
لالعبي  والحركيةمتغيرات الطاقة الحيوية  التدريبات اليومية والنظام الغذائي في دراسة
 المسافات المتوسطة

 المستخلص

ما يحدث من والحركية، ودراسة  أهمية البحث كونه يدرس تقييم الطاقة الحيويةجاءت           
وما في اإلختبار القبلي والبعدي بعد خضوعهم لتدريباتهم اليومية ونظامهم الغذائي،  تغيرات فيهما

يستنفذ من سعرات حرارية تعبر وما ، المناسبستوى تطوره تقييم لصحة الالعب وم هذا في يرتبط
دنية لالعبي المسافات البو  الوظيفيةالحالة لتقييم  سعرات الحراريةالهذه نسجام بذل الجهد وناتج إعن 

لكشف عن بعض الحقائق مكن المختصين في مجال اللعبة في ااألمر الذي ي  ، المتوسطة الشباب
والميكانيكية، وهدف الوظيفية تطلباتلمل ووفقا  ، التدريبوضعها بعين االعتبار في جل آالعلمية من   
الحرارية والطاقة الحركية  الحيوية الخاصة بنتاج السعراتالطاقة متغيرات التعرف على البحث على 

آثر التدريبات اليومية والنظام  على التعرفو  ،لعدائي ركض المسافات المتوسطة (الشغل البدني)
لالعبي المسافات البعدي و القبلي  ينتبار خاالمتغيرات الطاقة الحيوية والحركية في  الغذائي في
ذوات داللة إحصائية بين اإلختبارين القبلي فروق وفرض الباحثون بوجود الشباب،  المتوسطة
 المنتخب الوطني يالعبمن ( 9)طبق البحث على الطاقة الحيوية والحركية، و  متغيرات في والبعدي
الوصفي، وتم خضوع عينة البحث الباحثون المنهج  واستخدم، وا  المسافات المتوسطة ضيكار  الشباب

بالسعرات )، وقد تم قياس متغيرات الطاقة (القبلي والبعدي) اإلختبارين لى نظام غذائي خاص فيإ
 ريباتها اليومية لمدةستمرت العينة بتطبيق تدبعد تنفيذهم وحدة تدريبية خاصة، وا  ( وبوحدات الشغل

بعد الحيوية والحركية تم تطبيق نفس النظام الغذائي وقياس متغيرات الطاقة  ا، وبعدهاسابيع( 8)
تساوية كانت مإن متغير السعرات المصروفة ستنتج البحث نفس الوحدة التدريبية الخاصة، وا   تنفيذهم
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 د الغذائية بداللةوالناتجة من احتراق المواالسعرات المصروفة، متغير و ، في كال االختبارين تقريبا  
ت مع الجهد المبذول خوذة من الطعام والتي تناسبجاءت منسجمة مع السعرات المآ( جول الكيلو)

عدم وجود توازن  على كغم من الجسم دل 1ن مؤشر تكلفة الطاقة لكل عن إ فضال  لعينة البحث، 
ستخدام مؤشر التكلفة ى الباحثون بضرورة إوصتجها بالكيلوجول، وأمابين السعرات الحرارية ونا

ظيفي والميكانيكي الو مراقبة المستمرة للمستوى كنظام لل والحركيةالخاصة بتقييم ناتج الطاقة الحيوية 
.لعدائي المسافات المتوسطة   

 


