
 

 تأثير النشاط البدني في تحسين الحالة المزاجية

 الرياضة دواء للنفس والروح

 الحفاظ على سالمتنا وعلى سالمة  جلأهنة التي تم فرضها على شعبنا من في ظل الظروف الرا

مع عدد محدود من  فراغ ، وما يقتضي ذلك من وجود وقتلألبناءو المرافق التعليمية أ لألهلطفالنا، من تعليق العمل أ

كانت تمارس في النوادي الرياضية هم من ذلك كله هو الحد من الحركة البدنية التي لنشاطات التي يمكن ممارستها. واألا

 التنزه في الهواء الطلق. عند و في االماكن العامةأ

وغيرها السكري  السمنة،ب، المزمنة، كأمراض القل باألمراضصابة في التقليل من مخاطر اإل ا  مهم ا  دور كما للرياضة

زلية. أيدة ووط عالقة-خاصوتحسين المزاج بشكل  –الكثير. فإن العالقة بين النشاط البدني والصحة النفسية بشكل عام 

 American Psychologicalمريكية لعلم النفس جرتها الجمعية األأدراسة  الدراسات ومنهاثبتت أفقد 

Association يضا في الوقاية من بدايات االضطرابات أوعلى قدرته  المزاج،تحسين قدرة النشاط البدني في  على

 .Low Self Esteemالذات المتدني  وتقدير Depression النفسية كاالكتئاب

 لق بالنشاط البدني تقتضي ممارسة يتع بما American Heart Associationمريكية توصيات جمعية القلب األ

 دقيقة من النشاط البدني الشديد. 75 و أمن التمارين متوسطة الشدة  بوعيا  سأدقيقة  150

دوات األباستخدام   ا  دقيقة يومي 30-15تتراوح من  المنزل مدةممارسة الرياضة داخل بما في ظروفنا الحالية، فننصح أ

طفالنا بالنشاط أاشراك  والحصص الرياضية على االنترنت،  عن طريق مشاهدة ، حسب امكانياتهلدينا كل   المتوفرة

 البدني .

لرياضة هي عبارة عن أداء مجهود جسدي عادي، أو ممارسة مهارة معينة، وتحكمها مجموعة من ا

 .القواعد والخطوات

 فوائد الرياضة النفسية
يمكن  الصعبة، في المراحل الحياتية ممارسة التمارين الرياضية بشكٍل يومّي ومنتظم، خصوصا   : إنالمزاجتحسين 

 أيضا  علىن يساعدكم على تخطي هذه األزمات نفسيا . فالرياضة ال تنّشط الدورة الدموية فقط في الجسم، بل تعمل أ

والتي تحارب المزاج السيء ومشاعر  إفراز الدماغ لهرمونات السعادة المعروفة بالدوبامين والسيروتونينتعزيز 

 االستسالم.من  الحزن واالكتئاب وتساعد على تحسين المزاج. فهذه الميزة تساعد على التحلّي بالصبر وتمنع

 

 ماط البدني على تحسين نوعية النوالرياضة وغيرها من أشكال النش : تساعدالنومتحسين عادات 

لديهم قدرة على االنغماس في النوم العميق أسرع من غيرهم، مما يحّسن قدرة الدماغ على  نفاألشخاص الرياضي 

العمل، ويحسن من الحالة المزاجية لساعات طويلة، وهنا يجب أن نؤكد على عدم االنخراط في ممارسة الرياضة 

 .قبل ساعات قليلة من وقت النوم؛ ألنَّ ذلك سيتسبب في الشعور باألرق، وقلة النوم

يساعد النشاط البدني المنتظم على الحفاظ على المهارات العقلية األساسية مع التقدم في العمر، : التركيزتحسين 

والتي تشمل التفكير النقدي، واتخاذ القرارات، والتعلم وغيرها، فلقد أظهرت األبحاث أنَّ القيام بمزيج من األنشطة 

 



دقيقة يساهم  30إلى خمس مرات في األسبوع، ولمّدة ال تقل عن الهوائية وتقوية العضالت بشكل خاص من ثالث 

 .في توفير هذه الفوائد للصحة العقلية

الذي   endocannabinoidsتساعد التمارين الرياضية على تنظيم نوع خاص من هرمون   :القلق تقلل من 

 يساعد على تقليل القلق واالجهاد ويعطي الشخص شعورا  بالرضا والسعادة واالطمئنان.

 

تساعد الرياضة على تقليل حاالت التوتر واالكتئاب، والبعد عن التفكير في الضغوطات : تقليل التوتر واالكتئاب

اليومية، وجلب الطاقة السلبية، مما يقلل مستويات هرمونات التوتر في الجسم، كما تحف ّز ممارسة األنشطة البدنية 

مزاج، والشعور بالسعادة ، وهو أحد الهرمونات المسؤولة عن تعديل ال Andorphinإنتاج هرمون األندورفين

 .واالسترخاء بعد ممارسة التمارين الشاقة

تقدير الذات، وذلك يعود على تعزيز الثقة بالنفس، و ممارسة الرياضة المنتظمة تساعد : إنَّ بالنفستعزيز الثقة 

يحّسن األداء، طويلة تحت ضغط التمرين؛ مما ا  مل التمارين الشاقة، وقضاء أوقاتلزيادة القدرة لدى األفراد لتح

 .تحمل المهام مهما كانت صعوبتهاول، وخلق روح التصميم واإلرادة لويساعد على تقدير المجهود المبذ

  مواصفات الوجبات التي يجب تناولها قبل ممارسة الرياضة

 أن تكون خالية  من الّدهون، لحماية القلب من األمراض.  -

سوائل عن طريق العرق، للحدوث الجفاف، بسبب فقدان الجسم اإلكثار من السَّوائل والماء؛ تجنب ا ل -

 والمحافظة على تنظيم درجة حرارة الجسم. 

 للمحافظة على سالمة العضالت. ،تأن تحتوي الوجبة على كمية مناسبة من البروتينات والكربوهيدرا -

 على األلياف. أن تحتوي   -

 .يُناسب المعدة ا  خفيف ا  تناول طعام -

 

 

 :الرياضية المنزليةتمارين التالية لمجموعة من المرفق الروابط 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7rY7kSoZW- القناة االولى مرفق الرابط الخاص بها:

69Aa4optxmZXTUS9RQuA5w 

 https://www.youtube.com/results?search_query=fitness+blenderالقناة الثانية:          
 https://www.youtube.com/channel/UCKE0Xnj818IDaHvIcRiq0Bgالقناة الثالثة:          
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