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 البدني؟ والنشاط الحمية إتباع من بالرغم للوزن  ثبات يحدث لماذا
المعلوم أن النشاط البدني يسهم بدور ملحوظ في ضبط الوزن وفقدانه، فهو يساعد على حرق الشحوم إن من 

نتيجة للحمية الغذائية، ويزيد من معدل األيض في الراحة )العمليات كوقود، ويقلل من فقدان العضالت 
الحيوية التي تجري داخل الجسم بغرض البناء أو الهدم(، ويقلل من استعادة الوزن المفقود. كما يقود إلى 
جملة من الفوائد الصحية األخرى. ولهذا ُيجمع المختصون على ضرورة أن يترافق النشاط البدني مع الحمية 

 .من أجل فقدان الوزن 

دقيقة  033مما ال شك فيه أن ممارسة النشاط البدني المعتدل الشدة بانتظام وبالمدة الكافية في األسبوع )و 
فأكثر في األسبوع( مع ضبط كمية ونوعية الطعام المتناول يعدان أساس عملية انقاص الوزن، إال أن البعض 

لوزن، بعد فترة من إتباعهم الحمية والنشاط البدني، خاصة من األشخاص يعاني أحيانًا مما يسمى بثبات ا
 .مع اقترابهم من الوزن المنشود

وهذا الثبات في الوزن شيء متوقع، حيث أن الجسم يحاول أن يقاوم أي تغير ملحوظ في الوزن المعتاد 
البدني ومع  اطعليه. ويمكن تسمية ذلك بثبات الوزن إذا كان الشخص مستمرًا في الحمية وفي ممارسة النش

أسابيع تقريبًا. فما هي أسباب ذلك، وما هي اإلجراءات  0ذلك ال يوجد لديه أي انخفاض في وزنه لمدة 
  التي يمكن إتباعها لكي يتمكن الشخص من كسر حالة الثبات هذه؟

 مأواًل، إذا كان فقدان الوزن متواصاًل، حتى ولو كان أقل من المعتاد، فعلى الشخص االستمرار بنظا 
الحمية )والنشاط البدني( الحالي، وبالتالي فال ننصح بتغيير أي شيء في نظام الشخص إال حسب 

  .رغبات الشخص بالتنويع في بعض األطعمة مع اإلبقاء على كمية السعرارت الحرارية بدون تعديل
  اليوم من جراء كجم خالل  2-1ثانيًا، ال بد من القول أيضًا أن الوزن يمكن له أن يتفاوت في حدود

تناول الطعام والسوائل وممارسة النشاط البدني، فليس غريبًا عندما تكون تغذيتك عالية بالكربوهيدرات 
وتتناول الملح بحرية تامة أن يكون هناك احتباس لبعض السوائل في الجسم، وعندما تتدرب لفترة طويلة 

ًا أن ه الكفاية، فليس من المستغرب أيضوتتعرق كثيرًا مع عدم تعويض تلك السوائل المفقودة بما في
كجم، لكن سرعان ما يعود مع تناول السوائل. لذا ُينصح بعدم أخذ قياس الوزن  2-1ينخفض الوزن من 

كل يوم، بل ُيكتفي بيوم أو يومين في األسبوع، وفي وقت ثابت ومحدد، مثاًل في الصباح بعد االسيقاظ 
  .من النوم

  قبل البدء ببرنامج الحمية يحتوي على كمية غنية من الكربوهيدرات، ثم بعد أحيانًا، يكون طعام الشخص
كجم، فيفرح بذلك ويعتقد أن تلك  2اتباعه حمية فقيرة بالكربوهيدرات بيومين، فسيفقد الشخص حوالي 
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كجم من  2الخسارة في الوزن هي كلها من الشحوم!، وفي الواقع فمن المستحيل أن يفقد الشخص مقدار 
في يومين، ألن النقص )العجز( المتوقع في السعرات الحرارية من جراء الحمية غالبًا لن يتجاوز  الشحوم

كيلو سعر حراري، ولو كان الوزن المفقود حقيقة يبلغ  2333-1333في المتوسط خالل هذين اليومين 
 2333-1333سعرًأ حراريًا وليس  10333كجم فهذا يتطلب عجزًا في الطاقة ال يقل مقداره عن  2

كيلو سعر حراري. إذن ماذا حدث؟ في الواقع الذي حدث أن الجسم كان مخزنًا كمية من الكربوهيدرات 
جم، وكل جرام من هذا الجليكوجين  033-033على هيئة جليكوجين في الكبد وفي العضالت في حدود 

ويتحرر  كمية الجليكوجينجم ماء، ومع الحمية الفقيرة بالكربوهيدرات سيفقد الجسم  2.2يرتبط )يحتفظ( بـ 
  .كجم بسبب ذلك فقط 2-1.0الماء المتصل به، وبالتالي فليس مستغربًا أن ينقص الوزن في حدود 

  وينبغي أن ال ننسى إن من المتوقع انخفاض الوزن بشكل مطلق )عدد الكيلوجرامات( في البداية بصورة
 133بيل المثال لو أن شخصًا وزنه أكبر مما هو حاصل بعد فقدان كمية ملحوظة من الوزن، فعلى س

من وزنه )وكيلو جرام واحد ضمن الحدود الموصى بها  %1كجم وفقد في األسبوع األول واحد كجم، أي 
كجم في األسبوع(، لكن لنفترض أنه في األسبوع العشرين مثاًل منذ بدء  1- 3.0من الفقد، أي من 
جرام  033يفقد أقل من واحد كجم، أو حوالي فيعني أنه س %1كجم، فلو فقد  03الحمية أصبح وزنه 

فقط. ويعود السبب إلى أن الفرق بين متطلبات السعرات الحرارية المتناولة من أجل المحافظة على الوزن 
فاض ( تصبح أقل مع كل انخالحالي وتلك السعرات المطلوبة للوصول للوزن المستهدف )الوزن المثالي

 ن. في الوز 
 ينبغي اتباعها لكسر )أو تجنب( ثبات الوزن ما يلي، على افتراض أن الشخص ملتزم من الحلول التي  و

 :تمامًا بالحمية وبرنامج النشاط البدني بدون أي إخالل

حاول تقييم احتياجك من السعرات المتناولة بين فترة وأخرى )كل أسبوعين أو ثالثة أو متى ما فقدت  -1
عجز حقيقي بين االحتياج الفعلي من السعرات الحرارية كمية محسوسة من الوزن( لكي تحافظ على 

 2033والسعرات الحرارية المخصصة لللحمية، فمثاًل لو تم تقييم احتياجك الفعلي مع بداية الحمية بــ 
سعر حراري في اليوم،  033فهناك عجز في الطاقة مقداره  2233سعر حراري وسعرات الحمية تبلغ 
سعر حراري  2033وجرامات لن يكون احتياجك الفعلي المتناول هو لكن بعد انخفاض وزنك عدة كيل

بل أقل من ذلك، مما قد يحدث تضخيم لعجز الطاقة، وستكون حسابات فقدان الوزن غير دقيقة. وال 
تنسى أن عمليات األيض في الراحة ستنخفض قلياًل مع انخفاض الوزن، خاصة مع فقدان بعض من 

فقود، لذا تكمن أهمية ممارسة تمرينات المقاومة مع التمرينات الهوائية، الكتلة العضلية ضمن الوزن الم
 .ليس لزيادة مصروف الطاقة فحسب بل لتنشيط عمليات األيض بالراحة وتقليل فقدان العضالت
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في حالة ثبات الوزن حاول أن تجرب حذف وجبة العشاء في يوم واحد في األسبوع أو تخفض الطاقة  -2
حد فقط، ألن حذف وجبة في يوم واحد من غير المتوقع أن يؤثر على مستوى األيض المتناولة ليوم وا

في الراحة بشكل كبير، لكن تجنب أن يكون ذلك لعدة مرات في األسبوع حتى ال ينخفض معدل األيض، 
وحتى ال تفقد مغذيات وفيتامينات مهمة من جراء ذلك، ألنه في هذه الحالة ستشعر بالتعب وعدم المقدرة 

 .ى ممارسة النشاط البدني أيضاً عل

 جرب أيضًا أن تجعل عدد السعرات الحرارية المتناولة مختلفة قلياًل بين أيام األسبوع وعلى شكل دورات -0
(cycles)  متعاقبة، على أن يكون المجموع الكلي للسعرات الحرارية في األسبوع هو نفسه، فمثاًل لو

وفي يومين آخرين  1033راري، أجعله يكون في يومين سعر ح 1033كان المتناول اليومي المقرر 
 .سعر حراري، وهكذا 1033

فيما يتعلق بالنشاط البدني، فيحدث أن يحصل ارتفاع في كفاءة العمل )الشغل( العضلي، من جراء  -0
االستمرار في ممارسة نشاط بدني محدد مع الوقت )بعد عدة اسابيع أو عدة أشهر(، مما يعني أن 

ن يالجسم أصبح متعودًا على نفس النشاط، األمر الذي يجعل العضالت أكثر كفاءة في حرق األكسج
خالل ذلك النشاط، أي أكثر كفاءة في صرف الطاقة مقابل استهالك األكسجين. والذي يدعو إلى إرباك 
كفاءة تلك العضالت عن طريق ممارسة نشاط آخر، يوظف عضالت أخرى أو يستخدم تلك العضالت 

 وبطريقة مختلفة عما سبق. فمثاًل يمكن للشخص المشي على أرض رملية بداًل من االسفلتية )أ
االسمنتية(، أو ممارسة المشي بسرعة عالية ثم بطيئة والمناوبة بينهما كل عدة دقائق. كما يمكن 
للشخص ممارسة السباحة أو ركوب الدراجة الثابتة لبعض األيام بداًل من المشي، وهكذا. كما يمكن له 

داًل من رفع طاطية بممارسة تمرينات لتقوية العضالت بطريقة مختلفة عما سبق كأن يستخدم الحبال الم
 األثقال. 

باإلضافة إلى ما سبق، يمكن للشخص السليم الذي ال يعاني من مخاطر قلبية )كالتدخين أو ارتفاع  -0
الضغط او ارتفاع الكوليستيرول أو المصاب بداء السكري، خاصة مع التقدم في العمر( أن يقوم بتجريب 

باستخدام دراجة الجهد )حتى ال تتأثر سلبًا  (HIIT) لشدةممارسة ما يسمى بالتمرينات الفترية المرتفعة ا
ثانية  03-10مفاصل الجسم السفلية من جراء الجري(، وذلك بأن يدير الدواستين بسرعة عالية لمدة 

)بعد فترة كافية من اإلحماء عند شدة معتدلة(، ثم يلي ذلك تحريك الدواستين بسرعة معتدلة أو خفيفة 
، ومع تحسن لياقته البدنية يمكنه تقليص مدة فترة السرعة المعتدلة لتصبح ثانية أخرى  03-03لمدة 

  .قريبة جدًا من فترات السرعة العالية
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أمر آخر ال يقل أهمية عما سبق، أال وهو أن تكون ساعات الجلوس لدى الشخص قد ازدادت، على  -0
س ه ينبغي أن ال تزيد مدة الجلو الرغم من ممارسته لنفس المدة من النشاط البدني. والجدير بالذكر أن

دقيقة، حيث ال بد من كسر ساعات الجلوس الطويل بالحركة )كالمشي في  03-03المتواصل عن 
  .المكان( لعدة دقائق بين فترة وأخرى 

ينبغي أيضًا اإلنتباه لعدد ساعات النوم، فقد تكون ساعات النوم في الليل قد نقصت. وهذا يؤثر سلبًا  -2
مون النمو وهرمونات أخرى له عالقة بالشعور بالشبع وبالجوع، وكذلك على إفراز هرمونات على افراز هر 

 .ساعات من النوم ليالً  0اإلجهاد كهرمون الكورتيزول، لذا حاول أن تحصل على 

أخيرًا، ينبغي اإلبتعاد عن الضغوط النفسية قدر المستطاع، ألنها تزيد من إفراز هرمون الكورتيزول،  -0
دوره يرفع من مستوى السكر في الدم مما يجعل الجسم يزيد من إفراز هرمون االنسولين من أجل والذي ب

 خفض مستوى السكر في الدم مما يجعل الشخص يشعر بالحاجة لتناول مزيد من السكريات.
 


