشبون  و

. والعبو اهلوكي هتناول السوائل بقدر ما  ب أن يتناول

لاادهيع فاارتات راحااة ق ااريه تساام  بفاارص فيعااة 

روبات التعويض السوائل. ويمكنهع كذلك تناول ما

الرياضة عىل مقاعد البدالء بني فارتات التغياري وعناد 

لة لدهيع الفرصة فرتات الراحة. وباملرل  العبو كره الس

للتناول أثناء الوقت املستقطع وأثناء استبدال الالعبني. 

إن الوقت املستقطع والوقات باني الااوطني فرصاة و

كبااريه لالعبااي الفريااق يف دديااد معظااع السااوائل 

خاذ لعبة البيسبول والسوفتبول يمكن اوالاوارد. ويف 

رعة عند تباديل اةدوار باني اريفات من السوائل بس

حتتاال  اهلجوميااة والدفاعيااة. وينبغااي أن املواقااف

ا عىل مقاعد  املرشوبات الرياضية وامليا  مكانة بارزه جدًّ

البدالء أو بالقرب مان الالعباني. وهاذا يااجع عاىل 

أحالل السوائل من خالل التاذكري الادائع للرياضايني 

رب والوصااول إىل السااوائل بسااهولة  ومتكاان ابالااا

 الرياضيني للسوائل.املدربني من تتبع تناول 

ماذاًيمك ًأنًيفعلًالرياضينيًبعدًالتدريحًأوًالبطولةً

ًملندًاجلفافًوإعاد ًالرتطيح؟

الرياضيون بحاجة للعمل عىل دديد الفاقد من املاء 

من النااط بحي  ي ل إىل املنافسة أو التدريب القادم 

يف حالة جيده من املاء. وكاام تاع توضايحه  فا ن فقاد 

ا يف الرياضااات  العاارق يمكاان أن يكااون عالياااا جاادًّ

اجلامعية  ومان املهاع تتباع نجااح الرياايض يف إعااده 

اإلماهة. وينبغاي البادء يف معاجلاة اجلفااف يف أقارب 

وقت اكن بعد املامرسة الرياضية. وهنا  بعض القلاق 

ريع امن تناول كميات كبريه من السوائل للرتطيب الس

ياده كمية الباول. قد يميد من حجع البالزما؛ وبالتايل ز

درسوا تأثري كلم مان  ".kovacs et al"كوفاكو وآخرون 

املعدالت العالية واملنخفضة من تنااول الساوائل عاىل 

. ووجاادوا أن املعاادالت 54الرتطيااب بعااد التاادريب 

العالية مان تنااول الساوائل أدت إىل زيااده يف حجاع 

البالزما  وبالتايل استعاده توازن السوائل باكل أفع 

املقارنة مع انخفاال معدالت تناول الساوائل. وكلاام ب

 3 -2كمية البول يف الا  أزدادتارتفع معدل الرتطيب 

ا  فا ن كمياة الباول هاي  ساعة بعد الرتطيب. وعموما

ساعات من اجلفاف يف كل من معادالت  1نفسها بعد 

 املجموعتني العالية واملنخفضة من املاء.

الرياضايني وتتطلب بعض الرياضات اجلامعية مان 

سااعة. وعاىل  17 -21املنافسة عده مرات خالل الاا 

الرغع من أن الرياضيني يف حالة راحاة باني املبارياات 

ا أن يستمروا يف تناول املا روبات أثناء افمن املهع أيضا

الفرتات الق ريه بني املبارياات. ويف الظاروف البيئياة 

القاسية من غري املحتمل أن يعوال الرياضيون فقادان 

ا مع السوائل املتناولة  ونتيجة لاذلك  اب ال عرق متاما

االهتامم بمعاجلة اجلفاف املستمر بني املبارياات. وعاىل 
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الرغع من أن كرره التبول هو م ادر قلاق للرياضايني 

فاالنمعاج من الذهاب إىل احلامم يفوق أكرر من اةثاار 

 اإل ابية ملعاجلة اجلفاف وتأثري  عىل اةداء الريايض.

العتباراتًاخلاصةًأوًاملامرساتًالتيًيمكت ًأنًًماًهي

ًمندًاجلفاف؟عىلًتساعدً

التدريبات يف بداية املوسع لكره القدم هلا اعتبارات 

خاصااة. فالتاادريب ماارتني يف اليااوم يباادأ يف أواخاار 

أثناء النهاار يف احلاراره والرطوباة  ال يف  وتتع عادها 

افيااا العالية. وتاجيع الرياضيني للرشب قد ال يكون ك

ملنع اجلفاف واةخطار املادية املرتبطة هبا. فالرياضايون 

يف حاجااة إىل التوعيااة بأييااة البقاااء يف حالااة ترطيااب 

جيااده  وأن يتعلمااوا عالمااات وأعااراال أمااراال 

احلااراره. وباإلضااافة إىل ذلااك   ااب عااىل املاادربني 

ومدريب العناية بالرياضيني أن يكونوا عىل اطاالع باأي 

حلراره يف العبيهع؛ ةنه قاد يكاون عالمات ةمراال ا

ا يف التدريب والتعليع وبدون  الرياضيون منهمكني جدًّ

أن يتناولوا السوائل بالقدر الكايف. وأن يعتمادوا عاىل 

اارسات تساعد عىل ضامن الرتطيب املناساب. وعاىل 

ساابيل املرااال  إتاحااة الوصااول إىل السااوائل يف مجيااع 

مرشوبات الرياضة اةوقات أثناء التدريب  وأن تكون 

ذات مااذاق مقبااول ومتاااح  والتاااجيع عااىل تناااول 

السوائل أثناء الوقت املساتقطع يعتارب مان املامرساات 

 . 55املمتازه التي يمكن أن تساعد يف منع اجلفاف 

فااف وهاي وإسرتاتيجية أخرى فعالة يف معاجلة اجل

يف التادريب ومباارشه بعاد  وزن الرياضيني قبل البادء

التدريب  وأي وزن مفقود أثنااء املامرساة هاي نتيجاة 

لفقدان املاء  والذي  اب استعواضاه قبال التادريب 

القادم أو املباراه. ومن املوىص به لرتطيب الرياايض أن 

% مان 707يتناول ما يكفي من الساوائل لتحال اال 

وزن اجلسع املفقود بسابب العارق  أو ماا يقارب مان 

ا من السوائل  711 ا مان وزن  710كل للرتا كيلوجراما

. وبمرور الوقت  ف ن هاذا الرصاد 48 54اجلسع املفقود 

املبارش للوزن املفقود أثناء التادريب وحتات الظاروف 

البيئية املختلفاة ساوف يسااعد عاىل تعلايع الرياايض 

بمقدار السوائل املفقوده يف  تلاف الظاروف البيئياة. 

ا  أفضل بكمياة الساوائل وسوف يكون لدهيع إحس

التي اتاجون إىل تناوهلا ملنع اجلفاف؛ وبالتاايل حتساني 

قدرامع عىل القياام بنحاو أفضال أثنااء التادريب ويف 

 املباريات.

وهااي اارسااة أخاارى  "Acclimatization" التتتنقلم

 ااااب أن تؤخااااذ يف 

االعتبااار. فالرياضاايون 

املسااافرون ماان أجااواء 

بااارده إىل أجااواء حاااره 

ورطباااة للمنافساااة يف 

البطاااوالت  اااب أن 

بااابعض هلاااع يسااام  

الوقاات حلاادوث تااأقلع 

  "Acclimatization"  التتتنقلم

عمليااة خيضااع فيهااا اجلسااع إىل 

تعاديالت فساايولوجية أو تكيااف 

للتغريات البيئية مرل ارتفاع درجة 

احلراره  والرطوباة  واملرتفعاات. 

هذ  التغريات الفسيولوجية متكان 

اجلسع أن يعمل ب وره أفضال يف 

 املناخ اجلديد.
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للوصول إىل مستواهع يف اةداء. وكحد أدنى  اب أن 

أياام للتاأقلع عاىل اةجاواء احلااره؛  0يأخذ الريايض 

وبالتايل  ب أن تعدل يده التدريب بنااء عاىل ذلاك. 

ويف دراسة حالة لالعباة إنجليمياة يف رياضاة اهلاوكي 

ا لبطولا ة الكومنولا  وأثناء تدريب الفرياق اساتعدادا

أيااام  0م يف ماليميااا وضااعت إساارتاتيجية ملااده 7777

 . 56للتأقلع عىل الرتطيب 

أيام خضاعت الالعباة لتادريبات متقطعاة  0وملده 

بالدراجاة عالياة الاااده أو منخفضاة الااده يف نفااو 

درجة حراره ورطوبة الظروف اجلوية يف ماليميا وذلك 

ال باح  قبل السفر للبطولة. وتع قيا  حجع اجلسع يف

وقبل وبعد التدريب ماع تساجيل قياا  لاون الباول 

ا يف معادل رضباات  اا كباريا خالل اليوم. ووجاد نق ا

القلب أثناء التادريب  وانخفااال يف درجاة احلاراره 

الداخلية يف كل التوقيتات يف الياوم الراباع واخلاامو. 

الياوم اةول إىل الياوم  مع انخفاال يف لون البول منو

وقاع باأن هناا  حتساناا يف حالاة املااء لذا تع التالرابع  

 خالل هذ  اةيام. 

وكنتيجااة لااذلك؛ قااد يكااون ماان املفيااد للفاارق 

الرياضية الذين يسافرون إىل بيئة أكرر حاراره ورطوباة 

ملسااابقة كبااريه أن يتااأقلموا مااع هااذ  الظااروف قباال 

ى امغااادرمع والتعااود عااىل فقاادان السااوائل يف أق اا

مساتويات الساوائل يف البيئات متكنهع من التكيف مع 

ا لذلك.  اجلسع وفقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

 أضف إلى معلوماتك الغذائية

كيفًيمك ًللمتدربنيًومتدراًالعنايتةًبالرياضتينيً

 تشجيدًالالعبنيًعىلًالرتطيحًاألمثل:

 .توفري اموعاة متنوعاة مان خياارات الساوائل

روبات رياضااية هبااا اويكااون متااوفر لاادهيع مااا

وذلاك عاىل ع ائر ابباة  ونكهات  ماء صاٍف  

 مقاعد البدالء وغرف خلع املالبو.

  اسااتخدام املااربدات أو وإبقاااء السااوائل بااارده

 ثالجات أخرى.

70رب كال اأخذ فرته ق ريه من الراحاة للاا- 

 دقيقة أثناء التدريب. 27

 إعطاء كل ريايض زجاجة املرشوبات اخلاصاة باه

مع حتديد عدد امللليلرتات عليها. ومراقبة عملياة 

 ناء التدريب والبطولة.التناول أث

 عندما خيرج الرياضيون من أرال امللعاب يعطاى

 هلع زجاجات املرشوبات  ويتع حرهع عىل تناوهلا.

روبات الرياضاة اناقش اةسباب التي دعال ماا

سااامح أفضاال خيااار يف معظااع احلاااالت. وال

هع املعلومات التي ؤللرياضيني باالختيار  وإعطا

 دعلهع خيتارون بحكمة.

يا  للوزن قبل وبعد التدريبات لعده أيام إجراء ق

دد متوساط الاوزن ويف ظروف مناخية  تلفة. ح

ريااايض أثناااء املامرسااات املفقااود عنااد كاال 

النموذجيااة؛ وماان ثااع تاااجيعهع عااىل اتباااع 

 إسرتاتيجية ملواجهة خسائر املاء.
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ا:ًماًهيًإسرتاتيجياتًختطيطً ًتاسعا

ًالوجباتًالغذائيةًيفًالتدريحًأوً

ًاملنافساتًوالتيًجيحًالنظرًإليهاً

ًأثناءًمسابقاتًالرياضاتًاجلامعية؟

كرري من الرياضات اجلامعية تلعب يف مواعيد ادده 

أثناء النهار أو املسااء. ويمكان للرياضايني أو الفرياق 

إحضار اةطعمة والساوائل معهاع إىل أرال امللعاب  

وغالباا ما يكون هنا  وقات لتنااول هاذ  املاواد أثنااء 

فاارتات الراحااة ماان التاادريب. ولااذا؛  ااب تااوفري 

خلط  أو يف غرف خلاع مساحات التخمين عىل جانب ا

املالبو. وحني العوده إىل املباريات  وأثنااء اللعاب يف 

البطوالت  وعند السافر  واملبيات ويمكان أن يكاون 

ا للرياضاايني يف الرياضااات اجلامعيااة. وهااذ   حتااديا

 team sport"اإلسارتاتيجيات يف الرياضاات اجلامعياة 

logistics" حتتاج إىل النظار فيهاا دائااما  للح اول عاىل 

 التغذية السليمة ل داء الريايض الفريد.

ًهلًجيحًاستهالجًالطعامًأثناءًاملسابقة؟

ا عىل طول زمن البطولة  قد نحتاج إىل تناول  اعتامدا

وجبات خفيفة أثناء البطولة. والعديد مان املساابقات 

ساعات. وأثناء  3إىل  7للرياضات اجلامعية تستمر بني 

ا من الوقت فقط مرل  املباراه قد يلعب الرياضيون جمءا

العبني اهلجوم أو الدفاع  والبعض انخار قاد يلعاب 

ا ل عىل راحات ق ريه أثناء الوقت معظع الوقت  و

املستقطع أو أثناء التبديالت يف امللعب. عاده ما يكاون 

هنااا  انقطاااع بااني الاااوطني أو الفاارتات يف البطولااة 

يمكن من خالهلا التمويد بالوقود والرتطياب بساهولة 

نسبيًّا. وأكرر الرياضاات اجلامعياة ال حتتااج إىل تنااول 

افسة. وماع ذلاك فا ن املااء الوجبات اخلفيفة أثناء املن

الكايف رضوري جلميع اةهاداف الرياضاية  وين ا  

ا بمرشوبات الرياضة كمرشوب رئييس للبطوالت  أيضا

 عالية الاده.

وتناول الغذاء والسوائل رضوري باني اةياواط. 

عىل سبيل املراال  يف لعباة البيسابول أو الكاره الليناة  

يف الياوم ساعات يف امللعاب  7يميض الالعبون حوايل 

ه سابقة للتساخني االواحد. يمكن أن يكون لدهيع مبار

ساعات  ويأخذوا أقل من سااعة  3 -2قد تستمر من 

سااعات.  3 -2ه أخارى تساتمر افرته راحة ثاع مباار

اا ابعض الالعبني قد ال يلعب املبار تني أو يلعباون مجيعا

مباراه واحده فقط. وماع ذلاك   اب أن يتوقاع كال 

ا. ولذلك؛ ريايض أن يلعب يف  حلظة  وأن يكون جاهما

 املاء والوقود املناسب جلميع أعضاء الفريق رضوري.

ماًينبغيًعىلًالرياضينيًتناولهًبنيًاملباريتاتًويفًأثنتاءً

ًالبطولة؟

تناول املغذيات الكبريه يمكن أن ختتلف عىل مادار 

اليوم وأثناء عطلة هناياة اةسابوع بنااء عاىل توقيتاات 

ات باني التادريبات  ومادى التدريب أو عادد السااع

توافر اةطعمة. وينبغاي عاىل الرياضايني أن يتامودوا 

بالوقود قبل التدريب أو البطولة بعده سااعات بوجباة 
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غذائية. وبالنسبة للوجبات الغذائية بني اةلعاب  اب 

أن تكون قليلة يف الدهون  وكرريه يف الكربوهيادرات  

كرر سهولة ومعتدلة يف الربوتني. والكربوهيدرات هي أ

يف اهلضع واالمت اص  وبااكل عاام يمكان حتملهاا 

ا الوقاود  بسهولة بعد التدريب أو املنافسات. وهي أيضا

الرئييس أثناء النااط  و اب أن ياتع اساتهالكها بعاد 

املنافسة لتعويض جليكوجني العضالت املخمون. هذا 

يااوفر الطاقااة للعضااالت السااتخدامها يف البطااوالت 

 ة.والتدريبات القادم

والربوتااني يساااعد الرياضاايني يف تااوفري اإليااباع  

واحلفا  عىل عدم يعورهع بااجلوع أثنااء التادريبات 

وم اادر الربوتاني  .املبااراه القادماةبداياة ويف انتظار 

ت عديده وتاجع عىل اةكل وعاىل تنااول الدهيا خيار

قاع التادريب أو ايف موواملغذيات أثناء الياوم الطويال 

وري الغذائياة رض نياةالدهاملواد من  املنافسة. والقليل

الكراري مان اةطعماة    بيانامأثناء املباريات أو البطولة

الدهنية تأخذ وقتاا أطاول للهضاع ويمكان أن تسابب 

اضطرابات يف املعده أثناء اليوم. ويمكن بعاد االنتهااء 

من البطولة تناول كميات معتدلاة مان الادهون وماع 

ات هاي املااواد ذلاك  فا ن الكربوهيادرات والربوتينا

الغذائية الرئيسية التي  اب الرتكيام عليهاا الساتعاده 

 االستافاء الغذائي. 

و لنمااوذج ماان 7111)التاادريبي دول اجلااويااري 

الوجبات الغذائية والوجبات اخلفيفاة التاي يمكان أن 

 تستخدم أثناء بطولة ملده يومني.

والوصاااول إىل الغاااذاء يمكااان أن يكاااون مااان 

يف ملعب كاره القادم  وحلقاات االعتبارات الرئيسية 

التمل   وصاالت اجلمباز. ويف معظع احلاالت يكاون 

هنا  حامل ل غذية مرصح له يف موقع احلادث يقادم 

روا اأطعمة  تاره ادده. والرياضايون الاذين مل اضا

معهع اةطعمة اخلاصة هبع أو هؤالء الذين ليو لدهيع 

 أماكن للحفا  عليهاا يمكانهع االختياار مان حامال

رح له. وهاذا غاري مساتحب بسابب أن ااةغذية امل 

اةطعمة القليلة يف الدهون والعالية يف الكربوهيدرات 

 واملعتدلة يف الربوتني ادوده عند حامل اةغذية. 

رح لاه هاو اخلياار اوإذا كان حامل اةغذياة امل ا

الوحيد؛ فهنا  بعاض اخلياارات اةكرار صاحية عان 

دنب اةطعماة العالياة غريها. وينبغي عىل الرياضيني 

يف الدهون مرل اةيو كريع العايل الدسع  والكاوكيم  

والبطاطو املقلية  وحلقات الب ل  واةطعمة املقلية 

اةخرى. وم ادر الربوتني التي قد تكون متاحاة هاي 

الربجر العادي )بادون جابن أو ماايونيمو  ساندوتش 

صدور الدجاج املاوي  أو ساندوتش اللحاع الباارد. 

كربوهيدرات املتاوفره يف معظاع حااملني اةغذياة وال

رح هلااع تااامل الع ااائر  وع ااري الليمااون  اامل اا

واملعجنااات اللينااة  والفواكااه  والمبااادي املجمااد  

 واملخلوطات.
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و يقاادم قائمااة ماان اخليااارات 7113واجلاادول )      

ال حية ل غذية املتاحة عىل حامل اةغذية املرصح له 

بتقديع الوجبات اخلفيفة بني اةلعاب أو أثناء اللعب يف 

 البطوالت لفرته الطويلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًالسفر؟ماًاألطعمةًالتيًيوبًهباًللرياضينيًأثناءً

فااي معظااع حاااالت الساافر  فاا ن الرياضاايني ف

واملدربني  واإلداريني  أو أولياء اةمور سوف يكونون 

قادرين عىل محل وختمين بعض املواد الغذائية والسوائل 

 لوقت اللعب وبني املباريات. 

وعمليااة التعبئااة والتغليااف ومساااحة التخاامين  

 ااب النظاار إليهااا والتااي والتربيااد يف موقااع املنافسااة 

 باهتامم. 

و ب عىل الاخص املسؤول عن تغذية الفرياق أن 

يت ل باملسؤولني عان البطولاة لتحدياد مادى تاوافر 

 املكان وحتديد ماا إذا كانات هناا  ثالجاات متاوفره.

ت الرياضية لدهيا ثالجات يف غرف خلع وبعض املناآ

 املالبو. 

والبعض انخار ياوفر ماربدات كباريه ماع الارل  

ساحة ختمين يمكن استخدامها أثناء البطولة  وإذا مل وم

ا.  تتوافر فيجب التخطيط هلا مسبقا

والالعبااون لاادهيع أفضااليات  تلفااة يف الطعااع 

والتاي راب. والساوائل اوامللمو ونوع الطعام والاا

يمكن إحضارها إىل موقع البطولة معبأه يف الارل  ماع 

ه مرشوبات إضافية غري مرلجة ويف نفو درجاة حارار

روبات املرلجاة ياتع وضاع االغرفة وبمجرد تناول املا

 اةخرى يف الرالجة. 

وهذا يوفر مساحة أكرب ةنواع من اةطعمة القابلاة 

للتلف لتوضع يف الرالجة. واملرشاوبات  اب أن ياتع 

تناوهلا بارده كلام أمكان ذلاك للمحافظاة عاىل باروده 

الريايض وزياده استساغتها. ووجود اموعاة متنوعاة 

ن اخليارات املتاحة لتلبية التفضايالت الفردياة لكال م

العب تاجع عىل تناول الوقود للح اول عاىل اةداء 

 اةمرل يف الرياضة.

و قائمااة باةطعمااة القابلااة 7111يااوفر اجلاادول )

روبات غاري القابلاة للتلاف  اللتلف واةطعمة واملاا

والتي يمكن أن ارضها الريايض معه كوجبات غذائية 

 أو وجبات خفيفة. 

 خياراتًالتغذيةًللرياضينيً)هليذر(ًً

 عىلًحاملًاألغذيةًاملرصحًله

 مرشوبات الرياضة

 الع ائر

 ع ري الليمون

 املخلوطات

 الفواكه املجمده

 المبادي املجمد

 قضبان الفواكه املجمده

 سندوتش الربجر

 سندوتش الربجر باجلبن

 سندوتش الدجاج املاوي

 قطع من البيتما )اخلرضواتو

 املعجنات اللينة

 املعجنات املعبأه

 

 جدول
14.3 
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أما املبيت يف الفنادق، فضاًل عن تناول الطعاا  عا  

الطاارق فتعتاا  ماان التاااايات ا ضااافية يف الت  يااة  

والعايا من الفنادق لاهيا ثالجات ص رية حيث يمكن 

للرياضيني ختزين السااال  واطععماة الباةلاة للتلا   

وال هاب إىل الببالاة املاااو ة وءاا اللااا  الباا دة، 

الكاملااة، والفاا،ااا، والع،ااالر،  واخلبااز، واوباااب

واملرشوةات الرياضاية، واوبااب واوليام يمكان أ  

يبل  من ميزانية الطعا  ع  الفريق مع ضاام  يياا ات 

الطعااا  املفيااا واجليااا  ويمكاان للرياضاايني الاا هاب 

ةأنفسهم إىل الببالة أو املا ةني أو أولياا اطما  والتساق 

 للفريق ،اماًل 

رية لك  العم أو ثالجة ،برية ووجاد ثالجات ص 

للفريق ،امال رضو ي يف ،ثري من اطحيا  ع  الطريق  

وعناما تكا  ه ه الثالجات غري متاافرة فياام ءاا 

الاجبات اخلفيفة غري املعرضة إىل التل  والتا  يمكان 

إحضا ها إىل امللعم وختزينها يف غرف الفناق؛ وساف 

للرياضايني من تناول وجبات يفيفة صاية  ذلكحيسن 

 تلب  التاصيات ال  الية لألداا الريايض اطمث  

يف أحاا النساالية طالرة الكرة لفريق  دراسة حالة:

اطناية التنافسية لايا دعاة وضا  ةطالاة إلليمياة   

،يلاام  مان  088البطالة سااف تلعام عا  ةعاا 

ساااف يسااافر  واملاينااة التاا  يباايم رااا الفريااق  

ويبيمن يف فناق ةبرب  ،ماماعات يف عاة سيا ات

البطالة يف هناية اطسباع  مريم ،ااةتن الفرياق  ام 

إحضا  الطعا  معها ط  لاهيا أفضليات غ الية حمادة 

ا  ومع ذلك، لان تكاا  هنااس مسااحة ،افياة يف  جاًّ

السيا ات جلميع الالعبات  حضا  الطعا   والفناق 

ساف يافر ثالجة ص رية يف ،  غرفاة يرتا س فيهاا 

اضيات  وساف ترت س ه  وةعا  مميالااا يف الري

ال رفااة لاضااع ةعاا  اطععمااة الباةلااة للتلاا  يف 

الثالجة، وأيًضا ساف  رض ةع  العنارص ا ضافية 

 األطعمة القابلة للتلف والغري قابلة للتلف            

 والسوائل املستخدمة يف السفر

 األطعمة القابلة للتلف

 حتفظ وتقدم مربدة

 غري قابلة للتلفالاألطعمة 

 تربيدإىل ال حتتاج 

 مرشوةات الرياضة

 مجاجات املاا

 اوليم البلي  الاسم

 الزةادي

 ع،ا اجلبن للي  الاسم

 اللاا  البا دة

 البي  املسلاق

 اخلبز

 الفاا،ا

 الع،الر

 مبرمرتات اجلراها 

 ويفر ةالفانليا

 مبرمرتات اوباب الكاملة

 املبرمرتات ال وتينية

 لضبا  اجلراناال

 لضبا  اوباب

 لضبا  الرياضة

 الفاا،ا والفيا لضبا  

 املعانات اللينة

 ع،ا اخلبز

 الفاا،ا املعبأة

 البادنج املعبأة

 الفاا،ا املاففة

 اوباب اجلافة

 مةاة فال الساداين

 معلبات التانة والساملا 

 

 جدول
4141 
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فيام ييل قائمة ببعض البناود التاي وغري القابلة للتلف. 

 سوف حترضها مريع:

 املوادًالغذائيةًالغوًالقابلةًللتلف:

 3  الريايض املفضل.لرتات من مرشوهبا 

 1 .من قضبان الطاقة 

 7 .صندوق من مقرماات احلبوب الكاملة 

 7 .كيو من الكرز املجفف 

 7 .برطامن صغري من زبده فول السوداين 

 .أربعة من اخلبم من احلبوب الكاملة 

 7 .صندوق من قضبان احلبوب 

 1 .علب من البودن  بالاكوالتة 

 املوادًالغذائيةًاملربد ًوالقابلةًللتلف:

 1 .لرتات من احلليب خايل الدسع 

 1 .أكيا  من اجلبن 

 1 .أكواب من المبادي 

اا مان هاذ  اةطعماة  مريع يمكن أن تتناول بعضا

أثناء السافر. وبمجارد أن ي ال الفرياق إىل الفنادق 

يمكنها أن تضع هذ  املواد الغذائية القابلاة للتلاف يف 

الرالجة. ثاع يمكنهاا أن تنقلهاا إىل أرال امللعاب يف 

طولة ماع إضاافة الارل  يف املاربدات. ويمكان أن الب

يتوقف الفريق عند أحد البقاالت القريبة من البطولاة 

لرشاء بعض اةطعمة الغذائية اإلضافية عناد احلاجاة 

 خالل أيام البطولة.

وبمجرد االنتهااء مان البطولاة واالغتساال وحامم 

احلقائب يبدأ الفرياق يف االداا  إىل مادينتهع أو االداا  

انخر  عند ذلك تكاون مساتويات الطاقاة منخفضاة. 

فيمكن للرياضيني تناول وجبات خفيفاة مان اةطعماة 

واملرشوبات التي أحرضوها لالنتهاء منهاا قبال توقاف 

الفريق لتناول وجبة غذائية كاملاة. واملادربون ومادربو 

روبات الرياضاية يف غارف االعناية  ب أن يوفروا املاا

 خلع املالبو الستعاده الرتطيب بعد املباراه. 

دقيقة  17 -37 الا وتناول الكربوهيدرات يف خالل

اسااتعاده  اامون  ماان بعااد التاادريب أو البطولااة يميااد

درات والسوائل التي حتتوي عىل الكربوهي  اجلليكوجني

% 777ة بنسابة والع ائر الطبيعيا  يمكن محلها بسهولة

ت وحتتااوي عااىل الكربوهياادرا التاادريب مناساابة بعااد

وقد ال تكاون املطااعع والسوائل الالزمة بعد التدريب.

قريبة من امللعب  ويف حالة الوجود يف املدن غري املألوفة 

 قد يكون من ال عب العرور عىل مطعع. 

واملدربون واإلداريون  اب أن يتحققاوا مان ذلاك 

ن مكان البطولاة أو قبل السفر وحتديد املطاعع القريبة م

عىل الطرياق ملوقاع البطولاة القادماة. واحل اول عاىل 

اداهات السفر وقوائع املطاعع يوفر الوقت يف حتديد إىل 

 أين نذهب للعرور عىل املطعع. 

ًماًهيًالتوصياتًلختيارًمطاعمًالفرقًالرياضية؟

املفتاوح  أو  خيارات غذائية عديده مرل البوفيه هنا 

اةغذية الرسايعة  والتاي يمكان أن التقليدي ومطاعع 

 اجات التغذية للرياضيني. والبوفياهتساعد يف تلبية احتي
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يف اإلفطار أو الغذاء أو العااء والذي يقدم العدياد مان 

االختيارات العالياة يف الكربوهيادرات  واتاوي عاىل 

م در جيد للربوتينات العالية القيمة احليوية واملتنوعاة 

وتعترب البوفيهاات اتاازه للفارق  يف املكونات الغذائية.

الرياضية الكبريه  والتي لدى العبيها خياارات وأذواق 

اا املطااعع التقليدياة التاي خيتاار  عديده و تلفة. وأيضا

اا اموعاة متنوعاة مان  الريايض مان قائماة تقادم ايضا

الوجبات التي قد تساعد الريايض يف استعاده االستافاء 

د بالطاقاة قبال البطولاة من البطولة الطويلاة أو اإلمادا

القادمة. ومعظع املطاعع توفر خيارات يف طريقاة طهاي 

الطعام بقليل مان الادهون واساتبدال بعاض اةطبااق 

بأطباااق أخاارى. والرياضاايون يمكاانهع إجااراء هااذ  

مع الفردياة االتعديالت يف االختيارات بناء عىل احتياج

 من الطاقة واملغذيات الكبريه .

يمكان يف معظاع احلااالت أن ريعة اوالوجبات الس

تتكيف مع اخلطة الغذائياة للرياايض. واختياار مطااعع 

الوجبات الرسيعة أثناء السفر إىل أو من البطولاة يمكان 

ا للفريق. ويكاون تاوفري الوقات مهاامًّ  أن يوفر وقتاا كبريا

أطعمة أكرر صحية. ولاذلك يمكان  عىل حساب اختيار

 السفر. ريعة أثناء استفاده من املطاعع الساال

وينبغااي التاااديد عااىل اختيااار الكربوهياادرات 

والربوتينااات والتقليااال يف الاادهون يف االختياااارات 

وسااندوتش اللحااوم  ريعة.ااملوجااوده يف املطاااعع الساا

 ادي أو باجلبن  والسلطة مع ار العاااملاوية واهلمبورج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال ااوص خااايل الدسااع  واحلليااب اخلااايل الدسااع  

والمبادي اخلايل الدسع  والبطاطاا املااوية  والع اائر 

 أضف إلى معلوماتك الغذائية

 ختطيطًالغذاءًيفًالطري ًإ ًالبطولة:

 خطط للطعاام قبال السافر. حادد املطااعع املتاحاة يف

بناء عىل امليمانياة  الطريق ويف املكان املتوجه إليه. خطط

واح اال عااىل خريطااة بااالطريق ماان مكااان   املتااوفره

 البطولة لتجنب التأخري قبل اللعب.

 استفرس من الرياضيني عن نوعيات الطعاام والساوائل

اد الغذائياة قبال املفضلة لدهيع للوجبات اخلفيفة واملاو

 وبعد املنافسة.

 ايرِت اةطعمة والسوائل قبل السفر من مكاناك وضاع

ا يف املربد وام   بخيارات مان اةطعماة املتعادده  ثلجا

واملرشوبات بناء عىل أفضليات الرياضايني واملكوناات 

 الغذائية.

ات ل باملنظمني للبطولة للتأكد من وجاود ماربدات أو 

 ثالجات متاحة.

مة الفندق للتأكاد مان وجاود ثالجاات يف ات ل بخد

تاوافر املطعاع يف الفنادق  وقائماة بالطعاام. والغرف  

ويمكن ملوظفي الفنادق تاوفري معلوماات عان موقاع 

 املطاعع القريبة.

روبات اوماا  خمن كمياة كباريه مان زجاجاات املياا

الرياضة  والتي ال حتتاج إىل تربيد يف الوقات احلاارض. 

داخل املاربدات لكاي يمكان  خمن بعض منها يف الرل 

 للرياضيني تناوهلا مربده أثناء السفر.
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ريعة. اكلهااا ماان اخليااارات املوجااوده يف املطاااعع الساا

ا للرياايض  ا اتاازا و فوق احلليب يمكن أن يكون خيارا

العديد من مطاعع الوجباات ومع متطلبات طاقة عالية. 

ريعة تستخدم مم اا من احللياب القليال الدساع يف االس

عماال  فااوق احلليااب القلياال الدسااع والعااايل يف 

الكربوهيدرات واملعتدل يف الربوتاني. ويمكان اختياار 

من اخليارات الغذائياة الساابقة لتقاديع اموعة متنوعة 

وجبة صحية للرياضايني عناد اختياار الكمياة الالزماة 

 لتلبية احتياجات الطاقة واملغذيات الكبريه. 

اخلياارات الغذائياة رد بعاض او يس7110اجلدول )

ال حية عندما يتنااول الرياضايون الطعاام يف اخلاارج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خياراتًاألطعمةًالصحيةًعندًتناولًالطعامًيفًاخلارج.

 أسلواًاألكلًيفًالبوفيهات اخلياراتًالقليلةًيفًالدهون خياراتًالربوتني خياراتًالكربوهيدرات

 حليب قليل أو خايل الدسع -

 الع ائر -

 الكاكاو الساخن  -

حليااب بالاااوكوالتة قلياال  -

 الدسع

لفافااات ماان خباام احلبااوب  -

 الكاملة

 كعكة بالفواكه -

 الفطائر -

 اخلبم املحمص -

 اخلبم الفرنيس )باجيتو -

 خبم الذره -

احلسااااء: الباااازالء  الفاااول   -

 ويوربة اخلرضاوات

روات جوانااب ابيتااما باخلضاا -

 سميكة

والبنجاار  ساالطة مااع الااذره   -

 واجلمر  وسلطة الفول

 الباستا مع صل ة املارينارا -

 البودن  -

 اهلامبورجر -

 هامبورجر باجلبن -

 حلع بقري ماوي -

 صدور الدجاج -

 الديك الرومي -

 البيض -

 الفلفل احلار -

صوصو اللحاع عاىل  -

 املكرونة

 السمك -

سااااالطة التوناااااا  -

 والدجاج

 اللوبيا السوداء -

 العد  -

 والتوف -

حساااااء العااااد   -

 والفول والبازالء

 جبنة قليلة الدسع -

املاااواد املخباااوزه  واملسااالوقة   -

 واملاوية  واملغلية

 فطائر الدقيق اللينة أو رقائق الذره. -

التواباال قليلااة الدسااع  وصااوص  -

 السلطة

 صل ة اخلل -

 اةرز املطبوخ عىل البخار -

 الطامطع أو ع ري اخلرضاوات -

 املقبالت -

لفافااات اخلباام باادالا ماان رقااائق  -

 البطاطو كمقبالت

ا أوالا بالسالطة   - ا واحدا ام  طبقا

الفواكه  واخلبم مان احلباوب 

 الكاملة

اللحوم  واةساام   والادجاج  -

املسلوق  واملاوي أو املطبوخ 

 عىل البخار

 دنب اةطعمة املقلية -

ب اةطعمة املغطاه بالكريمة ند -

 أو اجلبن

قة أفضاال ماان بطاااطو مساالو -

 مقلية

احلد من السلطات التاي يوجاد  -

 هبا دسع أو جبن إضافية

ضع احلمص والفاصاوليا عاىل  -

 السلطة

المبادي اجلاف أو اةيو كاريع  -

 كحلويات

حتى تاعر بالابع  تناول الطعام -

 ثع توقف وليو بعد االمتالء

 اب "دنب أن تقول لنفساك  -

أن آكل بحاق الفلاو  التاي 

 "قمت بدفعها

 

 جدول
14.5 
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  الرياضات اجلامعية تتااكل مان رياضايني ختتلاف

احتياجااامع ومتطلبااامع الغذائيااة باااكل واسااع. 

وأفضل ختطايط غاذائي للرياضاات اجلامعياة هاو 

ت ميع الوجبة الغذائية لكل ريايض عىل حاده وال 

لتتناسب مع الفريق يتع ختطط وجبة غذائية واحده 

 بالكامل.

  وكام هو احلال يف مجياع اةلعااب الرياضاية تعمال

ا لتوفري الطاقة الالزماة  نظع إنتاج الطاقة الرالثة معا

لاا داء الريااايض  ولكاان هااذا ال يعنااي أن تسااهع 

مجيعها بنفو املستوى. وانقباضات احلركة الق ريه 

وذات الاااده العاليااة هااي ماان سااامت اللعااب يف 

ت اجلامعيااة؛ اااا  عاال طبيعااة اللعااب الرياضااا

الهوائي. وهو يعني أن النظام الفوسافا  والنظاام 

الالهوائي هي النظع الرئيسية أثناء اارسة الرياضة 

الفعلية. والنظاام اهلاوائي ياأ  دور  أثنااء فارتات 

الراحة باني اللعاب ااا يعياد اساتعاده االستاافاء 

 للنظام الالهوائي.

  السااعرات احلراريااة لرياضاايي ختتلااف متطلبااات

اا لناوع هاذ  الرياضاات   الرياضات اجلامعياة تبعا

 ومركم كل ريايض يف الفريق وطول املسابقة. وماع

 ماا تتحقاق احتياجاات الطاقاة ملعظاع ذلك فعاده

 ات اااالل اتباع اارسااااالرياضات اجلامعية من خ

 

 

تنااول واه. النظام الغذائي قبل وبعد املبارصحية يف 

ا ليو  أثناء املبارياتة كميات كبريه من الطاق عموما

ا ل لعاب التي تستمر   ساعة. 2 -7رضوريًّ

  يااتع حتديااد االحتياجااات ماان الكربوهياادرات

للرياضيني عاىل أساا  االحتياجاات مان الطاقاة 

% مان اموعاة الساعرات 17% إىل 00املحسوبة )

جراماات مان  77إىل  1أو وزن اجلسع )احلراريةو 

الكربوهيدرات لكل كيلوجرام مان وزن اجلساعو. 

وتناول الربوتني  اب أن يكاون يف مادى ماا باني 

% من اموع 37 -27% والدهون ما بني 27 -70

الساااعرات احلرارياااة. وينبغاااي أن نااادر  أن 

ي للطاقاة يف االكربوهيدرات هاي الوقاود الرئيسا

ه ال ينبغااي أن ياانخفض الرياضااات اجلامعيااة  وأناا

تناول الكربوهيدرات عىل حساب كميات أعىل من 

 الربوتني أو الدهون يف الوجبة الغذائية.

  3الوجبة الغذائية قبل املباراه  ب أن تكاون مان- 

 ساعات قبل املنافسة الرياضية. 1

 ن زيب أو املباااراه   ااب اسااتبدال  ااابعااد التاادر

وصااية اجلليكااوجني يف الكبااد والعضااالت. والت

ا من الكربوهيدرات لكال  712إىل  7بتناول  جراما

كيلوجرام من وزن اجلسع أثناء السااعتني اةوائال 

بعااد التاادريب أو املسااابقة يساااعد عااىل ضااامن 

 التعويض اةمرل.

 النقاطًالرئيسيةًالوارد ًيفًهذاًالفصل
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 االيارتا  رضوره التي حتتوي عىل  تأثناء البطوال

ياوم  اب أن  2 إىل7يف عدد من املبارياات خاالل 

فااة والوجبااات ال ااغريه تتكااون الوجبااات اخلفي

ا من الكربوهيدرات. و ب عاىل الرياضايني  أساسا

أن يأخذوا اةطعمة واملرشوبات للرحلة إذا كانات 

هنا  غرف للتخمين وثالجات. وإذا كان هذا غاري 

اكن  ف ن اخليارات الذكياة يف مطااعع الوجباات 

الرسيعة سوف تكاون باديالا. وتعلايع الرياضايني 

ئية الذكية عناد تنااول الطعاام اختاذ اخليارات الغذا

خارج املنمل يؤثر إ ابيا عاىل أدائهاع يف املبارياات 

 القادمة.

 ا عاىل  ال يوجد مربر ملكمالت الربوتني  وخ وصا

حساب الكربوهيدرات  وليو موىص باه يف كراري 

من اةحيان؛ ةن النظام الغذائي للريايض يوفر ماا 

 يكفي من الربوتني لتلبية احتياجات اجلسع.

  توقيت تناول الربوتني بدالا من اجلرعة العالياة مان

مكمالت الربوتني نفسه تكون أكرر أيياة بالنسابة 

قاد تباني أن تنااول م اادر الربوتاني لللريايض. و

الكاملة عىل الفور قبل وبعاد التادريب أو املامرساة 

يميااد ماان امت اااص اخلاليااا وتكااوين بروتينااات 

لتئام اةنسجة  إرع من ااجلسع  وهذا بدور  قد يس

 وإعاده البناء والتكيف.

  تناول الدهون الغذائية للرياضايني ال خيتلاف عان

التوصاية احلالاة واتباع نظام غذائي صحي للقلب. 

% من اماوع الساعرات 37% إىل 27تنص عىل أن 

 احلرارية اليومية ينبغي أن تأ  من الدهون.

  املكمالت من الفيتامينات واملعادن بكميات كباريه

عاىل وتربت أي تأثري إ ايب عىل أداء الرياضايني.  مل

أن التدريب املكرف يمكن أن يمياد مان من الرغع 

احتياجات مغاذيات صاغريه اادده واتبااع نظاام 

غااذائي طبيعااي ملعظااع الرياضاايني كاااٍف إلمااداد 

االحتياجات اليومية مان املغاذيات ال اغريه. وال 

عادن ين   بمياده اجلرعات وتناول الفيتامينات وامل

يكاون يف حادود قارص واحاد يف الياوم لاملتعدده 

 كضامن للتغذية السليمة.

  .من اةيية ل داء الريايض اةمرال مناع اجلفااف

و ب احلفا  عىل الرتطيب يف البطوالت عىل مدار 

الياااوم أو اةسااابوع  وإال ساااوف يتااادهور أداء 

 1 -3الرياضايني. وعاىل اةقال  اب تنااول ماان 

ات لتلبيااة االحتياجااات روبالاارتات ماان املااا

اإلضاافية قبال  ةساسية  مع تناول كمية من امليا ا

 وأثناء وبعد البطولة.

   3 -2بناء عىل التغيري يف وزن اجلسع   ب تنااول 

أكواب من املاء لكل ن ف كيلو جرام مان الاوزن 

روبات التااي حتتااوي عااىل ااملفقااود. وتناااول املااا

ريب أو ساعة بعد التد 2 -7كربوهيدرات خالل ال
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املباراه سوف يساعد ليو فقط يف إعاده الرتطياب  

ا يف استعاده مساتويات اجلليكاوجني يف  ولكن أيضا

 العضالت.

  تناول املغذيات الكبريه عىل مادار الياوم أو يف البطولاة

هنايااة اةساابوع يمكاان أن خيتلااف بناااء عااىل توقياات 

ومدى تاوافر املسابقة  وعدد الساعات بني املسابقات  

الغذائيااة. وباااكل عااام   ااب أن تتكااون املااواد 

الوجبات اخلفيفة أو اةطعمة التاي تؤكال قبال أو 

أثناء اللعاب يف املقاام اةول مان الكربوهيادرات؛ 

ةهنا اةكرار فعاة يف اهلضاع واالمت ااص. وال 

ين   باةطعماة أو الوجباات اخلفيفاة العالياة يف 

الدهون أو الربوتينات بسبب أهنا تأخذ وقتاا أطاول 

 .املعدهيف اهلضع؛ اا يسبب اضطرابات يف 

ًأسئلةًالفصل:

عىل الرغع من أن الرياضاات اجلامعياة متيال إىل أن -7

ت نف عاىل أهناا رياضاات الهوائياة. فاام أييتاه 

 املااركة يف التكيف اهلوائي للرياضيني؟

ما هي املعلومات املطلوبة حلسااب الطاقاة اليومياة -2

اجلامعيااة؟ وماااهي بعااض لريااايض الرياضااات 

العقبات التي يواجهها رياضيو الرياضات اجلامعياة 

 عند تلبية احتياجامع من الطاقة؟

ما هي املواد الغذائية الرئيسية للطاقاة يف الفواصال -3

الممنية للنااط الريايض  والتاي تواجاه الفارق يف 

 الرياضات اجلامعية؟

ام ما هاو الادور الاذي تؤدياه الربوتيناات يف النظا-1

 الغذائي للرياضيني يف الرياضات اجلامعية؟

بمجرد تقدير احتياجات الطاقة للريايض  كيف يتع -0

حتديااااد االحتياجااااات ماااان الكربوهياااادرات 

 والربوتينات له؟ وبعباره أخرى  ماهي توصيات 

تناول مستويات الكربوهيدرات والربوتينات لرياضيي 

 الرياضات اجلامعية؟ اعرال إجابتك كنسبة مئوية 

 

ملجموع السعرات احلرارياة وعاىل نسابة جراماات 

 لكل كيلوجرام من وزن اجلسع.

هل  ب عىل رياضيي الرياضاات اجلامعياة تنااول -1

مكمالت من الفيتامينات واملعادن املتعادده؟ دافاع 

 عن إجابتك ملاذا أو ملاذا ال.

ناااقش اإلساارتاتيجيات التااي يمكاان أن تساااعد -7

يتنافسون يف اةجاواء الرياضيني الذين يتدربون أو 

 يد.اجل الرتطيباحلاره أو الرطبة للبقاء يف حالة من 

ناقش اإلسرتاتيجيات التاي يمكان أن يساتخدمها -7

املدربون أو متخ  و التغذياة للرياضايني لميااده 

 فرص الرياضيني يف ترطيب أنفسهع باكل جيد.

عندما يكون الفريق عىل الطريق للبطولاة  ماا هاي -7

ل حية التي يمكن إحضارها أثناء بعض اةطعمة ا

 الرحلة؟

ما هي االختيارات الغذائياة ال احية عناد رشاء -77

املواد الغذائية من حامل الغذاء املرصح له ومطاعع 

 الوجبات الرسيعة؟
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اجللوكوز يف الدم لتحديدد ستدتويات ولوكدوز الددم 

 بدقة. 

واملعلوسات الناجتة سن هذه املراقبة الذاتية رضورية 

ملددرا التددألرا تعددا تعطددت سعلوسددات  ددد    ددن 

املتتوى الفعيل للجلوكدوز يف الددم. أيذ دذ الريدا  

سن إصبعه  ىل رشيط لال تبار سعالج قطر   م صغري  

كيميائيًّا، ويتم إ  ال رشيط اال تبار يف وهاز لتحديد 

ستددتوى اجللوكددوز يف الدددم ويقدددم قددرا ات رقميددة 

للمتتوى الفعيل للجلوكوز بالدم. وينبغت أن يتم هدذا 

النوع سن الرصد الذايت بانتظام، و ا   ال يقل  ن سدر  

سدددار اليددوم،  واحددد  يف الاددباد و ددد  سددرات  ددىل

و اصة بالنتبة لألأدرا  الدذين يتنداول أ ويدة ملدر  

التألري. والرياضيون يف حاوة إىل إودرا  ا تبدارات 

إضاأية قبل املامرسة سبدارش  وبعدد املامرسدة الرياضدية 

وبعد  د  سا ات سن ممارسة الرياضدة. والرياضديون 

هم أكثر  طًرا لنقص التألر يف الدم لدي  أقدط أاندا  

رياضة، ولألن أيًضدا بعدد ممارسدة الرياضدة، ممارسة ال

والتددت تدد  ا  أيهددا قدداجلر نقددص اجللوكددوز يف الدددم. 

وتتتند القرارات املتعلقدة بالتدالسة يف بدايدة ممارسدة 

الرياضددة واروددرا ات تي تعددديالت  ددىل كميددة 

الألربوهيدرات املتناولة وكميات ارنتولني تعتمد  ىل 

ظر اجلدول رقدم )ان 4رصد ولوكوز الدم قبل التدريب 

2,51.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,2أددا ا كددان ستددتوى اجللوكددوز أكدد  سددن 

سلليجددرامد  يتدديلل قبددل التدددريب أيجددب قيددا  

الأليتونات يف البول. ولقيا  هذا يوضع كمية صدغري  

سن البول  ىل رشيط ا تبدار سعدالج كيميائيًّدا، وهدذه 

الرشائط تغري لوعا إ ا كان الأليتوندات سوودو  . وإ ا 

يف ممارسدة  كانت الأليتونات سووو   جيب  دم البدد 

النشاط الريا  حتد  تدنضفم ستدتويات ولوكدوز 

الدم وختتفت الأليتونات سن البول. وامل يج سن ارتفداع 

ولوكوز الدم سع سووو  كيتونات يف البول قدد يألدون 

 طددًرا ويددإ ي إىل أكددا  كيوتينيددة. والرياضدديون 

 type 1"املاددابون بمددر  التددألري النددوع اتول 

diabetes" بمددر  التددألري النددوع  وهدإال  املاددابني

 املبادئ التوجيهية للجلوكوز قبل التدريب          

مستوى اجللوكوز قبل 

 التدريب

 التوصيات

إ طا  كربوهيددرات إضداأية  سلليجرامد يتيلل 222 <

 -,2قبل البد  يف التددريب  

وراًسا سن الألربوهيدرات  72

)أو أكثددددر( يعتمددددد  ددددىل 

املتتويات الفعلية للجلوكدوز 

وسدددى اسددتجابة الريددا  

 للألربوهيدرات.

 ا ت  الأليتونات يف البول سلليجرامد يتيلل 1,2 <

 سلليجرامد يتيلل 1,2 <

 سع الأليتونات

ال تتدرب. وتناول الدوا  ادم 

 أ د اال تبار.

سلليجرامد يتدددديلل  1,2 <

 بدون الأليتونات

 يمألن البد  يف التدريب

سلليجرامد يتدددديلل  022 <

 الأليتوناتبدون 

 تدرب ولألن بحذر

 

 جدول
2.51 
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وتتطلب يف البداية اختباا  الييااب ناظتمااوغ وبالب اا 

لتحديد كيفية استجانة اجلسم لتناول كميات أعىل ما  

الكينوهيد ات ع  املعتاد. اليياضيون ميىض الساكي 

املعتمدون عىل اإلظسولني نحاجة ملعيفاة كيفياة تطاان  

ول الكينوهياد ات وجيعاات اإلظساولني ل ا ن تنا

حتقي  مستويات مناسبة م  اجللوكاو  نالادو يف نداياة 

( يوضا  خطاة 1,51التد يب. واجلدول التد يبي )

 لوجبة بذائية لالعبة يف كية السلة م  ميىض السكي.

واليياضيون ميىض السكي جيب أن يكوظوا عىل نينة 

هلاا يف الوجباة م  كمية الكينوهيد ات التاي ياتم تناو

الغذائية أو الوجباة اخلفيفاة. وظوعياة الكينوهياد ات 

املتناولة )أي مؤرش ظسبة السكي نالدو نسيطة أو معقادة 

ااا ميتفعااة أو من(ف ااة( أ يقاان أليااة عاا  الكميااة 

املتناولة. وكان يعتقد أن تناول أطعماة عالياة نالساكي 

تسبب يف ا تفاع كبري يف مستويات جلوكو  الادو عا  

عمة التي حتتوي عىل النشويات أو الكينوهيد ات األط

ا. ومع ذلك فقد أظهيت األنحاا  أن يف  األكثي تعقيد 

األش(اص الذي  يعاظون م  داء السكيي النوع األول 

أو النوع الثاين فإن تناول الكينوهيد ات إماا البسايطة 

)مثن سكي القصب( وإما املعقدة )مثن النشا(مل يسابب 

. لذلك؛ فاإن 6ظسبة السكي يف الدو اختالفات كبرية يف 

اأعتبا ات اليئيسية املتعلقاة نتنااول الكينوهياد ات 

 ةيي هو كمياايي السكاااو ليياضاابات الطعأثناء وج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الكينوهيد ات التي يتم تناوهلاا. وهاذا يعطاي ةيياة 

أختيا  مصاد  خمتلفة م  الكينوهياد ات يف باذائهم 

خطد  لجبيد  ائاة د  ضد ب  (. 1,51اجلدول التدديبي   

 من النجع األول.سك ي 

 حجم احلص  اإلفطاي

 دقي  الشوفان

 خبز حممص كامن

 سوداينذندة فول 

 نيتقال

 % دسم1ةليب 

 جياو 11الكينوهيد ات = 

 كوب 1

 رشحية 2

 ملعقة 2

 متوسطة 1

 كوب 1

 0,6السعيات = 

 حجم احلص  اءدالغ

 سندوتش فياخ مشوي:

 خبز قم  كامن

 صدو  دجاج

 ط طم

 أيت مايوظيز

 سلطة

 صوص السلطة خايل الدسم

 تفاح

 % دسم1ةليب 

ا 16الكينوهيد ات =   جيام 

 

1 

 جياو 111

 ظصف قطعة

 ملعقة 1

 كوب 1

 ملعقة 1

 متوسطة 1

 كوب 1

 069السعيات = 

 حجم احلص  العشاء

 حلم نقيي خايل الدسم

 نطاطس قرشة محياء

 ظبات اهلليون عىل الب(ا 

 سم 

 قطع أظاظاس

 مرشونات بري با ية

ا 12الكينوهيد ات =   جيام 

ا ,1  جيام 

 صغريي  2

 كوب 1

 ملعقة 2

 كوب 1

 كوب 2

 ,01= السعيات 

 حجم احلص  وبي  خف ف 

 نودظج فاظيليا خايل السكي

 قطع فياولة

ا 16الكينوهيد ات =   جيام 

 كوب 1

 ظصف كوب

 101السعيات = 

اضجمجع الكيل للك بجه ديات يف 

% من إمجايل 3,ب ام   372ال جم = 

 السع ات(

إمجايل السع ات احل ايب  

 يف ال جم

 =311, 
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 29رب  املذاق من شأهنا تعزز رغبة وقبول الطفل عىل الش 

مثل مرشوبات الرياضة والتي يفضلها األطفال يف كثري 

من األحيان، ولكن كام هو احلال مع أي ريايض سوف 

تظهر هناك أفضليات لنكهات خمتلفة. واألطفال جي   

ات خمتلفة واآلباء واملدربون جي  عليهم أن جيربوا نكه

التأكد أن هذه املرشوبات متوفرة ويتم تقديمها خ لل 

فرتات الراحة. وكذلك بالنسبة للب الني  فعملي ة وزن 

الريايض قبل وبعد التدريبات تس اعد يف ددي د م ا   ا 

كانت كمية السوائل املتناولة كافية للرياضي  الشباب. 

% م ن وزن 2-1ل ذين يفق دون وبالنسبة للرياضي  ا

أجسامهم أثناء التدري  فينبنيي تشجيعهم لتناول املزيد 

من السوائل، وجي  مراقبتهم جيًدا م ن قب ل امل درب  

 وأولياء األمور. 

هل الرياضيون الصغار حيتاجون لتناول كمياا  عىلا  

 من الفيتامينا  واملعادن؟

بش  كل ع  األ، األطف  ال ال  ذين يلب  ون احتياج  ات  

الطاقة للنمو والتطور سوف يتناولون كميات كافية من 

الفيتامينات واملع انن يف وجب ا م النيذائي ة. واحلدي د 

والكالسيوأل مها من املعانن التي تم ددي دها ع ىل أهن ا 

تنقص يف النظاأل النيذائي لألطفال واملراهق  وبخاصة 

. فاللعبات الصنيريات حيتم ل أن 28 للفتيات املراهق 

يتطلبن املزيد من الطاقة واملوان النيذائية الرئيسية لتلبي ة 

ارتفاع الطل  يف املشاركات الرياضية. ومن املرجح أن 

لعب  ات، لت  زنان احتياج  ات  احلدي  د والكالس  يوأل ل

وخصوًصا أثناء طفرات النمو ويف  رو ا ح ول س ن 

والنش  اا الب  د  ي.  البل  وو وف  رتات النض    ا نس  

والتنيذية الكافية يف السن  األوىل تسمح بتنمية العظاأل 

 بشكل أمثل أثناء فرتة املراهقة والبلوو. 

م  ن الكالس  يوأل للرج  ال  (AI)واملق  انير امللئم  ة 

ملليجراأل  1011سنة هي  17 -9والسيدات أعامر من 

ملليج راأل يف الي وأل ملعظ م  1111يف اليوأل باملقارنة ب  

ملليج راأل يف  1011. وتعترب االحتياج ات  19 البالني 

اليوأل كبرية بالنسبة لألطفال واملراهق  لكي يتم تناوهلا 

بش  كل ي  ومي. واألطف  ال ال  ذين يتن  اولون منتج  ات 

األلبان من املرجح أن يتحصلوا عىل هذا املس تو  م ن 

كمية الكالسيوأل. وينبنيي تشجيعهم ع ىل تن اول م ا ال 

ات األلب ان يوميا ا. يقل عن ثلث حصص م ن منتج 

ويمكن دقيق مزيد من الكالسيوأل م ن تن اول عص ري 

الربتقال املحسن واحلبوب املدعمة وحلي   الص ويا. 

والكالس  يوأل الك  ايف يف الني  ذاء أم  ر ةوري لص  حة 

العظاأل يف املستقبل ألن  روة كتلة العظاأل م ن امل رجح 

 21أن تتحقق يف وقت متأخر و لك يف أواخر سن ال   

. والكالس  يوأل وفيت  ام   ن ، 01ل س  ن ال    أو أوائ  

واملنينيسيوأل واملعانن التي حيتاجها الش باب بانتظ األ يف 

النظاأل النيذائي تساعد عىل دقيق  روة الكتلة العظمية. 

واألنشطة البدنية التي تس تخدأل أوزان ا س م يف س ن 

الشباب أيًضا تؤثر  جيابياا ع ىل تنمي ة العظ األ ودقي ق 

 انن يف العظاأل.أقىص كثافة للمع
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(. العديد من  اننامت ت دمندع معاتمنوت اا ن وت 51,1الشكل )

 اماخصوت بحتث حتل فتائد فتل الصتيو.

 مصادر الصويا على اإلنترنت

 انتاقع اإللكرتانية انامت ت التطامية

 رابطة الصويا األمريكية

 دليل أطعمة الصويا بأمريكا

www.soyfoods.org 

www.soyfoods.com  

 انتاقع اإللكرتانية انامت ت يف أمريكو

 مركز أيلينوي للصويا

 جملس أيوا للصويا

 جملس ميزوري للصويا

 أدارة نربسكا للصويا

 جملس أوهايو للصويا

www.nsrl.illinois.edu  

www.iasoybeans.com  

www.mosoy.org 

www.soycooking.com  

www.soyohio.org  

 

والبقوليات، واحلبوب األمحاض األمينية األساسية، إال 

هنا قد حتتوي عىل مستويات منخفضة من أحد أو أكثر إ

من هذه األمحاض األمينية؛ وبالتايل فهي تتطلب مزجًياا 

 من مصادر الربوتني عىل مدار اليوم. 

( يعاارض جمموعااة ةتلفااة ماان 4,51و الشااكل  

ينات النباتية التي توفر مكمالت مان األمحااض الربوت

األمينية األساسية. وهذه املجموعاات ال حتتااإ إأ أ  

تتواجد داخل وجبة واحدة، ويمكن أ  تتناول جمموعة 

متنوعة من الربوتينات النباتية عىل مادار الياوم لتاوف  

 مجيع األمحاض األمينية األساسية

 

 

 

 

 

 

 

 

وينبغي وضع تركيز كبا  عاىل منتجاات الصاويا؛ 

ألهنا تعتارب مان الربوتيناات الكاملاة. وأيًضاا مان 

الناحية العملية، يمكن العثور عىل فاول الصاويا يف 

أشكال كث ة؛ مما يسمح بتخطيط وجباات مبتكارة 

 ومتنوعة.

( للحصول عىل وصا  4,541انظر اجلدول  

ملنتجات فول الصويا وعدة استخدامات وما يرتبط 

 هبا من أفكار لتخطيط الوجبة. 

رد ةتلا  ماوارد فاول ا( يس,4,5والشكل  

 الصويا عىل اإلنرتنت.

 

 

 

 

 

 

 

 

تتيوت عولينة من  عينع األ نوم األميامينة (. مكمالت الربادني لاامبوديني؛ ألن انامتجوت احليتانية افتل الصتيو حتتتي عىل مسن51,1الشكل )

رات االبنذار. ناألسوسية. يمك  داموال أي م  احلبتب االبمتل ااجلتز أا البذار. دستكمل احلبتب بنولبمتل  االبمنتل دسنتكمل بونكسن

 احلبتب ليست مكماة لامكرسات االبذار الك  االثامني يشكالن مزجًيو لذيًذا يف الت  وت.
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 النباتية الغنية بالزنك؟ ما هي األطعمة

الزنك رضوري لألداء الريايض والصحة والعافيةة 

ويف نواٍح كثةة  لرريةايضف فالزنةك وبرةوت لر ع ةة 

اجليني، ونمو اخلاليةا وال نميةة، والوئةاامل اعنا،يةة، 

وإن ةةاا امروونةةات، وال،ووةةت، وال مثيةةي ال ةة ااي 

لرةةونو ، والرةيةةة الصةةحيحةف وا ةةوص واو صةةا  

ون اعن جات الن اوية نو أقي قرياًل ون اعن جةات الزنك 

احليوانية )ويرجع ذلك أساًسا أل  محض الفي يك وث ط 

الو صةةا  الزنةةكل، الن ةةاويو  يف ضاجةةة ل ةة   أ  

وش مي وج اهتم ال  ااية اع وازنةة ،ةم وصةادر ةنيةة 

 ف 41بالزنك 

ولعاوة الناس، وضعت و بر ةات وةن الزنةك يووي ةا 

 ف17ورريجراوات  1ورريجراًوا، ولرنساء  88وني لررجال 

% 05ووع ذلك، قو حي اا الن اويو  إىل وةا يرةرت وةن 

زياد  ون الزنك يووي ا بس ب انخفاض ووفر الزنةك يف 

ف ووش مي اعصادر الن اوية ون الزنةك 17اعصادر الن اوية 

،م احل وت اعو،مة، وال رول، واعكرسات، وال  ور، 

م س يي اعثال كوت واضةو وةن وون جات األل ا ف و،

ورريجراوةات وةن  0 -4رقااق النخالة اعو،مة ورةو  

% ون االض ياجةات  اليوويةة 45الزنك، وووفر ضوايل 

% ون االض ياجات  اليووية لرنساءف ون ه 00لررجال و

األطعمةةة ةالً ةةا وةةا وكةةو  وروفعةةة يف احلويةةو أيً ةةا  

 وفوبال ايل ووفر اثنت ون اع  يات يف نوع واض

ونرص الزنك يمكن أ  يس ب جممو،ة ون اعشاكي 

ب  يف ذلك خبر العووص، وفروا  الشهية، واإلسهال، 

ونرةةص إن ةةاا نروونةةات ال ةةو  الورقيةةةف ويمكةةن 

لرعووص أ  و عو الريةايض ،ةن ال ةوريب أو اعنافسةة 

لرعويو وةن األيةا  واألسةابيع لالس شةفاء وال عةايفف 

  يسة ب فشةاًل يف ويمكن لفروا  الشهية واإلسةهال أ

سوء االس شفاء، وسوء وإوواد اجلسم بالوقود الكايف، 

او صا  اعواد ال  اايةف ويمكن النخفةاض نروةو  

الثةوكست أ  يسة ب ال عةب، وال ةعمل، وضةعمل 

الرور  ،م ال وري ات ،الية الكثافةف وين  ي لررياضيت 

الرتكيةةز ،ةةم اعصةةادر ال  اايةةة لرزنةةك بسةة ب أ  

 ااية ون الزنك قةو وسة ب انخفاًضةا يف اعكمالت ال 

او صا  اعةواد ال  اايةة األخةرص، وال ريةا، والشةو 

 الع يلف

 ما هي األطعمة النباتية الغنية بالكالسيوم وفيتامني )د(؟

يف كثة ون األضيا  يع رو أ  الكالسةيو  وفي ةاوت 

)دل ورادفا  فرط وع ون جات األل ا   ل لك ةالً ةا وةا 

 ين العنرصين خاصًة لرن اويت، وك لك ي م االن    هب

ف ووةع ذلةك، فصةنا،ة (vegans)الن اويت بشكي كاوي 

األة ية واألطعمة اعو،مةة بالكالسةيو  وفي ةاوت )دل 

يمكنها ور ية االض ياجات  بسهولة ل  ناسب وع النظا  

 ال  ااي الن ايتف

وووجو نناك ون جات كثة  ون احلريب واعن جات 
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 الفصل السادس عشر

 وظائف خاصة في التغذية للرياضيين

 

 

 ملاذا حتب أن تكون أخصائي التغذية املسجل؟أوًلا : 

 ما هي اخلطوات الالزمة لكي تصبح أخصائي التغذية املسجل؟ثانًيا : 

 هل التعليم املستمر مطلوب بعد حصولك عىل االعتامد؟ثالًثا : 

 ما هي اإلدارة املتخصصة يف اعتامد أخصائيي التغذية للرياضيني؟رابًعا : 

 هل ترخيص املهنة رضوري ألخصائيي التغذية املسجلني؟خامًسا : 

 كيف يمكن للطالب واملهنيني احلصول عىل اخلربة العملية يف جمال التغذية للرياضيني؟سادًسا : 

 ية للرياضيني؟: ما هي الوظائف املحتملة يف جمال التغذسابًعا 

 ليات اليومية ألخصائي التغذية للرياضيني؟ؤو: ما هي بعض من املسثامنًا 

  

 التساؤلتااملهمةايفاالفصل
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 أنت أخصائي التغذية
 

سوف ينتهي من التدريب امليداين وبرنامج املاجستري يف التغذية يف خالل شهر واحد. ولقد كان من املنافسني  إهياب

ا يف عيهادة للطهب الريها   بمتابعةالرياضيني طوال حياته، وهيتم  املهنة يف جمال التغذية للرياضيني.  وأهنى شههرا

م استشارات ملجموعة متنوعة من الرياضيني يف العيادة. وكان خالل التدريب امليداين له، وقام بتقييم التغذية وتقدي

بحث املاجستري اخلاص به يشتمل عىل عمليات تقييم مكونات اجلسم ملجموعة من الرياضيني يف منتصهف العمهر 

ا. وأننهاا البحهث وجهد أن هنهاث الك هري مهن فهرص العمهل يف  88قبل وبعد برنامج تدريبي للقوة ملهدة  أسهبوعا

 والعيادات كام توجد وظيفة متاحة كأخصائي لتغذية الرياضيني يف اجلامعة القريبة من مكان سكنه.املستشفيات 

اااألسئلة:

  حتهى حيصهل عهىل وظيفهة متخصهص التغذيهة للرياضهيني يف  إهيابما هو التعليم واخلربة الذي حيتاج هلا

 اجلامعة؟

  املتخصصهني يف التغذيهة واملتقهدمني كيف يمكن لرسالة املاجستري أن تساعده عىل التنافس مه  ريهريه مهن

 للحصول عىل نفس الوظيفة؟

  القيام به ليساعده يف املنافسة للحصول عىل وظائف ممانلهة كمتخصهص يف التغذيهة  إلهيابما الذي يمكن

؟  للرياضيني، والتي يمكن التقدم هلا مستقبالا
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 للحصولاعىلااألداءااملثايل

التعليميههة واالعهه اف اخللفيههة 

املهنههي لكههي تصههبح أخصههائي 

التغذية املسجل مهمهة للنجها  

 يف جمال التغذية للرياضيني.

اأوًل:املاذااحتباأناتكونا

اأخصائياالتغذيةااملسجل؟

 registered"أخصههائي التغذيههة املسههجل مهنههة إن 

dietitian" (RD) عترب مهنة تدريبية يف الرعاية الصحية، ت

املعلومههات والههذي يههوفر 

عههن الطعههام والتغذيهههة 

للجمهور. ويوجد حوايل 

أخصههههههائي  070777

تغذيههة مسههجل يعمههل يف 

الواليهههههات املتحهههههدة 

األمريكية يف مواق  خمتلفة 

بام يف ذلك املستشفيات، واملؤسسات الصحية العامهة، 

واجلامعههات، والبحههث العلمههي، وأمههاكن اخلههدمات 

يههة، ركات، ومراكهها اللياقههة البدنهالغذائيههة، والشهه

غذائيني، ومراكا االستشفاا، ورشكات الستشارين املو

مهؤهالت االعهتامد ألخصهائي التغذيهة وريري ربحيهة. 

املسجل هي املؤهالت الوحيدة املعتمدة واملعه ف اها 

وطنيًّا يف جمال التغذية. ولذلك؛ فإن أخصائيي التغذيهة 

هم اخلرباا يف مهنة التغذية، ويهوفرون  (RDs)املسجلني 

 النصائح الغذائية والصحة امل اليهة. وبغهض الربط بني

روري أن تصهبح هالنظر عن اإلعداد املهني فمهن ال ه

لتعمهل يف جمهال التغذيهة وألن  (RD)أخصائي التغذية 

الوظههائف تتطلههب  -األريلههبإن مل يكههن  -معظههم

 التعيني.فيها املؤهالت املعتمدة لكي يتم 

ا  ها جديهدا وتعترب التغذية للرياضيني جمهاالا وصصصا

. ويتاايهد (RD)نسبيًّا بالنسبة خلرباا التغذيهة املسهجلني 

جمال التغذية للرياضيني بسبب االع اف بهأن التغذيهة 

مههر بههالمه األليههة لتحقيهها األداا الريهها  السههليمة أ

هها بسههبب انتشههار املكمههالت الغذائيههة  األم ههل. وأي ا

املسههوقة للرياضههيني 

واحلاجههههههههههة إ  

املعلومهههات املهنيهههة 

ملسههاعدة األفههراد يف 

فك الغموض حهول 

هههههذه املكمههههالت. 

 "Sports dietition"ومتخصصههو التغذيههة للرياضههيني 

 registered"ن والذين هم أخصهائيو التغذيهة املسهجلو

dietitian"  يقدمون املشورة الفريهدة يف جمهال التخطهيط

العميل للخطط الغذائيهة الفرديهة للتهدريب واملنافسهة 

وت قيف الرياضيني عهن خلفيهة علميهة لالستشهارات 

ا حتديد اإلجيابيات والسلبيات  الغذائية للرياضة، وأي ا

 للمكمالت لكي ت من حتسني األداا يف الرياضة.

ح االختالف املهم بهني أخصهائي التغذيهة ولتوضي

"dietition"  وخبههري التغذيههة"nutritionist" فأخصههائي .

هو شخص أتهم بنجها  املتطلبهات  "dietition"التغذية 

املعتمدة الوطنية ملؤهالت أخصهائي التغذيهة املسهجل 

 أخصائياالتغذيةااملسجل

 "registered dietitian"  

هههو شههخص مههدرب عههىل تههوفري 

املعلومههات الغذائيههة واألطعمههة 

للجمهور وقد اجتاز بنجا  اختبار 

وطني معتمد ألخصهائيي التغذيهة 

 املسجلني.
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"registered dietitian" (RD) بيهههنام خبهههري التغذيهههة .

"nutritionist"  تكون عنده نفس اخلربة أو  أوال تكون قد

خصههههائي ألاخللفيههههة 

التغذيهههههة املسهههههجل 

"registered dietitian" .

ويمكن ألي شخص أن 

يهههدعي أنهههه خبهههري يف 

التغذية بدون تقديم خلفية أو شهادة أو درجة علميهة. 

ولكههن يف سههوع العمههل بههام يف ذلههك جمههال التغذيههة 

للرياضههيني، فيبحههث أربههاب العمههل عههن أخصههائيني 

. وبامل ل registered dietitian" (RDs)"للتغذية املسجلني 

يهة املسهجلني الرياضيون يسهعون إ  أخصهائيي التغذ

"registered dietitian" (RDs)  مقابههل مههن ادعههوا عههىل

 أنفسهم أهنم خرباا.

ا

اثانًيا:امااهيااخلطواتاالالزمةالكيا

 تصبحاأخصائياالتغذيةااملسجل؟

هناث نالنة متطلبات رئيسية لتصبح أخصائي التغذية 

سهنوات  8املسجل. املتطلب األول ههو احلصهول عهىل 

ة معهه ف اهها. واملقههررات دراسههية يف كليههة أو جامعهه

الدراسههية للمرحلههة اجلامعيههة جيههب أن تلبههي رشو  

 Didactic Program in"الربنامج التعليمي يف علم التغذية 

Dietetics"  (DPD)  والتههي وضههعتها جلنههة االعههتامد يف

 Commission on Accreditation for"التعليم لعلم التغذية 

Dietetics Education" (CADE)  مههن يعيههة السههكري

. American Dietetic Association" (ADA)"األمريكيههة 

ويمكن للطالب احلصول عىل درجة علميهة بعهد أربه  

سنوات وذلك بدراسة ممارسات متنوعة يف جمال التغذية 

والوفاا باملتطلبات األساسية بالربنامج التعليمي يف علم 

تصهبح  باعتبار ذلهك اخلطهوة األو  ألن (DPD)التغذية 

 . (RD)أخصائي التغذية املسجل 

واملتطلههب ال ههاين ألخصههائي التغذيههة املسههجل 

"registered dietitian" (RD)  هههو أن تسههتكمل بعههض

اخلربة يف التغذيهة بعهد احلصهول عهىل البكهالوريو . 

 88إ   6خالل من وهذا يكون بإحدى الطريقتني: إما 

ا كتطبيا ميداين يف التغذية  يف  "dietetic internship"شهرا

منشههأة معتمههدة وإمهها القبههول يف برنههامج منسهها 

"coordinated program"  يف املرحلة اجلامعيهة. وأي مهن

سهاعة مهن اخلهربة  077الطريقتني يلام ما ال يقل عن 

العمليهههة وحتههه  إرشاف متخصصهههني يف التغذيهههة 

 املسجلني.

وبعد استكامل التدريب امليداين أو الربنامج املنسها 

ص مؤهالا لتأدية اختبار املجلهس الهوطني يكون الشخ

. "registered dietitian"للمتخصصههههني يف التغذيههههة 

واجتياز هذا االختبار بنجا  هو اخلطوة األخرية يف أن 

. "registered dietitian"تصبح أخصائي التغذية املسجل 

  "nutritionist" خبرياالتغذية

هو شهخص قهد تكهون أو ال تكهون 

عنههده نفههس اخلههربة م ههل أخصههائي 

 التغذية املسجل واملعتمد.
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وجيب أن تستكمل كل هذه اخلطوات وبنفس ال تيب 

نحههك االعههتامد املههذكور قبههل أن يههتم تسههجيلك وم

"registered dietitian" (RD) وسيتم تفسري كل متطلهب .

 بمايد من التفاصيل يف املقاط  التالية.

مااهيامتطلباتااملناهجاالدراسيةاللحصولاعىلادرجةةا

االبكالوريوسايفاعلماالتغذية؟

جيب عىل الطالب الذين يعملون بجههد ليصهبحوا 

 "registered dietitian"سهجلني املمتخصصني يف التغذية 

وإكههامل املقههررات الدراسههية املحههددة يف املؤسسههة 

التعليميههة املعتمههدة ملههدة أربهه  سههنوات. واملقههررات 

املطلوبة جيب أن تلبي املعايري اخلاصة بلجنة االعتامد يف 

، والتهي وضهعتها يعيهة (CADE)التعليم لعلم التغذية 

. وللحفههاع عههىل هههذا (ADA)السههكري األمريكيههة 

ب أن تكون الكلية أو اجلامعة معتمهدة مهن االعتامد جي

 قبل هيئة للتعليم العايل. 

 (DPD)إن دمج الربنامج التعليمي يف علهم التغذيهة 

ا وماليًّها يف هيكهل الكليهة وتعيهني مهدير معتمهد  إداريًّ

 registered"وحاصل عىل تسجيل كأخصائي يف التغذية 

dietitian" ليامت أو عىل األقل درجة املاجستري يوفر التع

الالزمههة للتعلههيم والههذي يبلههمه ذروتههه يف درجههة 

البكالوريو . وهناث مؤسسات معتمدة خمتلفة تقهدم 

مقررات دراسية ممانلة، ولكهن قهد تكهون هلها إدارات 

خمتلفهة أو اسهاما عامهة. ومعظهم اجلامعهات تسههتخدم 

مصطلح علم التغذية كاسم أسايس، ويمكن أن تكهون 

أو علهوم  ،التطبيقية أو العلوم ،يف كليات علوم الصحة

االنتههاا مههن وأو كليهة الاراعهة.  ،املسهتهلك واألةة

الربنامج يبلمه ذروته يف درجهة البكهالوريو  يف أربه  

 سنوات أو الدرجات العلمية.

ولقد تم تصميم املناهج الدراسية لتعلهيم الطهالب 

العلم والتطبيقات العملية يف الغذاا والتغذية من أجهل 

طويل. وتتطلب املناهج الدراسهية الصحة عىل املدى ال

ا أكاديميًّا ابتداا من السنة األو  من الكلية.  توفري حتديا

وجيب أن يكون الطالب مهتمني ومستعدين للدراسة، 

والتي تشمل عدة مستويات يف الكيميهاا، بهام يف ذلهك 

الكيمياا احليوية، وعلهم األحيهاا املجهريهة، والتغذيهة 

وعلهههوم األريذيهههة،  الطبيهههة املبدئيهههة واملتطهههورة،

واالتصاالت، وإدارة األعهامل، واخلهدمات الغذائيهة، 

والبحوث. وتسهتند املنهاهج التعليميهة عهىل البيانهات 

األساسية للمعرفة، واملهارات، والكفااات ألخصهائي 

التغذية. وهناث نامنية أساسيات مطلوبة للحصول عىل 

االعتامد مهن جلنهة االعهتامد يف التعلهيم لعلهم التغذيهة 

(CADE)  ل امن كفااة الطهالب يف ههذا املجهال وههذه

 األسس يف املجاالت التالية:

 .االتصاالت 

 .العلوم الفيايائية والبيولوجية 

 .العلوم االجتامعية 
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 .البحوث 

 .الغذاا 

 .التغذية 

 .اإلدارة 

  8الرعاية الصحية. 

باإلضافة إ  املتطلبات األساسية يسمح باختالفات 

يف املناهج الدراسية بام يف ذلك االختيارية املوىص اها، 

والتي تقوم عادة عىل اجتاه كهل جامعهة وأع هاا هيئهة 

التدريس لربنامج علم التغذية. وواحدة من اإلضافات 

ا يف املناهج الدراسهية األساسهية  ا ةيعا التي تشهد نموا

التغذية للرياضيني. فمقرر التغذية للرياضيني هو مقرر 

يقدم للطالب علهوم الرياضهة، والتهدريب الريها ، 

ا.  وطهالب التغذيهة اجلهامعيني  والعالج الطبيعي أي ا

الههذين يريههدون أن يصههبحوا أخصههائيني يف التغذيههة 

ها  "registered dietitian"مسجلني  سوف يستفيدون أي ا

اضة. م ل فسيولوجيا من اختيار مقررات يف علوم الري

الرياضههة، وعلههم احلركههة، واإلدارة الرياضههية، وعلههم 

النفس الريا  وكل هذا سوف يساعد يف اعدادهم يف 

 مهنة التغذية للرياضيني.

هلاحيتةا ااألرةدادااةهادااجامعيةةاليكةوناأخصةائيا

االتغذيةاللدياضيني؟

حتههى ا ن الدراسههات العليهها ليسهه  مطلوبههة 

. ومه  ذلهك، فهإن التغذيهة (RD)للحصول عىل اعتامد 

ي، ويتطلهب معرفهة كبهرية يف هللرياضيني جمال صصص

التغذية العامة، وباإلضهافة إ  ممارسهة علهم وظهائف 

األع اا، وتكوين اجلسم، واضهطرابات األكهل؛ لهذا 

ا.  فاحلصول عىل شهادة جامعية عليها قهد يكهون مفيهدا

باإلضافة إ  ذلك، فإن العديهد مهن فهرص العمهل يف 

لتغذية للرياضيني تتطلب درجة املاجستري للقيام جمال ا

ا عهىل املنافسهة يف سهوع العمهل يف  اا. ولتكهون قهادرا

التغذية للرياضيني؛ فاحلصهول عهىل درجهة املاجسهتري 

تعترب رضورة. ويمكن احلصول عىل شهادات جامعيهة 

رية هعليا يف جماالت متعددة بهام يف ذلهك التغذيهة البشه

اضيني، وعلوم الرياضة، وعلهم املتقدمة، والتغذية للري

احلركههة، واإلدارة الرياضههية، والتههدريب الريهها ، 

والطب الريا . وأي مهن ههذه الهربامج للدراسهات 

العليهها تههوفر مكمههالا م الياهها للدراسههات اجلامعيههة 

 registered"للمتخصصهههني يف التغذيهههة املسهههجلني 

dietitian"  والذين يعملون م  األفراد بدايةا من األنشطة

 ال فيهية وحتى رياضات املنافسة. 

مااالذياينطوياعليهاالتدريباامليداينايفاالتغذيةاوكيفا

يمكناللخةةااأناتلعةبادوًراايفاأناتصةبحاأخصةائيا

اللتغذية؟

ا، فهالطالب لهدهيم خيهاران  وكام تم توضيحه سابقا

رئيسههان السههتكامل املرحلههة ال انيههة لكههي يصههبحوا 

 "registered dietitian"أخصهائيني مسهجلني يف التغذيهة 
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وهو استكامل التدريب امليهداين املعتمهد بعهد الدراسهة 

اجلامعية أو التقدم للحصول عىل برنامج منسا، والذي 

يدِمج بني الدراسة اجلامعية والتدريب العميل. وهنهاث 

 55برنههامج للتطبيهها امليههداين املعتمههد، و 867حههوايل 

ا يف الواليهات املتحهدة ا متاحا األمريكيهة.  برناجماا منسقا

وكام يت ح باألرقام فمعظم الطالب يستكملون اخلربة 

بعد مرحلة البكالوريو  من خالل التهدريب امليهداين 

يف التغذية. واخليار ال الث يف التطبيا امليهداين، والهذي 

اكتسب شعبية هو خيهار التهدريب امليهداين عهن بعهد. 

 مواق  يف الواليات املتحدة األمريكية تقدم 87وحوايل 

ل املوقه  ؤويار، حيث يذهب املتدربني إ  مسههذا اخل

ألخذ بعض اخلربة التطبيقية، وحيصلون عهىل سهاعات 

من اخلربة يف منهازهلم مه  منسها يف التغذيهة املسهجل. 

 (DPD)وبامل ل م  الربنهامج التعليمهي يف علهم التغذيهة 

وهذه الربامج التطبيقية املعتمهدة جيهب أن حتصهل عهىل 

 (CADE)العتامد يف التعليم لعلم التغذيهة اعتامد من جلنة ا

 .(ADA)والتي وضعتها يعية السكري األمريكية 

إذا اختار الطالب بعد التخرج من اجلامعة أن يتقدم 

للحصول عىل التدريب امليداين كأخصائي يف التغذيهة. 

فتوض  أوراع التقهدم عهىل جههاز الكمبيهوتر ملطابقهة 

النظام، والتي تتطلب من الطالب ترتيهب تف هيال م 

من مواق  التدريب امليداين. ويعمهل نظهام الكمبيهوتر 

الت عهىل الطهرفني؛ ومهن نهم عىل تطابا هذه التف هي

إخبار الطالب بأماكنهم. وهنهاث منافسهة يف التهدريب 

امليداين للتغذيهة وبعهض الطهالب الهذين يسهتكملون 

ملهدة أربه   (DPD)الربنامج التعليمي يف علهم التغذيهة 

سنوات، وحيصلون عىل درجة البكالوريو  يف التغذية 

. فال  يستطيعون الوصول إ  برنامج التدريب امليداينال

توجد هناث مساحات كافيهة لتهدريب عهدد الطهالب 

املتخرجني يف كل عام. واحلصول عىل أف ل الدرجات 

خالل األرب  سنوات يف مرحلهة البكهالوريو  وعهىل 

اخلربات العملية والتطوعية يف التغذية أو علوم التغذية 

والتفوع يف املجاالت األكاديمية األخهرى والقيهادة يف 

هجية سهوف يسهاعد الطهالب أننهاا النشاطات الالمن

 عملية التدريب امليداين. 

وجيههب عههىل مواقهه  التههدريب امليههداين أن تلبههي 

املتطلبات التي وضعتها جلنة االعتامد يف التعلهيم لعلهم 

 . وتشتمل عىل:1 (CADE)التغذية 

  أن يكون التهدريب امليهداين يف كليهة أو جامعهة، أو

يههة، أو منشههأة للرعايههة الصههحية، أو وكالههة حكوم

أعامل جتارية، أو رشكة. وباإلضهافة إ  ذلهك  فهإن 

 8األفراد الذين لهدهيم درجهة البكهالوريو  ملهدة 

سنوات وأكملوا يي  متطلبات الربنامج التعليمهي 

يمكنهم فقط أن يتقهدموا إ   (DPD)يف علم التغذية 

 التدريب امليداين.

  077يي  املتدربني جيهب أن يكملهوا عهىل األقهل 
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ن اخلربات العملية حت  إرشاف وجيهب أن ساعة م

 تكتمل خالل عامني من بداية التدريب.

وجيب عىل املنظمني للمؤسسة أن يعينوا املدير الذي 

لديه عىل األقل درجة املاجستري واملعتمد كأخصائي يف 

التغذية املسجل. كام جيب عىل املعلمني الذين يتعاملون 

ها متخصصهني  يف التغذيهة م  املتدربني أن يكونوا أي ا

 ومسجلني.

الربامج املنسقة يف صصهص التغذيهة حتتهاج عمليهة 

واحدة يف التقديم. وهذه الطريقة تقدم دورات دراسية 

ملرحلة البكالوريو  وساعات ملامرسة التدريب خالل 

الربنامج. هناث مسهاحات دهدودة متاحهة يف الهربامج 

املنسههقة كههذلك، وبالتههايل حيتههاج الطههالب أن يكونههوا 

فههوقني منههذ دخههوهلم للمرحلههة ال انويههة. وبعههض مت

الطالب يف لون هذه الطريقة بسبب الطبيعة املستمرة 

 للخربة والساعات التطبيقية امل مونة.

وهناث قائمة طويلة من الكفايات، والتهي تتطلهب 

مههن األفههراد أن يتقنوههها قبههل أن يسههتكملوا التطبيهها 

امليداين أو الربامج املنسقة. وههذه الكفايهات صهمم  

ل امن أن يي  متخصيص التغذية الذين يدخلون ههذا 

املستوى سوف يمتلكون املعارف األساسية واملهارات 

ذات الصهلة بالتغذيهة  والقدرات يف خمتلف املجهاالت

قبل بدا العمهل يف ههذا املجهال. وتقهدم الكفايهات يف 

فئههات واسههعة وتشههمل األفرادتاجلامعههات التعليميههة 

واالستشارات، واألنظمة، واخلدمات الغذائية، ووض  

الربامج واملهواد، وتفسهري البيانهات الطبيهة ت العلميهة 

وتطبيهها ذلههك يف املرافهها الصههحية والطبيههة والعههالج 

ذائي، والدعم الغذائي املتقدم، وكفهااة العمهل مه  الغ

خمتلف ال قافات. وبعد أن يلبي الطهالب بنجها  ههذه 

املعايري األساسية للتخرج جيعلهم هذا مؤهلني إلجهراا 

 .(RD)االختبار اخلاص بأخصائيي التغذية املسجلني 

والتههدريب امليههداين يف التغذيههة والههربامج املنسههقة 

أكهد باإلضهافة إ  الكفايهات يمكن أن تقهدم فه ة للت

األساسهية. وحتتههاج املواقه  امليدانيههة لتطهوير كفايا هها 

اخلاصة إلقامة منطقة لل كيا عهىل بهراجمهم. وتشهمل 

هههذه املجههاالت املتقدمههة كههالعالج الغههذائي، وتغذيههة 

املجتم ، والتغذية للرياضيني، وإدارة خدمات التغذية، 

نهاطا ال كيها واألعامل التجارية، والبحث. وتعتهرب م

هههي يزيههادة جيههدةل؛ وبالتههايل الوقهه  الههذي يق ههيه 

الشخص يف املجال التخصيص يعترب إضافة إ  الوقه  

 املخصص إلتقان الكفايات اخلاصة.

 "dietetic internship"التههدريب امليههداين يف التغذيههة 

موحههدة  "coordinated program"والههربامج املنسههقة 

صهائيني يف التغذيهة وتنظم كهل اإلمكانهات لتهوفري أخ

مسههجلني لههدهيم معرفههة وخلفيههة ممانلههة واملهههارات 

والقدرات. ويتطلب التدريب الرصامة والشدة، ولكن 

بسهههبب أن أخصهههائي التغذيهههة املسهههجل واملعتمهههد 
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 املثايلللحصولاعىلااألداءا

عمليهة احلصههول عهىل تسههجيل 

أخصههائي يف التغذيههة تشههمل 

حصولك عهىل شههادة جامعيهة 

يف التغذية مهن جامعهة معه ف 

اا، اإلمتهام بنجها  عمهل بعهد 

التخههرج مههن خههالل التطبيهها 

امليههداين يف التغذيههة أو برنههامج 

منسهها، اجتيههاز اختبههار إدارة 

(RD) احلصههول عههىل اعههتامد .

(RD) ني مهههم لرفههراد املهتمهه

 بمجال التغذية للرياضيني.

"registered dietitian" (RD)  هو الوحيهد املعه ف بهه يف

املجههال، فاملهنههة تتطلههب مسههتوى عالياهها مههن املعرفههة 

لقههدرة التحليليههة مههن كههل أخصههائي يف واملهههارة، وا

التغذية. وهذه العملية تساعد يف ضامن أن حيتفظ باملهنة 

عىل مستوى عاٍل مهن املصهداقية يف الرعايهة الصهحية، 

 وعلوم الغذاا والتعليم واملجاالت البح ية.

كيفايتماإجداءاالختبارااملعتمداوأيااملوضوعاتاالتيا

ايغطيها؟

بعد االنتهاا بنجا  من التدريب امليهداين يف التغذيهة 

"dietetic internship"  أو الربنههامج املنسهها"coordinated 

program"  يكون كل فرد مؤهالا إلجراا االختبار اخلاص

بأخصههائي التغذيههة 

 registered"املسجل 

dietitian" (RD) .

وهههههذا االختبههههار 

موحههد يههتم إجههرااه 

عههههههىل جهههههههاز 

الكمبيهههههههوتر ويف 

أمهههاكن متعهههددة يف 

الواليههات املتحههدة 

األمريكيههة. ويقههيس 

االختبار معلومهات 

الطالب والتدريب العمهيل جلميه  جمهاالت الكفايهات 

 (DPD)األساسههية للربنههامج التعليمههي يف علههم التغذيههة 

ريرية وإدارة هوالتدريب امليداين بام يف ذلك التغذيهة السه

خدمات الطعام والتغذية املجتمعية. وتظههر النتيجهة يف 

االختبار مبارشةا بعهد االنتههاا منهه. والنتهائج الناجحهة 

 Commission"ترسل إ  جلنة تسجيل أخصائي التغذيهة 

on Dietetic registration" (CDR)  جلمعيهههة السهههكري

. وبعد ذلك بوق  قصري، فإن اللجنهة (ADA)األمريكية 

تصدر بطاقة التسجيل، والتي تسمح ألخصائي التغذيهة 

أن يستخدم االعتامد اخلاص بهأخصائي التغذية املسجل 

"registered dietitian" (RD). 

ا

اثالًثا:اهلاالتعليمااملستمدامطلوبا

 بعداحصولكاعىلاالعتامد؟

جيههب عههىل ييهه  أخصههائي التغذيههة املسههجلني 

"registered dietitian"  االسهتمرار يف التعلهيم لتحهديث

معلوما م ومههارا م يف املجهال التطبيقهي، وتشهمل 

عملية التعليم املستمرة ألخصهائيي التغذيهة املسهجلني 

"registered dietitian" (RDs)  خطة للتطوير املهني باتباع

املبادئ التوجيهية التي وضعتها جلنة تسجيل أخصهائي 

 Commission on Dietetic registration" (CDR)"التغذيهة 

. وهذه اخلطة ترشد (ADA)جلمعية السكري األمريكية 

أخصائي التغذيهة املسهجل يف اختيهار أنشهطة التعلهيم 

املستمر التي سوف حتسن، وجتدد، وتوفر له املعلومات 

اجلديدة يف جمال التدريب العميل يف مكان عمله. ويهتم 
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 05جتديد التسجيل كل مخس سهنوات، والتهي حتتهاج 

ساعة من التعليم املستمر. واسهتكامل ههذه السهاعات 

يمكن احلصول عليها من خالل وسهائل خمتلفهة بهام يف 

 ذلك، ولكن ليس عىل سبيل احلرص، ما ييل:

 .ح ور ندوات التعليم املستمر واملؤمترات 

 .االنتهاا من مقررات أكاديمية متعلقة بعلم التغذية 

 .إجراا البحوث العلمية 

  احلصههول عههىل شهههادات معتمههدة م ههل شهههادة

أخصههائي معتمههد يف علههم التغذيههة للرياضههيني 

"Certified Specialist in Sports Dietetics" (CSSD). 

والتعلههيم املسههتمر ألخصههائيي التغذيههة املسههجلني 

"registered dietitian" (RDs)  يشج  ويكفل احلفاع عىل

يعملون به.  مستوى عايل من املعلومات يف املجال الذي

وتسهمح خطههة التطهوير املهنههي لكهل األخصههائيني يف 

ا مهن جمهاالت التغذيهة  التغذية أن خيتاروا جماالا أو عددا

 للتطوير املهني بناا عىل مسار حيا م املهنية احلالية.

ا

ارابًعا:امااهيااإلداراااملتخصصةايفا

ااعتامداأخصائيياالتغذيةاللدياضيني؟

الشهههادة املتخصصههة ألخصههائي التغذيههة املسههجل 

"registered dietitian" (RD)  تقههدم مههن جلنههة تسههجيل

 "Commission on Dietetic registration"أخصائي التغذية 

(CDR)  يف جمههال علههم التغذيههة للرياضههيني، والتغذيههة

لرطفال، والتغذية الكلوية، وعلم الشيخوخة والتغذية. 

عتمد يف علم التغذيهة للرياضهيني وشهادة األخصائي امل

"Certified Specialist in Sports Dietetics" (CSSD)  تههم

م. 8776منحههها ألول مههرة كشهههادة متخصصههة عههام 

ومتنح هذه الشهادة لتقدير خربة املتقدم للطلهب خلرباتهه 

العملية يف التغذية للرياضيني واالنتهاا بنجها  الجتيهاز 

يتم تعريف علهم التغذيهة اختبار ددد عىل الكمبيوتر. و

للرياضيني بأنه هو أخصائيي التغذية املسجلني من ذوي 

اخلربة التطبيقية بناا عىل املعلومات الغذائية يف التهدريب 

والرياضة ويقومون بتقييم وت قيف وتقديم استشهارات 

للرياضيني ولرفراد النشطني. وهم يصممون وينفهذون 

والفعالهة التهي  ويديرون إس اتيجيات التغذيهة ا منهة

تعههاز الصههحة مههدى احليههاة، واللياقههة البدنيههة، واألداا 

 .2األم ل 

ولتكون مؤهالا للحصول عهىل شههادة األخصهائي 

 جيب أن: (CSSD)املعتمد يف علم التغذية للرياضيني 

   تكون أخصائى التغذية املسجل(RD) .ملدة سنتني 

  سهاعة تطبيقيهة  8577تقديم ما يفيهد عهىل األقهل

 5يف جمهال التغذيهة للرياضهيني خهالل الهه مبارشة 

 سنوات املاضية.

  م سيسمح للتعليم أن حيل دل 8788وحتى يوليو

 ساعة من ساعات اخلربة املطلوبة. 8877

  دوالر  857تقديم الطلب ورسهوم تقهدر بحهوايل

 .2أمريكي 
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وبمجرد أن يهتم النظهر يف الطلهب املقهدم وقبولهه 

ها إلجهراا االختبهار يف  يمكن للمتقهدم أن خيتهار موقعا

املنطقة اجلغرافية التي يسكن اا؛ وبالتايل حيهدد امليعهاد 

وجيري االختبار عن طريا احلاسب. وإذا تم احلصهول 

عىل درجة النجا  يمكن للمتقدم احلصول عىل شهادة 

ويف علهم  (RD)لتغذيهة املسهجل معتمدة أخصهائي يف ا

ملدة مخس سنوات. وبنهاية  (CSSD)التغذية للرياضيني 

اخلمس سنوات يتقدم األخصائي بطلب إعهادة جتديهد 

الشهادة ويرفا أوراع الطلب والرسوم، وحيقا درجهة 

 .(CSSD)النجا  يف اختبار أخصائي التغذية للرياضيني 

ا

اخامًسا:اهلاتدخيصااملهنةا

االتغذيةااملسجلني؟ارضورياألخصائيي

يوجد س  وأربعون والية مهن الواليهات املتحهدة 

األمريكيههة لههدهيا قههوانني لتنظههيم أخصههائيي التغذيههة 

"dietitions"  أو خرباا التغذية"nutritionists"  من خهالل

التسهههجيل، والشههههادة، أو الرخصهههة. والشههههادات 

والتسجيل هم أقل رصامة من ال خهيص، وههي حتهد 

ض املسميات ملامرسات التغذية، أو قد من استخدام بع

حتتاج إ  اختبار خاص بالوالية، ولكن ال متن  ممارسهة 

التغذية لرفراد ريري املسهجلني أو ريهري احلاصهلني عهىل 

 85شهادات. وال خيص هو األك ر رصامة يف قهوانني 

والية، وحتهى دولهة بورتوريكهو لهدهيا حالياها قهانون 

ص كالًّ مهن تعريهف . وينظم قانون ال خي3لل خيص 

املسمى الهذي يمكهن أن يسهتخدم ومهدى املامرسهات 

العملية للمهنيني. وبدأت عملية ال خيص يف العديهد 

من الواليات للتأكد من أن املهنيني املؤهلني فقهط عهىل 

القدر الكايف من التعليم واخلربة هم املرص  هلم بتقديم 

خهدمات ريذائيههة أو نصههيحة لرفهراد للحصههول عههىل 

اية الغذائية. واملهنيون ريهري املرخصهني يمكهن أن الرع

خي عوا للمحاكمهة بتهمهة املامرسهة بهدون تهرخيص. 

وعملية ال خهيص مشهااة لغهريهم مهن العهاملني يف 

الرعاية الصهحية م هل الصهيادلة، والعهالج الطبيعهي، 

ومههدربو العنايههة بالرياضههيني، والعههاملون يف جمههال 

ههها التمهههريض. وجيهههب عهههىل املسهههتفيدين وخصو صا

الرياضيني االستفسار عهن الشهخص الهذي خيتارونهه 

لتقههديم ال بيههة الغذائيههة، وأن يكههون حاصههالا عههىل  

ومعتمههد يف علههم  (RD)أخصههائي يف التغذيههة مسههجل 

 . (CSSD)التغذية للرياضيني 

ويف الواليههات التههي حتتههاج إ  تههرخيص يمكههن 

ألخصائيي التغذية احلصول عهىل ال خهيص إذا كهانوا 

يعية السكري األمريكية  نم (RD)أخصائيني مسجلني 

(ADA)  . 

هها لرخصههة 8608و الشههكل ي ل يوضههح نموذجا

أخصائي التغذية وخبري التغذية. ويتطلهب ال خهيص 

 إنبات تسهجيل كأخصهائي ورسهوم تهرخيص وهنهاث
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بعض االختالفات بني الواليات يف قوانني ال خهيص 

والرسوم. وينص ال خيص عادة عىل مهن يسهمح لهه 

بمااولة مهنة أخصائي التغذية يف الوالية. وهذا يشمل 

السههام  فقههط ألخصههائيي التغذيههة باسههتخدام اسههم 

وريالباهها مهها ال يعهه ف  "dietition"أخصههائي التغذيههة 

 يف مهنة التغذية.  "nutritionist"بمسمى خبري التغذية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكم ال لكيفية متييا قوانني ال خيص بني مسميات 

ترخيص املهن الغذائية وهو رخصة أخصهائي التغذيهة 

"Licensed Dietitian" (LD) ورخصههة خبههري التغذيههة ،

"licensed Nutritionist" (LDN) ها . التعليم املسهتمر أي ا

مطلوب للحصول عىل ال خيص، وههو متجهدد عهىل 

أسا  سنوي أو نصف سنوي. والتعليم املستمر الذي 

حيصل عليه أخصائي التغذيهة املسهجل للحفهاع عهىل 

تسجيله أخصائي يف التغذيهة يمكهن عهادة اسهتخدامه 

 كمتطلبات التعليم املستمر الستمرارية ال خيص.

ماذاالواملاتكناأخصائياالتغذيةااملسجلاولةي الةديكا

هةلايمكنةكامةلاذلةكات ةديماا–رخصةاملزاولةااملهنةا

انصائحاغذائيةاللدياضيني؟

هناث العديد من احلاالت ال يكون أخصائي التغذية 

ا يف الربنامج الريا  لتقديم تعليامت التغذيهة  متواجدًّ

خالف للرياضيني. وأخصائي املهن الرياضية األخرى ب

أخصههائي التغذيههة يمكههنهم تههوفري بعههض املعلومههات 

الغذائية، وم  ذلك فهناث حدود. فمهن املههم بالنسهبة 

أن يتفهمههوا هههذه  (non-RDs)لغههري أخصههائيي التغذيههة 

احلههدود ومتههى الوقهه  املناسههب لههذهاب الريهها  

 ألخصائي التغذية املسجل.

وأصحاب املهن األخهرى ريهري أخصهائيي التغذيهة 

(non-RDs) الههذين حيصههل مههنهم الرياضههيون عههىل و

معلوما م الغذائية عهادة مها يشهملون مهدرع العنايهة 

بالرياضيني، ومدرع اللياقهة البدنيهة، ومهدرع الفهرع 

الرياضية، واألطباا. وأصهحاب املههن الرياضهية ريهري 

يمكنهم أداا عمهل رائه   (non-RDs)أخصائيي التغذية 

الغالب ما يكونون يف نقل املعلومات الغذائية؛ ألهنم يف 

عىل عالقة ممتازة م  الالعب؛ مما يشج  عىل التواصهل 

اجليههد لالحتياجههات الغذائيههة، والتطبيقههات العمليههة، 

(.ايوضةةحااليخةةيصااخلةةاااب خصةةائيا16,1الشةةكلا 

التغذيةةة.ايفاأغلبيةةةاالوليةةاتئاأخصةةائيواالتغذيةةةا ةةبا

احلصولاعىلارخصةاملزاولةامهنةةاالستشةاراتاالغذائيةةا

واألرداداا.والتعليم.اوتنظماقواننياالوليةاإعطاءااليخيص

عةىلااليخةيصاالذينايزاولونااملهنةةابةدوناأناحيصةلواا

 يمكنام اضاهتم.
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وحتسني أهداف األداا الريا . ومه  ذلهك، فههؤالا 

األفههراد ريههري املرخصههني 

جيب أن يكونوا حريصني 

عىل عهدم ك ه القهوانني 

اخلاصة بهال خيص عهن 

طريا تقديم استشهارات 

دههههددة يف التغذيههههة أو 

التغذيهههههة العالجيهههههة. 

والعالج الغذائي الطبهي، 

والتقييم الغذائي لرفراد، 

ههام التهي يتهدرب عليهها ووض  خطط التغذية هي امل

أخصائيو التغذيهة املسهجلون واملعتمهدون يف التغذيهة 

واليهة مهن  85يواملرخص هلهم يف  (CSSD)للرياضيني 

الواليات املتحدة األمريكيةل للقيهام بهذلك. وكهام تهم 

توضيحه يف الفصل العارش، يمكهن ألصهحاب املههن 

تههوفري  (non-RDs)الرياضههية ريههري أخصههائيي التغذيههة 

هال. املعلو مات الغذائية العامة والتي تعتهرب يجمهاالا عاما

وأم لة من معلومات املجال العام تشهمل التوجيههات 

الغذائيههة لنظههام اهلههرم الغههذائي، واملبههادئ التوجيهيههة 

للتغذيههة، وتوصههيات املههاا، واالحتياطههات اخلاصههة 

بالتدريب واملنافسات يف اجلو احلار. وههذه املعلومهات 

الدولهة، أو مصهادر بهولة من يمكن الوصول إليها بس

 األعامل التجارية، أو املؤسسات التعليمية واملهنية.

من املهم لغري املرخصني وريهري أخصهائيي التغذيهة 

(non-RDs)  أن تكون لدهيم معرفة جيدة بالتغذيهة قبهل

إعطههاا النصههائح للرياضههيني. فالعديههد مههن الههربامج 

 اجلامعيههة ريههري املتخصصههة يف التغذيههة م ههل التههدريب

الريا  تتطلب ما ال يقل عهن مقهرر واحهد يف جمهال 

 (non-RDs)التغذية. و أي من ريهري أخصهائيي التغذيهة 

يكههون مهههتامًّ بتقههديم بعههض التوجيهههات الغذائيههة 

للرياضيني يمكنه احلصهول عهىل مقهررات إضهافية يف 

كلية علوم الغذاا، باإلضافة إ  ح ور ندوات التعليم 

ر املهنهي سهوف تسهاعد املستمر. وهذه الفرص للتطوي

-non)أصحاب املهن األخرى ريهري أخصهائيي التغذيهة 

RDs)  عىل فهم العلم وتقديم التوصهيات، ف هالا عهن

 عداد الرياضيني.طرع التواصل للتطبيقات العملية إل

وعندما حيتاج الرياضيون إ  مايد مهن املعلومهات 

واملشورة بخالف معلومات املجال العام، فإنهه ينبغهي 

 (RD)إ  أخصهههائيي التغذيهههة املسهههجلني التوجهههه 

 يف احلاالت التالية:باألخص و

 . اضطرابات يف األكل عند الريا 

   أن يكون عند الريها  حالهة طبيهة، م هل مهر

السكري، أو ارتفاع الكوليس ول بالدم، أو ارتفاع 

يف ال ههغط، أو ريريههها التههي حتتههاج إ  التعلههيم 

 والتغذية العالجية.

  التعرف عهىل بعهض بيانهات املفحهوص الطبيهة م هل

البيانات املختربية والتهاري  الطبهي واالستشهارة مه  

 رخصةاأخصائياالتغذية

 "Licensed Dietitian" 
(LD) 

أواورخصةاخبريا 

 .(LDN)التغذية

 "licensed Nutritionist"  

ههو أخصههائي التغذيهة والههذي 

من الواليهة حصل عىل رخصة 

ملااولههة املهههن الغذائيههة. ويتبهه  

املبادئ التوجيهية للمامرسهة يف 

 الوالية. هذه
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 مقدمي اخلدمات الطبية الزمة لدقة توجيه الريا .

 .التقييم الغذائي، وتطوير خطة الرعاية الغذائية 

  احتيههاج الريهها  إ  تههوفري معلومههات ريذائيههة

 هنيني.وخربات معينة والتي ال تتوفر عند امل

 (RDs)وأصحاب املهن الرياضية وأخصائيو التغذية 

ا كفريها واحهد ل هامن أن تكهون  سوف يعملون سويًّ

اخلطة الغذائية مناسبة للنظام التدريبي للريا  وتوفر 

. وأحد أهم اجلوانب لالههتامم 4الصحة وحتسني األداا 

بالفريا هو توصيل الرسالة الواضهحة واملسهتمرة مهن 

القائمني عىل تدريب الفريا ل امن زيهادة  يي  املهنيني

 احتاملية نجا  الريا .

ا

اسادًسا:اكيفايمكناللطالباواملهنيني

عىلااخلةااالعمليةايفاجمالاالتغذيةاااحلصولا

اللدياضيني؟

ألي من أصحاب املههن الرياضهية أو ألي طالهب 

يرريب يف متابعة املهنة يف جمال التغذية للرياضيني، فهإن 

ية يف رياية األلية. والتغذية للرياضيني هي اخلربة العمل

جمال صصيص؛ وبالتايل يتطلب خلفية تعليميهة صهلبة، 

ف الا عن اخلهربة العمليهة يف العهامل احلقيقهي. وحتهى 

لن يكونوا خهرباا يف  (RD)أخصائيو التغذية املسجلون 

جمال التغذية للرياضيني بدون ممارسة تطبيا املعلومات 

ا ل لرياضيني. ويمكن احلصول عىل الغذائية، وخصوصا

اخلربة العمليهة بمجموعهة متنوعهة مهن الطهرع بهام يف 

 ذلك، ولكن ليس عىل سبيل احلرص، ما ييل:

 كهل  .املنح الدراسية يف التدريس والبحث العلمهي

من طالب املرحلهة اجلامعيهة أو الدراسهات العليها 

يمكنهم متابعة الفرص يف احلهرم اجلهامعي لشهغل 

وظائف يف املنح الدراسية. وهذه املنح قهد تت همن 

تدريس مقررات يف التغذيهة للرياضهيني، وتقهديم 

االستشارات للطالب الرياضيني يف املركا الصحي 

ني داخهل باجلامعة، أو العمل م  فريا ريها  معه

 اجلامعة.

 األساتذة يف جمال التغذية ويف أقسام علوم . البحوث

الرياضههة عههادة يبح ههون عههن طههالب حريصههني 

ملسههاعد م يف يهه  البيانههات وحتليلههها ألبحههانهم 

العلميههة. وجيههب عههىل الطههالب االستفسههار عههن 

املشاري  البح ية احلالية، ف هالا عهن إمكانيهة يه  

ا عهىل وجهه التحديهد البيانات املقبلة والتهي تتعله

 بالتغذية للرياضيني واألداا الريا .

 العديد من املستشفيات املحلية لدهيم . املستشفيات

قسم للطب الريا  والتي توظف أطباا الرياضة، 

واملههدربني الرياضههيني، والعههالج الطبيعههي، وربههام 

أخصههائي التغذيههة للرياضههيني. وأقسههام الطههب 

ملراقبهة جمموعهة الريا  هذه تعترب طريقهة رائعهة 

واسههعة مههن املهنيههني ملسههاعدة الرياضههيني. وهههذه 

املراكا يمكنها أن توفر يف ك ري من األحيان الفرصة 
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للعمههل مهه  رياضههيي التحمههل، ورياضههيي القههوة 

والقدرة، ورياضيي الفرع اجلامعية، وضهامن جتربهة 

 متوازنة.

 ا عىل حجم النادي الصحي . النوادي الصحية اعتامدا

اقة البدنية، وقد يكون أخصائي التغذية أو مركا اللي

أحد املوظفني، والذي يعمل م  جمموعة متنوعة من 

الرياضههيني ال فيهههني. وك ههري مههن النهها  الههذين 

ها الهراريبني يف اتبهاع  يعشقون اللياقة البدنيهة وأي ا

نظام ريذائي من أجل تعايا التدريبات اخلاصة ام. 

مهن فمعظم زبائن أخصهائيي التغذيهة للرياضهيني 

الرياضيني ال فيهيهني مقابهل رياضهيي يالنخبهة أو 

املتخصصنيل؛ ولذلك فتجربة العمل م  هذه الفئة 

من السكان تكون ذات قيمة بغض النظر عن مسار 

 حياتك املهنية النهائي.

 فالعديد من الرشكات أو املنظامت . التدريب امليداين

ريههري الربحيههة تقههدم بههرامج للتههدريب عههىل املههدى 

طههالب أو املهنيههني يف جمههال التغذيههة القصههري لل

وفسيولوجيا الرياضة وعلوم الرياضة. فعهادة مهدة 

ا، فهذه الوظائف بتفهر  كامهل أو  86 -88 أسبوعا

نصف تفر  تتيح للفرد أن يكهون لديهه خهربة عهام 

حيدث يوميًّا يف عامل التغذيهة للرياضهيني. ويف ك هري 

من األحيان توفر هذه املواقف جمموعة واسعة مهن 

 لفرص واملسئوليات، وتعطي الفرد جتربة متكاملة.ا

 واحههدة مههن أف ههل الطههرع . العمههل التطههوعي

للحصول عىل اخلربة هو التطوع يف املنظامت املهنيهة 

كالعمل م  جلنة، أو املساعدة يف املؤمترات اإلقليمية 

أو الوطنية، أو مراجعة كتاب، أو تقديم العهروض 

للطالب داخل احلرم اجلامعي، وكلها فرص ممتهازة 

لكسههب معلومههات ومعههارف عههن علههم التغذيههة 

الوق  نفسه تعلهم فهن التخطهيط  للرياضيني، ويف

وينبغي أن يبدأ الطهالب الهذين يبح هون والتنظيم.

عن الفرص للخهربة العمليهة مهن السهنة ال انيهة أو 

األو  يف الكلية. وطالب علم التغذية وريريها مهن 

علوم الرياضة ينبغي مواصلة البحث عن وظهائف 

يف يي  أنحاا الكلية، بغرض التنوع، الصاذ القهرار 

 يم بشأن مسار الوظيفة النهائية.السل

ا

اسابًعا:امااهياالوظائفااملحتملةا

ايفاجمالاالتغذيةاللدياضيني؟

رورية هبمجرد اكتساب الفرد اخللفية التعليمية ال 

واخلربة العملية، فإن اخلطوة التاليهة ههي البحهث عهن 

وظيفة دائمة يف جمال التغذيهة للرياضهيني. وأخصهائي 

التغذية وريريهم مهن املهنيهني يف الرياضهة يمكهنهم أن 

يش كوا يف تقهديم االستشهارات لرفهراد املتحمسهني 

للياقة البدنية، وكذلك الرياضيني ال فيهني، والنخبهة، 

 املح فني يف جمموعة متنوعة من األماكن. والرياضيني

ا وجهود وظهائف كاملهة التفهر   وأصبح أك هر شهيوعا



  التطبيقات العملية يف التغذية للرياضيني 166

ألخصائي التغذية للرياضيني. ولكن ينبغهي للمهنيهني 

أن يكونوا مسهتعدين بمههارات أخهرى مهن أجهل أن 

يكونوا مؤهلني للحصول عىل وظائف أو خلا وظائف 

مهن أك هر جديدة يف املنشآت ال ابتهة. وفهيام يهيل عينهة 

األماكن التهي حيتمهل أن يوجهد اها وظهائف يف جمهال 

 التغذية للرياضيني:

 ها . العيادات اإلكلينيكية هذه الوظائف ترتبط أساسا

باملستشههفيات وقههد يههتم إدراج هههذه الوظههائف يف 

العيادات اخلارجية إ  أخصائي التغذيهة أو كجهاا 

من عيادة الطب الريا . ويف العيادات اخلارجيهة 

لريا  إ  أخصائي التغذية يف احلاالت ريهري حيال ا

الرياضههية ذات الصههلة الطبيههة. ويف عيههادة الطههب 

ها للرياضهيني يف  الريا  تقدم االستشارات عموما

العالج والوقاية من اإلصابات الرياضية أو تعهديل 

األداا لتحسههني األداا العههام. وعيههادات الطههب 

إجيهاد الريا  هي أحد األماكن األك ر احهتامالا يف 

 وظائف بتفر  كامل ألخصائي التغذية للرياضيني.

  ركات جديهدة هههذه الشه. رشكات األداا الريا

نسبيًّا أو برامج م  منشهآت رياضهية تقهدم للفهرع 

رعة هواألفراد تعمهل عهىل التهدريب لتحسهني السه

 والرشاقة، والقوة واألداا الريا  العام.

 هناث العديهد مهن . منشآت اللياقة البدنية والصحة

مراكا اللياقة البدنية واملنتاهات ومراكا لالستشفاا 

يف رشكات القطاع اخلاص التي توظهف أخصهائي 

التغذية للرياضيني. وتوجد بوفرة يف هذه األمهاكن 

فرص لتدريس منهج التغذية وتقهديم استشهارات 

رياضههية بصههورة فرديههة وال بيههة الصههحية وإدارة 

 التغذية اإلكلينيكية.

 العديههد مههن إدارات . رع الرياضههية اجلامعيههةالفهه

النشههها  الريههها  يف اجلامعهههات ا ن توظهههف 

أخصائي التغذية للرياضيني بهدوام كامهل لتقهديم 

التقييامت الغذائية والتعليم لفرع رياضية دهددة أو 

 يي  الفرع يف اإلدارة الرياضية.

 توفر فرص رينية للمشهاركة يف التغذيهة . اجلامعات

أحد اخليهارات ههو تعلهيم مقهررات للرياضيني. و

التغذية للرياضيني للمرحلة اجلامعية أو الدراسات 

العليا يف قسم التغذية أو علوم الرياضهة. والعديهد 

مههن اجلامعههات والكليههات لههدهيا مراكهها صههحية 

هها للتعلههيم،  وترفيهيههة، والههذي يفسههح املجههال متاما

والتغذية العالجية والوقائية، بهام يف ذلهك التغذيهة 

ياضيني. والعديهد مهن أع هاا هيئهة التهدريس للر

األسههاتذة يركههاون أبحههانهم يف جمههال التغذيههة 

ا مهن الوظهائف  ا مايهدا للرياضيني ويوفر ذلك أي ا

 األخرى بتفر  كامل يف اجلامعة.

 العمههل مهه  الفههرع الرياضههية . الفههرع االح افيههة

ا  ا من أك ر الوظهائف حتهديا املح فة قد يكون واحدا

بب توافر عهدد قليهل مهن ههذه للحصول عليها بس

 الوظائف. 
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وعىل الرريم من أن هناث بعض االسهت نااات، فهإن 

معظم أخصائي التغذية الذين يعملهون مه  الفهرع 

املح فة يكون ذلك عهىل أسها  نصهف تفهر  أو 

كمستشار ريري متفر ، ومتتلئ ههذه الوظهائف مهن 

قبل أخصائيني يف التغذية للرياضيني الذين عملهوا 

جال لسنوات عديدة ولدهيم خربة واسعة يف هذا امل

 الستشارة الرياضيني.

 الرشكات التهي تنهتج . رشكات الصناعات الغذائية

أو تسههوع منتجههات الغههذاا للرياضههيني ريالباهها مهها 

يف لون توظيف أخصائي التغذية أك هر مهن جمهرد 

باحث أو مندوب مبيعات حتى تكون لدهيم اخلربة 

هلذه الوظائف م  املنتج الذي يعملون معه ويمكن 

أن تشمل البحث والتطهوير والتسهويا  ومسهئولية 

 املبيعات.

 حالياا هي واحدة من الطرع . االستشارات اخلاصة

األك ر شعبية بالنسبة ألخصائي التغذية للرياضيني، 

وهي األعامل التجارية اخلاصة لالستشارة الغذائية؛ 

مما يسمح لرفراد عىل خلا فرص عمل ألنفسههم. 

ا، فإن جمال التغذية للرياضيني يعتهرب  وكام ذكر سابقا

ا نسهبيًّا؛ وبالتهايل فالوظهائف ال دائمهة جماالا جديهدا

ليس  وفرية. ويف ك ري مهن األحيهان، فهإن أف هل 

خيار ألخصائي التغذية هو فتح عيادة خاصة تلبهي 

احتياجههات الرياضههيني املحليههني واإلقليميههني. 

وينبغي خلهرباا التغذيهة إعهداد أنفسههم ملجهاالت 

أخرى ريري جمال التغذية للصحة واللياقهة يف خطهة 

تدر عهادة  توظيفهم بسبب أن التغذية للرياضيني ال

ها  دخالا يكفي للحفاع عهىل األعهامل التجاريهة متاما

 وعىل األقل ليس يف البداية.

وهناث طرع عدة ملواكبة فهرص العمهل املتاحهة يف 

التغذية للرياضيني. والتواصل مه  أخصهائي التغذيهة 

للرياضههيني واالطههالع عههىل إعالنههات الوظههائف يف 

هدف املؤمترات املتخصصة تعترب من الطرع التهي تسهت

 للع ور عىل وظيفة. 

ويف ك ري من األحيان  يمكن لهرداا املميها خهالل 

ف ة التهدريب امليهداين أو اخلهربة العمليهة األخهرى يف 

 املواق  املهنية أن تقود إ  وظائف دائمة. 

عههدة مواقهه  عههىل  ل يوضههح8668اجلههدول يو

ا يف البحث عن وظيفة يف  اإلن ن  قد تكون مفيدة أي ا

 جمال التغذية للرياضيني:

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

  البحثاعناوظائفايفاالتغذيةاللدياضينيااااااااااا

يعية السكري األمريكية، رابهط 

 الوظائف

www.eatright.org 

 www.acsm.org الكلية األمريكية للطب الريا  

 www.jobsindietetics.com أخبار وظائف أخصائي التغذية

 www.hpcareer.net الباحث عن مهن تعايا الصحة

 اجلمعيهههة األمريكيهههة للقهههوة

 والتكيف

www.nsca-lift.org  

 www.higheredjobs.com وظائف عليا

 

جدولا
16.1 
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http://www.higheredjobs.com/
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اولياتاؤثامنًا:امااهيابعضامنااملس

اللدياضيني؟اليوميةاألخصائياالتغذيةا

اننان من مؤلفي ههذا الكتهاب، ولها ليهاا بهارجون 

"Lisa Burgoon"  و هيههذر هيههدريك"Heather Hedrick" 

يامرسههان العمههل كأخصههائيني يف التغذيههة للرياضههيني. 

وإلعطاا ا خرين نظرة خاطفة إ  تارخيهم، واخلربات، 

واألدوار، واملسؤوليات اليومية هلم. لياا وهيذر حيكيهان 

قصههتهام حههول كيههف أصههبحا أخصههائيني يف التغذيههة 

للرياضههيني، ومهها هههي األدوار يف وظههائفهم احلاليههة 

ن يريهدون أن يتهابعوا وظهائفهم والنصائح هلؤالا الهذي

 كأخصائيني يف التغذية للرياضيني.

اليزاابارجون

"Lisa Burgoo, MS, RD, CSSD, LDN"ا

 ننياأصبحتاأخصائيةاالتغذيةاللدياضيني؟إكيفا

لقد نشأت يف عائلة رياضهية يف التفكهري والنشها . 

بدأت م  إخويت التنافس يف فريا السهباحة املحليهة يف 

سنوات، وواصلنا السباحة إ  املدرسة ال انوية.  5سن 

وكان الصيف لدينا يمتلئ بأنشطة خارجية وبطهوالت 

للسههباحة، وق ههاا أوقههات الفههرا  يف التسههابا مهه  

ولعبهه  كههرة الريشههة  أصههدقائنا يف مههام السههباحة.

"Softball"  .هها منههذ الصههغر إ  املدرسههة ال انويههة أي ا

جازتنها يف ك هري أووالدي من عشاع اجلولف، وكان  

ي، وركهوب همن األحيان حتتوي عىل أنشطة م ل املشه

الدرجات، وأنشطة يف اهلواا الطلا. وأسهلوب احليهاة 

ا بعلهم وظهائف  هذا آنار اهتاممي يف سهن مبكهرة جهدًّ

 اجلسم وكيف يمكن دف  اجلسم ألداا أف ل.أع اا 

التحق  يف برنامج لعلم التغذيهة يف جامعهة واليهة 

ميشيغان، ووجدت عندي اهتامما ورريبة بمحهارضات 

ا يف التغذية  التغذية. واملقررات التي أنارت اهتاممي جدًّ

للرياضيني هي مقررات فسهيولوجيا الرياضهة. ولقهد 

ا بعلم وظائف األع اا  ومها وراا ممارسهة أعجب  جدًّ

 الرياضة واحلركة.

وبعد االنتهاا من درجهة البكهالوريو  يف جامعهة 

ميشيغان تم قبويل بربنامج التدريب امليداين ألخصهائي 

التغذية بمركا اإلدارة الطبيهة اهاينا قهرب شهيكاريو. 

هها ملههدة  أشهههر يف العيههادات،  0وكههان التههدريب مك فا

روع هعىل مشه والتعليم، وإدارة أعامل الغذاا، واشتمل

اختيههاري تههم االنتهههاا منههه للمجموعههة. وصههمم  

جممههوعتي أول برنههامج لتحسههني الصههحة والعافيههة يف 

املركا الطبي. بإضافة موضوع الصحة والعافية للتغذية 

واالهتاممههات يف علههوم احلركههة، وسههاعدين ذلههك يف 

ال كيا عىل أن يكون مسار حيهايت كأخصهائية التغذيهة 

 املسجلة.

تي األو  بعد ف ة التهدريب يف اإلدارة وكان  وظيف

لورادو. وكن  الطبية ملركا قدامى املحاربني يف دنفر، كو

لة عن احلاجهات الغذائيهة للمهر  يف الطوابها ؤواملس

ا  الطبية واجلراحية. وكن  أحهب عمهيل وتعلمه  قهدرا
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ا عن التغذية الطبية والعالجية يف السهنوات القليلهة  كبريا

كها. ولقهد سهاعدتني ههذه التجربهة األو  يل داخل املر

واملعرفة عىل مر السنوات يف االستشارات الغذائية التهي 

أجريتها م  الرياضيني وريريهم من العمالا للسعي وراا 

 ام. حتسني العادات الغذائية اخلاصة

ننههي اسههتمتع  بالعمههل يف أوعههىل الههرريم مههن 

املستشفى فقد كنه  أعهرف أننهي أرريهب يف مواصهلة 

وتعلم املايد يف جمال علوم احلركة. وتم افتتا  دراستي 

فههرع جلامعههة شههابامن بكاليفورنيهها يف كليههتهم بههدنفر 

وعرضوا عهىل  درجهة ماجسهتري فريهدة مهن نوعهها يف 

الطب الريا  بالتعاون م  جامعهة ميه و احلكوميهة 

ها  ا يف دنفر. وعمل  بتفر  كامهل وأخهذت دروسا أي ا

االنتهاا من درجهة سنوات قبل  5مسائية ملا يقرب من 

ا؛ ممها  املاجستري يف الطب الريا . وكان الربنامج مميهاا

سههمح يل بأخههذ مقههررات يف التغذيههة للرياضههيني، 

وفسههيولوجيا الرياضههة، والتههدريب الريهها ، وعلههم 

احلركة، والبحث العلمي والذي دجمني يف جمال التغذية 

للرياضيني. وعندما كان عندي الوقه  أجريه  عهدة 

 التغذية للرياضيني مه  الفهرع املدرسهية دارضات يف

 ال انوية وم  عدة برامج يف املستشفيات يف وسط دنفر.

وبعد وق  قليل من مناقشة درجهة املاجسهتري، تهم 

عمل مقابلة شخصية يل وعرض عىل  وظيفة يف جامعهة 

إلينوي يف أوربانا شامبني كأخصائية التغذيهة يف مركها 

يف هذه الوظيفهة  ماكينيل لصحة الطالب. ولقد عمل 

ا عن اضطرابات األكل،  5ملدة  سنوات، وتعلم  ك ريا

وإدارة الوزن، والعمل م  بعض الرياضهيني يف احلهرم 

اجلامعي. وكان  هيذر هيدريك أحد املعيهدين الهذين 

عملوا معي كأخصهائي التغذيهة للرياضهيني يف مركها 

الصهحة الرياضهية. وبعهد أن اسهتقال أحهد أخصههائي 

للعمههل يف مركهها الصههحة الرياضههية  التغذيههة انتقلهه 

 كمنسا التغذية للرياضيني ملدة نامين سنوات.

سنوات كمنسا التغذية للرياضيني يف مركا  1وبعد 

الصحة الرياضية، وبعد االنتهاا من الطبعة األو  مهن 

هذا الكتاب قررت تغيري اجتاه عميل. فا ن أنا مهدر  

وتغذيهة مساعد زائر بنصف تفر  يف قسم علوم الغذاا 

اإلنسههان يف جامعههة إلينههوي إلي أوربانهها شههامبني، 

وبنصف تفر  كمنسا لتنمية القيادة للطهالب يف كليهة 

الاراعة واملستهلك والعلوم البيئية. وأنها حالياها أردر  

الدراسات العليا ملقرر علهم التغذيهة يف تقيهيم الغهذاا 

والعالج وطورت مقرر للتغذية للرياضيني ألول مهرة 

ة. وحالياها أصهبح  يف جملهس إدارة شههادة يف اجلامع

 Certified"أخصائي معتمد يف علم التغذية للرياضهيني

Specialist in Sports Dietetics" (CSSD). 

مااهياأدوارياومسؤوليايتااليوميةاك خصائيةاالتغذيةةا

اللدياضيني؟

ا من مدر  التغذية  مسؤوليات وظيفتي خمتلفة متاما
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ملقارنهة مه  كهوين أمهار  للرياضيني وعلم التغذية با

أخصائي التغذيهة للرياضهيني. بيهنام يف مركها الصهحة 

الرياضية أكمل  تقييامت لعمالا وقدم  استشهارات 

فردية لرياضيي الدرجة األو  باجلامعة، وقم  بتعليم 

 (NCAA)املئات من الرياضيني ال فيهيهني واجلهامعيني 

ن أنها عىل املعلومات العامة يف التغذيهة والرياضهة. ا 

أردر  للطالب الصغار والكبار وطهالب الدراسهات 

العليهها حههول التغذيههة للرياضههيني وتقيههيامت الغههذاا 

والعالج، وأعطيهم املعلومات التطبيقيهة التهي سهوف 

يكونون قادرين عىل اسهتخدامها بعهد حصهوهلم عهىل 

شهاد م اجلامعية أو التخصصهية ويف بدايهة عملههم. 

ى اجلامعهة خهربة كبهرية وأتا  يل  التدريس عىل مسهتو

كن  فيها قادرة عىل دمج جتارع العملية يف العمل مه  

الرياضيني م  اجلانب األكاديمي يف التدريس. وكانه  

املتعة عندي هي العمل م  الطالب يف مقررات تشمل 

علم التغذية والتغذية البرشية وعلم وظائف األع هاا 

 وصناعة املواد الغذائية والتدريب الريا .

شههمل فلسههفتي يف التههدريس تههوفري التعلههيم وت

التجريبي يف الفصول التدريسية واعتمدت عهىل خهربة 

سنة عمل م  ممارسة أخصائية التغذية يف تهوفري  87اله 

أم لههة مههن احليههاة، وق ههايا، ومناقشههات تفاعليههة، 

وواجبههات ملسههاعدة الطههالب عههىل الههتعلم. وخههالل 

ت الفصل الدرايس أقيض ما ال يقل عهن نصهف سهاعا

العمل األسبوعية يف حت هري الهدرو  أو مراجعتهها، 

وحت ري أنشطة الدر ، وأردر  وأصحح الواجبات، 

وأحهافظ عهىل االتصهال الونيها مه  الطهالب. ولقهد 

حافظ  عىل عالقهايت مه  بعهض الفهرع الرياضهية يف 

جامعة إلينوي، والتي عمل  معها عندما كن  يف مركا 

مهه  هههؤالا الصههحة الرياضههية، وأنهها أواصههل العمههل 

الرياضههيني لتشههجيعهم عههىل احلصههول عههىل التغذيههة 

السليمة لتحسني أدائهم الريا . ولقد حافظه  عهىل 

اجلوانب العملية واملهارات الالزمة للتعليم الفردي أو 

املجموعات التعليميهة للرياضهيني مهن خهالل تقهديم 

 بعض االستشارات اخلاصة.

لألرةداداالةذيناامةاالتياأقةدمهاهمااهياالعنارصاالثالثةاامل

ايديدونااستكاملاطدي هماالوظيفيايفاالتغذيةاللدياضيني؟

فسهوف . احصل عهىل خهربة االستشهارات الفرديهة-8

حتتاج إ  مهارات االتصال املمتاز عند التعامهل مه  

الرياضيني الفرديني أو الفهرع. ويمكنهك احلصهول 

عىل هذه املهارات من خالل التدريب امليهداين، أو يف 

اخلارجية واملستشهفيات، أو يف أي وظيفهة  العيادات

حيث يمكنك االتصال املنفرد مه  األفهراد. وتعلهم 

لغة الرياضهيني وكيفيهة أداههم يف خمتلهف األلعهاب 

الرياضية. فهذا سوف يسهاعدث عهىل التواصهل مه  

الالعبههني بنههاا عههىل مسههتواهم وسههوف تكتسههب 

مصداقية من خالل معرفة ياالههتامم بههل رياضهتهم 

 الشخصية.
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فهنههاث العديههد مههن  .االن ههامم إ  املههنظامت املهنيههة-8

املههنظامت املحليههة والدوليههة، والتههي مههن شههأهنا أن 

تساعدث عىل البقاا م  املعلومات احلالية عن التغذية 

للرياضني وتوفري الفرص املمتازة للتواصل. ويعية 

، "American Dietetic Association"التغذية األمريكية 

 American"يكيههة للطههب الريهها  والكليههة األمر

College of Sports Medicine"  وريريهم من اجلمعيات

التي يكون هلا مؤمترات دولية سنوية. وح ور ههذه 

املؤمترات لتجديهد املعلومهات. ابحهث عهن بعهض 

هها. فالعديههد مههن  املههوجهني يف هههذه املههنظامت أي ا

املوجهني لن يساعدوث عىل حتسني املهارات اخلاصة 

ائي يف التغذية للرياضيني فقهط، ولكهنهم بك كأخص

ا قد يكونون قادرين عىل مسهاعدتك للحصهول  أي ا

 عىل وظيفة يف جمال التغذية للرياضيني.

وسهوف . احلفاع عهىل ال كيها يف التعلهيم واخلهربة-8

يستغرع هذا بعض اجلهد للحصول عهىل وظيفهة يف 

ا ما.  التغذية للرياضيني يف سوع العمل املحدود نوعا

صل املرشح األف هل تهأهيالا عهىل الوظيفهة. وسيح

وركا تعليمهك اخلهاص عهىل التغذيهة للرياضهيني، 

وعلههوم الرياضههة، وريريههها مههن جوانههب البيئههة 

الرياضية. واحلصول عىل درجة املاجستري يف التغذية 

مهه  ال كيهها عههىل علههوم الرياضههة سههوف جتعلههك 

هها فيههك لههدى أصههحاب العمههل املحتملههني،  مرريوبا

الفهرع الرياضهية أو يف العيهادات واعمل بأجر مه  

يحتى ولو بنصف تفر ل حتى يتسنى لك احلصهول 

 عىل ساعات عملية يف ساحة التغذية للرياضيني.

اهيذراهدريكارينك

"Heather Hedrik Fink, MS, RD, CSSD" 

 كيفاإننياأصبحتاأخصائيةاالتغذيةاللدياضيني؟

بدأ شغفي ومايس لرريذية والتغذية يف اإلعدادية. 

وكان يل معلم ممتاز يف االقتصهاد املنهايل، والهذي آنهار 

اهتاممي يف التغذيهة السهليمة والطههي واسهتمري  يف 

تسهجيل مقههررات خاصهة بالغههذاا والتغذيهة يف ييهه  

مراحل التعليم ال انوي، ووجدت اهتاممهي يهاداد مه  

كل مقرر. ويف السنة األخهرية مهن التعلهيم ال هانوي مل 

ي هي بام سوف يكون صصصيكن هناث أي شك يف ذهن

 اجلامعي، كن  مصممة عىل أن أكون أخصائية تغذية.

وصرج  يف جامعهة إلينهوي يف أوربانهات شهامبني 

بدرجة بكهالوريو  العلهوم يف علهم التغذيهة. وأننهاا 

برناجمي اجلامعي بدأت أكتشهف جمهاالت أخهرى مهن 

االهتامم، والتي كان  م الية لعلم التغذية وفسيولوجيا 

ا يف املرحلة اجلامعية الرياض ا واحدا ة. ولقد أخذت مقررا

يف قسم علوم الرياضة، ولكنهي اسهتمري  يف ال كيها 

بصورة أساسية عىل احلصول عىل االعهتامد كأخصهائية 

. وبعد التخهرج ق هي  سهنة يف (RD)التغذية املسجلة 

جامعههة ويسكونسههن بامديسههون لالنتهههاا بنجهها  مههن 

والعيهادات. وبعهد عهدة التدريب امليداين يف املستشفى 
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شهور من التدريب أدرك  أن التغذية ال يرية مل تكن 

شغفي. نم قررت أن أعهود للدراسهة للحصهول عهىل 

درجة املاجستري يف علوم الرياضة. فعهدت إ  جامعهة 

ا للحصهول عهىل مسهاعدة  إلينوي بعد أن تلقي  عرضا

مالية من شأهنا أن جتم  بني خربات عهدة: استشهارات 

ل وذلهك RDالفردية يبعد حصويل عىل اختبهار للتغذية 

يف املركا الصحي للطالب، والعمل ضمن قسم التغذية 

كمدر  مساعد يدهارضل ملقهرر االتصهال والتغذيهة 

للرياضههيني وإجههراا جمموعههة متنوعههة مههن الههربامج 

واخلدمات من خالل مركا الطالب ال فيهي يف منشأة 

واجبهايت  يطلا عليها مركا الصحة الرياضية. وتألفه 

داخل مركا الصحة الرياضية من إعطاا دهارضات يف 

إدارة الوزن، وإجهراا قياسهات لتكهوين اجلسهم عهىل 

الطالب وأع اا هيئة التدريس وتقديم دورات داخل 

اجلامعة عن الصورة الذهنية للجسم والغذاا الصهحي 

والعمل مه  الرياضهيني. وأعطتنهي املنحهة الدراسهية 

ة أخصائي التغذية، بيهنام كنه  فرصة م الية لبدا ممارس

ا عىل رسهالة املاجسهتري يف العلهوم يف جمهال  أعمل أي ا

أكههاديمي أخههر. ومل أحصههل فقههط عههىل خههربة العمههل 

كأخصائي للتغذية فكان لدي اننهان مهن املهوجهني يف 

 التغذية للتعلم منهام، وأحدهم كان  لياا بارجون.

وخالل عمهيل يف الدراسهات العليها، والهذي كهان 

املنحة الدراسية، كان يل واحهدة مهن التجهارب  خارج

األك ر قيمة يف تعليمي. فقد تطوع  ألكون أخصهائية 

ال، والذين  07التغذية لفريا أكرب من  سنة يسبعني عاما

 "Race Across America"تنافسوا يف سباع عهرب أمريكها 

(RAAM) ويعهه  خطههط التغذيههة جلميهه  الفرسههان .

حلهتهم عهرب الواليهات األربعة، ورافق  الرجال يف ر

املتحدة األمريكية، وأعهددت هلهم الطعهام ورصهدت 

حالة املاا وتأكهدت مهن أهنهم يتنهاولون كفهايتهم مهن 

السوائل يف يي  األوقات. وعىل الرريم من أنني مل أرْعَط 

ا عىل ذلك، ولكن ههذه الوظيفهة أعطتنهي فرصهة  أجرا

أخرى للخربة والتدريب العمهيل عهىل عمهيل يف جمهال 

 ية للرياضيني.التغذ

وخههالل الفصههل الههدرايس األخههري يف الدراسههات 

ا مهنيًّا  ، وأننهاا التواصهل (SCAN)العليا، حرضت مؤمترا

يف املؤمتر علم  بوظيفة بتفر  كامل كأخصائية تغذية يف 

املعهد الوطني للرياضة واللياقة البدنية يف أنديانابوليس. 

وتقدم  بطلهب ومته  مقهابلتي ووظفه  يف ري هون 

أسبوعني من املؤمتر. وساعدت خلفيتهي التعليميهة مه  

اخلههربة العمليههة أننههاا فهه ة الدراسههات العليهها وعمههيل 

التطوعي عىل إنراا سرييت الذاتية والتأهل هلذه الوظيفة. 

ويف ا ونة األخرية أضهف  إ  مسهتقبيل املهنهي شههادة 

 Certified"أخصائي معتمد يف علهم التغذيهة للرياضهيني

Specialist in Sports Dietetics" (CSSD) والتي ساعدتني .

يف كسب املايد من املصهداقية والوضهو  والتسهويا يف 

 املجتم  املحيل وعىل الصعيد الوطني.
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مااهياأدوارياومسؤوليايتااليوميةاك خصائيةاالتغذيةةا

اللدياضيني؟

 National Institute"املعهد الوطني للياقة والرياضهة 

for Fitness and Sport" (NIFS)  هو منظمهة ريهري ربحيهة

تقهه  يف وسههط مدينههة أنههديانابوليس بواليههة أنههديانا. 

ومهمته هو تعايها صهحة األنسهان، واللياقهة البدنيهة، 

واألداا الريهها  مههن خههالل البحههوث، والتعلههيم، 

وخدمة النا  من ييه  األعهامر والقهدرات. وحالياها 

ري أعمل كمساعد املدير للخدمات التعليمية م  عدد كب

 من الوظائف واألدوار واملسؤوليات. 

وبخصوص جمال التغذية للرياضيني، أقوم بت قيهف 

األفراد واجلامعهات بمجموعهة متنوعهة مهن الطهرع. 

ا  أجري  استشارات ريذائية فردية مه  الرياضهيني بهداا

من عشاع اللياقة البدنية إ  الرياضيني النخبة. ومعظم 

، والعهدائني عمالئي هم ريا  ال النهي، والسهباحني

بسبب أنني أتدرب وأنافس يف هذه الرياضات. وأقهدم 

ا ملحارضات عن التغذية للرياضيني واملكمالت  عروضا

الغذائيهههة للرياضهههيني، وا بهههاا، ومهههدرع العنايهههة 

بالرياضههيني، واملههدربني يف املههدار  ال انويههة املحليههة 

واجلامعات واملراكها الطبيهة، وفهرع األنديهة. وقمه  

مج تدريبي لسباع نصف املارنون للعهدائني بإعداد برنا

واملشههائني، حيههث قمهه  بتوزيهه  معلومههات ريذائيههة 

رة اإلخباريهة هوتدريبية يومية. وكتابة مقاالت يف النشه

هها (NIFS)للمعهههد الههوطني للياقههة والرياضههة  ، وأي ا

لنرشات االحتاد الوطني للمدار  ال انوية، ف الا عهن 

عديههد مههن ريريههها مههن املجههالت واملقههاالت يف ال

املوضوعات الرئيسية لتغذية الرياضيني. وبشكل دائهم 

يتم عمل مقابالت تليفايونية يل يف موضوعات التغذية 

للرياضهههيني ويف الصهههحف واملجهههالت الوطنيهههة 

ا. وتشجي  األفراد السهتعادة ليهاقتهم  والدوريات أي ا

 وأدائهم هو اجلانب امل ري للوفاا بوظيفتي.

رياضهيني لهدى مسهئوليات وباإلضافة إ  التغذية لل

. (NIFS)أخرى ك رية يف املعهد الوطني للياقة والرياضهة 

ركات، هفأقههدم دههارضات عههن الصههحة والعافيههة للشهه

واملدار ، واجلامعات األخهرى ذات الصهلة بالتغذيهة، 

واللياقة البدنية، والصحة والعافية. وأنسا برنامج لبنهاا 

الفرع، والذي يساعد املجموعات للعمل كفريا واحهد 

متامسههك. نحههن نوظههف طههالب املرحلههة اجلامعيههة 

والدراسات العليا ضمن برنامج التهدريب لهدينا بتفهر  

دار العام. ويست يف املعهد الهوطني كامل، وهذا عىل م

ورش عمهل لتهدريس الصهحة  (NIFS)للياقة والرياضة 

 "Health/Fitness Instructor workshop"واللياقههة البدنيههة 

واخلاص بالكلية األمريكية للطهب الريها  مهرتني يف 

السنة. وأقوم بتخطيط وتسهيل ورشة العمل، ف الا عن 

وتلعب اخلهدمات  إلقاا دارضات خالل ورشة العمل.

التعليمية بدور املوارد الداخلية جلميه  اإلدارات داخهل 
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والتههي تقههدم  (NIFS)املعهههد الههوطني للياقههة والرياضههة 

 التعليمية. النصائح  واالستشارات وكتابة املواد

 (NIFS)ووظيفتي يف املعهد الوطني للياقة والرياضة 

هي مايج فريد من التغذية واللياقهة البدنيهة والصهحة 

والعافية. وكل يهوم ههو يهوم خمتلهف ويهوفر حتهديات 

جديدة ومغامرات، وأنا أستمت  بجمي  الفرص للعمل 

ا التنوع  م  الرياضيني يف التغذية للرياضيني، وأقدر جدًّ

 والتوازن ألدواري األخرى ومسؤوليايت.

ةاالتياأقدمهاالألرداداالةذينامااهياالعنارصاالثالثةااهلام

يديةةدونااسةةتكاملامشةةوارهماالةةوظيفيايفاالتغذيةةةا

اللدياضيني؟

أي شههخص مهههتم يف . اكتسههاب اخلههربة العمليههة-8

التغذية للرياضهيني حيتهاج إ  البحهث عهن فرصهة 

لوض  املعرفة موض  التطبيا. والعمهل التطهوعي 

وإجيههاد وظههائف بتفههر  جائههي وكتابههة املقههاالت 

وإجههراا مراجعههات للكتههب ومسههاعدة وإجههراا 

البحههوث أو االسههتفادة مههن أي وسههيلة أخههرى 

ه ا حيويًّ ا للحصول عىل خربة مبارشة مما يكهون أمهرا

 لتحقيا النجا  يف املستقبل.

معرفتنا بالتغذيهة للرياضهيني تتغهري . البقاا متجدداا-8

دائاما وتتس . واالن امم إ  املنظامت املهنيهة وقهرااة 

املجالت العلمية املحكمة وح ور املؤمترات وأخذ 

دورات يف التغذيهههة للرياضهههيني للحفهههاع عهههىل 

 املعلومات عىل أحدث املستجدات.

ا يف الرياضهةأن تكون ن-8 فريتهبط الرياضهيون . شهيطا

ها مههتامًّ  بشكل أف ل م  الرياضيني. وإذا كن  حقا

بالتغذية للرياضيني أحصل عهىل مشهاركة رياضهية 

وكن نشطاا. فأخصهائي التغذيهة الهذي ال يتحهدث 

هها يف هههذا الطريهها حيظههى  فقههط، ولكههن يسههري أي ا

 باح ام وتقدير كبري يف املجتم  الريا .
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  ًّاألفهراد التغذية، جيب عهىل يف  الكي تصبح أخصائي

تلبيههة متطلبههات دههددة مههن مقههررات يف الدراسههة 

اجلامعية واحلد األدنهى ههو احلصهول عهىل شههادة 

 البكالوريو  من كلية أو جامعة معتمدة.

  أخصائيو التغذية املسجلون لدهيم احلد األدنى وهو

ساعة من اخلربة حت  اإلرشاف بعد احلصول  077

إجراا عىل درجة البكالوريو  قبل أن يتمكنوا من 

 االمتحان للتسجيل كأخصائيني يف التغذية.

  يف بعض الواليات بأمريكا جيب أن يكون أخصائي

ا باإلضافة إ  تسجيله. والقوانني يف  التغذية مرخصا

الواليات التي تنص عىل تراخيص وضع  حلاميهة 

اجلمهور من الرضر الذي حيتمل أن يقوم به األفراد 

يههة. وهههؤالا الههذين يههدعون أهنههم خههرباا يف التغذ

األفراد عادة ال يكون هلم نفس التعلهيم والتهدريب 

رف علههيهم أخصههائي التغذيههة املسههجلني هأو يشهه

 واملرخصني.

 املهنيههون ريههري املتخصصههني يف التغذيههة جيههب أن 

 يص يف واليا م للتأكد هققوا من قوانني ال خههيتح

 

 

 

مههن أهنههم ال يقههدمون خههدمات ريذائيههة خههارج 

القانون. والك هري مهن املعلومهات العامهة متاحهة 

جلمي  العاملني لتوعية الرياضيني ومسهاعد م يف 

 بشكل سليم.أداا التغذية 

 ذية للرياضينيههشهادة أخصائي معتمد يف علم التغ 

(CSSD)  هي شهادة جديدة معتمدة والتهي تقهدمها

يف يعيهههة السهههكري  جلنهههة التسهههجيل الغهههذائي

األمريكية. واألشخاص الذين حيصلون عهىل ههذا 

االعتامد يكونون عىل معرفة وخهربة يف العمهل مه  

 الرياضيني ويف التغذية لتحسني األداا الريا .

  احلصههول عههىل االعههتامد(RD)   هههو اخلطههوة األو

لتصههبح أخصههائي التغذيههة للرياضههيني. والعمههل 

اإلضههايف والعمههل التطههوعي يف جمههال التغذيههة 

للرياضيني، ف الا عهن الدراسهات العليها يف جمهال 

علههوم الرياضههة سههوف يؤهههل أخصههائي التغذيههة 

 للعمل يف وظائف التغذية للرياضيني.

اا

 الن اطاالدئيسيةاالوارداايفاهذااالفصل
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اأسئلةاالفصل:

بني خبري التغذية  -إن وجدت-ما هي االختالفات -8

 وأخصائي التغذية؟

 يف أي املواق  الوظيفية يمكن أن يوجد أخصائي -8

 التغذية املسجل؟

ما هي اخلطهوات اله الث املطلوبهة التهي جيهب أن -8

 تستكمل لتسجيل أخصائي التغذية؟

ما هي املقررات الدراسهية التهي جيهب أن يأخهذها -8

الطالب عند السعي لدرجة البكهالوريو  يف علهم 

 التغذية؟

يمكن ألخصائي التغذية  ناقش الطرع املختلفة التي-5

 املسجل احلصول عليها إلضافة التعليم املستمر.

 ناقش بعض الطرع املختلفة للطالب املهتمني -6

 

 

 بالتغذية للرياضيني يف احلصول عىل اخلربة امليدانية.

ليات اليوميههة ؤومهها هههي بعههض األدوار واملسهه-0

تغذيهة الألخصائيي التغذية املسجلني فهيام يتعلها ب

 لرياضيني؟ل

ما هي املعلومات الغذائية التهي يمكهن أن يوفرهها -1

األشههخاص دون أخصههائي التغذيههة املسههجل أو 

املرخص للرياضيني؟ ومها ههي الق هايا القانونيهة 

واألخالقية املحيطة بغري املؤهلني يف تقييم التغذيهة 

 والعالج؟

ارش  أوراع االعههتامد املطلوبههة لشهههادة أخصههائي -0

. ومها (CSSD)التغذيهة للرياضهيني عتمد يف علهم امل

 ألية هذا االعتامد يف جمال التغذية للرياضيني؟
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  امللحق األول

 أنت أخصائي التغذية -إجابات                                              

 
 الفصل األول

ياهلالاللد ونالال  داالالهد ل و الاللدد–نجالال لدهيالالأولدياهي  الالل د

ايهالالأها لدههيا لةالالوثاداهلنو الاللد وستالالادا مالالو  ل لداالالهد

ههين هيومالاللايفدادههيالالأكامدارالاليفداذادادهالال هدههي  الال د

يدالهيدههيمببدههيائومدلالألهأهفداههيغل ل دهملستنثد لهيب د

اذهلدسالالسيدنجالال لدهي سو الاللذادههيغ هئوالالثامدام هد د الالو د

اسلجلالالثدهالال هدهألهالالأهفدا الاليدههيغلهيالالبدسالال فد الالل د

ً دههيا ليض ا  لبداخوبثديا دادا  نهدي ددلدهملالاتثدبحب

 وجله د ريهلداهدهمل ةال ال دههيواليد الندانله الو لد

اداالن دهذف الل دل)ااىلدههيا  دي دهال هد ددالأ. امداهلنو ال

امو  ل دههين هيوملايفداةسندنج لدادخًادربالريد

هيإلصلاثداأااهضدههياتبدادا هدهمل  دي دفنو فدروفد

يفدالهيالالالأكدخت الالالندانجالالالليدامالالالو  ل دههين هيومالالاللا

دهيت مو  ل دهملنلسبثداهيت أىدههي حيام

اريفدي دنج لدفنلة دهيتح لظداىلدازهنلادانهنلدهالأد

فموغنيداهداسالندهملغال  ل دههيواليددول  اللد مال  لد

هيتح لظداىلدامو  ل دههيًلهثدااىلدهالسو  للدههيرس عد

ا عدهين والثدالاالهدههيوالأذ بل دههيا لةالوثامداههيواوالو دههيمال

هملونلاهيالثداااه سالثدينالال ه دههيمالساه دهراهذ الثدههينتوالثد

هألطس ثدهملونلاهيثد ملاأدادههين فدايفدم هدرالل دهنالل د

د ادهملغ  ل دههياو ثدالحوول الل دههي الحثداهألاهلددلنا  

ههيبأينامداملسلجلثدخملاا لدا أ دهجل  دههيأهئ داوجالبدي د

فونلايفدادرثريداهدهألحول داختولذدهألطس ثدههيواليدفال ااد

انالأالد بالأيددلب الههي بعدهي لاديطال يفداالهدههي هالنامدا لهي

ههي خصدادهفبل دخًثدهي اأه دههي ز داداننهد اتال داالهد

 اادههي بعدادام هدر وثدههيأه  داههيربافونل امدار مهلد 

هنخ ضالالندا الالن دربالالريده  ظ الالادهجلالال  امدا الالبدد الالأ 

ف جوس ل؛دأل دفونلايفدجم  االثداون االثداالهدهألطس الثد

احتاالالادههيوالال هز داالالرده والاللذه دههيغ هئوالالثدادرالال د

والالثاداي دفونالاللايفداوالالعدهألطس الالثدهملج  االالل دههيغ هئ
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الاوالالأهيفامداهالال هدههيالالن ادادفنالاللايفدههيًسالاللكد مالاللاأداد

هر لظداالىلدههيال ز دارالباداالليدهجلال  دهلاللادافال اريد

ههيمساه دهراهذ الثدههينلاوالثدهيتح اللظداالىلدامالو  ل د

دههيًلهثدههيو اوثادافاتو داهندهسوسلاادهالسو  للام

 

 الفصل الثاين

 داهدي دههيأه  دامدااىلدههيا لسوئ ددهز نثدهخت  دهاهذ د

هيديرثادهملغال  ل دههينبالريادالهيًلهالثداالهدههيربافونالل د

اههيناا هوأذه اداهينهده هدالد سنيديهنلدهاليدههي هال اد

اال دههيسلهيوالثادالهمل ض دجل وعدهألن ًثامدامبلهل دههيم

هاهلئاداداأ لدفسو أدا ن دربريدد3اههيويدفمو اد د الأ 

اىلدنظلكدههيًلهثدههي ه هئيداداعداا ده يداهدر داالهد

ههينظلكدههي  س ليتداههينظلكدههل هئيامدانووجثدهي هيك؛داالن د

دادههيالأه  د هاهذدز نثداوبأ  دنظلا لدههيغال هئيدم داالليفيف

؛دلاههيربافرداانخ ندادههيناا هوأذه دهيوسدانلسالب د

دا هيكدهيألسبلبدههيولهيوث:

 ههيأه  دالد  نهد ثوت لداله هئو لدإلنولجدههيًلهثام 

 ههيغ هئوالثدههيسلهيوالثدم هد دفاههبداهدهابدادههي  بل د

ادههيأه  د  نهدي دفؤايدم دز اللاادادههيمالساه د

 هراهذ ثداز لاادههيأه  دادهجلم ام

 ااهدههينلاذدهسوخأهكدههيربافونل دإلنواللجدههيًلهالثداد

 سبلهل دههيسأادههيا رياام

 الد  نهد ثو دههيربافونل دإلنولجدههيًلهثداله هئو لام 

 ز اللاادز لاادفناللايفدههيربافالرد  نالهدي د الؤايدم د

 اه  دهجلم ام

 ههيناا هوأذه دهيدهملغ  ل دههينبريادههي حوأادههيويد

   نهد ثوت لداله هئو لام

 ههي  بل دههيغ هئوثدهملنخ ضالثدادههيناا هوالأذه دالد

فموسوأدخماللز دههيناا هوالأذه دادههيسضال  داالرد

 ههي حأه دههيوأذ بوثام

 االالال  نداالالالهدههي  بالالالل دههيغ هئوالالالثدهملنخ ضالالالثداد

هدي د اتالال ديادههيناا هوالالأذه داههيوالالأذ بد  نالال

 مالالون أدخمالاللز دههيسضالال  داالالهدههيناا هوالالأذه داد

 اههيويدهيدهمل أذدههي حوأدهيًلهثدههيو ثو دههي ه هئيام

 نبغيدي دفن ادز نثدالفبالل دنظاللكد ال هئيداوال هز د

  او لد ون  داالهدر والل درلاوالثداالهدههيناا هوالأذه د

دار ول داسوأهيثداهدههيربافرداههيأه  ام

 

 الفصل الثالث

يفدا بل د  هئوالثدانخ ضالثداد بأادي دسلذادفونلا

دههيناا هوأذه داههيويد  نهدي دفمببدهللدههيوسبام

اادبحلاهيثدهي اأدههي ز دخ ضندسلذادر والثدفناللايفد

ههيناا هوأذه دههينتوثداًا اده ًأدم دامو  ل ديهال د

اهدهرأدهألانىداهداوًتبل دههي الحثداياهلدههيوح ال امد

د اهد هيكادرل د نبغيدي دفار داىلدخ الندر والثددااأال 

ه دهراهذ الثدههينتوالثداالعدهملحلاظالثداالىلدههينمالبثدههيمسا

هملئ  ثداهدههيمساه دهراهذ الثداالهدههيناا هوالأذه داد

%امداههيناا هوالالأذه دهالاليدههي هالال اد06د-06حالالأااد
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ههيائويسالالدهلالاللدهيتا لةالالثامداالهيوالاللا؛دم هدرلنالالندخمالاللز د

هجلتون  ردهيملذادانخ ضثداداأه ثدههي حأادههيوأذ بوثد

دامان د هيكدس فد ؤايدم دههيوسبدههيرس ع

هدد اربأ  دملرشاال دههيا لةثدهخولذ دسلذادا الري 

هيتونلايفديهنللدههي حالأادههيوأذ بوالثامداههيس اللئادااللاادااللد

%داهال د01د-06 ن  دفارو دههيناا هوأذه داو لداهد

%امد7د-1ياىلدانثالريداالهدههين والثدهملال ،دواللاداهاليد

اههيم هئ دههيسلهيوثدههيلرو دهملونلاهيثديهنللدههيوالأذ بدفبًال د

او الل دههيمال هئ ده ؤهاداالىلد؛دمملدا توثدمااهغدهملسأاد

ال ي ددلاههيناا هوأذه دادجماىدههيأكدادا دا  نالهدي ض 

 مببدفات ل دهيت سأاداهألاسالللدا مالببدهإلسال ليفد

هد نبغالاليداالالىلدسالاللذادي د الالابدخموتالالفد اههيغثوالالل امدام  

ااال دالههينن الالل داههيس االالل دههيوجلذ الالثداالالهدهمل الال

%داهدههيناا هوالأذه د7د-1ههيا لةوثاداههيويدف اادارد

ي د أديحأدهملرشاال دهجل هاالثاداههيواليدفماللاأددا ب

اىلدههلض دهجلوأامداس فد وأهادحت  دسلذادم لاو لدانالأد

فنلايفدر ول دانلسبثداالهدههيمال هئ داههيناا هوالأذه د

ديهنللدفأذ بل لدااداملااو لام

 

 الفصل الرابع

هيأذ ثدحالاهذادهملواللهدههيباللذاادهيتغل الثدادههياناللاددهنظا د

اىلدسالنأ دهروماللبددل ها دهإلنجتو  ثدام فد ن  دمهي

ر وثدصغرياداهدههيأه  دريف الثدااال يفد مال  لديهنالللد

ههيمبلحثامداهيتحوت هيالثداا دحالأا.دهنخ اللضدادياهلد

ههيوح  دهللداونبغيداالىلدسالنأ دهر ال يفداالىلدر والثد

صغرياداالهدههيال ز دفالأذ و لداالىلداالأادههيمالنثدهملابتالثامد

اهي  الاللاادههيالال ز دسالال فدحتوالاللجدسالالنأ دم دي دفونالاللايفد

يرثادمملدرلنندفمو تكد  او اللامدهي  اللااددسساه دحاهذ ث

ههي ز دفأذ و لدااًا اثدصحوثد نبغيدي دف  أدههيمساه د

حاهذيدادههيو كداهددسساد066د-066هراهذ ثداح هاد

خ يفدفنلايفدهملغ  ل دههينثو ثداهدهألطس ثامدا البدي د

 ونعدسنأ داهدفنلايفدهًعدهرت ىداذهلئادههيبًلطسد

 يفداىلدسالساه دحاهذ الثداهملرشاال دههيغلز ثدادهر 

مةالاللاوثامداهألطس الالثدههيغنوالالثدالهيمالالساه دهراهذ الالثداالالهد

هملغ  ل دههينثو ثداههيواليدفسوالربد نوالثدادههيالأه  د الريد

اه داداههيبالال اذداداههي  والال  دادالهمل الالبسثداثالال دهملنمالال

د اهد ريهلداهدهألطس ثدهتوتثدههيأس دداهألانلااداداض  

اثالال دا الاللئادههي لر الالثداداه بالال دههيمالال وكداداهرتوالالبد

دالايدهتو دههيأس دداهده ولذه دهمل ولزادهللاماههي 

اريفده دهرليفداعداوعدههيا لةل داد  نهدي د نأذجد

ادا بل  دههيغ هئوالثدهبال دههيوالأذ بدر والثدصالغرياداالهد

ههيأه  دهي  لاادههينن ثداههي بعامدافناللايفدر والل دةالئوتثد

اهدههيأه  ديهنللدههيمبلحثدادههيانلادملنعدهةًاهال دهملسأاد

ههيوالأذ بداالىلد هيالكداههيوسال اداتوالهدداهألاسللادام هدفال 

  نهدفنلايفدر ول دهتوتثداهدههيأه  دملنالعدههيوسالبداالهد

نن ثدهألطس ثدهرت اداهملرشاال دههيواتوأ ثدهملونلاهيثديهنللد

ال ههيالأه  دم ديانالىدحالأددلههيمبلحثامدا نبغيدي دفظ دي ض 
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ممنهداسأدههيمبلحثدهيل داملحثدادا بثداسالأدههيوالأذ بد

دهيونلايفدر ول دههيناا هوأذه داههيربافرام

 

 الفصل اخلامس

داىلدالديا اداهدابأدههيامحهداهدنظلاهدههيغ هئيد انلل 

اوبأادينهد ونلايفدر ول دربرياداالهدههيربافالرامداهيتوأرالأد

اهده هدههي ن  د نبغيدحتأ أدهحوول لفالهدههيو اوالثداالهد

ههيربافالالرداس توالالثدحمالاللاوثدافاالالأ ادر والالثدههيربافونالالل د

دهرلهيوثدهيهامد

ا ن ادهيتا ليضدههيال يد ا الأدي د نومالبدههيال ز د

 اهكداهدههيربافردهين دد0.6م دد0.0لداهداونلايفد  او د

د76روت  اهكداالهداز دهجلمال امداسبالأدههيالامحهدازنالهد

الل؛داهيال هيكدهحوول الل دههيربافالردهيالهدفنال  د روت  اها 

 اهكداالهدههيربافالردادههيوال كامدد006د-007ح هاداهد

 اهكداهدههيربافردااالادد006اانللداىلدفونلاهيهدح هاد

ثامداالإلةاللاثدادههي  بل ده  و ثداهملن   دههيغ هئوال

م د هيكاداسنأدحماللبدههيربافالردهملوناللايفدادهإلاًاللذد

اههيغ هلداههيس للد وضادينهد ونلايفدر والل دربالرياداالهد

دههيربافرام

ا نبغيدي د و دههيو ةوادهيسبالأدههيالامحهداالأ دفناللايفد

ر ول دربرياداهدههيربافردا قدهحوول لفهدههيو اوالثدهيالهد

 مببدز لاادادحج دههيسض  امدااالهدخال يفدحتالأيد

  دالهيوأذ بدهجلوأداهملو هز دافنلايفدههيمساه دههيسض

د االهدهحوول الهدههيوال ايداالهددهراهذ ثدا ن ديرربدهتالو  

ا بل داو هزنثداهدههيناا هوالأذه داداههيربافونالل داد

اههيالالأه  دسالال فد الالؤايدادهنل الالثدهملًالاللفدم دحتاوالالاد

انلسبدادههينوتالثدههيسضالتوثامدا البداتوالهداسااالثدي د

فوح يفدادهجلمال دههين ول دههي هئأاداهدههيربافردس فد

اىلدياهلدذ لةالوه؛دأل ددلم داه  ادا  نهدي دفؤهادستب د

االالىلددلز الاللاادههيالالأه  دادهجلمالال د  نالالهدي د الالؤهادسالالتب د

درساوهام

ا نبغالاليداةالالعدخًالالثد  هئوالالثدهيسبالالأدههيالالامحهدفالال ااد

ههيمساه دهراهذ ثدههينلاوثدهيأا دنظلاهدههيوأذ بيدهرلاد

دانةلاثدسساه دحاهذ الثدهي  اللاادههيال ز دفالأذ و لامداي 

فار ده ًثداىلدا لاذدههيغ هلدهملونلاتالثداالهدههيربافالرد

االا داوعدهملن   دههيغ هئوالثامدا هيالك؛دأل دا اللاذد

ههيغ هلدهملونلاتثدس فدف اادجم  اثداون اثداالهدهملال هاد

دههيغ هئوثداامساديه داهدهملن   ام

 

 الفصل السادس

ه ً ادهألا دهاليدحتأ الأدر والثدهملوناللايفدههيوال ايد

هيس اامداأل دههيًلهثدهملونلاهيثدرلننديه داالهدهملمالو  ل د

همل ،دولدالذف ل دامو  ل دن لطهدا  داحل ثدم دي د

 ونلايفدهمل  الأداالهدههيًلهالثدهيوتبوالثدهحوول لفالهامداحتأ الأد

ههيولذ خدههيغ هئيدا ن درس عداهدخ يفديسئتثدف الو  د

اهاه داداهربال بدالهي لر ثداداه ضاىلدفناهذدفنلايفده
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 ملاأدادحتأ أدملل هدي داوواللارد)ي دادااوواللارد)ج داد

احلاندههي  هيوكدانخ ض  امداههيمالؤهيفدحال يفدنظاللكد

حولفالالهدههيوالال ايداروالالفدنًالالادهيونالاللايفدههي  بالالل د

اههي  بل ده  و ثاداي دد ال داسالهدههيًساللكدادهرالاكد

هجللاسيدململاأفهداىلدفنلايفدههيغال هلدا الن دن ال   يد

خ يفدياضال دهألاهالل ديهنالللدههيوال كدإلةاللاثداسالندا

دههي  بل دههيغ هئوثام

ا نبغيداىلدا ادفنلايفده .دم دمخسدا بالل دياد

ا بل دخ و ثدادههيو كامداه هدس فد   أداالهدههيًلهالثد

هملونلاهيثادا  اادههي هال ادههيال زكدهيتوالأذ بداالسالوسلااد

هالسو  للدههيغ هئيامداامببدههين ول دهملنخ ضالثداالهد

ااوولارد)ج داداحلاندههي  هيوكداد نبغيداوولارد)ي داد

اىلدا ادي د مسىدهيتح ال يفداالىلدهرالأدهألانالىداالهد

هر الالصدههيو اوالالثده  مالالثدجمو سالالثداالالعدههي  هرالالهد

اه رضاه داداههيواليدسال فدف  الأداالهداوواللارد)ي داد

ااووالاللارد)ج داداحالاللاندههي  هيوالالكامداي د الالأذجداالالىلد

هأله ده .دح صداهدانوجل دهألهيبل دهتو دههيالأه  د

الادههين هرتوالبداددلظلكدههيغ هئيدههيو ايدهيس اداداخ  ص 

داههيتبهدههي الايدههي يددو يداىلدمةلال دهي وولارد)ي ام

اههيًالالاقدههيولهيوالالثدسالال فدفمالاللاأدا الالاداالالىلدفن والال د

دههيو صول دههيملااث:

 هلئ ثدفم قدهيوخ  هدجم  اثداون اثداهدهألطس الثد

ايفداد هيكدههي  هرهدههيًلز ثداهملج الأاديادهملستبالثداد

 اه رضهاه ام

 هلهحل دادفنلايفدهمل  أداالهدانوجالل دهألهيبالل داده

ا بوهدههيغ هئوثداا بوالهده  و الثداداثال دههي االلايداد

اههيس لئادالرتوبداداهرمللدهمل ن  داهدهرتوالبد

 ههيأس ام

 همل  ذادا أ درو وثدهخوولذدا بل دههيًسلكداحن الثد

 اىلدطلاال دههيًسلكدههيويد و دف اريهلدهيت ا اام

 االعدياثتالثداالهدهملاالب  دهلئ ثداهدهملًلا دهملحتوثد

اه ولذه دهجللنبوثدههيويدف و  داىلدجم  اثداون اثد

د اهداست ال دالاثداهدفنلايفدداهدهألطس ثداداض  

ههيًسلكدههي حيدخلذجدهملن يفدململاأفهداىلدختًالواد

هي  بل داو هزنثدانأالد ملاادههي ا ادهيت  اللذرل د

 ه لذ وثام

 

 الفصل السابع

ادهملرشالاال دد  نهدي د ن  دهملغنومو كدهمل  ال ا

ههيا لةوثدههيويدفموخأا لدرن يده دههيمببدادههيغثوالل د

اتتوتاللدد016اههيو نندادهألاسللداداهإلس ليفامداتنال د

ااال د وضالالادي دهملالال هادههيغ هئوالالثدههينبالالريادالاالالهدهمل الال

اههي الالغرياداهملحوالال ىدهملغنومالالو كدا  الال ادان والالل د

هيالله داالهدد3انلسبثامدااعد هيكدالاوباللذديهناللدفوناللايفد

هنللدهجل لده ل دالهيأذه ثدخ يفدههيمالبلقدهملرشاال دي

لداالهدهملنالوندخال يفدد00.6ابدالا  هد سنيديهنلدف  ر ا 
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هدادههينال بد دد6.01÷دهيالله دد3اأادساللال د) هيالل 

الالل امده بداوالالعدهملغالال  ل دهمل  الال اادادد00.6 ر ا 

س فد وضادي دبحو ىدهملغنومالو كدد00.6×دهملرشابد

لدد00.6)   أداهدهرأدهألاىلدهملم  يداهدادههيو كد ر ا 

الاللداالالهدهملغنومالالو كد دد36×د اتتوجالالاهكدد386اتتوجاها 

اونلايفدخ يفدههيمبلقداداهرأدهألاىلدهملمال  يداالهدهال د

اتتوجاهك امدااوالعدهملغال  ل دهألخالاىدالفال هيفدد366

ة هدهرأاادهملسا هيثدادههين والل دهملمالو تنثدخال يفد

ههيمبلقامدهآلهلذدهجللنبوثدهيتجاال دههيسلهيوثداهدهملغنومو كد

دىلدههيغثول داداهإلس ليفامف و  دا

اادهملمالالواب د الالبدي دفنظالالادرنالال يدادهسالالوخأهكد

هملرشالالاال دههيا لةالالوثدهملخوت الالثداههياتوتالالثدادبحوالال ىد

هملغنومو كامدايهال دههيس هاال دههيواليد البدي دف ةالعداد

هالاوبلذدانأدفاوو دهملرشاال دههيا لةوثاداهاليدبحوال ىد

ههيناا هوأذه داداههي  ا  كداداههيب فلسو كدادهملنالونامد

نبغيدي دفن  دهملسلا دهألخاىدهمل  ال اادادفنال  هدا 

ه هدهملرشاال دان ول دصغريادايالدفوجاللازدهرالأااد

ههيستولدههيو اوثدانأدفنلاهللدادههين ول دهملًت اثدهيتح لظد

داىلدههيلطوبدهملنلسبدخ يفدهألن ًثدههيً  تثام

 

 الفصل الثامن

دا  ونيدههيا لةو  داهدههيوسبداه  ال يفداههيالأاهذ

اه هد  نالهدي ددالأ.دألسالبلبداأ الأادااليفداد هيالكد

هجل لفامداهالهلهحل دههيولهيوثدس فدفملاأدههيا لةورد

اىلدههيوأرأداهديهن د مريا داىلدههيًا ادههي حواداالعد

داااف ر ال دهملللدان ل:

 اونبغيداىلدر دذ ليضدم اهلد ااثدههيسالاقدهيضاليف د

ينهد وناللايفدر ل والهداالهدههيمال هئ دادههيماللاثديهنالللد

  دههيوح  د  كدههيمبنامفأذ بل

 ااسأدحتأ أداسالأال دههيسالاقدههي اا الثد البداالىلد

ههيا لةوردي ددرضاهدز ل ل دهملللده لصالثدوال د

م دههيوالالأذ بدااسااالالثدهرجالال دههينالالةدهيت  ل الالثامد

اا هيكد  نن  دفنلايفدههيم هئ دانللداىلدخماللئاه د

اهدههيساقدااالهدطا الادهوالل دفناللاهل داالهداالأاد

 ز ل ل دهملللديهنللدههيوأذ بامد

 نبغيدهيتا لةوردهالسو لاادههينلاتثداالهدا هصال دا 

م داأادههي  هصال ددهههيم هئ ديهنللدههيوأذ بداهسونلا د

ادههيملاثدههي هحأاد  نهدهيتا لةوردحملبدااأهذد

ههيم هئ دههيويد البدي د الو دفنلاهلاللدادرال دالصال د

 هيوونلسبداعدخملئادااه  ام

 م دحتأيداسواأه دهملأذبدا أ ديمهوثدهملولهداالاال د

ل دههيا لةوثدهيومندالمل  ثدههيم تثادا البدهملرشاا

ي د و دفنلايفدهمل ة  دالالحلهكداههيتبلهالثاداهنالل د

خولذه دهتوتثدملنله ثده هدهمل ةال  داالعدهملالأذباد

اف   دسؤهيفدهملأذبدادهر  يفداالىلدحيديرثالاد

اهثدانأالدالد مال اداوناللايفدارشالاال دههيا لةالثاد
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ايسبلبد هيكداهالسو ملذداهدهملباللا دههيو  و والثد

إلاهذادههيا لةالالوثديادههيا هاالالأدهملوستاالالثداوالال اريدهيالال

هملرشاال دههيا لةوثدهيتا لةورداههيمؤهيفداهدمفلحثد

ههي اصثدهيواأ  دهملرشاال دههيا لةالوثداالىلديسالل د

اله ده رياداهدي  دحتأ أدالدم هدرل داالهدأالأنهد

 ي ددمهدياد سواداهدياهلدههي ا اام

 

 الفصل التاسع

د اىلديخ داهندهيتوخًالوادديمحأد نبغيدي د ار دياال 

اهإلاأهادهي  بثدهإلاًلذداههيوغ  الثدههي الحوثدالإلةاللاثد

نوظلكداىلداأهذدم داأادا بل دخ و ثامدفنلايفدهألر دال

االهدههيوناللايفدامال  هيثدملج ال  دههيمالساه ددهههيو كد نن

هراهذ الالثداداههيناا هوالالأذه داداههيربافالالرداداههيالالأه  د

ادههي زاثدململاأفهداىلدهر  يفداىلدروتالثدههيسضال  د

اههيا اداداههياأذاامداهدخ يفدفنلايفدا بل دخ و ثد روثد

اداو نهدحتمردف هوندههيربافردهيهامدايظ ا دههيبح .د

ي دفنلايفدههي  بل ده  و ثداهملحو  ثداىلدههيربافردهب د

دااسأدههيوأذ بد   أداهدهسووسلبدههيربافرام

اداهألاذنوثالالالالردد"Boron"ان الالالال  دههيبالالالال ذا د

الد"Ornithine & Arginine"اهألذ نالرد ههينالااكددلاداي ض 

"Chromium picolinate"د وضالالاديهنالاللدفسوالالربدا هاالال دد 

املاأاداىلدف هيوأدطلهثدهألاهلداز لاادههينوتثدههيسضتوثداد

اههياالال اداههياالالأذاامدداالملثالال دههين والالل دههينبالالرياداالالهد

 دفظ الالادييدد"Mega"ان الال  دههي وولاونالالل داهملسالاللا د

ا ها داملاأادهيو هيوالأدطلهالثدهألاهلامداهألاضال دحهلد

هي وولاونل داهملسلا دهملوسأاادملااداهحأادادههيو كدااالاده

درضيف دهيونلايفدههين ول دههينلاوثداهدهملغ  ل دههي غرياام

هأدالدفن  دهنالل دحل الثدم دان ال  دههيربافالرد

اىلدههين ول دهملونلاهيثدهرلهيوثداهدههيربافرامداهياأددههاويفا د

 الاهكدد0يظ ادي دفنلايفدههيربافردهيتا لةوردهيو  دم د

ت  اهكداهداز دهجلم د  اادا هئأدا قدههين وثدهين درو

همل ،دولد  او لامدفنلايفدر ول داهدههيربافردياىلداالهد

 اهكدهين دروت  اهكداهداز دهجلم اداس فد ال اادد0

ا هئأدمةلاوثدهتوتثاداذايفدز لاادروتالثدههيالأه  اداههيواليد

 ريداا  بداوهدهيتا الليضدههيال يد ا البداددهفسوربدياا د

دز لاادههيرساثامديمحأد  اددنبغيدي د ار داىلدهألطس ثدياال 

ه داسأد هيكدفناللايفدر والل داو سالًثداالهدان ال  د

دههيربافردانأدهرل ثامد

 

 الفصل العارش

ا دم يف داس اللدسالج دالسون  داهدهمل وأدهي ديحض

ي الاللكدهيتبالالألدادهالسو الاللذاامدا  نالالهدد3ههيًسالاللكدملالالأاد

هسوخأهكده هدهملست ال دهي  ال دن الادم اليف دهملسواللاداد

افاوو دفنلايفدهملغال  ل دههيائومالوثامدا نبغاليدي دههيغ هلداد

سالوبول ديسالل اداههيال يدهسالونيفيفد ًتبداالهدم اليف ده

  و  داىلداسندههيو لصو داان لداست ال دهالف ليفد



  املالحق 888

والتاريخ الطبي ، واألدوية احلالية ، وتساؤالت حول  

 استخدام املكمالت الغذائية. 

تقييم وحتديد االستعداد للتغيري يمكن أن حيدد مون 

خال  طرح بعض األسوللة حول  التروارل الغذائيوة 

املاضية وتلقعات التغيوريات الغذائيوة الالةموة لتلبيوة 

 1أهدافها احلالية. وببساطة اسأ  إيامن عىل مقياس من 

ما مدى احتام  ةيادة تناو  السعرات احلراريوة  11إىل 

هلا، وهذا يساعد أخصائي التغذية عىل حتديود مسوتلى 

جلهد املطللل لتغيري عادهتا الغذائيوة. الدافعية، وبذ  ا

ومع بعوض اربو ة ا العموع موع الرياضويح يصوب  

إىل حد ما األفراد املستعدون للتغيوري واألفوراد  اواضح  

الذين ال يريدون. والريايض الذي ينودم  ا املحادةوة 

عىل وضع  اويسأ  أسللة حل  كيفية التغيري يكلن قادر  

يوريات املولهب  وا هول تفاصيع عن كيفية تنفيوذ التغ

شخص عىل استعداد لتغيري سللكه. ومن املهوم تقيويم 

االسووتعداد للتغيووري لكووي تلووع املعللمووات اللا وو  

 ملستلى استعدادها للتغيري. اإعطاؤها إليامن وفق  

 8 -2كووع  اوينبغووي حتديوود ملاعيوود ملتابعووة تقريب وو

أسابيع خال  أو  شوهرين. وهوذا سولس يسوم  موا 

يوامن إل ورات تغيوريات ا الون م يكفي من اللقو  إل

الغذائية لزيادة السعرات احلرارية، والتي من شوأاا أن 

تساعد عىل تسهيع ةيادة اللةن. فملاعيد املتابعة ينبغي 

أن تشتمع عىل فحص اللةن ، ويمكن إ رات عمليوات 

أشوهر  8 -3لتقييم مكلنات اجلسم مورة واحودة كوع 

كتلووة كلسوويلة لرصوود التقوودم املحوورة نحوول ةيووادة 

العلالت. وينبغي تشريع إيامن حلفظ سرالت امللاد 

الغذائية كع أسبلع وتقديمها ألخصائي التغذية ا كع 

متابعة. ويمكن ألخصائي التغذية مرا عة هذا لتحديد 

أي التغيووريات املطللبووة ا تنوواو  الطعووام. ويمكوون 

االنتهات من ملاعيود املتابعوة عنودما يوتم التلصوع إىل 

واملحاف ة عىل اللةن الذي حدث لعدة اللةن املناس  

 أسابيع.

 

 الفصل احلادي عرش

إ راتات دقيقة للطل  واللةن وتكلين اجلسم هي 

. ومون هوذ   أوىل اربطلات املهموة ا تقيويم وةن عو و

القياسات فإن تكولين اجلسوم هول األهوم ألنوه يولفر 

معللمات عن كتلة ع  من الودهلن والعلوالت. إ ا 

كان تكلين اجلسوم يقوع ا النطوال الصوحي لالعو  

 للحفاع عىل اجلمباة ا سن املراهقة يمكن تشريع ع و 

وةنة احلايل. أما إ ا كان مستلى الدهلن ا اجلسم فلل 

 النطاقات امللهب  ا يمكن لع و حماولة فقدان اللةن. 

وعىل افرتاض أنه سلس يستفيد من بعوض فقودان 

وضع خطة صحية لألكوع. وبو   االلةن فير  أيل  

روس الطاقوة ا الراحوة وإيلوايل الطاقوة وحسال مص

حسال مستلى  اعىل وةن  سمه ، وأيل   املرصوفة بنات
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ههين لطدادااأادارثلاثدههيوأذ بامدا  ،داخًثد  هئوثد

هتوتالالثدادههيأسالال داالهيوالالثدادهألهيوالاللفاداحتوالال يداالالىلد

ر ول درلاوثداهدههيناا هوأذه داههيربافردهمل ،داالهد

أليدذ الالليضد الالؤايدفالالأذ بل د  اوالالثدالهيوالالثدههي الالأاامد

االالالاللهيربافرد اذيدهي الالالالولنثدههينوتالالالالثدههيسضالالالالتوثد

ههيناا هوأذه دفملاأداد أ أدخماللز دهجلتونال  ردا

ههي زكدهيت يفذسثدههيو اوثامدااهدهملموحمالهدهفبالل دنظاللكد

  هئيدانخ ندههيأه  ؛دأل دههيالأه  ديرثالادرثلاالثداد

ههيمالالساه دهراهذ الالثداالالهدههيناا هوالالأذه داههيربافالالر؛د

االهيولادفن  داسوتثدس تثد  ندههيمساه دهراهذ الثد

داهدههيغ هلدههيو ايامد

ف اريدن   جدهيت  بثدململاأفهاداههيواليداالهدا نبغيد

أأهنلدي دفالل  دههيو صالول دههيغ هئوالثدادهالخوواللذه د

دههيغ هئوثدههي ستوثام

اامببدي داتو لد  لذ دادذ لةثدفضعدههيا لةالورد

ادخًادهإلصلاثدالخو ال دادفنلايفدههيًسلكدادا نالل د

هتادمةلادادينهد  نهدي ددالأ.دهيالهدختال داديناليفطد

هليفدمنهد ا الأدي د الناصدازنالهدهيوحمالردههيًسلكامداهياأد

دياهئهدههيا ليضامد

ااعد هيكادم هد دنرسالدر والل دربالريادادههيال ز داد

اوحو  دي ددأ.دهيهدهل سدهيونلايفدههيًسلكداز اللااداد

از دهجلم امدريفد نبغيدذصأدفنلاهيهدهيًسلاالهداا اللااهد

حالال يفد مالالأهدادااانالاللاندااالالأه دههيالال ز داداهألاهلد

داهدهملأذبدااه هيأ هدايخ لئيدههيوغ  ثدههيا ليضامدار ٌّ

هيتا لةوردههي يد وسلا داسالهدادخًالثدااالأه دههيال ز د

 الالبدي د ن نالال هداالالىلداونالالثداالالهدا االالل دههيوحالال  اد

الةًاهال دههيًسلكدهيتا لةوردااولاسثدم هدحأهنده هد

ام دههيس ال دانأداةو

د

 الفصل الثاين عرش

هيوحأ أدهحوول ل دخلهيأداالهدههيمالساه دهراهذ الثد

اسلاهيثدحملبدفاأ ادههيًلهالثدههيو اوثداد  نهدهسوخأهكد

د :0020همل   اادادهجلأايفد)

اافدههيًلهالالثدادالسالالنثدادا الالد01ملاههالالادا الالاهد

د060از دهجلم  د+د×دد08.6 د)دREEههياهحثد

 دد060 د+د03.0×دد08.6 د)دREEخلهيالالالالالالأد

د0801

د د 0.1د-0.0اسلا دههين لطد)×دد0801

دهحوول ل دخلهيأداهدههيمساه دهراهذ ثدههيو اوث

دحاهذيدادههيو كدسساد1031د-0700 د

خلهيأدالددولجدي د   أداهدر وثدهأل سدرا  داهًالعد

هرت ىدا ريهلداهد)هألطس ثد ريدهملا  بداو ل دهيوتبوالثد

هحوول لفهداهدههيمساه دهراهذ ثامداسون  داهدهألاض د

هي الالحثدخلهيالالأداألاهئالالهدادههيمالالبلحثدفنالاللايفدههيمالالساه د

هراهذ ثداهدهألطس ثدههيويدحتو يداىلدهملغ  ل دههينثو ثامد



  همل حاد770

بالالل ده  و الالثدفضالالوفدالهيوأروالالأداهرت  الالل داههي  

دههيمساه دهراهذ ثداهينهداعدههياتو داهدههي  هئأام

اههلهحل دهيألطس ثدههيواليدحتوال يداالىلدهملغال  ل د

دههينثو ثداهدر داهدجم  ال دههيغ هلدف   دالد ة:

 هرب ب:دهًعدس ونثداهده ب دادهرب بدههينلاتثداد

 هجلاهن الام

 ههي  هره:دههي  هرهدهملج  ثداداههيس لئاام 

 هاه :دهألا رلاادادههي  و  دادههين   ل داث ده رض

 ههي ذاداههيبًلطلداداههيبلزاللام

 دزاالاللايدالهي  هرالالهداداهجلالالبهدادهرتوالالبدااأهئتالاله:

 اه توادادههي ً ذداعدهرتوبدههياتو دههيأس ام

 دهملنرسه داداههيبال اذدادههيتح كداههيبا يف/دااأهئته:

 اهجل زدالهي اأاام

خلهيأد  اأدحال هادن الفدروتال  اهكدادهألسالب  د

سالسادد666ههي يد سنيدي دههيناصدرل دالد البداالهدا

حالالاهذيدادههيوالال كامداه ًالال ادهألا دهالاليدحتأ الالأداالالأاد

امدااسالأدلههيمساه دهراهذ ثدههيواليد ونلاهلاللدخلهيالأدحلهيو ال

حتأ أدخادههيبأه ثد  نهداالذنثدر والثدهملوناللايفدهرلهيوالثد

دسالساد1031د-0700الهيو صول دهملحم اثدادياالىلد)

دهمالالسىدخلهيالالأد لهالالأ دحالالاهذيدادههيوالال ك امداوجالالبدي د 

حالاهذيدمةاللادادههيوال كداالهدخالاددسساد666هيونلايفد

ههيبأه ثدههي يدف دحتأ أهاداي دوالأفدهيوناللايفدهملج ال  د

داملهلاو دداهدهيباللداز د م هدهمل ،

 الفصل الثالث عرش

 أدبح أدصس اثدادههيموًااداىلداز د م ه؛دألنهد

 ونلايفدهمل  أداهدههيمساه دهراهذ ثامدااست الفالهدف الريد

ي دهيأ هداظو الثدانوبوالثدالدفماللاأهداالىلدهرارالثدادم د

الاداههي يدد0066ا وأذبدالألهاليفادا  يشدر د  كد

الددالالاقداوالالهدر والالثدربالالرياداالالهدههيمالالساه دهراهذ الالثامد

 دهيوحأ الالالالأد0320االسالالالالوخأهكدهجلالالالالأايفدذهالالالال د)

هالحوول ل دهإلالهيوثداهدههيمساه دهراهذ ثدادههيوال كد

د-0.0االسالالوخأهكداسلاالال دن الاللطداالالنخ ند)اثالال د

 ادالملج   دههينةدهيتمالساه دهراهذ الثدادههيوال كد0.8

دحاهذيامددسساد3066م دد0866 ن  دها بداهد

اىلدنظلاهدههيغال هئيدهاليددلاهملخلافدهألرثاداة ح د

 الالاهكدادههيوالال ك دد066ز اللاادنمالالبثدههيربافالالرد)حالال هاد

از لاادههيالأه  داهنخ اللضدبحوال ىدههيناا هوالأذه امد

نالال د اهاالالل دهيد3افنالاللايفدههيربافالالردملح الالأد سالاللايفد

د3 دد70÷دد066روتالالالال  اهكداالالالالهداز دهجلمالالالال د)

 اهال /دروت  اهك امداه هدس فد نال  دياالىلداالهد

 الالاهكدهينالال دد0.6د-0.1ههين والالثدهملالال ،دوالاللداهالاليد

روت  اهكداهداز دهجلم دهيا ليضدههياال اامدااالهدهمل ال د

هإلألذادم دي دههي لئنداهدههيربافردس فد وحال يفدم د

م داه  دادهجلم اداهال هد  نالهدالهيوأروالأدي د الؤايد

فغوريه داداه  دهجلم دملح أامداالهينظادم دي در والثد

دسساد0666ههيمساه دهراهذ ثداهدههيربافردهيدح هاد
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سساه دحاهذ ثدادهجلاهكد دد1×د اهكدد066حاهذيد)

%داالالهدجم الال  د36حالالاهذي ديادحالال هاددسالالساد0666

ههيمساه دهراهذ ثادافنلايفدههيناا هوأذه داالنخ ن؛د

ههيغ هئوالثد نال  دحال هاددفنلايفدههيالأه  دادا بوالهدهن  دا

%امداالهيولاده هدههينمالبثدفنال  دااف سالثداالهدر والثد16

%دياديهال د36د-36ههيأه  دهمل ،دولاداههيواليدفنال  د

ادفنلايفدههيناا هوأذه دهاهدههيمساه دهراهذ ثامدايخري د

ههياال ادداههياالأذاامداا لةالو ده دهملحأادهيا لةويدههياال ا

اههياالالأذاد سو الالأا داالالىلدههينظالاللكدههي  سالال ليتداههينظالاللكد

 هئيديهنالالللدههيوالالأذ بداهملنلامالالل امدااالالهدهمل الال دههي هالال

الهينمبثدهيتا لةوردي د سااال هدي دههيناا هوالأذه دهاليد

اغ  ل دههيًلهثدههي حوالأادههيواليد  نالهدي د الو د ثوت اللد

اله هئو الالاللامدانووجالالالثدهيالالال هيك؛داونبغالالاليدي دفمالالال اد

ههيناا هوأذه داىلدههيربافونل داههيأه  دادنظلكدبح أد

دههيغ هئيداهيوسدههيسنسام

 

 ع عرشالفصل الراب

ادفسالبدطاللذقددل  نهدهيس ها درثريادي دفن  دسبب د

ادهملبلذهاامداه دطلهيالبد اللاسيدا الغ يفاداداللايفدي د

   أداهداذ لفهدهيتح  يفداالىلدهبال يفدادرتوالثدههيًالبد

اه داداا ادههل رياداههي يددو داافبثدالهيوثداهر لظد

اىلدهملمو ىدههيااوالعداالهدهأذهفالهداالىلدهملنلامالثد  ثال د

ً د داتوهامدلةغ

سئتثدههيويد نبغاليدي دفًتالبداالهدطاللذقدابسندهأل

دهيوحأ أدالدم هدرلنندههيوغ  ثدهيدالا دهإلذهلقدهيه:

 ؟دهال دفوبالعدييدهه د ري دنظلاكدههيغ هئيداالؤخا د

 نظلكد  هئيداسر؟

 ه دااأ ديادهرومبندييداز دادهآلانثدهألخريا؟ 

 ر دااادفأر دادههيو ك؟ 

 د هيوال كداهحالأداالهدههي  بالل دههيغ هئوالثدداةاداثاللال 

 اههي  بل ده  و ثام

 الده داو سادر وثدههيم هئ دههي يدفونلاهلاللد  او الل؟د

 اه دفغري ده هدههين وثدادهآلانثدهألخريا؟

اهيوحأ أدهحوول ل دطلذقداهدههيمساه دهراهذ ثداد

د درملبدههيمساه دهراهذ ث:0120هسوخأكدهجلأايفد)

لروت د71سنثادازنهدد06دطلذقدانأه د اها 

×دد06.3 د)دREEاافدههيًلهالثدادههياهحالثدالا 

د088از دهجلم  د+د

د د0801 دد088 د+71×دد06.3 د)دREEطلذق

د 0.1د-0.0اسلا دههين لطد)×د

د-3010هحوول ل دههيًلهالثدهيًاللذقدادههيوال كد د

دسسادحاهذيدادههيو كد1801

م دهأل  اثداهدهألسئتثدههيملااثدفملاأدادحتأ أدالد

م هدرل دطلذقد تبيدهحوول لفهدههيو اوالثداالهدههيمالساه د

هراهذ الالثامدام هدحالالأ.دييدفغالالريدادنظلاالالهدههيغالال هئيداد

هآلانثدهألخريا؛داوجبداىلدهملأذبدحتأ أدههيغال هلداااللد
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إذا كانت كمية السعرات احلرارية أو األنواع من املووا  

نخفضت. وطلب معرفة مثال يوو  واحود الغذائية قد ا

من النظا  الغذائي إىل جانوب أئوةلة املباةلوة ليدديود 

أنواع معينة من األطعموة امليناولوة ئووو يووفر  وذ  

وا ةيووا ن  املعلومات. ويمكن أن يكوون اليعوب ميعلب 

الطاقة السلبية. وأن الوجبات امليناولة ليست يف أوقات 

ن الطعووا  منيظمووة و ويمكوون أنووو يوو م وجبووات موو

و أو قوود ي يعوود كميووات كافيووة موون الطعووا  للدرائووة

لليناول يف الوجبات والوجبات اخلفيفة. ويمكن حتديد 

الكميات الكافية من السوائل من اليدبق من اخيياراتو 

من السوائل اليومية و ومون توذكر  الغوذائي. ويمكون 

اللعديد من الرياضيني أن يصبدوا مور بني  إذا مل  جودا

ية ميطلبات السوائل. ةمجر  مبارنة اإلجاةة عىل تيم تلب

 ووذ  اليسوواليت لطووارح مووا احيياجووات الطاقووة 

ليغذية والسوائل للرياضة اخلاصة ةو يمكن ألخصائي ا

الغوذائي ملنوا اليعوب يف  أن يساعد  عىل تعديل نظاموو

 املسيببل.

 

 الفصل اخلامس عرش

عمرو يمكنو احلصول عىل مسيويات كافية من مجيا 

وا  وا ذوذائياا مينوع  العنارص الغذائية إذا كان ييناول نظام 

يمد ةالسعرات احلرارية اليومية الكافية. وألنو مل يكون 

يف ختطيط وإعدا  وجبوات الطعوا  النباتيوة ف وو  اجيد  

حيياج إىل إ راج الربوتني والكالسيو  واألذذية الغنيوة 

ديد. ويمكن ةس ولة تنواول الربوتينوات ةكميوات ةاحل

كافية ةدون تناول املنيجوات احليوانيوة و ولكون األمور 

يسيغرح ةعض اليخطيط. وعىل األقلو فإن وجبيني من 

اللووبن وحليووب الصووويا املدسوون ةالكالسوويو  ئوووو 

تسوواعد  عووىل تلبيووة احيياجووات كوول موون الربوتووني 

مصوا ر  والكالسيو . ووجبيان إىل ثالث وجبات مون

الربوتني ذري احليوانية مثل الفاصوليا اجلافة والبوا ي  

راوات واليوفووو ومنيجووات ووالعوودو وةرجوور اخلضوو

و يف كميوة الربوتوني لووو.  االصوويا اخلورت تسوا م أيض 

وكذلك املصا ر اجليود  مون األطعموة ذوري احليوانيوة 

الغنيووة ةاحلديوودو وتاوومل احلبوووا واخلبوو  املوودعم 

 .الببول وةعض الفواكو املجففةبيط ووالسبانخ والبرن

وينبغي عىل أخصوائي اليغذيوة امل نوي طورة عود  

أئةلة حول كميات ونوعية تناول عمورو ملسواعدتو يف 

تف م أنامط ذذائو املنيظم. وتبييم اليذكر الغوذائي ملود  

ئاعة ئوو يوفر املعلومات حوول تناولوو احلوا   42

ل و ل  نوام نبويف يف املغوذيات أو الطاقوة. والسو ا

حول كم مر  ييسووحو وموا الوذش ياو يوو وتفسوري  

 للمعلومات حول عمليوة إعودا  الطعوا  يطوور مثواي  

 لبائمة الببالة أو ختطيط الوجبة.

إن توفري اليعليم حول كيفية حتسوني تنواول الغوذا  

لعمرو يكون عىل أئاو امليدصالت الغذائيوة احلاليوة 

يف  واملعلومات اليوي يوفر وا حوول اليسووح وقدراتوو

الطبخ. فمن املفيد تبوديم قائموة ةالعنوارص األئائوية 
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هيترشهلداهدههيم قدفن  دالهيوثدادههيربافرداههينلهيمو كد

اهرأ الالأدارالال هيكدهملغالال  ل دههينثو الالثامداههلهحالالل د

هي  بل دنبلفوثدرس سثداسال تثداطالاقدهيتًالبخدسال فد

ف الالجعدا الالاادهيونالاللايفدجم  االالثداون االالثداربالالرياداالالهد

دهألطس ثدا ن درلا ام

د

 السادس عرشالفصل 

ير ال داذهسالوهدهجللاسوالثداداتال دههيوغ  الثداددمولب

االىلدي دهيأ الهداساللذفد والأاداالهددهاههي يد اأكدفأروأ د

جم  اثداون اثداهدهملست ال دههيغ هئوثدادجمليفدههيس جد

اههيغ هلداجمليفدههيوستو امداب جاادهنو لئالهداالهدههيوالأذ بد

د إل اهلدهخوبلذديخ اللئيدههيوغ  الثددهملوأهيند ن  داؤه  

هملمالالج داداتالال دههيغالال هلامدااداسظالال دهرالاللال اداالالن د

اظو ثديخ لئيدههيوغ  ثدهيتا لةالوردالجللاسالثدفوًتالبد

هد س فددمولبااذ ثد لاسوثدالهيوثامداأل دد(RD)هاويفا 

 نو يداهداذ ثدهملل موريداههيوأذ بدهملوالأهيندادن السد

هألانالىدهلال هدههي هن؛داننهداهدهملا ادفتبوالثدهملوًتبالل د

هملن الالبامداذاالاليفد  واالالادهيالالبسنده الالربادالملالذنالالثداالالعد

هملاأحردهملحو ترامداح  داىلداسالنده الربادملالأاد

يسب ارداداولاادهيتًبدههيا ليضاداهينهدهملواأكدهلال هد

دههي ظو ثددولجد رباديرثاداهد هيكدانثريام

ااالردهملاأالحرددمواللبايشلداهحأد   ال داالرد

ًالالثداونالال  هدهجلمالال دهآلخالالا هاداهالال ديطااحوالالهدهملافب

اههين لطدههيبأينامداه هد أيفداىلدينالهدا ال دألرثالاداالهد

سالالنوردادارشالالا دههيبحالال دههيالال يد نامالال دم دهمالال رد

فن  هدهجلم دافأذ بل دههياال اامدا  نالهدي د مالوخأكد

ا ة  ده هدههياسلهيثدرسنال ه دادانله اللفهدهيتح ال يفد

اىلدههي ظو ثدرلخو ليصدادههيوغ  ثدهيتا لةورامدااالهد

ههملحو  د  نال  دانلامال هدهيومالندهيالأو دهال هدي دد أ 

ده ربادههيبحثوثام

رأخ لئيددإلولبام هد د و دااضداظو ثد لاسوثد

  هئيدابلحاداسأدههيوأذ بدهملوأهينداو ننالهدي د س ال د

يأوللداأ أاداههيونلاسدهيتح  يفداالىلداظو الثدمملهتالثامد

االالو نهدي د بحالال داالالهدامو الال ىدرأخ الاللئيدفغ  الالثد

ا ليضامدادواللجدإلالاادههيوأهو دياداداولاه دههيًبدههي

اىلدي دد  داىلدسلال داالهده الربادههيس توالثددمولب

االالعدههيا لةالالورداهألاالالاهادههين الالوًر؛دهينالاليد ؤهالال د

هيتح  يفداالىلدأال لااديخ اللئيدههيوغ  الثدهيتا لةالورد

(CSSD)ساللاثداالهدهالسو اللذادد0666اداههيويدفوًتبد

ملأادالار؛دد(RD)اعدههيا لةورداهر  يفداىلدفمجو د

امد(CSSD)خوباللذده الل داالالدمملد مال ادهيالهداالن اهلدهال

اا جاادهر  يفداىلده هدههي  لاادس فد ن  دهيأ الهد

ا أههوثدممولزادهيوظ اديالكديذالبدههيس  دي دهيأ الهداالهد

د؛ادههيوغ  ثداههيس جدهيتا لةوردهه رباداههيست اداهاويفا د

 مملد ؤهتهدادهر  يفداىلدههي ظو ثام



 



 امللحق الثاني

 

 

 الجهاز الهضمي
 

 مالف

 "Mouth" 

يتم تكسري الطعام    االاا ال ام خال لاغ  خ ا  

األسنمن واللسمن. واللعمب يلني الغذاء ويسها عملية 

البلع. ويبدأ األخيليز اللعميب   ه م النشم. وال م يربا 

بحيث تكون قريباة خال  أو يرفع ارجة حرارة الطعم ،

ارجة حرارة اجلسم. ويبدأ وعي البلع عند البدء   بلع 

 الغذاء )كرة سمئلة نسبيًّم خل املواا الغذائية(.

 

 اللسان

 "Tongue" 

اللسمن عبمرة عل كتلة ختنقلاة خال الع اغو، والتاي 

تسمعد األسنمن عىل تقطياع الطعام   ق قطاع ةاغرية. 

ألذواق خال اللاو ، وحيتوي اللسمن عىل خساتقبغو ا

واململح ، والمخض ، واملر. والنكهاة هاي عبامرة عال 

 6خزيج خعقد خل الذوق والرائحة ) األنف لدهيم نحاو 

خغيني خل اخلغيم املستقبلة لمسة الشم( واألحمسيس 

املماية )خثا األطعمة الغنية بملتواباا( وخلماس املاواا 

 الغذائية.

 الغدد اللعابية

 "Salivary glands" 

وهناامث ثااغو أ وا  خاال الغاادا اللعمبيااة تنااتج 

اللعمب. ويسمعد املامء املوجاوا   اللعامب عاىل حاا 

جزيئمو الطعم  ، وتسهيا األحمسيس للذوق واملخمط 

  اللعمب يلني الغذاء لغباتغ  والنقاا. وازنازي و 

اهلمضاامة   اللعاامب تباادأ بتحطاايم املااواا الغذائيااة. 

بدأ   التكسري الكيميمئي للنشويمو واألخيليز اللعميب ي

 ق سكريمو بسيطة. والليبم  الادهني يبادأ   تكساري 

الاادهون. والدااوايو  و ناازيم اللياازو يم   اللعاامب 

يعمااغ كمطهاار لتاادخري البكلياام والكمئناامو الدقيقااة 

 األلرى   الغذاء.
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 لسان املزمار

 "Epiglottis" 

لسمن املزخمر هو نسايج يقاو  بادور الدا   أثنامء 

البلع. ويغلق خدلا النجرة ويمنع الطعم  خل الو  

 املمراو التن سية والقدبة اهلوائية.

 

 القصبة اهلوائية

 "Trachea" 

 هي أنبوب تسمح بمرور اهلواء خل و ق الرئتني.

 

 املريء

 "Esophagus" 

املريء هو األنبوبة التي تربط ال م  ق املعدة. عماا 

املريء يكون متوجي لنقا الغذاء عل طريق املاريء  ق 

املعدة )التمعج(. وثلث اجلزء العلاوي خال ع اغو 

  املنتدف هو املريء حتت السيطرة ازرااية ، والثلث 

خزيج خل الع غو ازرااية وغاري ازرااياة والثلاث 

 األانى خل الع غو امللسمء وحده.

 

 العضلة العارصة القلبية

"Cardiac sphincter" 

الع لة العمرصة هي ة   ع يل   الطرف األانى 

خل املاريء. وياتحكم هاذا ةا     السا ع للطعام  

بمملرور  ق املعدة. فعندخم ينقبض يمنع ارجتم  حمتويمو 

املعدة خل العواة  ق املريء، ويرجع اسام  لقرباة خال 

ع لة القلب ، ويمكال أن يتسابب تعطلا    ارجتام  

شاديدة وتاياي للشاعور للمريء )حرقة( قاد تكاون 

 بشكا لمطئ أل خة قلبية.  

 

 املعدة

"Stomach" 

الثلث العلوي خل املعدة يدلا في  املاواا الغذائياة 

ويتم االحت مظ هبم قبا توةيلهم  ق الثلثني السا ليني. 

وحتيط ثغو طبقامو خال الع اغو امللسامء بامجلزء 

الس يل خل املعدة. واالنقبمضمو الع لية ختلاط املاواا 

لغذائية؛ وبملتميل فانن املاواا الدالبة يمكال أن ختمار ا

وختلط خع األمحمض والسوائا وازنزي و املسئولة عل 

شاب  لاز  ،  تكسري الربوتني. والنتيجاة تكاون سامئًغ 

ويتم حتريرهم تدرجييًّم  "chyme"يسمى الكتلة امله وخة 

  االثنى عرشا )اجلازء األو  خال األخعامء الدقيقاة(. 

والاامخض املوجااوا   املعاادة يوقااف ه اام املااواا 

 نزيم الليبم  املعدي الاذي  مالنشوية. وتنتج املعدة أيً  

 يبدأ   ه م الدهون.

 

 العضلة العارصة البوابية

 "Pyloric sphincter" 

ة هي ة   ع ايل ياتحكم الع لة العمرصة البوابي

  خرور الكتلة امله وخة خل املعدة  ق األخعمء الدقيقة. 

وعندخم تنقبض متنع االرجتم  خال األخعامء الدقيقاة  ق 

 املعدة.
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 الكبد

 "Liver" 

هو خدنع كيميمئي   اجلسم ، وخركز السمو . ول  

العديااد خاال املهاام    الساايطرة عااىل عمليااة التمثيااا 

الغذائي وتعطيا اهلرخونمو ، واألاوية ، والسمو . ك  

وهي لليط خل أخاغع الدا راء ،  –أن  ينتج الد راء 

وال س وليبيداو ، والكوليسالو  ، واملاواا امللوناة ، 

يونااامو غاااري الع اااوية خثاااا والربوتينااامو ، واأل

الدوايو . وعما املنظ مو خثا الد راء هاو ت تيات 

 الدهون وتسهيا ه مهم.

 

 املرارة

 "Gallbladder " 

وتقو  ب ر  وختزيل الدا راء ، فوةاو  األغذياة 

ر حي از ازفارا  عال هرخاون االدهنية   االثناى عشا

(CCK)  والااذي يرسااا  شاامراو للماارارة لغنقباامض

و فرا  الد راء و طغقهم   االثنى عرش، حيث تسمعد 

 عىل ه م الدهون.

 

 القناة الصفراوية 

"Bile duct" 

هي القنمة التي حتما الد راء خل املرارة  ق االثنى  

 عرش.

 

 البنكرياس 

"Pancreas" 

البنكريمس وهو غدة خعقدة تنتج عدري البنكريمس 

لغني بملبيكربونمو وازنازي و. وياتم حتريار عداري ا

البنكريمس   االثنى عرش، والذي هاو خكامن عملا . 

ر  ناازيم البنكرياامس النشاام  ق سااكر املااملتو . اويكسا

والليبم  يشقق الدهون  ق جلسرييداو ثنمئية وأمحمض 

اهنية وجليرسو . ويتم حتويا طليعة  نزيم الليبساني 

  البنكريمس  ق اللبسني. واللبسني يقسم الاروابط 

الببتيديااة والربوتااني  ق أمحاامض أخينيااة. وتعااما  

ل البنكريامس الامخض الاذي البيكربونمو املنتجة خا

يدلا األخعامء الدقيقاة. وبمزضامفة  ق ذلاي ، يناتج 

اهلرخونمو التي  –البنكريمس ازنسولني واجللوكمجون 

هلااام أاوار خهماااة   تنظاااايم التمثياااا الغااااذائي 

 للكربوهيدراو والسكر   الد .

 

 القناة البنكرياسية

 "Pancreatic duct" 

البنكرياامس خاال هااي القناامة التااي حتمااا عدااري 

 البنكريمس  ق االثنى عرش.

 

 األمعاء الدقيقة

 "Small intestine" 

أختمر تنقسم  ق  3هي عبمرة عل أنبوبة طوهلم حوايل 
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ساام( ، 33 -88ر )أو  اثغثااة أجاازاء ث االثنااى عشاا

ساام( ، والل اامئ ي )حااوايل 888والداامئم )حااوايل 

 سم(. 888

حتطاايم ر هاو املسائو  األسام    اواالثناى عشا

الغااذاء ، والداامئم والل اامئ ي   املقاام  األو  يقوخاام 

ر املخاامط ابمختدااما الطعاام . وي اار  االثناام عشاا

وازناازي و واهلرخوناامو زمتاام  اهل اام. وخعظاام 

عملياامو اهل اام واالختدااما حتاادو   األخعاامء 

الدقيقة. ولغيم األخعمء ت ر  سكريمو ثنمئية وببتيداو 

و الكمخلة والربوتني. للمسمعدة   ه م الكربوهيدرا

ويتم طي بطمنة األخعمء لزيماة خسامحة الساطح، وياتم 

تزويد هاذا املساطح بشابكة غنياة بمألوعياة الدخوياة، 

  الااد   اوالتااي حتمااا املااواا الغذائيااة املمتدااة بعياادً 

والليمف. املواا الغذائية غري امله وخة متر  ق األخعامء 

 الغليظة.

 

 صامم اللفائفية 

"Ileocecal valve" 

هو الع لة العمرصة   الطرف األانى خل األخعامء 

الدقيقة. عندخم تكاون خ توحاة تسامح ببقميام الطعام  

االنتقم  خل األخعمء الدقيقة  ق األخعمء الغليظة. وعناد 

 غلقهم متنع االرجتم   ق األخعمء الدقيقة.

 

 

 األمعاء الغليظة

 "Large intestine" 

الزائاادة الدوايااة ، تتكااون األخعاامء الغليظااة خاال 

ر . اواألعور ، والقولاون ، واملساتقيم ، وفتحاة الشا

سم.  888سم، وطول  حوايل  6وقطر القولون حوايل 

و  األخعمء الغليظة تكرس البكليم األليامف الغذائياة، 

رة اهل ام، وتكاون اوغريهم خل الكربوهيادراو عسا

 أمحمًضم وغم او. 

واملعمان وتعملج املاواا ومتتص األخعمء الغليظة املمء 

املتبقية وغري امله وخة  ق الربا  الدلب. وعىل جدران 

القولون ُي َر  خممط لاز  للمسامعدة   تلياني الاربا . 

يسمعد عىل محمية جدار القولون خل  موهذا املخمط أيً  

 األرضار امليكمنيكية.

 

 الزائدة الدودية

 "Appendix" 

بع بمألعور، وهي وتتعلق الزائدة الدواية خثا األة

 اجلزء األو  خل القولون. وال يوجد هلم وظي ة خعروفة.

 

 املعي األعور 

"Cecum" 

هو بداية األخعمء الغليظة ، وتدب األخعمء الدقيقاة 

   األعور.
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 املستقيم 

"Rectum" 

 هو خمزن للن ميمو قبا التخلص خنهم.

 

 فتحة الرشج

"Anus" 

تبقي املستقيم هي الع لة العمرصة الرشجية، والتي 

م للتخلص مخغلقً  م وغري  راايًّ . ويمكل التحكم هبم  راايًّ

 خل ال  غو.

 
 



 

 

 امللحق الثالث

 الممرات الرئيسية
 للتمثيل الغذائي

 

 دورة حتلل السكر أوًلا :"Glycolysis" 

 مسارات بيتا اهلوائية اثانيًا :"Beta Oxidation Pathway" 

 دورة حامض السيرتيك )كربس( اثالثًا :"Citric Acid Cycle" 

 سلسلة نقل اإللكرتون ارابعًا :"Electron Transport Chain" 

 دورة اليوريا اخامًسا :"Urea Cycle" 

798 
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ا"Glycolysis":ادورةاحتللاالسكراأوًلا

دورة حتلللل اولوكللو   لل  

اخلطوة األوىل يف متثيلل اولوكلو  

وغري ا من السلكريات األحاديلة 

إلنتلا  الطاةلةو و لك  كلس رد 

الفعل الذي حيول سلكر الل إ  ىل 

فوسللللفات   و   6جلوكللللو  

يتطلللا التفا للل الللذي حيللول 

اولوكللو  مللن اوليكللوج   ىل 

فوسفات  ىل أدينو ين  6جلوكو  

و  ًذا (ATP)ثالثللل  الفوسلللفات 

دورة حتلللللل اولوكللللو  مللللن 

 3اوليكلللوج  مةلللاجة  نلللت  

باملقارنلة مللن حتلللل  (ATP)ذرات 

و (ATP)ذرة  2جلوكو  ال إ ينت  

 نت  من  (ATP)ذرات  ضافية من 

 سلسلة نقل اإللكرتونو

التفا ل الذي حيول الفراكتو  

فوسفات حيتلا   ىل  6 ىل فراكتو  

(ATP)   ؛ ولذلك ينلت  الفراكتلو

مثلل  (ATP)فس الكمية من اللل ن

 ء لاولوكو و وينطةق نفس الشل

والذي يل لل يف   ك اوا كتو  

 فوسفاتو  6اولوكو  
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ا:امساراتابيتاااهلوائيةاثانيًا

 "Beta Oxidation Pathway" 

 

 فا الت بيتا اهلوائيلة  عملل بشلكل متكلرر يف ف لل 

ذر   من الكربون من سلسلة احلامض الل  ن  حتل  

يتم حتلله بشكل كاملو وبيتلا اهلوائيلة حللامض د نل  

 7أستيل كو نزيم   و 9 ذرة كربون  نت  87حتتوي  ك 

(FADH2)  7  و (NADH)و 
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ا:ادورةاحامضاالسيرتيكا)كربس(اثالثًا

"Citric Acid Cycle"ا
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ا:اسلسلةانقلااإللكرتونارابعًا

"Electron Transport Chain" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و  ةارة  ن  و  من اإللكرتونات ي لل :اNADHا-1

(و  ل فق اإللكرتونلات 8يف السلسلة  نل  )املركلا

(NADH)  ىل (Ubiquinone)   ويؤدي ذللك  ىل ضل  

أربع ذرات من اهلي روج  من النسي  الغشلائ   ىل 

غشاء امليتوكون ريا ال اليل و و ت فق اإللكرتونلات 

( وملن " " ىل )السليتوكروإ  (Ubiquinone)من اللل 

 ( خيتزل السيتوكروإ3املركا )                    NADH-Q( خيتزل 8املركا )

 ( يأكس  السيتوكروإ4املركا )                 Succinate-Q( خيتزل 2املركا )

H)املركةات الثالثة األوائل    أجزاء  طلق أيونات اهلي روج  
+
H)واملركا الرابع   يطلق الل  (

+
 و(

 و(Ubiquinone)  و (Cytochrome c)إللكرتون اووالة السيتوكروإ   املركةات الثالثة األوائل مت لة بناةالت ا
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( يعرف بل )التلزال السليتوكروإ( 3لالل )املركا

H)ويض  ذر ل  أللر   ملن اللل 
+
داللل غشلاء  (

حيفللز نقللل ( 4امليتوكونلل ريا اللل اليلو و)املركللا

(  ىل " "اإللكرتونللللات مللللن )السلللليتوكروإ 

  ويض  أربع ذرات ألرى ملن اللل  O2األوكسج  

(H
+
 لكرتونات إلنتا   4( يستخ إ يف 4و و)املركا (

من ذرة واحل ة ملن األكسلج   H2Oذر   من املاء 

O2 و و ةللور  للذا الللزو  مللن الللل(NADH)  لللالل

مضخات سلسلة نقل اإللكرتون يض   رشل ذرات 

(H
+
دالل غشاء امليتوكون ريا ال اليلو وكل ثالث  (

H)ذرات مللن الللل 
+
 عللود  ىل النسللي  الغشللائ   (

للميتوكون ريا من للالل  كلوين ثالثل  فوسلفات 

و (ATP)و نللت  ذرة واحلل ة مللن  (ATP)األدينللو ين 

H)ويتم استهالك ذرة أللرى ملن اهليل روج  
+
يف  (

ارة ملن النسلي  الغشلائ   ىل الع ل (ATP)نقل اللل 

اخللويللةو وبالتللات  نللت  ذر لل  مللن اإللكرتونللات 

(NADH)  ملن اللل  2.2أي حواتATP (89  ÷4  =

 (و 2.2

 و  من  لكرتونات  ل لل السلسللة :اهواFADH2ا-2

(  والللذي يعتللك مركًةللا   يضلل و 2 نلل  )املركللا 

 (Ubiquinone) ىل  (FADH2)و  فق اإللكرتونات ملن 

و يض  أي برو ونات يف فضلاء الغشلاء الل اليلو 

( 4(   و)3و ت فق اإللكرتونات من لالل )املركلا

و وبالتات فعةور ذر   ملن (NADH)حي ث كام يف الل 

للللالل سلسللللة نقلللل  (FADH2)اإللكرتونلللات 

H)اإللكرتون يضل   الات سلر ذرات ملن اللل 
+
) 

ة ذر 8.2دالل فضاء الغشاء ال اليل  وينت  حوات 

(ATP) (6 ÷4  =8.2و) 

 تكون دورة حتلل السلكر  :NADHالعصارةااخللويةاا-3

يف الع للارة اخللويللة  ويمنللع الغشللاء اخلللارج  

و فكيللي يمكللن للللل (NADH)للميتوكونلل ريا الللل 

(NADH)  أن يسلللم اإللكللرتون  ىل سلسلللة نقللل

أ واًجلللا ملللن  (NADH)اإللكلللرتونن ينقلللل اللللل 

اإللكرتونات  ىل ناةالت لاصة يمكن أن  عك غشاء 

 -3روللامليتوكون رياو وأح   ذه النواةل  و جلسل

فوسفات  وينقلل اإللكلرتون  ىل النسلي  الغشلائ  

ا  كوين  (FAD)للميتوكون ريا  ويسلم هلم الل  ونظريًّ

(FADH2) و و ذا اللل(FADH2)  ي لل اإللكلرتون  ىل

 و(ATP)ذرة  8.2 كوين السلسلة حيث يتم 

بنقللل  (malate)ويف القللا والكةلل   قلوإ النللاةالت 

 ىل  (NADH)اإللكرتونللات مللن الع للارة اخللويللة 

النسللي  الغشللائ و وغللرت  غشللاء املتوكونلل ريا 

NAD)لتوصللليل اإللكلللرتون 
+
لللا  كلللوين  ( ونظريًّ

(NADH)  دالل امليتوكونل رياو واللل(NADH)  يقل إ

ذرة  2.2 وًجا من اإللكرتونات للسلسلة لتكلوين 

 و(ATP)من الل 

يمكلن  (NADH)بناًء  ك النواةل والع ارة اخللويلة 

و(ATP)ذرة مللللن الللللل  2.2أو  8.2أن ينللللت  
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ا:ادورةااليورياااخامًسا

"Urea Cycle"ا

ا

النا   من  كسلري األالاا األمينيلة  +NH4بعض من 

يستخ إ يف الرتكيا احليوي للمركةات النيرتوجينيلةو 

يللتم حتويللله  ىل اليوريللا ويفللر   +NH4والفللائض مللن 

 لارجًاو

 

 
 
 



 



 

 امللحق الرابع

 

 

 النمو والرسوم البيانية
 لمؤشر كتلة الجسم                

توجد جمموعة كاملة من الرسوم البيانية للنموو مااةوة 

وهناك ثوث   ،www.cdc.gov/growthchartsعىل الرابط 

النسب املئويوة  وكول  يفجمموعات كل جمموعة خمالفة 

 جمموعة تاضمن رسومًا بيانية لألوالد والبنات كالاايل:

  شهًرا  63للعمر: من الوالدة إىل نسبة الوزن 

  شهًرا  63نسبة الطول إىل العمر: من الوالدة إىل 

  شهًرا  63نسبة الوزن للطول: من الوالدة إىل 

  63نسبة حميط الرأس إىل العمر: من الوالدة إىل 

 شهًرا 

  سنة  22إىل  2نسبة الوزن إىل العمر: من 

  سنة  22إىل  2نسبة الطول إىل العمر: من 

 الوزن إىل الطول  نسبة 

  22إىل  2نسبة مؤرش كالة اجلسم إىل العمر: من 

 سنة 

 

 

 

 

529 

http://www.cdc.gov/growthcharts
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 معجم المصطلحات
 

   ketone bodiesأجسام كيوتينية 

هييا زيئاتييلت زتتييا مت يياي  ييت ثيلاييل زتت   ييي 

ا تلييوه. و تاييتك م ييا ي زأل  ييل  يزألاضيي

زتا .م ن ة عنو ل ما.  زتارث.ه ورزت غي  الي ية 

 تتا لة زتت   ي زتغذزئا تلوه. و

 adenosineأحااااااسف تواااااازان   س ناااااو    

momophosphate (AMP)  

 راب ا   لئا حيت.ي عىل جم .عة تزحوة  يت  ه.

زتف.سييفلت تمييرمع   يي   ييئين تزحييو  ييت 

 زألدان.زاتو

  essential amino acid  محاض   مينية   اااية 

ها زألمحلض زأل  ن ة زتتا جيب زحلص.ل عل هل  ت 

ن زتغذزن؛ أل  زي ك غ  قلدر عىل مصن عهل  ت مليل

 نف هو

    محاااض   مينيااة   اااااية فااا ةاا     ا ااة

conditionally essential amino acid  

 ها زألمحلض زأل  ن ة، تزتتا يف زتظرتف زتعلداة ال 

 

معترب  ت زألمحلض زأل  ن ة زألسلس ة، تتات ث عب 

زتظرتف غ  زتعلداية ععيىل سيع ي زل يللر زليرض 

زي ك افيو زت واو( مصعح أسلس ة ترضتراة أل  

 قورمه عىل ما.انهلو

 nonessential amino  محاض   مينية غا    ااااية 

acid  

ها ن.ع  ت زألمحلض زأل  ن ية ا ايت ما.انهيل يف 

زي ييك  ييت أمحييلض أ  ن يية أت  راعييلت أ يير ؛ 

 تثلتتليل ال حيتلج م.زيرهل يف زت. عة زتغذزئ ةو

  essential fatty acids  محاض  لدهنية   اااية 

ها زألمحلض زتوهن ة زتتا جيب زحلص.ل عل هل  ت 

زتغذزنو تاعترب محض زتل ن.ت ك تمحض زتل ن.ت ن ك 

  ت زألمحلض زتوهن ة زألسلس ةو

  free fatty acids  محاض  لدهنية  حل ة 

ها  راعلت متأتف  ت سالسي ط.الة  ت زتارث.  

تزهل ورت ني، تحتت.ي عىل جم .عية زتارث.ا ي ي 
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زتنهلاييلت تجم .عيية زل   ييي يف زتطييرف يف إحييو  

زآل رو تا ات م ا ي زألمحلض زتوهن ة زحلرة عنو 

راوزت يزن يلق زحلل ض زتوهنا  ت  ئين زيل  

 زت الث ةو

 nonessential fatty  محااض  لدهنياة  ل ا  أااااية 

acid  

هييا أمحييلض دهن يية ا اييت ما.انهييل يف زي ييك؛ 

 زت. عة زتغذزئ ةوتثلتتليل ال حيتلج إىل منلتهلل يف 

  saturated fatty acid  محاض  لدهنية  ملشبعة 

ها زألمحلض زتوهن ية زتتيا  يي   ي  زل.زقي  يف 

تال ت .د ترتزث  ثنلئ ية يف  ،زترتزث  ثلهل ورت ني

 سل لة زهل ورتارث.  هللو

  unsaturated fatty acid  محاض  لدهنية غ   ملشبعة 

  ي ييه سل ييلة هييا زحلييل ض زتييوهنا زتييذي مايي.

زهل ييورتارث.  حتتيي.ي عييىل تزحييو أت أا يير  ييت 

 زترتزث  زلئدت ةو

  محاااااض  لدهنيااااة غاااا   ملشاااابعة   حاس ااااة 

monounsaturated fatty acid  

ه. حل ض دهنا حيت.ي سل لة زهل يورتارث.  ي يه 

 عىل رزثطة  ئدت ةو

  محاااااض  لدهنيااااة غاااا   ملشاااابعة   مل عاااادسة 

polyunsaturated fatty acid  

هيييا أمحيييلض دهن ييية حتتييي.ي ي هيييل سالسيييي 

زهل ييورتارث.  عييىل  رمييني أت أا يير  ييت زتييرتزث  

 زلئدت ةو

 Licensed Dietitian (LD) orأ صائي  ل  ذ ة  مل  ص 

Licensed Dietitian Nutritionist(LDN)  

ه. أ صلئا يف علك زتتغذاة حلصي عيىل مير    

زخللضيعة  لئزتتة زلهنة، تاتعي  زلعيلدا زتت.  ه ية

 تتنظ ك زلامرسةو

  registered dietitian (RD)أ صائي  ل  ذ ة  ملسجل 

ه. زت خ  زلورب تت.ي   عل. لت عيت زتغيذزن 

ز  تزألطع ة تلج ه.ر تزتذي أنجيئ ثنجيلخ  تعيلر 

 تطن ًّل تت ج له اأ صلئا زتتغذاةو

 United States Pharmacopeiaإس رة   س  ة   م  كياة 

(USP)  

 نظ ة أ راا ة ال هتوف إىل زترثح، مك مأس  هل ها 

تلتحيييم  ييت  عييلا  زتنيييلن تزييي.دة ت لرسييلت 

زتتصييين   تزلا.نيييلت زل. ييي.دة يف  نتجيييلت 

 زلا التو

  nutrient content claims سعاء ن  ملح وى  ل ذ ئي 

هييا زدعييلنزت زلحتيي.  زتغييذزئا زل. يي.دة عييىل 

 ع نية يف  زللصيلت زتغذزئ ة، تزتتا مربز  صلئ 

 زل.زد زتغذزئ ةو

 nicotinamide  س نني ثنائي  لنوكليوتيد نيكوتينامياد 

adenine dinucleotide (NAD)  

ني  ت حيل الت زلتاينت  تهي. ه. تزحو  ت زثن

ل عت محي زهل ورت ني  ت إحو   طي.زت ؤتزل 

 ا إىل  ط.ة أ ر ويزتت   ي زألاض

 



 199  عجك زلصطلحلت                                                                                                                         

  hyperglycemia رتزاع اك   لدم 

حلتة غ  طع ع ة مرمف  ي هيل ن يعة زت يار يف تها 

زتو ، تعيلدة  يل ماي.  سي ة  يت سيامت  ير  

 زت اريو

  health history questionnaire ا بيان  ل ار خ  لصحي 

ه. درزسة زستطالع ة متض ت جم .عة  ت زألسيتلة 

تزتتيلرا  زتطعيا  ،زلتن.عة حي.ل زتصيحة زحللت ية

لت زأل ير  تزل.ضي.ع ،تزتصحة زت .  ة ،زت لثم

زلرمعطة ثلتعلي ةو تزلعل. لت زتتا ايتك  عهيل  يت 

زستع ل  زتتلرا  زتصيحا حي.ل زأل يرزض زلئ نية 

تزتع ل يييلت  ،تزلصيييلثلت زحللت ييية أت زت يييلثية

تزألدتاة، تا لعو ثلنتظل  زلتخصصيني  ،زيرزح ة

يف زتتغذايية ل ييرزن مي يي ك حييل ي الحت ل ييلت 

ل ج غيذزئا زترالض ني تيف تقت الحم ختط   ثرني

 صحاو

  food frequency questionnaire ا بيان تك  ر  لطعام 

ه. أدزة ل ح حتل يل تل .زد زتغذزئ ية تزتتيا ا يأل 

ي هل زترالض .  أت أي ع  ي تت ج ي عود زليرزت 

زتتا مؤاي زألطع ة زل ناة عىل أسيل  اي. ا أت 

 أسع.عا أت حهري أت حتى سن.يو 

  gluconeogenesis ا حد ث  لسك  

ه. ما.ات زيل.ا.ز  ت  صلدر غ  ارث.ه ورزم ة 

   ي زتربتمنيو

  team sport logisticsإارت تيجيان  لز ق  ل  اضية 

تزتتن ي م تلتفلصي ي يي ام  ،تزتتنف ذ ،ه. زتتخط  

اتعلم ث امرسيلت زتفيرق تزلنلي يةو تعيىل سيع ي 

زل لل حتت.ي إسنزم ج لت زتتغذاة عيىل زعتعيلرزت 

 ،غذزئ يية قعييي تأثنييلن تثعييو زلامرسيية تزتتييوراب

ثللضلية إىل قضلال متعلم ثإعيوزد زتطعيل  تزحلفي  

 ت تى تأات اتك منلتل زتطعل  يف زتطرامو

  energy continuum ا م  ر ة  لطاقة 

ها   ت.الت   ت رة  ت زألن طة  تيو  يت زحليو 

زألدين إىل زحلو زألقىص عنو     زتنيلط ي ام ث نهيل، 

 تمتطلب زالدة  عوالت طف فة يف إنتلج زتطلقةو

  sterols  ا   ل 

هييا يتيية  ييت زتييوه.  حتتيي.ي عييىل حليييلت  ييت 

 ييت سالسييي زتارثيي. و  زتارثيي.  يف ثن تهييل ثييوال  

   نتل اعرف ثأنه أست تلو تزتا.ت

  osmolality  امولية 

هيي.  ييؤك تنا ييئ زيئاتييلت زتذزئعيية يف زلييلن أت 

زلذاعلتو تزألس .ت ة مؤثر عيىل حراية زل يلرب عيرب 

يعنو ل اا.  زتنا ئ عيىل  يلنعا  يوزر  ،زألغ  ة

ييلو   ييي زل يي رتثلت زتتييا ي هييل يزألغ يي ة لتلف 

 يت أ   إت هل ثوال   زألس .ت ة زألعىل إىل سحب زللن

  ت و
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  steatorrhea إلاهال  لدهني 

ه. حلتة حل ة اتك ي هل زتع .ر عىل ا  لت اع ة  ت 

 زتوه.  يف زتربززو

 dual-energy  شعة  لسينية  ملزس جة للطاقة  ملم صاة 

X-ray absorptiometry (DEXA)  

تها طراية تتي  ك ما.ات زي يك، تزتتيا منطي.ي 

ثلسيتخوز  زتتصي.ار زلحيعلعا عىل   ح زي ك 

 تلت   ئ ثني أن جة زتوه.  تزألن جة ثوت  ده. و

   enrichment إلضاتان  ل ذ ئية 

ها إضلية زتف تل  نلت تزلعلد  تتح ني أت مصين   

 زلنتجلت تئالدة ق  تهل زتغذزئ ةو

ا فاادس مل  ل ااي – ضااط  تان   كاال   Eating ااااتا 

Disorder–Not Otherwise Specified (EDNOS)  

تها زضطرزثلت زألاي زتتا ال م ت.ىف     زلعلا  

ررب زلير  يزتالز ة ت تك م خ صهل عيىل أايل زت ي

زتعصعا أت ييوز  زت ه ة زتعصعا، تتات قو جيت   

 ل اافا  ت  علا  زتت خ   زتتا ا ات تصيفهل 

 ثأال زضطرزب حي يا يف منلتل زتطعل و

  fortification  غذ ة  ملدعمة 

ها ع ل ة إضيلية زتف تل  نيلت تزلعيلد  إىل زلي.زد 

 زتغذزئ ة أت زلرشتثلت زتتا حتت.ي عل هلو

  endocytosis الل ااط 

ه. تس لة تال تصلص زخلل.ي، تي هل حتلرص زل.زد 

 ثغ لن زخلل ة، تاتك زستهالاهل دز ي زخلل ةو

  dietary fiber  ليا   ل ذ ئية 

تيا ايتك زحلصي.ل ها زتارث.ه ورزت زلعيوة، تزت

عل هييل  ييت  صييلدر نعلم يية غيي  قلثليية تلهضييك يف 

زلن ل و تعىل زترغك  يت أ  زألت يلف زتغذزئ ية ال 

م.ير زتطلقة زتالز ة تن لط زخلالال تتانهيل م يلعو 

تزنخفيلض  ،يف زحلفلظ عىل صحة زيهلز زهلضي ا

تمنظ ك   ت.الت  ،  ت.الت زتا.ت  نتل يف زتو 

 زت ار يف زتو و

  soluble fiber لااتلة للذ تان يف  ملاء   ليا  

ها ن.ع  ت زتارث.ه ورزت زتنعلم ة زتيلثلة تلذتثل  

يف زللنو تمعني أال م يلعو عيىل  فيض   يت.الت 

زتا.ت  نتل يف زتو  عنو ثعض زأليرزدو ت صيلدر 

 ،تزت يع  ،زألت لف زتيلثلة تلذتثل  هيا زت ي.يل 

 زتزتوتثعض أن.زع زتف.زاه تزخلرض ،تزتعي.ت لت

  functional fiber  ليا   لوةيزية 

ها زتارث.ه ورزت زتغ  قلثلة تلهضك، تزتتيا هليل 

 مأث زت ي  .ت.  ة  ف وة يف زتعرشو

  insoluble  ليا  غ   لااتلة للذ تان 

ها ني.ع  يت زتارث.ه يورزت زتنعلم ية غي  قلثلية 

تلهضك، تال مذتب يف زللنو ت صلدر هذرب زألت يلف 

 ،زليييل  زألتل  نتجييلت زحلعيي.ب زتال لييةهييا يف 

 تثعض زخلرضزتزتو ،تزتعذتر ،زلارسزت
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  small intestine  معاء  لدقياة 

ه.  ئن  ت زيهلز زهلض ا، ح ث حيوث ي ه زيئن 

زألارب  ت ع ل ية زهلضيك تزال تصيلصو تمني يك 

 ،ريزأل علن زتوق يية إىل ثيالث أق يل  زالثنيى ع ي

 تزتلفلئفاو ،تزتصلئك

  amylaseميليز   

ر زتارث.ه ييورزت إىل يهيي. إنييئاك هلضييك اا يي

 سارالت ث  طةو

  pancreatic amylaseأميليز  لبنك  اس 

ه. إنئاك افرزرب زتعنارال  يف زالثنى عرشي ا يلعو 

 عىل هضك زتن .التو

  passive diffusion الن شار  لسلبي 

ها تس لة تال تصلص زخلل.ي اتك ي هل دي  حراة 

 الل ز ينزق أغ ي ة زخلالايل ييي  زيئاتلت  ت 

 ت ت  الل أت ه زال تالف يف زتنا ئ زلتورجو

  hemolysisإنحالل  لدم 

ه. زا يلر  الايل زتيو  زحل يرزن يف زي يكو تهيذز 

ثييوتررب اييؤدي إىل زليييرزج عييت زهل  . ليي.ثني يف 

 س.زئي زي كو

  peptidasesإنز م  لبب يد ن 

ه. جم .عة  ت زلنيئاامت زتتيا ايتك إنتل هيل  يت 

 الال زأل عيلن زتوق يية تتهضيك زتربتمينيو تهيذرب 

زلنئاامت مع ي عيىل ما ي  زتيرتزث  زتا   لئ ية 

تل السي زتيص ة  يت زتربتم نيلت عأي ثالثية أت 

أقي  ت زألمحلض زأل  ن ة(؛ تثلتتليل اتا.  حل ض 

 أ  نا تزحوو

   enzymes إلنز امن 

.عة  يت زتربتم نيلت زلعييوة زتتيا مت  يي ها جم 

 ه تهل يف حتف ئ زتتفيلعالت زتا   لئ ية زحل .اية يف 

 زي ك و

  coenzymes إلنز امن  ملساعدة 

ها  ئاتيلت عضي.اة حتتي.ي عيىل ي تيل ني عب( 

تمرمع  ثإنئاامت من ي  أت مئايو  يت قيورهتل عيىل 

 حتف ئ زتتفلعالت زألاض ةو

  amenorrhea ناطاع  لطمث 

 ،مأ ر أت م.قف غ  طع عيا تليوترة زت يهراة ه.

 تحيود ثأقي  ت أرث  دترزت حهراة يف زت نةو

   isomerإ ز م  

تها  راعلت   ي زتوه.  غ    ععة قو اا.  هلل 

نفس زتنا ب زيئاتا لراب آ ر، تتات م. و يف 

 حاي هنويس لتلفو

  dipeptide لبب يد ن  لثنائية 

زثنني  يت زألمحيلض  ته. ثرتمني ث    اتا.   ت

ل ثرتزث  ثعت واةو  زأل  ن ة ارمعطل   ع 

  polypeptide لبب يد ن  مل عدسة 

 يت  91ها  ئين ثرتم نا اتا.   يت أا ير  يت 
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زألمحييلض زأل  ن يية زتتييا مييرمع  عييرب زتييرتزث  أت 

 زت نوزتو

  fat substitutesتد ئل  لدهون 

ها ده.  زصطنلع ة   ت وة  يت زتارث.ه يورزت 

أتزتربتم نلت أت زتوه.  تزألطع ة زتتا م.ير نفس 

زلذزق تزلل يس تليوه. ، تتايت ثعيود أقيي  يت 

 زت عرزت زحلرزراةو

ت نامج تعليمي يف  مل طلبان   اااية يف علم  ل  ذ اة 

Didactic program in Dietetics  

ه. ثرنل ج أالدا ا تلحص.ل عىل در ة  ل ع ة يف 

 توعلك زتتغذاة لوة أرث  سن.ز

  complementing proteins لرب تينان  ل كميلية 

ها جم .عة  ت زثنتني أت أا ير  يت زلي.زد زتغذزئ ية 

ل مي.ير  زتربتم ن ة غ  زتال لة، تزتتا ح نام مؤاي  ع 

 جم .عة ال لة  ت زألمحلض زأل  ن ة زألسلس ةو

  lipoproteins  لرب تينان  لدهنية 

تزتييو و هييا  يي.زد منيييي زتل ع ييوزت يف زتل  ييف 

تمتا.   ت ن.زة  رائاة متا.   يت زيل ي اوزت 

 ،زت الث يية،  تحييي   طييل غطييلن  ييت زتربتم نييلت

تزتا.ت  نتلو تأني.زع لتلفية  ،زتف.سف.ت ع وزت

تختتلف  ، ت زتربتم نلت زتوهن ة  . .دة يف زي ك

 تزتا ليةو ،تزتتا.ات ،ثنلن  عىل زحلجك

  complete protein لرب تينان  لكاملة 

ا  صور  ت زتربتم نلت، تزتذي ا و زي ك ثاي ه

  ت زألمحلض زأل  ن ة زألسلس ة ثا  لت علت ةو

  high-quality proteinت  تينان عالية  جلوسة 

ته.  صور  ت زتربتمني حيت.ي عىل جم .عة ال لة 

 ت     زألمحلض زأل  ن ية زألسلسي ة تزألمحيلض 

لض زأل  ن ة زلضلي ة زتتيا متي.ير تنا يب زألمحي

زو ،زأل  ن ة غ  زألسلس ة  تهتضك   و 

  incomplete proteinت  تينان غ  مك ملة 

تها  صلدر  ت زتربتم نلت ال حتت.ي عىل جم .عة 

 ال لة  ت زألمحلض زأل  ن ة زألسلس ةو

  anabolic لبنائية 

هييا ع ل يية زتت   ييي أت زتن ييلط  زتييذي اييؤدي إىل 

زتعنيلن هيا إصالخ زألن جة أت زتن .و تهر .نلت 

 أحو زلحفئزت تلعنلنو

  polyols لبوليوالن 

ها يتة  ت زلحل لت زتغذزئ ة تزتتا م. و يف ثعض 

زتنعلملت، تتايت ال ايتك هضي هل ث يه.تة تحتييم 

 ثلتتليل سعرزت حرزراة أقيو

  oligopeptide لبيب يد ن  مل عدسة 

 91إىل  9هيي.  ييئين  ييت زتربتمييني اتايي.   ييت 

ل ثرتزث  ثعت واةوأمحلض أ  ن ة  رمعطة    ع 

  beta-oxidationلألكسدة  -تي ا

ا زألتل يف زتت   ييي زتغييذزئا يهيي. زل ييلر زألاضيي

تزتذي انتج زثنني  ت  ئاتيلت زتارثي.   ،تلوه. 
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 يف اي  رة  الل دترزت سل لة زألمحلض زتوهن ةو

  pyruvate لب  تيا 

 ه. زتنلمج زتنهلئا تتحلي زيل.ا.زو

  sodium bicarbonateتيك تونان  لصوس وم 

ه.  راب ا   لئا  . .د ثلتو  ا لعو يف زحلفلظ  

عىل زتت.زز  زحل يض تزتيلعيوي تلج يك، تاعتيرب 

ث ارث.نلت زتص.دا.   ت أق.   راعيلت زسيتعلدة 

 زالست فلن زتا   لئ ة يف زتو و 

  hematuriaتيلة سمو ة 

 ؤك عىل زنحالل زتو ، تا. و زهل  . لي.ثني  .ه

 أت زل . ل.ثني يف زتع.لو

  thermic effect of food (TEF) ل أث   حل  رف لألطعمة 

زاييلدة زتطلقيية زل ييتهلاة زلرمعطيية ثتنييلتل  تهيي.

 زألطع ةو

 thermic effect of activity ل اأث   حلا  رف للنشااط 

(TEA)  

لع ة زتطلب عيىل زتطلقية ها ا  ة زتطلقة زلطل.ثة تت

  ت أي ن لط ثوينو

  Diet historyتار خ  ل ذ ء 

ه. ن . ج أا ر ح .ت ة ي   زتع لنلت عيت منيلتل 

زتطعل ، تمتطلب إ رزن  يلثلة، تأ  ا تعرض ي هل 

زلييو .ل زتغييذزئا زل ييجي تسييل.ا لت زتغييذزن 

تزتعلدزت زحلوا ة تط.الية زليو  يف منيلتل زلي.زد 

زتغذزئ ة تأنامط زلامرسة زترالضي ةو تهنيلح حل ية 

ميلرا   تي صلئ ني زليورثني تزليلهرات تت يج ي

 زتغذزنو

  lipid peroxidation ل أكسد  لدهني 

ه. مفلعي ا   لئا اتك ي يه م يا ي  ئاتيلت  يت 

زتوه.  حواوة زتتفلعيي، تحتتي.ي عيىل أا يجني 

 ززئوو

  ATP poolجتمع   س نو    ثالثي  لزوازان 

زلتي.زير يف زتعضيالت تزلتيلخ  ATPه. جت ي  زتيي 

 ث ه.تةو

  oral cavityجتو ف  لزم 

زسك آ ر تلفيك، تزتيذي ا ياي زييئن زألتل  يت 

 زتينلة زهلض  ةو

  hydrolysis ل حلل 

ئ ية متطليب زالسيتفلدة  يت زليلن ته. ع ل ة ا   ل

 زترتزث  زتا   لئ ة ثني زتعنلرص أت زيئاتلتو رستا

 تتارس زترتزث  ثني ثعت وزت زألمحلض زأل  ن ةو

  hydrolyzed proteinفلل  لرب تني 

ربتمني، تزتذي علدة  ل اا.  يف حاي ه.  صور تل

 ا ي، تحيتي.ي عيىل زتربتم نيلت زتتيا  ضيعت 

تما ي  زتربتم نيلت زألا ير  ،تع ل ة هضك سلثيه

ز إىل أصغر  تعودة  ثالثا أت ثنلئا زتععت وو ،معي و 

 

 bioelectricalفليااال ماا ماااة  لكه تااااء  حليو اااة 

impedance analysis (BIA)  
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زي يك زتيذي ايي س  ه. أسيل.ب تتي ي ك ماي.ات

 يلت ة مويم زتت لر زتاهرثلئا غي  زليورح  يالل 

زي ك تحت ب ن عة زتوه.  يف زي ك  ت  يلت ية 

 هذرب زتي لسلتو

  muscular enduranceفمل  لعضلة 

ها قورة زتعضلة أت جم .عة  يت زتعضيالت عيىل 

 مارزر زتع ي ثوت  زتتعبو

  cardiorespiratory endurance ل حمل  لالبي  ل نزيس 

ه. قورة نظل  زتيليب تزألتع ية زتو .اية تزيهيلز 

زتتنفيس عىل ميواك زتو  تزألا جني إىل زتعضالت 

تزتتا ثوترهل  ات زتعضالت زتعل لة  ت  ،زتعل لة

زالسييت رزراةو تهييذز  ييؤك عييىل زتل لقيية زهل.زئ يية 

 تل خ  أت زتل لقة زتيلع ةو

 Tolerable Upperفمال  ملسا و ان  لعلياا  ملاأ و ة 

Intake Level (UL)  

ه. أعىل   ت.   ت زل.زد زتغذزئ ة زلتنلتتية ا.  ًّيل، 

تزتتييا ال م يياي أي آثييلر صييح ة ضييلرة تييييرزد 

لو  ع .  

  fat loadingفميل  لدهون 

ها  لرسلت يف منيلتل ت عيلت غذزئ ية علت ية يف 

%  ييت إ ييليل زت ييعرزت 91 ييت  <زتييوه.  عأي 

 ل  قعي زلنلي لتوأا 9إىل  9زحلرزراة(  الل 

  carbohydrate loading فميل  لك توهيدر ن

ها  طة علت ة زتارث.ه ورزت زتغذزئ ة زل تخو ة 

تلرالضيي ني زتتح ييي تهتييوف إىل غ يير  الاييل 

 زتعضالت ثليل ا. نيو

  glycemic loadفميل نسبة  لسك  تالدم 

ه. تس لة تتي  ك زتتيأث  زت يل ي تن يعة زت يار يف 

زتنظل  زتغذزئا ثنلن عىل  ؤك ن عة زت ار زتو  تيف 

يف زتو  تعود زتارث.ه ورزت زلت.يرة يف اي حصة 

 ميو   ت زل.زد زتغذزئ ة زلتنلتتةو

  satiety ل خمة 

ه. زست رزر زت ع.ر ثلال تالن ثعو زت. عة زتغذزئ ة، 

 تا لعو عىل حتواو زتفنزت زتفلصلة ثني زت. علتو

  steady state exercise ا ة  ل در بان   ن  حلالة  ملس

تها أي   ت.   ت زت وة تين طة زتعون ة، تزتتا 

عت  ATPاتك ي هل ملع ة زتطلب عىل زتطلقة لنتلج زتي 

 طرام زتنظل  زهل.زئاو

  hour dietary recall-24ااعة  42تذك   ل ذ ء يف  لا 

هييا طراييية ي يي  زلعل. ييلت حيي.ل زألطع يية 

زترايل  ميذار   ي   زلتنلتتة، تزتتا متطلب  يت

 99زألطع ة تزلرشتثلت زلتنلتتة يف زت .  زت لثم ع

سلعة(و تعىل زترغك  ت أال ت  ت زتطراية زألا ير 

دقة ي   زلعل. يلت عيت ا  ية زتغيذزن، تتانهيل 

ا اييت أ  ميييو  ياييرة عييت منييلتل أي راييل  يف 

زيل ة زألتىل تلت لتر إ ز النت زألني.زع زأل ير  

 غ   ت.يرةو  ت م ج ي زتغذزن
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  translation لرتمجة 

تها ع ل ة قرزنة زتتعل   لت زي ن ة زل. .دة عيىل 

زحل ض زتن.تي زترس.ل تإنتلج ثرتم نلت ث.زسطة 

 زتراع.س. و

  food recordتسجيل  ل ذ ء 

ل ي   ث لنلت زلو .ل  ته. زألسل.ب زألا ر ح .ع 

زتغذزئاو تاتطليب م يج ي  عيلك ي  ي  زلي.زد 

 9 – 9 – 9رتثلت زلتنلتتية يف يينة ية تزل زتغذزئ 

 يف أت زتتنيلتل تقيت يف زتا  ية م.ث م تانعغاو أال 

اييت ثعييو  تييك تلحصيي.ل عييىل   تقييت أقييرب

  عل. لت أا ر دقةو

  water intoxicationتسمم  ملياه 

حلتيية ميينجك نت جيية زليييرزط يف منييلتل زلييلنو  هييا

 تا ات أ  ماي.  زتنت جية زتنهلئ ية حلتية  رضي ة

  عرتية ثلسك ني  ص.دا.  زتو و

  facilitated diffusionتسهيل  تيس   الم صاص 

ه. تس لة تال تصلص زخلل.ي، تزتتا ي هيل حيتيلج 

زي ك إىل ن.زقي زتربتمني تنيي زل.زد عيرب زألغ ي ة 

  ت  الل يرق زال تالف يف زتنا ئو

  atherosclerosis    نياتصلب  لش

رزاني زتنييل ك عييت يهيي. زتتضيي  م زتتييورجيا تل يي

زتنسعلت زتوهن ة عيىل  يورزال زتوز ل ية و ت ي  

 رتر زت.قت ا ات هلذرب زتنسعلت زتوهن ة أ   ني  

مويم زتو  إىل زألن جة زحل .اة؛  ل ات عب يف ني  

تنت جة زالن وزد زتال ي حتوث  ،إاصلل زألا جني

 زت.يلة تلخالالو

  goiterتضخم  ل دة  لدرقية 

نت جة ني  عنرص زت .دو تانتج عت ها حلتة طع ة 

مضخك زتغوة زتورق ة م.س   يف زييئن زت يفيل  يت 

 زترقعةو

  fatigue ل عب 

ها حلتة  لداة مت  ي يف نيطة  ت زت.قت ال ا ايت 

 ي هل زلحليظة عىل زتع ي زلؤد و

  bonking ل عب  لشد د 

ها حلتة اا.  ي هل رال  زتتح ي يف معب حواو 

زحلفلظ عىل زل يت.  زحليليل  يت تعو  زتيورة عىل 

يل  ثلت.صي.ل إىل "زتن لطو تايام هي.  عيرتف أاض 

تاايي.  عنييو زسييتنفلد زي ييك  "زحلييوتد زتعل ييل

   ت.الت زيل ا. ني يف زتاعو تزتعضالتو

  sports nutrition ل  ذ ة لل  اضيني 

ها جملل  تخص  يف درزسة ت لرسة  .ض.علت 

 زتتغذاةو

  defecation ل  وط 

  ل ة زللداة ل رزج زتربزز  ت يتحة زترشجوه. زتع

  photosynthesis ل مثيل  لضوئي 

ه. ع ل ة متطلب طلقة تي هل ملتي  زتنعلملت زتطلقة 
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زتضيي.ئ ة  ييت زت يي س، تم ييتخو  هييذرب زتطلقيية 

تتج  يي  ثييلين أا يي و زتارثيي.  تزلييلن تتايي.ات 

 زتارث.ه ورزتو

  glycolysis ل مثيل  ل ذ ئي للجلوكو  

عت ما ي  زيل.اي.زو  زل ؤتلا يلر أاضه. زل 

ته.   لر يراو  ت ن.عه، ح ث إنه ا ات أ  اع ي 

 ثوت  أت يف ت .د زألا جنيو

  inadvertent dopingتنا ل  ملنشطان تد ن قصد 

ته. زت.ض  زتنل ك عت منلتل أي رال   ا الت 

تل. علت زتغذزئ ة تثوت  علك ته ا ايت أ  ايؤدي 

 ل.زد حمظ.رةوإىل نتلئج إجيلث ة 

  positive energy balanceتو  ن  لطاقة  إلجيايب 

ها حلتة ااي.  ي هيل جم ي.ع زت يعرزت زحلرزراية 

زلتنلتتيية أاييرب  ييت زت ييعرزت زحلرزرايية زت .  يية 

زل تهلاةو تم.زز  زتطلقة زلجيليب ايؤدي إىل زايلدة 

 زت.ز و

  negative energy balanceتو  ن  لطاقة  لسلبي 

.  ي هيل جم ي.ع زت يعرزت زحلرزراية ه. حلتة ااي

زلتنلتتيية أقييي  ييت جم يي.ع زت ييعرزت زحلرزرايية 

زل تهلاةو تاؤدي م.زز  زتطلقة زت لعا إىل يييوز  

 زت.ز و

  nitrogen balanceتو  ن  لنيرت جني 

ه. طراية ترصو زتن نت يني يف زي يكو تعنيو ل 

اا.  زلو .ل زتغذزئا  ت زتن نت ني عأي زايلدة 

ا لتي زتن نت يني زخليلرج عأي يييوز   زتربتمني(

 زتربتمني( اتك حتي م م.زز  زتن نت نيو

  tripeptideثالثي  لبب يد 

ه.  ئين ثرتم نا اتا.   ت ثالثة  يت زألمحيلض 

 زأل  ن ة  رمعطة عرب رتزث  ثعت واةو

 adenosine triphosphate ثالثي توازان   س ناو    

(ATP)  

ة زلصور زلعلك تلطلقة ته. زيئين زتذي اعو ث  لث

 زتالز ة تع ي  الال زي كو

  female athlete triad لثالثي لل  اضيني   ناث 

تها جم .عة  ت ثالثة ظيرتف  رمعطية غلتع يل  يل 

حتيييوث تلرالضييي ني زلنيييلث زتصيييغل،ر تهيييا 

تعييو  زنتظييل  زتييوترة  ،زالضييطرزثلت يف زألاييي

 تقلة ته لحة زتعظل و ،زت هراة

 adenosine diphoshate س نااو    ثنااائي توااازان  

(ADP)  

ه.  راب ا   لئا حيت.ي عىل جم .عتني  ت  رزت 

زتف.سفلت مرمع      ئين تزحو  ت زألدان.زاتو 

تثنلئا ي.سفلت زألدان.زات عنو ل متك إضيلية  رة 

 ي.سفلت ته اصعح ثالثا ي.سفلت زألدان.زاتو

  dehydration جلزا  

زت لعا عأير يييوز   ها حلتة منتج عت م.زز  زللن

 زللن أا ر  ت منلتته(و
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  galactose جلالك و  

 ته. سار ث    ا. و يف زحلل بو

  diglyceride جللس  د ن  لثنائية 

ها ت ع وزت متا.   ت  ئين تزحو  ل رستل    

 زثنني  ت زألمحلض زتوهن ة زلرمعطةو

  glucose جللوكو  

ل ه. تزحو  ت زت ارالت زتع  طة تزألا ير  حي .ع 

يف زتطع عة تاعت و عل ه زلن يل  يف زحلصي.ل عيىل 

 زتطلقة زخلل.اةو

  glycerol جلليرس ل 

ه. ثالث  رزت  ت زتارث. ، تزتتا م اي زتع .د 

 زتفيري تلجل  اوزت زألحلداة تزت نلئ ة تزت الث ةو

  monoglyceride جلليرس د ن   حاس ة 

 رتل  ي يها تع وزت متا.   ت  ئين  ت زيل  

 حل ض دهنا تزحو  رمع و

  triglycerides جلليس  د ن  لثالثية 

هييا يتيية  ييت زتييوه.  متايي.   ييت  ئايي   ييت 

رتل  تصيلة ثي الث  رزت  يت زألمحيلض يزيل  

 تا لر إت هل علدة ثلسك زتوه.  زت الث ةو ،زتوهن ة

  glycogen جلليكوجني 

هيي. حيياي ختييئات زتارث.ه ييورزت يف زخلالاييل 

ايي. ني اتايي.   ييت زت السييي زحل .زن ييةو تزيل 

زلتفرعة  يت  ئاتيلت زيل.اي.ز زلرمعطية ث ياي 

  عيوو

 American Dietetic مجعيااة  لسااك ف   م  كيااة 

Association (ADA)  

أ صييلئا يف  91111هييا  نظ يية حتتيي.ي عييىل 

رف عيىل زعيتامد أ صيلئ ا يزتتغذاة  يلر ، تم ي

زتتغذاة، تم.ير زت.قت زلنلسب تزلعل. لت زتوق ية 

 عت زتتغذاة تلج ه.رو

  gastrointestinal tract (GI tract) جلها   هلضمي 

تزأل علن  ،تا  ي زيهلز زهلض ا  نلطم ها زلعوة

 زتوق ية تزأل علن زتغل ظةو

  hunger جلوع 

ها إحلرة   واة   ي زجمرة زلعوة تحتفئ زت خ  

 عىل منلتل زتطعل و

  gene جلينان 

زتن.تاة زل. ي.دة  تها م ل ي  عني  ت زألمحلض

دز ي ن.زة زخلل ة، تحتتي.ي عيىل  عل. يلت حي.ل 

 ا ف ة ثنلن زلنئاامت تزتربتم نلت زأل ر و

  DNA حلامض  لنو ف 

ه. زيئاتلت زتتا م اي زليلدة زت.رزث ية زل. ي.دة 

 دز ي ن.زة زخلالالو

  limiting amino acid حلد   سنى م    محاض   مينية 

 ة زألسلس ة تغي  زألسلسي ة تها زألمحلض زأل  ن

  ت  صلدر ثرتم ن ة غ  ال لةو

 brush border حااد س  لز شاااة للسااك  ان  لثنائيااة

disaccharidases   

ها زلنئاامت زهللضي ة زتتيا منتجهيل زخلالايل  يت 
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ر زت يارالت زت نلئ ية ي وزر زأل عيلن تزتتيا ما ي

 ت ارالت ث  طةو

  amino acid حلمض   ميني 

تمتاي.   ،عنة زألسلس ة تعنيلن زتربتمينيه. اعترب زتل

 ،(Cزألمحيييلض زأل  ن ييية  يييت  رزت زتارثييي.  ع

تزتن نت ني  ،(Oتزألا جني ع ،(Hتزهل ورت ني ع

 (وNع

  ketoacidosisمحض  لكي ون 

زتييتح ض زتا تيي.ين يف زتييو  زتنييل ك عييت مييرزاك 

 أ  ل  ا .م ن ةو

 transfer ribonucleic acid حلماض  لناو ف  لناقال 

(tRNA)  

ة عت مي.ي  زل ؤتته. ن.ع  ت زألمحلض زتن.تاة ت

زألمحلض زأل  ن ة زلحودة تلراع.سي.  أثنيلن إنتيلج 

 زتربتمنيو

  extracellular ارج  خللية 

ه.  صطلح ت.صف زل.زد تزت ي.زئي أت زتعنيلرص 

 زأل ر  زل. .دة  لرج زخلالالو

 رب ء  ل  ذ ة   لصاحة   ل  اضاة   لالاب     عياة 

 Sports, Cardiovascular and Wellness  لدمو ااة

Nutritionists (SCAN)   

تهك جم .عة  يت زلهن يني يف  لرسية زتتغذاية  ي  

زخلييربزت تزلهييلرزت يف جمييلل معئاييئ دتر زتتغذايية 

 ،تزتعلي ة ،تزتصحة زتيلع ة زت.علئ ة ،تزألدزن زتعوين

 تز تالالت منلتل زتطعل و

  nutritionist ب   ل  ذ ة 

زت خ  زتذي قو اا.  أت ال اا.  تواه نفس ه. 

 زخللف ة   ي أ صلئا زتتغذاة زلعت و أت زل جيو

  weight cutting زض  لو ن 

تعيلدة ماي.  اتحضي   ،ه.  لرسة ييوز  زتي.ز 

تل نلي ة أت تلرغعة يف زالحنزح يف زتفتلت زت.زن ية 

 زألقي تتتح ني زألدزنو

  adiposity لية شحمية 

  ت زتوه. و ل ة تزحوة 

  intracellularس  ل  خلال ا 

أت  ،تزت .زئي ، صطلح ا تخو  ت.صف زلا.نلت

 زل.زد زأل ر  زل. .دة دز ي زخلالالو

  essential body fatسهون  جلسم   اااية 

ها زتوه.  زل. .دة دز ي زي ك، تزتتا ال غنيى 

 عنهل تلعن ة زتطع ع ة تت.ظلئف زي كو

  nonessential body fat  لدهون غ    اااية

تم  ى  ،ها زتوه.  زل. .دة يف زألن جة زتوهن ة

ل زتوه.  زلختئنةوأ  اض 

  peptide bondر  تط  لبب يد 

ه. ن.ع  يت زتيرتزث  زتا   لئ ية زتتيا ميرث  ثيني 

جم .عة أ يني تزحيو  يت زألمحيلض زأل  ن ية  ي  

جم .عة  ت محض أ  نا آ ر  ت زألمحلض زأل  ن ة 

 زتربتمنيو عنو ما.ات
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  endurance athleteر ايض  ل حمل 

ه. أحو زترالض ني زتذات ا ينا.  يف زترالضيلت 

 9دق ييية إىل  91زتتييا مت  ييئ ثلالسييت رزراة ع ييت 

 سلعلت(، تم تخو  ي هل جم .علت عضل ة اع ةو

  ultra-endurance athlete ل  اضيون تائاي  ل حمل 

ذات هك جم .عة يرع ة  ت رالضي ا زتتح يي، تزتي

انخرط.  يف تحوزت موراع ة   ت رة  ت زألن طة 

زتتا م ت ر أا ر  ت أرث  سلعلتو زتر ي زحلواوي 

تسعلقلت زللرث.    لال  هلذز زتن.ع  ت زترالضي ني 

 يلئيا زتتح يو

   ribosomes ل  بواوم 

ة عييت مصيين   زل ييؤتتهيي. زتعضيي لت زخلل.ايية 

 زتربتمنيو

 messenger ribonucleic acid ل  بوك مواااااوم 

(mRNA)   

هيي. نيي.ع  ييت زألمحييلض زتن.تايية تزتييذي حي ييي 

زتتعل امت زي ن ة تتصن   زتربتمني  يت دز يي ني.زة 

 زخلل ة إىل زتراع.س.  يف س ت.ثالز  زخلل ةو

  retinoids ل   ينول 

ه. يتة  ت زلراعلت زتا   لئ ة تزتتا توهيل مرا يب 

 ،تزترات نلل ،ا   لئا   لثه تف تل ني عأ(و زترات ن.ل

تمحض زترات ن.اك هيك ثالثية أحيالل ن يطة  يت 

ي تل ني عأ(، تزتتا منت ا إىل علئلية زترات ن.ايو  يت 

 زلراعلتو

  villi لز  ئد  لاص ة 

تها ععلرة عت زتزئو عيىل حياي قضي ب صيغ  

 مغطا  ورز  زأل علن زتوق يةو

  kilocalories (kcals) لسع   حل  رف 

ته.  يوزر زتطلقة زحلرزراة ه. تحوة ق ل  زتطلقةو 

زتالز ة تري  در ة حرزرة تزحو تن  ت زللن در ة 

 تزحوة  ت.اةو

  sucrase لسك    

ر زت يارتز إىل  ئاتيلت يه. إنيئاك هلضيك اا ي

  ل.ا.ز تيرزات.زو

  sucrose لسك    

ها سارالت ثنلئ ة اتك منلتهليل ث ياي حيلئ  عيىل 

لة ه تة حع.ب زت ارو تمتا.   ت  ئاتيلت  تصي

  ت زيل.ا.ز تزتفرزات.زو

  type1 diabetesاك ف  لنوع    ل 

ه. ن.ع  ت زت اري تي ه ات.قف زتعنارايل  عيت 

إنتلج زلن .تنيو تحيتيلج  ير  زت ياري زتني.ع 

زألتل حليييت زلن يي.تني زخللر  يية تل  ييلعوة يف 

 زحلفلظ عىل زل ت.الت زتطع ع ة تل ار يف زتو و

  type2 diabetesاك ف  لنوع  لثاين 

ه. ن.ع  ت زت اري، تي يه ا يت ر زتعنارايل  يف 

إنتلج زلن ي.تني تتايت زخلالايل ال م يتج ب تيه؛ 

تثلتتييليل انييتج زرمفييلع   ييت.الت  ل.ايي.ز زتييو و 
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 99تزأليييرزد زتييذات اعييلن.  زت يي نة تييي.ق سييت 

 اا.ن.  يف  طر  تئزاو هلذز زلرضو

  monosaccharideاك  ان أحاس ة 

رو تهييا زتلعنييلت هييا  ييئين تزحييو  ييت سييا

زو  زألسلس ة يف ثنلن زتارث.ه ورزت زألا ر معي و 

  simple sugers لسك  ان  لبسيطة 

هييا زسييك آ يير تلارث.ه ييورزت زتع يي طةو تهييا 

سارالت م. و يف  ئاتلت زت يار زت.زحيوة عأي 

سارالت أحلداية( أت زثنيني  يت  ئاتيلت زت يار 

 زلرمعطة عأي سارالت ثنلئ ة(و

 disaccharide  لسك  ان  لثنائية 

معترب ارث.ه ورزت ث  طة، تمتأتف  ت زثنيني  يت 

  ئاتلت زت ار زلرمعطةو

  oligosaccharide لسك  ان  مل عدسة 

 يت  91إىل  9ها ارث.ه ورزت  عيوة متا.   يت 

 زت ارالت زتع  طةو

  polysaccharide لسك  ان  مل عدسة 

 99متا.   يت  ها زتارث.ه ورزت زلعيوة، تزتتا

أت أا ر  ت زت يارالت زتع ي طة زلرمعطيةو تزتن يل 

تزيل ا. ني ه. حياي  يت أحيالل زت يارالت 

 زلتعودةو

 branched chainاالال   محااض   مينياة  مل ز عاة 

amino acids (BCAA)  

جم .عة  ت زألمحلض زأل  ن ية، تزتتيا ااي.   ها

تعيىل عايس  ،زتارث.  ي هل  ت  لنيب زت ل يلة

هل  ت زألمحلض زأل  ن ةو تزألمحيلض زأل  ن ية غ 

آا .ت.سييني  ،(leucine)زلتفرعيية م يي ي ت  ييني 

(isoleucine)،  ت زتفلتني(valine)و 

-medium لسالال  مل واطة م   جلليرس د ن  لثالثية 

chain triglycerides (MCT)  

تها ع ل ة زرمعيلط  يئين  يت زيل  ي تل  ي  

 لض دهن ةوسل لة  ت.سطة  ت ثالثة أمح

 citric acidالسلة حامض  لسايرت   دس رة كا ت   

cycle  

ها أحو زل لرزت زألاض ة زترئ   ة تنظيل  زتطلقية 

يييل ثيييوترة حيييل ض  زهلييي.زئاو ت عرتيييية أاض 

ا هيي. إززتيية يزتارث.ا يي ل كو تدترهييل زترئ  يي

 زهل ورت ني  ت زلراعلت زتتا  ر عل هلو

 electron transport chainالساالة نااال  إللكاارت ن 

(ETC)  

ه. زل لر زألايض زتنهيلئا تنظيل  زتطلقية زهل.زئ يةو 

ل عييت نيييي زهل ييورت ني  ييت  ييلدة ؤتتهيي. زل يي

 (ATP)ا   لئ ة تزحوة إىل أ ير  تيف ماي.ات زتيي 

 تزللنو

  euhydrationاو ئية  إلماهة 

ها حلتية  يت مي.زز  زت ي.زئي، تزتتيا ايتك ي هيل 

 ل ا  ة الي ة  ت زل لربوزستعوزل ييوز  زل لرب  ت  ال

  Cytoplasm لسي وتال م 

 ه. زت.س  زللئا دز ي زخلالالو
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  secretinايك   ني 

ر حيفيئ يته. هر .  افرزرب زي ك  ت زالثنيى ع ي

 إطالق زتع ارث.نلت  ت زتعنارال و

  satiation لشبع 

هيي. زت ييع.ر ثييلال تالن، تزتييذي اصييلحب منييلتل 

 ييت زت. عيية زتطعييل  تارسييي إحييلرزت تالنتهييلن 

 زتغذزئ ةو

   muscle dysmorphiaشذ    لبنية  لعضلية 

تهنلح ن.عل   ت م .رب ص.رة زي ك، تزتتيا ي هيل 

زأليرزد تيوهيك إن يغلل  ا يف أت  فيرط أت عيو  

زترضل عت حجك زي ك تزتعضالتو تحذت  زتعن ة 

ز يف رالضة اامل زأل  ل   زتعضل ة ها زألا ر زنت لر 

 زتذا.ر ترزيعا زألثيللو

  bulimia nervosa  لرشه  مل يض  لعصبي

ه. حلتة  رض ة م.صف ثتارزر تعو  زت  طرة عىل 

منلتل عود اعي   يت زت يعرزت زحلرزراية يف يينة 

تمل هل ع ل ة مطه  عت طرايم  ،قص ة  ت زت.قت

ري أت ثلسيتخوز  زلل نيلت ت  يورزت يزتتي ؤ زتي 

 زتع.لو

  free radicals لشاوق  حل ة 

ها  ئاتلت حواوة زتتفلعيي تحتتي.ي عيلدة عيىل 

زألا جني تتيوهيل إتانتنيلت  فيردة يف ق.قعتهيل 

زخللر  ةو تث عب طع عتهل زت واوة زتتفلعيي يلييو 

م.رطت زت ي.ق زحلرة ثلهتل هل يف زأل رزض زثتيوزن  

  ت أ رزض زتيلب تزألتع ة زتو .اة إىل زترسطل و

 Certified Diabetesشاااهاسة أ صاااائي  لساااك ف 

Educator (CDE)  

معطى تل تخصصيني يف زتصيحة تزتيذات ز تيلزتز 

ل تت.ث م زلعل. لت تزلهيلرزت زلتعليية  ز دق ي  ز تعلر 

 يف زتتعل ي     ر  زت اريو

  appetite لشهية 

 ها زترغعة زتنف  ة أت زتعلطف ة تيايو

  electrolytes لشو رس 

 ها أا.نلت سلتعة أت  . عة م. و يف   ي  أنحيلن

زي كو تا تخو  زي ك زت .زرد لن لن ححنلت 

اهرثلئ ة عرب زألغ  ة يف زألن جة   يي زتعضيالت 

تثح ييث ا اييت أ  م.تييو أن ييطة  ،تزألعصييلب

اهرثلئ ةو تأا ير زت ي.زرد حيهرة هيا زتصي.دا.  

(NA+)،   . تزتع.ملس(K+)،  تزتال.رزاو(CL-)و 

  health claim حة   سعاء 

زلي.زد زتغذزئ ية، ه. تصف ا.ض  عيىل  لصييلت 

تم.ضييح زتف.زئييو زتصييح ة زلحت ليية  ييت زليي.زد 

 زتغذزئ ة أت زألطع ةو

  epiphysis زائح  لنمو 

ها صفلئح غرضتي ة م. و ثيلتيرب  يت الايلت 

زتعظل ، تزتتيا ا ايت أ  من ي. تم يلعو يف طي.ل 

 زتعظل و
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  essentialرضوري 

إشااا إ إا ااااااغ الغذاايااة ا اااااية التاا   اا  

 عليها من الغذاء.  احلصال

  bioenergetics الطاقة احليوية

 ه  غ ااة انتقال الطاقة خالل النظام البيالاج .

  chemical energyالطاقة الكيميائية 

ه  الطاقاة التا  ياتر رريرهاا مان ا ابااد اااااغ 

 الكيميااية مًعا. 

واناول ا طعماة يف جمار اسنمااو ياالر الطاقاة 

أغينااانين السااااسات الكيميااااة لتكاااين  ال اا  

والذي هاا ااصا   النهااا  للطاقاة الكيميااياة يف 

 اجلمر.

  energy balanceالطاقة املتوازنة 

ه  حالة اكاو ليها الطاقة ااتناولة مماوية للطاقاة 

 اارصولة.

  aerobic powerالطاقة اهلوائية  

هااايًّاا. ويملاع عااغإ  (ATP)ها مع ل إنتاا  الاا 

بأرسع وااةإ أو معا ل للنطااد البا ك يمكان أو 

حيالظ عليها الريايض واعترب مارش  للياقاة القلبياة 

 التنسمية.

  prohormoneطليعة اهلرمون 

ه  اجلزيء أو اااغإ الت  يمكن أو رايلها بمهالة 

 إا هرماو نطط بيالاجًيا.

  cardiac arrhythmiaعدم انتظام رضبات القلب 

هااا اضااطران يف نمااط اسيقاااع العاااغي لنطاااد 

نتظااام ابااات القلاا  االقلاا . ويمكاان لعاا م 

 الط ي  أو يرشغي إا الالاإ ااساجئة.

  insensible perspirationالعرق غري املدرك 

ها لق  اجلمر للامء عن طريق الترسن مان خاالل 

ا نماا ة والتب اار يف ا.ااااء. ووهااري بأناا   ااة 

لسق او ااياا  عان  ، عك  التعر م  ك؛  ن  عىل

طريق الترسن من خالل اجلل  أو اامرات التنسمية 

حياا ب باابطء نمااب ؛ وبالتاااد يااذه  باا وو أو 

 يالحظ.

  organellesالعضيات 

هاا  عااايات مت صصااة ااجاا  غاخااع ا اليااا، 

وااارشغي وئااااري .اا غإ. وعااىل ااابيع االااال 

لة عان إنتاا  رشواايتاكان  يا ها  العاايات ااما

 الطاقة ا.اااية يف ا لية.

  acclimatizationعملية التأقلم 

ه  عملية خياع ليها اجلمر لتع يالت لميالاجية 

أو عمليات اكيري مع التغةات يف الظروف البيئياة 

ملااع ا اساااع غ جااة احلاارا إ والرطابااة. وهااذ  

التغةات السميالاجية متكن اجلمر للعمع ألااع 

 يف ااناخ اجل ي .

  condensationعملية التكثيف 

ه  عملية كيميااية مان نتاا هاا اكااين جزيئاات 
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زللنو تزتتا  ف حيوث عنو ل ايتك م يا ي رتزثي  

 ثعت واة ثني زألمحلض زأل  ن ةو

   metabolismعملية  ل مثيل  ل ذ ئي 

ها زلج .ع زتايل تلطلقة زلطل.ثية تتن ي   ع يي 

 تأن طة زخلالالو

  denaturationعملية  ل مسخ 

ها ع ل ية افييو ي هيل زتربتميني زت ياي زت الثيا 

 زألثعلد نت جة تن لطه زلنئا او

  process-oriented goalعملية توجيه  هلد  

هييا حتي ييم زلنجييلززت ثنييلن عييىل أت زال ت ييلل 

تإل رزنزت زلص  ة تتحي م نتلئج حمودةو تمنايئ 

ع ل يية م.  ييه زهلييوف عييىل زخلطيي.زت زلطل.ثيية 

.ل إىل زتنت جة زلر ي.ة تتي س عيىل زتنت جية تل.ص

 زتنهلئ ة نف هلو

  ergogenic aid لعو مل  ملولدة لطاقة   س ء 

ها أي يشن ا لعو عىل حت ني قيورزت زت يخ  

تيف حلتة زترالضي ني ألدزن أيضيي  ،عىل أدزن زتع ي

 يف زترالضةو

  sweat glands ل دس  لع قية 

زتع  يية ها غود  تخصصة  . .دة يف زتطعييلت 

ة عت إنتلج زتعرق تتصي.هلل إىل زل ؤتت ت زيلو ت

 سطح زيلو تغرض زتترباو عت طرام زتعخرو

  salivary glands ل دس  للعاتية 

 ها غود يف زتفك منتج تمفرز زتلعلبو

   cell membraneغشاء  خللية 

ه. زتغ لن زتذي ا اي زحليوتد زخللر  ية تلخل ية 

تلخل يية  ييت زليي.زد تافصييي زلحت.اييلت زتوز ل يية 

 زخللر  ةو

تها تصف تل غيذالت  nonessentialغ  أاايس 

 تزل.زد زتغذزئ ة زتتا ا ات ما.انهل دز ي زي كو

  inorganicغ  عضوف 

تصف اعطى زلراعلت زتتا ال حتتي.ي عيىل  رزت 

  ت زتارث.  يف مرا عهل زيئاتاو

  taperingترتة  ل هيئة للبطولة 

ي يه ميل يي حجيك تحيوة ها ثرنيل ج ز نيا ايتك 

أاييل  أت أا يير قعييي زلنلي ييةو  9زتتييوراب  ييالل 

تزتغييرض  نييه هيي. زت ييامخ ثفيينزت تلرزحيية  ييت 

زتتوراب تتعي.اض ليلز  زيل اي. ني يف زتاعيو 

 تزتعضالتو

  fructose لز  ك و  

ته. سار ث     عرتف ث ذزقة زحلل. تا. و علدة 

 يف زتفلاهةو

  skinfold calipers لز جار 

دزة م ييتخو  تي ييل  سيي ك ط ييلت زيلييو هيي. أ

 ثلللل   نو

  hyperhydrationت ط  ملاء 

ها حلتة نل ة عت زتت.زز  زللئا زلجيليب عأي ا  ة 

 منلتل زللن متجلتز ا  ة ييوزنه(و
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   hyperaminoacidemiaت ط ت  تينان  لدم 

ها حلتة مصيف   يت.الت  رمفعية ث ياي غي  

 زتو و طع عا  ت زألمحلض زأل  ن ة يف

 hypercalcemia ت ط كل   لدم 

ها حلتة طع ة ما.  ي هل   يت.الت زتالت ي .  يف 

 زتو  ي.ق زلعوالت زتطع ع ةو

  team sports لز ق  ل  اضية 

تها زترالضلت تزتتا العب ي هل زثنل  أت أا ر  ت 

ييل يف   ييلحة حمييودة تلتغلييب عييىل  زترالضيي ني  ع 

ة هي. ايرة جم .عة  نلي ةو ت  لل تلفرق زترالضي 

 تارة زت لةو ،تزهل.اا ،تزتع  ع.ل ،زتيو 

   phospholipidتسزوليبيد ن 

ه. ن.ع  يت زتل ع يوزت تاتاي.   يت زيل رسيتل 

اع يي.د ييييري تزثنييني  ييت زألمحييلض زتوهن يية 

تجم .عيييية  ييييت زتف.سييييفلتو تم ييييتخل  

زتف ف.ت ع وزت  ت  صلدر نعلم ة تح .زن ية تالهيل 

تم ياي أن يجة  قلثلة تلذتثل  يف زليلن تزتيوه. و

 أغ  ة  الال زي ك زلختلفةو

  anorexia athletica (AA)تاد ن  لشهية 

تهنلح كط دت  زلر  ته. زتيذي اامرسيه ايي 

يرد ت ل.ا لت زألاي غ  زلنلسعة اطراية تل  طرة 

عىل زت.ز  تلن  زالدة زت.ز  أت زتئالدة يف زتوه. و 

زلرضي ة  تييوز  زت ه ة ال ا ت.يف زلعلا  زلحيودة

الضطرزثلت منلتل زتطعل ، تتات هذرب زت ل.ا لت 

ما.  يف سل لة  تصلة زحلليلت، تا ات أ  مؤدي 

 إىل زضطرزثلت حلدة  رض ةو

  anorexia nervosaتاد ن  لشهية  لعصبي 

ه. حلتة  رض ة متجىل يف زخلي.ف زت يواو  يت أ  

تي هيل  ،أت تواه م .رب يف حاي زي يك ،اصعح ثوان ل

ل.زد زتغذزئ ةو تا ايت تفييوز  زت يه ة اتك جتنب ز

ز تلح لة، تاتطليب زتعيالج  زتعصعا أ  اا.   هود 

 زتطعا تزتنفيسو

  sport anemiaتا   لدم  ل  ايض 

ه. حلتة منيتج عيت  يئاج  يت زتتيوراب زلا يف 

تزتني  يف منلتل زتربتمني، تايؤدي إىل زنخفيلض 

   ت.الت زهل  . ل.ثني يف زتو و

   Creatine phosphate (CP)توازان  لك  اتني

هيي. ي.سييفلت عييليل زتطلقيية خيييئ  دز ييي  الاييل 

 زتعضالتو

  phosphocreatineتوازوك  اتني 

ه. ي.سفلت عليل زتطلقية تزلخيئ  دز يي  الايل 

 وCPزتعضالتو تاعرف ثأنه ي.سفلت زتارالمني 

 fat-soluble لزي امينااان  ل ااي تااذ د يف  لاادهون 

vitamins   

تهييا جم .عيية  ييت زتف تل  نييلت زتتييا ال مييذتب 

ث ييه.تة يف زلييلن، تمتطلييب زتييوه.  زتغذزئ يية 

ال تصلصهل  يت زأل عيلن تنيلهيل يف جمير  زتيو و 
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تزتف تل  نلت زتتا مذتب يف زتوه.  ها عأ، د، هي، 

 ح(و

  water-soluble vitamins  لزي امينان  لذ ئبة يف  ملاء

زليلن تث يه.تة ها يتة  ت زتف تل  نيلت ميذتب يف 

تمنتيي إىل زتو و تزتف تل  نلت زتتا ميذتب يف زليلن 

 تزتا.تنيو ،تي تل ني عج( ،ها ي تل ني عب(

  SportDiscusقاعدة  لبيانان 

ها قلعوة ث لنلت  ر ع ية تالست يهلد، تم يت ي 

 ،تزلييييؤ رزت ،تزتعحيييي.ث ،عييييىل زتاتييييب

 ،تزتورزسييييلت ،تزتتيييييلرار ،تزألطرتحييييلت

تزتنرشزت زل علراة زتتا  ،تزلجالت ،تزتوترالت

مغطييا زلعل. ييلت يف زلجييلالت زتتلت ييةر زتطييب 

تزل الن اييل  ،تعلييك تظييلئف زألعضييلن ،زتراييل 

تعليك  ،تمين لت زتتيوراب ،تعلك زتنفس ،زحل .اة

 ،تزحل ييلة زتن ييطة ،تزتنث يية زتعون يية ،زتتييوراب

 تزلعوزتو ،تآتزلن  ،تزتتلرا  ،تزتنتاح

 Dietary  احة  ملكماالن  ل ذ ئياة  قاانون  ل علايم

Supplement Health and Education Act (DSHEA)  

 ؛ 9119راعا صييور يف عييل  يتهيي. قييلن.  م يي

تل  لعوة يف منظ ك صنلعة زلا الت زتغذزئ ةو تمك 

م.س   نطلقية تتنظي ك زلا يالت زتغذزئ ية ترقلثية 

 زحلا. ة زتفورزت ة عىل  نتجلت زلا التو

  power لادرة 

ها  يورة زتعضلة أت جم .عة  ت زتعضيالت عيىل 

إنتلج ق.ة ث  ت.الت علت ة  يت زترسيعةو تثععيلرة 

أ ر  ها زلئاو  ت زتع ي تاي تحوة  ت زتيئ ت 

تزالدة إنتلج زتطلقة  ت زتعضالتو تمعرف زتيورة 

 ثأال زتي.ة زل  ئة ثلترسعةو

  social physique anxietyقلق  لبدن  الج امعي 

حخيص ثعو  زالرم لخ أت زتعصع ة ح.ل ه. حع.ر 

ا ف ة  طلتعة زآل رات ت ياي   ي ه أت   يت.  

 ثوزنتهو

  growth channelقناة  لنمو 

هيي. ن يي  زتن يي. تزتعالقيية زتطع ع يية ثييني زتطيي.ل 

تزت.ز و تاتك زستخوز ه تتي ي ك زالجتلهيلت نحي. 

 ن . زتطفي تلا ف عت أي حذت  تلن . زلحت يو

  strength لاوة 

رة زتعضلة أت جم .عة  يت زتعضيالت عيىل ها قو

إنتييلج قيي.ةو تزتييي.ة هييا ق ييل  لييو   ييل ا اييت 

تلرال  أ  اريعه  ت تز  ثنجلخو تمعت و ث ياي 

 اع  عىل ا  ة زتن  ج زتعضيل تلرال و

  underwater weighingقياس  لو ن فا  ملاء 

ه. زلع لر زتذهعا تي ل  ما.ات زي يك تاتضي ت 

 نوتز  زت خ  يف زلل

 Air Displacementقياااس حجاام إ  حااة  هلااو ء 

Plethysmography   

ه. أسل.ب اي س حجك زهل.زن زلئزخ ث.زسطة الئت 

أت   ك،و تا تخو  تتي  ك  ا.نيلت زي يك  يت 

  الل حتواو حجك تا لية زي كو
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  Carnitineكارني يني 

ه.  راب انيي زألمحيلض زتوهن ية  يت زتعصيلرة 

 تيا وةو -ل تاا متك ث تلزخلل.اة يف زل ت.ا.نورا

  Carotenoids لكار تينان 

ها يتة  ت زل.زد زتا   لئ ة زتنعلم ية زلل.نية، تزتتيا 

معطييا زتنعلمييلت تثامرهييل زألتيي.ز  زتع  ييية  ييت 

زتربميييليل تزألمحيير تزألصييفرو تهنييلح زلتييلت  ييت 

زتالرتم نلت زلختلفة، ت ي   تيك يأا رهيل أ  ية 

 ،تزتل اي.ثني ،منيتلصحة م  ي أتفيل تث تيل ايلرت

 تاراعت.ززنتنيو ،تزالا لن ني ،تتمني

  calcitriol لكالسيرت ول 

تالعيب  ،ه. حاي ن    ت ي تل ني عد( يف زي ك

ل يف منظ ك زتالت  .  تن . زتعظل و ز ح .اًّ  دتر 

  lean body mass (LBM)ك لة  جلسم  لنحيل 

ته. زيئن  ت   ك زلن يل  اتاي.   يت زتاتلية 

زتوه. ، ثللضلية إىل زتوه.  زألسلس ة  زخللت ة  ت

 زتتا متأتف  نهل ملك زألن جةو

  fat-free mass (FFM) لك لة  خلالية م   لدهون 

تها تز       .زد زي ك  ل عوز زتوه. و تاتلة 

زي ك زخللت ة  ت زتوه.  يف زليل  زألتل متا.   ت 

تز  زألعضلن زتوز ل ة تتز  زتعضيالت زهل ال ية 

  تك زلعلد  تزتربتمني تزللنو ثام يف

  fat mass (FM)ك لة  لدهون 

ها  ئن  ت ما.ات زي ك زتذي ه. ده. و تاتلة 

 ت ختيئات زتيوه.  يف زخلالايل  زتوه.  م  ي اال  

 زتوهن ة تزتوه.  زألسلس ة يف زي كو

  bone mineral mass (BMM) ك لة  لعظام  ملعدنية

  وه. تز  زلحت.  زلعوين يف زتعظل

  simple carbohydrate لك توهيدر ن  لبسيطة 

ه. حاي  ت أحالل زتارث.ه ورزت، تاظهر عيىل 

 ه تة سارالت أحلداة تثنلئ ةو

   complex carbohydrate لك توهيدر ن  ملعادة

متأتف  ت زثنني أت أا ر  ت  ئاتلت زت ار زتع  طة 

 زلرمعطةو

  Creatine Kinaseك  اتني  لكينا  

زتذي حيفئ رد زتفعي تنييي زتف.سيفلت  ه. زلنئاك

 ييت ي.سييفلت زتاراييلمني إىل ثنييلئا ي.سييفلت 

زألدان.زات تتا.ات ثالثا زألداني.زات زتف.سيفلت 

(ATP)و 

 Recommended Dietaryكميااة  ل ااذ ء  ملااو   ااا 

Allowance (RDA)  

ها زلت.س  زت . ا ل ت.الت زتغذزن زلتنلتتة ا.  ًّل 

زالحت ل ييلت زتغذزئ يية تلغلتع يية تزتالي يية تتلع يية 

 %(  ت زت ال  زألصحلنو19زت لحية ع

  Collagen لكوالجني 

ثييرتمني ت فييا ا. ييو يف زألن ييجة زتضييل ة يف  هيي.

زي ك   ي زألتملر تزألرثطة تزتغضلراف تزتعظل  

 تزألسنل و
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  cholecystokinin CCK لكوليسيس وكينني 

حيفيئ هي. هر ي.  منتجية  الايل زأل عيلن زتوق يية 

 إطالق زأل الخ زتصفرزتاة تإنئاامت زتعنارال و

   ketosis لكي و  ه 

ها حلتة من أ  ت   ت.الت علت ة غ  طع ع ية  يت 

 ت .د أ  ل  زتا .م ن ة يف أن جة تس.زئي زي كو

  chylomicron لكيلومك  نان 

ها قطرة  صن.عة  ت زيلرساوزت زت الث ة  لف.ية 

إنتل هيل دز يي  الايل  يف زتربتم نلت زتوهن ة تاتك

زأل علنو تاتك زلييرزج عيت زتا ل. ارتنيلت  يت 

 زخلالال زلع.اة؛ ت ت ثك  ر إىل زيهلز زتل فلتيو 

  lactase لالك ا  

ه. إنئاك هلضك اارس سار زتالات.ز يف زحلل ب إىل 

 سارالت ث  طة ت الات.ز ت ل.ا.زو

  lactose لالك و  

 ب تاتا.   ت ه. سارالت ثنلئ ة  . .دة يف زحلل

 زحتلد سار زيل.ا.ز تزيالات.زو

  anaerobic لالهو ئي 

ه.  صطلح ا تخو  ت.صيف زحللتية زتتيا ااي.  

 زألا جني ي هل غ   . .دو

  lipids للبيد ن 

ها يتة  ت زلراعلت زتعض.اة زتغ  قلثلية تليذتثل  

يف زلييلن تهييا دهن يية زلل ييسو تا ييلر عييلدة إىل 

تزل. ي.دة يف زلييل  زألتل  زتل ع وزت ثأال زتوه. 

 يف زي ك عىل حاي زيل رساوزت زت الث ةو

 Commission  جلنة  الع امس يف تعليم أ صائي  ل  ذ اة

on Accreditation for Dietetics Education (CADE)  

ها  نظ ة  ت  ع ة زت ياري زأل راا ية، تزتتيا 

مرشيف عييىل زتيربز ج زتتعل   يية لعيوزد زتطييالب 

 عل.  زتتغذاةو تل هت يف

 Federal Trade Commissionفاس اة جلناة  ل جاارة  ال

(FTC)  

هييا  نظ يية ملثعيية تلحا. يية زأل راا يية تمت  ييي 

 ه تهل يف ضام  زحليم يف زلعيال  عيت   ي  لت 

تزلعالنيلت  ،تيف زلعالنلت زلطع.عة ،زلا الت

رتعة، يزتتجلراة؛ تثلتتيليل  ني  زلنلي ية غي  زل ي

لك  يت زلامرسيلت غي  زتعلدتية أت تمحلاة زل يته

 زخللدعة يف زت .قو

  pancreatic lipaseليبا   لبنك  اس 

ر ا يلعو يه. إنئاك افرزرب زتعنارال  يف زالثنى ع 

 عىل هضك زيل رساوزت زت الث ةو

  lingual lipase لليبا   للعايب 

هي. إنيئاك هلضيك زتيوه.  افيرز  يت قعيي  الايل 

  . .دة يف قلعوة زتل ل و 

  gastric lipase لليبا   ملعدف 

تهيي. إنييئاك افييرز  ييت قعييي  الاييل زلعييوة هيضييك 

 زتوه. و
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  lipoprotein lipaseليبيز  لرب تني  لدهني 

راوزت يهيي. إنييئاك  تخصيي  يف ما يي  زيل  يي

 زت الث ة إىل  ل رستل تأمحلض دهن ةو

  intracellular water ملاء تني  خلال ا 

دز يي زخلالايلو تايي  ته.   لرب زي يك زل. ي.دة 

%  ت إ ليل ا  ة زل لرب يف زي يك دز يي 99ح.زيل 

 زخلالالو

  extracellular water ملاء  ارج  خلال ا 

ه.  يلن زي يك زل. ي.د  يلرج زخلالايل، تزتيذي 

ا اي أن جة لتلفة  ت زي كو تأ  لة زللن  لرج 

تأي  ،تزتل  يف ،تثالز ل زتو  ،زخلالال ه. زتلعلب

    لئ ة  . .دة يف زي كوس.زئي أ ر

   maltose ملال و  

ه. سارالت ثنلئ ة متا.   ت زثنيني  يت  ئاتيلت 

 زيل.ا.ز زلرمعطةو

   maltase ملال يز 

ر زليلتت.ز إىل  رميني  يت يه. إنيئاك هلضيك اا ي

 زيل.ا.زو

  trans مل حولة 

ها ن.ع  ت زيئاتلت زتتا اتك ي هل مرم ب زتذرزت 

ئدت ة ث اي عايس تلذرزتو زلح طة ثلترتزث  زل

تزألمحييلض زتوهن يية زلتح.تيية ت  ييت حييلئعة يف 

زتطع عة، تتايت ايتك م يا لهل  يت  يالل ع ل ية 

 زهلور ةو

 Estimated Averageم واااط تاااد    الح ياجااان 

Requirement (EAR)  

ه. ميوار   ت.الت زتتنلتل زت .  ة  ت زتف تل  نلت 

تاام ه. حمود ث يؤك  ،تزلعلد  تتلع ة زالحت ل لت

 ت زتافلاة تنصف زألحخلص زألصحلن يف غض.  

  رحلة  ع نة  ت زحل لة أت زينسو

  amino acid poolجمموع   محاض   مينية 

ها جم .ع زألمحلض زأل  ن ة زل. ي.دة يف سي.زئي 

 زي ك تزألن جة تزتتا مت.زير تتخل م زتربتمنيو

  total fiberجمموع   ليا  

 ت لف زتغذزئ ة تزت.ظ ف ةوجم .ع زأل

  waist circumference  احميط  خلص

 ي ل  لح   زتعطت، تاأ ذ  ت أضي م  يئن  يت 

 زت.س  اام انظر إت ه  ت زأل ل و

 acceptable daily intake ملااد ول  ليااومي  ملابااول 

(ADI)   

تيو مك حتواو زلو .ل زت . ا زليع.ل عنيو حيوتد 

زلحودة تآلثلر زت ل ة  رة أقي  ت زل ت.الت  911

أت زتضييلرةو تمضيي  إدزرة زتغييذزن تزتييوتزن حييوتد 

سيييال ة تإلضيييليلت زتغذزئ ييية ت ييي.زد زتتحل ييية 

 زتصنلع ةو

   micelles ملذ الن 

راوزت زألحلداية يعلت صغ ة  يت زيل  يلها يي

تسالسي زألمحلض زتوهن ية زتط.الية، تزتتيا هيا 
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  لف.ية يف أ الخ زتصيفرزنو تم يلعو زليذاالت يف

نييييي زتيييوه.  زلهضييي. ة إىل  يييوزر زأل عيييلن 

 تال تصلصو

 Dietary Reference Intakesم جع  لكميان  ل ذ ئياة 

(DRI)  

ها طراية  وايوة تتييوار زالحت ل يلت زتغذزئ ية 

تزتتجلتززت تيييرزد زألصيحلنو تا ي ي  ر ي  

زتا  لت زتغذزئ ة اي  ت ا  ة زتغذزن زلي.  طيل 

ت ت.سيي  ميييوار زالحت ل ييلت  ،(RDAا.  ًّييل ع

تحت ي زل ت.الت  ،(ALتزليلدار زلالئ ة ع ،(EARع

 ( وULزتعل ل زلأ . ة ع

  hydrophobicم كبان غ    ئبة 

هيي.  صييطلح ا ييتخو  ت.صييف زيئاتييلت أت 

زلراعلت غ  زتيلثلية تليذتثل  يف زليلنو تزتيوه.  

  راعلت غ   زئعةو

  esophagus مل فء 

لز زهلض ا ارث  ثني جت.اف زتفيك ه.  ئن  ت زيه

 إىل زلعوةو

  metabolic pathways ملسار ن    ضية 

تهييا ميينظك زتتفييلعالت زتا   لئ يية زتتييا حتفئهييل 

زلنئاامت تمؤدي إىل زا لر زل.زد زتا   لئ ة دز يي 

 زي كو

  anabolic pathwayمسار ن  لبناء 

ه.   لر زتت   ي زتذي اتطلب طلقة، تزتذي انيتج 

زو ئ  اتلت أا ر معي و 

  catabolic pathwayمسار ن  هلدم 

ها   لرزت أاض ة متارس ي هل زلراعلت زلعيوة إىل 

 أث    نهل تيف أثنلن هذرب زتع ل ة منتج طلقةو

   emulsifierمس حلب 

ز  ه. زللدة زتتا مارس زتوه.  يف ارالت صغ ة  وًّ

 ثح ث ما.  أا ر سه.تة يف زت.س  زللئاو

  cisمس ا  

ه. ن.ع  ت زتتا.ات زيئاتا اتك ي ه مرم ب زتذرزت 

زلح   طل رزثطة  ئدت ة عيىل زيلنيب نف يه  يت 

ت عظك زألمحلض زتوهن ية زتطع ع ية غي   ،زيئين

 زل ععة  . .دة يف مرا ب   تيرو

  anabolic agentل  لبناء ؤ مس

ها زللدة زتتا معئز قورة زي ك عىل ثنلن زألن جةو 

الضة ي  ت.ل زتعنيلن عيلدة هي. زتيذي تثلتن عة تلر

اييؤدي إىل زتئاييلدة يف زتاتليية زتعضييل ة  ييت  ييالل 

 زتت ج   عىل ختل م زتربتمنيو

  metabolic factory ملصانع  خللو ة 

تزل يلرزت  ،تزتعضي لت ،ها زلنيئاامت زخلل.اية

 ة عت إنتلج زتطلقة دز ي زخلالالوزل ؤتتزألاض ة 

  antioxidantsمضاس ن   كسدة 

هيا  راعيلت حت يا زي يك  يت  ئاتيلت علت يية 

 زتتفلعي معرف ثلسك زت ي.ق زحلرةو
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  anticatabolicمضاس ن  هلدم 

 راعلت غذزئ ة معطي   يت ع ل يلت زهليو  يف  ها

ا نح. يتثلتتليل ا  ي زل ئز  زألاض ،زي ك عزهلو (

 ثنلن زألن جة تزالدة عزتعنلن(و

   mastication ملضغ 

 زتطعل  يف زتفكوه. ع ل ة ما   

   major minerals ملعاسن  ل ئيسية 

تها زلعلد  زتتا حيتل هل زي ك ثا  لت أارب  ت 

 لل جرز  يف زت ي. و تهيذرب زلعيلد  زترئ  ي ة  911

 ،تزلنغن يييئ ،تزتف يييف.ر ،م ييي ي زتالت ييي . 

 تزتارباتو ،تزتع.ملس .  ،تزتال.راو ،تزتص.دا. 

   trace minerals ملعاسن  لص  ة 

 911ها زتتا اتطلعهل زي يك ثا  يلت أقيي  يت 

 لل جرز  يف زت .  زت.زحوو تزلعلد  زتصغ ة م  ي 

 ،تزتنحل  ،تزتفل.راو ،تزتارت  ،تزتئنك ،زحلواو

 تزت  ل ن . و ،تزل.ت عوان.  ،تزت .د ،تزلنغن ئ

 retinol activity equivalentمعامل  ل   يناول  لنشاط 

(RAE)  

ي تيل ني عأ( يف زألغذايةو ه. تحوة ق يل  حمتي.  

 ،  ارت رز   يت زترات ني.ل 9اعلدل  (RAE)تزحو 

 أي ي تل ني عأ(و

   stomach ملعدة 

ها حي عة قلثلية تلت يود تهيا  يئن  يت زيهيلز 

زهلض ا اتليى زتطعل   ت زلرينو تتوهيل عضالت 

يف  ورزال تثطراية آت ة مطحت زألطع ية تم يلعو 

زلهض. ة  ت زلعوة يف ع ل ة زهلضكو ت ر زألطع ة 

 إىل زالثنى عرشو

 resting metabolic rateمعادل    اض أثنااء  ل  حاة 

(RMR)  

ته. زحلو زألدنى  ت زتطلقة زتالز ة تتلع ية زتطليب 

عىل زتطلقة  ت زي يك يف زترزحيةو تاييل   عيول 

 ت  عول زألايض  ثوال   (RMR)زألاض أثنلن زترزحة 

تاتك حتوايورب يف ، ؛ ألنه أعىل قل ال  (BMR)زتيلعوي 

 ظي ظرتف أقي رصز ةو

  basal metabolic rate (BMR)معدل    ض  لااعدف 

ه. زحلو زألدنى  ت زتطلقة زتالز ة تل حليظية عيىل 

زحل لة يف حلتة زت يظةو تعلدة ايل   عيول زألايض 

 زتيلعوي يف زلخترب حتت ظرتف صلر ة تلغلاةو

   micronutrients مل ذ ان  لص  ة 

د  تزتف تل  نلت زتتا حيتلج إت هيل زي يك زلعل تها

ز ث اي ا. او  ثا  لت صغ ة  وًّ

  macronutrients مل ذ ان  لكب ة 

تزتيوه.   ،تزتربتم نيلت ،تم  ي زتارث.ه ورزت

تمصنف عىل هذز زتنح.؛ أل  هلل ق  ة  ت زت عرزت 

 زحلرزراة تحيتلج زي ك إىل ا  لت اع ة  نهل ا.  ًّلو

  hormone releaserمز    هل مون 

ها  لدة أت  .زد حتفئ زالدة ا  ية أت مايرزر إييرزز 

 زهلر .نلت يف زي كو
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  adequate intake (AI) ملااس    ملالئمة 

هييا منييلتل  رعييلت  ر ع يية تل غييذالت تاييتك 

 يت زتا  يلت زلي.  طيل ا.  ًّيل  زستخو هل ثوال  

"RDA"  عنييو ل ال متيي.ير زألدتيية زتعل  يية حل ييلب

و تثلل ييي "EAR" ت.سيي  ميييوار زالحت ل ييلت 

 ت.س  ميوار زالحت ل لت تزتا  لت زل.  طيل 

م تنو عىل ق ك زليلدار زلالئ ة تعىل ث لنيلت منيلتل 

 زأليرزد زألصحلنو

  prediabetesمادمان  لسك ف 

ها حلتية ماي.  ي هيل   يت.الت  ل.اي.ز زتيو  

 رمفعة، تتانهل ت  يت  رمفعية ثيام اافيا تتلع ية 

  علا  م خ    رض زت اريو

  dietary supplement ملكمالن  ل ذ ئية 

ه.  نتج ال اتك زستخوز ه اغذزن أت عنرص تح و يف 

تل. عيلت  ت عة أت نظل  غيذزئاو تمعتيرب  ا يال  

تجيب أ  حتت.ي عىل  نتج تزحو أت أا ير  ،زتغذزئ ة

 ،زئ يية زتتلت ييةر زتف تل  نييلت ييت زلا.نييلت زتغذ

 ،تزألع ييلب أت غ هييل  ييت زتنعلمييلت ،تزلعييلد 

تزألمحلض زأل  ن ةو تمعترب  لدة غذزئ ة السيتاامل 

زتنظييل  زتغييذزئا عييت طراييم زاييلدة ا  يية جم يي.ع 

أت زتت   ي زتغذزئا أت زتتا.ات  ،زألغذاة أت مرا ئهل

 أت زتفصي أت زي   ثني أي  ت هذرب زلا.نلتو

 good manufacturingل صاانيع  جلياادة مماراااان  

practices (GMP)  

هنلح جم .عة  يت زتتيوزث  لرزقعية زيي.دة، تزتتيا 

زعت ييوهل دسييت.ر زألدتايية يف زت.الاييلت زلتحييوة 

زأل راا يية تتضييعت  عييلدا م.  ه يية تتصيي  ك 

تز تعلر  رزقعية زلنتيلج  ،ت عوزت زتنظلية ،زلرزيم

 توتزت حت تل نتجل ،تزتتخئات تزتتغل ف

  doping ملنشطان 

تها  لرسة معئائ زألدزن  ت  الل زستخوز  زل.زد 

 زتغراعة أت تسلئي زصطنلع ة أ ر و

  energy nutrients ملو س  ل ذ ئية  ملولدة للطاقة 

 ،تزتييوه.  ،تزتربتم نييلت ،هييا زتارث.ه ييورزت

 تما.  ث  لثة  صور زتطلقة تلج ك  ت زتغذزنو

  phytochemicals ملو س  لكيميائية  لنباتية 

ها يتة اع ة  ت زل.زد زتا   لئ ية زتنعلم ية زتن يطة 

ز يف زحلفلظ عىل صيحة  ث .ت.  ًّل، تزتتا ملعب دتر 

 زلن ل و

 Generally Recognized as Safe ملو س  ملعرت   ا آمنة 

(GRAS)   

تها زل.زد زتتا مل ا عت ث اي قلط  أ  ما.  آ نية 

زخليربزن ثأايل آ نية تتات  تعلرف عل هل  يت قعيي 

تالستهالح زتعرشي؛  تثلتتليل ا ات أ  مضيلف إىل 

 زل.زد زتغذزئ ة  ت قعي زترشالت زلصنعةو

 reactive oxidative species ملو س  ملؤكسادة  ل زاعلياة 

(ROS)  

ها زت ي.ق زحلرة زتتا حتت.ي عيىل زألا يجني يف 

صيي غتهل زيئئ يية، تزتتييا مت يياي  ييالل ع ل يية 
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غذزئا زهل.زئاو تم ي ي زلي.زد زلؤا يوة زتت   ي زت

زلتعيييلرف عل هيييل يف زلن يييل  سييي.ثر أتا ييي و 

"superoxidases"،  تحي.ق زهل ورتا  ي"hydroxyl 

radicals"،  تحي.ق زتع تا  ي"peroxyl radicals"و 

  body mass index (BMI)مؤرش ك لة  جلسم 

ه.  ؤك عت زحللتة زتتغذتاة تحت ب  ت ق لسلت 

تزتطيي.لو تا ييتخو   ييؤك اتليية زي ييك زتيي.ز  

تتحواو ميوارزت ميراع ة تتا.ات زي ك عىل زترغك 

 ت أ  زلؤك ال حيود ن عة   ل ة اي  ت زتوه.  

 تزتعضالتو

  glycemic index (GI)مؤرش نسبة  لسك  تالدم 

ته. يهر  تتصن ف زألطع ة زتارث.ه ورزم ة عىل 

  أسل   و  رسعة هض هل تز تصلصيهل يف جمير

رعة ثعيو يزتو و تالام زرمف  زيل.ا.ز يف زتيو  ث ي

 ز تصلصه؛ زرمف   ؤك ن عة زت ار يف زتو و

  Creatine monohydrateمونوهيدر ن  لك  اتني 

ها  ا الت غذزئ ة ا ات أ  م لعو عيىل حت يني 

زتي.ة تزتيورة زتاله.زئ ة تلرال   ت  الل زايلدة 

   ت.الت ي.سفلت زتارالمني يف زتعضالتو

   mitochrondrion ملي وكوندر ا 

عيت إنتيلج  زل يؤتليض  ل.ي  تخص  تع   ه.

ثالثا أدان.زات زتف.سفلت ثطرايية ه.زئ ية دز يي 

 زخلل ةو

  water balanceميز ن  ملاء 

ه.  صطلح ا تخو  ت.صف حلتة زي ك  ت زللنو 

يإ ز النت ا  ة زليلن زلتنلتتية م يلتي ا  ية زليلن 

زلفي.دة اتك حتي م زتت.زز  زللئاو تإ ز ال  ييو زللن 

اتجلتز ا  ة منلتتة إ ز انتج زتت.زز  زت يلعا تليامن 

 تزتعاس زتت.زز  زلجيليب تلامنو 

  glucose transporters (GluT)ناقل  جللوكو  

ه. غ لن زتربتم نيلت زلتخصصية يف زتنييي، تهي. 

عت زتنيي زتن   تلجل.ا.ز دز ي  الايل  زل ؤتل

 زتعضالتو

  active transportناقل نشط 

زتطلقة زلطل.ثة تع ل ة زال تصيلص دز يي زخلالايل 

تزتتييا حت ييي زليي.زد  ييالل زألغ يي ة ثلسييتخوز  

.قف عىل  ئاتلت  ت زتربتمنيو زتنلقي زتن   ال ات

 در ة زتنا ئو

  outcome-oriented goal هلد   ملوجه -ن ائج

هييا زتنتييلئج زتنهلئ يية، تزتتييا ارغييب زتراييل  يف 

حتي يهل انت جة تلتغ   يف زتعلدزت زتغذزئ يةو تعيىل 

سييع ي زل ييلل ا اييت أ  اايي.  ألحييو زترالضيي ني 

زتئزئوي زت.ز  هيوف  . يه تهي.   يلرة ا لي. 

أسلث  و تنتيلئج  9ل تنصف  ت تز  زتوه.   ال

زهلوف زل. ه م لعو يف إرحلد زترال  تأ صيلئا 

تإعيلدة زتنظير يف  ،زتتغذاة يف تضي   طية غذزئ ية
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ت .زصلة مغ   زت ل.ح نح.  ،زخلطة ح ب زحلل ة

 حتي م زتنتلئج زتنهلئ ة زلر .ةو

   deaminationنزع   مني 

عت إززتة زتن نت ني أت  زل ؤتله. زل لر زألايض 

جم .عة زأل ني  يت ه ايي زتارثي.  يف زألمحيلض 

 زأل  ن ةو

  waist-to-hip ratioنسبة  خلرص إىل  لورك 

ر إىل حمي   زتي.رح، تزتيذي ي يلرنة ثني حم   زخلص

ز ألنامط مرسب زتوه.  يف زي كو  اعطا  ؤك 

  percent body fat (PBF)نسبة سهون  جلسم 

توه.  زل. .دة يف زي ك، تزتتا تها حجك اتلة ز

 اعرب عنهل ان عة  ت.اة  ت إ ليل تز  زي كو

  transcription لنسخ 

ها ع ل ية ن ي  زلعل. يلت زت.رزث ية يف م ل يي 

زحل ض زتن.تي زلحود  ت  الل ما.ات زحل يض 

 زتن.تي زترس.لو

اتا.  زتن ل  ت سالسيي ط.الية  يت  starch لنشا 

ة ت عظك زتنعلميلت ختيئ   ئاتلت زيل.ا.ز زلتصل

 أحالل  ت زتارث.ه ورزتو

   immediate energy system لنظام  لزورف للطاقة 

ته. نظل  تلطلقة اتأتف  ت زتنظل  زتف.سفليت عيليل 

ت ت زت الثية  ،تي.سفلت زتارالمني ATPزتطلقة زتي 

تاعتيرب زتنظيل  زتف.سيفليت أرسع يف  ،أنظ ة تلطلقة

 وATPدان.زات زتي  عول إنتلج ثالثا ي.سفلت زأل

   phosphagen system لنظام  لزوازايت 

ته. أحو نظك إنتلج زتطلقة، تاتأتف  ت زتف.سفلت 

يل ثأنيه نظيل  ATP، CPزتعليل زتطلقة  و تاعيرف أاض 

زتطلقة زتف.راةو ته. زتنظل  زتييلدر عيىل إنتيلج زتيي 

ATP ثأرسع زلعوالتو 

  anaerobic system لنظام  لالهو ئي 

ل ثلتتحلي زتاله.زئا( ه. نظل  زتطلقة  عتاعرف أاض 

يف غ يلب  ATPزتذي تواه زتييورة عيىل م.ت يو زتيي 

زألا جنيو ت ت نتلئج زتنظيل  زتالهي.زئا ماي.ات 

 وATPحل ض زتالات ك تما.ات زتي 

  aerobic system لنظام  هلو ئي 

ه. نظل  زتطلقة زتذي اعت و عىل ت .د زألا يجني 

و تاعترب  ت أثطيأ نظيك زتطلقية (ATP)يف ما.ات زتي 

، تتاييت تواييه زتيييورة (ATP)زت الثيية يف إنتييلج زتييي 

 و(ATP)زتالالئ ة ميراع ل يف إنتلج زتي 

  hypoglycemiaناص  لسك  

تها حلتة منخفض ي هل   يت.الت زت يار ثلتيو  

 عت زلعول زتطع عاو

  hyponatremiaناص  وس وم تالدم 

تها حلتة نلدرة نل ة عت قلة   ت.الت زتص.دا.  

ثلي كو ترالض . زتتح ي تزتتح ي زتفلئم زتيذات 

ارشييث.  ا  ييلت تييي ة  ييت زل ييلرب ثييوت  زعتعييلر 
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السييتعوزل زتصيي.دا.  اتعرضيي.  خلطيي.رة نييي  

 ص.دا.  ثلتو و

  crossover pointناطة  لعبور 

تها زتنيطة عنو زست رزراة حوة زتتيوراب م يلهك 

%  يت 91 ت زتوه.  تزتارث.ه ورزت ي هل ثي اي 

تثعييوهل مصييعح زتارث.ه ييورزت  ،زتطلقيية زتالز يية

 زلصور زت لئو تلطلقةو

  Transtheoretical Modelنمو ج نظ  ة  ل حول 

ه. ن . ج  فله  ا تا ف ة م.  ه زتعرش نح. مغ   

مرصيلهتكو تحتت.ي عىل سيت  رزحيي، ايي  نهيل 

زتتغ  و ت عريية أي  ربلا  ي  رحلة عيل ة لتلفة جت

 رحلة اا.  ي هل زترايل  أت زتع  يي م يلعو يف 

تض  إسنزم ج لت تتغ   صحتهك أت سيل.ا لهتك 

 زتغذزئ ةو

  hydrogenation هلدرجة 

ها ع ل ة ا   لئ ة مضلف ي هل  رزت زهل يورت ني 

إىل زألمحييلض زتوهن يية غيي  زل ييععةو تهور يية 

ألمحييلض زألمحييلض زتوهن يية مييؤدي إىل م ييا ي ز

تمعترب  صور قلم  تئزاو يف جملل  ،زتوهن ة زلتح.تة

زتصييحة ييي ام اتعلييم ثييأ رزض زتيلييب تزألتع يية 

 زتو .اةو

  catabolism هلدم 

ه. ع ل ة زتت   ي زتغذزئا أت زتن لط زتيذي ايؤدي 

 إىل زا لر زألن جة أت مو  هلو

  growth hormoneه مون  لنمو 

تايؤدي إىل ن ي.  ه. هر .  مفرزرب زتغوة زتنخل  ة،

تثيام يف  تيك زتعضيالت  ،أن جة زي ك زلختلفية

 تزهل اي زتعظ او 

  digestion هلضم 

هيي. ع ل يية ما يي  زألطع يية زلتنلتتيية ت.حييوهتل 

زألسلس ة زستعوزدز ال تصلصهل  ت  يالل  الايل 

 زيهلز زهلض او

 Food and Drug Administrationهيئة  ل ذ ء   لد  ء 

(FDA)  

ة عت ضام  سال ة زألغذاة زتتا زل ؤتتتها زهل تة 

معلع يف زت.الالت زلتحوة زأل راا ة، تا ي ي هيذز 

زلكزف عييىل تضيي  زتعال ييلت زلنلسييعة  ييت 

 زألطع ةو

هيئة مكاتحة  ملنشطان تالوال اان  مل حادة   م  كياة 

United States Anti-Doping Agency (USADA)  

ث  لثية ها  نظ ة أ راا ية غي  حا.  ية، تمعيو 

ز توزد تل نظ ة زتعلل ة لاليحة زلن طلتو تمت  ي 

تمعئائ  ، ه تهل يف م.ع ة زترالض ني عىل زلن طلت

زل ي زألعىل تلعيب زتنئايه ت علقعية أتتتيك زتيذات 

 اغ . و

 international units (IU)  حدة س لية 

 ها نظل  قواك زستخو  تي ل  ن لط زتف تل  نلتو
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 World Anti-Dopingاتحة  ملنشطان  لوكالة  لعاملية ملك

Agency (WADA)   

ها  نظ ة دتت ة غ  رثح ة مت  ي  ه تهل يف معئائ 

ثيلية زترالضة زخللت ة  ت زلن طلتو تمأس ت سنة 

 ا يف  .ننالل ثانوزوي  ت يرهل زترئ  9111
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 المصطلحات ثبت
 

 إنجليزي -أواًل: عربي

 أ

 Ketone bodies                                                                                                                                             أجسام كيوتينية

 Adenosine momophosphate (AMP)                                                                                    أحادي فوسفات األدينوزين

 Essential amino acid                                                                                                               األمحاض األمينية األساسية

  Conditionally essential amino acid                                                     مينية األساسية تح  روف  ااةةاألمحاض األ

  Nonessential amino acid                                                                                                  األمحاض األمينية غري األساسية

  Essential fatty acids                                                                                                                 األمحاض الدهنية األساسية

  Free fatty acids                                                                                                                                األمحاض الدهنية احلوة

  Nonessential fatty acid                                                                                                      األمحاض الدهنية الغري أساسية

  Saturated fatty acid                                                                                                                      املشبعةاألمحاض الدهنية 

  Unsaturated fatty acid                                                                                                          األمحاض الدهنية غري املشبعة

  Monounsaturated fatty acid                                                                                       األمحاض الدهنية غري املشبعة األحادية

  Polyunsaturated fatty acid                                                                                         األمحاض الدهنية غري املشبعة فاملتعددة

  Licensed Dietitian (LD) or Licensed Dietitian Nutritionist(LDN)                                       أاصائي التغذية املواص

  Registered dietitian (RD)                                                                                                            أاصائي التغذية املسجل
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  United States Pharmacopeia (USP)                                                                                                     إدارة األدفية األمويكية

  Nutrient content claims                                                                                                             ادعاءات املحتوى الغذائي

  Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD)                                                        األدينني ثنائي النوكليوتيد نيكوتيناميد

  Hyperglycemia                                                                                                                                          ارتفاع سكو الدم

  Health history questionnaire                                                                                                        استبيان التاريخ الصحي

  Food frequency questionnaire                                                                                                          استبيان تكوار الطعام

  Gluconeogenesis                                                                                                                                      استحداث السكو

  Team sport logistics                                                                                                            إسرتاتيجيات الفوق الوياضية

  Energy continuum                                                                                                                                     استموارية الطاقة

  Sterols                                                                                                                                                                   األستريفل

  Osmolality                                                                                                                                                             األسمولية

  Steatorrhea                                                                                                                                                  اإلسهال الدهني

  Dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA)                                                   األشعة السينية املزدفجة للطاقة املمتصة

  Enrichment                                                                                                                                             اإلضافات الغذائية

  Eating Disorder–Not Otherwise Specified (EDNOS)                                      سابًقا تحدد مل التي –اضطوابات األكل 

  Fortification                                                                                                                                                 األغذية املدعمة

  Endocytosis                                                                                                                                                              االلتقاط

  Dietary fiber                                                                                                                                                األليا  الغذائية

  Soluble fiber                                                                                                                       األليا  القابلة للذفبان يف املاء

  Functional fiber                                                                                                                                         األليا  الوريفية

  Insoluble                                                                                                                                  األليا  غري القابلة للذفبان

  Small intestine                                                                                                                                              األمعاء الدقيقة

  Amylase                                                                                                                                                                     األميليز
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  Pancreatic amylase                                                                                                                                   أميليز البنكوياس

  Passive diffusion                                                                                                                                         االنتشار السلبي

  Hemolysis                                                                                                                                                          نحالل الدما

  Peptidases                                                                                                                                                     إنزيم الببتيدات

  Enzymes                                                                                                                                                                 اإلنزيامت

  Coenzymes                                                                                                                                             اإلنزيامت املساعدة

  Amenorrhea                                                                                                                                                   انقطاع الطمث

  Isomer                                                                                                                                                                         إيزفمري

 ب
  Dipeptide                                                                                                                                                    الببتيدات الثنائية

  Polypeptide                                                                                                                                               الببتيدات املتعددة

  Fat substitutes                                                                                                                                                 ائل الدهونبد

  Didactic program in Dietetics                                                    بونامج تعليمي يف املتطلبات األساسية يف علم التغذية

  Complementing proteins                                                                                                                    الربفتينات التكميلية

 Lipoproteins                                                                                                                                            الربفتينات الدهنية

  Complete protein                                                                                                                                   الربفتينات الكاملة

  High-quality protein                                                                                                                        وفتينات عالية اجلودةب

  Incomplete protein                                                                                                                            بوفتينات غري مكتملة

  Anabolic                                                                                                                                                                       البنائية

  Polyols                                                                                                                                                                 البوليوالت

  Oligopeptide                                                                                                                                            البيبتيدات املتعددة

  Beta-oxidation                                                                                                                                                لألكسدة -بيتا

  Pyruvate                                                                                                                                                                 البريففي 
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  Sodium bicarbonate                                                                                                                          بيكوبونات الصوديوم

  Hematuria                                                                                                                                                              بيلة دموية

 ت
  Thermic effect of food (TEF)                                                                                                      التأثري احلواري لألطعمة

  Thermic effect of activity (TEA)                                                                                                  التأثري احلواري للنشاط

  Diet history                                                                                                                                                       تاريخ الغذاء

  Lipid peroxidation                                                                                                                                      التأكسد الدهني

  ATP (pool)                                                                                                                   جتمع األدينوزين ثالثي الفوسفات

  Oral cavity                                                                                                                                                          جتويف الفم

  Hydrolysis                                                                                                                                                                  التحلل

  Hydrolyzed protein                                                                                                                                         تحلل الربفتني

  Bioelectrical impedance analysis (BIA)                                                                           تحليل مقافمة الكهوباء احليوية

  Muscular endurance                                                                                                                                        تحمل العضلة

  Cardiorespiratory endurance                                                                                                         التحمل القلبي التنفيس

  Tolerable Upper Intake Level (UL)                                                                                تحمل املستويات العليا املأاوذة

  Fat loading                                                                                                                                                     تحميل الدهون

  Carbohydrate loading                                                                                                                       تحميل الكوبوهيدرات

  Glycemic load                                                                                                                               تحميل نسبة السكو بالدم

  Satiety                                                                                                                                                                         التخمة

  Steady state exercise                                                                                                          التدريبات ذات احلالة املستقوة

  hour dietary recall-24                                                                                                             ساعة 94تذكو الغذاء يف الـ 

  Translation                                                                                                                                                                  الرتمجة

  Food record                                                                                                                                                    تسجيل الغذاء
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  Water intoxication                                                                                                                                               تسمم املياه

  Facilitated diffusion                                                                                                                 تسهيل فتيسري االمتصاص

  Atherosclerosis                                                                                                                                         واينيـتصلب الش

 Goiter                                                                                                                                                   تضخم الغدة الدرقية

  Fatigue                                                                                                                                                                          التعب

  Bonking                                                                                                                                                          التعب الشديد

  Sports nutrition                                                                                                                                        التغذية للوياضيني

  Defecation                                                                                                                                                                  التغوط

  Photosynthesis                                                                                                                                            التمثيل الضوئي

  Glycolysis                                                                                                                                  التمثيل الغذائي للجلوكوز

  Inadvertent doping                                                                                                                  تنافل املنشطات بدفن قصد

  Positive energy balance                                                                                                                     توازن الطاقة اإلجيايب

  Negative energy balance                                                                                                                    توازن الطاقة السلبي

  Nitrogen balance                                                                                                                                      توازن النيرتفجني

 ث
  Tripeptide                                                                                                                                                          ثالثي الببتيد

 Adenosine triphosphate (ATP)                                                                                               ثالثي فوسفات األدينوزين

  Female athlete triad                                                                                                                   الثالثي للوياضيني األناث

  Adenosine diphoshate (ADP)                                                                                                  ثنائي فوسفات األدينوزين

 ج
  Dehydration                                                                                                                                                               اجلفا 

  Galactose                                                                                                                                                                اجلالكتوز

  Diglyceride                                                                                                                                          اجللسرييدات الثنائية



  ثب  املصطلحات 149

  Glucose                                                                                                                                                                   اجللوكوز

  Glycerol                                                                                                                                                               اجلليرسفل

  Monoglyceride                                                                                                                                 اجلليرسيدات األحادية

  Triglycerides                                                                                                                                     دات الثالثيةاجلليسريي

  Glycogen                                                                                                                                                            اجلليكوجني

  American Dietetic Association (ADA)                                                                                     مجعية السكوي األمويكية

  Gastrointestinal tract (GI tract)                                                                                                                  اجلهاز اهلضمي

  Hunger                                                                                                                                                                          اجلوع

  Genes                                                                                                                                                                         اجلينات

 ح
  DNA                                                                                                                                                            احلامض النوفي

  Limiting amino acid                                                                                                      احلد األدنى من األمحاض األمينية

  Brush border disaccharidases                                                                                      حدفد الفوشاة للسكويات الثنائية

  Amino acid                                                                                                                                                  احلمض األميني

  Ketoacidosis                                                                                                                                                   محض الكيتون

  Transfer ribonucleic acid (tRNA)                                                                                                  احلمض النوفي الناقل

 خ
  Extracellular                                                                                                                                                      اارج اخللية

  Sports, Cardiovascular and Wellness Nutritionists      ارباء التغذية فالصحة فالوياضة فالقلب فاألفعية الدموية

  Nutritionist                                                                                                                                                        ابري التغذية

  Weight cutting                                                                                                                                                 افض الوزن

  Adiposity                                                                                                                                                          الية شحمية
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 د
  Intracellular                                                                                                                                                     داال اخلاليا

  Essential body fat                                                                                                                            دهون اجلسم األساسية

  Nonessential body fat                                                                                                                       الدهون غري األساسية

 ر
  Peptide bond                                                                                                                                                     رفابط الببتيد

  Endurance athlete                                                                                                                                        ريايض التحمل

  Ultra-endurance athlete                                                                                                             الوياضيون فائقي التحمل

  Ribosomes                                                                                                                                                            الويبوسوم

  Messenger ribonucleic acid (mRNA)                                                                                                       الويبوكوموسوم

  Retinoids                                                                                                                                                                  الويتينول

 ز
  Villi                                                                                                                                                              الزفائد القصرية

 س
  Kilocalories (kcals)                                                                                                                                      السعو احلواري

  Sucrase                                                                                                                                                                      السكواز

  Sucrose                                                                                                                                                                    السكوفز

  Type1 diabetes                                                                                                                                      سكوي النوع األفل

  Type2 diabetes                                                                                                                                       سكوي النوع الثاين

  Monosaccharide                                                                                                                                         سكويات أحادية

  Simple sugers                                                                                                                                         السكويات البسيطة

  Disaccharide                                                                                                                                             السكويات الثنائية

  Oligosaccharide                                                                                                                                     السكويات املتعددة
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  Polysaccharide                                                                                                                                       السكويات املتعددة

  Branched chain amino acids (BCAA)                                                                       سالسل األمحاض األمينية املتفوعة

  Medium-chain triglycerides (MCT)                                                         السالسل املتوسطة من اجلليرسيدات الثالثية

  Citric acid cycle                                                                                                سلسلة حامض السيرتيك )دفرة كوبس(

  Electron transport chain (ETC)                                                                                                      سلسلة نقل اإللكرتفن

  Euhydration                                                                                                                                                   سوائية اإلماهة

  Cytoplasm                                                                                                                                                          السيتوبالزم

  Secretin                                                                                                                                                                   سيكويتني

 ش
  Satiation                                                                                                                                                                        الشبع

  Muscle dysmorphia                                                                                                                            شذفذ البنية العضلية

  Bulimia nervosa                                                                                                                                الرشه املويض العصبي

  Free radicals                                                                                                                                                    الشقوق احلوة

  Certified Diabetes Educator (CDE)                                                                                          شهادة أاصائي السكوي

  Appetite                                                                                                                                                                       الشهية

  Electrolytes                                                                                                                                                               الشوارد

 ص
  Health claim                                                                                                                                                    ةحة األدعاء

  Epiphysis                                                                                                                                                          ةفائح النمو

 ض
  Essential                                                                                                                                                                   رضفري

 ط
  Bioenergetics                                                                                                                                                  الطاقة احليوية
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  Chemical energy                                                                                                                                        الطاقة الكيميائية

  Energy balance                                                                                                                                              الطاقة املتوازنة

  Aerobic power                                                                                                                                                الطاقة اهلوائية

  Prohormone                                                                                                                                                   طليعة اهلومون

 ع
  Cardiac arrhythmia                                                                                                                   عدم انتظام رضبات القلب

  Insensible perspiration                                                                                                                             العوق غري املدرك

  Organelles                                                                                                                                                              العضيات

  Acclimatization                                                                                                                                               عملية التأقلم

  Condensation                                                                                                                                                عملية التكثيف

  Metabolism                                                                                                                                       عملية التمثيل الغذائي

  Denaturation                                                                                                                                                  عملية التمسخ

  Process-oriented goal                                                                                                                           عملية توجيه اهلد 

  Ergogenic aid                                                                                                                          العوامل املولدة لطاقة األداء

 غ
  Sweat glands                                                                                                                                                    الغدد العوقية

  Salivary glands                                                                                                                                                الغدد اللعابية

  Cell membrane                                                                                                                                                   غشاء اخللية

  Nonessential                                                                                                                                                        غري أسايس

  Inorganic                                                                                                                                                             غري عضوي

 ف
  Tapering                                                                                                                                                 للبطولة فرتة التهيئة

  Fructose                                                                                                                                                                   الفواكتوز
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  Skinfold calipers                                                                                                                                                       الفوجار

  Hyperhydration                                                                                                                                                       فوط املاء

  Hyperaminoacidemia                                                                                                                           فوط بوفتينات الدم

 Hypercalcemia                                                                                                                                             فوط كلس الدم

  Team sports                                                                                                                                                  الفوق الوياضية

  Phospholipid                                                                                                                                                    فسفوليبيدات

  Anorexia athletica (AA)                                                                                                                                 فقدان الشهية

  Anorexia nervosa                                                                                                                             فقدان الشهية العصبي

  Sport anemia                                                                                                                                             فقو الدم الويايض

    Creatine phosphate (CP)                                                                                                                     فوسفات الكوياتني

  Phosphocreatine                                                                                                                                            فوسفوكوياتني

  Fat-soluble vitamins                                                                                                    الفيتامينات التي تذفب يف الدهون

  Water-soluble vitamins                                                                                                              الفيتامينات الذائبة يف املاء

 ق
  SportDiscus                                                                                                                                                   قاعدة البيانات

  Dietary Supplement Health and Education Act (DSHEA)                           قانون التعليم فةحة املكمالت الغذائية

  Power                                                                                                                                                                           القدرة

  Social physique anxiety                                                                                                                     قلق البدن االجتامعي

  Growth channel                                                                                                                                                      قناة النمو

  Strength                                                                                                                                                                          لقوةا

  Underwater weighing                                                                                                                       قياس الوزن تح  املاء

  Air Displacement Plethysmography                                                                                          قياس حجم إزاحة اهلواء
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 ك
  Carnitine                                                                                                                                                                  كارنيتيني

  Carotenoids                                                                                                                                                       الكارفتينات

  Calcitriol                                                                                                                                                          الكالسيرتيول

  Lean body mass (LBM)                                                                                                                        كتلة اجلسم النحيل

  Fat-free mass (FFM)                                                                                                                   الكتلة اخلالية من الدهون

  Fat mass (FM)                                                                                                                                                   كتلة الدهون

  Bone mineral mass (BMM)                                                                                                                 نيةكتلة العظام املعد

  Simple carbohydrate                                                                                                                     الكوبوهيدرات البسيطة

   Complex carbohydrate                                                                                                                   الكوبوهيدرات املعقدة

  Creatine Kinase                                                                                                                                            كوياتني الكيناز

  Recommended Dietary Allowance (RDA)                                                                                   كمية الغذاء املوىص هبا

  Collagen                                                                                                                                                               الكوالجني

  Cholecystokinin CCK                                                                                                                            الكوليسيستوكينني

   Ketosis                                                                                                                                                                    الكيتوزيه

  Chylomicron                                                                                                                                               الكيلومكوفنات

 ل
  Lactase                                                                                                                                                                      الالكتاز 

  Lactose                                                                                                                                                                     الالكتوز

  Anaerobic                                                                                                                                                              الالهوائي

  Lipids                                                                                                                                                                       اللبيدات

  Commission on Accreditation for Dietetics Education (CADE)                    جلنة االعتامد يف تعليم أاصائي التغذية

  Federal Trade Commission (FTC)                                                                                                   تحاديةجلنة التجارة اال
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  Pancreatic lipase                                                                                                                                          ليباز البنكوياس

  Lingual lipase                                                                                                                                                  الليباز اللعايب

  Gastric lipase                                                                                                                                                   ز املعديالليبا

  Lipoprotein lipase                                                                                                                              ليبيز الربفتني الدهني

 م
  Intracellular water                                                                                                                                         املاء بني اخلاليا

  Extracellular water                                                                                                                                   املاء اارج اخلاليا

  Maltose                                                                                                                                                                        املالتوز

  Maltase                                                                                                                                                                         املالتيز

  Trans                                                                                                                                                                          املتحولة

  Estimated Average Requirement (EAR)                                                                               متوسط تقديو االحتياجات

  Amino acid pool                                                                                                                           جمموع األمحاض األمينية

  Total fiber                                                                                                                                                      جمموع األليا 

  Waist circumference                                                                                                                                        وـحميط اخلص

   Acceptable daily intake (ADI)                                                                                                      املداول اليومي املقبول

  Micelles                                                                                                                                                                    تاملذيال

  Dietary Reference Intakes (DRI)                                                                                                موجع الكميات الغذائية

  Hydrophobic                                                                                                                                             موكبات غري ذائبة

  Esophagus                                                                                                                                                                    املويء

  Metabolic pathways                                                                                                                                 املسارات األيضية

  Anabolic pathway                                                                                                                                          مسارات البناء

  Catabolic pathway                                                                                                                                         مسارات اهلدم

  Emulsifier                                                                                                                                                               مستحلب
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  Cis                                                                                                                                                                                 مستقو

  Anabolic agent                                                                                                                                                  مسئول البناء

  Metabolic factory                                                                                                                                         املصانع اخللوية

  Antioxidants                                                                                                                                            مضادات األكسدة

  Anticatabolic                                                                                                                                                 مضادات اهلدم

  Mastication                                                                                                                                                                   املضغ

  Major minerals                                                                                                                                            املعادن الوئيسية

   Trace minerals                                                                                                                                             املعادن الصغرية

  Retinol activity equivalent (RAE)                                                                                                معامل الويتينول النشط

  Stomach                                                                                                                                                                         املعدة

  Resting metabolic rate (RMR)                                                                                                  معدل األيض أثناء الواحة

  Basal metabolic rate (BMR)                                                                                                          معدل األيض القاعدي

  Micronutrients                                                                                                                                          املغذيات الصغرية

  Macronutrients                                                                                                                                           املغذيات الكبرية

  Hormone releaser                                                                                                                                            مفوز اهلومون

  Adequate intake (AI)                                                                                                                                    املقاديو املالئمة

  Prediabetes                                                                                                                                               مقدمات السكوي

  Dietary supplement                                                                                                                                 املكمالت الغذائية

  Good manufacturing practices (GMP)                                                                                       ممارسات التصنيع اجليدة

  Doping                                                                                                                                                                    املنشطات

  Energy nutrients                                                                                                                      املواد الغذائية املولدة للطاقة

  Phytochemicals                                                                                                                                املواد الكيميائية النباتية

  Generally Recognized as Safe (GRAS)                                                                                           املواد املعرت  هبا آمنة
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  Reactive oxidative species (ROS)                                                                                               املواد املؤكسدة التفاعلية

  Body mass index (BMI)                                                                                                                          ؤرش كتلة اجلسمم

  Glycemic index (GI)                                                                                                                     مؤرش نسبة السكو بالدم

  Creatine monohydrate                                                                                                                   مونوهيدرات الكوياتني

  Mitochondrion                                                                                                                                                  امليتوكوندريا

  Water balance                                                                                                                                                        ميزان املاء

 ن
  Glucose transporters (GluT)                                                                                                                         ناقل اجللوكوز

  Active transport                                                                                                                                                     ناقل نشط

  Outcome-oriented goal                                                                                                                       اهلد  املوجه-نتائج

  Deamination                                                                                                                                                         نزع األمني

  Waist-to-hip ratio                                                                                                                              نسبة اخلرص إىل الورك

  Percent body fat (PBF)                                                                                                                           نسبة دهون اجلسم

  Transcription                                                                                                                                                                النسخ

  Starch                                                                                                                                                                              النشا

  Immediate energy system                                                                                                                 النظام الفوري للطاقة

  Phosphagen system                                                                                                                                   النظام الفوسفايت

  Anaerobic system                                                                                                                                      النظام الالهوائي

  Aerobic system                                                                                                                                               النظام اهلوائي

  Hypoglycemia                                                                                                                                                   نقص السكو

  Hyponatremia                                                                                                                                      نقص ةوديوم بالدم

  Crossover point                                                                                                                                                  نقطة العبور

  Transtheoretical Model                                                                                                                     نموذج نظوية التحول
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 هـ
  Hydrogenation                                                                                                                                                          اهلدرجة

  Catabolism                                                                                                                                                                     اهلدم

  Growth hormone                                                                                                                                              هومون النمو

  Digestion                                                                                                                                                                      اهلضم

  Food and Drug Administration (FDA)                                                                                               هيئة الغذاء فالدفاء

  United States Anti-Doping Agency (USADA)                          هيئة مكافحة املنشطات بالواليات املتحدة األمويكية

 و
 International units (IU)                                                                                                                                     فحدة دفلية

   World Anti-Doping Agency (WADA)                                                                        الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات

 

عربي –ثانًيا: إنجليزي   
 

A 

24-hour dietary recall ساعة                                                                                                             94تذكو الغذاء يف الـ    

Acceptable daily intake (ADI)                                     املداول اليومي املقبول                                                                   

Acclimatization                                عملية التأقلم                                                                                                                 

Active transport                                                                                                                               ناقل نشط                        

Adenosine diphoshate (ADP)                   ثنائي فوسفات األدينوزين                                                                                 

Adenosine triphosphate (ATP) ثالثي فوسفات األدينوزين                                                                                                 

Adenosine momophosphate (AMP)                                               أحادي فوسفات األدينوزين                                       

Adequate intake (AI)                         املقاديو املالئمة                                                                                                             

Adiposity                                                                                                                                       الية شحمية                     

Aerobic power                                                    الطاقة اهلوائية                                                                                              
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Aerobic system                                 النظام اهلوائي                                                                                                                

Air Displacement Plethysmography قياس حجم إزاحة اهلواء                                                                                            

Amenorrhea                                   انقطاع الطمث                                                                                                                  

American Dietetic Association (ADA) مجعية السكوي األمويكية                                                                                        

Amino acid pool                                                                           جمموع األمحاض األمينية                                                  

Amino acid                                   احلمض األميني                                                                                                                 

Amylase                                             يليز                                                                                                                         األم 

Anabolic agent                                                                                     مسؤفل البناء                                                             

Anabolic pathway                           مسارات البناء                                                                                                                 

Anabolic                                                   البنائية                                                                                                                      

Anaerobic system                                                                                            النظام الالهوائي                                            

Anaerobic                                           الالهوائي                                                                                                                     

Anorexia athletica (AA)                 فقدان الشهية                                                                                                                  

Anorexia nervosa                                                                                    فقدان الشهية العصبي                                            

Anticatabolic                                 مضادات اهلدم                                                                                                                  

Antioxidants                              مضادات األكسدة                                                                                                                

Appetite                                                                                            الشهية                                                                             

Atherosclerosis                            تصلب الشـوايني                                                                                                                

ATP (pool)                     جتمع األدينوزين ثالثي الفوسفات                                                                                                

B 

Basal metabolic rate (BMR)                                                         معدل األيض القاعدي                                                   

Beta-oxidation                           لألكسدة                                                                                                                       -بيتا 

Bioelectrical impedance analysis (BIA) تحليل مقافمة الكهوباء احليوية                                                                             
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Bioenergetics                                    الطاقة احليوية                                                                                                                

Body mass index (BMI)             مؤرش كتلة اجلسم                                                                                                               

Bone mineral mass (BMM)                                                                                              كتلة العظام املعدنية                     

Bonking                                          التعب الشديد                                                                                                                  

Branched chain amino acids (BCAA) سالسل األمحاض األمينية املتفوعة                                                                         

Brush border disaccharidases                                     حدفد الفوشاة للسكويات الثنائية                                                   

Bulimia nervosa                       الرشه املويض العصبي                                                                                                           

C 

Calcitriol                                                                                                                           الكالسيرتيول                                 

Carbohydrate loading                         تحميل الكوبوهيدرات                                                                                                

Cardiac arrhythmia             عدم انتظام رضبات القلب                                                                                                        

Cardiorespiratory endurance                                                                               التحمل القلبي التنفيس                            

Carnitine                                               كارنيتيني                                                                                                                     

Carotenoids                                      الكارفتينات                                                                                                                   

Catabolic pathway                                                                                         مسارات اهلدم                                                  

Catabolism                                              اهلدم                                                                                                                         

Cell membrane                                  غشاء اخللية                                                                                                                   

Certified Diabetes Educator (CDE)                                                                         شهادة أاصائي السكوي                   

Chemical energy                             الطاقة الكيميائية                                                                                                             

Cholecystokinin CCK                الكوليسيستوكينني                                                                                                              

Chylomicron                                                          الكيلومكوفنات                                                                                       

Cis                                                          مستقو                                                                                                                         

Citric acid cycle   سلسلة حامض السيرتيك )دفرة كوبس(                                                                                               
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Coenzymes                                              اإلنزيامت املساعدة                                                                                                 

Collagen                                            الكوالجني                                                                                                                     

Commission on Accreditation for Dietetics Education (CADE) جلنة االعتامد يف تعليم أاصائي التغذية                       

Complementing proteins            الربفتينات التكميلية                                                                                                          

Complete protein                         الربفتينات الكاملة                                                                                                            

Complex carbohydrate                                                                الكوبوهيدرات املعقدة                                                     

Condensation                                 عملية التكثيف                                                                                                                 

Conditionally essential amino acid                                                    األمحاض األمينية األساسية تح  روف  ااةة 

Creatine Kinase                               كوياتني الكيناز                                                                                                               

Creatine monohydrate           مونوهيدرات الكوياتني                                                                                                          

Creatine phosphate (CP)                                                                   فوسفات الكوياتني                                                     

Crossover point                                 نقطة العبور                                                                                                                   

Cytoplasm                                   الزم                                                                                                                         السيتوب 
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Deamination                                                                                 نزع األمني                                                                          

Defecation                                            التغوط                                                                                                                        

Dehydration                                         اجلفا                                                                                                                         

Denaturation                                                                                                عملية التمسخ                                                    

Didactic program in Dietetics بونامج تعليمي يف املتطلبات األساسية يف علم التغذية                                                      

Diet history                                                                                                                                                     تاريخ الغذاء     

Dietary fiber                                                                   األليا  الغذائية                                                                               

Dietary Reference Intakes (DRI) موجع الكميات الغذائية                                                                                                  

Dietary Supplement Health and Education Act (DSHEA) قانون التعليم فةحة املكمالت الغذائية                             
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Dietary supplement                      املكمالت الغذائية                                                                                                             

Digestion                                                                                                                                                                     اهلضم   

Diglyceride                                                                               اجللسرييدات الثنائية                                                             

Disaccharide                                   السكويات الثنائية                                                                                                             

DNA                                           امض النوفي                                                                                                                  احل 

Doping                                                                                           املنشطات                                                                           

Dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA) األشعة السينية املزدفجة للطاقة املمتصة                                                     
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Enrichment                                                                                                                                       اإلضافات الغذائية        

Eating Disorder–Not Otherwise Specified (EDNOS) التي مل تحدد سابًقا                                      –اضطوابات األكل    

Electrolytes                                          الشوارد                                                                                                                       

Electron transport chain (ETC)                                                                            سلسلة نقل اإللكرتفن                            

Emulsifier                                         مستحلب                                                                                                                        

Endocytosis                                          االلتقاط                                                                                                                      

Endurance athlete                                                                                    ريايض التحمل                                                      

Energy balance                                  الطاقة املتوازنة                                                                                                              

Energy continuum                         استموارية الطاقة                                                                                                              

Energy nutrients                        املواد الغذائية املولدة للطاقة                                                                                                

Enzymes                                                                                        اإلنزيامت                                                                           

Epiphysis                                         ةفائح النمو                                                                                                                   

Ergogenic aid                          العوامل املولدة لطاقة األداء                                                                                                  

Esophagus                                                                                              املويء                                                                       

Essential amino acid                                                                                                     األمحاض األمينية األساسية           
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Essential body fat                   دهون اجلسم األساسية                                                                                                           

Essential                                                                              رضفري                                                                                       

Estimated Average Requirement (EAR) متوسط تقديو االحتياجات                                                                                 

Euhydration                                                                                                                                    سوائية اإلماهة                 

Extracellular water                                             املاء اارج اخلاليا                                                                                        

Extracellular                                     اارج اخللية                                                                                                                   

F 

Facilitated diffusion االمتصاص                                                                                                                تسهيل فتيسري    

Fat loading                                       تحميل الدهون                                                                                                                

Fat mass (FM)                                  كتلة الدهون                                                                                                                   

Fat substitutes                                                                                                                                بدائل الدهون                   

Fat-free mass (FFM)                               الكتلة اخلالية من الدهون                                                                                      

Fatigue                                                   التعب                                                                                                                         

Fat-soluble vitamins يف الدهون                                                                                                   الفيتامينات التي تذفب    

Federal Trade Commission (FTC)      جلنة التجارة االتحادية                                                                                               

Female athlete triad ناث                                                                                                                  إلالثالثي للوياضيني ا   

Food and Drug Administration (FDA)                                                           هيئة الغذاء فالدفاء                                      

Food record                                    تسجيل الغذاء                                                                                                                  

Food frequency questionnaire                       استبيان تكوار الطعام                                                                                    

Fortification                        عمة                                                                                                                          األغذية املد 

Free fatty acids                                                         األمحاض الدهنية احلوة                                                                       

Free radicals                                    الشقوق احلوة                                                                                                                  

Fructose                                                                                                                                                            الفواكتوز         
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Functional fiber                                                                      األليا  الوريفية                                                                     

 

 

G 

Galactose                                             اجلالكتوز                                                                                                                     

Gastric lipase                                     الليباز املعدي                                                                                                                

Gastrointestinal tract (GI tract)                                                                             اجلهاز اهلضمي                                        

Generally Recognized as Safe (GRAS) املواد املعرت  هبا آمنة                                                                                             

Genes                                                                                                                                                         اجلينات                  

Glucose transporters (GluT)                                                           ناقل اجللوكوز                                                                

Glucose                                               اجللوكوز                                                                                                                      

Gluconeogenesis                       استحداث السكو                                                                                                                 

Glycemic index (GI)              مؤرش نسبة السكو بالدم                                                                                                         

Glycemic load                                               تحميل نسبة السكو بالدم                                                                                  

Glycerol                                            اجلليرسفل                                                                                                                     

Glycogen                                                                                                                                               اجلليكوجني               

Glycolysis                                                    التمثيل الغذائي للجلوكوز                                                                                

Goiter                                         تضخم الغدة الدرقية                                                                                                            

Good manufacturing practices (GMP) ممارسات التصنيع اجليدة                                                                                         

Growth channel                                    قناة النمو                                                                                                                    

Growth hormone                             هومون النمو                                                                                                                   

H 

Health claim                                                                                                                     دعاء                                ةحة اال 

Health history questionnaire استبيان التاريخ الصحي                                                                                                        

Hematuria                                            بيلة دموية                                                                                                                    
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Hemolysis                                        نحالل الدم                                                                                                                   ا 

High-quality protein                                                                                                                        بوفتينات عالية اجلودة  

Hormone releaser                                 مفوز اهلومون                                                                                                             

Hunger                                                    اجلوع                                                                                                                         

Hydrogenation                                                                                                                                       اهلدرجة                     

Hydrolysis                                                                                                          التحلل                                                         

Hydrolyzed protein                          تحلل الربفتني                                                                                                                 

Hydrophobic                                                                                                                                            موكبات غري ذائبة   

Hyperaminoacidemia                                           فوط بوفتينات الدم                                                                                  

Hypercalcemia                             فوط كلس الدم                                                                                                                  

Hyperhydration                                                                                                                                 فوط املاء                        

Hypoglycemia                                          نقص السكو                                                                                                           

Hyperglycemia                            ارتفاع سكو الدم                                                                                                               

Hyponatremia                          نقص ةوديوم بالدم                                                                                                              

I 

Immediate energy system                                                                                                            النظام الفوري للطاقة       

Inadvertent doping             تنافل املنشطات بدفن قصد                                                                                                       

Incomplete protein                   بوفتينات غري مكتملة                                                                                                           

Inorganic                                                                                         غري عضوي                                                                      

Insensible perspiration                 العوق غري املدرك                                                                                                              

Insoluble                                 األليا  غري القابلة للذفبان                                                                                                   

International units (IU)                                                                             فحدة دفلية                                                          

Intracellular water                              املاء بني اخلاليا                                                                                                             
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Intracellular                                      داال اخلاليا                                                                                                                  

Isomer                                                                                                 إيزفمري                                                                         

Dipeptide                                          الببتيدات الثنائية                                                                                                            

K 

Ketoacidosis                                  محض الكيتون                                                                                                                   

Ketone bodies                                        أجسام كيوتينية                                                                                                        

Ketosis                                                                                                                                                                     ةالكيتوزي 

Kilocalories (kcals)                       السعو احلواري                                                                                                                 

L 

Lactase                                                                                                                               الالكتاز                                          

Lactose                                                     الالكتوز                                                                                                                   

Lean body mass (LBM)             كتلة اجلسم النحيل                                                                                                             

Licensed Dietitian (LD) or Licensed Dietitian Nutritionist(LDN) أاصائي التغذية املواص                                       

Limiting amino acid                                                                                            مينية           احلد األدنى من األمحاض األ 

Lingual lipase                                     الليباز اللعايب                                                                                                               

Lipid peroxidation                        التأكسد الدهني                                                                                                                

Lipids                                                                                                                         اللبيدات                                                

Lipoprotein lipase                               ليبيز الربفتني الدهني                                                                                                 

Lipoproteins                                   الربفتينات الدهنية                                                                                                            

M 

Macronutrients                                                                                                                       املغذيات الكبرية                      

Major minerals                                   املعادن الوئيسية                                                                                                            

Maltase                                                     املالتيز                                                                                                                      

Maltose                                                                                                                                                    املالتوز                      
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Mastication                                                                        املضغ                                                                                             

Medium-chain triglycerides (MCT) السالسل املتوسطة من اجلليرسيدات الثالثية                                                           

Messenger ribonucleic acid (mRNA)                                                                                                الويبوكوموسوم         

Metabolic factory                            املصانع اخللوية                                                                                                               

Metabolic pathways                     املسارات األيضية                                                                                                              

Metabolism                                                                                     عملية التمثيل الغذائي                                                    

Micelles                                                املذيالت                                                                                                                      

Micronutrients                              املغذيات الصغرية                                                                                                              

Mitochondrion                                                                                                امليتوكوندريا                                                    

Monoglyceride                         اجلليرسيدات األحادية                                                                                                          

Monosaccharide                          سكويات أحادية                                                                                                                 

Monounsaturated fatty acid األمحاض الدهنية غري املشبعة األحادية                                                                                       

Muscle dysmorphia                                                                          شذفذ البنية العضلية                                                     

N 

Negative energy balance           توازن الطاقة السلبي                                                                                                           

Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD)                                                         األدينني ثنائي النوكليوتيد نيكوتيناميد 

Nitrogen balance                    النيرتفجني                                                                                                                    توازن 

Nonessential amino acid                                         األمحاض األمينية غري األساسية                                                           

Nonessential body fat              الدهون غري األساسية                                                                                                           

Nonessential                                                                                                                       غري أسايس                                   

Nutrient content claims       ادعاءات املحتوى الغذائي                                                                                                       

Nutritionist                                                                                               ابري التغذية                                                           

O 

Oligopeptide                                   البيبتيدات املتعددة                                                                                                           
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Oligosaccharide                                                                                                                           السكويات العديدة            

Oral cavity                                           جتويف الفم                                                                                                                 

Organelles                                         العضيات                                                                                                                       

Osmolality                                                                                                                                           األسمولية                   

Steatorrhea                                                       اإلسهال الدهني                                                                                             

Outcome-oriented goal       اهلد  املوجه                                                                                                                 -نتائج 

P 

Pancreatic amylase                                                                                                                              أميليز البنكوياس       

Pancreatic lipase                                         ليباز البنكوياس                                                                                                   

Passive diffusion                            االنتشار السلبي                                                                                                               

Peptidases                                                                                                                                  إنزيم الببتيدات                     

Peptide bond                                                 رفابط الببتيد                                                                                                      

Percent body fat (PBF)              نسبة دهون اجلسم                                                                                                               

Phosphagen system                                                                                                                       النظام الفوسفايت              

Phosphocreatine                               فوسفوكوياتني                                                                                                               

Phospholipid                                   فسفوليبيدات                                                                                                                   

Photosynthesis                                                                                                                    التمثيل الضوئي                          

Phytochemicals                              املواد الكيميائية النباتية                                                                                                    

Polyols                                               البوليوالت                                                                                                                    

Polypeptide                                                                                                                             الببتيدات املتعددة                    

Polysaccharide                                    السكويات املتعددة                                                                                                     

Polyunsaturated fatty acid عة فاملتعددة                                                                                        األمحاض الدهنية غري املشب   

Positive energy balance              توازن الطاقة اإلجيايب                                                                                                         
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Power                                                                                                                             القدرة                                                

Prediabetes                                     مقدمات السكوي                                                                                                            

Process-oriented goal                عملية توجيه اهلد                                                                                                              

Prohormone                                                                                                                   طليعة اهلومون                                   

Pyruvate                                              البريففي                                                                                                                      

R 

Reactive oxidative species (ROS) املواد املؤكسدة التفاعلية                                                                                                 

Recommended Dietary Allowance (RDA)                                                                              كمية الغذاء املوىص هبا       

Resting metabolic rate (RMR) معدل األيض أثناء الواحة                                                                                                    

 
 

Registered dietitian (RD) التغذية املسجل                                                                                                           أاصائي    

Retinoids                                                                                                                                                         الويتينول           

Retinol activity equivalent (RAE)                                                معامل الويتينول النشط                                                  

Ribosomes                                         الويبوسوم                                                                                                                     

S 

Salivary glands                                                                                                                                               الغدد اللعابية   

Satiation                                                                      الشبع                                                                                                    

Satiety                                                   التخمة                                                                                                                        

Saturated fatty acid                 األمحاض الدهنية املشبعة                                                                                                       

Secretin                                               سيكويتني                                                                                                                      

Simple carbohydrate                                                                              الكوبوهيدرات البسيطة                                         

Simple sugers                             السكويات البسيطة                                                                                                              

Skinfold calipers                                  الفوجار                                                                                                                       

Small intestine                                                                                  األمعاء الدقيقة                                                              

Social physique anxiety            قلق البدن االجتامعي                                                                                                           
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Sodium bicarbonate                بيكوبونات الصوديوم                                                                                                            

Soluble fiber                                                      األليا  القابلة للذفبان يف املاء                                                                   

Sport anemia                                 فقو الدم الويايض                                                                                                              

SportDiscus                                                                                                                                              قاعدة البيانات        

Sports nutrition                                                        التغذية للوياضيني                                                                                  

Sports, Cardiovascular and Wellness Nutritionists ارباء التغذية فالصحة فالوياضة فالقلب فاألفعية الدموية         

Starch                                                                                                النشا                                                                                

Steady state exercise           التدريبات ذات احلالة املستقوة                                                                                                 

Sterols                                              ألستريفل                                                                                                                     ا 

Stomach                                                   املعدة                                                                                                                        

Strength                                                                                                            القوة                                                                

Sucrase                                                 السكواز                                                                                                                       

Sucrose                                               السكوفز                                                                                                                       

Sweat glands                                                                                                                                  الغدد العوقية                    

T 

Tapering                                                  فرتة التهيئة للبطولة                                                                                                 

Team sports                                    الفوق الوياضية                                                                                                                

Team sport logistics                                                                                   إسرتاتيجيات الفوق الوياضية                          

Thermic effect of activity (TEA) تأثري احلواري للنشاط                                                                                                 ال   

Thermic effect of food (TEF)                 التأثري احلواري لألطعمة                                                                                       

Tolerable Upper Intake Level (UL) تحمل املستويات العليا املأاوذة                                                                                  

Total fiber                                                                                جمموع األليا                                                                         

Trace minerals                                املعادن الصغرية                                                                                                               

Trans                                                      املتحولة                                                                                                                      

Transcription                                                                                                      النسخ                                                            
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