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 .و مشكلة البحث  مقدمةأواًل 
يث أن سالمة األفراد تعتبر القاعدة تسعى المجتمعات المتحضرة إلى اإلهتمام بصحة أفرادها ح 

، فكلما كان أفراد المجتمع أصحاء كانوا أقدر على األساسية التى تبنى عليها المجتمعات مجدها وتقدمها 
رفع شأنها فى الحياة ، المرأة نصف المجتمع لما لها من أدوار أساسية فيه ألنها المسئول األساسى عن 

 عيًا.األسرة وعن رعايتها صحيًا و إجتما
ه تمر فى حياتها بعدة مراحل تشكل نمط تكوينها وأسلوب حياتها وهى مرحلة البلوغ و ألمر ا  

ه أثناء حياتها وتترك أاجه المر المراهقة وفترة اإلنجاب وسن اليأس وينتج عن تلك المراحل أحداث قد تو 
 ية وسيكولوجية.الواضحة على السلوك وما يعقبا من تغيرات بيولوجية وفسيولوجية وبدنها بصمات

عبد م( ، 9111) أبو العال عبد الفتاحم( ، 9111) عصام الدين عبد الخالق وقد إتفق كل من
أنه لظروف العصر الحديث و التقدم  م(9111) ىعصام محمد أمين حلم،  م(9111) ن مصقير ـالرحم

ة الحركة و إنخفاض التكنولوجى دور كبير فى التغير السريع إلسلوب حياة المرآة و إنعكس ذلك على قل
النشاط ومعه زادت المشاكل الصحية و من أهمها زيادة الوزن نتيجة تراكم الدهون وذلك نتيجة إلنخفاض 

 الطاقة المستهلكه من خالل اإلنشطة اليومية.
م( أنه يجب مالحظة أن معدل التمثيل الغذائى القاعدى يتناقص 0292) مفتى حمادكما يشير  

األسباب الرئيسية لهذا التناقص ، فإذا تناقص معدل التمثيل الغذائى القاعدي وفى كلما زاد العمر و أحد 
نفس الوقت بقيت العادات الغذائية كما هى ففى هذه الحالة سوف تزداد كمية الدهون بالجسم تدريجيًا و 

 هو ما يسمى بزحف السمنة و مرجع ذلك إلى الزيادة التدريجية للدهن التى تحدث فى الجسم.
أن النسبة م( 0221) عماد الدين جمال جمعة، م( 0292) محمد إبراهيم شحاتها يذكر كم  

وهذا التناقص  تبدأ فى التناقص و خاصة بعد سن األربعين  المئوية فى مواد العظام و السوائل للجنسين
يرجع ، كما  عمليات الهدم على عمليات البناء ، ويرجع ذلك إلى تفوق يتضح أكثر فى المرآة عن الرجل

إلى حدوث خلل فى األجهزة  مما يؤدى أيضًا إلى إنخفاض معدل إفراز هرمون اإلستروجين فى النساء
 .ور هشاشة العظاممما يؤدى إلى ظه، المسئولة عن إنتظام بناء الكالسيوم الميتابولزم فى العظام 

ى رفع معدل م( أن النشاط البدنى الذى يقوم به الفرد يؤدى إل0229)  Melvinميليفن ويذكر  
األيض أكثر من معدل األيض أثناء الراحة لذلك فإن مستوى التمثيل الغذائى أثناء النشاط البدنى له 

 The muscularأهمية خاصة وذلك نظرًا إلرتباطه بإستهالك الطاقة المحركة للجهاز العضلى 
system. 
ريع ، و ركوب الدراجات ، و و يزداد معدل األيض أثناء التمارين المعتدلة والشديدة كالمشى الس 

 .Other such activities الجرى ، و األنشطة المماثلة األخرى
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م( أن ممارسة التمرينات الرياضية 0222) واحمد عبد الفتاح،  مدحت قاسمويتفق مع ذلك 
مهمه جدًا للصحة و إنقاص الوزن ويأتى على رأس هذه التمرينات المشى و الذى يؤدى إلى حرق الغذاء 

التمثيل الغذائى السليم و اإلحتفاظ بالوزن الخفيف و المحافظة على الصحة من خالل عمل األجهزة و ب
 الفسيولوجية الحيوية بكفاءة .

م( أن النشاط البدنى يزيد عنده مقدار متطلبات الطاقة فى 0292) أحمد نصر الدين سيدويذكر  
ى متطلبات المهنة و النشاط الرياضى و غيرها حالة الراحة النسبية وعلى هذا األساس يشمل النشاط البدن

 من األعمال البدنية فكلما زادت درجة النشاط زاد مصروف الطاقة. 
م( أن اإلنتظام فى الممارسة و التدريب الرياضى 0222) أبو العال عبد الفتاحكما يوضح  

جيدًا لإلستفادة من أساليب يزيد من قوة العظام و صالبتها كما أن للتمرينات الرياضية تأثيرًا فعااًل و 
 العالج باإلستروجين أو غيرها من األساليب العالجية لزيادة كثافة و قوة و صالبة العظام.

ى المنتظم يحمى من أمراض القلب التدريب الهوائأن م( 0222) أبو العال عبد الفتاحكما يذكر  
ويقى من هشاشة العظام و  ويساعد على إنخفاض ضغط الدم ويقى من مرض السكر من النمط الثانى

يقوى العضالت ، كما أن التدريب يستهلك سعرات حرارية يحافظ على الوزن ويقى من فقدان الكتلة 
 العضلية ويساعد على المرونة و يبطء من عمليات الشيخوخة.

 02إلى  22على المرحلة السنية للسيدات البدينات من الباحثة تركيز تكمن مشكلة البحث في و 
فيها لبعض التغيرات الفسيولوجية نتيجة لنقص هرمونات األنوثة  أةها المرحلة التي تتعرض المر سنة ألن

)األستروجين و البروجسترون( وهذه الهرمونات تعمل على تقليل نسبة الكوليسترول بالدم ومنع ترسيبة في 
ى إلى تراكم الدهون جدران الشرايين كما يقل معدل الحرق و التمثيل الغذائي في هذه المرحلة مما يؤد

التي تكون عائقًا على الجهاز العظمى ومع عدم انتظام فترة الطمث أو إنقطاعها مما يجعل السيدات 
" تأثير برنامج تدريبى على مستوى للقيام بدراسة الباحثة فريسه لمرض هشاشة العظام مما دعى  

 .سنة " 02 – 22ت من التمثيل الغذائى القاعدى ومستويات السمنة وكثافة العظام للسيدا
 أهداف البحث.ثانيًا 

 -:يهدف البحث إىل 

والتعرف على تأثير البرنامج التدريبى سنة  01 – 01للسيدات من   تدريبيتصميم  برنامج 
 -على كل من:

 سنة. 02 – 22مستوى التمثيل الغذائى القاعدي للسيدات من  -9
 سنة. 02 – 22مستويات السمنة للسيدات من  -0
 سنة " 02 – 22للسيدات من  كثافة العظام -2
 .سنة 02 – 22للسيدات من  هرمون اإلستروجين -2
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 .ثالثًا فروض البحث
توجد فروق دالة إحصائيًا بين القياس القبلى و القياس البعدى فى مستوى التمثيل الغذائى  -9

 سنة لصالح القياس البعدى. 02 – 22للسيدات من القاعدى 
القبلى و القياس البعدى فى مستوى السمنة  للسيدات من توجد فروق دالة إحصائيًا بين القياس  -0

 سنة لصالح القياس البعدى. 02 – 22
 22توجد فروق دالة إحصائيًا بين القياس القبلى و القياس البعدى فى كثافة العظام للسيدات من  -2

 سنة لصالح القياس البعدى. 02 –
عدى فى مستوى هرمون اإلستروجين توجد فروق دالة إحصائيًا بين القياس القبلى و القياس الب -2

 سنة لصالح القياس البعدى. 02 – 22للسيدات من 
 إجراءات البحث.رابعًا 

 منهج البحث.
المنهج التجريبى بتصميم القيااس القبلاى  البعادى  للمجموعاة التجريبياة الواحادة  ةالباحثإستخدمت 

 البحث. حيث يعتبر أنسب المناهج فى تحقيق أهداف لمالئمتة لطبيعة البحث
 
 .البحث جمتمع 

 سنة . 02إلى  22إشتمل مجتمع البحث على السيدات من 
 عينة البحث : 

( 0( سيدة  ، وقد تم إستبعاد منهن )02وتم إختيار عينة البحث بالطريقة العمدية وبلغ عددهن  )
( ساااايدات  ماااان العينااااة 2اناااازالق غضااااروفى( ، كمااااا اساااابعد ) –ساااايدة لمشاااااكل مرضااااية )ماااارض السااااكرى 

،  ( سايدات92ساسية نظرًا لعدم إنتظامهن فى تنفيذ البرنامج و باذلك أصابحت عيناة البحاث األساساية )األ
 .( سيدات للعينة اإلستطالعية0)

 أجهزة وأدوات البحث ووسائل مجع البيانات.
 عددٌا من األدوات واألجهزة التي ساعدتها في جمع البيانات المتعلقة بالبحث. الباحثةاستخدمت 

 والبحوث العلمية املرتبطة بالبحث. املراجع
المرتبطاااة و الدراساااات الساااابقة    العلمياااة بعمااال مساااح مرجعاااي للمراجاااع والبحاااوثالباحثـــة قامااات  

وكااذلك إختيااار  بموضااوا البحااث فااي كليااات التربيااة الرياضااية وذلااك بهاادف تحديااد أنسااب وأفضاال القياسااات
 المرحلة العمرية ألفراد عينة البحث. التي تتناسب مع طبيعة البحث وكذلك األدوات و األجهزة 
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 .املستخدمة يف البحث ةاألدوات واألجهز

برنااامج تاادريبى بعااد عماال تحلياال للدراسااات المرجعيااة فااى المجااال الرياضااى و المرتبطااة بموضااوا  -
 البحث ووضعة فى صورته النهائية القابلة للتنفيذ.

 جهاز الرستاميتر لقياس الطول بالسنتيمتر. -
 ياس الوزن بالكيلو جرام.ميزان طبي لق -
  لقياس مؤشر كتلة الجسمBodyComposition Analzers جهاز -

Body Mass Index (BMI)                                                                                     

 لقياس معدل التمثيل الغذائي القاعدي Fitmate- proجهاز  -
Basal metabolic Rate (BMR) 

 (.DEXAجهاز قياس كثافة محتوى معادن العظام باألشعة السينية المضادة ) -
Dual Energy X-Ray Absorptiometry. 

 موضح عليها رقم و إسم السيدة. أنابيب لجمع عينات الدم خاصة -
 سم لإلستعمال مرة واحده لسحب عينات الدم. 0سرنجات بالستيك   -
 قطن طبى. -
 .%10-12كحول أبيض تركيز  -
 الستر.ب -
 أقالم ملونة. -
 صناديق(. –أساتيك  –كرات سويسرية  – أدوات خاصة بالتمرينات ) كرات طبية صغيرة الحجم -

 أدوات مجع البيانات. 
 إستمارة تسجيل القياسات القبلية و البعدية. -

 الربنامج التدريىب.
 ئيسى للربنامج.راهلدف ال
السااامنة المتوساااطة  بهااادف تحساااين سااانة ذوى  02:  22تااام وضاااع برناااامج تااادريبى للسااايدات مااان  

 مستوى التمثيل الغذائى القاعدى و مستويات السمنة و كثافة العظام و هرمون اإلستروجين لديهم.
 حمددات الربنامج التدريىب.

ـــةقامااات   بعمااال مساااح مرجعاااى للمراجاااع العربياااة و األجنبياااة و الدراساااات الساااابقة المرتبطاااة  الباحث
 -الجوانب األساسية إلعداد البرنامج و تمثلت فىما يلى:، حيث تم تحديد البحث بمتغيرات 
 ( شهور.2( إسبوا ، بواقع )90مدة البرنامج ) 9
 دقيقة. 02إلى  21زمن الوحدة متدرج من  0
 (.0:9( ، )9:9تشكيل الحمل التدريبى ) 2
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 ( وحدات تدريبية.2( إسبوا ، كل إسبوا يشمل على )90يحتوى البرنامج على ) 2
 ( وحدة تدريبية.20إجمالى عدد الوحدات التدريبية ) 0
 ساعة. 01.91ق =  9109إجمالى مدة األحمال التدريبية =  0
 (.% 00.01الشدة العامة للبرنامج ) 1
طاارق التاادريب المسااتخدمة ) المسااتمر ، مسااتمر متنااوا الساارعات )الفارتلااك( ، الفتاارى ماانخفض  1
 الشده(.

 :األساسية دراسةال
 قبلى.القياس ال

بتطبياااق القيااااس القبلاااى علاااى عيناااة البحاااث األساساااية ، و ذلاااك  مااان ياااوم اإلثناااين ثـــة الباحقامااات 
م ، وشاامل القياااس القبلااى  قياااس معاادل  9/9/0290م إلااى يااوم الخماايس الموافااق  9/90/0292الموافااق 

ظاام ، علاى التمثيل الغذائى ، و قياس مستوى السمنة ، و قيااس هرماون اإلساتروجين ، و قيااس كثافاة الع
سااانة ، وتماات القياساااات  02إلااى  22( سااايدات تتااراوا أعماااارهم مااا باااين 92عينااة البحااث الباااالغ عااددهم )

المعملياااة فاااى معمااال النخباااة للتحاليااال الطبياااة ، و مركاااز النخباااة ل شاااعة و بااااقى القياساااات تمااات بإحااادى 
 شبين الكوم. –الصاالت الفرعية بالصالة المغطاه بإستاد جامعة المنوفية 

 بيق الربنامج.تط
ــةقاماات  بتطبيااق البرنااامج التاادريبى علااى عينااة البحااث األساسااية فااى الفتاارة ماان يااوم األحااد   الباحث

م ، وذلاك بمضامار و صاالة اللياقاة البدنياة 00/2/0290م إلى يوم الخميس الموافاق2/9/0290الموافق  
 بإستاد جامعة المنوفية بشبين الكوم.

 القياسات البعدية.
( سيدات الالتى  92تطبيق القياس البعدى على عينة البحث األساسية وعددهم )بثة الباحقامت 

م  إلى يوم الثالثاء الموافق 0290/ 01/2أكملتن البرنامج ، و ذلك فى الفترة من يوم السبت الموافق 
 م . 92/2/0290
 جلات اإلحصائية.املعا

 : المعامالت اإلحصائية التالية الباحثةإستخدمت  
 لحسابى.المتوسط ا 9
 اإلنحراف المعيارى. 0
 معامل اإللتواء. 2
 إختبار " ت " لحساب داللة الفروق للمجموعة الواحده. 2
 معادلة نسبة التحسن. 0
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 االستنتاجات والتوصيات.
 االستنتاجات. - 1

وخصائصـها ويف حـدود عينـة البحـث  وفروض وطبيعة هذا البحـثيف ضوء أهداف 
و الربنـامج املقـ و و  الباحثـةبيانات التي جتمعت لـدى واملنهج املستخدم , ومن واقع ال

و حتليالتهــا اإلحصــائي اإلمكانيــات املتاحــة مــن أدوات البحــث و إســتنادًا علــى املعاجلــات 
 -إىل االستنتاجات التالية: الباحثةتوصلت 
إن تطبيق البرنامج التدريبى المستخدم على عينة البحث كان له تأثير إيجابى حيث أدى  -

  -سن فى متغيرات مستوى التمثيل الغذائى القاعدى وذلك من حيث:إلى تح
بلغت نسبة التحسن فى القياس البعدى عن القياس القبلى فى متغير مستوى التمثيل   -9

 .00.92%( RMRالغذائي )
بلغت نسبة التحسن فى القياس البعدى عن القياس القبلى فى متغير معدل إستهالك   -0

 .00.29%( VO2األوكسجين )
لغت نسبة التحسن فى القياس البعدى عن القياس القبلى فى متغير كمية األوكسجين ب  -2

 .2.201% (Fe o2)المتبقية 
بلغت نسبة التحسن فى القياس البعدى عن القياس القبلى فى متغير معدل سرعة ضربات   -2

 .1.02%( HRالقلب )
دل فترات التنفس بلغت نسبة التحسن فى القياس البعدى عن القياس القبلى فى متغير مع -0

(RF )90.20%. 
 (VE)بلغت نسبة التحسن فى القياس البعدى عن القياس القبلى فى متغير التهوية الرئوية   -0

01.011%. 
كانت أعلى نسبة تحسن متغير  متغيرات التمثيل الغذائي القاعدىفبالنسبة لنسب التحسن فى  

 (RMR)توى التمثيل الغذائى القاعدى ، يلية متغير مس %01.011حيث بلغت  (VE)التهوية الرئوية 
، يلية  %00.29حيث بلغت  (VO2)، يلية متغير معدل إستهالك األوكسجين  %00.92حيث بلغت 

 (HR)، يلية متغير معدل سرعة ضربات القلب  %90.20حيث بلغت  (RF)متغير معدل فترات التنفس 
لعينة البحث هى  الغذائي القاعدى متغيرات التمثيل، و كانت أقل نسبة تحسن فى % 1.02حيث بلغت 

 .%2.201حيث بلغت  (Fe o2)متغير كمية األوكسجين المتبقية 
حيث ، إن تطبيق البرنامج التدريبى المستخدم على عينة البحث كان له تأثير إيجابى   -

  -وذلك من حيث: التكوين الجسمانىأدى إلى تحسن فى متغيرات 
 %0.01عن القياس القبلى فى متغير الوزن بلغت نسبة التحسن فى القياس البعدى   -9
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بلغت نسبة التحسن فى القياس البعدى عن القياس القبلى فى متغير مؤشر كتلة الجسم   -0
BMI 0.90%. 

  %Fatبلغت نسبة التحسن فى القياس البعدى عن القياس القبلى فى متغير نسبة الدهون   -2
2.21 % . 

 Fatس القبلى فى متغير كتلة الدهون بالجسمبلغت نسبة التحسن فى القياس البعدى عن القيا -2

Mass 1.01%. 
بلغت نسبة التحسن فى القياس البعدى عن القياس القبلى فى متغير كتلة الجسم الخالية من  -0

 .FFM 2.201%الشحوم 
بلغت نسبة التحسن فى القياس البعدى عن القياس القبلى فى متغير كتلة الماء بالجسم  -0

TBW 2.020%. 
كاناات أعلااى نساابة تحساان متغياار كتلااة  كــوين الجســمانىمتغيــرات التب التحساان فااى فبالنساابة لنساا 

، يليااة  % 0.01، يليااة متغياار الااوزن حيااث بلغاات  %1.10حيااث بلغاات  Fat Massالاادهون فااى الجساام 
حيااث بلغاات  % Fat، يليااة متغياار نساابة الاادهون  %0.90حيااث بلغاات  BMIمتغياار مؤشاار كتلااة الجساام 

، و كاناات أقاال نساابة تحساان فااى  %2.020حيااث بلغاات  TBWماااء بالجساام ، يليااة متغيركتلااة ال 2.21%
حياث بلغات  FFMلعيناة البحاث هاى متغيار كتلاة الجسام الخالياة مان الشاحوم  كوين الجسمانىمتغيرات الت
2.201%. 

حيث أدى ، إن تطبيق البرنامج التدريبى المستخدم على عينة البحث كان له تأثير إيجابى  -
  -وذلك من حيث:افة العظام كثإلى تحسن فى متغيرات 

بلغت نسبة التحسن فى القياس البعدى عن القياس القبلى فى متغير كثافة العظام الفقرات  9
 % Lumber Spine (BMD) 0.91القطنية 

بلغت نسبة التحسن فى القياس البعدى عن القياس القبلى فى متغير كثافة عظام الفخذ  0
 Lift hip (BMD) 2،121%األيسر

نسبة التحسن فى القياس البعدى عن القياس القبلى فى متغير كثافة عظام الذراا األيسر  بلغت 2
Left forearm (BMD) 2.19 % 

بلغت نسبة التحسن فى القياس البعدى عن القياس القبلى فى متغير كثافة العظام الفقرات  2
 .% Lumber Spine (T Score) 022القطنية 

 البعدى عن القياس القبلى فى متغير كثافة عظام الفخذ األيسر بلغت نسبة التحسن فى القياس 0

Lift  hip(T Score) 90.01 % 
بلغت نسبة التحسن فى القياس البعدى عن القياس القبلى فى متغير كثافة عظام الذراا   0
 Left forearm (T Score) 990.0%األيسر 
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فى متغير كثافة العظام الفقرات بلغت نسبة التحسن فى القياس البعدى عن القياس القبلى  1
 Lumber Spine (Z Score) 20.00%القطنية 

بلغت نسبة التحسن فى القياس البعدى عن القياس القبلى فى متغير كثافة عظام الفخذ  1
 .Lift hip (Z Score) 022.22%األيسر

ذراا األيسر بلغت نسبة التحسن فى القياس البعدى عن القياس القبلى فى متغير كثافة عظام ال 1
Left forearm (Z Score) 990.910%. 

كثافة كانت أعلى نسبة تحسن متغير  كثافة العظاممتغيرات فبالنسبة لنسب التحسن فى  
كثافة العظام الفقرات ، يلية متغير  %022.22حيث بلغت  Lift hip (Z Score)عظام الفخذ األيسر

كثافة عظام الذراا  األيسر ، يلية متغير  % 022حيث بلغت  Lumber Spine (T Score)القطنية 
Left forearm (T Score)   كثافة عظام الذراا األيسر يلية متغير  %990.0حيث بلغتLeft 

forearm (Z Score)  كثافة العظام الفقرات القطنية ، يلية متغير  %990.910حيث بلغتLumber 

Spine (Z Score)  عظام الفخذ األيسركثافة ، يلية متغير  %20.00حيث بلغت Lift  hip(T Score)  
حيث بلغت  Left forearm (BMD)كثافة عظام الذراا األيسر  ، يلية متغير % 90.01حيث بلغت 

 % 0.91حيث بلغت  Lumber Spine (BMD)كثافة العظام الفقرات القطنية ، يلية متغير  % 2.19
كثافة عظام الفخذ البحث هى متغير لعينة  كثافة العظاممتغيرات و كانت أقل نسبة تحسن فى 

 %2،121 حيث بلغت Lift hip (BMD)األيسر
حيث أدى ، إن تطبيق البرنامج التدريبى المستخدم على عينة البحث كان له تأثير إيجابى  -

 .%62.60حيث بلغت نسبة التحسن  لى تحسن فى متغير هرمون اإلستروجينإ

 التوصيات.
اشتملت علية الدراسـة مـن إجـراءات , ومـا  حدود ماضوء أهداف البحث , وفى يف 

 -باألتي : الباحثة, توصي فى حدود عينة هذا البحث أسفرت عنه من نتائج 

و  إستخدام البرنامج التدريبى الموضوا لتحسين مستوى التمثيل الغذائي القاعدى و مستويات السمنة   -9
 سنة. 02 – 22كثافة العظام للسيدات من 

 عينة البحث فى ممارسة التمرينات البسيطة و المتوسطة. ضرورة إستمرار السيدات  -0
ضرورة إجراء فحوصات طبية سنوية لمكونات الجسم ، ومستوى التمثيل الغذائى القاعدى ، كثافة  -2

العظام ، ونسبة إفراز الهرمونات بالجسم خاصة هرمون اإلستروجين نتيجة لحدوث بعض التغيرات 
 مما قد يؤثر على كفاءة عمل األجهزة الحيوية لدى السيدات. فى تلك المتغيرات نتيجة لتقدم العمر

دقيقة إسبوعيًا ، من  902اإلنتظام فى ممارسة النشاط البدنى بحيث ال يقل عن حث السيدات على   -2
 و نشر الوعى الصحى و الغذائي بين أفراد المجتمع. أيام فى اإلسبوا ، 0إلى  2
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الممارسة ) السير المتحرك ، أجهزة األثقال المنزلية ،  تشجيع شراء أجهزة رياضية بالمنزل لسهولة  -0
 ..... و غيرها(.

 إجراء دراسات أخرى على عينات أخرى ومراحل سنية وظرف فسيولوجية آخرى مختلفة.  -0
على الصحة بوجه عام ، و نشر الوعى بأهمية البرامج التدربية وتأثيراتها اإليجابية المساعدة فى   -1

ية الحديثة وتطورات العصر بشكل خاص مثل ) السمنة ، السكرى ، الوقاية من أمراض المدن
 السرطان ، أمرض القلب و التنفس ، وهشاشة العظام ، ............ إلخ(.

مسئولية كليات التربية الرياضية بالوطن العربى على تصميم برامج بدنية لمختلف األعمار و   -1
 المراحل السنية المختلفة.

 
 
 
 


