
 

 

 بالرجل؟ مقارنة الوزن  فقدان المرأة على يصعب لماذا
ال شك في أن نتائج بعض البحوث تشير إلى صعوبة فقدان الشحوم لدى المرأة مقارنة بالرجل عند اإلنخراط 

ألسباب فسيولوجية )مرتبطة بوظائف الجسم( وأخرى في برامج تخفيض الوزن. ويعتقد أن ذلك يعزى 
سلوكية. ومن المعلوم أن الشحوم تتراكم غالبًا لدى الرجل في منطقة البطن، بينما تتوزع الشحوم لدى المرأة 
في عدة مناطق، من أكثرها شيوعًا هي  منطقة الردفين )المؤخرة( والفخذين والعضدين باإلضافة لوسط 

ن الشحوم في وسط الجسم، على عكس تلك الشحوم في منطقة الوركين والفخذين، الجسم. ومن المعلوم أ
  .تعد أكثر خطورة على الصحة حيث ترتبط بصورة أشد بأمراض القلب والسكري 

ومن أسباب صعوبة فقدان الوزن عند المرأة البدينة مقارنة بالرجل البدين أن معدل االيض لدى الرجل يزيد 
مرأة، وذلك لكبر حجم الرجل وزيادة الكتلة العضلية لديه. كما أنه بسبب كبر مقارنة بال %01-5بنسبة 

حجم جسم الرجل ووزنه، فإن إحتياحه للطاقة أعلى عمومًا من المرأة، مما يجعل الرجل قادرًا على إحداث 
ذية في مجلة التغ 4102وفي دراسة نشرت في عام   .عجزًا في الطاقة الناجمة عن الحمية أكبر من المرأة 

البريطانية، قارنت بين فقدان الوزن لدى الرجال البدناء مقارنة بالنساء البدينات، وأوضحت أن الرجال فقدوا 
وزنًا أكثر من النساء خالل الشهرين األولين، وكان السبب هو فقدان الرجال لكتلة عضلية أكبر خالل تلك 

 وزن متشابه لدى الرجال والنساء، مما يعني أنالفترة، لكن خالل األربعة األشهر الالحقة كان الفقد في ال
 فقدان الوزن لدى المرأة كان أبطأ وأخذ وقتًا أطول لكي يظهر بوضوح مقارنة بالرجل.

في  4112الرجل، ففي دراسة تم نشرها في عام درة على تثبيط الشعور بالجوع من ويبدو أن المرأة أقل ق
أوضحت أن إستجابة المرأة في منطقة في المخ مسئولة عن حث وقائع األكاديمية الوطنية للعلوم )بأمريكا( 

الشخص على األكل أختلفت عن استجابة الرجل، عندما طلبوا منهم مراقبة وشّم وتذوق بعض االطعمة، 
كما يظهر أن استجابة الهرمونين  .مما يوحي بأن المرأة أقل مقاومة على كبح رغبتها باألكل من الرجل

المحفزان على الجوع والشبع يختلفان لدى المرأة مقارنة بالرجل بعد القيام بنشاط بدني، فنتائج دراسة علمية 
وهو  ( (Ghrelinنيفي المجلة األمريكية للفسيولوجيا أشارت إلى أن هرمون الجريل 4112نشرت في عام 

 أرتفع بشكل أكبر لدى المرأة مقارنة بالرجل بعد القيام بتمرينات بدنية،الهرمون المحفز للجوع لدى اإلنسان 
 .المحفز على الشبع لدى المرأة بصورة أكبر مما لدى الرجل (Leptin) بينما انخفض تركيز هرمون اللبتن

ن أ ويعتقد العديد من العلماء أن مقاومة المرأة لفقدان الشحوم هو نتاج طبيعي لتكوينها الفسيولوجي، حيث
جسمها مهيأ أصاًل للمحافظة على حد أدنى من الشحوم، لكي تكون مستعدة للحمل واإلنجاب واإلرضاع 



 

 

في حالة حدوث اإلخصاب، ولهذا فعندما تنخفض نسبة الشحوم لدى المرأة عن حد معين نجد أن دورتها 
ة للجنين، اء والطاقالشهرية تتوقف، كناية عن عدم قدرتها على اإلخصاب وتدني قدرتها على توفير الغذ

 من المخزون الشحمي لديها، في حالة حدوث الحمل.
 


