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ما اكتسب في زمن يحتاج إلى زمن
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املقدمة

منها  يعاين  خطرية  صحية  مشكلة  الوزن  وزيادة  السمنة  بأن  معروفاً  أصبح 

األطفال والنساء والرجال يف الدول النامية واملتقدمة عىل حد سواء، وقد زادت 

نسبتها خالل السنوات العرشين املاضية بشكل كبري، وهي يف زيادة مطردة 

لدى الشعوب واألجناس كافة.

وتبّي اإلحصائيات الصادر يف دول صناعية مثل أمريكا إىل أن %35 من وفيات 

وفيات  من  و32%  السكري،  داء  وفيات  من  و35%  التاجية،  القلب  أمراض 

رسطان القولون تُعزى إىل الخمول البدين والبدانة، كام تشري البيانات اإلحصائية 

التي نرُشت يف مجلة الجمعية الطبية األمريكيةJAMA( ( عام 1999، حول 

السمنة إىل أن مؤرش كتلة الجسم )BMI( لدى 63% من الرجال و55% من 

السيدات يساوي 25 أو أكرث وهذا يصّنف وزناً زائداً، و21 %من الرجال و27 % 

من السيدات لديهم مؤرش كتلة جسم يساوي 30 أو أكرث وهذا يصّنف سميناً.

الخطرة،  األمراض  من  بالعديد  مرتبط  وبايئ  مرض  الوزن  وزيادة  السمنة  إن 

مثل أمراض القلب والرشايي والسكري والرسطان وارتفاع الدهنيات الثالثية 
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واألمراض  لها  الطبية  املعالجة  تكاليف  إىل  إضافة  النفسية وغريها،  واألمراض  الدم  يف 

أن  املتوقع  أنه من  إىل  ارتفاع مستمر، حيث تشري بعض اإلحصائيات  بها يف  املرتبطة 

تصل معالجة السمنة يف الواليات املتحدة وحدها عام 2015 إىل تريليون دوالر أمرييك 

)Benz, 2004( فكيف ستكون التكاليف يف باقي دول العامل، وال سيام أن السمنة يف 

دول الخليج العريب بارتفاع مستمر، وكذلك األمراض الناجمة عن قلة الحركة )السمنة، 

وهشاشة العظام، والسكري، والقلب، وتصلّب الرشايي(، كام أن حاالت أمراض القلب 

املرتفعة تعود أسبابها إىل زيادة نسبة الشحوم عند األشخاص املصابي. 

ونظراً لهذه املخاطر العظيمة والتكاليف الباهظة، فال عجب أن تبذل الجهود الحثيثة 

من قبل الجمعيات واملنظامت الصحية والباحثي إليجاد حل للغز السمنة، ومتاشياً مع 

زيادة االهتامم بالسمنة ومشكالتها وزيادة االبتكارات واألساليب النظرية واالدعاءات 

وتنوع طرق العالج وتعددها، فسنلقي الضوء يف هذا الكتاب عىل حقيقة بعض أساليب 

والتي  السمنة  للتخلّص من  العلمية  األساليب  أفضل  الشائعة، وما هي  الوزن  إنقاص 

ميكن استخدامها دون مضاعفات أو عوارض جانبية.

املؤلف
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املامرسات اليومية وأثرها يف زيادة 
الوزن
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املامرسات اليومية وأثرها يف زيادة الوزن

ويكاد  األخرية,  اآلونة  الرجيم يف  املختلفة من  واألنواع  الحميات  تعددت  لقد 

ال مير يوم دون أن تظهر رصعة جديدة من الحميات يعلن عنها يف الصحف 

واملجالت بي الحي واآلخر، فقد ظهر منها الكثري يف املايض وسيظهر منها الكثري 

الحميات  هذه  تجارة  تكون  أن  املستغرب  غري  من  فإنه  ولذلك  املستقبل،  يف 

أساليبها  إىل  الناس  يف جذب  املنتجة  الرشكات  برعت  وقد  مستمر.  ارتفاع  يف 

تتضمن  دعايات  من  املختلفة  الحميات  هذه  يرافق  ما  خالل  من  وحاميتها 

ادعاءات مثل »افقد وزنك وأنت نائم« أو »افقد وزنك دون حرمان وتعب« أو 

»افقد عرشة باوندات يف عرشة أيام« وغريها الكثري من العبارات املختارة بعناية 

لجذب االنتباه، خاصة ألولئك الذين يعانون من السمنة والوزن الزائد، وذلك 

للقيام بأي  البدين والنفيس لهم، وأنهم عىل استعداد  باملعاناة واألمل  ملعرفتهم 

يشء للتخلّص من السمنة والوزن الزائد، وعىل رأي املثل العريب »الغريق يتعلّق 

بحبال الهواء أو بقشة«.

ويرجع هذا اإلقبال الكبري من قبل الناس عىل رشاء هذه املنتجات إىل التغرّيات 
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الجذرية التي طرأت عىل أسلوب الحياة من دخول التكنولوجيا، وزيادة الرفاهية التي 

لنا بعض هذه  يوضح   )1( رقم  والجدول  البدين،  الخمول  وزيادة  الحركة،  بقلة  ارتبط 

التغرّيات يف منط املعيشة وما رافقها من تغرّي جذري يف منط الحياة، وما نجم عنه من 

العديد من األمراض والتي تسمى أمراض العرص املزمنة أو أمراض قلة الحركة  ظهور 

ألن هناك عالقة وثيقة بي كل من العادات الغذائية غري الصحية والخمول البدين من 

جهة، والعديد من أمراض العرص مثل أمراض القلب والرشايي، وارتفاع ضغط الدم، وداء 

الثاين، وهشاشة العظام، والبدانة، وبعض من األمراض الرسطانية،  النوع  السكري من 

إىل جانب انتشار العادات الغذائية الخاطئة، مبا رافقها من مشكالت صحية تهدد صحة 

الفرد واملجتمع.

الجدول رقم )1(

يبي بعض املامرسات التي تغرّيت يف حياتنا 
19002013

* السيارة* امليش

* شوارع غري آمنة* استخدام الدراجة للمدرسة

* املكانس الكهربائية والخدم* الكنس باستخدام اليدين

* الغساالت والجاليات والخدم* غسيل األطباق واملالبس

* النشافات والخدم* نرش الغسيل

* وسائل االتصال اإللكرتونية * حمل الربيد

* اإلنرتنت* الذهاب للمكتبة

* الفتاحات الكهربائية والخدم* فتح العلب

* صعود نجم الوجبات الرسيعة* الطبخ املنزيل

* األم تعمل * األم تريب يف البيت

* بيئة ملوثة وانتشار اإلشعاعات* بيئة نظيفة وآمنة
ً * السهر لساعات متأخرة * النوم باكرا

 إن السمنة تعرّف بأنها ارتفاع نسبة الدهون بالجسم أكرث من املعدل الطبيعي املناسب 

للشخص وهي من %20-15 من وزن الجسم الكيل بالنسبة للذكور و25–30 % بالنسبة 

لإلناث، وهناك طرق لقياسها، والتعرف عليها بعدٍد من املؤرشات املستخدمة يف القياس 

منها:
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Body Mass Index )BMI( :مؤرش كتلة الجسم

التنبؤ  خاللها  من  ميكن  التي  الطرق  أسهل  من   )BMI( الجسم  كتلة  مؤرش  يعترب   

بالسمنة، وذلك حسب املعادلة التالية: 

                                                                                       

الوزن كغم مؤرش كتلة الجسم)BMI( = كغم / م2 =         

مربع الطول )مرت(                            

             

أن  إال  املؤرش،  املآخذ عىل هذا  وشيوعاً. وبالرغم من وجود بعض  انتشاراً  األكرث  وهو 

سهولة قياسه ساعد عىل استخدامه يف معظم الدراسات املتعلّقة بالسمنة.

الوزن  لزيادة  بالنسبة  القطع  نقاط  الحايل  العاملية  الصحة  منظمة  تصنيف  ويحدد 

والبدانة هي )25–30( كلجم/ م2 عىل التوايل، ومع ذلك فقد ظهر وبصورة واضحة أن 

هناك انتشاراً شديداً لعوامل خطر االصابة مبرض السكري النوع الثاين، وأمراض األوعية 

والقلب، يف جزء من قارة آسيا تحت هذه املستويات، واألدلة متوافرة اآلن من دول 

آسيوية عديدة منها هونج كونج وسنغافورة والصي واليابان لتظهر أن خطر الحاالت 

املرضية بدأ يرتفع عن الحد األدىن لقيم مؤرش كتلة الجسم. 

كتلة جسم  الدهون يف أجسامهم يف مؤرش  كتلة  ترتفع نسبة  والكثري من سكان آسيا 

الحالية  األدلة  عىل  اعتامداً  وبالتايل  واألوروبيي،  القوقازيي  بالسكان  مقارنة  مامثلة 

ينصح بالتصنيف التايل للوزن مبؤرش كتلة الجسم حسب خطر الحاالت املرضية.

جدول )2( 

تصنيف مؤرش كتلة الجسم ومقدار خطر اإلصابة باألمراض املصاحبة للسمنة

مؤرش كتلة الجسم التصنيف

)BMI(

خطورة اإلصابة باألمراض 

املصاحبة للسمنة 
قليل )ولكن اإلصابة بأمراض أقل من 18.5ناقص الوزن 

أخرى(
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معدل طبيعي 18.5–24.99املعدل الطبيعي 

يزداد الخطر29.99-25ما قبل السمنة 
متوسط 30–34.99سمنة رقم )1( 
شديد39.99-35سمنة رقم )2(

شديد الخطورة ≤ 40سمنة رقم )3(

)W C( محيط الخرص
قياس محيط الخرص يعد سهالً وموثوقاً به ويرتبط مبحتوى الدهون حول البطن بغض 

يُعد محيط الخرص عامالً مستقالً لخطر اإلصابة  النظر عن مؤرش كتلة الجسم، وأيضاً 

بأمراض األوعية والقلب، وهو مفيد جداً لألفراد املصنفي العاديي والزائدي الوزن يف 

فئات مؤرش كتلة الجسم، فاألفراد الذين لديهم مؤرش كتلة جسم اقل من 35 كلجم/

م2 فليس من الرضوري أخذ قياس محيط الخرص لديهم ألنه سيفقد قيمته التنبؤية.

التوصيات الحالية ملنظمة الصحة العاملية تقوم بأن محيط الخرص يجب أن يكون )94 

سم( لدى الرجال و)80 سم( لدى النساء يرتافق مع زيادة خطر اإلصابة مبرض السكري 

النوع الثاين وأمراض األوعية والقلب، وبالتايل واعتامداً عىل األدلة الحالية، فإن محيط 

الخرص التايل له عالقة بزيادة املخاطر الصحية.

الرجال )أكرب أو يساوي 85(، النساء )أكرب أو يساوي  80 سم(

املخاطر الصحية املرتبطة بالسمنة 
أوالً: معدل الوفيات الكيل 

الوزن الزائد له عالقة بخطر الوفاة، والعالقة تبقى كام هي حتى بعد تعديل عوامل 

الخطر األخرى، وتزداد الخطورة بصورة أرسع مع ارتفاع مؤرش كتلة الجسم.

ثانياً: األمراض ككل

• خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية وعوامل خطر اإلصابة بها مرتفعة لدى املرىض 
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من ذوي البدانة يف البطن )الكرش(.

• زيادة احتامل تحّول الكولسرتول )له صلة بدهون الجسم( وميكن أن يحسب يف زيادة 

خطر اإلصابة بحىص مرارية يف األفراد البدنيي.

• هناك اختالف يف الحاالت التي لها عالقة بالبدانة كام يظهر يف الجدول التايل:

جدول )3( 

املخاطر الصحية ذات الصلة بالبدانة
)املخاطر  كبرية  زيادة 

النسبية أقل من 3(

زيادة متوسطة )املخاطر 

النسبية 2-3(

زيادة معتدلة )املخاطر 

النسبية-( 
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السكري من النوع 

الثاين، وأمراض الكبد 

واملرارة )حىص مرارية(، 

وتنكس دهني، واختالل 

دهون الدم، واالعتالل 

االستقاليل، وانقطاع 

النفس، وتوقف التنفس 

أثناء النوم 

أمراض القلب التاجية، 

وأمراض األوعية املخية، 

وهبوط القلب، وتضخم 

البطي األيرس، وارتفاع ضغط 

الدم، والتهاب املفاصل 

العظمية )الركبة والفخذ(، 

وفرط حمض البوليك، 

والتقرس  

الرسطانات )الثدي، 

بطانة الرحم، القولون، 

واملستقيم، الكبد، 

الربوستات، املرارة(، 

وتشوه يف هرمونات 

التكاثر، وضعف 

الخصوبة )عدم اباضة 

وانخفاض مستويات 

التستسرتون(، وأمل أسفل 

الظهر، وزيادة خطر 

البنج، وتشوه الجني ذي 

صلة ببدانة األمهات 

فوائد التخلّص من السمنة عىل الصحة

هناك العديد من الفوائد املرتبطة بخفض الوزن عىل الصحة:

 فائدة فقد 10 كيلو جرامات بالنسبة لشخص يزن 100 كيلو جرام الخطر الصحي 

• انخفاض 10 نقاط يف ضغط الدم االنقبايض ضغط الدم 

• انخفاض 20 نقطة يف ضغط الدم االنبساطي

لدى  األدوية  الستخدام  الحاجة  تقليل  عىل  الوزن  انخفاض  يساعد   •

املصابي بضغط الدم
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• انخفاض بالكولسرتول الكيل بنسبة %10الدهون 

• انخفاض بالكولسرتول الضار )LDL( بنسبة 15%

• انخفاض يف الجلرسيدات الثالثية بنسبة 30% 

HDL( 8%( ارتفاع نسبة الكولسرتول الجيد •

• انخفاض نسبة االصابة بالسكري من النوع الثاين بنسبة > %50السكري 

فقد حوايل 6.8 كيلو جرامات يكون مصحوباً بانخفاض %58 يف حدوث 

السكري وذلك بعد 3 سنوات يف برنامج منع مرض السكري

املفاصل  التهاب 

العظمي

• إذا قل مؤرش كتلة الجسم   <_ 2كجم /م2 يكون مصحوباً بانخفاض 

خطر اإلصابة بالتهاب املفاصل العظمي بنسبة أكرب من 50% 

• تخفيض يف كل مسببات الوفيات بنسبة 20 –%25معدل الوفيات 

• تخفيض الوفيات املرتبطة بالسكري بنسبة 30–40% 

• تخفيض وفيات الرسطان املرتبط بالبدانة بنسبة 40–50% 

نقل بترصف عن )الجمعية املاليزية لدراسة السمنة وجمعية السكري املاليزية، 

 )2007

إن التخلّص من السمنة يعد أمراً مهامً ورضورياً الرتباط البدانة بالعديد من األمراض، 

فالقاعدة  وقت،  إىل  يحتاج  الشحوم  وحرق  الوزن  فقدان  أن  نعلم  أن  يجب  ولكن 

للتخلّص  الزمن  اكتسب بزمن يحتاج إىل  أنه ما  الوزن تنص عىل  انقاص  الذهبية يف 

منه، ويف اآلونة األخرية انترشت العديد من االدعاءات واألكاذيب الباطلة حول إنقاص 

الوزن والتخلّص من السمنة من خالل الرتويج لبعض املنتجات عىل أنها تحرق الشحوم 

وتخلّصك من السمنة يف يوم وليلة، وكأنها تعمل عمل السحر، يف حي أثبتت الدراسات 
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بأنها عدمية الفائدة من جهة، ولها مضاعفات خطرية عىل الصحة من جهة أخرى. فقد 

برعت الرشكات املنتجة يف جذب الناس إىل أساليبها ومنتجاتها من خالل ما يرافق هذه 

الحميات املختلفة من دعايات تتضمن ادعاءات مثل »افقد وزنك وأنت نائم« أو »افقد 

وزنك دون حرمان وتعب« أو »افقد عرشة باوندات يف عرشة أيام« وغريها الكثري من 

العبارات املختارة بعناية لجذب االنتباه، خاصة ألولئك الذين يعانون من السمنة والوزن 

الزائد وذلك ملعرفتهم باملعاناة واألمل البدين والنفيس لهم، وأنهم عىل استعداد للقيام بأي 

يشء للتخلّص من السمنة والوزن الزائد، وعل رأي املثل العريب »الغريق يتعلّق بحبال 

الهواء أو بقشة«. 

يجب علينا قبل الخوض يف تفاصيل هذا املوضوع، أن نفهم مكونات الجسم البرشي 

لنكون عىل معرفة تامة يف آليات إنقاص الوزن والتفريق بي األساليب العلمية والخرافات 

يف هذا الجانب. فالجسم البرشي يتكون مام يأيت: 

مكونات الجسم البرشي:
الرتكيب الكيميايئ لجسم اإلنسان

يرتكب جسم اإلنسان من طبقات داخلية وخارجية كام يأيت: 

• طبقة خارجية هي الجلد.

• طبقة تحت الجلد وهي األنسجة الدهنية )الدهون(.

• طبقة تحت األنسجة الدهنية وهي العضالت.

• طبقة تحت العضالت وهي العظام.

والكبد،  واملعدة،  واألعصاب،  والدماغ،  والرئتي،  )القلب،  مثل  الداخلية  الجسم  أعضاء 

والكليتي(، وغريها من أعضاء الجسم الداخلية.

أن  وجدنا  أومجتمعة،  منفردة  الطبقات  لهذه  الدقيق  الكيميايئ  التحليل  خالل  ومن 

الجسم البرشي يتكّون من حوايل )24( عنرصاً كيميائياً، لكن تركيز هذه العنارص يختلف 

وعىل الشكل اآليت:

أوالً: )%96( من وزن الجسم يتكون من أربعة عنارص كيميائية هي:األكسجي)65%(، 

الكربون)%18(، الهيدروجي)%10(، النيرتوجي)3%(
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ثانياً: )%3( من وزن الجسم يتألف من عنرصين هام الكالسيوم والفسفور 

ثالثاً: )%1( من وزن الجسم يتألف من بقية العنارص وهي:

الحديد، والصوديوم، والكوريد، واملنغنيسيوم، والسلفار، والزنك، واليود، والبوتاسيوم، 

والقصدير،  والسيلينيوم،  والكوبالت،  والكروم،  والفلوريد،  واملنغنيز،  والنحاس، 

والسيلكون، والفاناديوم، واملوليبدتوم.

نالحظ أن )%99( من وزن الجسم يتألف من ستة عنارص وهي األوكسجي، والكربون، 

الجلد والدهون  املثال  والنيرتوجي، والكالسيوم، والفسفور فعىل سبيل  والهيدروجي، 

والربوتي والعضالت وأعضاء الجسم الداخلية تتألف من املاء والدهون والربوتي، بينام 

العظام تتألف بشكل رئييس من الكالسيوم والفسفور، يف حي تتدخل العنارص الثامنية 

عرش الباقية بكميات ضئيلة يف تركيب الجسم.

إذن يتكون الجسم البرشي مام يأيت: 

• )%70-55( من وزن الجسم ماء.

• )%18( بروتي )العضالت ( 

• )%16( دهون. 

• )%6( مواد معدنية وأشياء أخرى ومنها العظام.
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إنقاص الوزن.. 
حقائق وخرافات
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إنقاص الوزن.. حقائق وخرافات

يف  تغرّي  وأي  والعضالت،  والدهون،  املاء،  لوزن  محصلة  هو  الجسم  وزن  إن 

فإن  ولألسف  النسب،  هذه  يف  التغرّيات  عن  سينتج  حتامً  فإنه  الجسم،  وزن 

املاء  نسبة  إنقاص  تقوم عىل  الوزن  إنقاص  بهدف  لها  املروج  اإلجراءات  كافة 

هنا  ومن  بالجسم،  الشحوم  نسبة  يف  انخفاض  دون  الجسم  من  والربوتينات 

فسنتعرف عىل هذه الخرافات ونتوقف عندها بالتحليل العلمي للتعرّف عىل 

أخطارها ومضارها عىل الصحة عىل املدى القريب والبعيد.

أوالً: زيادة أو نقصان نسبة املاء يف الجسم
  يف حالة نقصان نسبة املاء، سيتعرض الجسم إىل الجفاف، وغالباً ما يحدث 

الخسارة  تكون  هنا  والرسيعة  الخاطئة  الوزن  إنقاص  أنظمة  إتباع  عند  هذا 

بالوزن عىل حساب نسبة املاء بالجسم، علامً بأن املاء ال يحتوي عىل أية سعرات 

حرارية، ما يعرض الشخص إىل حالة من الجفاف، حيث أن هناك توازناً يومياً 

للامء داخل الجسم. 
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ثانياً: زيادة أو نقصان نسبة الدهون بالجسم
وفعلياً هو املطلوب للوصول إىل الوزن املثايل دون حدوث أية مضاعفات سلبية. 

ثالثاً: زيادة أو نقصان الربوتي يف العضالت
وغالباً ما يحدث ذلك عند إتباع أنظمة الرجيم الخطأ ونقصان الوزن بشكل رسيع.

رابعاً: زيادة أو نقصان يف املاء، والدهون، والربوتي
وسنتطرق لهذه املوضوعات بالتفصيل الحقاً.

 )Popular Diet( الحميات املشهورة
مع استعراضنا لبعض أنواع الحميات املشهورة، رمبا سيكون هناك كتاب جديد يصف 

2002م،  دويف  لـ  ووفقاً  الزائد،  الوزن  ملشكلة  اكتشاف  أنها  يّدعي  حمية  أو  رجيامً 

)Duyff, 2002( فإن أشهر هذه الحميات هي حمية أتكنز الجديدة، وحمية الشاطئ 

الربوتي  تناول  عىل  ترتكز  الحميات  وهذه  السكر،  وحمية  املنطقة،  وحمية  الجنويب، 

والشحوم بشكل أسايس، والتقليل أو وقف تناول السكريات، مع إعطاء بعض املكمالت 

من الفيتامينات واألمالح املعدنية. 

من  )أقل  قليلة  حرارية  بسعرات  أنها حميات  عىل  قدمياً  الحميات  ُصّنفت هذه  لقد 

800 ك.س.ح/ يومياً( لكن حديثاً تم تعديلها بحيث أصبحت كمية الطاقة أعىل )1200 

ك.س.ح/ يومياً( نسبة السكر فيها قليلة واالعتامد يكون عىل الربوتي والشحوم. ووفقاً 

لـ منور 1999م، فإن هذا النوع بدأ استخدامه يف بداية 1930م، وارتفع شعبيته يف عام 

1970م، عندما بدأ انتشار حمية محلول الربوتي، حيث أشارت بعض التقارير اإلحصائية 

إىل أن 98 ألفاً من األمريكيي ممن ترتاوح أعامرهم بي 50-25 عاماً قد استخدموا هذه 

 Van الحمية ملدة شهر عىل األقل وتقريباً 37 ألفاً استخدموها ملدة تزيد عن شهرين

متبعي هذه  بي  وفاة  تم تسجيل 58 حالة  عام 1970،  نهاية  (. ومع   )Itallie 1984

القلب،  اضطرابات يف  بسبب  كانت  الوفاة  أن  إىل  سيزار 1999م  يشري  الحمية، حيث 

وعليه تم منع بيع أو تداول حمية محلول الربوتي يف األسواق.
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إن الهدف األسايس إلنقاص الوزن لدى البدناء هو إنقاص وزن الجسم بنسبة )10%( 

إذا تم الوصول إىل هذا الهدف ميكن يف هذه الحالة األخذ يف الحسبان إنقاص الوزن 

إىل أكرث من ذلك. ميكن البدء يف إنقاص الوزن إىل أكرث من )%10( من وزن الجسم 

بعد الوصول إىل األول )فقدان %10 من الوزن( واملحافظة عىل الوزن املكتسب ملدة 

6 أشهر. السبب األسايس يف الرتكيز عىل الهدف األول يرجع إىل أن فقدان الوزن بهذه 

السمنة. العتبارات  تنتج عن  التي  الصحية  املضاعفات  من  كثرياً  النسبة )%10( يحد 

إليه  الوصول  تم  الذي  بالوزن  واالحتفاظ  متواضعة  بنسبة  وزن  فقدان  يحبذ  صحية، 

لفرتة طويلة عىل فقدان وزن بنسبة مرتفعة وإعادة اكتساب الوزن لفرتة زمنية قليلة 

بعد ذلك. 

معدل فقدان الوزن 
القاعدة العلمية يف إنقاص الوزن تقول أن »ما اكتسب يف زمن من زيادة نسبة الشحوم 

للحمية  العلمية  األسس  بإتباع  الوزن  املثايل يف  واالنخفاض  إىل زمن«  يحتاج  بالجسم 

الغذائية ومامرسة النشاط البدين املنتظم يكون مبعدل نصف كيلو جرام إىل كيلو جرام 

تناول  بتخفيض  وذلك  شهرياً  جرام  كيلو   )46–2( من  يعادل  ما  أي  باألسبوع،  واحد 

السعرات الحرارية بحوايل )500 إىل 1000( سعرة حرارية. نظرياً، ينتج عن مثل هذا 

الغذايئ فقدان ما بي 14 إىل 26 كيلو جراماً يف ستة أشهر. علمياً، لوحظ أن  النظام 

فقدان الوزن عىل هذا النظام يف فرتة 6 أشهر، يرتاوح ما بي 10 إىل 13 كيلو جراماً. كام 

لوحظ أيضاً أن فقدان الوزن بأعىل من معدل )%10( عند بداية النظام الغذايئ سيرتاوح 

عىل نفس املعدل ) فقدان وزن يرتاوح بي 10 إىل 13 كيلو جراماً( بعد مرور عام واحد 

عىل البدء يف فقدان الوزن. 

ولكن السؤال هو: 

ملاذا يصعب االستمرار بفقدان الوزن بعد مرور 6 أشهر من اتباع الحمية الغذائية؟ 
أنه  إال  الوزن  إنقاص  إىل  أدت  التي  الغذائية  والحمية  النظام  نفس  إتباع  بالرغم من 

يالحظ يف كثري من األحيان توقف نزول الوزن بنفس النسبة، وهناك بطئ ملحوظ يف 
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نزول الوزن، ما يصيب الشخص يف حالة من فقدان األمل بنزول الوزن واإلحباط، وقد 

تصل يف بعض األحيان إىل االكتئاب والتوقف عن االستمرار بالحمية الغذائية واللجوء 

إىل وسائل غري صحية. 

إن السبب يف ذلك يعود إىل تغيري معدل األيض األسايس )Basic Metabolic rate( بعد 

فقدان الوزن ألن حاجتنا إىل طاقة تنخفض بعد نزول الوزن، لذلك ال بد من مراجعة 

املتناولة،  الحرارية  السعرات  معدل  بتقليل  وذلك  الغذائية  الحمية  برنامج  وتعديل 

وزيادة معدل النشاط البدين مبا يتناسب مع الوزن املفقود عىل حساب الدهون. كام 

تؤكد الدراسات عىل أن الفقدان الرسيع بالوزن غالباً ما يتبعه اكتساب رسيع للوزن 

املفقود، وتشري كثرٌي من الدراسات إىل أن فقدان الوزن مبعدل رسيع قد يؤدي إىل زيادة 

احتامل اإلصابة بحصوة املرارة )Gallstones( وكذلك احتامل حدوث تغيري يف معدل 

.)Electrolytes( توازن األمالح

كيفية املحافظة عىل فقدان الوزن؟
بها األفراد بعد  التي مير  الوزن املفقود من أصعب األمور  تعد مرحلة املحافظة عىل 

ال  وزن  بزيادة  إنقاصه  تم  الذي  الوزن  عىل  املحافظة  مرحلة  وتعرف  الوزن.  إنقاص 

املكتسب خالل سنتي، واملحافظة عىل محيط  الوزن  كيلو جرامات من  يتجاوز ثالثة 

وسط الجسم مبا ال يزيد عن أربع سنتيمرتات مقارنة مبحيط وسط الجسم قبل بداية 

العالج الغذايئ، فإذا أراد املريض إنقاص وزنه بعد فرتة املحافظة عليه، فإن ذلك يتم 

إتباع  من  بد  ال  املستهدف  الوزن  إىل  الوصول  وبعد  السابقة،  الخطوات  نفس  بإتباع 

منط  وتعديل  البدين،  والنشاط  )التغذية،  الصحي  الحياة  بأسلوب  الخاصة  االرشادات 

السلوك الحيايت(، وإذا مل يتم ذلك، فسيبدأ يف اكتساب الوزن مجدداً. 

 وأي رجيم يدعي بأنه يؤدي إىل فقدان الوزن أرسع وأكرث من ذلك، فهو رجيم خاطئ، 

وعليه العديد من عالمات االستفهام، وحتامً سيكون له العديد من اآلثار السلبية عىل  

الصحة،  
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فخسارة الوزن يجب أن تأيت عن طريق خسارة الدهون، وليس عن طريق 
فقدان السوائل والكتلة العضلية.

فهم السيطرة عىل الوزن 
هل تساءلت يوماً من أين نحصل عىل الطاقة التي تساعدنا عىل إنجاز كافة أمور حياتنا؟ 

بالطبع اإلجابة بسيطة جداً ألن املصدر الوحيد للطاقة لدى البرش هو الغذاء الذي ميدنا 

الطعام،  تناول  دون  العيش  يستطيع  ال  واإلنسان  املغذية،  املواد  من  مختلفة  بأنواع 

الغذاء، فهناك ثالثة مصادر غذائية متدنا  الطاقة عن طريق تناول  ونحن نحصل عىل 

بالطاقة وهي الكربوهيدرات والدهون والربوتي، فكل واحد جرام من الكربوهيدرات 

والربوتي يعطينا 4 سعرات حرارية، يف املقابل فإن جراماً واحداً من الدهون ميدنا مبا 

يعادل 9 سعرات حرارية، كام أن أجسامنا تخزن الفائض عن حاجتنا من الكربوهيدرات 

والربوتي والدهون داخلها عىل شكل دهون، ومن هنا تبدأ معركتنا مع السمنة وزيادة 

الوزن وأمراض قلة الحركة )السمنة، والسكري من النوع الثاين، وأمراض القلب وتصلّب 

الطاقة املستهلكة  النفسية...( أي عندما تصبح  العظام، والضغوط  الرشايي، وهشاشة 

أعىل من املرصوفة، ويثبت الوزن عندما تتساوى الطاقة املستهلكة مع الطاقة املرصوفة، 

الطاقة  وتصبح  املعادلة،  تقلب  أن  واستطعت  واإلرادة  العزمية  لديك  كانت  إذا  أما 

املرصوفة لديك أعىل من الطاقة املستهلكة، حتامً يف هذه الحالة سينقص وزنك، ولكن 

كيف نستطيع أن نجعل الطاقة املرصوفة لدنيا أعىل من الطاقة املستهلكة؟ ميكننا ذلك 

من خالل إتباع الوسائل اآلتية: 

أوالً: التقليل من الطاقة املتناولة: وذلك عن طريق تقليل كمية السعرات الحرارية 
املتناولة من الطعام )الحمية الغذائية(، فتتغري هنا الطاقة املتناولة دون أي تغرّي يذكر 

بالطاقة املرصوفة. 

ثانياً: اإلقالل من الطاقة املتناولة وزيادة الطاقة املرصوفة: عن الطريق الحركة 
والنشاط البدين. لكن قد يتساءل البعض منا أيهام أفضل وسيلة إلنقاص الوزن، األوىل 
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أم الثانية؟ طبعاً الطريقة الثانية ألنها تجمع بي تقليل السعرات الواردة وزيادة 

الرصف عن طريق النشاط البدين، وسنستعرض هذا الجزء بالتفصيل الحقاً. 

الحميات الغذائية 
تقليل  بهدف  املاضية  السنوات  مر  عىل  تجربيها  تم  التي  الوسائل  من  العديد  هناك 

الغذائية  الحميات  الوزن، وتم تصنيف  الفرد لخفض  يتناولها  التي  الحرارية  السعرات 

التي تتبع لتحقيق هذا الغرض إىل ثالث فئات هي: 

الجوع 
)مقدار السعرات الحرارية صفر إىل 200 سعر حراري يف اليوم( 

وتهدف الحميات الغذائية التي تقوم عىل التجويع إىل تحقيق نتائج ملموسة يف خفض 

الوزن وذلك عىل حساب الكتلة العضلية من الجسم وخفض األمالح عن طريق التبول.

الحرمان ممنوع  
إن تناول الطعام غريزة ومتعة تحقق لنا الشعور بالراحة النفسية والسعادة، والواقع 

أن الحصول عىل املتعة من خالل إتباع أسلوب حياة صحي ليس أمراً سهالً، يف وجود 

حميات  إىل  الخضوع  أن  كام  زاوية،  كل  يف  املنترشة  الغذائية  واإلغراءات  التحديات 

غري  العواقب  ستكون  حتامً  قاطع،  بشكل  واملمنوع  الحرمان  مبدأ  عىل  قامئة  غذائية 

ممنوع  كل  الحرمان ألن  تحمل  تقوى عىل  ال  البرشي  الجسم  طبيعة  أن  كام  صحية، 

مرغوب، فعليك أن تحرتم متطلباتك اليومية من العنارص الغذائية األساسية ألن اإلخالل 

يف ميزان السعرات األساسية ملعدل التمثيل الغذايئ حتامً سيقودنا إىل خسارة العضالت 

ونسبة كبرية من السوائل، والنتيجة الحتمية لذلك هي زيادة الوزن، وهو ما يطلق عليه 

الوصول إىل وزن صحي  أردت  فإذا  الخاطئ«،  الرجيم  الناجمة عن  مصطلح »السمنة 

ومثايل واملحافظة عليه، عليك اعتبار التغريات التي تخوضها يف حياتك للوصول إىل الوزن 

املطلوب أمراً إيجابياً أنت وحدك من سيجني نتائجه، فالحرمان ليس ممتعاً لذا عليك 
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بتناول احتياجاتك اليومية من السعرات الحرارية والعنارص الغذائية، واالبتعاد عن إتباع 

الربامج الخادعة والزائفة التي تعد بالكثري بوقت قصري واملبنية عىل الحرمان. 

فبدل الرتكيز عىل أنواع األطعمة التي ال تستطيع تناولها، ركز عىل األنواع التي ميكنك 

من  تكن  مل  فإن  صحتك،  تعزز  جديدة  ومكونات  نكهات  اكتشاف  خالل  من  تناولها 

محبي تناول الفاكهة أضفها اآلن إىل برنامجك الغذايئ، وابتعد عن األطباق الجاهزة وال 

سيام الشوربات، وأكرث من تناول الخرضوات الورقية، وننصحك هنا بإتباع مبادئ الطبق 

الغذايئ الصحي من خالل إتباع اإلرشادات الغذائية الحديثة للطبق الغذايئ  وهي:

 )Variety(  أوالً: التنوع 
الغذاء، بحيث يشمل جميع  التنّوع يف تناول  الغذائية الجديدة عىل  حثت االرشادات 

الرئيسية والفرعية بشكل يومي، وذلك من خالل االلتزام بتناول  املجموعات الغذائية 

العنارص  كل  عىل  يحتوي  واحد  سحري  غذاء  يوجد  ال  ألنه  كافة،  الغذائية  العنارص 

الغذائية.

 )Proportionality(  ثانياً: التناسب
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تؤكد اإلرشادات الغذائية عىل رضورة  تناول أنواع معينة من األطعمة مثل الفواكه، 

والخرضوات، والحبوب الكاملة، والحليب، ومنتجات األلبان منزوعة الدسم أو القليلة 

الدسم، مع اإلقالل من أنواع أخرى من األطعمة، مثل األطعمة الغنية بالدهون املشبعة 

والكولسرتول أو السكريات املضافة  أو األمالح.

 )Moderation( ثالثاً: االعتدال
وجنسه،  ووزنه،  الفرد،  لعمر  تبعاً  الطعام،  من  املستهلكة  الطاقة  يف  االعتدال  رضورة 

من  الوقاية  بهدف  وكذلك  والبدانة،  الوزن  زيادة  تجنب  أجل  من  البدين،  ونشاطه 

واألمالح  والكولسرتول  املشبعة  الدهون  تجنب  رضورة  مع  عنها،  الناجمة  األمراض 

والسكريات املضافة )العصائر الصناعية، واملرشوبات السكرية والغازية، والحلويات...(.

واعتامد الطبق الغذايئ، واحد من اإلرشادات الغذائية الجديدة،



29

	  

	  

والجدول اآليت يعطي فكرة عن تنوع الطبق الواحد باملواد الغذائية األساسية التي ال 

غنى للجسم عنها ويستطيع بها اإلنسان أن يسيطر عىل الكمية التي يتناولها.
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نصائح تغذوية
 للوقاية من السمنة
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نصائح تغذوية للوقاية من السمنة 

 

املبادئ األساسية يف ضبط الغذاء لفقدان الوزن هي تخفيض السعرات الحرارية الواردة 

إىل الجسم 

املتعة  لك  يحقق  ما  فيها  تجد  رما  النقاط  هذه  عىل  اطلع  بغذائك؟..  تستمع  كيف 

والفائدة يف تناولك للغذاء: 

1. حافظ عىل أوقات منتظمة للوجبات.

حاول أن ال تتخطى أي وجبة ألن التخطي 

يقود إىل اإلفراط يف األكل يف بقية اليوم.

فإذا مل يكن لديك وقت لوجبات كاملة، 

فاحرص عىل تناول وجبات خفيفة.

6. تحكم يف السعرات الحرارية عند تناول الغذاء 

قلل  الرسيعة،  الوجبات  مطاعم  يف  الخارج.  يف 

األحجام  من  بدالً  واملرشوب  الطعام  من حجم 

الكبرية.راجع مواقع مطاعم الوجبات 

للمعلومات  اإلنرتنت  عىل  املفضلة  الرسيعة 

الغذائية الختيار الصحية منها. 
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2. اقرأ بطاقات األغذية عند رشائك لها.

تنبه إىل حجم الحصة، وعدد السعرات، 

حصة،  كل  يف  املشبعة  الدهون  وكمية 

وهذا يساعدك يف اختيار الغذاء الصحي.

املطاعم،  داخل  صديق  مع  الطبق  تقاسم   .7

ومع ذلك اطلب سلطة لشخص أو طبقا جانبيا 

من الخرضوات. اطلب من املطاعم عدم إضافة 

الجنب، ووضع الصلصة عىل جانب الطبق، وأن 

وأن  الدهن،  منخفضة  السلطة  تتبيلة  تكون 

بالخرضوات،  املقلية  البطاطا  رشائح  يستبدلوا 

وكالعادة حاول تجنب األطباق املقلية. 

3. ادخل بعض البدائل عىل غذائك لخفض 

الصودا  أو  ماًء  ارشب  مثالً:  السعرات، 

الخفيفة أو الشاي البارد غري املحىل بدالً 

اخرت  السعرات.  عالية  املرشوبات  من 

النوعيات منخفضة السعرات ومنخفضة 

والجنب  السلطة  صلصات  من  الدهون 

والقشدة الحامضة واملايونيز. ال تكرث من 

تناول  ذلك  عن  وبدالً  املقلية،  األغذية 

املخبوز أو املسلوق  أو املشوي. 

الخفيفة  والوجبات  للوجبات  مقدماً  خطط   .8

تريده.  الذي  الطعام  عىل  حصولك  من  وتأكد 

وهذا يسهل عليك الحصول عىل وجبات خفيفة 

غري صحية وغري مخطط لها.
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مثل  األطعمة  تناول  من  قلل   .4

البطاطا.  رقاق  أو  والكعك  املثلجات 

منخفضة  النوعيات  بتناول  بها  استمتع 

السعرات أو التقليل منها.

9. تجنب األماكن واألوضاع التي تثري األكل.

يفتح  الدونت  بجوار محل  املرور  كان  إذا  مثالً 

استبدل  الطريق.  بتغيري  فقم  لها،  شهيتك 

الحلويات بالخرضوات والفواكه، وتجنب املرور 

أثناء  األكل  وتجنب  الحلويات،  محالت  بجوار 

مشاهدة التلفاز أو القراءة، ألن الكثري من الناس 

ال يتذكر ما يأكل أثناء القيام بعمل أشياء أخرى

األطعمة  من  حصصك  حجم  حدد   .5

تناول اآليس  للسيطرة عىل الكمية. مثالً 

كريم يف وعاء بدالً من أكله من الكرتون. 

يف  الكعك  أو  البطاطا  رقائق  وضع 

حاويات بحجم حصة واحدة أو يف أكياس 

بسحاب. تناول حجم حصة واحدة فقط 

عندما تشتهي ذلك لتمضية الوقت.

أخرى،  بنشاطات  األكل  استبدال  حاول   .10

واالستامع  صديق  مع  التحدث  أو  امليش  مثالً 

السعرات  تجنبك  النشاطات  هذه  للموسيقى، 

الزائدة، وميكن أن تكون مرضية أكرث من األكل.

2. تناول كميات قليلة جداً من السعرات الحرارية )200 إىل 800 سعر حراري يف 

اليوم( 

وتعتمد هذه الحمية عىل الصيام مع االستغناء عن تناول الربوتينات باستخدام سوائل أو 

كميات معينة من اللحوم واألسامك أو الدجاج، ويزداد هذا النوع من الحميات انتشاراً 
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ويختفي أحياناً وفقاً للربامج الرتويجية التي توفرها الربامج الدعائية أو الكتب. وبصفة 

لألشخاص  الغذائية  الحميات  من  النوع  هذا  يوصف  الطبية  الناحية  من  فإنه  عامة، 

تطبيق  النجاح يف  يصادفهم  أكرب من 30، ومل  لديهم  الجسم  كتلة  يكون مؤرش  الذين 

أنواع أخرى من الحميات الغذائية. ويجب أن يكون املرىض تحت اإلرشاف الطبي أثناء 

إتباع هذه الحمية، كام يجب أن يتناولوا بعض الفيتامينات واملعادن للمساعدة. وقد 

ثبت باملامرسة، أنه ال يوجد ما يحقق خفضاً كبرياً يف الوزن عىل املدى البعيد، أفضل من 

إتباع مزيج من الحميات الغذائية التي تقوم عىل تناول محتوى متساٍو من السعرات 

الحرارية.

3. تناول كميات قليلة من السعرات الحرارية )أكرث من 800 سعر حراري يف اليوم( 

وتعد الحميات الغذائية الخاصة بتناول كميات قليلة من السعرات الحرارية أكرث أنواع 

التي  للوجبة  الغذائية  املكونات  عىل  تعديل  إدخال  طريق  عن  املستخدمة  الحميات 

يتناولها الفرد. ويتم يف هذا النوع من الحميات التحكم يف الكميات لتقليل السعرات 

الحرارية التي يتناولها الفرد، وجعلها أقل من السعرات التي يستهلكها. 

وتوصف الحمية الغذائية التي تعتمد عىل نقص كمية الطاقة التي يحصل عليها الفرد 

ينخفض  أن  يتوقعون  الذين  اليوم لألشخاص  مبعدل )500 إىل 1000( سعر حراري يف 

وزنهم مبعدل »نصف كيلو إىل كيلو جرام« يف األسبوع، كام ينصح بتقليل الكميات التي 

يتم تناولها من الدهون املشبعة بحيث تكون أقل من %30، ومن املهم أن يتم تقليل 

إجاميل السعرات الحرارية التي يتناولها الفرد، ال أن يتم تقليل إجاميل كميات الدهون 

التي يتناولها فقط، وإال فإن التغرّي سيكون محدوداً، ولعل األمر األكرث أهمية يف ذلك 

هو إتباع املبادئ الرئيسة يف التغذية )الغذاء الصحي املتوازن( طبقاً لدليل الهرم الغذايئ. 

تعدهم  التي  والربامج  الغذائية  للحميات  ينجذبون  ما  غالباً  البدناء  أن  املالحظ  ومن 

بتحقيق نتائج سحرية يف خفض الوزن دون أي قلق أو ضغط نفيس. وعىل الرغم من 

أنه ال يوجد ما يؤيد هذه الربامج من الناحية االيضية، فإن الوعود التي يقدمها القامئون 

عليها من خالل الرتويج واالدعاءات تروق للكثريين ممن يعانون من السمنة. ما أدى إىل 

رواج قطاع صناعات برامج خفض الوزن بحجم تعامل يزيد عىل 30 مليار دوالر أمرييك 
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يف العام. وقد تنجح هذه الربامج يف حث البعض عىل تقليل الكميات التي يتناولونها 

من الطعام، وتؤدي إىل خفض الوزن، غري أن نزول الوزن ال يعزى إىل االدعاءات التي 

يقدمونها بل إىل نقص كمية السعرات الحرارية املتناولة. ورغم أن الكثريين من املرىض 

قد يحققون نجاحاً باتباع هذه الربامج عىل املدى القصري، فإنها يف الغالب غري متوازنة 

وتفتقر إىل بعض املواد والعنارص الغذائية، ولرمبا تتضمن زيادة يف عنارص غذائية أخرى.   

زيادة نسبة  اكتسب يف زمن من  أن »ما  تقول  الوزن  إنقاص  العلمية يف  فالقاعدة     

العلمية  األسس  بإتباع  الوزن  املثايل يف  واالنخفاض  إىل زمن«  يحتاج  بالجسم  الشحوم 

جرام  كيلو   )1.5–1( بي  ما  يكون  املنتظم  البدين  النشاط  ومامرسة  الغذائية  للحمية 

إىل  يؤدي  بأنه  يدعي  رجيم  وأي  شهرياً،  جرامات  كيلو   )4-6( يعادل  ما  أي  أسبوعياً، 

عالمات  من  العديد  وعليه  خاطئ،  رجيم  فهو  ذلك  من  وأكرث  أرسع  الوزن  فقدان 

االستفهام، وحتامً سيكون له العديد من اآلثار السلبية عىل  الصحة،  فخسارة الوزن 

يجب أن تأيت عن طريق خسارة الدهون، وسنتعرف من خالل هذا املوضوع عىل بعض 

الحقائق واالدعاءات املرتبطة بإنقاص الوزن والتخلّص من السمنة، واملنترشة بي الناس، 

يف  السليمة  العلمية  الطرق  عىل  التعرف  إىل  باإلضافة  الصحة،  عىل  خطورتها  ومدى 

إنقاص الوزن، ودور النشاط البدين يف ضبط الوزن والتخلّص من الشحوم بالجسم.  
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طرق إنقاص الوزن املعروفة 
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من أشهر هذه الطرق »الريجيم« الذي يعتمد عىل الغذاء ..وإليكم أنواعه: 

•الرجيم عايل الربوتي 
بالجسم  الربوتي  الربوتي، فأماكن تخزين  الجسم إىل كميات زائدة من   ال يحتاج 

محدودة، والكميات الزائدة تخزن عىل شكل دهن، وغالباً ما يقرتن تناول الربوتي 

بالدهن، ما يزيد من عدد السعرات الحرارية، وكام هو معروف فإن كل واحد جرام 

)كل  بأن  علامً  حرارية،  سعرات   4 يعادل  ما  عىل  يحتوي  املتناولة  الربوتينات  من 

100 سعر حراري من الربوتي يفقد 27 سعراً عند خزنها عىل شكل دهون(، كام أن 

الربوتي الزائد يضع عبئاً إضافياً عىل القلب والكليتي وذلك الحتوائه عىل النيرتوجي. 

احتياجات  وزيادة  الكالسيوم  طّراح  زيادة   إىل  الربوتي  تناول  يف  اإلفراط   ويؤدي 

الجسم للسوائل، ما قد يُعرّض الجسم للجفاف. كام أن مرض النقرس يزيد احتامل 

حدوثه مع اإلفراط يف تناول الربوتي؛ ألنه يقرتن بالبيورين.

  وغالباً ما يحدث ذلك عند إتباع أنظمة الرجيم الخطأ ونقصان الوزن بشكل رسيع.

طرق إنقاص الوزن املعروفة 
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• الرجيم منخفض الربوتي
 )15%( املقرتحة  النسبة  من  أقل  مبعدل  املتناولة  الربوتي  كمية  يحدد  رجيم  أي  إن 

يعترب غري مناسب، وال سيام يف مرحلة املراهقة، فإن مثل هذا الرجيم قد يعيق النمو 

للكتلة  فقداناً   - عمرية  مرحلة  أي  يف   - بالتأكيد  يسبب  الربوتي  ونقصان  الطبيعي، 

العضلية.

• الرجيم منخفض الكربوهيدرات
 تعد أماكن تخزين الكربوهيدرات بالجسم محدودة جداً، وتخزن يف العضالت والكبد 

عىل هيئة جاليكوجي، والزائد يخزن بالجسم عىل شكل دهون، فحمية الكربوهيدرات 

الكربوهيدرات يومياً، وتشكل  أو أقل من  التي توفر 50 جراماً  الغذائية  الحمية  هي 

هذه الكمية من الكربوهيدرات ما يعادل %10 أو أقل من السعرات الحرارية املتناولة 

يومياً. 

الدم  سكر  مستويات  تكون  عندما  ألنه  استفهام  عالمة  عليه  الرجيم  من  النوع  هذا 

منخفضة، فإن جزيئات األحامض الدهنية يتم نقلها إىل الكبد، حيث يتم تحويلها إىل 

الكيتونية  األجسام  الجلوكوز.  لصنع  لتقدم طاقة   )Ketone Bodies( كيتونية  أجسام 

الفائضة تنتقل إىل الدم ومنه إىل األنسجة، حيث يتم أكسدتها يف حاالت املجاعة أو 

قدرة  الكيتونية  األجسام  إنتاج  يفوق  أن  وميكن  الكربوهيدرات،  املنخفضة  التغذية 

البول  تظهر يف  الزائدة  الكميات  فإن  أيضاً، وعندما يحدث ذلك  إزاحتها  الجسم عىل 

الرئيس يف ذلك هو  )Ketosis( والخطر  بالتحمض  الحالة  الزفري وتسمى هذه  وهواء 

انخفاض قيمة PH يف الدم، أي ارتفاع نسبة الحموضة بالجسم.

مالحظة: يجب اإلكثار من تناول السكريات املتعددة  املتوافرة يف الفواكه، والبقوليات، 

والتمر، والعسل، والرز، والخبز األسمر، حيث إنها تقدم الطاقة وعنارص غذائية، وهي 

اإلصابة  من  تقي  التي  األلياف  عىل  وتحتوي  واملعادن  للفيتامينات  ممتازة  مصادر 

تناول  من  الشهية  تقلل  وبالتايل  بالشبع،  رسيعاً  إحساساً  وتعطي  القولون،  برسطان 

الطعام، ويف بعض املناطق حيث يتكون الغذاء بشكل أسايس من السكريات املتعددة، 

فإن نسبة األمراض القلبية تكون قليلة.
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• الرجيم منخفض الدهون
فعلياً هو املطلوب للوصول إىل الوزن املثايل دون حدوث أية مضاعفات سلبية.

تأيت من  التي  الحرارية  السعرات  أن عدد  تقول  الدهون  لتناول  العامة  التوصيات  إن 

الدهون  منها من  أقل من 50%  يكون  أن  يزيد عن %30، ويجب  أال  الدهون يجب 

من  النوع  فهذا  حرارية،  سعرات   9 يعطي  الدهون  من  جرام  كل  بأن  علامً  املشبعة، 

الرجيم يبدو معقوالً إىل درجة ما، ومبا أن الدهن عاٍل بالسعرات وله عالقة باألمراض 

القلبية، فإنه من املنطقي تخفيض نسبة الدهن يف الغذاء، وال نعرف بالتحديد النسبة 

املثالية للدهن يف الغذاء، ولكننا نعرف بأن الغذاء الجيد يجب أن يشمل بعض الدهن 

فإن  األساسية، وإضافة إىل ذلك  الدهنية  أن يشمل األحامض  الجيد يجب  الغذاء  ألن 

الفيتامينات التي تذوب يف الدهن وهي  » K , E, D, A » ال يتم امتصاصها إال بوجود 

الدهون. 

لذلك، فإن عدم وجود الدهون يف الغذاء أو تخفيضه بشكل كبري ميكن أن يؤدي إىل 

انخفاض مستوى هذه الفيتامينات يف الجسم، كام أن الدهن رضوري المتصاص فيتامي 

»A« الذي يأيت من مصادر أخرى مثل الجزر. 

إن الرجيم املنخفض الدهون له فوائد عديدة إضافة إىل تأثريه اإليجايب عىل دهون الدم 

واألمراض القلبية، وهذا النوع من الرجيم يسمح بأن تكون نسبة الكربوهيدرات فيه 

عالية، والكربوهيدرات املعقدة تحتوي عىل األلياف التي ميكن أن متنع رسطان القولون، 

أيضاً يعتقد بأن الدهن مينع عمل األنسولي، ومبا أن هذا النوع من الرجيم يقلل من 

نسبة الدهون يف الدم، فإنه من املحتمل أن يقلل خطر اإلصابة بالسكري أو االعتامد 

عىل األنسولي.

اللجوء للجوع الشديد أو تناول وجبة غذائية واحدة يف اليوم يؤدي إىل إنقاص 
الوزن  ويساعد عىل التخلّص من الشحوم بالجسم )الرجيم الرسيع( 

نوع  تناول  االقتصار عىل  أو  اليوم  يف  واحدة  غذائية  وجبة  تناول  أو  الشديد  فالجوع 
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الشهية.. كل  تناول حبوب منع  أيام، وكذلك  املاء والعصري لعدة  أو  الغذاء  واحد من 

بالعديد  الدراسات،  من  العديد  أشارت  وكام  ترتبط  الشديد  لألسف  املامرسات  هذه 

من املشكالت الصحية، فنزول الوزن بشكل رسيع يف األيام األوىل يعد ظاهرياً جيداً، 

لكن باطنه خبيث فهو يعطي نتائج إيجابية خالل األيام األوىل من استخدامه، ويؤدي 

هدفه يف خفض  تحقيق  يف  نجح  بأنه  الشخص  فيعتقد  امليزان،  عىل  الوزن  نزول  إىل 

نسبة الشحوم بالجسم، ولكن الحقيقة أبعد وأخطر بكثري من نزول الوزن عىل امليزان، 

فإنقاص الوزن الرسيع )الرجيم الرسيع( يؤدي إىل زيادة السمنة يف الجسم عىل املدى 

البعيد.

 إن ما يسعى إليه األفراد املصابون بالسمنة هو فقدان الوزن برسعة، وتقليل فقدان 

الغذائية  للحمية  املستخدمي  األفراد  أن  حي  يف  الشحوم،  فقدان  وزيادة  العضالت، 

املعتمدة عىل تقليل نسبة الكربوهيدرات بشكل كبري، ال يدركون بأن هذا االنخفاض 

األفراد  يجعل  وهذا  الشحوم،  وليس  والربوتي  املاء  فقدان  عن  ناتجاً  يكون  الوزن  يف 

حاملا  استعادتها  يتم  ما  رسعان  والتي  الرسيعة،  النتيجة  بهذه  جداً  سعداء  املتحّمي 

يتوقف الفرد عن حميته ويعود إىل عاداته الغذائية السابقة.

عدم  يف  تتمثل  عظيمة  صحية  مخاطر  له  الرجيم  من  النوع  هذا  إتباع  سلبيات  إن 

إىل  يفتقر  أنه  كام  للجسم،  الرضورية  األغذية  من  الكافية  الكميات  عىل  الحصول 

األحامض الدهنية الحرة والرضورية للصحة الجيدة، كام أن هذه الحميات ال تعلّم الفرد 

الغذاء، وال توفر  الجيدة من  الجيدة والنوعيات  الغذائية  العادات  الحمية  الذي يتبع 

لهم إحداث تغريات إيجابية عىل صعيد مامرسة األنشطة البدنية والرجيم عىل املدى 

البعيد، إضافة إىل أن قلة الكربوهيدرات يف هذه الحميات تخفض نسبة الجليكوجي 

املخزون يف العضالت والكبد، وهذا يجعل مامرسة النشاط البدين صعبة ومتعبة، خاصة 

إذا كان مصحوبة بانخفاض نسبة من ماء الجسم إىل جانب خفض نسبة األنسولي يف 

الدم، وحيث أن األنسولي يعمل عىل كبت استخدام الدهون كمصدر للطاقة، فإن نقص 

األنسولي يؤدي إىل زيادة تخزين الدهون يف أماكن خزنها تحت الجلد، وعدم استخدام 

الدهون كمصدر للطاقة، باإلضافة إىل تأثريها عىل زيادة نسبة النيرتوجي يف الجسم، كام 

أن عدم تناول الكربوهيدرات أو اإلقالل من تناولها يؤدي إىل ارتفاع األجسام الكيتونية، 

بحيث تصبح الكليتان غري قادرتي عىل التخلّص من حامض اليوريك )الناتج عن زيادة 
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النيرتوجي بالدم(، ما يعرض الكليتي للضغط الشديد وتصابان باإلرهاق يف محاوالتهام 

الكليتان  تتعرض  اإلرهاق  استمرار  ومع  بالجسم  الزائد  اليوريك  حامض  من  التخلّص 

ألخطار حقيقية من حيث قدرتها عىل االستمرار يف أداء وظائفهام يف تنقية الجسم من 

تأثريات سلبية خطرية عىل  بالجسم، وما لذلك من  الضارة  والسموم  الشوائب واملواد 

الصحة مستقبالً.

من  العضالت  مخزون  خسارة  حساب  عىل  تكون  البداية  يف  الوزن  خسارة  أن  كام 

الجيلكوجي )حوايل 350 جراماً( وحيث أن كل واحد جرام من الجليكوجي يخزن معه 

3 جرامات من املاء، فإن خسارة جرام واحد من الجليكوجي تعني خسارة 4 جرامات 

من الوزن عىل امليزان، فإذا نفذ مخزون العضالت من الجليكوجي كامالً، وهذا فعالً 

ما يحصل يف األيام األوىل من الرجيم الرسيع، فإن الجسم يخرس حوايل واحد ونصف 

كيلو جرام من الوزن فقط بسبب خسارة 350 جراماً من الجليكوجي واملاء )350 × 

.)1400 = 4

كام أن الرجيم الرسيع يرتبط دامئاً بأمراض نقص وسوء التغذية ألنه يتم حرمان الجسم 

من مواد غذائية أساسية رضورية للمحافظة عىل صحته مثل »الحديد« والتي تدخل 

يف تركيب هيموجلوبي الدم، والنتيجة حتامً ستكون اإلصابة بفقر الدم، باإلضافة إىل 

التغذية  وأمراض سوء  الغذاء،  الكالسيوم يف  نقص  نتيجة  العظام  اإلصابة مبرض وهن 

األخرى مثل جفاف الجلد وتشققه.
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الَكرْش
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وبعد أن تعرفنا عىل تأثري كل من الدهون والربوتينات والكربوهريات عىل الصحة، 

بهدف  الناس  بي  املنترشة  االدعاءات  بعض  نتعرف عىل  دعونا  بالسمنة،  وعالقتها 

إنقاص الوزن، وإىل أي مدى تؤدي إىل إنقاص الوزن. 

لقد أكدت الدراسات عىل أن تجمع الشحوم يف منطقة الوسط أو ما يطلق عليها 

السمنة املركزية ) الكرش( يعد أكرث خطورة من تجمعها يف أي منطقة أخرى من 

مبحتوى  ويرتبط  به،  وموثوقاً  سهالً  الخرص  محيط  قياس  ويعد  الجسم،  مناطق 

الدهون حول البطن، برصف النظر عن مؤرش كتلة الجسم، فمناطق تراكم الشحوم 

بالجسم لدى النساء تكون بالجزء السفيل من الجسم، وتسمى »سمنة اإلجاصة«، 

والجذع  والصدر  البطن  أي  الجسم  من  العلوي  الجزء  يف  يكون  الذكور  لدى  بينام 

والذراعي وتسمى »سمنة التفاحة«.

والنساء  الرجال  لدى  باألمراض  اإلصابة  لخطر  مستقالً  عامالً  الخرص  ويعد محيط   

وذلك الرتباطه باإلصابة يف السكتة القلبية، والسكري من النوع الثاين، وأمراض القلب 

واألوعية، والوفاة بصورة عامة، ألن اكتناز الشحوم يف منطقة البطن يؤثر عىل أيض 

الَكرْش
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الكبد، ما يؤدي إىل ارتفاع نسبة الدهون الحرة ) ) F F  A الذي بدوره يضعف تحليل 

األنسولي، ما يؤدي إىل زيادة بناء الدهون الثالثية يف الجسم، وزيادة تراكم الشحوم.

البطن من خالل قياس محيط  الشحوم يف منطقة  التعرف عىل خطورة تجمع  وميكنا 

الوسط من فوق الرسة وكام هو موضح بالصورة

الجدول )4(
يوضح لنا الجدول تصنيف خطورة محيط الخرص

كان الجنس )إذا  شديد   خطر 

محيط الوسط( 

كان  )إذا  جداً  عايل  خطر 

محيط الوسط(
أكرث من 102 سم أكرث من 94 سمالذكور
أكرث من 88 سمأكرث من 80 سم اإلناث
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الصورة التوضح كيفية قياس محيط الوسط )الخرص(

إذاً نستطيع القول أن الكرش يعد مشكلة صحية تسبب العديد من املشكالت الصحية 

ألصحابها، وتنذر بخطر كبري يستدعي أخذ اإلجراءات الوقائية والعالجية للتخلّص من 

هذه املشكلة بأرسع وقت ممكن.

 دعونا نتعرّف عىل بعض الحقائق واملعلومات حول السمنة املركزية )الكرش(  

ملاذا يعاين العديد من الناس من ضعف عضالت البطن؟
• يعزى ضعف عضالت البطن غالباً إىل عدم استخدام هذه العضالت يف الحياة اليومية، 

وعدم تدريب عضالت البطن بأسلوب علمي سليم، ألن معظم الذين يعانون من مشكلة 

الكرش يلجؤون إىل أداء مجموعة من التدريبات لعضالت البطن بطريقة غري صحيحة، 

ما ينجم عنه حدوث آالم وإصابات ال سيام يف منطقة الظهر )املنطقة القطنية(، لذلك 

يجب تدريب هذه العضالت بأسلوب سليم من خالل التأكيد عىل رضورة تدريب عضلة 

البطن بشكل متكامل )الجزء العلوي، والسفيل، والجانبي( باإلضافة إىل رضورة حامية 

منطقة أسفل الظهر عند أداء مترينات البطن وكام هو موضح بالصورة. 

هل البطن عضلة أم مجرد تجمع شحوم؟
• إن البطن عبارة عن عضلة، وهذه العضلة تزداد قوة ومتانة مع التدريب، ومع ذلك 

فقد أصبحت مشكلة عضلة البطن وضعفها من املشكالت التي تعاين منها نسبة كبرية 

من الرجال والنساء، وال سيام بعد سن 25 عاماً، ويُعزى ذلك إىل عدة أسباب أهمها: 
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• إن الجسم يخرس يف كل عقد فوق عمر )25 عاماً( %4 من خالياه النشطة، وهذا 

يعني نقصان عضالت الجسم وانخفاض كفاءتها يف حرق الدهون والتخلّص من الشحوم 

الزائدة، ال سيام يف منطقة البطن، وذلك يُعزى أيضاً إىل انخفاض كفاءة بيوت الطاقة 

الدهون  حرق  عن  املسؤولة  وهي  بالعمر،  التقدم  مع  عددها  ونقص  )امليتوكندرية( 

الحياة  ذوي  األشخاص  لدى  سيام  ال  للطاقة،  كمصدر  واستخدامها  العضالت،  داخل 

الخاملة وغري النشطة، فقد أشارت الدراسات إىل أن عملية أكسدة الدهون تنخفض مع 

التقدم بالعمر، ويصبح الجسم أكرث ميالً لحرق الكربوهيدرات عوضاً عن الدهون خالل 

يتعبون بشكل أرسع عند مامرسة األنشطة  البدنية، وهذا يجعلهم  مامرسة األنشطة 

الكبد،  )العضالت،  الجسم  الكربوهيدرات محدود يف  الطاقة من  البدنية ألن مخزون 

الدم(.

هل هناك عالقة ما بي تناول املاء والسوائل وحدوث الكرش؟
إن السمنة ما هي إال نتيجة حتمية لزيادة الطاقة املستهلكة عن الطاقة املرصوفة من 

قبل الجسم، والكرش ما هو إال منطقة من مناطق تجمع الشحوم املفضلة بالجسم.

و)25%(  العضالت،  وزن  من  و)65–75%(  الجسم   وزن  من   )55-70%( املاء  يكون 

داخل األنسجة الدهنية، وهناك ما يسمى بالتوازن اليومي لتناول السوائل يف الجسم، 

والرئتي،  التعرق،  طريق  عن  يخرج  الجسم  إىل  يدخل  املاء  من  مللرت  كل  أن  حيث 

واإلدرار، واإلخراج. 

 كام أن املاء ال يحتوي عىل أي سعر حراري، أي ليس له أي عالقة بالسمنة وال يف حصول 

الكرش، طبعاً إذا كانت سلوكيات تناول السوائل تتم بطرق سليمة، فمثالً تناول العصائر 

السكرية واملرشوبات الغازية عدمية القيمة الغذائية يؤدي إىل زيادة السعرات الحرارية 

الواردة للجسم، والزائد من السعرات الحرارية عن حاجة الجسم سيخزن فيه عىل شكل 

دهون، ال سيام إذا كان الشخص ذو طبيعة خاملة وغري نشطة، وهذا بحد ذاته يرتبط 

يف حصول ترهل يف عضالت البطن وظهور الكرش.

       ويف حالة نقصان نسبة املاء بالجسم، سيتعرض إىل الجفاف، وغالباً ما يحدث هذا 

عند اتباع  أنظمة إنقاص الوزن الخاطئ والرسيعة )األعشاب، األدوية..( حيث تكون 
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الخسارة يف الوزن عىل حساب نسبة املاء بالجسم.

عمل  من  الجسم  يف  الحيوية  العمليات  كافة  ألن  للجسم  ورضوري  جداً  مهم  فاملاء 

األنزميات والهرمونات تحدث يف وسط مايئ )البالزما(، وتقدر حاجة اإلنسان للامء يومياً 

مبا يعادل )0.33( مللرت لكل كجم من وزن الجسم، فمثالً لو فرضنا أن شخصاً وزنه )70( 

كجم، فإن كمية املاء التي يحتاجها يومياً تعادل )Х 70( = 2.41 0.33 لرت ماء يومياً، 

ويفضل دامئاً تناول املاء قبل اإلحساس بالعطش ألنه حي يشعر اإلنسان بالعطش يكون 

السوائل  مقدار  من   )2%–1( من  يعادل  ما  وقد خرس  الجفاف  مرحلة  إىل  قد وصل 

بالجسم.

مؤرشات نقص السوائل يف الجسم  
• لون البول داكن )أصفر غامق(، رائحة البول كريهة جداً، كمية البول قليلة، اإلمساك 

الدائم 

• الصداع، التعب والخمول، ضعف الرتكيز وتنفيذ املهام، كرثة الرنفزة.

مؤرش الجفاف 
من  العديد  باستخدام  الكرش  مشكلة  من  للتخلّص  الناس  من  العديد  يلجأ  ما  غالباً 

املامرسات واالدعاءات غري الصحية منها: 

ميكن تخسيس الشحوم من منطقة محددة مثل »الكرش« أو »األرداف« لوحدها من 

خالل مترين املنطقة املعنية لوحدها فقط 

)التمرينات املوضعية(

• تخسيس الشحوم من منطقة محددة من الجسم

)Spot Reduction(

من املعتقدات املنترشة بي السواد األعظم من الناس بأنه ميكن التخلّص من الشحوم 

من منطقة محددة من الجسم عىل حساب أخرى، وبالطبع هذا االعتقاد غري صحيح، 

فالتخلّص من الشحوم يكون من كل الجسم وليس من منطقة عىل حساب األخرى، 

لذلك يلجأ أصحاب الكروش إىل أداء مترينات البطن فقط دون الرتكيز عىل تنمية اللياقة 

القوة  وتعزيز  التنفسية  القلبية  اللياقة  تنمية  سيام  وال  الجسم،  أجزاء  لكافة  البدنية 
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العضلية.

يعد هذا املفهوم من املفاهيم الخاطئة والشائعة بي املصابي بالسمنة، ويروج لها من 

خالل العديد من االدعاءات عىل أنها تؤدي إىل التخلّص من الشحوم من منطقة معينة 

من الجسم باستخدام جهاز معّي أو أدوية أو كرميات، والعديد من هذه االدعاءات 

أثبتت  وقد  املادي،  الربح  إىل  فقط  وتهدف  علمية،  أسس  عىل  مبنية  وغري  باطلة، 

الدراسات أن هذه املامرسات الخاطئة لها العديد من األرضار عىل الصحة. 

إن القيام بتدريبات موضعية ) تدريب منطقة معينة من الجسم( سيؤدي إىل خسارة 

الشحوم يف املنطقة التي تم تدريبها، فعىل سبيل املثال مترينات البطن يتم القيام بها 

االعتقاد غري  الشديد هذا  البطن، لألسف  الشحوم من منطقة  للتخلّص من  باستمرار 

صحيح علمياً وبدليل الدراسات التي أثبتت بدون أي نقاش بأنه ليس هناك يشء اسمه 

نقصان الشحوم من منطقة معينة من الجسم، وبالتايل فإن تدريب جزء معي باستمرار 

ليس معناه بأن هذا التدريب سيؤدي إىل خفض نسبة الشحوم يف ذلك الجزء الذي تم 

تدريبه، بدليل أن دراسات عديدة أجريت عىل العبي التنس، وتبي من خاللها أن نسبة 

الشحوم يف ذراع اليد التي يلعب بها ليس أقل من نسبة الشحوم يف ذراعه األخرى التي 

ال يستخدمها، ولو كان هناك يشء اسمه خفض موضعي للشحوم من الجسم من منطقة 

معينة، فإن مضغ العلكة كان حتامً سيخفض نسبة الشحوم من الوجه، خصوصاً حول 

الفكي والخدين وأسفل الذقن، وبالواقع فإن هذا لن ومل يحدث.

تم  الذي  الجزء  عن  النظر  وبغض  الجسم،  الشحوم يف  من  للتخلّص  العامة  فالقاعدة 

يف  الشحوم  نسبة  خفض  ألن  وذلك  ككل،  الجسم  من  يكون  النقص  أن  هو  تدريبه، 

أكرب منطقة  فإن  وبالتايل  املستهلكة واملرصوفة،  الطاقتي  توازن  بناًء عىل  يتم  الجسم 

شحوم يف الجسم ستفقد شحومها إذا كانت الطاقة املرصوفة أكرب من املستهلكة.

  وعادة،  فإن الخسارة األكرب من شحوم الجسم تأيت من آخر جزء من الجسم أصيب 

بالسمنة، فعىل سبيل املثال مناطق تراكم السمنة التدريجية عند النساء تكون »خلف 

وخصوصاً  الجسم،  من  العلوي  الجزء  الخرص،  الحوض،  الفخذين،  جانب  الفخذين، 

الذراعي« لكن خسارة الشحوم عند مامرسة التمرينات البدنية والتدريب تتم بطريقة 

عكسية، حيث أن آخر جزء من الجسم أصيب بالسمنة هو الذي ينال القسم األكرب من 
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خسارة الشحوم، أي أن خسارة الشحوم تكون من الذراعي أوالً، ثم منطقة الوسط، ثم 

الحوض، ثم جانب الفخذين، ثم خلف الفخذين، أي أنه ليس بالرضورة أن تأيت الطاقة 

املرصوفة نتيجة النشاط البدين من العضلة العاملة نفسها، كام يجب أن ال ننىس دور 

العوامل الوراثية يف هذا الشأن.

فجميع هذه الوصفات غري صحية، وال تؤدي أبداً إىل إنقاص الوزن عىل حساب شحوم 

الجسم ألن معظم الخسارة بالوزن تكون ناتجة عن فقدان السوائل وتكسري العضالت، 

وعىل العكس من ذلك فقد أثبتت الدراسات أن إتباع الحميات الغذائية غري الصحية 

تؤدي إىل زيادة الوزن.

»مناطق تراكم الشحوم بالجسم« لدى النساء تكون بالجزء السفيل من الجسم، وتسمى 

البطن  أي  الجسم،  العلوي من  الجزء  الذكور يكون يف  لدى  بينام  اإلجاصة«،   »سمنة 

والصدر والجذع والذراعي، وتسمى »سمنة التفاحة أو »الكرش«.

فحي ترتهل عضالت البطن ويزداد حجمها وتفشل كافة الوسائل املتبعة للتخلّص من 

الكرش، وإخفاء مظاهره املزعجة، ال سيام لدى السيدات، فال يبقى أمامهن سوى سالح 

الهروب من مواجهة هذه املشكلة، باستخدام طرق ووسائل غري صحية، ومنها ارتداء 

يف  يساعد  الضيقة  واملالبس  املشدات  ارتداء  فهل  الشحوم،  شفط  وعملية  املشدات 

التخلّص من الكرش وترهل عضالت البطن؟ 

هل استخدام املشدات يؤدي إىل التخلّص من الكرش والرتهالت؟ 
يجب أن نعلم بأن املشدات تحرصك وتعيق دورتك الدموية فقط، وتؤدي إىل إعادة 

تجمع وتراكم الخاليا  الدهنية من بطانة الرحم إىل مناطق أخرى يف الجسم، ما يتسبب 

القريبة من املبيض، وتسبب آالماً  يف حدوث ضغط كبري حول الرحم وقنوات فالوب 

حادة والتهابات خاصة ما قبل الطمث. كام أن هذا الضغط يبقى مستمراً لفرتة زمنية 

املاء من  املشدات كذلك إىل طرد  الضيقة واملشدات، وتؤدي  املالبس  حتى بعد خلع 

أسفل الجلد، ما يؤدي إىل انتشار الدهون املخزونة تحت الجلد عىل مساحة أكرب، وحاملا 

تزيل املشد يعود كل يشء إىل مكانه، كام تؤدي املشدات إىل اضعاف عضالت البطن 

ويزداد الرتهل، وال تصدق أنه تخفف الدهون من منطقة محددة.
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باإلضافة إىل ذلك، فإن استخدام املشدات، وال سيام من قبل الفتيات يف فرتة املراهقة، 

وانخفاض  العقم  املستقبلية  مضعفاتها  ومن  الرحم،  بطانة  يف  التهابات  إىل  يؤدي  قد 

الخصوبة.

املامرسات السلوكية اليومية غري الصحية:
إىل  تؤدي  اليومية  حياتنا  بها يف  نقوم  التي  الصحية  غري  املامرسات  من  العديد  هناك 

زيادة ترهل منطقة البطن  وخسارة الكتلة العضلية مثل »الجلوس، والوقوف، وامليش، 

التي  تساعد عىل  األسباب  السلوكيات من  العايل«، حيث تعد هذه  والنوم، والكعب 

ترهل عضالت البطن وإضعافها بسبب الجذب األريض مع ضعف العضالت، فغالباً ما 

تصبح  الوقت  ومع  البطن مرتهلة وغري مشدودة،  واقفي وعضالت  أو  نكون جالسي 

عادة وتعزز ضعف عضالت البطن وترهلها، وتصبح منطقة البطن منطقة ضعيفة جداً 

تستهوي خزن الشحوم، كام يرتبط ضعف عضالت البطن بإضعاف عضالت أسفل الظهر 

عىل  دامئاً  العمل  يجب  لذا  القطنية(،  )املنطقة  الظهر  أسفل  منطقة  آالم يف  وحدوث 

تدريب عضالت البطن وإبقائها مشدودة  بشكل سليم أثناء امليش والوقوف والجلوس 

لتصبح عادة.

إن إتباع هذه السلوكيات البسيطة يف الحياة اليومية يساعد إيجابياً عىل تقوية عضالت 

البطن وحامية منطقة أسفل الظهر. باإلضافة إىل أن التغذية املناسبة تسهم إيجابياً يف 

املناطق  البطن من  بأن منطقة  أن نعلم  بالجسم، كام يجب  الدهون  الحد من نسبة 

املفضلة لتخزين الشحوم فيها.

وكذلك  الكرش  وظهور  الوسط  منطقة  يف  الشحوم  تجمع  أسباب  عىل  تعرفنا  أن  بعد 

الطرق والوسائل الخاطئ يف التعامل مع الكرش، فسنتعرف عىل طرق الوقائية والعالجية 

للتخلص من الكرش.

يلزم الشخص املصاب بالسمنة يف معركته ضد »الكرش« سالحي هام التغذية الصحية 

ومامرسة النشاط البدين، بهام نستطيع أن نقلل من السعرات الحرارية الواردة للجسم 

ونزيد أيضاً من السعرات املرصوفة.

أوالً: السعرات الحرارية الواردة للجسم:
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اإلنسان ال يستطيع العيش دون تناول الطعام، ونحن نحصل عىل الطاقة عن طريق 

تناول الغذاء، فهناك ثالثة مصادر غذائية متدنا بالطاقة وهي الكربوهيدرات والدهون 

سعرات   4 يعادل  مبا  ميدنا  والربوتي  الكربوهيدرات  من  جرام  واحد  فكل  والربوتي، 

يعادل 9 سعرات حرارية،  الدهون ميدنا مبا  من  واحداً  املقابل فإن جراماً  حرارية، يف 

كام أن أجسامنا تخزن الفائض عن حاجتنا من الكربوهيدرات والربوتي والدهون عىل 

شكل دهون تحت الجلد ويف العضالت. ومن هنا تبدأ معركتنا مع السمنة وزيادة الوزن 

وظهور أمراض قلة الحركة، أي عندما تصبح الطاقة املتناولة الداخلة إىل الجسم أعىل 

من الطاقة املرصوفة، يف حي يثبت الوزن عندما تتساوى الطاقة املتناولة مع الطاقة 

املعادلة وتصبح  تقلب  أن  العزمية واإلرادة واستطعت  لديك  إذا كانت  أما  املرصوفة، 

الطاقة املرصوفة لديك أعىل من الطاقة املستهلكة، حتامً يف هذه الحالة سينقص وزنك، 

ولكن كيف نستطيع أن نجعل الطاقة املرصوفة لدينا أعىل من الطاقة املستهلكة؟ ميكننا 

ذلك من خالل إتباع األساليب اآلتية: 

أوالً: التقليل من الطاقة املتناولة وذلك عن طريق تقليل كمية السعرات الحرارية املتناولة 

يذكر  تغيري  أي  دون  املتناولة  الطاقة  هنا  فتتغرّي  الصحية(  الغذائية  )الحمية  الطعام  من 

بالطاقة املرصوفة.

والنشاط  الحركة  طريق  عن  املرصوفة  الطاقة  وزيادة  املتناولة  الطاقة  من  االقالل  ثانياً: 

البدين، لكن قد يتساءل البعض: أيهام افضل وسيلة إلنقاص الوزن األوىل أم الثانية؟

وزيادة  للجسم  الواردة  السعرات  تقليل  بي  تجمع  ألنها  الثانية  الطريقة  تأكيد  بكل 

الرصف عن طريق النشاط البدين، الذي سنتحدث عنه بالتفصيل الحقاً. 

كام يجب أن نعلم بأن تجمع الشحوم يف منطقة الوسط )الكرش( يكون بسب تناول 

كميات إضافية من السعرات الحرارية، حتى لو كانت كميات صغرية زائدة عن حاجة 

تجمع  سنوات، ظهور  عدة  يأخذ  والذي  البعيد  املدى  تسبب عىل  قد  حيث  الجسم، 

Creep- الزاحفة  السمنة  عليه  يطلق  ما  وهو  )الكرش(  الوسط  منطقة  يف  )للشحوم 

يف  جلية  تظهر  الشباب، حيث  مرحلة  نهاية  بعد  بالظهور  تبدأ  والتي   )ing obesity

منطقة  الدهنية يف  فالخاليا  الوقت.  مرور  مع  تتفاقم  ثم  العمر  من  الثالثينات  بداية 

تكون صغرية  البطن  منطقة  توجد يف  التي   )Omental Fat( الشحمي  األمعاء  غشاء 
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فإن  وبالتايل  الجلد مبارشة،  أسفل  الواقعة  الدهنية  بالخاليا  مقارنة  األساس  الحجم يف 

الدهون، ولهذا فعند  لها  توفرت  إذا  والتمدد تكون كبرية  لالمتالء  الخاليا  قابلية هذه 

توفر الدهون )السعرات الحرارية الفائضة( فإن متدد هذه الخاليا وانتفاخها يكون أكرب، 

وبالتايل يحصل بروز يف منطقة البطن، وهو ما يسمى بسمنة التفاحة عند الرجال، وكام 

هو معروف يف تجمع الشحوم يف منطقة الوسط، يرتبط مبا يسمى املتالزمة األيضية، أي 

ظهور العديد من األمراض لدى الرجال والنساء مثل اإلصابة بالسكتة القلبية، والسكري 

من النوع الثاين، وأمراض القلب واألوعية، والوفاة بصورة عامة. 

لذا، يجب عدم االنتظار يف عالج السمنة ملرحلة متأخرة من العمر، والبدء فوراُ يف برامج 

تعديل منط الحياة من خالل »الحمية الغذائية الصحية والنشاط البدين«، واملحاولة دامئاً 

للثبات عىل الوزن الطبيعي يف املراحل العمرية املختلفة كافة.  
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اكتساب اللياقة البدنية
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 Exercise is the( نظام غذايئ  أفضل  البدين هو  النشاط  التدريب ومامرسة  يُعد 

وأبحاث  دراسات  نتيجة  ولكن  فراغ،  من  يأِت  مل  املأثور  القول  وهذا   )best diet

انتهت جميعها إىل الخالصة وهي أن مامرسة النشاط البدين والتدريب هو الحل 

املثايل يف زيادة رصف السعرات الحرارية والوقاية من السمنة.

البدنية  اللياقة  البدين واكتساب  النشاط  الخالصة هو أن مامرسة  السبب يف هذه 

فسيولوجي  تغري  حدوث  إىل  تؤدي  التي  الوحيدة  الوسيلة  هو  بالصحة  املرتبطة 

بالدفاع بشدة  القيام  العصبي عىل  الجهاز  يحفز  ما  الجسم،  دائم داخل  وكيميايئ 

عن »الجسم الخايل من الشحوم الزائدة«، واملحافظة عىل الجسم املتناسق والرشيق.

مواصفات برنامج اللياقة البدنية ملكافحة السمنة والتخلّص من الكرش

أوالً: تعديل السلوك يف الحياة االعتيادية اليومية
1. الجلوس الصحيح

أثناء  الظهر  عضالت  وسند  الداخل،  إىل  وشفطها  البطن  عضالت  بشدة  ويكون   

الجلوس، من أجل تقوية عضالت البطن، والجلوس بشكل خاطئ يساعد عىل ترهل 

ثانياً: اكتساب اللياقة البدنية
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عضالت البطن وزيادة ضعفها، وعند الجلوس حاول دامئاً أن تكون الركبتي فوق مستوى 

الحوض أو عىل األقل موازية للحوض، وعند الوقوف الطويل حاول دامئاً شد عضالت 

البطن، واستخدام مسند عايل إلحدى القدمي بحيث يكون هناك انثناء يف مفصل الركبة 

أسفل  منطقة  عىل  الواقع  الضغط  تقليل  يف  يسهم  ما  املسند،  عىل  املوضوعة  للقدم 

الظهر )القطنية( وبالتايل يساعدك عىل إبقاء عضالت البطن مشدودة ألطول فرتة زمنية 

ممكنة، كام أن استخدام الكريس الهزاز يدرب عضالت البطن ويريح الظهر، حي تتناوب 

تقليل  إىل  إضافة  وللخلف.  لإلمام  االهتزاز  حركة  أثناء  العمل  والبطن  الظهر  عضالت 

ساعات الخمول البدين وقلة الحركة والجلوس الطويل أمام األجهزة اإللكرتونية.

كذلك، يجب العمل عىل تعديل أسلوب الحياة وجعله أكرث نشاطاً وحيوية عن طريق 

ما يأيت:

1. استخدام الدرج بدل املصعد عند الصعود طابقاً أو طابقي. 

ودفع  األكياس،  وحمل  التسوق،  مثل  البسيطة  األشياء  أداء  يف  نفسك  عىل  اعتمد   .2

العربة.

3. اركن سيارتك يف مكان بعيد )100 مرت( واميش إىل مكان عملك، وكذلك عندما تذهب 

إىل التسوق، املهم أن تتحرك قدر املستطاع بدون سيارتك.

4. قلل قدر املستطاع من االعتامد عىل املراسل أو الخادمة بالبيت.

5. شارك أصدقائك يف مناسبتهم السعيدة بالرقص أو الدبكة فإنه يسهم بحرق سعرات 

إضافية.

6. اذهب مشياً إىل املسجد ألداء الصلوات.

7. استخدم جهاز عد الخطوات فإنه من العوامل املشجعة عىل زيادة النشاط البدين. 

            الصور توضح الطريقة الصحيحة للجلوس

2. النشاط البدين

• يف برنامج مكافحة السمنة والتخلًص من الكرش، املهم هو مدة النشاط البدين وليس 

الشدة، لذلك يفضل مامرسة األنشطة البدنية الهوائية )االيروبك( والتي تتميز بانخفاض 

الشدة واالعتامد عىل الدهون كمصدر للطاقة، ويُفضل أن يكون التدريب يومياً أو من 

)5–7( مرات يف األسبوع، وأن تستمر مدة التدريب اليومي )60(، دقيقة حيث تكون 
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النتائج أفضل مقارنة بالحد األدىن للتدريب أي )15( دقيقة.

مالحظة: 

• التدريب باإلثقال يعد رضورة ال بد منها يف مكافحة السمنة، وتقوية عضالت البطن، 

والتخلّص من الكرش، ألن التدريب باألثقال يؤدي إىل زيادة حجم العضالت التي تحتوي 

عىل بيوت الطاقة )امليتوكندريا( والتي تعترب مبثابة أفران حرق السعرات الحرارية داخل 

جسم اإلنسان، وكلام زاد عددها يف الجسم من خالل زيادة حجم العضالت، كلام كان 

أثناء الحركة والنشاط البدين، لكن  استهالك السعرات الحرارية  الجسم أكرث فاعلية يف 

يجب عدم املبالغة يف زيادة حجم العضالت كام هو الحال يف رياضة كامل األجسام. 

• التدريب باألثقال بشكل خاص رضوري لألفراد الذين لديهم عضالت صغرية الحجم 

حجم  زيادة  إىل  فقط  ليس  يؤدي  أنه  حيث   ،Flabby Muscles مرتهلة  وعضالت 

العضالت ولكن أيضاً إىل اكتساب النغمة العضليةMuscle tune( ( والتي تعمل عىل 

شد العضالت املرتهلة وإكسابها جامل الشكل الخارجي من حيث املنظر والتناسق مع 

بقية أجزاء الجسم وال سيام عضالت البطن التي تعد من العضالت الضعيفة.

• يف برنامج مكافحة السمنة يجب استخدام مقاومات )أثقاالً( خفيفة أو معتدلة، ويكفي 

أن يستطيع الفرد التغلّب عىل مقاومة »وزن« جسمه يف التدريبات التي تستخدم وزن 

.sit-upsالجسم كمقاومة مثل:  تدريبات البطن

أكرب  بها  تشرتك  التي  التدريبات  أداء  خارجية  مقاومات  استخدام  عند  دامئاً  ويُفضل 
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املضادة  بالعضالت  تسمى  التي  العضالت  خاص  وبشكل  العضالت،  من  مجموعة 

احتفاظ  املسؤولة عن  العضالت  ، وهي   Antigravity Muscles األرضية    للجاذبية 

الوقاية والعالج  من آالم  العضالت يف  املشدود، إضافة إىل دور هذه  بالقوام  الجسم 

أسفل الظهر. 

مالحظات مهمة جداً 
)املنطقة  الظهر  أسفل  منطقة  أن  من  دامئاً  التأكد  يجب  البطن  مترينات  أداء  عند   •

القطنية( محمية تجنباً لحدوث األمل مستقبالً. 

• عند أداء مترينات البطن ليس املهم عدد مرات تكرار التمرين، ولكن االلتزام بالطريقة 

الصحية ألداء التمرين تحقق نتائج أفضل عىل املدى البعيد. 

بل  لوحدها،  البطن  منطقة  من  الشحوم  من  التخلّص  إىل  تؤدي  ال  البطن  مترينات   •

تسهم يف تقوية عضالت البطن وشدها، والتخلّص من الرتهالت، وغالباً هي آخر منطقة 

بالجسم تفقد الشحوم ألنها من أول األماكن التي تجمعت فيها الشحوم.

ثانياً: الساونا

هل يؤدي حامم البخار أو الساونا إىل التخلّص من الشحوم بالجسم؟

تنشيط  عىل  تساعد  فهي  الصحية  الفوائد  من  العديد  له  الساونا  استخدام  أن  رغم   

الدورة الدموية، 

وتساعد عىل رسعة االستشفاء بعد مامرسة األنشطة البدنية عالية الشدة، لكن ليس لها 

أية عالقة بإذابة الشحوم وخفض الوزن، فهي تؤدي إىل فقدان املاء من الجسم وليس 

الشحوم، وبعد االنتهاء من جلسة الساونا سيقوم الجسم تلقائياً بتعويض املاء املفقود.

ومن املامرسات املنترشة بي الناس دخول غرفة الساونا بعد مامرسة النشاط 
البدين.. فهل يعد هذا مفيداً؟

 طبعاً ال يُنصح أبداً بدخول الساونا بعد مامرسة النشاط البدين وذلك يعود إىل سببي 

هام:
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أوالً: أن األوعية الدموية وال سيام يف الجزء السفيل من الجسم تكون متسعة نتيجة 
زيادة جريان الدم فيها أثناء مامرسة النشاط البدين، ودخول الساونا حتامً سيؤدي إىل 

زيادة توسع األوعية الدموية، فينخفض ضغط الدم، ما يؤدي إىل نقص جريانه إىل 

الدماغ والشعور بالدوخة.

ثانياً: الساونا تزيد من فقدان السوائل وخاصة أن النشاط البدين يرافقه فقدان 
للسوائل، ما يؤدي إىل اإلصابة بالجفاف.

• يُنصح بعد استخدام الساونا بأخذ قسط من الراحة التامة قبل الخروج من منطقة 

الساونا، كام ميكن أخذ دوش وعمل جلسة مساج وراحة سلبية )دون نشاط(.  

•رضورة اإلكثار من تناول املاء والعصائر الطبيعية واملرشوبات الرياضية، وعدم تناول 

املرشوبات الغازية ومرشوبات الطاقة ألنها تؤدي إىل اإلصابة بالجفاف، ما يؤثر سلبياً 

عىل كفاءة الجسم من الناحية الفسيولوجية والبدنية.

ما هي القواعد الصحية التي يجب اتباعها عند استخدام حاممات السوانا؟ 

إىل حدوث سوء  يؤدي  فقد  مبارشة،  الطعام  تناول  بعد  الساونا  • عدم دخول حامم 

الهضم والغثيان  )ال بد من االنتظار ملدة ساعتي عىل األقل( 

• عدم دخول حامم الساونا قبل النوم مبارشة ألنه يؤدي إىل استثارة الجهاز العصبي 

السمبثاوي، ما يؤدي إىل األرق وعدم انتظام النوم.

• عدم دخول حامم الساونا بعد التعب العضيل الشديد.

• عدم دخول حامم الساونا أثناء الصيام.

• عدم دخول حامم الساونا يف حالة املرض ويف حالة ارتفاع درجة حرارة الجسم عن 

)37( درجة مئوية.

• عدم دخول حامم الساونا للسيدات الحوامل.

• مُينع استخدام الساونا لكبار السن )أكرث من 60 عاماً( إال بعد إجراء الفحوصات الطبية 

التكميلية وال سيام رسم وتخطيط القلب. 

• الزمن املثايل للبقاء يف الساونا هو 10 دقائق، وهذه املدة تعتمد عىل حالة الشخص 

وعىل درجة حرارة الساونا.

• يجب أن يسبق استخدام الساونا فحص طبي شامل ودقيق لتجنب إرشاك أي مصاب 
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بأية أمراض قد تؤثر عليه.

ثالثاً: أيهام أفضل إلنقاص الوزن التدريب  يف الهواء الطلق أم استخدام أجهزة 
التدريب الرياضية؟

إن مامرسة األنشطة البدنية يف الهواء الطلق لها العديد من الفوائد الصحية والبدنية 

ننىس  فقد  املنزل،  يف  أو  الصحية  األندية  داخل  التدريب  أجهزة  استخدام  مع  مقارنة 

أحياناً وبكل سهولة الفوائد واملزايا اإليجابية للتدريبات يف الهواء الطلق مثل »امليش، 

الجري، ركوب الدراجات«، إذ أننا نحرق مقداراً اكرب من السعرات الحرارية، حيث أن 

األنشطة الهوائية يف الهواء الطلق يتم فيها استخدام العضالت الكبرية بشكل أكرب مقارنة 

مع التمرينات عىل األجهزة ويف األماكن املغلقة، كام أن األنشطة البدنية يف الهواء الطلق 

تحمل يف طياتها املتعة والتشويق بعيداً عن امللل، واألهم من ذلك فإنك تجد الوقت مير 

مرسعاً، فأنت تستمتع وتحرق قدراً أكرب من السعرات الحرارية، ومع كل ذلك فإن العديد 

منا ميتلك يف منزله كامً هائالً من أجهزة التدريب الرياضية، واملروج عىل أن لها فعل 

السحر يف إنقاص الوزن وحرق الشحوم من مناطق محددة من الجسم  وتطوير اللياقة 

البدنية. إن عدد الناس الذين يؤدون تدريباتهم البدنية يف البيت باضطراد ويُعزى ذلك 

إىل قلة الوقت وسهولة الوصول إليها والقدرة عىل مامرسة التدريبات يف كل األوقات، 

تقول  حيث  الجهاز  عىل  دورك  وانتظار  انتساب  رسوم  تدفع  أن  ودون  نهاراً،  أو  ليالً 

اإلحصائيات أن األمريكيي ينفقون أكرث من ملياري دوالر سنوياً لرشاء أجهزة التدريب 

الرياضية، ومع توفر كل هذه املزايا فإن مامريس األنشطة البدنية والتمرينات الرياضية 

يف املنزل كثرياً ما يتوقفون عنها ألن الحامس والدافعية تخبو، واملتعة والتشويق تنعدم 

بعد فرتة قصرية واألدوات تتعرض للكرس والخراب.

الرتويج  عن  بعيداً  املنزلية  الرياضية  األجهزة  اختيار  الحقائق حول  بعض  وسنوضح    

والدعايات الخادعة. ومن هذه االدعاءات عىل سبيل املثال:
 

رابعاً: هل أجهزة التنبيه الكهربايئ تزيل الشحوم من الجسم؟
  انترش يف اآلونة األخرية العديد من االدعاءات حول األجهزة الرياضية املنزلية ودورها 

الفعال كالسحر يف إنقاص الوزن. وبالطبع، فإن هذا اإلدعاء بعيد كل البعد عن الصحة، 

فالتنبيه الكهربايئ ال يقود إىل رصف طاقة كبرية، حيث ال تتجاوز الطاقة املرصوفة أثناء 



69

جلسة التنبيه الكهربايئ عام يرصف من الطاقة أثناء تركيب الجهاز وخلعه من الجسم، 

لفقد  البدين  للنشاط   برنامج  إتباع  وتويص برضورة  تؤكد  الجهاز  استخدام  وتعليامت 

مزيٍد من الشحوم.

خامساً: هل استخدام أجهزة متارين البطن يساعد عىل التخلّص من الشحوم 
وحرق سعرات حرارية بشكل أكرب؟

يجب أن نعلم بأن مترينات البطن مفيدة جداً لتقوية عضالت الجدار البطني وزيادة 

صالبة عضالت البطن فقط، وبالتايل فهي مترينات مضادة لرتهل البطن وليس لسمنة 

البطن.

وقد أشارت دراسة علمية عىل أنه ال يوجد فرق يف الفوائد بي استخدام أجهزة متارين 

البطن ومترينات البطن بدون أجهزة مثل مترين الجلوس )النصفي( من وضعية الرقود 

والركبتي مثنيتي. ونويص هنا برضورة إتباع التعليامت السليمة عند أداء هذا التمرين 

السيدات؛ ألن لديهن  الظهر، ال سيام لدى  لتجنب حدوث مشكالت يف منطقة أسفل 

ضعٌف يف عضالت البطن ويفضل سند القدمي عىل كريس بحيث تكون الركبتي بزاوية 

)90( درجة، مع عدم املبالغة يف الصعود والنزول أثناء أداء مترينات البطن.

سادساً: أي األجهزة الرياضية املنزلية تحرق سعرات حرارية أكرب من األخرى؟
الكتلة  حجم  منها  عوامل،  عدة  عىل  يعتمد  الجسم  يف  الحرارية  السعرات  حرق  إن 

رصف  إىل  يؤدي  الكبرية  العضالت  فاستخدام  البدين،  النشاط  يف  املستخدمة  العضلية 

سعرات حرارية أكرث، وكلام ارتفعت شدة التدريب زاد رصف السعرات الحرارية، وزيادة 

املدة الزمنية تؤدي كذلك إىل رصف سعرات حرارية بشكل أكرب، فعىل سبيل املثال لو 

كان هناك شخصان وزنهم متساوي وعمرهم متساوي وكتلتهم العضلية متساوية وكذلك 

نسبة الشحوم وميارسون نشاطاً بدنياً عىل نفس الجهاز، فالشخص األول ميارس نشاطاً 

بدنياً بشدة %60 وملدة 30  بدنياً بشدة %70 وملدة 30 دقيقة، والثاين ميارس نشاطاً 

دقيقة، فحتامً ستكون السعرات الحرارية املرصوفة لدى الشخص األول أكرب.
 

سابعاً: أي األجهزة املنزلية أفضل لرصف طاقة أكرب عند نفس املقياس من 
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اإلدراك الحيس للجهد البدين؟
يجب أن نعلم بأن رصف الطاقة أثناء مامرسة األنشطة البدنية يختلف من شخص إىل 

آخر، حيث تؤثر فيها العديد من املتغريات مثل العمر والوزن ومستويات اللياقة البدنية 

ونسبة الشحوم بالجسم وكذلك حجم وشدة التدريب.

ويُعد جهاز الحزام املتحرك ))Treadmill من أفضل األجهزة املنزلية لحرق السعرات 

يعانون من  الذين  األشخاص  لدى  املتحرك  السري  استخدام  يفضل عدم  لكن  الحرارية 

ويفضل  مفاصلهم،  عىل  سلباً  سيؤثر  ألنه  مرتفعة،  سمنة  نسبة  ولديهم  املفاصل  آالم 

ملن يعانون من تلك املشكالت مامرسة األنشطة البدنية باستخدام الدراجة الثابتة أو 

ارتداء  الجهاز دون  الجيد، وعدم استخدام  الحذاء  اختيار  الخفيف، مع  العادي  امليش 

وكذلك  اإلصابات،  من  للوقاية  املفاصل  عىل  واملقاومة  الضغط  لتقليل  وذلك  الحذاء، 

تعد السباحة من الرياضات املناسبة جداً ملن يعانون من السمنة الزائدة واملشكالت يف 

القدمي واملفاصل، حيث تسهم يف   تخفيف العبء الواقع عىل املفاصل.

يُعد جهاز الحزام املتحرك )Treadmill(  من أفضل األجهزة املنزلية لحرق السعرات 

الحرارية.

يف املقابل، هناك الكثري من األجهزة واألدوات التي يرّوج لها عىل أن لها عالقة بطريقة 

أو بأخرى بإنقاص الوزن عن طريق ما يأيت: 

• حرق الشحوم بنسبة قد تصل إىل ضعف أنواع التمرينات البدنية األخرى. 

• تزيد من عمليات االستقالب يف الجسم.      

• تزيد القوة والتحمل واملرونة.

• االدعاء بأنها مترن الجسم كله خالل أربع دقائق.       

• إرفاق صور للمشاهري ونتائج للدراسات.

نتائج الدراسات العلمية املحكمة أكدت أن هذه األجهزة واألدوات املشهورة ال تتفق 

مع ما هو متعارف عليه يف األدبيات العلمية الفسيولوجية عن الجهد البدين، وأنها تؤدي 

إىل حرق الشحوم من الجسم ومن أماكن محددة، فإجراءات هذه األجهزة  تستدعي 

بذل جهد ونشاط، ال أن ترتك هي إلحداث الحركة والنشاط، فالفائدة بالدرجة األوىل 

تم  فقد  تقوده.  يقودها هو وال  بحيث  النشاط،  بإحداث  نفسه  الفرد  قيام  تتمثل يف 
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سحب معظم هذه األجهزة من األسواق، ومن أشهر هذه األجهزة واألدوات واملالبس 

املروج لها عىل أنها تؤدي إىل إنقاص الوزن من الجسم ومن أماكن محددة: 

 )Exercise Bikes( عجلة التمرين ➢

)Treadmill( الحزام املتحرك ➢

)Step Master( وأجهزة الخطوة ➢

)Abdominal Machine( وأجهزة متارين البطن ➢

)Shaker Equipment( وأجهزة الرج أو الرجف ➢

)Electrical Stimulation( وأجهزة التنبيه الكهريب ➢

➢ االحزمة واملالبس البالستيكية، والرساويل الحرارية، والالصقات، وغريها من الوسائل 

واإلجراءات التي ال ميكن حرصها.

➢ إجراءات هذه األجهزة  تستدعي بذل جهد ونشاط، ال أن ترتك هي إلحداث الحركة 

والنشاط. الفائدة بالدرجة األوىل تتثمل يف قيام الفرد نفسه بإحداث النشاط، بحيث 

يقودها هو وال تقوده.

النشاط  فمامرسة  إذاً  التي ال ميكن حرصها،  واإلجراءات  الوسائل  العديد من  وهناك 

البدين يف الهواء الطلق تعد هي األفضل واألنسب واألكرث متعة وفائدة صحية للجسم 

 ،)LDL( من حيث رصف السعرات الحرارية، وخفض الوزن ونسبة الكولسرتول الضار

وزيادة نسبة الكولسرتول الجيد )HDL( عىل املدى البعيد، رشيطة املواضبة واالستمرار 

عىل مامرسة هذه األنشطة مثل امليش، والجري، وركوب الدراجات الهوائية، والسباحة، 

لتصبح أسلوب حياة، ومبعدل ال يفل عن )3–5( مرات أسبوعياً.

ارشادات مهمة عند رشاء األجهزة الرياضية املنزلية 
➢ ينبغي أن تتمتع أجهزة اللياقة البدنية املنزلية بالقوة واملتانة، وأن ال تحتوي عىل 

بروزات حادة. كام ينبغي قدر اإلمكان تجنب بعض األجهزة التي تأيت عىل هيئة قطع 

مفككة، عىل الزبون أن يقوم برتكيبها.
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➢ قم بتجريب الجهاز يف محل العرض قبل اإلقدام عىل رشائه، وتجنب الجهاز الذي ال 

يبدو مريحاً لك )أو ال يبدو طبيعياً يف حركته(. تجنب أيضاً الجهاز الذي يحدث ضجيجاً.

➢ فكر أوالً قبل الرشاء يف املساحة التي يحتاجها الجهاز، وهل لديك حيز كاٍف له يف 

محاكاة  آلة  أو  متحرك  )سري  الكبري  النوع  من  آلة  املستطاع رشاء  قدر  تجنب  املنزل. 

التجديف أو محاكاة التزلج( بزعم أنه ميكن طيها ووضعها أسفل الرسير.

➢ كن حذراً من بعض العبارات الدعائية املصاحبة ألجهزة تخفيف الوزن، مثل استخدام 

هذه اآللة سيذيب الشحوم، أو أن هذا الجهاز يحرق السعرات الحرارية أكرث من غريه، 

ألن جميع األجهزة التي تستخدم فيها عضالت كربى من الجسم )أجهزة السري املتحرك أو 

محاكاة التزلج أو محاكاة التجديف أو دراجة الجهد( يتم فيها حرق السعرات الحرارية، 

ويعتمد معدل حرق السعرات الحرارية عىل مقدار العضالت املستخدمة من الجسم 

وعىل شدة الجهد البدين ومدته.

➢ كن حذراً أيضاً من العبارات الدعائية التي تدعي بأنك ستخرس الوزن املنشود يف فرتة 

قصرية أو بدون عرق أو جهد.

➢ تجنب املزاعم التي تقول أن باستطاعتك فقدان الشحوم من جزء محدد من الجسم 

من  أو  البطن،  من  الشحوم  فقدان  )مثل  األجهزة  من  النوع  لهذا  استخدامك  عند 

الفخذين، أو من الوركي(، ألن عملية فقدان الشحوم من الجسم عملية معقدة وترتبط 

باستخدام الشحوم كطاقة )وقود( للعضالت أثناء النشاط البدين، ويتم ذلك بناء عىل 

توازن الطاقتي املستهلكة واملرصوفة، وبالتايل فإن أكرب منطقة شحوم يف الجسم ستفقد 

شحومها إذا كانت الطاقة املرصوفة أكرب من املستهلكة، بغض النظر عن نوع الجهاز 

املستخدم. كام أنه ليس بالرضورة أن تأيت الطاقة من العضلة العاملة نفسها، وال ينبغي 

أن ننىس أن للعوامل الوراثية دور يف هذا الشأن.

البطن  تقوية عضالت  بشأن  الفوائد  أنه ال فرق يف  نتائج دراسة علمية عىل  ➢ تشري 

بي استخدام أجهزة متارين البطن ومترينات البطن بدون أجهزة، مثل مترين الجلوس 
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)النصفي( من وضع الرقود والركبتي منثنيتي )تقوس الظهر من وضع الرقود(.

 ثامناً: أدوات تخسيس ملواضع محددة من الجسم 
من األساطري واالدعاءات األكرث انتشاراً بي الناس يف موضوع اللياقة البدنية هي أنك 

تستطيع اختيار منطقة معينة غنية بالدهون من جسمك – وعن طريق ارتداء أحزمة 

مطاطية عىل الخرص أو عىل الفخذ أو الصدر والقيام بإجراء مترينات بدنية – ميكن أن 

الرشكات  وتدعي  املنطقة عن سواها،  بشكل خاص يف هذه  الشحوم  إذابة  إىل  يؤدي 

املنتجة بأن هذه األدوات تؤدي إىل إذابة الدهون املتجمعة يف تلك املنطقة وخسارة 

إىل  يؤدي  تقدير ال  أبعد  املنتجات عىل  بأن عمل هذه  أثبتت  الدراسات  لكن  الوزن. 

أكرث من زيادة كمية العرق التي يفرزها الجسم، وبذلك نفقد مؤقتاً وزن املاء الذي تم 

خسارته عن طريق العرق، وسيعود الوزن إىل ما كان عليه حاملاً ترشب املاء.

ولألسف، فإن هذه املنتجات تعطي انطباعاً بأن التعرق الزائد هو أمر يف صالحك، غري 

أنه يؤدي إىل اإلصابة بالجفاف، والوقوع يف مشكالت صحية خطرية. 

وكثري من الرشكات املنتجة ال تكلّف نفسها عناء التالعب باأللفاظ لتربير ادعاءاتها، بل 

القصرية  الرساويل  انتشار  الفرتة  هذه  يف  ونالحظ  واضحة،  مكشوفة  األكاذيب  تطلق 

الكثري  الدهون يف  تؤدي إىل خسارة  بأنها  التي تدعي  الصناعي  املطاط  املصنوعة من 

من املناطق املهمة بالجسم مثل الفخذين والورك واملعدة عن طريق تدليك مجهري 

لألنسجة الدهنية، وكام ترص الرشكات املنتجة عىل أن هذه املنتجات تساعد عىل تقوية 

القنوات  عىل  اإلعالنات  من  الكثري  وهناك  الرتهالت،  من  والتخلّص  العضالت  ومتتي 

الفضائية ويف املجالت التي تستخدم النساء الجميالت قبل وبعد وتدعي بأنه »مل يلزمني 

أكرث من ثالث دقائق يف اليوم ليك يصبح بطني مسطحاً«.

نؤكد مرة أخرى أن جميع هذه االدعاءات كاذبة، وبعيدة كل البُعد عن الصحة واملنطق 

منطقة محددة  الدهون من  تتخلّص من  الجسم، وليك  الدهون من  لخسارة  العلمي 

والسعرات  الدهون  تخفيف  خالل  من  صحي  حياة  أسلوب  تتبع  أن  عليك  )الكرش( 

الحرارية املتناولة ومامرسة األنشطة البدنية بانتظام. 

كام أن نتائج الدراسات أثبتت أن خسارة وزن من استخدام هذه املنتجات يُعزى إىل 
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إتباع الحمية الغذائية ومامرسة التمرينات البدنية وليس الستخدام هذه املنتجات وال 

سيام الرساويل القصرية املطاطية، وملدة زمنية ال تقل عن )30–60( دقيقة يف كل مرة، 

ورصف ما يعادل 2000 سعر حراري أسبوعياً، املهم هنا مدة النشاط البدين وليس شدته 

خاصة لحرق الشحوم. 

تاسعاً: أجهزة تكسري الدهون من الجسم 
لقد أصبحت مسالة التخلّص من الوزن وخسارة الدهون مسألة تجارية بحتة، وال تقف 

عند حد معي من إطالق األكاذيب واالدعاءات بهدف التأثري عىل البدناء وجلبهم إىل 

التعرض  عند  وإذابتها  الدهون  تكسري  إىل  تؤدي  بأنها  تتدعي  جلسات عالجية خاصة 

لجلسة باستخدام هذه األجهزة.

فال تصدق بأنه ميكنك حرق الدهون من الجسم دون حركة ألن عملية حرق الشحوم 

من الجسم تخضع لعمليات كميائية معقدة جداً داخل الجسم البرشي.

تلميحات وإرشادات مهمة حول  رشاء األجهزة الرياضية املنزلية

هناك العديد من اإلعالنات التلفزيونية تروج ألجهزة رياضية وتدعي أن لها فعل السحر 

يف إنقاص الوزن دون أن تبذل أي مجهود حريك يذكر، يف الحقيقة أن الذي سيخفض 

هو رصيدك يف البنك نتيجة رشاء هذه األجهزة. حاول دامئاً تجنب رشاء أجهزة التمرين 

الرياضية التي يُروج لها عرب اإلعالنات التلفزيونية، ألنك لن تستطيع أن تفحصها وتجربها 

وستنخدع مبنظرها الرائع وبأشكال األشخاص.

الوصايا العرش لرشاء األجهزة الرياضية عن طريق اإلعالنات 
قبل رشاء أي جهاز يروج له عرب التلفاز أو اإلنرتنت، عليك أن تتذكر هذه النقاط 

املهمة:
1. إذا  كان اإلعالن يدعي بأنك »تستطيع أن تقوي عضالتك وأنت تستلقي عىل رسيرك« 

فكن حذراً من العبارات الدعائية التي تدعي بأنك ستخرس الوزن·املنشود يف فرتة قصرية 

أو بدون عرق أو جهد.  فوفر نقودك. فليس هناك ما ميكن أن يسمى متارين ناجحة 

وفعالة بدون تعب وجهد.
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2. احذر كل الحذر من اإلعالن الذي يقول لك »املنتج مضمون وإال مبكانك استعادة 

نقودك فوراً« وغالباً ما يكون مكتوباً عىل الجهاز بأنك ستخرس  من وزنك  )10-6 كيلو 

جرامات(  خالل شهر واحد إذا التزمت بنظام غذايئ قليل الدهون وبرنامج التمرينات 

الرياضية.

3. ال تنخدع بالقول »الخرباء يؤكدون ذلك«. 

بعد«،  البيع  محالت  إىل  يصل  »مل  الجهاز  أن  اإلعالن  ادعى  إذا  للرشاء  تسارع  ال   .4

فالحقيقة أن معظم هذه األجهزة موجودة يف محالت البيع، أو أنها ستتوفر يف غضون 

أن  ميكنك  حيث  املحالت،  تلك  يف  أرخص  تكون  قد  األجهزة  وهذه  شهرين.  أو  شهر 

تجربها. 

5. احذر من  عبارات »ثالثة أقساط سهلة« إضافة إىل أجور الشحن، فكلها خدع تقودك 

إىل التورط يف رشاء هذا الجهاز.

6. ال تدع مقولة بأن هذا املنتج قد حصل عىل »براءة اخرتاع يف الواليات املتحدة أو كندا 

أو أية دولة« يوثر عىل قرارك ويغريك لرشاء الجهاز. 

اللياقة  وتطوير  كتلة عضلية  بناء  من  سيمكنك  واحداً  هناك جهازاً  بأن  تصدق  ال   .7

تخفيف  املصاحبة ألجهزة  الدعائية  العبارات  بعض  من  وكن حذراً  التنفسية،  القلبية 

الوزن، مثل استخدام هذه اآللة سيذيب الشحوم، أو أن هذا الجهاز يحرق السعرات 

أكرث من غريه ويخلّصك من الشحوم يف الوقت نفسه. 

8. عليك تجنب املزاعم التي تقول أن باستطاعتك فقدان الشحوم من جزء محدد من 

الجسم عند استخدامك لهذا النوع من األجهزة، مثل فقدان الشحوم من البطن، أو من 

الفخذين، أو من الوركي، ألن عملية فقدان الشحوم من الجسم عملية معقدة وترتبط 

باستخدام الشحوم كطاقة.

الحبال املطاطية أو آالت  أو  الحرة  أفضل من األوزان  9. ال تصدق بأن جهازاً جديداً 

األوزان.

10. ال تقرر رشاء أي جهاز فيام بي الساعة 12 ليالً و4 فجراً، إذ أنك ستكون مرهقاً 

ونعساناً جداً، بحيث أنه ال ميكن اتخاذ القرار املناسب. 
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 عارشاً: النسيج الخلوي )السيلواليت أو قرشة الربتقالة( 
ينترش السيلواليت بي فئة كبرية من السيدات

ظهور السيلواليت عند النساء وحتى الرجال يعود للعديد من األسباب ومنها العادات 

القيمة  عدمية  والسكريات  املشبعة  بالدهون  الغنية  سيام  وال  الصحية،  غري  الغذائية 

الغذائية إضافة إىل الخمول وقلة الحركة والجلوس لساعات طويلة، ما ينجم عنه ضعٌف 

يف الدورة الدموية باألطراف، وكذلك ضعف يف الرجع الوريدي )كمية الدم الراجعة من 

األطراف إىل القلب( ما يؤدي مع الوقت إىل ظهور النسيج الخلوي السيلواليت. 

عىل  تقيض  أنها  منتجوها  يدعي  التي  املستحرضات  مئات  األخرية  اآلونة  يف  وظهرت 

يف  عادة  تتشكل  التي  املتجمعة  الدهون  تلك  وهي  السيلواليت  أو  الخلوي  النسيج 

املقعدة والوركي والفخذين لدى معظم النساء وبعض الرجال.

الرياضة  وبرامج  الغذائية  واألنظمة  الفرك  ومواد  الكرميات  من  مختلفة  أنواٌع  فهناك 

واملساحيق ومواد اللف واألحزمة التي تدعي أنها تفتت هذه االنتفاخات السمينة. 

لرمبا تم استخدام هذه املستحرضات يف العديد من املنتجعات الصحية يف العامل منذ 

مئات السني كام تدعي، غري أنه ميكننا أن نؤكد أن أي من هذه املستحرضات مل يكن 

- من  السيلواليت  أو   - الدهني  فالنسيج   . السيلواليت  التخلّص من  يف  وفاعالً  ناجحاً 

القدمية  للدهون  وإمنا هو عبارة عن اسم تسويقي  العلمية غري موجود أصالً  الناحية 

ألياف  ينجم عن شبكة من  املتموج  والشكل  الجسم،  نقاط عدة من  تتجمع يف  التي 

النسيج الضام التي تربط العضالت بالجلد وتتشكل عىل شكل حجريات مليئة بالدهون، 

والسبيل الوحيد للتخلّص من السيلواليت هو نفس الطريقة التي تتبعها لتقليل الدهون 

أي بتناول حمية صحية، ومامرسة التمرينات البدنية بانتظام، وخاصة التمرينات البدنية 

عضالت  تقوية  وكذلك  السفىل،  األطراف  يف  الدموية  الدورة  تنشيط  عىل  تعمل  التي 

الفخذين والبطن. 

ويجب أن نحيطكم علامً بأن تلك التموجات قد ال تختفي عىل اإلطالق، فهي بالنسبة 

لبعض الناس حقيقة من حقائق الحياة.

إذاً، ال تنخدع بكل تلك االدعاءات الزائفة ألنك يف النهاية تخرس من رصيدك بالبنك. 
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11- هل يؤدي ارتداء مالبس النايلون إىل حرق الشحوم بالجسم؟
من االشرتاطات الصحية املهمة عند مامرسة أي نوع من األنشطة البدنية ارتداء املالبس 

املناسبة التي توفر لك الراحة، وتساعدك عىل امتصاص العرق وتهوية الجسم، دون أن 

تعيق آليات تبخر العرق عن الجلد أثناء التمرين، يف املقابل ما زال العديد من الناس 

يستخدمون مالبس النايلون أثناء مامرسة النشاط البدين مثل الجري والهرولة كون هذه 

املالبس )النايلون( تؤدي إىل رفع درجة حرارة الجسم، ما يسهم يف حرق شحوم الجسم 

وخفض الوزن.

يف الحقيقة، إن استخدام هذه الوسائل لها العديد من التبعات السلبية عىل الصحة، 

حيث أثبتت الدراسات بأنها تعيق آليات افراز العرق من الجسم بكميات كبرية بهدف 

خفض دراجة حرارة الجسم الناجمة عن مامرسة النشاط البدين، ما يؤدي إىل انخفاض 

الدم،  بالزما  لزوجة  ارتفاع  يرافقه  الذي  األمر  بالجفاف،  وإصابته  بالجسم،  املاء  نسبة 

وبطء حركة الدم داخل األوعية الدموية، وانخفاض نسبة األوكسجي الذي يحمله إىل 

املستمرة، وعدم  والدوخة  املفاجئ،  الهبوط  بحالة من  الشخص  فيشعر  الجسم  خاليا 

القدرة عىل الرتكيز واالنتباه، باإلضافة إىل الصداع والغثيان مع احتاملية انفجار الغدد 

العرقية تحت الجلد، وقد تؤدي إىل اإلصابة باألمراض الفطرية املختلفة. 

12- هل عمل املساج والتدليك يؤدي إىل حرق الشحوم؟ 
أو  االسرتخاء  بهدف  الرتويحي  املساج  عمل  آليات  ألن  غري صحيح  االدعاء  هذا  طبعاً 

التخلّص من  الدموية، وكذلك اإلرساع يف  الدورة  تنشيط  العالجي تعمل عىل  التدليك 

باملتعة  الشخص  شعور  يف  يُسهم  ذاته  بحد  وهذا  الجسم،  يف  الطاقة  أيض  منتجات 

النفسية، يف حي أنه ليس له عالقة يف حرق الشحوم من الجسم  واالسرتخاء والراحة 

وزيادة رصف الطاقة، وكام أوضحنا سابقاً فإن فسيولوجية حرق الشحوم بالجسم عملية 

طاقة، يف  إىل  الشحوم  تحويل  يتم من خالله  بدين  إىل جهد  وتحتاج  ومعقدة،  صعبة 

املقابل فإن الشخص الذي يقوم بإجراء جلسة املساج هو الوحيد الذي يرصف مزيداً من 

السعرات الحرارية إذا استمرت الجلسة لفرتة زمنية من )60-30( دقيقة. 
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13-هل تسيطر اإلبر الصينية عىل مركز اإلحساس بالجوع ما يؤدي إىل حرق 
الشحوم؟ 

يوجد  حيث  الصيني،  التقليدي  الطب  لعلوم  ومكمالً  مهامً  جزءاً  باإلبر  الوخز  يُعد 

باإلبر، وتقوم هذه  الوخز  التي تسمى نقط  املئات من الصاممات  الجسم  عىل سطح 

الصاممات أو النقاط بتقوية وتنظيم مسارات جميع أنسجة الجسم، ممثلة يف الجهاز 

العصبي والهضمي والدم وأعضاء الجسم التي تقوم مبجموع األنشطة املختلفة، وتهدف 

العمليات والتفاعالت الكيميائية التي تحدث داخل الجسم إىل تكسري وتحطيم املواد 

العضوية املعقدة التي يتناولها الكائن الحي يف غذائه إىل مواد أخرى بسيطة الرتكيب 

وإنتاج الطاقة التي يستخدمها يف مامرسة األنشطة املختلفة.

السمنة،  من  والتخلّص  الشحوم  حرق  يف  الصينية  اإلبر  عالقة  يف  يتعلّق  فيام  لكن   

الشحوم  حرق  بآليات  املرتبط  العلمي  املنطق  عن  البعد  كل  بعيدة  االدعاءات  فهذه 

واستخدامها كمصدر للطاقة، فاإلبر الصينية قد تكبت الشهية ولكنها ال تحرق الشحوم.

14- هل التدريب باألثقال للسيدات يؤدي إىل تضخم العضالت وزيادة حجمها؟ 
• التدريب باألثقال

• التدريب باألثقال ال يؤدي إىل تضخم العضالت وزيادة حجمها بشكل كبري عند اإلناث، 

حيث أن قابلية عضالت اإلناث للتضخم والزيادة يف الحجم هي قابلية محدودة، وذلك 

بسبب نقص هرمون التستسرتون )هرمون الذكورة( عند اإلناث مقارنة بالذكور. ومن 

حجم  زيادة  عن  املبارش  املسؤول  هو  التستسرتون  أي  الذكورة  هرمون  أن  املعروف 

اللوايت  اإلناث،  كبرية عىل عكس  بكميات  توافره  بسبب  وذلك  الذكور،  عند  العضالت 

يكون إفراز هذا الهرمون لديهن محدوداً جداً.

• التدريب باألثقال رضورة ال بد منها يف مكافحة السمنة ألنه يؤدي إىل زيادة حجم 

العضالت التي تحتوي عىل بيوت الطاقة )امليتوكندريا( والتي تعترب مبثابة أفران حرق 

السعرات الحرارية داخل جسم اإلنسان، وكلام زاد عددها يف الجسم من خالل زيادة 

أثناء  الحرارية  السعرات  استهالك  يف  فاعلية  أكرث  الجسم  كان  كلام  العضالت،  حجم 

الحركة والنشاط البدين لكن يجب عدم املبالغة يف زيادة حجم العضالت، كام هو الحال 
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يف رياضة كامل األجسام. 

• التدريب باألثقال بشكل خاص رضوري لألفراد الذين لديهم عضالت صغرية الحجم 

وعضالت مرتهلة Flabby Muscles، حيث إن التدريب باألثقال يؤدي ليس فقط 

 Muscle tune( 0(إىل زيادة حجم العضالت ولكن أيضاً إىل اكتساب النغمة العضلية

والتي تعمل عىل شد العضالت املرتهلة وإكسابها جامل الشكل الخارجي، من حيث 

املنظر، والتناسق مع بقية أجزاء الجسم.

مقاومات  يستخدم  أن  يجب  السمنة  مكافحة  برنامج  من  كجزء  باألثقال  التدريب   •

)وزن(  مقاومة  عىل  التغلّب  الفرد  يستطيع  أن  ويكفي  معتدلة،  أو  خفيفة  )أثقاالً( 

جسمه يف التدريبات 

التي تستخدم وزن الجسم كمقاومة مثل:

 Push-ups تدريبات الضغط بالذارعي •

 chin–ups تدريبات التعلّق •

 sit-ups تدريبات البطن •

أكرب  بها  تشرتك  التي  التدريبات  أداء  خارجية  مقاومات  استخدام  عند  دامئاً  ويفضل 

املضادة  بالعضالت  تسمى  التي  العضالت  خاص  وبشكل  العضالت،  من  مجموعة 

احتفاظ  املسؤولة عن  العضالت  ، وهي   Antigravity Muscles األرضية    للجاذبية 

آالم  من  والعالج   الوقاية  يف  العضالت  دور هذه  إىل  إضافة  املشدود  بالقوام  الجسم 

أسفل الظهر. 

• الوجبات الغذائية املتاخرة )مساًء( 

15- هل يُسهم النوم مبارشة بعد تناول الطعام يف زيادة الوزن واإلصابة 
بالسمنة؟ 

الغذاء الصحي املتوازن يُعد مفتاح الحياة للقدرة عىل العيش، والتوازن الغذايئ يتطلب 

والربوتينات،  والدهون،  الكربوهيدرات،  الرئيسة:  الغذائية  املكونات  كافة  تناول  منا 

عىل  نوع  عىل  الرتكيز  دون  متوازن  بشكل  واملاء،  املعدنية،  واألمالح  والفيتامينات، 

حساب اآلخر ودون إرساف لقوله عز وجل »يبني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد 
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وكلوا وارشبوا وال ترسفوا إنه ال يحب املرسفي« األعراف )31(، فتنظيم أوقات تناول 

الطعام يؤدي إىل ضبط الساعة البيولوجية واإليقاع الحيوي للجسم، ما يُسهم إيجابياً يف 

تعزيز الصحة والوقاية من اإلصابة بالسمنة ألن تناول الوجبات الرئيسة الثالث )اإلفطار، 

والغداء، والعشاء( باملواعيد املحددة ينشط معدل التمثيل الغذايئ بالجسم، ما يساعد 

عىل زيادة رصف السعرات الحرارية باإلضافة إىل خفض معدل تخزين الشحوم داخل 

الجسم، وكذلك يجب عدم االستغناء عن أية وجبة من الوجبات الرئيسة، وغالباً يلجأ 

البعض إىل ترك وجبة العشاء بهدف إنقاص الوزن، وهذه املامرسات تعد من األخطاء 

الشائعة واملنترشة بي الناس والتي تؤثر سلباً عىل الصحة لقوله صىل الله عليه وسلم: 

خالل  من  اليوم  العلم  ويؤكد  يهرم«.  تركه  فإن  متر  من  بكف  ولو  العشاء  تدعوا  »ال 

سلباً  تنعكس  الطعام  لتناول  خاطئًة  توقيتات  هناك  أن  املحكمة،  البحثية  الدراسات 

معدل  ينخفض  الليل، حيث  من  متأخرة  أوقات  يف  الطعام  تناول  ومنها  الجسم،  عىل 

التمثيل الغذايئ مساًء عند النوم )BMR( من 10–15% طبقاً ملدة االسرتخاء يف النوم 

وعدد ساعات النوم مقارنة مع االستيقاظ، هذا االنخفاض بسبب ارتخاء العضالت وعدم 

الراحة  يف   )BMR(الغذايئ التمثيل  معدل  انٍّ  كام  السمبثاوي.  العصبي  الجهاز  نشاط 

بالرسير يكون 10% فقط مقارنة  مع النشاط العادي الذي يصل إىل 100% فوق معدل 

التمثيل )BMR( ُويعزى ذلك إىل أن ساعات الليل مخصصة للنوم والراحة. فكام أشارت 

الدراسات بأن األشخاص الذين يعملون يف نظام الدوريات املسائية مييلون إىل البدانة 

ألنهم غالباً ما يتناولون طعامهم بالوقت الخطأ، حيث أن تناول الطعام يف األوقات التي 

يكونون فيها عادة نامئي يؤدي إىل اإلصابة بالسمنة وزيادة الوزن. وهذا يؤكد عىل أن 

تنظيم مواعيد تناول الطعام وفقاً للساعة البيولوجية يساعد يف واملحافظة عىل الوزن، 

والوقاية من السمنة، ويُعتقد أن للنوم ودرجة الحرارة وانخفاض معدل التمثيل الغذايئ 

وسيطرة عمل الجهاز البارسمبثاوي، دوراً يف اكتساب الجسم للوزن الزائد. 

16- ماذا يحصل عند تناول الطعام والنوم مبارشة؟ 
تناول  الشدة بعد  البدنية خفيفة  األنشطة  أثبتت أن مامرسة  العلمية  الدراسات  آخر 

وجبة الطعام يسهم وبشكل إيجايب يف رفع معدل التمثل الغذايئ مبا يقارب من )10–
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والشعور  الغازات،  وحصول  االنتفاخ،  حاالت  من  الشخص  يقي  اإلجراء  وهذا   )%15

الوجبة  تناول  بعد  والنوم  والكسل  الخمول  إىل  الركون  أن  واإلرهاق، يف حي  بالتعب 

الغذائية يقرتن مبا يأيت: 

• عند النوم، يهبط معدل التمثيل الغذايئ )BMR( من 10–15% طبقاً ملدة االسرتخاء 

يف النوم وعدد ساعات النوم مقارنة مع االستيقاظ.

العضالت  يف  ارتخاًء  يسبب  دسمة  غذائية  وجبة  تناول  عن  الناجم  الهبوط  هذا   •

وذهاب أكرب كمية من الدم إىل املعدة بهدف هضم الطعام، ما يعطي الشخص شعوراً 

باالسرتخاء والخمول والرغبة يف النوم، ال سيام إذا كانت الوجبة الغذائية املتناولة دسمة 

وتحتوي عىل نسبة عالية من الدهون والربوتي، إضافة إىل زيادة فعالية الجهاز العصبي 

البارسمبثاوي وعدم تنشيط الجهاز العصبي السمبثاوي.

• كام أن هذا السلوك يؤدي إىل تأخري هضم الطعام وبقاء الطعام يف املعدة لفرتة زمنية 

طويلة وما يرافقه من حصول ارتخاء يف عضالت البطن وارتفاع نسبة الحموضة بالجسم. 

• كذلك فإن معدل التمثيل الغذايئ ) BMR ( يف الراحة عىل الرسير يكون 10% فقط 

.) BMR ( مقارنة مع النشاط العادي الذي يصل إىل 100% فوق

لذا، يُفضل عدم تناول الوجبات الغذائية الدسمة يف الفرتة املسائية، وأن يكون هناك 

فاصالً زمنياً يرتاوح بي 3–4 ساعات قبل موعد النوم وتناول وجبة العشاء.

17-  هل ميكن مامرسة األنشطة البدنية بعد تناول الطعام مبارشة؟ 
البدنية أن تكون بعد وجبة األكل  القواعد املتعارف عليها عند مامرسة األنشطة  من 

بفرتة ترتاوح بي 2– 3 ساعات عىل األقل ألن معظم الدم يف الجسم يتوجه إىل املعدة 

واألمعاء بعد األكل مبارشة من أجل عمليات الهضم واالمتصاص، ويحصل تنافس عىل 

أن  كام  أبطأ،  الهضم  عملية  ستصبح  الهضمي،  والجهاز  العضيل  الجهاز  بي  ما  الدم 

العضالت ستتأثر أيضاً. يف حي أنه ميكن مامرسة نشاط بدين خفيف مثل امليش بعد 

وجبة معتدلة، وهذا ال يسبب رضراً لإلنسان السليم الذي ال يعاين من مشكلة قصور 

يف الدورة الدموية للقلب. 

 كام أشارت الدراسات إىل أن مامرسة نشاط بدين خفيف مثل امليش بعد تناول وجبة 
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معتدلة من األكل      يساعد عىل زيادة رصف سعرات حرارية إضافية من جراء هضم 

الطعام تقدر بـ15% مقارنة مع وضع الجلوس بعد األكل بدون نشاط. 

18- هل كمية املاء متساوية لدى الجميع؟
-كل بعقالنية وارشب بشكل سليم -

يقول أخصائيو علم التغذية النفسية »أنه ما دامت السوائل املتناولة قليلة، فإن أعضاء 

الجسم تأخذ حاجتها من السوائل املتوافرة«، وهذا يعني أن غالبية الناس ال يتعلّمون 

عملية تناول الرشب الوقايئ بطريقة سلوكية مبنية عىل أسس علمية، حتى أن البعض 

منا ال يذكر تناول املاء إال بالجو الحار، ويكاد ينىس ذلك يف الجو البارد أو مع وجود 

التكييف، فعندما يشعر الشخص بالعطش يتذكر تناول املاء )كرد فعل للعطش( فيكون 

العطش دافعاً نفسياً وليس مؤرشاً حقيقياً ملستوى حاجة الجسم من السوائل، ما يرتتب 

عىل هذا السلوك خلل مزمن يف ميزان السوائل يف الجسم، ويصبح الجسم يعاين من 

حالة صحية غري سليمة بشكل مخفي وغري واضح للشخص. 

تخضع عملية تناول السوائل إىل اإليقاع الحيوي لجسم اإلنسان خالل 24 ساعة والتي 

تتوزع عىل مراحل كام ييل: 

وحتى  صباحاً  السادسة  الساعة  بي  ما  اليوم  يف  النشاط  مرحلة  تبدأ  األوىل:  املرحلة 

الساعة الثانية عرشة وتبلغ قمتها الساعة التاسعة صباحاً، من هنا تكمن أهمية تناول 

والكبد يكونان يف  الكليتي  الباكر وذلك ألن  الصباح  السوائل يف فرتة  كافية من  كمية 

أعىل كفاءة لهم، وتساعد تناول كميات مناسبة من املاء عىل تنظيم العمل امليكانييك 

لألمعاء للوقاية من اإلمساك، إضافة إىل دورها يف طرد السموم من الجسم والتخلّص 

من الفضالت. 

املرحلة الثانية: فرتة الرتاجع يف النشاط، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساًء، ويكون يف 

أدىن مستوى له يف الساعة الثالثة بعد الظهر )القيلولة(.

الساعة  وحتى  الخامسة  الساعة  من  وتستمر  الثانية،  النشاط  مرحلة  الثالثة:  املرحلة 

التاسعة مساًء، وهذه املرحلة تشبه متاماً املرحلة األوىل، لذلك يُنصح هنا أيضاً باإلكثار 

من تناول السوائل.
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وحتى  مساًء  التاسعة  الساعة  من  وتستمر  والسكون،  الراحة  مرحلة  الرابعة:  املرحلة 

الساعة السادسة صباحاً )النوم(، وهذا يرتبط يف بدء نشاط عمل الجهاز البارسمبثاوي 

- مرحلة الهدوء والسكينة.

الزمنية ضعف ذلك يف فرتة  األوىل يف كفاءتها ومدتها  الصباحية  النشاط  وتعادل فرتة 

النشاط املسائية الثانية.

ويتحكم يف توازن الساعة البيولوجية واإليقاع الحيوي اليومي إسرتاتيجية تناول السوائل 

إضعافه،  إىل  نقصها  يؤدي  بينام  للجسم،  الصحي  الوضع  لتحسي  أو  كافية  بكميات 

للحياة  املحركة  القوة  يشكل  فاملاء  للشخص،  يومياً  سلوكاً  اإلسرتاتيجية  هذه  ولتصبح 

نقصه  يسببها  التي  الكبرية  واألخطار  يؤديها،  التي  املهمة  الوظائف  خالل  الجسم  يف 

يف الجسم، وعىل العكس من ذلك فإن الزيادة يف تناول الطعام عن حاجة الجسم له 

عواقب صحية وخيمة، وتستند توعية األشخاص وإرشادهم للسلوك السليم يف تناول 

األرشبة عىل أسس رئيسية ثالثة:  

• احتياجات الجسم الحيوية العادية حسب اإليقاع الحيوي واملسار البيولوجي. 

• االحتياجات اإلضافية يف الظروف غري االعتيادية، مثل الظروف الفسيولوجية يف النمو 

والحمل والرضاعة، وأثناء الجهد البدين.

• الظروف الصحية التي تقيض زيادة أو نقص بعض السوائل، ثم أخرياً الرغبة والشعور 

بالراحة عند تناول السوائل. 

مالحظة مهمة 
تقدر حاجة اإلنسان للامء يومياً مبا يعادل )0.33( مللرت لكل كغم من وزن الجسم، فمثالً 

لو فرضنا بأن شخصاً وزنه )70( كغم فإن كمية املاء التي يحتاجه يومياً تعادل )0.33 

Х 70( = 2.41 لرت ماء يومياً، ويُفضل دامئاً تناول املاء قبل اإلحساس بالعطش ألنه حي 

الجفاف وقد خرس ما يعادل من  بالعطش يكون قد وصل إىل مرحلة  يشعر اإلنسان 

)1–2%( من مقدار السوائل بالجسم.

مؤرشات نقص السوائل يف الجسم  
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• لون البول داكن )أصفر غامق(، رائحة البول كريهة جداً، كمية البول قليلة، اإلمساك 

الدائم. 

• الصداع، التعب والخمول، ضعف الرتكيز أثناء تنفيذ املهام، كرثة الرنفزة.

19- هل من الرضوري تناول السوائل عند مامرسة النشاط البدين؟
قد  أنها  باعتبار  البدين  النشاط  مامرسة  أثناء  السوائل  تناول  بعدم  ينادي  من  هناك 

تؤدي إىل مشكالت وتؤثر سلبياً عىل الشخص، لكن الحقائق العلمية املبنية عىل نتائج 

مامرسة  وبعد  وأثناء  قبل  املاء،  سيام  وال  السوائل،  تناول  يجب  أنه  أثبتت  الدراسات 

النشاط البدين، فاإلنسان هو الوحيد القادر عىل تحديد كمية السوائل املتناولة اختيارياً، 

الناس دامئاً عىل رشب  املاء، لذلك يجب أن نشجع  ومع ذلك ال يُعوض بدرجة كافية 

كميات أكرب مام يريدون، وخاصة خالل مامرسة األنشطة البدنية ألن اإلصابة بالجفاف 

النقصان يف حجم  الدموية بسب  القلب واألوعية  )Dehydration( تضع ضغطاً عىل 

ارتفاع معدل رضبات  إىل  ما يؤدي  العرق،  الطريق  املاء عن  والعائد إىل خسارة  الدم 

البدين  بالنشاط  االستمرار  للمقدرة عىل  وكذلك  الجسم،  درجة حرارة  وارتفاع  القلب، 

ألطول فرتة زمنية ممكنة، تظهر أهمية تناول كميات كافية من السوائل خالل األداء 

البدين من خالل الوظائف املهمة التي تقوم بها سوائل الجسم وهي:

اإليضية  النواتج  ويحمل  العاملة  العضالت  إىل  الجلوكوز  ينقل  الدم  يف  السائل   •

)الفضالت(.

• السائل يف البول يتخلّص من النواتج األيضية.

• السائل يف العرق يبدد الحرارة الزائدة يف الجسم من خالل الجهد.

كمية املاء التي يلزم تناولها قبل التمرين 
• تناول حوايل )3-2( أكواب قبل ساعتي تقريباً من بدء النشاط. 

• تناول )2-1( كوب ماء قبل النشاط بحوايل )15-5( دقيقة وهذا السائل سيكون جاهزاً 

لتعويض خسارة العرق.
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خالل التمرين 
• يف الجو الحار يجب تناول أكرب كمية يتحملها الشخص.

• )2-1( كوب كل 15–20 دقيقة من التمرين الشديد.

• حاول دامئاً أن ترشب قبل الشعور بالعطش.

بعد التمرين 
   من أهم األولويات بعد التمرين الشديد تعويض السوائل التي تم خسارتها من خالل 

العرق، ومن أفضل الخيارات لهذا التعويض: املاء، واألطعمة الغنية باملاء )مثل البطيخ، 

والعنب، والشوربة التي تحتوي عىل الكربوهيدرات واملعادن والفيتامينات(.   

     إذا قام الريايض بتمرين شديد استمر ملدة )3-2( ساعات ميكن أن يؤدي ذلك إىل 

خسارة  800-300 ملجم من البوتاسيوم مبعدل 80–100 ملجم لكل باوند واحد من 

الشخص حوايل 5600-1800  ملجم  أن يخرس  للصوديوم فيمكن  بالنسبة  أما  العرق، 

مبعدل 400–700 ملجم لكل باوند من العرق.

كدليل لتناول املاء، فإن كمية العرق تتغرّي حسب الظروف الطبيعية، ولذا يجب وضع 

هذا يف الحسبان، ولكن األساس هو أنه يجب تناول 250–500 مل ماء قبل مامرسة 

النشاط البدين، وحوايل 50–80% من كمية املاء املفقودة تكون عن طريق العرق خالل 

مامرسة النشاط البدين، وقد أشارت الدراسات أنه من املمكن تعويض 80% من العرق 

بواسطة رشب املاء والراحة وتشجيع تناول املاء حتى دون الشعور بالعطش.

الوزن  وخفض  بالجسم  املرتاكمة  الشحوم  من  للتخلّص  املنتجة  األدوية  أحدث  تبدو 

مبثابة حلم، فقد ظهرت باألسواق العديد من هذه األدوية، والتي يروج لها من خالل 

وسائل اإلعالم املختلفة عىل أنها الحل األمثل واألوحد والسحري للتخلّص من السمنة.
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األدوية والعمليات
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األدوية والعمليات

إن معظم هذه العقاقري الدوائية صنعت إلنقاص الوزن من خالل االستثارة لزيادة 

رصف الطاقة )Thermognic Effects (، وتقليل الشهية للطعام، فإن جرعة دواء 

أو كريم أو عقار يؤدي إىل إنقاص الوزن غري متوافر حالياً، وكل هذه األدوية وقتية 

آنية يف أحسن األحوال، ولها آثاٌر جانبية خطرية جداً. إن كثرياً من هذه اإلجراءات 

التي يروج لها بأنها هي املسؤولة عن خفض الوزن، إمنا يُقصد من وراء ذلك استهواء 

الراغبي يف إنقاص أوزانهم، وإذكاء رغباتهم، بأسهل الطرق، ودون تعب، وهذا عىل 

املدى الطويل ال يفيد الفرد، وإمنا يفيد جيوب املروجي لها، فجميع هذه األدوية 

وقتية آنية يف أحسن األحوال، ولها أثار جانبية خطرية جداً كام هو موضح بالجدول.
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جدول )5(
بعض األخطار الناجمة عن أدوية إنقاص الوزن

أعراض عصبية مثل )قلق، اكتئاب، أرق، 

رعشة، دوخان(

قرحة املعدة واألنثى عرش 

رضبات األمل يف الرأس ومعدل  الدم  ضغط  ارتفاع 

القلب
وكرثة  السوائل،  فقدان  نتيجة  الجفاف 

التربز، ورسعة الذهاب إىل الحامم

أمراض القلب والكبد 

فقر الدمالجلطات الدماغية والقلبية

أمراض الغدة الدرقيةالسكري

اتفاع ضغط الدم داخل الرئتي منع امتصاص الفيتامينات )د، ه( 

قلة النوم مشكالت يف الجهاز الدوري

فهناك األدوية التي تجعلك تشعر باالمتالء قبل تناول الوجبات الغذائية، وهناك منتجات 

الغذائية، يف  بالوجبة  املتناولة  الدهون  امتصاص ثلث  أخرى تعيق قدرة جسمك عىل 

الدوائية  العقاقري  فإن معظم هذه  الدراسات  نتائج  أكدته  ما  العلمي وحسب  الواقع 

Thermognic Ef- الطاقة  لزيادة رصف  االستثارة  من خالل  الوزن  إلنقاص  )صنعت 

fects(، وتقليل الشهية للطعام، فكام أكدت األبحاث العلمية فإن توفر جرعة دواء أو 

كريم أو عقار يؤدي إىل إنقاص الوزن غري متوفر حالياً، وكل هذه األدوية وقتية آنية يف 

أحسن األحوال، ولها آثار جانبية خطرية جداً كام هو موضح بالجدول رقم )5(.

يتضح لنا من الجدول السابق أن هناك العديد من اآلثار السلبية عىل الصحة من جراء 

استخدام هذه األدوية بهدف إنقاص الوزن، وتزداد خطورتها يف أن الكثريين يتناولونها 

من تلقاء أنفسهم، وبكميات عشوائية، دون استشارة الطبيب املختص معتقدين بأنها 
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السبب وراء هذه  السمنة. ويعود  لحل مشكلة  والفتاك  األوحد  السحري  العالج  هي 

اإلجراءات التي يروج لها بأنها هي املسؤولة عن خفض الوزن أمنا يقصد من وراء ذلك 

استهواء الراغبي يف إنقاص أوزانهم وإذكاء رغباتهم بأسهل الطرق ودون تعب، وهذا 

عىل املدى الطويل ال يفيد الفرد، وإمنا يفيد جيوب املروجي لها. ووفقاً لهيئة التجارة 

االتحادية األمريكية FTC( )Federal Trade Commission, 2003( 2003(  والتي 

أشارت إىل رضورة وعي املستهلكي بأساليب إنقاص الوزن عىل اختالف أنواعها، حيث 

وجدت أن كثرياً من الدعايات مضللة وخادعة، وعليه فقد وضعت بشكل عام ومضات 

الدعاية  إذا تضمنت  األداة  أو  الجهاز  أو  املنتج  تحثهم عىل عدم رشاء  لألفراد  رسيعة 

العبارات اآلتية: 

• املنتج اكتشاف علمي أو يشفي بأعجوبة أو مكوناته رسية أو دواء قديم.

• املنتج يشفي بكفاءة من العديد من األمراض.

• املصطلحات الطبية أو اإلجراءات املستخدمة غري مفهومة وغري واضحة. 

• اختالق القصص واألقاويل عن نجاحات األفراد يف إنقاص أوزانهم.

• املنتج مضمون وإال سيتم إعادة املبلغ.

• استخدام مواقع إلكرتونية دون أسامء للرشكات أو لألفراد، بال عنوان أو رقم هاتف.

• املنتج يذيب الشحوم عن مناطق محددة مثل املقعدة واألرداف أو البطن.

فإذا كنت تعاين من مشكلة يف وزنك أو تواجه العديد من املشكالت الصحية بسبب 

التغذية  وأخصايئ  الطبيب  مبراجعة  ننصحك  الشحوم،  من  الزائدة  جرامات  الكيلو 

والنشاط البدين، وسواًء توجب عليك التخلّص من 5 كيلو جرامات من وزنك أو 50 كيلو 

جراماً، فيجب عليك تعديل أسلوب حياتك، وتناول الطعام بصورة صحيحة، ومامرسة 

األنشطة البدنية املناسبة لحاالتك الصحية، والتي تساعدك عىل خسارة  الدهون، يف حي 

أن معظم األدوية وعقاقري الحمية الشائعة لن تساعدك يف يشء أبعد من النزول املؤقت 

والقصري األمد من الوزن الزائد، لذا تعد منتجات الحمية هذه أكرث رضراً من فائدتها.  

)Surgery Operation( العمليات الجراحية إلنقاص الوزن



92

إرشادات مهمة جداً: 

• إذا كنت سميناً جداً ومل يساعدك أي يشء آخر يف التخلّص من الوزن... 

• إذا كنت تعاين من مشكالت طبية قد يساعدك التخلّص من الوزن يف عالجها... 

• إذا كنت راغباً يف إجراء تعديالت جذرية يف أسلوب حياتك... 

• إذا كنت تتفهم املخاطر بشكل واضح... 

إذاً فكر يف إجراء العملية الجراحية للتخلّص من الوزن

أحياناً  تكون  لكنها  الوزن،  مشكلة  من  للتخلّص  سهالً  أو  مثالياً  حالً  الجراحة  ليست 

البدنية والحمية  التمرينات  هي الحل األمثل وتنجح أحياناً يف تحقيق ما تعجز عنه 

الغذائية، عموماً يتم إجراء مثل هذه العمليات للذين يعانون من السمنة إىل درجة 

الخطورة، ويعانون من جراء ذلك من مشكالت صحية تهدد حياتهم.

البدانة والسمنة،  العديد من األساليب والطرق للتخلّص من مشكلة  بعد أن جربت 

حيث ثبت أن كل هذه الطرق واألساليب مل تفلح يف إنقاص الوزن عىل املدى البعيد، 

السمنة، حيث  ملعالجة مشكلة  نسبياً  تعترب حديثة  والتي  الجراحية  الطريقة  جاءت 

يعترب هذا األجراء رضورياً خاصة مع أولئك الذين يصل مؤرش كتلة الجسم لديهم إىل 

40 أو أكرث )BMI ≥40(، حيث يُعد هذا األجراء هو املالذ الوحيد لهم بعد أن تفشل 

جميع أساليب الحمية والنشاط البدين وتعديل السلوك، وتصبح السمنة مصدراً لخطر 

العملية  إجراء  بعد  أنه  االعتبار  بعي  األخذ  الرضوري  من  ولكن  الفرد.  حياة  يهدد 

الجراحية ال بد من االهتامم بالحمية الغذائية، والنشاط ألبدين، وتعديل السلوك، وهذا 

يجب أن يتم من قبل املريض يف أرسع وقت ممكن، حيث أن املريض عادة ما يلبث 

أن يسرتد وزنه برسعة، وهذا يضعه يف خطورة محتملة.

إن أكرث العمليات الجراحية شيوعاً يف هذا املضامر هي إجراء تعديل ملجرى الطعام 

املعدة  من  العلوي  الجزء  فصل  يتم  بحيث   )Gastric Bypass( واألمعاء  املعدة  يف 

عند اتصالها باملريء بحيث تشكل محفظة أو كيساً صغرياً يتسع لحوايل 30-20 سم3 

من الطعام )عادة ما تتسع املعدة لحوايل 100 سم3(، أي أنه يتم فصل ثلث املعدة 

تقريباً، ومام يؤكد عىل صحة ذلك قول الرسول الكريم صىل الله عليه والسالم: »ما مأل 

آدمي وعاء رشاً من بطن، بحسب ابن آدم أكالت يٌقمن صلبه، فإن كان ال محالة فثلث 
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لطعامه وثلث لرشابه وثلث لنفسه( رواه الرتمذي وقال: حديث حسن.

ثم يتم بعد ذلك فصل األمعاء الدقيقة بعيد اتصالها باملعدة مبسافة 120-90 سم، ويعاد 

وصلها باملحفظة أو الكيس مبارشة، أما جزأ األمعاء اآلخر واملرتبط باملعدة، فيتم وصله 

بجانب األمعاء مرة أخرى، ويكون هذا االتصال عىل شكل حرف Y، وهذه العملية تؤدي 

تختزل  أنها  كام  وتقليلها،  املعدة  إىل  الداخلة  الطعام  كمية  تحجيم  إىل  رئييس  بشكل 

عملية امتصاص الطعام وطرحه خارج الجسم.

وهناك طريقة أخرى حديثة تم اعتامدها من دائرة الدواء والغذاء األمريكية، حيث يتم 

من خاللها استخدام مربط مطاطي من السليكون يوضع حول الجزء العلوي من املعدة، 

بحيث يقلل من كمية الطعام الداخلة، وبالتايل الشعور بالشبع واالمتالء برسعة، وهذا 

اإلجراء مقابل األول قليل التكلفة، وقابل للتعديل والضبط، وال يحتاج فيه الجراح إىل 

فتح الجلد، كام أنه قابل للعودة ورفعه بسهولة لكن فقدان الوزن الناتج بهذه الطريقة 

يقل عنه يف الطريقة األوىل.

ومن املعروف أن للعمليات الجراحية سلبيات وإيجابيات ينبغي عىل املريض معرفتها 

قبل أن يقرر إجراءها، وتشري الدراسات بهذا الصدد إىل أن 10% من املرض بحاجة إىل 

لإلصابة  معرض  املريض  أن  كام  تحدث،  قد  التي  التعقيدات  إلصالح  متابعة  عمليات 

بالتهابات ورمبا نزيف واستفراغ ودوخان وتجلط للدم ورمبا للموت، إذ أن واحداً من 

بي كل 200 مريض ميوت بسبب هذه العمليات، ويف املقابل فإن هنالك إيجابيات تذكر 

النوع  من  السكر  الدم ومستوى  التحكم يف ضغط  تحسن  منها  العمليات،  ملثل هذه 

الثاين، وخفض الكولسرتول، وتحسي حركة املفاصل، إضافة إىل اآلثار النفسية االيجابية 

التي يشعر بها املريض مثل القدرة عىل ربط الحذاء، وإيجاد مقعد مناسب، والقدرة 

عىل القيام باألعامل اليومية، والحركة واللعب مع أطفاله دون إعاقة.

اآلثار الجانبية للعمليات الجراحية: 
مهام كان نوع الجراحة التي خضعت لها، قد تشهد يف األشهر األوىل التي تليها بعضاً من 

هذه التغريات فيام يتفاعل جسمك مع الفقدان الحاد من الوزن: 

• الشعور بالتعب كام لو أنك مصاب باالنفلونزا.



94

• الشعور بالربد، حتى لو مل يشعر اآلخرون بذلك )نتيجة انخفاض نسبة الدهون ألن من 

وظائف الدهون الرئيسة املحافظة عىل درجة حرارة الجسم(. 

• جفاف الجلد.

• تساقط الشعر )بشكل مؤقت(. 

إال أن جميع هذه التأثريات الجانبية تختفي عادة مع مرور الوقت.

وقد يحدث أحياناً فتق أو ضعف يف موقع الشق، ويحدث ذلك لدى %15 من األشخاص 

يف  جراحياً  ترميامً  الفتق  يستلزم  وعادة  الوزن،  من  التخلّص  لعملية  خضعوا  الذين 

املستقبل حسب العوارض ومدى الضعف الحاصل فيه. 

ومثة تأثري جانبي آخر، فكلام تخلّصت من الوزن الزائد برسعة كبرية، فقدت املزيد من 

األنشطة  مامرسة  رضورة  عىل  دامئاً  نؤكد  لذلك  الدهون،  خسارة  مع  العضلية  الكتلة 

البدنية ومترينات املقاومة لتقوية العضالت واملحافظة عليها. وتؤكد التوصيات الصادرة 

 )2-3( املقاومة من  الريايض برضورة مامرسة مترينات  للطب  األمريكية  الجمعية  من 

مرات أسبوعياً، حيث تساعدك هذه التمرينات عىل زيادة حجم العضالت أثناء التخلّص 

من النسيج الدهني. 
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رياضة امليش
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هل امليش العادي يؤدي إىل حرق الشحوم وهل يتوقف حرق الشحوم من 
الجسم بعد انتهاء الجهد البدين؟

ميارس العديد من الناس رياضة امليش بشكل يومي بهدف إنقاص الوزن، لكن غالباً 

ما يصابون باإلحباط بعد مرور فرتة دون أن تحدث أي خسارة يف الوزن، فهل امليش 

فعالً ال يؤدي إىل خفض الوزن، وما هي رشوط رياضة امليش بهدف إنقاص الوزن؟
 

امليش وإنقاص الوزن 
السمنة، مبامرسة امليش والجري  الوزن والتخلّص من  يُنصح من يرغبون بخفض   

األنشطة  يف  التنويع  مع  األقل،  عىل  دقيقة   )60( ومبعدل  يومياً  متوسطة  بشدة 

البدنية، مثل مزاولة مترينات املقاومة، والسباحة، والتمرينات السويدية للتخلّص 

الشحوم  لحرق  املرجوة  الفوائد  امليش  يحقق  وليك  العضالت.  وشد  الرتهالت  من 

واستخدامها كمصدر للطاقة، يجب رفع معدل رضبات القلب إىل شدة ترتاوح مابي 

الخفيفة إىل املتوسطة، وذلك إلجبار الجسم عىل استخدام الدهون كمصدر للطاقة، 

فامليش العادي غالباً ال يؤدي إىل تحفيز الجسم عىل إنتاج الطاقة من الشحوم ألن 

رياضة امليش
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الشدة املستخدمة تكون خفيفة جداً، إضافة إىل أن الزمن هنا مهم جداً، فكلام زاد وقت 

مامرسة امليش إىل أكرث من 30 دقيقة حتى يصل إىل 90 دقيقة، كلام أجرب الجسم عىل 

اللجوء الستخدام الدهون كمصدر للطاقة.

• كام أن حرق الشحوم يف الجسم يستمر حتى بعد انتهاء الجهد البدين إىل فرتة زمنية 

يزيد  كام  الشحوم،  من جديد عىل حساب  الطاقة  مصادر  بناء  إلعادة  وذلك  طويلة، 

من  االنتقال  عند   %100 بنسبة  للطاقة  استهالكه  معدل  زيادة  من  العصبي  الجهاز 

التفكري الهادئ إىل قمة اإلثارة، بغض النظر عن سبب اإلثارة. 

مقارنة  ضعفاً   )50( حوايل  نشاطها  من  تزيد  البدين  الجهد  أثناء  العضالت  أن  كام   •

مع وقت الراحة، ألن العضالت تعد أكرب مستهلك للطاقة بالجسم، فهي تستهلك من 

70–90%من السكر املوجود بالجسم. 

كيف منيش؟ 
ال  السليم  فامليش  اإليجابية؟  الفوائد  لنحقق  منيش  كيف  هو  هنا  املهم  السؤال  لكن 

يتطلب فقط أن نضع قدماً أمام األخرى، بل علينا مراعاة األمور اآلتية:

• ارفع رأسك وذقنك إىل األعىل وركز نظرك باتجاه األمام.

• عدم االنحناء إىل األمام تجنباً ملشكالت اإلصابة باآلم أسفل الظهر والعنق والوركي 

)املحافظة عىل استقامة الجسم تقريباً(.

• شد عضالت بطنك إىل الداخل برفق.

• حافظ عىل كتفك إىل الخلف دون شد وفرد صدرك.

• دع يديك مسرتخيتي دون »تشنج« ولوح بذراعيك إىل األمام والخلف.

الهبوط عىل الكعب أوالً ثم عرب القدم إىل األصابع، وادفع باألصابع عرب  • حاول دامئاً 

عضلة سامنة الرجل.

ال تزيد من اتساع خطوتك بل قم بزيادة رسعة الخطوة.

متى منيش؟
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امليش  ساعة  تقسيم  يناسبك، كام ميكنك  أي وقت  امليش يف  رياضة  • ميكنك مامرسة 

النهاية عىل نفس  أوقات ملدة 20 دقيقة يف كل مرة، فستحصل يف  ثالثة  إىل  اليومية 

له  األوىل  الصباح  ساعات  يف  الفجر  بعد صالة  مثالً  فامليش  املتوخاة،  الصحية  الفوائد 

غاز  من  واالستفادة  واملتعة  والحيوية  بالنشاط  شعوراً  مينحك  حيث  إيجابية،  ميزات 

األوزون املتواجد بكرثة يف ساعات الفجر األوىل، كام أن التعرض ألشعة الشمس فوق 

البنفسجية يساعد عىل بناء العظام والوقاية من وهنها.

• بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من السمنة ويرغبون يف إنقاص أوزانهم، فإن امليش 

إجبار  إىل  يؤدي  ما  منخفضة،  تكون  بالدم  السكر  نسبة  ألن  لهم  مناسباً  يُعد  صباحاً 

الجسم عىل رصف الطاقة عىل حساب شحوم الجسم.

واملتعة  والحيوية  باالسرتخاء  ومتعب مينحك شعوراً  يوم شاق  بعد  املساء  امليش يف   •

بالسعادة  الشعور  هرمونات  إفراز  يف  يبدأ  امليش  من  دقيقة   20 بعد  الجسم  ألن 

)االندروفينات(، فقد أكدت الدراسات العلمية أن وظائف الدماغ تتحسن تحت تأثري 

األنشطة البدنية والحركية، فزيادة نشاط الدورة الدموية يف الدماغ تحت تأثري األنشطة 

تحسن  من  فيزيد  املخ،  لخاليا  والغذاء  األوكسجي  تدفق  من  يزيد  والحركية  البدنية 

إىل  يؤدي  كام  والحفظ،  والتذكر  والرتكيز  واليقظة  الفهم  مثل  اإلدراكية  املخ  وظائف 

زيادة  عىل  خفيفة  غذائية  وجبة  تناول  بعد  امليش  ويساعد  الدموية،  الدورة  تنشيط 

معدل التمثيل الغذايئ وزيادة معدل الحرق بنسبة من 10–%15. 

كم منيش؟
املراد  الهدف  طبيعة  حسب  وذلك  آخر  إىل  شخص  من  امليش  ومسافة  مدة  تختلف 

دقيقة   )60–30( بي  ترتاوح  وملدة  يومياً  امليش  فإن  عام  وبشكل  امليش،  من  تحقيقه 

العديد  الناس، ويحسن الصحة، ويقي من  لعامة  يُعد جيداً  ومن 5-3 مرات أسبوعياً 

من األمراض.

• هل يُعد امليش وصفة سحرية لتعزيز الصحة؟ 
آخر  نشاط  أي  من  أكرث  والجري  امليش  رياضة  مبامرسة  الناس  من  الكثري  يستمتع   -
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ألن هذا النشاط مينحهم فائدة إضافية بسبب تواجدهم يف الخالء والهواء الطلق، ما 

مكان  أي  والجري يف  امليش  تستطيع  إنك  بها.  التي ميرون  باملناظر  يتمتعون  يجعلهم 

وميكن تغيري الطرق وتنويعها وهي ال تكلّفك شيئاً.

- ويف الحقيقة، ميكن ألي واحد منا أن يرّوح عن نفسه ويطور لياقته البدنية والصحية، 

ومن خربايت املتواضعة، فإن امليش أو الجري املستمر يكسبان الشخص اللياقة املناسبة، 

باإلضافة إىل أنهام عامالن مهامن لتحسي اللياقة البدنية ملامرسة ألعاب رياضية أخرى. 

زائداً ويالحظ انخفاضاً يف  وإن كل شخص ميارس تلك الرياضة أو النشاط يخرس وزناً 

ضغط الدم وكذلك يف عدد رضبات القلب أثناء الراحة. ويُعد امليش من األنشطة البدنية 

القلب، وتصلّب الرشايي، ويقلل  للعديد من األمراض مثل أمراض  الوقائية والعالجية 

الثاين )غري املعتمد عىل األنسولي(، ويخفض  النوع  من مخاطر اإلصابة بالسكري من 

امليش املنتظم نسبة الكولسرتول الضار بالجسم ) LDL ( ويرفع من نسبة الكولسرتول 

الجيد ) HDL (، كام يؤدي إىل خفض ضغط الدم الرشياين ملن يعانون من ارتفاع ضغط 

ّآالم  من مشكالت  ويقيك  واملتناسق،  الجيد  القوام  امليش  يكسبك  عامة  وبصفة  الدم، 

امليش. وميكن  االنتهاء من  بعد  والراحة حتى  بالسعادة  الظهر، ومينحك شعوراً  أسفل 

القول بأن الذين ميارسون هذا النشاط، يكتنزون طاقة أكرب خالل نهارهم وينامون جيداً 

خالل ليلهم.

 أيهام أفضل إلنقاص الوزن: امليش أم الجري؟
الوزن:  فعالية إلنقاص  األكرث  البدين هو  النشاط  لون من  أي  البعض عن  يتساءل  رمبا 

امليش أم الجري؟

أو تعاين من الخمول والكسل  الزائد ومدخناً  إذا كنت غري نشيٍط أو تعاين من الوزن 

واالكتئاب، فال بد أن تبدأ بربامج امليش، إضافة إىل أن الجري ملن يعانون من الوزن الزائد 

وارتفاع نسبة الشحوم سيشكل عليهم عبئاً بدنياً وصحياً، وال سيام عىل مفاصل الركبتي.

فامليش الرشيق مع مرجحة الذراعي ميكن أن يوصلك إىل مستوى معدل رضبات القلب 

من  يعانون  الذين  هؤالء  لدى  مفضل  امليش  فإن  كذلك   ،)HRZONE( املستهدف 

مشكالت يف القدمي أو الرجلي أو الظهر، وكذلك لبعض املشكالت الصحية مثل األزمة 
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حالتك  يناسب  نشاط  أي  حول  طبيبك  من  التأكد  من  بد  ال  وهنا  القلب.  أمراض  أو 

الصحية.

لو  يحققه املامرس من رياضة امليش يأخذ فرتة زمنية أطول فيام  من املعروف أن ما 

مارس رياضة الجري - وذلك ناتج عن اختالف الشدة كام تم توضيحها سابقاً - ولكن 

الفرق ليس كبرياً كام ميكن أن تتوقع. إنك تستهلك تقريباً نفس السعرات الحرارية إذا 

مشيت بخفة أو ركضت خفيفاً لنفس املسافة املقطوعة ولتكن 1 كم مثالً. وعادة، فإن 

تطور اللياقة البدنية يزداد إذا زادت رسعة امليش. 

لكن، إذا أردت الجري فتأكد من أن النبض يبقى دامئاً ضمن الحدود املطلوبة، وإذا مل 

تستطع ذلك فابدأ بامليش وليس بالجري.

أما إذا كنت نشيطاً، فإن الجري الخفيف أو الهرولة ميكن أن يوصلك إىل مستوى معدل 

رضبات القلب املطلوب والذي يناسبك، ولكن ابدأ ببطء وحاول أن تُبقي عىل النهاية 

املنخفضة للمدى املطلوب حتى تشعر بالراحة، فتزيد من الرسعة، وال تنىس أن تراقب 

نبضك وتصغي لجسمك.

ً نصيحة مهمة جدا
إذا كنت تعاين من وزن زائد، وضعف يف العضالت، ومشكالت باملفصل ننصحك بامليش 

أو السباحة وامليش داخل املاء أو استخدام الدراجة الثابتة واالبتعاد عن مامرسة امليش 

عىل جهاز الحزام املتحرك الرتدمل.

ما هو مستوى معدل رضبات القلب املستهدف ) HRZONE ( ؟

لتحقيق  املناسب  البدين  النشاط  مستوى  يصف  املستهدف  القلب  معدل رضبات  إن 

هدف التدريب ومبستوى ال يتعدى عامل األمان. وهذا يتحدد من خالل عدد رضبات 

املئوية   النسبة   Х العمر  التالية: )220 –  باملعادلة  تُقدر عادة  والتي  القصوى  القلب 

لشدة التمرين( 

فإذا كان عمرك 20 عاماً وتريد أن تتدرب بنسبة %70 من أقىص معدل رضبات القلب 

)شدة التمرين( فسيكون حل املعادلة كام ييل: )Х 70 % = 140 20 – 220( نبضة 



104

يف الدقيقة هو معدل رضبات القلب املستهدف، والذي ال بد أن تكون رسعة الجري 

محددة ومرتبطة بهذا النبض.

• كيفية قياس معدل رضبات القلب 

ميكن أن تقيس معدل رضبات القلب بطرق سهلة منها جس النبض عن طريق وضع 

وتعد  العنق،  عند  وضعهام  أو  اإلبهام  بجانب  الرسغ  رشيان  عىل  والوسطى  السبابة 

النبضات خالل 10 ثواٍن، والناتج ترضبه يف 6 مرات )كام هو موضح بالصورة( أو تستعي 

بحزام الكرتوين )متوفر يف مراكز اللياقة( يربط حول الصدر ويرتبط مع ساعة اليد التي 

تعطيك نبضاتك يف الراحة أو أثناء امليش أو أثناء الجري، وإذا نقص أو زاد النبض عن 

الحد املطلوب، فإن الساعة تنبهك برن جرس مختلف.

اختبار الكالم  
تعد من هذه الطريقة من أسهل الطرق للتعرف عىل مدى مناسبة الشدة املستخدمة يف 

النشاط البدين، حيث تعتمد عىل قدرة الشخص عىل التحدث مع اآلخرين أثناء النشاط، 

فإذا تبّي لك أنك ال تستطيع التقاط أنفاسك، وأنك ال تستطيع االستمرار بالكالم، وأن 

تتفوه ببعض الكلامت معاً، فهذا يعني أن عليك أن تخفض من شدة النشاط، أما إذا 

يعني  فهذا  رئتيك،  بأعىل صوتك ومبلء  والغناء  الكالم بصوت مرتفع  عىل  قادراً  كنت 

الفوائد  لتجني  الشدة  زيادة  النشاط منخفضة جداً، وعليك  املستخدمة يف  الشدة  أن 

املرجوة من النشاط ولكن دون املبالغة. 

هل يعد اإلحامء رضورياً ملامرسة رياضة امليش؟
ال تنىس أن تطيل العضالت! )االطاالت الثابتة(

إن اإلحامء رضوري جداً ألنه يجهز الجسم للتمرينات الشديدة، وهو مهم سواًء كنت 

القوة  يحسن  الثابتة  الطاالت  مترينات  من خالل  فاإلحامء  الجري،  أو  امليش  ستامرس 

العضلية الهيكلية )املرونة، وقوة عضالت البطن وتحملها، والقوة العضلية ( ويقلل من 

اإلصابات ومينح الفرصة لإلنجاز األفضل، فتامرين اإلطالة الثابتة خالل اإلحامء تساعد 

عىل الحد من هذه املشكالت، ألن متارين اإلطالة والقوة تساعد أيضاً عىل تقوية الظهر 
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والبطن وكذلك الطرف العلوي للجسم.

وال بد أن نذكر بأن اإلطالة يجب أن تكون ببطء وثابتة أي بدون تردد أو نرت، وهنا منط 

العضلة حتى تشعر بشد بسيط وليس بأمل، واثبت يف الوضع من 15-20 ثانية ثم اسرتخ.. 

إن البطء يف أداء مترينات اإلطالة يحقق نتائج أفضل.

ملاذا منيش؟ )نركض بخفة( 
• امليش والجري الخفيف يسهم يف رفع املعنويات النفسية والتفاؤل.

• مينحك وقتاً لنفسك.

• تبني الثقة بالنفس من حيث الصحة النفسية، ويخلصك من الضغوط النفسية.

)السكري،  الحركة  قلة  أمراض  من  ويقي  بالصحة،  املرتبطة  البدنية  اللياقة  يحسن   •

هشاشة العظام، ضغط الدم، أمراض القلب وتصلّب الرشايي، الكولسرتول، السمنة...(

• يُسهم يف االسرتخاء الجسدي وتحسي النوم.

• يُنشط الدورة الدموية لجميع أعضاء الجسم.

• يُحسن من صالبة العضالت والتحمل العضيل.
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• تحرق تقريباً 100 كم سعر حراري لكل 1600م.

• يُحسن التحمل العام، ويساعد الجسم يف استخدام األوكسجي باقتصاد وفاعلية.

• مينحك القدرة عىل تحمل أعباء النهار بشكل أفضل، بحيث يصبح عملك أفضل.

• ال يحتاج إىل مهارات معقدة أو زميل للمامرسة.

• مناسب، وميكن مزاولته يف أي مكان، ويف أي وقت يف السنة، ويف كافة ظروف الطقس، 

ويف أي وقت يف اليوم.

كيف منيش؟
امليش السليم ال يتطلب فقط أن تضع قدماً أمام األخرى، بل عليك مراعاة األمور اآلتية: 

• ارفع رأسك وذقنك إىل األعىل، وركز نظرك باتجاه األمام.

• عدم االنحناء إىل األمام تجنباً ملشكالت اإلصابة بّآالم أسفل الظهر والعنق والوركي 

)املحافظة عىل استقامة الجسم تقريباً(.

• شد عضالت بطنك إىل الداخل برفق.

• حافظ عىل كتفك إىل الخلف دون شد وافرد صدرك.

• دع يديك مسرتخيتي دون »تشنج«، ولّوح بذراعيك إىل األمام والخلف.

ثم عرب القدم إىل األصابع وادفع باألصابع عرب  الهبوط عىل الكعب أوالً  • حاول دامئاً 

عضلة سامنة الرجل.

• ال تزيد من اتساع خطوتك، بل قم بزيادة رسعة الخطوة.

متى منيش؟
امليش  ساعة  تقسيم  يناسبك، كام ميكنك  أي وقت  امليش يف  رياضة  • ميكنك مامرسة 

النهاية عىل نفس  أوقات ملدة 20 دقيقة يف كل مرة، فستحصل يف  ثالثة  إىل  اليومية 

له  األوىل  الصباح  ساعات  يف  الفجر  بعد صالة  مثالً  فامليش  املتوخاة،  الصحية  الفوائد 

غاز  من  واالستفادة  واملتعة  والحيوية  بالنشاط  شعوراً  مينحك  حيث  إيجابية،  ميزات 

األوزون املتواجد بكرثة يف ساعات الفجر األوىل، كام أن التعرض ألشعة الشمس فوق 

البنفسجية يساعد عىل بناء العظام والوقاية من وهنها.

• بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من السمنة، ويرغبون يف إنقاص أوزانهم، فإن امليش 
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إجبار  إىل  يؤدي  ما  منخفضة،  تكون  بالدم  السكر  نسبة  ألن  لهم  مناسباً  يُعد  صباحاً 

الجسم عىل رصف الطاقة عىل حساب شحوم الجسم.

واملتعة  والحيوية  باالسرتخاء  يوم شاق ومتعب، مينحك شعوراً  بعد  املساء  • امليش يف 

بالسعادة  الشعور  هرمونات  إفراز  يف  يبدأ  امليش،  من  دقيقة   20 بعد  الجسم  ألن 

)االندروفينات(، فقد أكدت الدراسات العلمية أن  وظائف الدماغ تتحسن تحت تأثري 

األنشطة البدنية والحركية، فزيادة نشاط الدورة الدموية يف الدماغ تحت تأثري األنشطة 

تحسن  من  فيزيد  املخ،  لخاليا  والغذاء  األوكسجي  تدفق  من  يزيد  والحركية  البدنية 

إىل  يؤدي  كام  والحفظ،  والتذكر  والرتكيز  واليقظة  الفهم  مثل  اإلدراكية  املخ  وظائف 

زيادة  عىل  خفيفة  غذائية  وجبة  تناول  بعد  امليش  ويساعد  الدموية،  الدورة  تنشيط 

معدل التمثيل الغذايئ، وزيادة معدل الحرق بنسبة من 10–%15. 

كم منيش؟
املراد  الهدف  طبيعة  حسب  وذلك  آّخر  إىل  شخص  من  امليش  ومسافة  مدة  تختلف 

تحقيقه من امليش. وبشكل عام، فإن امليش يومياً وملدة ترتاوح بي )30–60( دقيقة وبي 

5-3 مرات أسبوعياً يُعد جيداً لعامة الناس.

امليش وإنقاص الوزن 
 يُنصح من يرغبون بخفض الوزن والتخلّص من السمنة مبامرسة امليش والجري بشدة 

البدنية مثل  األنشطة  التنويع يف  األقل، مع  )60( دقيقة عىل  ومبعدل  يومياً  متوسطة 

مزوالة مترينات املقاومة، والسباحة، والتمرينات السويدية للتخلّص من الرتهالت وشد 

العضالت.

 امليش ومرىض ضغط الدم 
تعد رياضة امليش املنتظم مفيدة جداً للوقاية من حدوث ارتفاع ضغط الدم الرشياين، 

وذلك لدورها يف  السيطرة عىل ارتفاع ضغط الدم؟، ما يؤدي إىل خفض الجرعة املتناولة 

من األدوية أو االستغناء عنها، ال سيام إذا تزامن ذلك مع انخفاض وزن الجسم.

الحد األدىن ملامرسة امليش ألصحاب ضغط الدم املرتفع هو 150 دقيقة أسبوعياً، وذلك 

يؤدي إىل حرق ما يعادل 1000 كيلو سعر حراري باألسبوع عىل األقل، لذا يحبذ مامرسة 
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أيام  اليوم معظم  يعادل من )30–60( دقيقة يف  الخفيف مبا  الجري  أو  رياضة امليش 

األسبوع، ولتحقيق ذلك ينبغي التدرج يف التكرار ويف الشدة لتحقيق املستوى املطلوب 

بعد عدة أسابيع من بدء امليش.

امليش ومرىض السكري من النوع الثاين )غري املعتمد عىل األنسولي( 

يلعب امليش املنتظم دوراً مهامً يف الوقاية من اإلصابة بداء السكري من النوع الثاين، ويف 

تأجيل حدوثه، وكذلك خفض مستويات السكر بالدم، فامليش املنتظم مبا يعادل )120–

200( دقيقة باألسبوع يؤدي إىل خفض نسبة اإلصابة بداء السكري بدرجة ملحوظة، كام 

تؤدي رياضة امليش والجري الخفيف إىل ضبط مستوى السكر بالدم، وتحسي حساسية 

الخاليا العضلية لهرمون االنسولي، ما يساعد خاليا الجسم عىل امتصاص الجلوكوز من 

الدم، وبالتايل املحافظة عىل مستويات السكر بالدم ضمن الحدود املعقولة، ويستمر 

السكري من  يُنصح مرىض  لذا  التوقف عن مامرسته،  تأثري امليش لفرتة 16 ساعة بعد 

النوع الثاين مبامرسة رياضة امليش بشكل منتظم مبعدل يرتاوح بي )5–7( مرات أسبوعياً 

العائدة عىل  الصحية  الفوائد  دقيقة يف كل مرة وذلك ألن   )60–30( ولفرتة متتد من 

مريض السكري من جراء رياضة امليش تزول وتضمحل بعد التوقف عن مامرسة امليش 

ملدة أسبوع إىل أسبوعي كحد أقىص، لذا تكمن أهمية االنتظام يف مامرسة امليش يومياً 

للحصول عىل الفوائد املرجوة. 

التجهيزات الخاصة برياضة امليش )الحذاء الريايض(
• رضورة اختيار نوع جيد من األحذية  يحتوي عىل لبادات )حشوات( داخلية تساعد 

عىل امتصاص االصطدام باألرض خاصة مل يعانون من مشكالت يف املفاصل أو يف القدمي 

والكاحلي  القدمي  يف  مشكالت  لحدوث  تجنباً  وذلك  البدانة  من  يعانون  ممن  أو 

والركبتي والوركي والظهر وحسب املواصفات اآلتية:

• ينبغي أن يكون الحذاء مناسباً جداً لقدم الشخص، وليس واسعاً أو ضيقاً مع أهمية 

ارتداء الجوارب القطنية التي متتص العرق.

• أن يكون مريحاً، فإن مل تشعر بالراحة به، فإن الحال سيسوء بعدئذ )أن يسمح بقدٍر 

كاٍف من حرية الحركة(.
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• أن يكون ذا كعب عريض، بحيث يكون الكعب ثابتاً يف مكانه ألن الكعبي هام اللذان 

يتحمالن الجانب األكرب من وزنك.

• أن يكون من مادة تسمح بتهوية القدمي.

• املرونة ال بد من القدرة عىل ثني الحذاء من املنتصف بسهولة.

• وجود املمصات األمامية والخلفية.

• ال بد للسان الحذاء أن يكون مغطى من فتحة الحذاء بشكل مناسب، فإذا مل يغَط 

لسان الحذاء  فأبحث عن حذاء أكرب منه.

• يُفضل دامئاً رشاء الحذاء يف فرتة املساء.

إرشادات عامة من أجل امليش
دون  أي شخص  أن  إىل  املتخصصة  الطبية  الجمعيات  من  الصادرة  التوصيات  تشري   •

األربعي من العمر، وال يعاين من مشكالت صحية، وليس لديه أي مخاطر صحية تجعله 

مهيأً لإلصابة بأمراض القلب التاجية، ميكنه مامرسة النشاط البدين )الجري، امليش( دون 

الحاجة إىل إجراء كشف طبي، أما من هو فوق األربعي من العمر أوممن يعانون من 

مخاطر اإلصابة بأمراض القلب )مثل ارتفاع ضغط الدم، أو زيادة الكولسرتول يف الدم، 

أو من املدخني، أو يعاين من داء السكري أو ممن أصيب أحد والديه أو إخوته بأمراض 

القلب قبل عمر 55 عاماً( فليزمه إجراء الفحص الطبي، مبا يف ذلك عمل تخطيط للقلب 

أثناء الجهد.

• اختيار الطريق واملكان املناسب واالبتعاد عن أرصفة الشوارع تجنباً للتلوث، فالهواء 

املستنشق يحتوي العديد من امللوثات املنبعثة من عوادم السيارات مثل »أول أكسيد 

الكربون، وثاين أكسيد الكربيت، وأكسيد النرتات«.

• إن إحدى وسائل املتعة للاميش والراكض هي القدرة عىل تغيري الطريق، وهذا هو أحد 

األسباب التي تبعد امللل عنهام، فعندما تختار طريقاً اعتمد اآليت:

• امش أو اركض بعكس اتجاه السيارات.

• نّوع املسافات للطريق، فمرة اخرت طريقاً ملسافة 4 كم ومرة طريقاً ملسافة 6 كم مثالً. 

• ارتد يت شريت عاكساً إذا كنت متيش أو تركض ليالً.



110

• يُفضل امليش أو الجري عىل أرض لينة مثل أرضية الرتتان أو األرض الرتابية، واالبتعاد 

عن األرضيات االسفلتية أو االسمنتية اللتان تسببان اجهاداً عىل املفاصل.

• تناول السوائل بكرثة )املاء، العصائر الطبيعية( قبل وأثناء وبعد التمرين لتحافظ عىل 

نسبة ثابتة من السوائل يف جسمك.

• تجّنب املرشوبات الغازية ألنها تصيبك بالجفاف.

• تجنب التمرين يف وقت بعد الظهرية )أعىل درجة حرارة يف اليوم(.

والتي  )النايلون(  البالستيكية  املالبس  عن  وابتعد  املريحة،  القطنية  املالبس  ارتدي   •

ال تسمح بتبخر العرق. ويُفضل أن تكون املالبس تحتوي عىل )75 % قطن مع %25 

بولسرتين(. 

• يجب التوقف عن مامرسة امليش أو الجري عند الشعور بأمل يف يف الصدر أو الكتفي 

أو شعور يف ضيق يف التنفس أو الشعور بالدوخة أو الغثيان أو جفاف الجلد وإحمراره،  

والتصلّبات، والقشعريرة الجلدية )يظهر الجلد كأنه بارد أو مرتعش(، وعدم القدرة عىل 

الحديث، فتوقف إذا شعرت ببعٍض مام سبق وعليك باستشارة الطبيب. 
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ملاذا يصعب التخلّص من الشحوم تحت الجلد مع التقدم 
بالعمر؟
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كام هو معروف، فإن فاعلية النسيج الدهني البني Brown Fat تنخفض كفاءتها 

الجسم إىل  بالعمر، لذلك يلجأ  التقدم  الحرارة بدون وحدات ATP  مع  إنتاج  يف 

زيادة تخزين الشحوم تحت الجلد كوسيلة للمحافظة عىل درجة حرارة الجسم، كام 

أن الدهون املخزونة تحت الجلد بغرض الحامية والعزل تكون  أكرث خموالً وأقل 

نشاطاً من الدهون املخزونة يف أماكن أخرى مثل العضالت، لذلك تزداد الرتهالت مع 

التقدم بالعمر، وال سيام لدى األشخاص الذين ال ميارسون األنشطة البدنية، ويلجؤون 

إىل الوسائل غري العلمية والتجارية والرجيم غري الصحي إلنقاص الوزن. 

كام أن معدالت حرق الشحوم بالجسم تنخفض مع التقدم بالعمر، فيخرس الجسم 

يف كل عقد فوق عمر )25 عاماً( 4% من خالياه النشطة يف العضالت، وهذا يعني 

تصبح  لذلك  ونتيجة  العظام(  )العضالت،  الشحوم  الخايل من  الجسم  وزن  نقصان 

مسألة خفض الوزن لديهم عملية ليست سهلة.

 فكلام تقدم اإلنسان بالعمر كان من الصعب عىل عضالته حرق الدهون والتخلّص 

ونقص  )امليتوكندرية(  الطاقة  بيوت  كفاءة  انخفاض  نتيجة  الزائدة  الشحوم  من 

ملاذا يصعب التخلّص من الشحوم تحت الجلد مع التقدم 
بالعمر؟
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عددها مع التقدم بالعمر، ال سيام لدى األشخاص ذوي الحياة الخاملة وغري النشطة، 

أكرث  الجسم  ويصبح  بالعمر،  التقدم  مع  تنخفض  الدهون  أكسدة  عملية  ألن  وذلك 

وهذا  البدين،  النشاط  مامرسة  خالل  الدهون  عن  عوضاً  الكربوهيدرات  لحرق  ميالً 

الطاقة من  البدنية ألن مخزون  األنشطة  عند مامرسة  يتعبون بشكل أرسع  يجعلهم 

الكربوهيدرات محدود يف الجسم )العضالت، الكبد، الدم(.
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برامج التحكم يف الوزن
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عطفاً عىل كل ما تقدم من أساليب وإجراءات مستخدمة إلنقاص الوزن، فإنه ميكن 

االستنتاج أنه ال يوجد أسلوب أو طريقة سهلة ملعالجة السمنة أو البدانة، ويبقى 

التحدي قامئاً إليجاد طريقة ميكن من خاللها إيقاف هذا املرض الوبايئ أو التخلّص 

ومراقبة  الوقاية  ومراكز  الريايض2001،  للطب  األمريكية  للجمعية  ووفقاً  منه. 

ومعهد   ،1998 الوطني  والرئتي  والقلب  الدم  ومركز   ،1996 األمريكية  األمراض 

إلنقاص  التوصيات  فإن   ،1997 العاملية  الصحة  ومنظمة   ،1992 الوطني  الصحة 

النشاط  مامرسة  تتضمن  الوزن،  استعادة  من  والوقاية  عليه،  واملحافظة  الوزن 

البدين، وتقليل السعرات الحرارية الداخلة )الحمية(، وتعديل السلوك، وتالياً بعض 

اإلرشادات املتعلّقة بالنشاط البدين والحمية وتعديل السلوك، والتي يجب تطبيقها 

من أجل الوصول إىل الهدف املنشود.

أوالً: النشاط البدين 
للعادات  باإلضافة  البدين  والخمول  الحركة  قلة  بأن  الدراسات  معظم  أثبتت  لقد 

برامج التحكم يف الوزن
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الغذائية غري الصحية تؤدي إىل خلل يف كميات السعرات الحرارية الواردة للجسم، ما 

ينجم عنها زيادة بالوزن. ويلعب النشاط البدين دوراً مهامً يف التحكم بالوزن وخفضه 

من خالل زيادة رصف الطاقة فالنشاط البدين هو األسلوب الوحيد لزيادة رصف الطاقة، 

أصبح  إذا  خاصة  الحاالت،  من  الكثري  يف  طبيعياً  الجسم  وزن  لجعل  اإلمكانية  وفيه 

النشاط البدين أسلوب حياة.

ال يُسهم النشاط البدين يف خفض الوزن عن طريق تغيري توازن الطاقة فحسب، بل يؤثر 

املزاجية  والحالة  باألمراض،  اإلصابة  احتاملية  وتقليل  الجسامين،  التكوين  عىل  إيجابياً 

كذلك.

فمامرسة الحمية الغذائية لوحدها تؤدي إىل فقدان جزء من الكتلة العضلية، ما يُسهم 

الشحوم  نسبة  خفض  إىل  يؤدي  البدين  فالنشاط  الغذايئ،  التمثيل  معدل  خفض  يف 

لإلصابة  التعرض  احتاملية  يقلل من  ما  الدموية،  واألوعية  البطن  منطقة  املرتاكمة يف 

بالنوع الثاين من مرض السكري )غري املعتمد عىل االنسولي(، ومرض الرشايي التاجية 

تقلل من  أكرب، وكذلك  الرسطان بصورة  أنواع  الدم، وبعض  وارتفاع ضغط  القلب،  يف 

املعدل العام للكولسرتول منخفض الكثافة الضار ) LDL (، وثاليث الجلرسيد، ومعدالت 

الجلوكوز يف الدم، ومن املهم اإلشارة بأنه بغض النظر إذا تحقق خفض يف الوزن أو مل 

يتحق ذلك، فإن األشخاص الذين يعانون من زيادة يف الوزن أو السمنة، يحققون فوائد 

إيجابية عديدة من جراء مامرسة النشاط البدين املنتظم، لذلك فإنه ينبغي حث كافة 

ليس  حياة،  أسلوب  ليصبح  يومية،  بصفة  البدين  النشاط  املجتمع عىل مامرسة  فئات 

بهدف إنقاص الوزن واملحافظة عليه فقط، ولكن لتحسي الحالة الصحية العامة للوقاية 

من األسباب املؤدية إىل اإلصابة بأمراض قلة الحركة والوقاية منها، والتخلّص كذلك من 

املشكالت املتعلّقة بالضغوط النفسية.

ما هو النشاط البدين؟
النشاط البدين ) Physical Activity ( هو حركة جسم اإلنسان عن طريق العضالت 

الهيكلية، والتي ينتج عنها رصف للطاقة بكميات أعىل من الطاقة املرصوفة يف وقت 

الروتينية  الحياتية  واألنشطة  الحركات  جميع  التعريف  هذا  ضمن  وتدخل  الراحة. 
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الشدة من  املعتدلة واملتوسطة  الهوائية  اليومية  البدنية  باألعامل  القيام  اليومية، مثل 

ميش، وحركة، وتنقل، وصعود الدرج، والتسّوق، واألعامل املنزلية املختلفة مثل غسيل 

السيارة، والعمل يف الحديقة املنزلية، أو القيام بأي نشاط بدين ريايض أو حريك ترويحي 

يؤدي إىل زيادة رسعة التنفس ولكن يسمح مبواصلة التحدث )القدرة عىل الكالم( مع 

القدرة عىل االستمرار يف هذا املستوى ملدة 30 دقيقة أو أكرث مع رسعة العودة إىل الحالة 

الطبيعة بعد االسرتاحة ملدة 30 دقيقة،  ويُفضل أداء التمرينات أو األنشطة البدنية التي 

النشاط معتمداً  أداؤها بصفة مستمرة، وأن يكون  الكبرية، وميكن  تستخدم العضالت 

عىل إنتاج الطاقة بنظام األوكسجي مثل مترينات اإليروبيك، وامليش، والجري،  والسباحة، 

وركوب الدراجة، ونط الحبل. إذاً، فهو سلوك يؤديه الفرد بغرض تنفيذ العمل أو الرتويح 

أو العالج أو الوقاية، سواًء كان مخططاً له أو عفوياً. 

مالحظة:
اليوم،  إىل فرتات قصرية خالل  البدين  النشاط  تقسيم  أنه ميكن  إىل  االشارة هنا  نود    

بدالً من القيام به دفعة واحدة إذا كانت ظروفك ال تساعدك عىل ذلك، فمثالً امليش 

ملدة )10( دقائق عىل ثالث فرتات مينحك نفس الفوائد الصحية التي يوفرها امليش مرة  

واحدة ملدة )30( دقيقة، كام أن النشاط البدين املوزع عىل مدار اليوم ميكن أن يكون 

أكرث مالمئة ملن ليس لديهم الوقت ويبدو أقل تحدياً بدنياً وذهنياً. 

البدين املناسب إلنقاص الوزن، ووفقاً   فهناك مبادىء أساسية مهمة متعلّقة بالنشاط 

هذه  )فإن   )ACSM, 2001 2001م  الريايض  للطب  األمريكية  الجمعية  لتوصيات 

املبادىء تشمل عىل: 

 )Duration and Frequency( زمن النشاط وتكراره •
يُحبذ أن ال يقل زمن النشاط عن 30 دقيقة يومياً، وأن يكون نشاطاً بدنياً مستمراً ويكرر 

األداء من )5–7( مرات يف األسبوع، ولزيادة فقدان الوزن يحبذ زيادة الزمن تدريجياً 

ليصل إىل 40 دقيقة أو 60 دقيقة يومياً بحيث يتم رصف ما يعادل 2000 كيلو سعر 

حراري أسبوعياً.
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 )Intensity(شدة النشاط •
الستخدام الدهون كمصدر للطاقة أثناء الجهد البدين يُفضل أن يكون النشاط ذا طابع 

أوكسجيني 

)هوايئ( والشدة املستخدمة من خفيفة إىل متوسطة، ويُفضل أن تكون ما بي )55%–

%75( من أقىص معدل لرضبات القلب، ويتم تحديد ذلك مبعرفة أقىص معدل لرضبات 

القلب عن طريق املعادلة )220 – العمر( ثم رضب الرقم الناتج بالشدة املطلوبة وهي 

%55 أو %75، فلشخص عمره 40 عاماً مثالً يكون أقىص نبضات قلب لديه 220 - 30 

= 185 نبضة/ دقيقة ثم تحسب نبض الشدة %55 =0,55×185 = )101.75( نبضة/ 

معدل  أن  يعني  وهذا  دقيقة  نبضة/   )138.75(  =  185×0.75=  75% وشدة  دقيقة 

رضبات القلب خالل النشاط البدين املامرس بشدة %55 يبلغ )101.75 ( نبضة/ دقيقة 

ولشدة %75 يبلغ )138.75( نبضة/ دقيقة، وميكن قياس معدل رضبات القلب أثناء 

نبضات  بالعنق، وعد  آدم  تفاحة  الشاهد والوسطى عىل جانبي  األداء بوضع إصبعي 

القلب ملدة 10 ثواٍن ثم نرضب يف 6 للحصول عىل نبضات القلب بالدقيقة.

 )Mode(نوع النشاط •
يُحبذ أداء التمرينات أو األنشطة البدنية التي تستخدم العضالت الكبرية، وميكن أداؤها 

بصفة مستمرة، وأن يكون النشاط معتمداً عىل إنتاج الطاقة بالنظام األوكسجيني من 

خالل مترينات اإليروبيك مثل »امليش، والجري، والسباحة، وركوب الدراجة...«.

أهمية النشاط البدين يف الوقاية من السمنة
البدنية  األنشطة  أثناء مامرسة  للطاقة  كمصدر  الجسم  يف  الدهون  استخدام  زيادة   •

الهوائية منخفضة إىل متوسطة الشدة.

من  الراحة،  الجسم يف  داخل  الحيوية  العمليات  الحاصل يف معدل  االنخفاض  منع   •

جراء الحمية الغذائية، فالنشاط البدين يؤدي إىل زيادة معدل التمثيل الغذايئ حتى بعد 

االنتهاء من مامرسة النشاط البدين.
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 ،)Muscle Tone( العضلية  النغمة  وتطوير  العضلية  الكتلة  فقدان  من  التقليل   •

فالنشاط البدين يؤدي إىل املحافظة عىل الكتلة العضلية )Lean body mass( وزيادتها، 

ما يؤدي كذلك إىل زيادة بيوت الطاقة أو ما يُعرف بأفران حرق الدهون، وكذلك زيادة 

األنزميات الهوائية التي تعمل عىل استخدام الطاقة عىل حساب دهون الجسم.

• يقود النشاط البدين إىل نتيجة أفضل يف خفض الوزن عىل املدى الطويل عند تزامنه 

مع الحمية فقط، وذلك ألن النشاط البدين الهوايئ غالباً ما يستخدم الدهون كمصدر 

طاقة.

• املحافظة عىل الوزن املفقود بعد مدة من خفض الوزن، فاالستمرار يف مامرسة النشاط 

السمنة  والتخلّص من  الطبيعية،  النسب  الوزن ضمن  املحافظة عىل  إىل  يؤدي  البدين 

وذلك عن طريق زيادة الطاقة املستهلكة.

النشاط  عن مامرسة  التوقف  بعد  الزمن حتى  من  لفرتة  الطاقة  ايض  معدل  يزداد   •

البدين، وبذلك فإن سعرات حرارية إضافية تستمر بالحرق خالل هذه الفرتة. 

رشوط مامرسة النشاط البدين 
قبل البدء مبامرسة أي نوع من النشاط البدين، ومهام كانت طبيعة هذا النشاط وشدته، 

الصحية  لتجب حدوث بعض املشكالت  االعتبار بعض الرشوط  بد من األخذ بعي  ال 

ومنها: 

تشري  حيث  البدنية،  األنشطة  مبامرسة  البدء  قبل  املناسبة  الطبية  الفحوص  إجراء   •

املتخصصة إىل أن أي شخص دون األربعي  الطبية  الجمعيات  الصادرة من  التوصيات 

من العمر، وال يعاين من مشكالت صحية، وليس لديه أي مخاطر صحية تجعله مهيأً 

لإلصابة بأمراض القلب التاجية، ميكنه مامرسة النشاط البدين بدون الحاجة إىل إجراء 

كشف طبي. أما من هو فوق األربعي من العمر أو ممن يعانون من مخاطر اإلصابة 

بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم، أو زيادة الكوليسرتول الضار LDL يف الدم، أو 

من املدخني، أو يعاين من داء السكري بنوعيه األول املعتمد عىل االنسولي والثاين غري 

املعتمد عىل االنسولي، أو ممن أصيب أحد والديه أو إخوته بأمراض القلب قبل عمر 

55 عاماً، فيلزم إجراء الفحص الطبي مبا يف ذلك عمل تخطيط للقلب أثناء الجهد.
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• اإلحامء، ال تنىس أن تطيل عضالتك، فاإلحامء رضوري جداً ألنه يحسن املرونة، ويقلل 

اإلحامء  خالل  الثابتة  اإلطالة  ومتارين  األفضل،  لإلنجاز  الفرصة  ومينح  اإلصابات،  من 

تساعد عىل تخفيف مثل هذه املشكالت، ألن متارين اإلطالة والقوة تساعد أيضاً عىل 

تقوية عضالت الظهر والبطن وكذلك الطرف العلوي للجسم، وال بد أن نذكر بأن اإلطالة 

يجب أن تكون ببطء وثابتة أي بدون تردد، وهنا منط العضلة حتى تشعر بشد بسيط 

وليس بأمل واثبت يف الوضع من 20-15 ثانية ثم اسرتخ ألن البطء يف أداء  مترين اإلطالة 

يحقق نتيجة أفضل.

امتصاص  عىل  لكفاءتها  القطنية  املالبس  ويفضل  املناسبة،  الرياضية  املالبس  ارتداء   •

)مثل  العرق  وامتصاص  الجسم  بتهوية  تسمح  ال  التي  املالبس  عن  واالبتعاد  العرق 

البولسرت( ويُفضل أن تكون املالبس فاتحة اللون نظراً ألن املالبس الداكنة متتص الحرارة 

عن طريق اإلشعاع.

• تجنب مامرسة األنشطة البدنية يف أوقات الظهرية والتي تكون فيها درجات الحرارة 

عالية جداً تجنباً لحدوث اإلصابات الحرارية.

• االبتعاد عن مامرسة األنشطة البدنية عىل األرصفة ويف األماكن املزدحمة بالسيارات. 

• إذا كنت تعاين من مشكالت يف املفاصل والركبتي، عليك تجنب مامرسة التمرينات 

لبادات  عىل  يحتوي  والذي  املناسب  الحذاء  اختيار  ويُفضل  الصلبة،  األرضيات  عىل 

)حشوات( داخلية تساعد عىل امتصاص االصطدام باألرض، كام ينبغي أن يكون الحذاء 

الحذاء يف فرتة املساء( مع  )يُفضل رشاء  أو واسعاً  الشخص وليس ضيقاً  لقدم  مناسباً 

أهمية ارتداء الجوارب القطنية المتصاص العرق.

• تجنب مامرسة النشاط البدين املرتفع الشدة بعد تناول وجبة غذائية دسمة، وعليك 

االنتظار من ساعتي إىل ثالث ساعات قبل البدء مبامرسة نشاطك البدين.

• عند القيام مبامرسة النشا ط البدين، ينبغي عىل املامرس أن يتوقف عن املامرسة عند 

شعوره بأمل يف الصدر أو الكتفي، أو شعوره بضيق يف التنفس، أو الشعور بالدوخة أو 

الغثيان، أو ما شابه ذلك، ومن ثم عليه استشارة الطبيب.

• اجعل تناول السوائل قبل وأثناء وبعد مامرسة النشاط البدين جزءاً رئيسياً من برنامجك 

لتعويض النقص الحاصل بسوائل الجسم من جراء مامرسة النشاط البدين )تناول املاء 
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قبل الشعور بالعطش(، حيث يُفضل تناول كمية من املاء ترتاوح بي )150– 200( مللرت 

كل 20 دقيقة، كام يستحسن بأن تكون درجة حرارة املاء ما بي )20-15( درجة مئوية.

• من الرضوري وضع أهداف طويلة األمد، والبدء بالتدريج سواًء يف الشدة أو املدة أو 

حتى تكرار املامرسة، ويف حالة االنقطاع لسبب من األسباب، ال بد من مراعاة التدرج 

أيضاً.

• تجنب الحامم الساخن أو حامم البخار بعد مامرسة النشاط البدين مبارشة، نظراً ألن 

األوعية الدموية تكون متسعة بعد النشاط البدين مبارشة، والحامم الساخن والساونا 

يساعد عىل زيادة  اتساعها، ما قد يؤدي إىل انخفاض ضغط الدم الرشياين، خاصة عند 

السوائل  تعويض  ينبغي  كام  البدين،  النشاط  مامرسة  أثناء  السوائل  من  كمية  فقدان 

املفقودة قبل الدخول إىل غرفة الساونا.

• تذكر بأن تقوم بتمرينات التهدئة بعد االنتهاء من مامرسة النشاط البدين، وعدم إنهاء 

نشاطك بشكل مفاجئ ألن مترينات التهدئة، وال سيام اإليقاعية تساعد عىل رسعة عودة 

الدم إىل القلب وكذلك رسعة العودة إىل الحالة الطبيعية )االسرتداد(. 

كيف تجعل النشاط البدين أسلوب حياة وعادة متأصلة لديك؟
يجب أن نعلم جيداً بأن مامرسة األنشطة البدنية والتمرينات الهوائية بشكل منتظم 

يرتبط يف الوقاية من العديد من األمراض، يف املقابل نالحظ أن عدداً كبرياً من املامرسي 

لألنشطة البدنية ينقطعون ويتوقفون عن االستمرار مبامرسة أنشطتهم البدنية بشكل 

مستمر، فقد أشارات الدراسات إىل أن )%50( ممن يبدؤون مامرسة األنشطة البدنية 

والتمرينات الحركية يقلعون عن مامرستها خالل مثانية أسابيع، ويف واقع الحال هناك 

أثبتت  كام  البدنية،  التمرينات  مامرسة  عن  اإلقالع  وراء  تكمن  األسباب  من  العديد 

الدراسات بأن التوقف واالنقطاع عن مامرسة األنشطة لبدنية يؤدي إىل فقدان معظم 

الفوائد التي تم اكتسابها من جراء التدريب. وعىل الرغم من أن توقفك عن مامرسة 

أن  إال  البدنية،  للياقتك  فقدانك  إىل  يؤدي  لن  ثالثة  أو  يومي  البدنية ملدة  التمرينات 

استمرار تكاسلك وانقطاعك عن مامرسة التمرينات من شأنه أن يؤدي يف غضون أسابيع 

الفوائد االيجابية التي حصلت عليها. وتشري األبحاث إىل أن معظم  إىل خسارتك لكل 
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الفوائد الناتجة عن األنشطة الهوائية )االيروبك( تفقد خالل فرتة ترتاوح بي أسبوعي 

وثالثة أشهر، وستفقد ما حققته من تكيفات لجسمك مهام طالت أو قرصت الفرتة التي 

مارست فيها التامرين يف املايض. 

وميكنك أن تجعل النشاط البدين أسلوب حياة ممتع ومشوق وصحي من خالل بعض 

املالحظات التي ستساعدك عىل تجاوز الصعاب وتعزز من رغبتك وقناعتك يف االستمرار 

مبامرسة األنشطة البدنية.
 

توقع أن تشعر باالنزعاج يف البداية  
من األخطاء الشائعة واملنترشة بي الناس أن مامرسة األنشطة البدنية يف البداية يجب 

أن تسبب لك أملاً، وهذا االعتقاد غري حقيقي، فإذا مورست التمرينات البدنية بشكل 

تكون  أن  تتوقع  ال  املقابل  يف  آالم،  أية  لك  تسبب  ولن  آمنة  ستكون  وسليم،  علمي 

لحياة  الركون  نتيجة  لفرتة زمنية طويلة  فإذا كنت أهملت جسدك  التمرينات سهلة، 

األمراض،  من  نفسك  وتقي  أهدافك،  وتحقق  صحتك،  تعزز  فلن  والكسل،  الخمول 

وأنت قابع عىل مقعدك، فال تنخدع باإلعالنات الرباقة التي تدعي أنه بإمكانك إنجاز 

إجراء  فان  التلفاز،  شاشة  أمام  جالس  وأنت  دقائق  خمس  خالل  البدنية  التمرينات 

التمرينات البدنية هو التزام جدي ويحتاج منك إىل اإلرادة والعزمية والتصميم لتغرّي 

منط حياتك ويصبح أكرث حيوية ونشاطاً، واعلم أنك لن تحقق قواماً متناسقاً وجيداً دون 

أن تبذل جهداً حقيقياً، وبدون أن تتعرض لبعض اإلزعاج، وإن كان قليالً.

• ابدأ بالتدرج 
إن من أهم أسباب االنقطاع واالبتعاد عن مامرسة التمرينات البدنية هو عدم التدرج 

برسعة،  حامسك  عىل  يقيض  قد  الزائد  فاالندفاع  منطقي،  بشكل  التمرينات  بشدة 

خفيفة  البداية  تكون  أن  فيجب  البدنية،  التمرينات  مبامرسة  االستمرار  عن  ويبعدك 

البدنية، فال تندفع بحامس غري مخطط ومدروس، ألنك لن  ومبا يتناسب مع قدراتك 

تصبح الئقاً بدنياُ وتتمتع بالصحة والعافية وبجسد متناسق وخاٍل من الرتهالت بي ليلة 

وضحاها، فالتمتع بالصحة والوصول إىل الوزن الصحي املثايل هو نتيجة إلتباع أسلوب 



127

حياة صحي ونشط.

• مارس أنشطتك البدنية مع األهل واألصدقاء

مكسباً  منتظم  بشكل  البدنية  األنشطة  وميارس  نشيط  لك  أٍخ  او  صديٍق  وجود  يُعد 

حياة  عن  التخيّل  عىل  دامئاً  ويشجعك  أعىل،  مستويات  عىل  ويحثك  يدفعك  حقيقياً 

الخمول والكسل، ال سيام يف األيام التي يروق لك فيها االسرتخاء أمام شاشات الكمبيوتر 

البدنية  أنشطتك  ارتباطك مع صديق ملامرسة  أن  الدراسات إىل  والتلفاز، فقد أشارت 

يعزز بشكل إيجايب من توجهك لجلسة النشاط البدين بشكل أكرب بكثري مام لو كنت 

ستذهب مبفردك.

فابحث دامئاً عن أصدقاء  يتمتعون بالنشاط والحيوية ويفضلون مامرسة األنشطة 

البدنية ويتمتعون مبستويات بدنية قريبة من مستواك.

• نّوع يف التمرينات واألنشطة  
ركوب  أو  السباحة  أو  امليش  مثل  البدنية   األنشطة  من  معيناً  نوعاً  تفضل  كنت  إذا 

ولكن  النشاط طوال حياتك،  النوع من  بهذا  التمسك  بأس من  فال  الهوائية،  الدراجة 

التغيري يف كثري من األحيان يعطيك حافزاً لإلستمرار واملواظبة، فحاول أن تجرب أنواعاً 

مختلفة من األنشطة البدنية لتغيري روتي متريناتك كل عدة أشهر أو بي الحي واآلخر، 

فهناك أنواع متعددة من األنشطة البدنية تساعدك عىل خسارة الشحوم وبناء جسم 

متناسق، ومتكنك من االستمتاع بارتداء مالبسك املفضلة دون أي حرج. 

• اشرت املعدات الرياضية املناسبة 
لن تستطيع االستمرار بامليش أو الجري لفرتات زمنية طويلة إذا كان حذاؤك غري مناسب 

لنوع النشاط الذي متارسه، فلكل نشاط مواصفات خاصة من األحذية واملالبس، كام أن 

ارتداء املالبس غري املناسبة يعد من أهم األسباب التي تجعلك تشعر بالتعب واإلرهاق 

واالنسحاب واالبتعاد عن مامرسة األنشطة البدنية، دون أن تدرك السب الحقيقي وراء 
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تعبك، ألن املالبس غري املناسبة لن تساعد عىل امتصاص العرق وتربد الجسم، ما يؤدي 

إىل اإلحساس بالتعب واإلرهاق. 

 يف املقابل، ال يلزمك أن تنفق مبالغ طائلة للحصول عىل معدات رياضية فاخرة جداً، 

فام عليك إال اختيار ما يناسبك، وال تنخدع باملاركات والعالمات الرنانة. 

احرص دامئاً عىل اختيار املالبس املناسبة، وتناول املاء قبل وأثناء وبعد التمرين 
ألن تناول املاء يساعدك عىل االستمرار بتمرينك بشكل آمن، ويقيك من الجفاف 

الذي يؤدي إىل انخفاض قدراتك البدنية وتوقفك عن التمرين.

• ال تحاول أن تقارن نفسك مع اآلخرين 
ال بد أن تعرف بأن أشكال الناس وتكوينهم الجسامين وقدراتهم البدنية مختلفة عن 

بعضهم البعض، وكل شخص له قدرات تختلف عن اآلخر حسب قاعدة الفروق الفردية، 

ويف املقابل فإن محاولة االستفادة من اآلخرين يعد شيئاً جيداً لكن تذكر دامئاً بأن ال 

تجعل إنجازات اآلخرين عامالً يثبط من عزميتك، فافتخر بأنك مشيت مسافة 10 كيلو 

مرتات يف األسبوع، حتى لو كان أخوك وصديقك أو جارك يجري مسافة 10  كيلو مرتات 

كل يوم. 

اعلم بأن هناك فروقاً فردية وقدرات بدنية مختلفة بي البرش

• كن متسامحاً مع نفسك  
ال تتحامل عىل نفسك وتدخل يف معركة مع ذاتك لتصل إىل حالة من االكتئاب النفيس 

أيام، أو حتى لعدة أشهر،  البدنية لبضعة  مبجرد أنك تقاعست عن مامرسة متريناتك 

الصحي  الوزن  إىل  للوصول  بأكملها  الحياة  فأمامك  جديد،  من  تبدأ  أن  دامئاً  فحاول 

والجسم املثايل.

تذكر بأنه من املهم أن ال تيأس، وحاول دامئاً أن تنهض من مقعدك وتبدأ من جديد.

أخبار سارة 
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التي اكتسبتها بصعوبة بالغة حتى ولو مررت بفرتة  البدنية  ميكنك االحتفاظ بلياقتك 

انقطاع مل تستطع خاللها مامرسة األنشطة البدنية فيها بنفس الشدة واملجهود السابق، 

فبدالً من االنقطاع التام عن التمرين وفقدان ما حققته فعلياً من لياقة، فإنه بإمكانك 

أن تقلل من فرتة التمرين، فبدالً من 5 أيام باألسبوع تصبح 3 أيام، وبدالً من 60 دقيقة 

اجعلها 20 دقيقة، وبهذه الطريقة تحتفظ بلياقتك ملدة 12 أسبوعاً عىل األقل )قليل 

دائم أفضل من كثري منقطع(. 

 Diet ثانياً: الحمية
إن كمية الطعام الداخلة إىل الجسم تعترب عامالً أساسياً من عوامل توازن الطاقة والتي 

لها تأثري واضح عىل وزن الجسم، حيث أن تقليل كمية الطعام الداخلة إىل حد أن تكون 

الكمية أقل من الكمية املطلوبة لحاجة الجسم، فإن ذلك يؤدي إىل خفض وزن الجسم، 

فخفض ما بي 800–1200 كيلو سعري من الطعام يومياً، يعادل فقدان ما بي 0.8-1.20 

12.8–19.2 كم  الجري ملسافة  يعادل  الفقدان  الجسم، وهذا  من وزن  أسبوعياً  كجم 

يومياً، ومن أهم ميزات الحمية املطلوبة لخفض الوزن ما يأيت:
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الحمية الصحية  



132



133

الحمية الصحية  

ما هي رشوط الحمية الصحية؟
يجب أن نعلم بأن إتباع أي برنامج للحمية بهدف إنقاص الوزن يجب أن يكون من 

قبل أخصايئ تغذية وأن تتوافر فيه رشوط ومنها: 

• أن يؤدي إىل خفض الوزن والتخلّص من الشحوم عىل املدى البعيد، وليس انخفاضاً 

بها  يقع  التي  الخاطئة  املامرسات  فمن  أخرى.  مرة  يعود  ما  بالوزن رسعان  مؤقتاً 

العديد من الناس هي محاولتهم الحصول عىل نتائج رسيعة خالل وقت قصري، دون 

التفكري بردة فعل الجسم الفسيولوجية يف حالة انقطاع الغذاء عنه بشكل فجايئ، 

فالقاعدة الفسيولوجية تقول بأن ما تراكم تدريجياً يجب التخلّص منه تدريجياً .

• نسبة النقصان املثالية بالوزن أن تكون بحدود )1.50-0.5( كجم أسبوعياً، ومبعدل 

)4–6( كجم شهرياً، وذلك عن طريق اللحمية الغذائية ومامرسة األنشطة البدنية 

الهوائية )امليش، الجري، السباحة، الدراجة الهوائية...(. 

• أن التؤدي الحمية املتبعة إىل حدوث مضاعفات صحية مستقبالً ألن جسم اإلنسان 

- كام ذكرنا سابقاً - مكون من عنارص كيميائية يجب أن يحصل عليها الجسم عن 
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طريق تناول الغذاء الصحي املتوازن، وحسب الهرم الغذايئ، للوقاية من اإلصابة بأمراض 

سوء ونقص التغذية.

يومياً  )1000( سعر حراري  تزيد عن  ال  أن  يجب  الغذاء  يف  اليومي  الخفض  نسبة   •

للحصول عىل النتائج اإليجابية يف خفض الوزن.

ألن  وذلك  )العضالت(  الجسم  بروتينات  يف  نقص  إىل  املتبعة  الحمية  تؤدي  ال  أن   •

الطاقة  بيوت  عىل  احتوائها  بسبب  الجسم  يف  للطاقة  مستهلك  أكرب  تعد  العضالت 

للطاقة  كمصدر  واستخدامه  الدهون  حرق  يف  مهامً  دوراً  تلعب  والتي  )امليتوكندريا( 

نتيجة احتوائها عىل األنزميات الهوائية الرضورية لحرق الدهون.

• أن تحتوي عىل الكربوهيدرات املركبة )البطاطا، املعكرونة، البقوليات، الفواكه( 

ليك ال يلجأ الجسم لتكسري العضالت لتوفري الطاقة )الجلوكوز( للجهاز العصبي املركزي، 

الغذاء األسايس للدماغ، فالكربوهيدرات تعد من أفضل األغذية  حيث يعد الجلوكوز 

الحتوائها عىل األلياف والتي ال تؤدي إىل رفع مستويات السكر بالدم برسعة، وبالتايل ال 

يضطر الجسم إىل إفراز كميات كبرية من األنسولي، والذي يعمل عىل كبت استخدام 

الدهون كمصدر للطاقة. 

• االبتعاد عن األغذية التي تحتوي عىل السكريات البسيطة )األحادية والثنائية( 

الحلويات  أنواع  كافة  تصنيع  يف  تدخل  والتي  الطعام،  وسكر  األبيض،  السكر  مثل 

والشكوالته، فهي عدمية القيمة الغذائية، وال تحتوي عىل الفيتامينات، كام تؤدي إىل 

كميات  تناول  عىل  الشخص  يحفز  ما  الهايبوثالمس،  يف  واألكل  الشهية  مركز  تحفيز 

إضافية من السكر، ويف النهاية يتم امتصاصها عن طريق إفراز األنسولي وخزنها بالجسم 

عىل شكل شحوم تحت الجلد. 

• االبتعاد عن تناول األغذية التي تحتوي عىل الدهون املخفية املوجودة يف العديد من 

األطعمة مثل املايونيز، والكاتشب، واآليس كريم، والشكوالته، والشيبس.

• أن يحتوي الغذاء عىل كميات مناسبة من األلياف. فهي عبارة عن مواد غذائية ال 

باإلضافة لعدم  الغليظة،  األمعاء  التخلّص منها عن طريق  الجسم، ويتم  تهضم داخل 

احتوائها عىل أية سعرات حرارية )مثل املاء( كام أن لها ميزة امتصاص املاء، ما يؤدي إىل 

امتالء املعدة وإعطاء إحساس بالشبع، كام أنها تقي من رسطان القولون، ومتنع ترسب 
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املعالجة  غري  الحبوب  مصادرها  وأهم   ،)  LDL  ( بالدم  الضار  والكولسرتول  الدهون 

)الطبيعية(، والخرضاوات، والفواكه، والقمح، واألرز، والذرة، والبطاطا. 

• رضورة التوازن ما بي كل من الكربوهيدرات بحيث تشكل النسبة من )%55-60( 

والشحوم )30-20%( والربوتي )%10-15(. 

• أن تشتمل عىل األمالح املعدنية )الكالسيوم والحديد( والفيتامينات الرضورية مثل 

فيتامي )أ وج( ومجموعة فيتامينات )ب( للوقاية من أمراض فقر الدم وهشاشة العظام.

• أن تكون منخفضة السعرات الحرارية، رشط أن ال تقل السعرات الحرارية املتناولة 

يومياً عن  )1200-1000( كيلو سعر حراري.

سلبيات الحمية الغذائية مقارنة مع النشاط البدين 
أثبتت الدراسات بأن هناك سلبيات عديدة الستخدام الحمية الغذائية كوسيلة إلنقاص 

الشحوم والتخلّص من السمنة مقارنة مع مامرسة النشاط البدين ومن هذه السلبيات 

ما يأيت: 

دامئة  وكيميائية  فسيولوجية  تغريات  إىل حدوث  تؤدي  ال  وحدها  الغذائية  الحمية   •

الحرق  أفران  مبثابة  تعد  والتي  الطاقة  بيوت  زيادة  إىل  تؤدي  ال  فهي  الجسم،  داخل 

يف  الدهون  حرق  إىل  تؤدي  التي  الهوائية  األنزميات  زيادة  إىل  تؤدي  ال  كام  لدهون، 

الجسم.

• غالباً ما تكون خسارة الوزن الناجمة عن الحمية الغذائية مقرتنة بخسارة املاء وأحياناً 

الربوتي من الجسم، ال سيام يف األيام األوىل من اتباع الحمية الغذائية وليس عىل حساب 

دهون الجسم.

الغذائية تؤدي يف معظم األحيان إىل خسارة الشحوم املخزونة يف األنسجة  الحمية   •

الدهنية تحت الجلد، يف حي تبقى الدهون املوجودة بالعضالت، ما يؤدي إىل حدوث 

ترهل يف العضالت وكذلك الجلد.

• الحمية الغذائية غالباً ما تكون مقرتنة بحدوث حاالت نفسية غري صحية مثل االكتئاب، 

ورسعة الرنفزة، والشعور بالتعب واإلرهاق.

• الحميات الغذائية غري الصحية والتي تستمر لفرتات زمنية طويلة تحرم الجسم من 
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من  العديد  إىل  يؤدي  ما  والتطور؛  للنمو  املهمة  الغذائية  العنارص  من  العديد  تناول 

األمراض املرتبطة بسوء التغذية مثل فقر الدم، وهشاشة العظام.

ثالثاً: تعديل األسلوب الحيايت 
)Self Monitoring( الرقابة الذاتية •

- تحليل النهج السلويك للوصول إىل الحاالت ذات العالقة بالعادات الغذائية ومستوى 

النشاط البدين.

- رصد نتائج تحليل النهج السلويك للتوصل للصيغة املثىل لتعديله. 

- تحديد املسلك املراد تغيريه )املراقبة الذاتية(.

- استخدام مذكرة تبي نوع وكمية الطعام، والزمن، واملكان، والسبب، والحالة النفسية، 

واألشخاص. 

- حلل املسلك املتعلّق باألكل وخطط ملسلك جديد يشمل تحديد السعرات املتعلّقة 

بالتمرين والتغذية.

- خطط لتعزيز املسلك الجديد باستخدام املحفزات )املكافآت(. 

- تطوير األساليب للتحكم يف عملية تناول الطعام.

- إعادة البناء املعريف )تعلّم مجابهة األفكار السلبية( 
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أهم الخطوات وسبل الوقاية من 
السمنة
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الوزن يف فرتة  زيادة  الحمل، بحيث تكون  لوزنها خالل فرتة  الحامل  األم  • مراقبة 

الحمل ضمن املعدل الطبيعي من )10-13 كغم( يف نهاية الشهر التاسع.

• التعرف مبكراً عىل األفراد الذين لديهم استعداد ورايث وميل فطري طبيعي لإلصابة 

سمك  وقياس  الجسم«  كتلة  »مؤرش  وزن  طول  مراقبة  خالل  من  وذلك  بالسنمة، 

طيات الجلد يف مراحل العمر املختلفة وبشكل خاص يف مرحلة الطفولة واملراهقة، 

وذلك للوقاية من زيادة عدد وحجم الخاليا الدهنية يف هاتي الفرتتي.

• التعرف مبكراً عىل األشخاص الذين ميارسون عادات غذائية غري صحية ومييلون إىل 

حياة الخمول والكسل.

غري  الغذاء  تناول  أخطار  عن  ورشائحه  فئاته  بكامل  للمجتمع  املبكر  التثقيف   •

وعدم  والكسل،  الخمول  لحياة  والركون  السليمة،  غري  الغذائية  والعادات  الصحي، 

مامرسة النشاط البدين، يف اإلصابة بالسمنة، والتأكيد عىل دور الغذاء الصحي املتوازن 

والنشاط البدين املبكر يف الوقاية من اإلصابة بالسمنة يف مراحل العمر املختلفة.

• املراقبة الدقيقة واملنتظمة يف مختلف مراحل الطفولة، بحيث يتم التأكيد عىل عدم 

أهم الخطوات وسبل الوقاية من السمنة
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الحلويات،  الغذائية مثل  القيمة  العالية دون  الحرارية  السعرات  تناول األطعمة ذات 

والشكوالته، والوجبات الرسيعة، واملرشوبات الغازية، والعصائر الصناعية.

• التأكيد عىل دور برامج النشاط الحريك واكتساب اللياقة املرتبطة بالصحة يف املدارس 

من خالل تفعيل وزيادة عدد حصص الرتبية الرياضية، واالهتامم بشكل خاص باألطفال 

أصحاب الوزن الزائد، والتشجيع املستمر لهم من قبل املدرسي وأولياء األمور. 

• تأكيد شعار »الرياضة للجميع« و »الرياضة من أجل الصحة« من خالل برامج إعالمية 

مكثفة، وتوفري فرص مامرسة األنشطة البدنية للمراحل العمرية كافة، ومن خالل توفري 

املالعب والحدائق العامة.

• االهتامم بشكل خاص بربامج األنشطة البدنية لإلناث، وذلك لألسباب االتية:

• اإلناث يف املجتمعات العربية لديهن فرصاً أقل ملامرسة النشاط البدين بسبب عادات 

وتقاليد املجتمعات العربية.

الحمل  فرتة  يف  خصوصاً  بالسمنة،  لإلصابة  قابلية  املجتمع  رشائح  أكرث  من  اإلناث   •

واإلرضاع.

• تعديل سلوكيات الطعام
• ضع برنامجاً منتظامً لألكل واحرص قدر املستطاع عىل تناول  خمس وجبة يومياً، ثالث 

وجبات رئيسية وجبتي خفيفتي )سناك( يف مواعيد منتظمة ومحددة. تناول مثالً ثالث 

وجبات فقط وال تتناول أطعمة ومرشوبات تحتوي عىل سعرات عالية ما بي الوجبات، 

وعند الشعور بالجوع ما بي الوجبات يُفضل تناول الخرض والفواكه.

• اجعل وجبتك الرئيسية يف منتصف النهار، وعدم تأخري األكل لوقت متأخر من الليل 

ألن  ليالً  الطعام  قدرتها عىل حرق  تقل  الداخلية  الجسم  أجهزة  فإن  العشاء(،  )وقت 

معدل التمثيل الغذايئ خالل الليل ينخفض بشكل ملحوظ وكذلك أثناء النوم.

• تناول جميع األطعمة يف أالماكن املخصصة لذلك واترك مائدة الطعام مبجرد االنتهاء 

من تناوله.

• عدم وضع األطباق الرئيسية عىل املائدة قبل الرشوع يف تناول الطعام بوقت كبري، 

املاء  الرئيس الحتوائها عىل  الطبق  تناول  قبل  والخرضوات  الفواكه  بتناول  دامئاً  وابدأ 



143

واأللياف، ما يعطيك شعوراً بالشبع.

• وضع األطعمة يف املكان املخصص لها يف املنزل، بحيث تكون بعيدة عن النظر وعن 

لتسهيل  الثالجة  يف  بارز  مكان  يف  الدسم  قليلة  األطعمة  برتتيب  وذلك  اليد،  متناول 

الوصول إليها.

• التخطيط بالنسبة للعزائم واملناسبات، بتناول وجبة خفيفة )الفاكهة( قبل الذهاب 

إىل تلك املناسبات.

• عدم الوصول إىل مرحلة الجوع الشديد، ما يؤدي إىل اإلرساف يف الطعام.

• يفضل تناول وجبات صغريةSnacks  قليلة السعرات الحرارية بي الوجبات الرئيسية 

مثل الفواكه والخضار.. الخ.

• املضغ الجيد للطعام قبل البلع وتناول طعامك عىل مهل وبدون عجلة.

النكد  عن  وابتعد  السعيدة،  املوضوعات  معهم  وناقش  العائلة،  مع  الطعام  تناول   •

والغم أثناء تناول الطعام، ال سيام معاقبة األطفال.

• التوقف لفرتات قصرية أثناء تناول الطعام. 

• تجنب تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز أو القراءة.

• االعتذار عن تناول الطعام مع األصدقاء )خارج النظام الغذايئ(. 

• إشغال النفس ورصف الذهن عن التفكري بأي عمل عند الشعور برغبة لتناول الطعام 

خارج النظام الغذايئ )قراءة القرآن، التسبيح، مارسة األنشطة البدنية، محادثة صديق، 

الخروج يف نزهة، القراءة...(. 

• البحث عن صديق أو رفيق يشجع عىل تناول األكل الصحي ويكون ذو طبيعة نشطة.

• تناول الطعام يف صحون صغرية الحجم.

• تقليل نسبة الدهون يف الطعام، مثالً عند شوي اللحم استخدام حامالً من السلك.

• عدم الحرمان من األطعمة املفضلة بل تناول كميات قليلة منها. 
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وأخرياً هل ميكن أن يتحقق حلمي وأصبح رشيًقا يف عرص التكنولوجيا؟
• هذا العرص عرص التكنولوجيا واملكاتب واألمراض، فالجميع أصبح يسعى للراحة 

ولديهم االستعداد لالنتظار عرشات الدقائق للحصول عىل مواقف قريب لسيارتهم 

متعاجزين عن امليش لعدة الدقائق، واملصيبة الكربى حي تتعطل املصاعد... يجب 

الدعة  لحياة  للركون  باألرض وليس  للحركة والسعي  ُخلقت  بأن أجسادنا  نعلم  أن 

نحن  إمنا  عنها  الناجمة  واألمراض  السمنة  إىل  والوصول  الوزن  زيادة  إن  والخمول. 

سعينا نحوها بإرادتنا، فهي مل تأِت من فراغ ولكن نتيجة لسوء استخدام، فها نحن 

نستطيع  ال  ملاذا  بتساؤل  نبدأ  ذلك  وبعد  استخدامها  ونيسء  عضالتنا  من  نضعف 

امليش والجري ورفع األشياء،  وملاذا نتعب برسعة عند مزاولة أبسط أنواع األنشطة 

والكمبيوتر،  التلفاز  شاشة  وأمام  مكاتبنا  يف  قابعي  خاملي  أصبحنا  وملاذا  العادية، 

وملاذا أصبحنا نعاين من الضغوط النفسية والشعور بالضجر واالكتئاب.. هل كل هذا 

رضيبة الخمول أم ألننا تقدمنا بالعمر؟ طبعاً ال، فاإلنسان ال يتوقف عن الحركة ألنه 

شاخ، بل يشيخ مبكراً ألنه توقف عن الحركة ألن العضو الذي ال يعمل يفقد وظيفته 

الخامتة
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)قلة االستخدام تؤدي إىل فقدان الوظيفة(، ومع كل ذلك فإن العديد منا يطمح ويحلم 

أي مدى ميكن تحقيق هذا  فإىل  والشحوم،  العيوب  متناسق خاٍل من  بامتالك جسم 

الحلم؟ يف كثري من األحيان تتحقق األحالم، ولكن يف حالتنا هذه، تحقيق األحالم يحتاج 

منا اإلرادة والعزمية واملواظبة عىل املامرسة املنتظمة للنشاط البدين، واتباع نظام غذايئ 

صحي مدى الحياة، وكام قال رسولنا الكريم عليه 

أفضل الصالة والتسليم: ما مأل ابن آدم وعاًء رشاً من بطنه، حسب ابن آدم لقيامت 

يقمن صلبه، فإن كان فاعالً ال محالة، فثلث لطعامه، وثلث لرشابه، وثلث لنفسه«.

تم  والتزمنا مبا  والعزمية  اإلرادة  لدينا  كانت  إذا  يبدو حقيقة  الرشيقة  األجسام  فحلم 
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