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الجلسة الثانية

أهداف الجلسة التدريبية
الهدف العام
تهدف هذه الجلسة إلى إكساب الطلبة المعارف والمفاهيم األساسية حول أهمية ممارسة النشاط البدني للصحة  ,وتطبيق أهم النصائح واإلرشادات حول ممارسة النشاط البدني.

األهداف الخاصة
عزيزي الطالب في نهاية الدرس سوف تكون قادرا ً على أن:

❖ تعرف النشاط البدني بطريقة صحيحة.
❖ تعدد مستويات أهمية النشاط البدني على الصحة.
❖ تتعرف على فوائد ممارسة النشاط البدني.
❖ تعدد التوصيات الدولية لممارسة النشاط البدني لتعزيز الصحة.

❖ تصنف األنشطة البدنية وفقا ً لهرم النشاط البدني.
❖ تتعرف على األنشطة البدنية وفقا ً لهرم النشاط البدني.
❖ تتعرف على الممارسات الصحيحة لتجنب سلوك الخمول البدني.
❖ تعدد المهارات واالرشادات المرتبطة بممارسة النشاط البدني.
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المقدمة
اتفق أحمد وعبد العزيز على كسر الروتين اليومي بممارسة النشاط الرياضي الحر لتحسين الصحة ،ولكن اختلفوا حول كيفية وضع تصور لهذا النشاط ،وبعد التواصل مع مدرب
اللياقة البدنية ،زودهم بجدول التوصيات الدولية لممارسة النشاط البددني والرياضدي للصدحة ،موضدحا ً فيد ندو وشددة النشداط البددني أو الرياضدي والمددة الموصدى بهدا فدي اليدوم
والتكرار األسبوعي وذلك بحسب كل فئة عمرية..

ما المقصود بالنشاط البدني ؟
النشاط البدني « :هو حركة الجسم التي يصرف فيها طاقة تزيد عن الطاقة التي يصرفها في الراحة».
مثل :نزول الدرج واألعمال المنزلية  ...إلخ.
ما المقصود باألنشطة البدنية المعززة للصحة ؟
كبدارا
األنشطة البدنية المعززة للصحة :هي كافة األنشطة البدنية الحركية التي تؤدى بشكل صحيح ،وتسهم في تعزيز صحة األفراد بمختلف الفئات العمرية للمجتمع ،سواء كدانوا
ً
ذكورا أو إناثًا ،أصحاء أو مرضدى أو ذوي احتياجدات خاصدة ،فتشدمل كافدة الحركدات البدنيدة خد ل اليدوم بمدا فدي ذلدك الحركدة والنشداط خد ل فتدرة العمدل ،كالمشدي
صغارا،
أو
ً
ً
وصعود الدرج وحمل األشياء ونقلها ...إلخ ،وممارسة الرياضة التنافسية والترويحية ؛ ككرة القدم والهرولة والسباحة...إلخ.
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مستويات أهمية ممارسة النشاط البدني:
تم تصنيف مستويات أهمية ممارسة النشاط البدني لألفراد إلى ث ثة مستويات هي:
المستوى

وصف المستوى

مثال

النتيجة

مستوى الرفاهية (الكمالية)

تكون في ممارسة النشاط البدني أو الرياضي ممارسة مكثفة ،وبذلك تكون
فوائدها الصحية أكثر.

جري يومي لمدة ساعة.

بوجودها تتحقق المنافع ،وبدونها ال توجد
أضرار.

مستوى الحاجة (وقاية)

تكون في ممارسة النشاط البدني أو الرياضي ممارسة معتدلة وفق
التوصيات دون زيادة ،وهذا المستوى عادة يعد مناسبًا لألصحاء كعامل
وقاية ،خاصة لمن لديهم استعداد وراثي لإلصابة بأمراض قلة الحركة.

المشي السريع وبعض الرياضات
كالسباحة لمن لدي قابلية للسمنة.

بوجودها تتحقق المنافع ،وبدونها قد توجد
أضرار.

مستوى الضرورة (ع ج)

تكون ممارسة النشاط البدني أو الرياضي ممارسة مقننة ،لمن هم مصابون
ببعض األمراض التي تسمح بممارسة النشاط البدني وفق التوصيات المناسبة
لهم ،وذلك كجزء من ع ج حاالتهم المرضية كمرضى السكري والسمنة
وارتفا ضغط الدم وما شابهها من أمراض قلة الحركة.

المشي اليومي لمرضى السكري.

تدريب رياضي مكثف.

بوجودها تتحقق المنافع ،وبدونها توجد
األضرار والمضاعفات.
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فوائد ممارسة النشاط البدني:
لممارسة النشاط البدني المناسب وفق التوصيات الدولية فوائد عديدة سواء كانت بدنية أو نفسية أو عقلية أو اجتماعية ،وهذه الفوائد على النحو اآلتي:
الجانب االجتماعي:

الجانب النفسي:
الجانب العقلي:

تقلل من أثر القلق والتوتر واالكتئاب.

تزيد معدالت مقاومة ضغوط التعب.

2
4

1

3

تعزز من ضبط االنفعاالت المختلفة.

تحسن الشعور بالثقة والرضى عن الذات.
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فوائد ممارسة النشاط البدني:
لممارسة النشاط البدني المناسب وفق التوصيات الدولية فوائد عديدة سواء كانت بدنية أو نفسية أو عقلية أو اجتماعية ،وهذه الفوائد على النحو اآلتي:
الجانب العقلي:
الجانب العقلي:

تحسن من كفاءة وظائف الدماغ وتطور القدرات العقلية المختلفة.
تعزز المستوى التحصيلي المتعلق بالفهم واالستيعاب الذهني.
تحسين المزاج بشكل عام.
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فوائد ممارسة النشاط البدني:
لممارسة النشاط البدني المناسب وفق التوصيات الدولية فوائد عديدة سواء كانت بدنية أو نفسية أو عقلية أو اجتماعية ،وهذه الفوائد على النحو اآلتي:
الجانب االجتماعي:
الجانب العقلي:

تحسين التفاعل االجتماعي ومهارات االتصال.
تزيد الوعي االجتماعي والتفاعل اإليجابي.
ترفع كفاءة التعبير عن الذات وتكوين الصداقات.
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فوائد ممارسة النشاط البدني:
لممارسة النشاط البدني المناسب وفق التوصيات الدولية فوائد عديدة سواء كانت بدنية أو نفسية أو عقلية أو اجتماعية ،وهذه الفوائد على النحو اآلتي:
الجانب البدني (أجهزة الجسم):
تحسين وظائف كفاءة القلب والرئتين ،بما في ذلك تحسين انتظام ضربات القلب.
تحسن لياقة العض ت ومرونة المفاصل.
تحسن كفاءة عمل الجهاز العصبي.
تعزز من كثافة العظام مما يقلل احتمال تعرضها للكسر.
تخفّض نسبة الشحوم في الجسم ,وتحسين وظائف األوعية الدموية.
تخفّض مخاطر اإلصابة بأمراض شرايين القلب التاجية.
تخفّض ضغط الدم الشرياني إذا كان مرتفعًا.
تزيد حساسية الجسم لألنسولين ،مما تخفض من احتمالية اإلصابة بمرض السكري (النو الثاني).
تخفّض نسبة الشحوم في الجسم ,وتحسين وظائف األوعية الدموية.
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التوصيات الدولية المعتمدة لألنشطة البدنية والرياضية
توصي المنظمات الدولية المعتمدة مثل الكلية األمريكية للطب الرياضي والكلية األوروبية لعلوم الرياضة بوجوب ممارسة النشاط البدني بشكل مندتظم معظدم
أيام األسبو .
وفيما يلي ملخص هذه التوصيات:

 -أن يكددددون مسددددتوى المجهددددود البددددددني

 -المدة الزمنية تتراوح بين ( )60 – 30دقيقة فدي

متوسط الشدة على األقل.

اليدددوم ،هدددذا باإلضدددافة إلدددى إمكانيدددة تجزئتهدددا إلدددى
فترات متقطعة بشرط أال تقدل كدل فتدرة عدن ()10
دقائق متواصلة من الممارسة وأن ال تشمل اإلحماء
والتهدئة.

 -أمددا مددا يتعلددق بتحديددد عدددد أيددام الممارسددة؛ ففيدد

مرونة ،بشرط أن ال يقل عن ( )5أيام في األسبو ،
أما إذا كان مستوى الجهد عاليًدا ،فيكفدي ( )4-3أيدام
بشددرط أن يكددون مسددتوى المجهددود عددالي الشدددة فددي
جميع أيام التدريب.
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جدول يوضح ملخص التوصيات الدولية لألنشطة البدنية المعززة للصحة للكبار ( 64 – 18سنة)

نو النشاط البدني

شدة النشاط البدني

مدة النشاط البدني

التكرار األسبوعي

أنشطة هوائية

متوسطة أو فوق متوسط

150دقيقة/األسبو

5أيام<

أنشطة هوائية

عالية الشدة

75دقيقة/األسبو

3أيام<

أنشطة مختلطة

بين متوسطة وعالية الشدة

يتم عمل موازنة

4أيام<

تمرينات
مقاومة (قوة)

50–70%
من القوة القصوى

3مجموعات عضلية
كل مجموعة 8×3

بالتبادل مع األنشطة األخرى ~ 2/األسبو

تمرينات
إطالة ومرونة

ليس لها شدة
لكن بدون مبالغة

شاملة لمعظم المفاصل والعض ت الكبيرة

خ ل أيام التدريب

يمكن تحقيق الفوائد الصحية من ممارسة النشاط البدني بشدة عالية كالجري وكرة القدم بما مجموع  75دقيقة ،فيما ال يقل عن  3أيام في األسبو  ،كمدا تؤكدد التوصديات الحديثدة
على أهمية القيام بتمرينات القوة ،كالتدريب باألثقال مرتين في األسبو  ،وذلك لتقوية العض ت والعظام ،باإلضافة إلى أهمية عمل تمرينات المروندة واإلطالدة ،مدع أهميدة التقليدل
من سلوك الخمول البدني وعدم الحركة.
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هرم النشاط البدني وصحة اإلنسان
هو تصنيف لألنشطة البدنية المناسبة لصحة اإلنسان ،مقسمة إلى أربعة مستويات وموضوعة على هيئة
هرم ،على غرار الهرم الغذائي المعروف.
المستوى األول (قاعدة الهرم):
تمثدددل جميدددع األنشدددطة البدنيدددة الحياتيدددة .مثدددل المشدددي ،صدددعود الددددرج ،حمدددل

تمرينات
المرونة

االحتياجات من أماكن التسوق ،والقيام باألعمدال البدنيدة المنزليدة .وينبغدي القيدام

القوة
العضلية
والتحمل
العضلي

بهذه األعمال بصورة يومية واإلكثار منها قدر المستطا  .وتساهم هدذه األنشدطة
األنشطة
الرياضية
والترويحية

البدنيددة فددي زيددادة الطاقددة المصددروفة لدددى اإلنسددان بشددكل ملحددوظ علددى الم ددى
الطويل ،مما يساعد في الوقاية من السمنة .كما أن لهذه األنشطة دورا ً كبيدرا َ فدي

األنشطة
الهوائية

المحافظة على الحالة الوظيفية ألجهزة الجسم بصورة سدليمة ،خاصدة لددى كبدار

السن.

المستوى األول

األنشطة البدنية الحياتية
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هرم النشاط البدني وصحة اإلنسان
هو تصنيف لألنشطة البدنية المناسبة لصحة اإلنسان ،مقسمة إلى أربعة مستويات وموضوعة على هيئة
هرم ،على غرار الهرم الغذائي المعروف.
المستوى الثاني:
تتمثل أنشطة المستوى الثاني في نوعين من األنشطة البدنيدة :األول منهدا هدو مدا

تمرينات
المرونة

يسمى باألنشطة الهوائية وهى أنشطة ذات وتيرة مستمرة تختلف في شدتها تبعا َ

القوة
العضلية
والتحمل
العضلي

نظدرا ألن عضد ت
للعمر واللياقة البدنية للشخص .وسميت التمرينات الهوائيدة،
ً
الجسم تحصل على الطاقة في أثناء انقباضها من األكسجين الموجدود فدي الهدواء

المستوى الثاني

المستنشق .ومن أمثلة هذا النو المشي السريع ،والهرولدة ،والجدري لمدن تسدمح

األنشطة
الرياضية
والترويحية

األنشطة
الهوائية

 5-3مرات في
االسبو

ل لياقت البدنية ،والسباحة ،وركوب الدراجة ،وقفر الحبل.

أما النو الثداني مدن األنشدطة فتتمثدل فدي جميدع األنشدطة الرياضدية والترويحيدة
كممارسة كرة القدم والسلة والريشة الطائرة ،وينبغدي ممارسدة األنشدطة الهوائيدة

المستوى األول

األنشطة البدنية الحياتية

والرياضية الترويحية مدة تتراوح من  30 – 20دقيقة في كل مرة بمعددل – 3
 5مرات في األسبو .

هرم النـــشاط البـــدني
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هرم النشاط البدني وصحة اإلنسان
هو تصنيف لألنشطة البدنية المناسبة لصحة اإلنسان ،مقسمة إلى أربعة مستويات وموضوعة على هيئة
هرم ،على غرار الهرم الغذائي المعروف.
المستوى الثالث:
المستوى الثالث

وتتكون أنشطة المستوى الثالث من نوعين من التمرينات البدنية هدي ( تمريندات
تقوية العض ت وزيادة تحملها – تمرينات المرونة) .وتمرينات تقوية العض ت

تمرينات
المرونة

القوة
العضلية
والتحمل
العضلي

 3-2مرات في
االسبو

وزيادة تحملها تتم باستخدام األثقال ،حبال مطاطية ،أو غيرهدا مدن وسدائل تقويدة
العض ت ويوصي بأن تكون هذه المقومات غير عالية وبمعدل  12 – 8تكرارا ً

المستوى الثاني

في كل مرة .أمدا تمريندات المروندة فغرضدها تحسدين مروندة المفاصدل واإلطالدة

األنشطة
الرياضية
والترويحية

األنشطة
الهوائية

 5-3مرات في
االسبو

للعض ت ،مما يقلل من احتمالية حدوث اإلصابات ،وتسهم بقدر كبيدر علدى أداء

الحركددات بصددورة إنسدديابية ومددؤثرة ،وتعمددل علددى تطددوير السددمات اإلراديددة:
كالشجاعة والثقة بالنفس.

المستوى األول

األنشطة البدنية الحياتية

وتشير التوصيات إلى أن تتم ممارسة تمرينات القوة العضلية وتمرينات المرونة
بمعدل  3 – 2مرات في األسبو .

هرم النـــشاط البـــدني
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هرم النشاط البدني وصحة اإلنسان
هو تصنيف لألنشطة البدنية المناسبة لصحة اإلنسان ،مقسمة إلى أربعة مستويات وموضوعة على هيئة
هرم ،على غرار الهرم الغذائي المعروف.

المستوى الرابع

الراحة
والخمول

المستوى الرابع:
المستوى الثالث

يتمثددل المسددتوى الرابددع فددي الراحددة والخمددول الددذي ينبغددي االبتعدداد عنهم دا قدددر
المستطا  ،ومن ذلك اإلق ل مدن فتدرة الجلدوس أمدام التلفداز أو الكمبيدوتر (بحدد

تمرينات
المرونة

اإلق قدر
المستطا

القوة
العضلية
والتحمل
العضلي

 3-2مرات في
االسبو

أقصى ساعتان في اليوم) أو يتخللها نشاط بدني كإجراء بعض التمريندات لتقويدة
العض ت.

المستوى الثاني

األنشطة
الرياضية
والترويحية

األنشطة
الهوائية

المستوى األول

األنشطة البدنية الحياتية
هرم النـــشاط البـــدني
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مفهوم الخمول البدني وخطره على الصحة:
يُع ُّد الخمول البدني كالجلوس واالستلقاء أحد أهم العوامل الرئيسة للوفيات والعديد من أمراض قلة الحركة ،ويمكن وصف بأن :

يكون خ ل فترة اليقظة .

تستخدم في مجموعات عضلية قليلة.

معظم العض ت ساكنة.

الحركة البدنية خفيفة جدًّا.
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مفهوم سلوك الخمول البدني:
يقصد بسلوك الخمول البدني :المداومة على أوضا الخمول؛ كالجلوس لفترات طويلة أثناء فترة االستيقاظ لمدة تتجاوز الساعة ،وكذلك إذا زادت عدد ساعات الجلوس عن ث ث ساعات في
اليوم .ويزيد الخطر إذا كان ذلك جز ًءا من نمط الحياة للفرد؛ ألن ذلك يعرض الفرد للعديد من األمراض.
أسباب سلوك الخمول البدني:
 نقص الوعي بخطورة سلوك الخمول البدني. -طبيعة العمل أو الدراسة التي تتطلب الجلوس لفترات طويلة.

 طبيعة نمط الحياة اليومي كعادات مشاهدة التلفاز واستخدامات الهواتف الذكية والحاسب ...إلخ. سوء التغذية كاإلكثار من السكريات والحلويات مما يسبب الخمول والكسل. مع م حظة أن هناك عوامل مرضية تسبب الخمول البدني منها : -بعض األمراض التي من أعراضها الكسل والخمول مثل :فقر الدم ،ونقص الحديد.

 -بعض األمراض النفسية كاالكتئاب.
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ممارسات لتجنب سلوك الخمول البدني:

قطع سلوك الخمول ولو لبضع
دقائق (كل  30دقيقة)

ممارسة األنشطة البدنية الحياتية كالمشي
مث ً

اخدم نفسك دائما ً بنفسك (في البيت –
في العمل – في السوق)

القيام ببعض المهام أثناء العمل من
وضع الوقوف ما أمكن ذلك
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أهم المهارات واإلرشادات المرتبطة بممارسة النشاط البدني

▪ قبددددل بدددددء ممارسددددة األنشددددطة

▪ ينبغددددي ارتددددداء الحددددذاء الرياضددددي المناسددددب،

▪ اختيددار الوقددت والمكددان المناسددبين ،حيددث ينبغددي تجنددب الممارس دة فددي

البدنيددة ينبغددي ارتددداء الم بددس

فالهرولددة والجددري لهمددا حددذاء خدداص يسدداعد

أوقات الحرارة أو البرودة الشديدتين ،مع االبتعاد ما أمكدن عدن األمداكن

القطنية المريحة ،واالبتعاد عن

على امتصداص الصددمات ويقلدل مدن اإلجهداد

التي يزداد فيها تلوث الهواء مثل أرصفة الشوار المزدحمة بالسيارات.

الم بددس الب سددتيكية ،أو التددي

علدددددى مفصدددددلي الكاحدددددل والركبدددددة ،كمدددددا أن

كما يستحسن في حالة الهرولة أو الجدري أن يدتم ذلدك علدى أرض ليندة،

ال تسمح بتبخر العرق.

الرياضددددات األخددددرى كددددالتنس وغيرهددددا لهددددا

كأرضية الترتان أو األرض الترابية وليست اإلسفلتية أو اإلسمنتية اللتان

أحذيتها المناسبة التي تمنع االنزالق.

تسببان إجهادا ً على المفاصل.
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أهم المهارات واإلرشادات المرتبطة بممارسة النشاط البدني

▪ ال تمدارس النشدداط البددني المرتفددع

▪ من الضدروري وضدع أهدداف

▪ تشير التوصيات الصادرة من الجمعيات الطبيدة المتخصصدة

▪ يجدددددددددب بددددددددددء

الشددددة بعدددد تنددداول وجبدددة غذائيدددة

طويلة األمدد ،والبددء بالتددريج

إلى أن أي شدخص دون األربعدين مدن العمدر وال يعداني مدن

الممارسددددددددددددددددددة

دسمة ،بل انتظر من سداعتين إلدى

سدددواء فدددي الشددددة أو المددددة أو

مشدددك ت صدددحية ،ولددديس لديددد أي مخددداطر صدددحية مهيدددأة

باإلحمددددددداء ثدددددددم

ث ث سداعات ،ثدم مدارس نشداطك

حتددى تكددرار الممارسددة ،وفددي

لإلصددابة بددأمراض القلددب التاجيددة ،يمكندد ممارسددة النشدداط

االنتهدددددددددددددددددددددداء

البدني المفضل .وال تنس تعويض

حالددددة االنقطددددا لسددددبب مددددن

البدني بدون الحاجة إلى إجراء كشف طبي .أما من هو فوق

بالتهدئدددددة ،مددددددع

السوائل المفقودة من خ ل العدرق

األسدددباب ،ال بدددد مدددن مراعددداة

األربعددين مددن العمددر أو ممددن يعددانون مددن مخدداطر اإلصددابة

عددددددددم إغفدددددددال

بشرب كميات كافية من الماء.

التدرج أيضا ً.

بأمراض القلب ،فيلزمد إجدراء الفحدص الطبدي بمدا فدي ذلدك

تمرينددددددددددددددددددددات

عمل تخطيط للقلب أثناء الجهد.

اإلطالة.
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الملخص
تتناول هذه الجلسة النشاط البدني المعزز للصحة بمستويات المختلفة ،وكذلك فوائده على الجانب النفسي والعقلي واالجتماعي والبدني ،باإلضافة إلى التوصيات الدولية المعتمدة ،وتصنيف
األنشطة البدنية المناسبة لصحة اإلنسان ( هرم النشاط البدني)  ،مع توضيح أسباب سلوك الخمول البدني وكيفية تجنب  ،واالشتراطات التي يجب توافرها قبل وأثناء وبعد ممارسة النشاط
البدني أو الرياضي.
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المصطلحات

Physical Activity
International Physical Activity Recommendations
Sedentary Behavior
Physical Activity Pyramid
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النشاط البدني
التوصيات الدولية للنشاط البدني
سلوك الخمول البدني
هرم النشاط البدني
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كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

اللياقة والثقافة الصحية ( 1202فجب)

عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة
Health - related physical Fitness
تم التطوير بوحدة تطوير المحتوى الرقمي
عمادة التعام ت اإللكترونية واالتصاالت
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