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المقدمة

وأصبحنا  املاضية  سنة  العشرين  خالل  حياتنا  أسلوب  تغير 
األمراض  فزادت  احلركة  وقلة  والكسل  اخلمول  حياة  نعيش 
الصدد   بهذا  العلمية  الدراسات  تشير  والبدنية،  النفسية 
إلى أن اتباع منط حياة صحي كتناول الغذائي الصحي املتوازن 
السهر  عن  واالبتعاد  املنتظمة،  البدنية  األنشطة  وممارسة 
وأخذ القسط الكافي من النوم ليال،  يعود بالعديد من الفوائد 

الصحية البدنية والنفسية. 
يسعى اإلنسان باستمرار ألن يكون في حالة من التوافق

 )Habilitation ( مع ظروف البيئة التي يعيش فيها ملواجهة 
اجللوس  محصلتها  كانت  التي  احلياة،  وحتديات  صعوبات 
وما  الكمبيوتر،  وأمام شاشات  املكاتب  لساعات طويلة خلف 
احلركي  السلوك  وتّقيد  احلركية  لالنفعاالت  حجز  من  رافقها 
واالجتماعي عن فطرته، فكانت محصلة هذه التغيرات ظهور 
الغير  االستخدام  عن  الناجم  السلبي  باإلدمان  يسمى  ما 
مبرمج للتكنولوجيا مما أدى إلى ارتفاع نسبة اإلصابة باألمراض 
النفسية ) االكتئاب، القلق، التوتر ...(  وما رافقها من انخفاض 
الكفاءة البدنية واإلنتاجية واإلصابة بالعديد من األمراض مثل 
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)السكري من النوع الثاني، وضغط الدم، والكولسترول، وقرحة املعدة، واأللم 
أسفل الظهر، وبعض أنواع السرطانات( .

بالساعة  تعرف  ساعة  البشر  جسم  في  وتعالى  سبحانه  اهلل  أودع  لقد 
جسم  في  الداخلية  البيولوجية  الساعة  وتخضع  )احليوية(  البيولوجية 
اإلنسان إلى اإليقاع اليومي االعتيادي )النهار والليل، اليقظة والنوم، اجلوع 
جلسم  والوظيفية  البيولوجية  املتغيرات  جميع  فإن  وعليه   )... والشبع 
اجلسم،  درجة نشاط  ذلك  مبا في  للفرد  اليومي  اإليقاع  تتزامن مع  اإلنسان 
في  الهرمونات  وتركيز  دمه  وضغط  قلبه  وضربات  الداخلية  حرارته  ودرجة 
جسمه، يعتقد العلماء أن هناك أوقات محددة خالل اليوم يكون فيها اجلسم 
البشري في أفضل حاالته حيث تزداد كثافة التمثيل الغذائي، ونشاط اجلهاز 
الدوري التنفسي نهارا، وتنخفض مؤشرات عمليات التمثيل الغذائي )حرق 

الطعام( ليال. 
إرباك  إلى  يؤدي  البيولوجية  الساعة  انقالب  عليأن  الدراسات  أكدت  كما 
الصحية، وتؤكد  املشاكل  بالعديد من  البشر، ويرتبط  لدى  اليومي  اإليقاع 
زيادة ساعات السهر والعمل لساعات غير  أن  على حقيقة علمية مفادها 
لإلضاءة  والتعرض  والكمبيوتر  التلفاز  شاشة  أمام  باجللوس  أو  معتادة، 
البيولوجية  الساعة  إرباك  إلى  يؤدي  الكهرومغناطيسية،  واإلشعاعات 
 )  LDL (الضار والكولسترول  الدم  ضغط  ارتفاع  عنه  ينجم  مما  للجسم 
وانخفاض الكولسترول اجليد )HDL( واإلصابة بالسكري من النوع الثاني، 
اإلصابة  احتمالية  وارتفاع  التاجية  الشرايني  أمراض  في  احلادة  واإلصابات 
واإليقاع  البيولوجية  الساعة  عمل  إرباك  بسبب  السرطانات  أنواع  ببعض 
احليوي للجسم وإفراز الهرمونات، السيما هرمون امليالتونني الذي له عالقة 
يعملن  اللواتي  النساء  أن  إلى  الدراسات  أشارت  وكما  بالسرطان،  باإلصابة 
بالليل لفترة طويلة أكثر عرضة لإلصابة بسرطان الثدي  مقارنة بنظيراتهن 
اللواتي يعملن خالل النهار، كما ينطبق األمر نفسه على الرجال الذين تكون 
خالل  عملوا  إذا  غيرهم  من  أعلى  البروستاتا  بسرطان  إصاباتهم  معدالت 
نفس الفترة، ويعزى السبب وراء ذلك إلى انخفاض نشاط هرمون املالتونني، 
الذي يعمل بكفاءة عالية عند دخول الظالم،  ويلعب دورا هاما في تنظيم 
الوقت، وجلب النوم، وتقليل االضطرابات النفسية والذهنية، كما يعد مانعا 

للتأكسد  ومضادا للسرطان.
وكما هو معروف فإن اجلهاز العصبي املركزي يسيطر على اجلسم من خالل 
حتكمه بجهازين فريدين ميثالن شبكة االتصاالت الداخلية في اجلسم، وهذين 
اجلهازين هما )اجلهاز العصبي الذاتي أو الالإرادي ( )وجهاز الغدد الصماء(، 
والنهار،  الليل  تعاقب  ملبدأ  تخضع  ثابتة  منظومة  ضمن  يعمل  فكالهما 
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املنظومة حتما سينعكس سلبا  هذه  في  اختالل يحصل  أي  أن  حيث جند 
واألدبيات  الدراسات  من  العديد  وتشير  والعضوية،  النفسية  الصحة  على 
في  مباشر  بشكل  ارتبط  األمراض  ظهور  أن  على  اجملال  هذا  في  العلمية 
انقالب الساعة البيولوجية،  ويتجلى ذلك في قوله عزوجل “ هو الذي جعل 
  ” لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إّن في ذلك آليات لقوم يسمعون

)يونس 67(، اآلية الكرمية تعكس بوضوح جلي أن الليل خلق للهدوء والراحة 
والسكينة، لتجديد القدرات البدنية والنفسية والقدرة على أداء العبادات 
” )البينة 5(، ونتيجة لذلك أصبح  َ ِإالهَّ لَِيْعُبُدوا اهللهَّ أُِمرُوا  على أمت وجه “وََما 
العديد من الناس في هذا العصر يعانون من األرق، وعدم القدرة على النوم 
نتيجة تغير العديد من السلوكيات الصحية مما أثر سلباً على اإليقاع احليوي 

جلسم اإلنسان.
إن األدلة العلمية املتوفرة حاليا تؤكد على أهمية التأثير اإليجابي للنشاط 
البدني املنتظم في حتسني وظائف أجهزة عديدة من اجلسم ورفع كفاءتها، 
وتعد عامال مهما في توفير االستقرار النفسي والتنشيط الذهني واإلنتاج 
الفكري لإلنسان، ودوره الفعال في الوقاية من ضغوط احلياة اليومية والتقليل 
من التوتر العصبي، وتساعد على االسترخاء وتكسبنا متعة وسعادة وراحة 
نفسية وثقة بالنفس وحترر من القلق واالكتئاب، والتوتر وخفض تأثير هرمون 
القلب  ضربات  معدل  إضطراب  من  يقلل  مما  القلب،  على  الكاتوكوالمني 
وحتسن احلالة املزاجية وتطور احلياة الصحية بتعزيز احلالة النفسية وحتسني 

الوظائف البدنية عند غير االصحاء.
كما أن االشتراك في األنشطة البدنية يساهم في حتسني التطور النفسي 
املهارات  وحتسني   )Self – esteem( الذات  تقدير  متضمناً  األفراد  لدى 
االنفعالية واملعرفية ، وتؤدي كذلك إلى خفض امللل والضيق واستخدام املواد 

اخملدرة. 
كما أظهرت نتائج الدراسات املتعلقة باألسرة ) Family Factors ( بأن 
فإن  املثال  سبيل  فعلى  األسرة،  عوامل  في  ويؤثر  يتأثر  الفراغ  وقت  سلوك 
اآلباء الذين يشتركون في أنشطة بدنية منتظمة مشتركة تتكون لديهم 
  . مستويات أعلى من الرضا والتوافق العائلي، مقارنة باألسر التي تفقد ذلك
األسرة  أفراد  بني  واالستقرار  االتصال  من  يسهل  األسري  املناخ  هذا  ومثل 
أشارت  كما  احلياة   وضغوط  املشاكل  مواجهة  على  قدرة  أكثر  ويكونوا 
اإليجابي  جلماعات األصدقاء )Pear Factors ) في  التأثير  إلى  الدراسات 
األنشطة  في  اإلشتراك  فإن  كذلك  النفسية،  الضغوط  ومواجهة  حتمل 

البدنية الهادفة يساعد على بناء عالقات اجتماعية مرغوبة.
وتشير األدلة العلمية املرتبطة باألنشطة البدنية إمكانيتها على أن تكون 
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عامال وقائيا من الضغوط النفسية وما ينجم عنها من املشاكل النفسية 
مثل: القلق و االكتئاب، بحيث توفر متنفسا صحيا للتوتر، وهناك ما يدل 
على أن األنشطة البدنية تزيد من مهارات الفهم والذاكرة وترتقي باالتزان 
العاطفي والنفسي وتشجيع مهارات التوصل إلى حلول إيجابية للمشاكل 

االجتماعية، وتزيد القدرة على كبح الرغبات وحتمل املصاعب.  
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الجزء األول

ساعتك البيولوجية 
وااليقاع الحيوي للجسم
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السلبية  اآلثار  من  العديد  التكنولوجي  التقدم  عن  جنم 
هي  املزمنة  األمراض  تعد  فلم  اإلنسان   بصحة  املرتبطة 
اجلانب السلبي الوحيد فيما يتعلق بصحة اإلنسان البدنية 
واحلركية والتي جنمت عن اخلمول البدني وقلة النشاط احلركي 
الذي يعد من إفرازات اجملتمعات التكنولوجية  احلديثة، حيث 
ان عصر املدن الصناعية الكبيرة “مناخ القرية العاملية” الذي 
يسود أجواء احلياة العصرية احلديثة أفرز أيضا حتديات صحية 
خطيرة جدا على صحة اإلنسان ، ولهذه التحديات ارتباطات 
و  احليوي  اإليقاع  و اضطراب  املزمنة   العصر  بأمراض  جذرية 

بالساعة البيولوجية  جلسم اإلنسان. 
املركزي يسيطر على  العصبي  فكما هو معروف فإن اجلهاز 
شبكة  ميثالن  فريدين  بجهازين  حتكمه  خالل  من  اجلسم 
االتصاالت الداخلية في اجلسم وهذان اجلهازان هما: )اجلهاز 
الغدد الصماء(  فاجلهاز  أو اإلرادي( )وجهاز  الذاتي  العصبي 
العصبي  اجلهاز  من  كال  يشمل  اإلرادي  أو  الذاتي  العصبي 
العمل  ساعات  إثناء  نشاطا  واألكثر  املسيطر  السمبثاوي  

 ساعتك البيولوجية وااليقاع الحيوي
للجسم
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واحلركة والنشاط البدني واجلهاز العصبي البارا سمبثاوي وهو املسيطر أثناء 
املسؤول عن  العصبي وهو  او  البدني  والنشاط  احلركة  والتوقف عن  الراحة 
إعادة التوازن الفسيولوجي الداخلي الذي سببه نشاط  اجلهاز السمبثاوي؛  
في حني يكون جهاز الغدد الصماء حتت سيطرة اجلهاز العصبي  رغم أنها 
مستقلة تشريحيا لكنها تعتبر مركز التحكم بهرمونات اجلسم. فكالهما 
أي  أن  فنجد  والنهار،  الليل  تعاقب  ملبدأ  ثابتة تخضع  يعمل ضمن منظمة 
الصحة  على  سلبا  سينعكس  حتما  املنظومة  هذه  في  يحصل  اختالل 
في  العلمية  واألدبيات  الدراسات  من  العديد  وتشير   ، والعضوية  النفسية 
هذا اجملال على أن ظهور األمراض ارتبط بشكل مباشر في انقالب الساعة 
الليل  لكم  الذي جعل  هو  وجل “  عز  قوله  في  ذلك  ويتجلى  البيولوجية،  
لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إّن في ذلك آليات لقوم يسمعون” )يونس 67( 
اآلية الكرمية تعكس بوضوح جلي أن الليل خلق للهدوء والراحة والسكينة ، 
لتجديد القدرات البدنية والنفسية والقدرة على أداء العبادات على أمت وجه“ 
” )البينة 5( ونتيجة لذلك أصبح العديد من الناس  َ وََما أُِمرُوا ِإالهَّ لَِيْعُبُدوا اهللهَّ
في هذا العصر يعانون من األرق وعدم القدرة على النوم نتيجة تغير العديد 

من السلوكيات الصحية مما أثر سلباً على اإليقاع احليوي جلسم  اإلنسان.
بالساعة  تعرف  ساعة  البشر  جسم  في  وتعالى  سبحانه  اهلل  أودع  لقد 
جسم  في  الداخلية  البيولوجية  الساعة  وتخضع  البيولوجية)احليوية( 
اإلنسان إلى اإليقاع اليومي االعتيادي )النهار والليل، اليقظة والنوم، اجلوع 
جلسم  والوظيفية  البيولوجية  املتغيرات  جميع  فإن  وعليه  والشبع...( 
اجلسم،  نشاط  درجة  ذلك  في  مبا  للفرد  اليومي  اإليقاع  مع  تتزامن  اإلنسان 
في  الهرمونات  وتركيز  دمه  وضغط  قلبه  وضربات  الداخلية  حرارته  ودرجة 
فيها  يكون  اليوم  خالل  محددة  أوقاتاً  هناك  أن  العلماء  ويعتقد  جسمه. 
اجلسم البشري في أفضل حاالته حيث تزداد كثافة التمثيل الغذائي ونشاط 
اجلهاز الدوري التنفسي نهارا ، وعادة تكون هذه العمليات أكثر من 4 عمليات 
فسيولوجية ترتبط بزمن اليوم الكامل ، فعادة ما تنخفض مؤشرات عمليات 
التمثيل الغذائي )حرق الطعام ( ليال وكذلك اجلهازان الدوري والتنفسي وأية 
النوم  وفترات  أوقات  تغيير  خالل  من  للفرد  اليومي  اإليقاع  إلرباك  محاوالت 
واليقظة ، أو من خالل السفر إلى أماكن أخرى ذات فرق في التوقيت الزمني 
)يزيد مبقدار ساعتني أو أكثر عما في بلده مثل السفر عبر القارات( أو تغير 
ساعات النوم واليقظة -كما هو احلال في رمضان - فإّن الكثير منا تنقلب 
ساعاته البيولوجية في هذا الشهر الفضيل فيصبح نهاره ليالً وليله نهاراً؛ 
نهار  ساعات  خالل  بالصداع  منا  العديد  إصابة  فعليا  يعزى  السبب  ولهذا 
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رمضان السيما خالل األيام األولى من الصيام و سرعان ما يزول الصداع وذلك 
نتيجة التأقلم  احلاصل باجلسم  والذي يختلف من شخص آلخر.

إن كفاءة اإلنسان البدنية واأليضية ذات مستويات مختلفة باختالف ساعات 
اليوم ، فلقد ثبت ان هناك كثيرا من وظائف اجلسم  الفسيولوجية  والكفاءة 
لإليقاع  وفقا  وذلك  ساعة   24 خالل  احليوي  اإليقاع  لنظام  تخضع  البدنية 

احليوي جلسم اإلنسان  ووفقا ملا يأتي: 
أوال : ساعات الصباح الباكر: 

لقد أثبتت الدراسات وجود دورة ثابتة تعمل على مستوى اخلاليا واألنسجة 
الساعة  عليها  يطلق  ما  وهي  والنهار  الليل  دورة  مع  تتوافق  اجلسم  في 
اإليقاعات  على  اليومية  إيقاعاتنا  تعتمد  و  اليومية  واإليقاعات  البيولوجية 
البيولوجية وفقا لدورة الليل والنهار وتسمى اإليقاعات  اليومية ألنها حتدث 
والنهار  الليل  دورة  فإن  احلية  الكائنات  ملعظم  وبالنسبة  ساعة.   24 كل 
تنقسم إلى فترات حيوية ونشاط وفترات سكون وراحة ، فنالحظ بان البشر 
ينشطون بدرجة كبيرة خالل ساعات النهار ، ويخلدون إلى الراحة في الليل، 
تنشط   )... والفئران   ، احليوانات مثل )اخلفافيش  بعض  أن  نالحظ  في حني 
ليالً،  ولكن هذه التغيرات ال حتدث في ذات الوقت من ساعات اليوم  وخالل 24 
ساعة،  فهي تختلف ما بني ساعات الصباح والظهيرة واملساء  ، كما أكدت 
والتعب  اإلرهاق  إلى  يؤدي  النهار  الذي نقوم به خالل  بان نشاطنا  الدراسات 
ويصب أجسامنا  بالعديد من التسممات الناجتة عن التفاعالت الكيميائية 
داخل اجلسم وكذلك من جراء ما نتعرض له من ملوثات خالل ساعات النهار 
النوم  إلى  والركون   ، الصحية  غير  واملشروبات  املأكوالت  من  تناوله  ما  ومن 
إلينا  والتخلص منها ، فهو يعيد  مساء يساعدنا على طرح هذه السموم 
الداخلي  التوازن  إعادة  على  كذلك  ويساعدنا  والسكينة  والراحة  الهدوء 
اإلرهاق  نتيجة  اإلخالل  من  نوعاً  أصابها  التي  احليوية  اجلسم  أجهزة  لعمل 

والتعب طوال النهار.
في فترة الصباح الباكر أي الساعات األولى من الصباح حتى ما قبل الظهر 
ما بني الساعة )6–11 صباحا( أي من بعد صالة الفجر وقبل صالة الظهر 
حيث يحدث في جسم اإلنسان في هذا الوقت ثالثة تغيرات هامة على 

مستوى عمل أجهزة اجلسم:
البشري  للجسم  احليوية  الطاقة  دورة  أن  على  الدراسات  أجمعت  لقد   .1
تصل إلى ذروتها مرتني على مدار 24 ساعة ، تفصل بينهما 12 ساعة ، وان 
أعلى درجات احليوية والنشاط في اجلسم تصل بشكل متدرج باإليقاع  بدءاً 
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من الساعة الرابعة صباحا
)متوافقة مع صالة الفجر( ويقابلها ذات الدرجة من احليوية والنشاط باجلسم 
البشري في الساعة الرابعة عصرا )متوافقة مع صالة العصر( ولكن لألسف 
من املالحظ أن معظم الناس بهذا الوقت يكونون في حالة من النوم فيحرمون 
من الفوائد اجلمة. فقد ذكر النبي صلى هلل عليه وسلم أن من حافظ على 
قوله  البخاري ومسلم  روى  النار،  وأُبعد عن  اجلنة  دخل  والعصر  الفجر  صالة 
صلى اهلل عليه وسلم “:من صلى البرديني دخل اجلنة” وقال صلى اهلل عليه 
وسلم “ لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها” والبردان 

هما صالة الفجر والعصر. 
والسؤال املطروح هنا ملاذا يعد هذان الوقتان مهمني جدا لصحة اإلنسان ؟

العصبي )السمبثاوي(  األولى ينشط عمل اجلهاز  الصباح  2. خالل ساعات 
الضوء  الستقبال  باالستعداد  اجلسم  ويبدأ   ، صباحا  واملنشط  ليال  املهدئ 
ونقص  الصنوبرية  الغدة  عمل  في  ملحوظ  انخفاض  يرافقه  مما  موعده  في 
امليالتونني )هرمون العتمة( ونهاية سيطرة اجلهاز البارسمبثاوي ويبدأ اجلسم 
هرمون  وإفراز  اجلسم  حرارة  درجة  رفع  مثل:  الوظائف،  من  العديد  بتنفيذ 
الكورتيزول  حيث يكون في أعلى مستويات له في ساعات الصباح وينخفض 
وظائف  أهم  من  فإن  معروف  هو  وكما  املساء  عند ساعات  ملحوظ  بشكل 
  . الكورتيزول رفع فعالية اجلسم وتنشيطه من خالل العمل على توفير الطاقة
السادسة  بني  ما  الزمنية  الفترة  في  اجلسم  في  الطاقة  ذروة  تكمن  وهنا 

صباحا إلى احلادية عشرة ظهرا. 
3. عند االستيقاظ من النوم فإن هرمونات الغدة الكلوية )الكظرية( تكون 
في كامل طاقتها وحيويتها في ساعات الصباح الباكر لذا من الضروري تزويد 
اجلسم  بوجبة إفطار صباحية صحية متوازنة وذلك لضمان حيوية وسالمة 
يؤدي  مما  منخفضة   بالدم  السكر  مستويات  تكون  كما   ، ونشاطه  اجلسم 
بالدم مما ينتج  البنكرياس في ضبط نسبة السكر  إلى اضطرابات في عمل 
بوقتها  اإلفطار  وجبة  تناول  أهمية  تأتي  لذلك  التركيز.  التعب وضعف  عنه 
وذلك  النوم  االستيقاظ من  األولى من  الساعة  تناولها خالل  ويفضل  احملدد  
لتزويد اجلسم بالطاقة فقد أكدت معظم الدراسات العلمية أن تناول وجبة 

اإلفطار تساعد على الوقاية من السمنة وزيادة الوزن، إضافة إلى: 
1- تعد وجبة اإلفطار من أهم الوجبات من الناحية الغذائية وهي عادة تأتي 
بعد فترة طويلة من  الصيام نتيجة النوم  والتي تستمر أحيانا ألكثر من 10 
ساعات ، فتناول وجبة إفطار جيدة تساعد  على زيادة نشاط اجلسم وحتمله 

  3.indd   14 11/2/14   11:24 AM



15

سليمة  بطريقة  العمل  على  اجلسم  أجهزة  تساعد  كما  العمل،  ألعباء 
االحتياجات  بربع  اجلسم  تزويد  في  الفطور  يساهم  أن  ويجب  ومنظمة 

الغذائية اليومية للشخص على األقل.
انخفاض  من  عنه  ينتج  وما  الليلي  الصوم  فترة  اإلفطار  وجبة  تنهي   -2
اإلفطار  وجبة  فتناول  الدماغ  وقود  هو  فالسكر  بالدم  السكر  مستويات 
املنزلية قبل بدء اليوم يؤدي إلى ضبط مستويات السكر بالدم مما ينتج عنه 
تزويد الدماغ بالطاقة بشكل منظم و يقلل من الضغط على مخزون اجلسم 

من مادة اجلليكوجني.
مع  اخلاليا  هذه  وتفاعل  العصبية،  اخلاليا  من  باليني  من  الدماغ  تكون   -3
بعضها البعض هو الذي يحدد عمليات التفكير والتذكر والسلوك ، فكلما 
تغذى الدماغ بشكل أفضل ، كلما قام بوظائفه بشكل أفضل وبالتالي إن 
سوء التغذية والسيما عدم تناول وجبة اإلفطار يؤدي إلى انخفاض وتدني في 
عمل الوظائف الدماغية مما يؤثر سلبا على االستيعاب والفهم والتحليل، 

في حني يؤدي تناول وجبة اإلفطار املتوازنة إلى حتسني التحصيل الدراسي.
خسارة  على  باملساعدة  للسمنة  التعرض  نسبة  من  احلد  في  تساهم   -4
الوزن وذلك بدفع اجلسم على رفع معدل التمثيل الغذائي فيزداد معدل احلرق 
األنسجة  في  تخزينها  وعدم  للطاقة  كمصدر  الدهون  استخدام  وكذلك 
الدهنية كما أنه يؤمن الطاقة الالزمة للمحافظة على نسبة العضالت في 

اجلسم.
5- تساعد على ترتيب وتنظيم أوقات تناول الطعام واالبتعاد عن العشوائية 
اإلفطار  وجبة  تناول  عدم  فإن  الدراسات  أشارت  فكما   ، الوجبات  تناول  في 
يؤدي إلى العشوائية في تناول باقي الوجبات ، فتناول وجبة اإلفطار مبوعدها 

يؤدي إلى تنظيم أوقات تناول الطعام مما يترتب عليه تناول الوجبات األخرى 
) الغداء والعشاء ( مبواعيدها مما يضبط اإليقاع احليوي للجسم.  

• كما ميتلئ اجلو في الصباح الباكر بعد صالة الفجر بغاز األوزون ) O3 ( ويبدأ 
باالنخفاض مع شروق الشمس ، من هنا تكمن عظمة حديث الرسول الكرمي 
صلى اهلل عليه وسلم “: بشر املشائني في الظلم إلى املساجد بالنور التام 
يوم القيامة” ففي هذا الوقت الذي يستجيب به املسلم لنداء احلق يستنشق 
نسمات الفجر العليل املمتلئ بغاز األوزون مما ينعكس إيجابيا على الصحة 
ألنه مفيدا جدا للجهاز العصبي واحلالة النفسية ويعطي إحساسا باللذة 
واالندروفينات وهي هرمونات  إفراز هرمون السيرتونني  زيادة  نتيجة  والنشوة 
متنح الشعور بالسعادة  وتعزيز الصحة النفسية، كما يعمل غاز األوزون على 
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تنشيط العمل الفكري والعقلي فيعزز القدرات العقلية كما أن أعلى نسبة 
قريبًة  الشمس  تكون  عندما  األولى  الصباح  ساعات  في  تكون  باجلو  طاقة 
من اللون األحمر وهذا اللون له تأثير باعث على اليقظة واحليوية والنشاط 
، إضافة إلى إن أعلى نسبة لألشعة الفوق بنفسجية تكون في هذا الوقت 
مما يسهم في حتريض اجللد على صنع فتامني )D(  والذي يلعب دورا مهماً 
في زيادة  امتصاص الكالسيوم من األمعاء الصغيرة ويعد فتامني D مبثابة 
إلى  والدخول  األمعاء  مبغادرة  للكالسيوم  فيسمح  بابا  يفتح  الذي  املفتاح 
الدورة، الدموية وفي حالة انخفاض فتامني D ينخفض مستوى الكالسيوم 
الذي  العظام  بهشاشة  اإلصابة  املستقبل  في  عنه  ينتج  مما  العظام  في 
أصبح في هذا العصر منتشراً بنسب كبيرة جدا بني كافة الفئات العمرية، 
الشمس.  أشعة  من  يتوافر  الذي  )د(  فتامني  نقص  هو  األسباب  أهم  ومن 
فالتعرض ألشعة الشمس تؤمن 90 % من حاجتنا لفيتامني D  في فترتني 
بعد صالة الصبح والعصر ولكن لألسف فان معظم  الناس في هذه األوقات 
بالوقاية من  يساهم  فيتامني )د(  أن  احلديثة  الدراسات  أثبتت  كما  نائمون، 

اإلصابة ببعض أنواع السرطانات والسكري من النوع الثاني. 
• وهذا يؤكد  بان كل أجهزة اجلسم و وظائف األعضاء تعمل ضمن منظومة 
خطة شاملة وإيقاع متوازن هدفه خدمة مصلحة اجلسم العليا ) صيانة 
وسالمة اجلسم ( التناسق والتكامل ( فخالل ساعات النهار األولى ينشط 
ويرتفع  القلب  ضربات  معدل  فيرتفع  التنفسي  الدوري  اجلهاز  عمل  كذلك 
مع حديث  يتوافق  ذلك  التنفس كل  و معدالت  الدم   كذلك معدل ضغط 
باكرا  االستيقاظ  الن  بواكيرها”  في  ألمتي  بارك  اللهم   “ الكرمي  الرسول 
الطاقة  الهرمونات شحن  ذروة عمل نشاط  يتوافق مع  األرض  والسعي في 

باجلسم ويبدأ االستعداد الستعمال هذه الطاقة.
ثانيا: ساعات الظهيرة: 

النظام  على  اعتمادا  اليومية  حياتنا  منارس  كبشر  بأننا  عليه  املتعارف  من 
احليوي  إليقاع  وفقا  باجلسم  الهرمونات  هذه  إفرازات  ونسبة  الهرموني 
على  كانت  الصالة  “إن  اخلمسة  الصلوات  لتوقيت  يخضع  والذي  للجسم 
األدرينالني  هرمون  الرتفاع  األولى  القمة  حيث حتدث  موقوتا”  كتابا  املؤمنني 
)األبيفرين( كما يبلغ الهرمون الذكوري التستوستيرون ذروته في هذا الوقت 
من اليوم  وهنا تزداد حاجة اجلسم إلى الطاقة حسب اإليقاع احليوي للجوع 
والشبع فنشعر بأننا نحتاج إلى تناول الطعام فيجب علينا ضبط إيقاعنا 
احليوي بتناول وجبة الغداء ، ألننا أن لم تناول طعامنا في موعده احملدد سوف 
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نصاب بالتوتر والصداع والتعب، إضافة إلى عدم تناول الوجبات اخلمسة
في  يساهم  مبواعيدها  اخلفيفتني(  والوجبتني  والعشاء  والغداء  )اإلفطار، 
واإلصابة  باجلسم  الشحوم  نسبة  وزيادة  الغذائي  التمثيل  معدل  خفض 

بالسمنة.
فترة القيلولة: 

لقد أثبت الدراسات العلمية بأنه أخذ فترة من القيلولة بعد صالة الظهر  
تساعد إيجابيا على النوم العميق ليال، ولكن لألسف فإن مفهوم القيلولة 
ما زال غير واضح عند شريحة كبيرة من الناس فالقيلولة الصحيحة تنشط 
بواجباتنا  القيام  على   تساعدنا  إيجابية   بطاقة  اجلسم  وتشحن  اجلسم 
وأعمالنا اليومية من عبادة ومذاكرة بكفاءة وحيوية عالية تستمر معنا الى 

ما بعد صالة العشاء. 
ما القيلولة:  نتيجة للتوتر الذي يصيب اجلسم في فترة ما بعد الظهر 
بسب ارتفاع نسبة األدرنالني بالدم مما ينتج عنه اإلحساس بالتعب واإلرهاق، 
وكذلك نتيجة النخفاض درجة حرارة اجلسم في فترة الظهيرة يصيب اجلسم 
حيث تساعد  الليل،   وقت  بالنوم  الرغبة  يشابه  النوم   إلى  باحلاجة  شعور 
زمنية  فترة  والقيلولة  للجسم  احليوي  اإليقاع  ضبط  إعادة  على  القيلولة 
َمَناُمكُْم  آيَاتِهِ  متتد ما بني صالة الظهر والعصر ، فلقد قال عز وجل “ وَِمنْ 
بِاللهَّْيِل وَالنهََّهارِ وَابْتَِغاُؤكُْم ِمنْ َفْضِلهِ ِإنهَّ فِي ذَلَِك آَلياٍت لَِقوٍْم يَْسَمُعوَن” )الروم 
ن قَرْيٍَة أَْهَلكَْناَها َفَجاءَها بَأُْسَنا بََياتًا أَوْ ُهْم قَائُِلوَن” )األعراف 4(  23( “وَكَم مِّ
وقوله صلى اهلل عليه وسلم “ قيلوا فإن الشياطني ال تقيل” و “تََعاوَنُوا بِأَكِْل 
ُحورِ َعَلى ِصَياِم النهََّهارِ و بِالنهَّوِْم ِعنَْد الَْقْيُلوَلِة َعَلى ِقَياِم اللهَّْيِل “أما نومة  السهَّ
القيلولة املكروهة و املنهي عنها شرعاً و التي تورث الفقر فهي نومه وقت 
صالة الفجر، وبعد صالة العصر ، أن القيلولة تزيد من القدرة والكفاءة على 
العمل واإلنتاج  و تساهم في إزالة التوتر الناجت عن ارتفاع مستويات األدرنالني 
بالدم. كما تعمل على خفظ نسبة الهرمون املسؤول عن ضغط الدم وتزداد 
يعانون  الذين  و  الزائد  بالنشاط  املعروفني  األشخاص  لدى   القيلولة  أهمية 
من ضغط عصبي في أعمالهم ، كما تؤدي إلى الراحة الدماغية و االرتخاء 
العضلي و العصبي مبا يساعد على الراحة والهدوء و أكدت الدراسات “ أن 
القيلولة تعزز من كفاءة عمل الذاكرة و التركيز و تفسح اجملال أمام دورات 
على عدم  تشدد  كما   ، ارتياحا  أكثر  في منط  الدماغي  النشاط  من  جديدة 

اإلطالة في القيلولة ألن الراحة املفرطة قد تؤثر على منط النوم العادي  .
أنظمتها  القيلولة في  إدراج  الغربية على  الدول  العديد من  ولقد شرعت   
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اليومية  و أوصت بقيلولة تتراوح بني 10 و 30 دقيقة ، وزيادة فترة القيلولة 
عن 30 دقيقة  قد تؤدي إلى “ شعور بعدم الراحة و املزاج السيئ و صعوبة 
في االستيقاظ، فمن يستيقظ بعد صالة العصر وقبل صالة املغرب يعرف 
جيدا هذا الشعور السيئ واإلحساس باخلمول والكسل وامليل إلى العصبية 

وسرعة النرفزة.
فالقيلولة تستمر مدتها من 10 – 30 ما بعد صالة الظهر.

ثالثا : فترة ما بعد العصر 
وهذا  جديد  من  بنشاط  للجسم  احليوي  اإليقاع  يبدأ  القيلولة  فترة  بعد 
مرتبط بالقمة الثانية لعمل األدرينالني )األبيفرين(  وهي قمة يرافقها نشاط 
حرارة  درجة  أن  املعروف  من  و  التنفسي،  الدوري  اجلهاز  نشاط  في  ملحوظ 
املفصلية  واملرونة  العضلية  والقوة  االستشارة،  ودرجة   ، الداخلية  اجلسم 
تبلغ ذروتها في الفترة املسائية )بعد العصر( في حني تكون ضربات القلب 
في الراحة وضغط الدم في أعلى مسوياتها في الفترة  الصباحية املتأخرة 
والنور  )األبيفرين  اإلجهاد  هرمونات  لتأثير  نتيجة  وذلك  الظهيرة،  وبداية 
الراحة  القلب في  ابينفيرنن  والكرتوزول( في حني ينخفض معدل ضربات 
باملساء وكذلك ضغط الدم الن اجلسم يستعد للنوم . كما تؤكد الدراسات 
على أن أفضل أداء بدني للجسم البشري يبلغ ذروته في الفترة ما بعد العصر 

وبداية فترة املساء. 
تعد هذه الفترة من أفضل األوقات خالل النهار وذلك لتشابهها إلى حد 

كبير مع فترة الصباح الباكر.
رابعا: فترة المساء )دخول العتمة( 

لقد أكدت الدراسات بان هناك تبعات سلبية ناجمة عن األرق وقلة ساعات 
 ، التركيز  وضعف   ، النفسية  االضطرابات   ( مثل  الفرد   صحة  على  النوم 
إلى  األعراض  تصل  وقد    )... والصداع   ، والتعب   ، اإلنتاج  مستويات  وتدني 

تهديد صحة اإلنسان باخلطر.
فعند غياب الشمس ودخول العتمة موعد التحول من الضوء إلى العتمة وهي 
الصورة املعاكسة لساعات الصباح األولى حيث يسيطر على عمل أجهزة 
اجلسم اجلهاز البارسمبساوي )جار الودي ( فيزداد إفراز هرمون امليالتونني الذي 
املسؤول عن  وهو  الدماغ ،  اجلزء األمامي من  الصنوبرية في  الغدة  يفرز من 
تنظيم اإليقاع احليوي في البشر واحليوانات ، وعند اإلنسان تبدأ عملية إفراز 
امليالتونني عند دخول الظالم وهو سبب إحساسنا بالنعاس والرغبة بالنوم 
أثناء الليل، وعادة يبدأ إفراز امليالتونني عند األطفال في ساعات مبكرا مقارنة 
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مع الكبار لذلك يشعر األطفال برغبة بالنوم مبكرا ، فيلعب امليالتونني دورا 
هاما في تنظيم الوقت وجلب النوم وتقليل اإلضرابات النفسية والذهنية، 
كما يعد مانعا للتأكسد، ومضاداً للسرطان ، والشيخوخة، ومعززاً لصحة 
أن  إلى  الدراسات  وأشارت   ، اجلنسية  والرغبة  واخلصوبة  املناعي  اجلهاز 
امليالتونني،  من  منخفضة  نسبة  لديهم  األرق  من  يعانون  الذين  األشخاص 
أثناء  طويلة  لساعات  السهر  إلى  مييلون  الذين  األشخاص  يصاب  ما  وعادة 
الليل باالكتئاب والتوتر ويكونون أكثر عرضة إلصابة باإلمراض السرطانية، 
في  امليالتونني  نسبة  وانخفاض  بالعمر  التقدم  بني  الدراسات  ربطت  كما 
اجلسم لدى كبار السن وكذلك ظهور أعراض الشيخوخة واضطرابات اجلهاز 

املناعي. 
كما أكدت الدراسات بأن األشخاص الذين يعملون بنظام املناوبات يسمون 
الوجبات  لتناول  الصحية مثل ميلهم  غير  التصرفات  عاليو من  مبستويات 
السريعة واملنبهات الغنية بالسكريات ويكونون حتت رحتة راغباتهم ، وكذلك 
الى عدم متتعهم  البدنية  إضافة  انعدام ممارستهم لألنشطة  أو  انخفاض 
بنوم جيد وعميق  ، وجميع هذه السلوكيات لها عالقة باملشكالت الصحية 
والكلسترول...(  الدم  الثاني وضغط  النوع  من  والسكري  القلب  )كامراض 
الذين  االشخاص  أن   )WHO( العاملية  الصحة  منظمة  أكدت  وكما 
يعملون خالل ساعات الليل ) نظام الورديات ( يكونون اكثر عرضة لإلصابة 
تعرضهم  بسبب   ، غيرهم  من  أكثر  السرطان  وإمراض  االيضية  باملتالزمة 
لضرار التي تسببها املصابيح واألضواء . وهذه االضرار التي تسببها األضواء 
في الليل مماثلة فوق البنفسجية والتلوث الصادر عن عوادم السيارات التي 
تعمل بواسطة الديزل . وتزداد اخملاطر لدى النساء اللواتي يعملن في مناوبات 

غير منتظمة.
زيادة  عن  الناجمة  البيولوجية  الساعة  انقالب  بان  الدراسات  اظهرت 
خالل  االطفال  لدى  متاخراً  واالستيقاظ  والنوم  ليالً  السهر  ساعات 
االسوع  نهاية  إدازات  في  أو  )الطويلة(  الصيفية  املدرسية  اإلجازات 
من  ويضعف  والبدنية  النفسية  صحتهم  عبى  سلباً  يؤثر  واألعياد، 
وينخفض  املعدية  بامراض  لإلصابة  عرضة  أكثر  ويصبحون  مناعتهم 

لدبهم االنتبا والتركيز واالتسيعاب وكذلك استرجاع املعلومات. 
للنوم  ثابتة  مواعيد  على  احملافظة  بضرورة  االمور  أولياء  ينصح  لذلك 
من  االستفادة  ويفضل   . واإلجازات  الدراسة  بأيام  ألبنائهم  واالستيقاظ 
ساعات الصبح الباكر األولى باإلجازات باملذاكرة وحتضير الواجبات الدراسية 

بدالص من االستيقاظ متاخراً.  
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ولكي يعمل الميالتونين بكفاءة عالية البد من توفر بعض 
الشروط: 

الليل  لذلك قال املصطفى صلى اهلل عليه  • النوم مبكرا وقبل منتصف 
وسلم “ ال سمر بعد الصالة _ يعني صالة العشاء _ إال ألحد رجلني: مصّل 

أو مسافر”. 
تكون  أن  يفضل  لذلك  الظالم  في  عالية  بكفاءة  اليالتونني  إفراز  ينشط   •
على  يؤثر  النوم  أثناء  مضيئة  املصابيح  إبقاء  ألن  مظلمة،  النوم  غرفة 
والتوتر  القلق  إلى  تؤدي  اضطرابات  ويسبب  الدماغ  داخل  احليوية  العمليات 
واإلصابة بالسمنة، لذا ينصح بإطفاء املصابيح ليال للمحافظة على سالمة 
ارتخاء  على  يساعد  ،مما  عميق  نوم  على  واحلصول  والدماغ  اجلسم  وصحة 
العضالت وهدوء األعصاب؛ وذلك الن الضوء مينع إفراز امليالتونني . فلقد ذكر 

رسولنا الكرمي في احلديث الصحيح: “ إذا منتم فأطفئوا سراجكم”
 • يفضل أن ال يوجد داخل غرفة النوم أية مصادر إشعاعية مثل )الهاتف 
احملمول ، الكمبيوتر، التلفزيون ، األجهزة الكهربائية األخرى( ألنها تؤثر سلبا 
أنها  امليالتونني ، كما  إفراز  النوم، وتقلل من كفاءة اجلسم على  على جودة 

تؤدي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم. 
من  اعلي  اجلسم  حرارة  درجة  تكون  عندما  عالية  بدرجة  امليالتونني  يفرز   •
النوم  أثناء  اجلسم  على  الغطاء  وضع  يفضل  لذلك  الغرفة  حرارة  درجة 
درجة  إلى نصف  تصل  اجلسم  حرارة  بدرجة  قليل   انخفاض  نتيجة حدوث 
تقريبا ويرجع ذلك لتباطؤ نشاط بعض العمليات احليوية باجلسم إضافة إلى 
العالي يولد حرارة ،فعند حدوث  أثناء النوم الن االنقباض  االرتخاء العضلي 
االرتخاء العضلي يتوقف مصدر من مصادر إنتاج الطاقة لذلك يحتاج النائم 

إلى غطاء جلسمه أكثر مما يحتاجه أثناء اليقظة.
ومن هذا املنطلق فإن النوم يعد آية من آيات اهلل وخط الدفاع األول للمحافظة 
على صحتنا ، فقد قال عز وجل )وََجَعلَْنا نَوَْمكُْم ُسَباتًا * وََجَعلَْنا اللهَّْيَل لَِباًسا 
* وََجَعلَْنا النهََّهارَ َمَعاًشا( النبأ: 11-9” وكما  نعلم أن النوم  سر من أسرار 
اإلنسان  فيه  ينتقل  حيث  الكون  في  وتعالى  سبحانه  وضعها  التي  احلياة 
من العالم احلي إلى العالم الروحاني حيث تسبح الروح في الفضاء، حيث 
ال حواجز وال ماديات تتقابل معه وتسافر عبر احلدود، ترى أشياء ال ميكن ان 
ُ يََتَوفهَّى اأْلَنُفَس ِحنيَ َموْتَِها وَالهَّتِي  يدركها اإلنسان اليقظ ، قال عز وجل “ اهللهَّ
َلْم مَتُْت فِي َمَناِمَها َفُيْمِسُك الهَّتِي قََضى َعَلْيَها امْلَوَْت وَيُرِْسُل اأْلُْخرَى ِإَلى أََجٍل 

ى ِإنهَّ فِي ذَلَِك آَليَاٍت لَِّقوٍْم يََتَفكهَّرُوَن”)الزمر : 42( ُمَسمًّ
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فالنوم املبكر يؤدي إلى تعزيز الصحة والوقاية من األمراض والسيما اإلمراض 
النفسية.

ما التبعات السلبية لسهر وقلة النوم على الصحة:
• قلة النوم في الليل والتعرض إلى األضواء واإلشعاعات تؤدي إلى انخفاض 

عدد اخلاليا املناعية القاتلة.
• يقل إفراز هرمون امليالتونني الذي يعد اقوي مضاد للتأكسد.

• تقلل كفاءة عمل هرمون النمو الذي يعمل ليال. 
الزائدة وينظم  اللدستيرون املهم للتخلص من األمالح  إفراز هرمون  • يقل 

ضغط الدم
• يزداد مستوى الكرتوزول في الدم.

في ساعات  التيستسترون  الذكورة  هرمون  إفراز  في  بطء  إلى  يؤدي  كما   •
الليل.

• زيادة مستوى  هرمون الكوتكاملني مما يسبب أمراض القلب والشرايني 
• ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

أثناء  العمل  إرباك  إلى  يؤدي  الليلي 1.5 ساعة  النوم  • تقليل عدد ساعات 
النهار وقلة التركيز بنسبة 32 %.

نهار  يكون  سببها قلة  التي حتدث في  بان %57 من احلوادث  • كما وجد 
ساعات  النوم الليلي.

كيف نحس من جودة النوم الليلي؟ 
فيه  ضوضاء  ال  املالئم  واجلو  املالئم،  اجلو  فيها  ووفر   ، نومك  بغرفة  اهتم   •
البرد  وال  الزائدة،  احلرارة  فال  مناسبة،  احلرارة  وتكون  خافته  وأنواره  إزعاج  وال 

الشديد، وإال فستعد الضطرابات النوم من قلق وتوتر. 
• ممارسة األنشطة البدنية املنتظمة السيما في الصباح الباكر وفي فترة ما 
بعد صالة العصر تؤدي إلى سرعة اخللود للنوم، وتساهم إيجابيا في حتسني 
كبار  لدى  السيما  الدوائي  التدخل  من  أفضل  بشكل  ومدته  النوم  نوعية 
السن و الذي يكون لها العديد من اآلثار السلبية على الصحة مستقبال في 
حالة مت استخدامه على املدى البعيد وهذا مثبت في العديد من الدراسات.

• االستيقاظ املبكر والتعرض إلى أشعة الشمس في الصباح الباكر ) ضوء 
زيادة  إلى  يؤدي  الشمسية  النظارات  استخدام  دون  مباشر  بشكل  النهار( 

إفراز امليالتونني وحتسني النوم مساًء.
الظهر  بعد صالة  دقيقة  تزيد عن 10 – 30  ال  قيلولة قصيرة  فترة  أخذ   •
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تساعد على النوم العميق مساًء.
• االبتعاد عن التلوث اجلوي والضوضاء واإلشعاعات.

ما األشياء التي تؤثر سلبا على جودة النوم الليلي؟ 
• تناول العشاء الدسم في وقت متأخر من الليل يعيق النوم العميق ويؤثر 
األقل من  العشاء قبل 3 ساعات على  أن تكون وجبة  على جودته ويفضل 
موعد النوم وان تكون وجبة خفيفة وسريعة الهضم ، والوقت املثالي لتناول 
والعشاء  املغرب  صالة  بني  ما  الواقعة  الزمنية  الفترة   في  العشاء   وجبة 
باإلصابة  يساهم  الليل  من  متأخرة  ساعات  إلى  العشاء  وجبة  تأخير  الن   ،

بالسمنة نتيجة انخفاض معدل التمثيل الغذائي بالفترة املسائية. 
• كما يفضل عدم ممارسة األنشطة البدنية العنيفة )مرتفعة الشدة( قبل 
بالنوم وذلك يعود  تأخير حالة الشعور  إلى  النوم مباشرة  ألنه يقود  موعد 
إلى ارتفاع درجة حرارة اجلسم الداخلية  لذا يفضل أن يكون توقيت ممارسة 
النشاط البدني خاصة إذا عنيفا بعيدا عن فترة النوم بوقت كاف )3 ساعات 

على األقل(.
على  والعمل  التلفاز  ومشاهدة  للعمل  ال  واالسترخاء  للنوم  السرير   •

احلاسوب الشخصي ... فال تعمل وأنت في الفراش. 
• االبتعاد عن تناول املنبهات قبل موعد النوم مثل : الشاي والقهوة ومشروبات 
الطاقة واملشروبات التي حتتوي على الكافيني ، واحذر من املهدئات واملنومات، 

وإن أردت الهدوء فتناول كوبا من احلليب الساخن قبل النوم. 
النوم السيئ خطر على صحتك 

أنها  على  شخص  منها  القليل  هناك  اليوم  الطبية  املشكالت  كل  بني  ن 
اضطرابات نوم بناء على ما صرحت به جمعية اضطرابات النوم االمريكية .

املصابون باألرق املزمن ال ميرون فقط بليال يائسة ، بل يشعرون عادة بأنهم 
منهكون جدا حد اإلرهاق في العمل مما يؤثر على اإلنتاجية، وغالبا ما يكونون 
ممارسة  عن  يبعدهم  وذلك  العمل،  بعد  اإلرهاق  من  جدا  عالية  حالة  في 
العملية  حياته  يفسد  ما  االجتماعية  واالرتباطات  الترفيهية  األنشطة 

واألسرية.
لديهم  الناس  من  الكثير  وهناك  يتراكم  النوم  فقدان  أن  الدراسات  أثبت 
أبطأ  فهؤالء   ، يعرفون  ال  وعادة  النوم بصورة خطيرة جدا  عجز في ساعات 
في التعافي من الضغوط النفسية والتوتر وأكثر عرضة للعدوى وانخفاض 
جهاز  وظائف  فإن  املقابل  في  أخرى،  بأمراض  لإلصابة  عرضة  وأكثر  املناعة 
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املناعة تصبح أفضل بصورة كبيرة بعد النوم اجليد عنها بعد األرق ، وأظهرت 
الدراسات إلى أن اخلاليا القاتلة الطبيعية )والتي تهاجم العناصر الغريبة في 
أجسامنا( أقل نشاطا في األشخاص املصابني باألرق ونوعا ما أكثر نشاطا 

في املرضى الذين ينامون بصورة طبيعية.
آثار تناول الكحول، واخملدرات واملشروبات الكفائنية،  فالنوم السيئ يزيد من 
فاألشخاص املصابون باألرق املزمن يعادلون أكثر من ضعف معدل االشخاص 
يعود  وذلك  القيادة  نومهم خلف عجلة  نتيجة  السيارات  تكرار حوادث  في 

لنوم أثناء العمل أو في الطريق. 
النوم  القدرة على  البيولوجية وعدم  اانقالب ساعتك  وعادة ما يكون سبب 
نومك  أن  بسبب  األرق  يحدث  فقد  عديدة  أخرى  أسباب  باألرق،  واإلصابة 
واستيقاظك اليومي ال يتناسب مع دائرة  األربع وعشرين ساعة في العالم، 
أو أنك تعاني من االكتئاب والقلق أو أي مشكالت نفسية أخرى تسبب األرق 
أو اتباعك لنظام حمية غذائية ناجم عن قلة تناول السعرات احلرارية نتيجة 
احلرمان ، ورمبا يكون إحساسك باجلوع هو من يقوظك في منتصف الليل أو 
رمبا حتصل على نوم غير مجد )أي تنام ملدة طويلة وكافية ولكن نومك عدمي 

الفائدة ( أو أن لديك بعض عادات النوم السيئة أو ظروف نوم سيئة.
كم عدد ساعات النوم التي نحتاجها يوميًا؟

عادة ما يفكر الناس في النوم على أنه وقت الهدوء ، وعدم النشاط ، ولكن 
أو اجلسم ، فالنوم ال  املخ  األنشطة سواء في  العديد من  أثناء النوم حتدث 
أكثر  يعمل بشكل  بعضها  فإن  احلقيقية  في  بل  ـ  أنسجة جسدك  يقلق 

وبكفاءة عالية أثناء النوم عنها خالل اليقظة. 
الذي يحتاجه االشخاص بصورة كبيرة،  النوم  يختلف عدد ومقدار ساعات 
 ، النوم  ساعات  من  مختلف  عدد  إلى  يحتاجون  يجعلهم  البشر  فاختالف 
العالم نفس مقاس احلذاء ولكن  يرتدي كل شخص في  أن  نتوقع  فنحن ال 
تشير الدراسات إلى أننا نحتاج جميعا إلى أن ننام لنفس املدة الزمنية، فحني 
ال ننام الثماني الساعات السحرية نقلق ـ في حني قد يحتاج شخص آخر 
عدد ساعات نوم أكثر، فنطلق عليهم مصطلح )الكسالى( فكما أشارت 
الدراسات إلى أن هناك شخصني من بني كل عشرة ) أكثر قليال بني الرجال ( 
ينامون أقل من 6 ساعات كل ليلة ، وحوالي شخص واحد من بني كل عشرة 

ينامون تسع ساعات أو أكثر ليال. 
فنوم ملدة ثماني ساعات تعد النسبة املتوسطة ، بالرغم من أن سبع ساعات 
إلى سبع ساعات ونصف هي األنسب ملعظم األشخاص، وحتى هذا الرقم 
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يعد متوسطا وليس له عالقة مبا هو جيد أو سيئ، وذلك ألن النوم اجليد ليال 
قد يتراوح ملدة قد تصل من أقل من ثالث ساعات إلى أكثر من عشر سنوات.

ولكن مقدار النوم الذي يحتاجه  شخص ما ثابت بطريقة مثيرة  للدهشة ، 
وبالرغم من ذلك فإنك قد تنام في ليلة ملدة أطول من ليلة أخرى وذلك حسب 
الظروف، فلقد أكدت الدراسات على أن معدل عدد ساعات النوم التي تنامها 
نصف  مبقدار  يقل  ما  عادة  ما  فأسبوع  املدة،  نفس  الشهر  أو  االسبوع  في 

ساعة عن االسبوع اآلخر.
فالبشر لديهم احتياجات نوم مختلفة في االوقات والظروف اخملتلفة ، فقد 
نحتاج إلى ساعات نوم أكثر في أوقات الضغط، وأثناء اإلحباط واألحزان، وأثناء 
أثناء الفترات  تنام السيدات  فترات زمنية أطول  العقلي، كما  زيادة اجملهود 
التي تسبق الدورة الشهرية، وتقل ساعات النوم حني تكون األمور لشخص 

ما تصير بصورة طيبة وفي الفرح والسرور والراحة النفسية. 
هل تتغير ساعات النوم مع العمر

العمر،   تقدم  مع  أكثر  نوم  ساعات  عدد  إلى  نحتاج  أننا  سابقا  يعتقد  كان 
البلوغ،  سن  إلى  الوصول  مبجرد  أننا  إلى  أكدت  البحثية  الدراسات  ولكن 

يختلف مقدار ساعات النوم  قليال مع التقدم بالعمر. 
فاألشخاص كبار السن ينامون عادة لفترات زمنية أقصر، فكلما هرم وشاخ 
وأقل  فاعلية،   وأقل  وأخف،   رديئاً،   النوم  واصبح  النوم  اجلسد كلما فسد 
االعمق   والنوم  العميق  النوم  في  تدريجي  انخفاض  هناك  ويصبح  راحة  
بالنمو والتحسن اجلسدي ، وفي  ارتباطا  النوم اخلاص واالكثر  وهو اجلزء من 
ضئيال  النساء ينالون مقداراً  والستينات عند  الرجال  سن اخلمسينات عند 
من النوم العميق  وعادة في هذا السن وما فوق تقل الضوضاء، أو العوامل 

اخلارجية األخرى بسهولة والتي قد ينام فيها األطفال األصغر سنا. 
 30 سوى  تقل  ال  املعافى  الشخص  في  للنوم  مدة  أطول  أن  من  وبالرغم 
دقيقية ما بني سن 20 الى 75 وبالتالي تزيد مشكالت النوم العميق، وعادة 
ما يقاطع النوم لوجود مصادر تشويش خارجية ) اإلضاءة، األصوات العالية، 
تناول   ، االلكترونية  االجهزة  من  الصادرة  الكهرومغناطيسية   اإلشعاعات 
البدنية  األنشطة  ممارسة   ، مباشرة  النوم  موعد  قبل  الدسمة  الوجبات 

العنيفة قبل موعد النوم ....(. 
وبعض كبار السن عادة ما يحظون مبئات اليقظات القصيرة ليألً، وتستمر 
االنطباع  الصغيرة  اليقظات  هذه  متنحك  ما  وأحيانا  أقل،  أو  ثانية  ملدة 15 
طوال الليل، حتى لو لم يحدث معك ذلك، فأحياننا  بانك كنت مستيقظاً 
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أكثر استرخاء  تكون  أن  فانه يساعدك على  االحتمال  لهذا  مبجرد معرفتك 
وطمأنينة في نومك. فاألشخاص الطاعنون بالسن قد يأخذوا غفوات أكثر 

أثناء النهار، والتي غالبا ما جتعلهم أكثر يقظة في الليل.
نوم االطفال

للفئة  تبعا  االطفال  لدى  النوم  ساعات  عدد  في  واضح  تباين  هناك   
العمرية وسب ما هو موضح باجلدول: 

اجلدول يوضح عدد ساعات النوم لالطفال تبعا للفئة العمرية

كما  آخر،  إلى  يوم  من  ملحوظة  بصورة  االطفال  نوم  مقدار  يختلف  كما 
ثابت  الشهري  او  االسبوعي  الطفل  نوم  فمتوسط  البالغني،  لدى  احلال  هو 

بطريقة مدهشة. 

تذكير 
بالرغم من ذلك فقد تكون عدد ساعات  النوم مختلفة لدى طفلك فإن 
ذلك ال يضره، وبالتالي فإن لم تنطبق هذه املتوسطات على طبيعة نوم 
وقدراته  الطفل  وظائف  مادامت  للقلق،  يدعوه  ما  هناك  فليس  طفلك، 
جيدة، وال يشعر بتعب و إرهاق ونعساس أثناء النهار وال ينام داخل حجرة 

الصف ويستوعب الدروس.
كما نود التذكير هنا إلى مواعيد نوم األطفال تكون مبكرة مقارنة مع الكبار 

وهذا يعود إلى أن هرمون امليالتونني لدى األطفال يفرز مبكراً .

املالحظات عدد ساعات النوم الليلي املرحلة العمرية

16.30  ساعة يوميا   حديثي الوالدة
14 ساعة يوميا  6 أشهر 

ساعة ونصف نهارا 12ونصف عامني

11 ساعة 6 سنوات

10 ساعات 10 سنوات

من 7.30 – 8.30 ساعة  19- 15
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مؤشرات قلة النوم لدى االطفال :
• عدم الرغبة باالستيقاظ في األوقات احملددة.

• العودة إلى الفراش بعد االستيقاظ بفترة قصيرة.
• النوم باحلافلة املدرسية أو بالسيارة.

• االنفعال والعصبية والنرفزة بسرعة.
• عدم الرغبة بتناول وجبة اإلفطار.

• النوم داخل حجرة الصف.
• قلة االستيعاب والتركيز.

• اإلرهاق والتعب أثناء اليوم الدراسي وعدم الرغبة في املشاركة باألنشطة 
املدرسية.

• احلاجة إلى تنبيه الطفل طوال الوقت.
• النعاس بهدوء أثناء مشاهدة التلفاز أو أثناء القيام بشيء آخر.

• ضعف املناعة و كثرة التعرض لألمراض.
• اإلكثار من تناول السكريات واحللويات. 

لماذا ينام البعض افضل من االخر ؟
إن فسيولوجية النوم عملية معقدة جدا، وهي عبارة عن مجموعة متكاملة 
من املراكز العصبية متتد من األجزاء املنخفضة جدا من املخ و أعلى جذع املخ 

إلى مقدمة املخ ويبدو أن هناك نظامني:
أحدهما يشجعك ويحثك على النوم واآلخر يشجع على االستيقاظ، وكالهما 
فإن  نائما  أو  مستيقظا  كنت  وسواء  معا،  ويتفاعالن  الوقت،  طوال  نشيط 
النوم واليقظة يعتمد على املتغلب منهما على اآلخر في وقت محدد ونشاط 
العضالت، والقلق والتوتر والضغوط النفسية، واإلحباط والتفكير الشديد، 

والضوضاء ، والضوء واملثيرات األخرى كلها تقوي وتنشط جهاز االسيقاظ.
 

هل تعلم 
أن الهم أقوى جنود اهلل وقاتل للنوم،  وأقوى من الجبال ...

فال عجب أن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان يكرره كثيرا في الدعاء 
“ اللهم إني أعوذ بك من الهم واحلزن وضلع الدين وغلبة الرجال” أبو داود. 

فحني سئل سيدنا علي بن أبي طالب رضي عنه عن أقوى جنود اهلل عزوجل 
جنود اهلل  فأقوى  احلديد  يكسرها  اجلبال  ولكن  اجلبال  اهلل  جنود  أقوى  قال: 
يطفئها  النار  ولكن  أقوى جنود اهلل  فالنار  النار،  تذيبه  احلديد  ولكن  احلديد 
املاء، فاملاء أقوى جنود اهلل ولكن املاء يحمله السحاب فالسحاب أقوى جنود 
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اهلل ولكن الريح حترك السحاب، فالريح أقوى جنود اهلل واإلنسان يتقى الريح 
بيده، فاإلنسان أقوى جنود اهلل ولكن النوم يغلب اإلنسان فالنوم أقوى جنود 

اهلل، ولكن الهم يغلب النوم فالهم أقوى جنود اهلل. 
ومن الناحية الفسيولوجية فإن جهاز االستيقاظ لدى البشر هو األقوى ومع 
مستيقظني  بقائنا  بعد  املقاومة  على  طبيعيا  وقدرته  قوته  تنخفض  ذلك 
هو  وهذا  بك،  اخلاص  النوم  نسبة  نقص  عند  أو  ساعة   16 حوالي  لفترة  
النوم فإننا نبحث عن هدوء غرف  بالرغبة في  أنه عند شعورنا  السبب في 
النوم، وظالم األعني املغلقة ، وفراش ناعم نستلقي عليه، وبالرغم من ذك 
أو أن جسدك أرسل  فعندما يكون ذهنك مشغوال بالتفكير مبوضوع معني 
تنبيه باأللم، فيبقى جهاز االستيقاظ عالياً ونشيطاً ومسيطراً على جهاز 

النوم األضعف ألنه غير قادر على التغلب على جهاز االستيقاظ.
ومن الطبيعي في جهاز معقد مثل جهاز النوم واالستيقاظ ، أن اليحصل 
كل شخص على مقدار متساو من النوم ، كما هو احلال في اختالفات الطول 
والقصر بني االشخاص ، فكلما كان جهاز النوم اقوى من جهاز االستيقاظ ، 

كلما زادت درجة حرصك على نومك . 
مراحل النوم

السريعة،  العني  حركات  تتخلله  نوم  وهو   )REM( النوم من  نوعان  هناك 
 ) NON –REM(و

األحالم  تتخلله  ال  النوم  وهذا  السريعة،   العني  تتخلله حركات  ال  نوم  وهو 
بينما نوم )REM( ذو حركات العني السريعة تتخلله األحالم.

تتحرك بسرعة  العيون  وذلك ألن  السريعة،  العني  وتعني )REM( حركات 
خالل هذه املرحلة، واملثير أن املخ ال يبدو أنه يعرف عندما نحلم ولكنه ما زال 
يعطي األوامر للعضالت لتنفيذ األفعال التي نحلم بها، وحلسن احلظ،  فقبل 
أن يبدأ احللم، ترخي نواة اخلاليا العصبية املوجودة في جزع املخ كل عضالت 
اجلسم بعمق شديد لدرجة أنهم يكونون مشلولني عمليا، فسبحان القائل 

عزوجل:  
ُ يََتَوفهَّى اأْلَنُفَس ِحنيَ َموْتَِها وَالهَّتِي َلْم مَتُْت فِي َمَناِمَها)َفُيْمِسُك الهَّتِي  )) اهللهَّ
ى( ِإنهَّ فِي ذَٰلَِك آَليَاٍت لَِّقوٍْم  َسمًّ قََضىٰ َعَلْيَها امْلَوَْت وَيُرِْسُل اأْلُْخرَىٰ ِإَلىٰ أََجٍل مُّ

يََتَفكهَّرُوَن (( -42 الزمر.
وأثناء احللم يبدأ املخ بإعطاء األوامر لتحريك العضالت مما ينتج عنها حركات 

صغيرة جداً، وهذا ما يجعلنا ننام خالل أحالمنا.
وفي معظم البشر، عادة ما يحدث نوم )REM( كل 90 دقيقة خالل الليل 
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لدى البالغني وكل )60 دقيقة( لدى األطفال وفترة )REM( األولى في الليل 
قصيرة جدا، حيث ال تتعدى خمس دقائق ، والثانية حوالي 10 دقائق ، والثالثة 
حوالي 15 دقيقة واحللم األخير بالليل عادة ما يستغرق نصف ساعة وأحيانا 
يستمر ملدة ساعة، ويحلم كل شخص عدة مرات كل ليلة، فإذا منت ست 
ساعات في الليلة املاضية، فتأكد أنك قد حلمت حوالي أربعة أحالم، وبالرغم 

من ذلك فإنك تنسى معظم األحالم، إال إذا استيقظت منها.
إن عملية الدخول في النوم أشبه بنزول السلم، فنحن نبدأ في النزول إلى 
مرحلة النوم رقم)1( ملدة تتراوح من نصف دقيقة الى عدة دقائق، وفي هذه 
إلى  السلم  إلى  ننزل  ثم  نائم،  أنك  تشعر  ال  ولكنك  أفكارك  تندفع  األثناء 
مميزة  مناذج  مع  املوجات  إصدار  في  املخ  يبدأ  األثناء  في هذه  التالية،  املرحلة 
تعرف باسم النوم الضعيف وعقد قرنية، ثم ننزل أعمق إلى املرحلة رقم 3 

و4 والتي تعرف باسم النوم العميق.
ويسمى الوقت حتى نهاية الفترة األولى من النوم الـ )REM(، دائرة النوم 
النوم  الـ)REM( التالي دائرة  األولى، والنوم في هذه الفترة إلى نهاية نوم 
التالية، وهناك من أربع إلى ست دوائر نوم كل ليلة، طبقا للمدة التي تنامها، 
وعادة فإن التغيرات التي حتدث بني مراحل النوم تكون تغيرات تدريجية ، حيث 
تدريجيا، وفي  السلم  ونزول  كصعود  التالية متاماً  املرحلة  متتزج مرحلة في 

اجلزء األخير من الليل، فعادة ال يكون هناك نوم عميق على اإلطالق. 
وخالل الدائرة األولى ال حتدث راحة للجسد، الن راحة اجلسد حتدث خالل النوم 
العميق الذي يسمح للجسد بالتحسن، فقد أثبتت الدراسات أن األشخاص 
بالضيق  يشعرون  وهم  يستيقظون  ما  عادة  العميق  النوم  من  احملرومني 
والعصبية واالكتئاب، بالرغم من أنه ال يوجد شيئ متعب للجسد، فال يبدو 
النمو وتعزيز الصحة  أن هناك شيئا يؤدي وظيفته بشكل سليم من أجل 

والوقاية من األمراض وصيانة اجلسد.
الفترة رقم )2( وفيها النوم يكون أقل قوة من النوم العميق، وهي معنية 
أساسا في حتسني اجلسد، ومن الناحية األخرى يبدو أن النوم )REM( أكثر 
اشتراكاً مع حتسن القدرات العقلية، فإن لم نحصل على النوم العميق، فمن 

الصعب أن تفهم شيئاً من  حياتك  وتبدو وكأنك تائه ومغيب. 
إذاً فالشيئ املهم هنا ليس مراحل النمو التي منر بها ، ولكن مقدار وفاعلية 
النوم التي حتصل عليها، فمن املهم أن ال منر كثيرا خالل املرحلة األولى وأن 

يكون نومك مستمراً وغير متقطع بسبب تكرار مرات االستيقاظ.
وخالل ساعات النمو حتدث العديد من التغيرات الفسيولوجية في مستوى 
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عمل اجلسم واملخ، فخالل الساعة والنصف األولى من النوم، يحدث انخفاض 
كبير في معدل ضربات القلب )HR(، ومعدل التنفس، وانخفاض قليل في 
املعدالت،  هذه  في  تدريجي  انخفاض  يحدث  الوقت  ذلك  وبعد  الدم،  ضغط 
 )HR( القلب  ضربات  معدل  مستويات  في  وامللحوظ  األكثر  واإلنخفاض 
والتنفس وضغط الدم واحلرارة املركزية قبل موعد االستيقاظ بساعة تقريبا. 
 وقد يحدث تقلب ملحوظ في معدل ضربات القلب والتنفس وضغط الدم 
والسكتات  القلبية  األزمات  عن  املسؤولة  وهي  األحالم،  أثناء  كبيرة  بصورة 

الدماغية التي حتدث أثناء النوم. 
ومن األمور املثيرة لالستغراب ولها عالقة بتدفق الدم، أنه أثناء النوم العميق، 
وعندما يتجدد نشاط اجلسم، يتوجه معظم الدم إلى العضالت، بالرغم من 
مجزأً  يكون  التفكير  ولكن  العميق،  النوم  أثناء  التفكير  يستطيع  املخ  أن 
ومتفرقا، ومع وجود قليل من الدم فاملخ قادر على أن يحتفظ بفكره، وأثناء 
النوم )REM( وبسبب استيقاظ عقولنا تبدأ بالتفكير أكثر، وأثناء احللم 
وتشير  اجلسم،  إلى  القليل  يذهب  بينما  املخ  إلى  الدم  من  الكثير  يتدفق 
الدراسات إلى أن أكثر من ربع دورتنا الدموية أثناء نوم )REM( تذهب إلى 
املخ، وذلك يعود إلى زيادة احتياج املخ إلى كمية أكبر من الدم لتدعيم نشاط 

املخ املتزايد أثناء احللم. 
كما ينشط بشكل ملحوظ إفراز الهرمونات أيضا أثناء النوم، مبا فيها إفراز 
النوم العميق يحدث النشاط األكبر  النمو وفي احلقيقة ومع بداية  هرمون 
الهرمون يعمل  وهذا  كلها  والعشرين ساعة   األربع  النمو خالل  لهرمونات 

على جتديد اخلاليا، وصيانة اجلسم.
تذكر 

فالنوم وسيلة هامة لتجديد اخلاليا وصيانة اجلسم للوقاية من األمراض 
 واالبتعاد عن الشيخوخة والسرطانات.

األحالم وعالقتها بالصحة والسمنة
 )REM( تؤكد الدراسات على أن األشخاص الذين ينامون طويال يحظون بنوم
مبرحلة  لفترات قصيرة جدا ميرون   ينامون  الذين  بكثير من األشخاص  أكثر 
خمس  تستغرق   )REM( حلم  فترة  ذلك  وبعد  العميق  النوم  من  طويلة 
دقائق، وكثير من النوم العميق، ثم فترة )REM( تستغرق عشر دقائق )وهذه 
دورة نوم  REM لليلة كاملة( واألشخاص الذين ينامون لفترات طويلة ميرون 
خالل  دقيقية  تسعني  كل  واحدة   )REM( حلم  فترات  سبع  إلى  بخمس 
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الليل، وتطول هذه الفترات ألكثر من ساعة لكل حلم عند حلول الصباح، 
فاألشخاص الذين ينامون طويال قد ميرون بساعتني إلى ثالث ساعات من نوم 
)REM( كل ليلة، في املقابل فإن األشخاص الذين ينامون فترات قصيرة قد 

يحصلون فقط على خمس عشرة دقيقة.
كما تشير الدراسات املتعلقة بالنوم واألحالم  وذلك من خالل القيام  مبراقبة  
بهدف  االشخاص  من  جملموعة    )EEG( طريق  عن  الدماغ  موجات  صورة 
التعرف إلى متى يبدأ النائمون في احللم ، ثم يقظونهم أثناء الدقائق األولى 
من كل حلم ليمنعوهم من أن يحلموا، وبعد أربع أو خمس ليال من احلرمان 
من األحالم ، بدا عليهم القلق والهياج، وغير قادرين على التركيز، وأن احلرمان 
من األحالم يسبب أملاً نفسيا للبشر، كما اتضح أن احملرومني من النوم احلالم 
لعدة ليال أصبحو أكثر عدوانية وقلقا، وأكثر هياجاً، وأقل سيطرة ويقعون 
حتت رحمة دوافعهم األولية، ويأكلون بشراهة بدون حتكم، ويصبحون أكثر 
عرضة لإلصابة بالسمنة واألمراض املرتبطة بها والسيما املتالزمة األيضية، 
النفسية  الهامة لتقليل الضغوط  الوسائل  حيت تعد األحالم وسيلة من 
األحالم  من  احلرمان  أن  على  الدراسات  أكدت  حيث  املزاجية،  احلالة  وحتسني 
متعلقة  مشاكل  من  يرافقه  وما  بالتوتر  اإلصابة  احتمالية  زيادة  إلى  يؤدي 

باأليض.
 )REM( وعندما تقل القدرة على احللم بشدة ، في الليلة التالية يبدأ نوم
الذي يتخلله احللم أسرع ويستمر لفترة أطول، ويستهلك النسبة األكبر من 
وقت النوم اإلجمالي عن املعدل الطبيعي وتكون األحالم أيضا أكثر وأحيانا 

أكثر غرابة، ومن الواضح أنها تعوض وقت احللم الضائع. 
خامسا: الساعة البيولوجية لتناول الماء 

بأن نقص كمية املاء املتناول عن االحتياجات اليومية  من الثابت علمياً 
باجلفاف  كاإلصابة  الصحية  املشاكل  من  بالعديد  يرتبط  للشخص 
واالنتباه  التركيز  وضعف  األيض  ووضعف  البدنية  الكفاءة  وانخفاض 

وانخفاض املناعة مما يؤتر سلباً كذلك علياملزاج والنفسية. 
لتقوم  اخلاليا  هذه  وتتشابك  خلية  تريليون  من60  اإلنسان  جسم  يتكون 
بواجباتها احملددة لتحرك القلب واملخ واألعضاء الداخلية التي تهضم ومتتص 
الطعام وتهيئة العضالت للعمل، والذي يجعل كل خلية تتمكن من الدوران 
خالل اجلسم بأكمله واحملافظة على البيئة الداخلية للجسم والتي متكنه 
من العمل بصورة مثالية هي سوائل اجلسم كالدم، ويلعب الدم أدوارا مهمة 

لهاعالقة بحياتنا ولكن أهم دور هو احملافظة على درجة حرارة اجلسم
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حرارة  درجة  ترفع  عندما  احلرارة  من  والتخلص  العرق  خالل  من  )التبريد( 
من  الفضالت  من  ويتخلص  للخاليا  والغذاء  األوكسجني  ويحمل  اجلسم، 

خالل هذه الوظائف فان سوائل اجلسم حتافظ على حياة اإلنسان.
- كل بعقالنية واشرب بشكل سليم-

يقول أخصائيو علم التغذية النفسية “ أنه ما دامت السوائل املتناولة قليلة 
فان أعضاء اجلسم تأخذ حاجتها من السوائل املتوافرة، وهذا يعني أن غالبية 
الناس ال يتعلمون عملية تناول الشرب الوقائي بطريقة سلوكية  سليمة 
مبنية على أسس علمية، حتى إن البعض منا ال يذكر تناول املاء إال باجلو احلار 
ويكاد ينسى ذلك في اجلو البارد او مع وجود التكيف ، فعندما يشعر الشخص 
بالعطش يتذكر تناول املاء )كرد فعل للعطش( فيكون العطش دافعا نفسيا 
وليس كمؤشر حقيقي ملستوى حاجة اجلسم من السوائل ، مما يترتب على 
هذا السلوك خلل مزمن في ميزان السوائل في اجلسم ويصبح اجلسم يعاني 

من حالة صحية غير سليمة بشكل مخفي وغير واضح للشخص. 
اإلنسان خالل  اإليقاع احليوي جلسم  إلى  السوائل  تناول  تخضع عملية 

24 ساعة والتي تتوزع على مراحل كما يلي: 

السادسة  الساعة  بني  ما  اليوم  في  النشاط  مرحلة  تبدأ  األولى:  املرحلة 
صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة وتبلغ قمتها الساعة التاسعة صباحا، 
الصباح  فترة  في  السوائل  من  كافية  كمية  تناول  أهمية  تكمن  هنا  من 
الباكر وذلك الن الكليتني والكبد يكونان في أعلى كفاءة لهما وتساعد تناول 
للوقاية  لألمعاء  امليكانيكي   العمل  تنظيم  على  املاء  كميات مناسبة من 
من اإلمساك  إضافة إلى دورها في طرد السموم من اجلسم والتخلص من 

الفضالت. 
اخلامسة  الساعة  النشاط تستمر حتى  التراجع في  املرحلة الثانية: فترة 
مساًء ويكون في ادني مستوى له في الساعة الثالثة بعد الظهر )القيلولة(.

املرحلة الثالثة: مرحلة النشاط الثانية تستمر من الساعة اخلامسة 
وحتى الساعة التاسعة مساًء وهذه املرحلة تشبه متاما املرحلة األولى

)الصباحية( لذلك ينصح هنا أيضا باإلكثار من تناول السوائل.
مساًء   9 الساعة  من  تستمر  والسكون  الراحة  مرحلة  الرابعة:  املرحلة 
وحتى الساعة السادسة صباحا )النوم( وهذا يرتبط في  بدء نشاط عمل 

اجلهاز البارسمبثاوي مرحلة الهدوء والسكينة.
الزمنية  ومدتها  كفاءتها  في  األولى  الصباحية  النشاط  فترة  وتعادل 
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ضعف ذلك في فترة النشاط املسائية الثانية.
للجسم  اليومي  احليوي  واإليقاع  البيولوجية  الساعة  توازن  في  ويتحكم 
الصحي  الوضع  لتحسني  أو  كافية  بكميات  السوائل  تناول  استراتيجية 
اإلستراتيجية  هذه  ولتصبح  إضعافه،  إلى  نقصها  يؤدي  بينما   ، للجسم 
اجلسم  في  للحياة  احملركة  القوة  يشكل  فاملاء  للشخص،  يوميا  سلوكا 
نقصه  يسببها  التي  الكبيرة  واألخطار  يؤديها  التي  املهمة  الوظائف  خالل 
في اجلسم، وعلى العكس من ذلك فإن الزيادة في تناول الطعام عن حاجة 
وإرشادهم  األشخاص  توعية  وتستند  وخيمة،  صحية  عواقب  له  اجلسم 

للسلوك السليم في تناول االشربة على أسس رئيسة ثالثة:  
• احتياجات اجلسم احليوية العادية حسب اإليقاع احليوي واملسار البيولوجي 
• االحتياجات اإلضافية في الظروف غير االعتيادية ، كالظروف الفسيولوجية 

في النمو واحلمل والرضاعة، وأثناء اجلهد البدني ، وارتفاع درجة احلرارة.
أخيرا  ثم  السوائل،  بعض  نقص  أو  زيادة  تقضي  التي  الصحية  الظروف   •

الرغبة والشعور بالراحة عند تناول السوائل. 

مالحظة مهمة 
تقدر حاجة اإلنسان للماء يوميا مبا يعادل )0.33( مللتر لكل كغم من وزن 
اجلسم فمثال لو فرضنا بان شخصاً وزنه ) 70 ( كغم فان كمية املاء التي 
دائما  تعادل )Х 70  = 2.41 0.33 لتر ماء يوميا، ويفضل  يوميا  يحتاجه 
تناول املاء قبل اإلحساس بالعطش ألنه حني يشعر اإلنسان بالعطش يكون 
قد وصل إلى مرحلة اجلفاف وقد خسر ما يعادل من ) 1 – 2 % ( من مقدار 
السوائل باجلسم ، إن نقص %1 من جسم وزنه 70 كغم يعني خسارة في 
يوثر على  وهذا  تعويضها،  لتر في حال عدم  قيمتها حوالي 0.7   السوائل 
كفاءة إنتاجية اجلسم البدنية والعقلية ، كما يوثر على التركيز في التعليم 
والتذكر وتتراجع الكفاءة البدنية قليال ويكون هذا التأثير مخفيا في البداية، 
وأكثر ما يكون التأثير في األنسجة التي تكون في مرحلة النمو / كأنسجة 
جسم اجلنني والطفل الرضيع الذي ال يزال لم يتبلور عنده منط مثالي وواضح 
لتناول السوائل ، واليافعني الذين هم في حالة منو جسمي وعقلي متزايد . 
كذلك بالنسبة لكبار السن الذين أصبحت أجهزتهم اجلسمية ضعيفة في 
نشاطاتها ووظائفها وإفرازات السوائل ، فيصاحب نقص السوائل جتمعها 
الذي يؤدي إلى  الدم وخلل في ميزان السوائل اجلسمية ، ولعل اجلفاف  في 

موت األطفال والشيوخ هو أكبر مثال على ذلك. 
والنشاط  والرضاعة  كاحلمل  أخرى  ظروف  هناك  الفئات  تلك  إلى  إضافة 
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العملي ) العمال( واجلهد البدني وغيرها ، التي تكون عادة مصابة بنقص 
الصحة  على  يؤثر  الذي  االمر  اجلسم  في  ميزانها  في  خلل  أو  السوائل  في 
اجلسمية والعقلية والنفسية للشخص . كما أن تناول املشروبات السكرية 

والغازية ترتبط بزيادة الوزن وقد توثر على احلالة النفسية للشخص. 
مؤشرات نقص السوائل في الجسم  

• لون البول داكن )اصفر غامق(  
• رائحة البول كريهة جدا  
• كمية البولتكون  قليلة 

• اإلصابة باإلمساك  بشكل دائم 
• اإلحساس بالصداع و التعب واخلمول.

•  ضعف التركيز وتنفيذ املهام و كثرة النرفزة.
مخطط لون البول لتقييم مستويات اجلفاف باجلسم

الغذائية  املمارسات  لبعض  املصاحبة  السوائل  تناول  لزيادة  توصيات 
وعند تناول بعض األطعمة.

• في حالة زيادة ملح الطعام والبهارات واستعمال احلميات الغذائية لغرض 
إنقاص الوزن يجب االعتماد على تناول املاء.

حالة  في  وكذلك  إليه  اجلسم  حلاجة  الشتاء  فصل  في  املاء  شرب  يجب   •
وجود التكيف 

أنت في حالة جيدة ال تعاني من اجلفاف واصل شرب املاء كاملعتاد

انت على ما يرام ميكنك شرب القليل من املاء االن )كوب صغير من املاء مثالً( 
250 مللتر

يجب عليك شرب  نصف لتر من املاء خالل هذه الساعة وخصوصا اذا كنت 
خارج املنزل

انت في مرحلة اجلفاف  يجب  عليك بتناول ) 500 – 750 ( مللتر من ماء فورا 

انت في مشكلة  عليك بتناول ) لتر( من املاء  فوراً اذا كان لون البول أغمق 
من ذلك و/أو مييل للون البني او االحمر قد ال يكون اجلفاف هو املشكلة راجع 

الطبيب. 
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• عند استخدام التدفئة والهواء اجلاف في فصل الشتاء حيث تصبح نسبة 
الرطوبة منخفضة في الهواء يجب تناول املاء. 

• عند فقدان األمالح املعدنية أو نقصها بسبب احلميات الغذائية أو اإلسهال 
باإلنفلونزا  واإلصابة  )التعرق(  البدنية  األنشطة  وممارسة  واحلمى  التقيؤ  أو 

ونزالت البرد .تناول الكحول واخملدرات النها تسبب جفاف اجلسم. 
الغازية،  املشروبات  القهوة،  )الشاي  بالكافيني  الغنية  املنبهات  •تناول 

مشروبات الطاقة...( 
• عند دخول الساونا يجب اإلكثار من تناول املاء. 

مالحظات مهمة يجب إتباعها في احلاالت التالية: 
1-عند استخدام احلميات الغذائية.

وغالباً  اجلفاف  إلى  اجلسم  باجلسم سيتعرض  املاء  نقصان نسبة  في حالة 
ما يحدث هذا عند إتباع أنظمة إنقاص الوزن اخلاطئ والسريعة )األعشاب، 

األدوية..( حيث تكون اخلسارة في الوزن على حساب نسبة املاء
• لذلك ينصح األشخاص الذين يستخدمون احلميات الغذائية)غير صحية( 
التي تؤدي إلى إنقاص سريع ومفاجئ لوزن اجلسم والتي انتشرت بشكل كبير 
بني الناس ويروج لها على أنها لها فعل السحر بإنقاص الوزن ، تناول كميات 
التخلص من  ملساعدة اجلسم على  يومياً  السوائل من 2-3 لتر  كافية من 
نواجت التمثيل الغذائي املتسارعة في إنتاجها في اجلسم مثل نواجت البروتينات 
الكلى  التخلص منها من خالل  ويتم  املعدنية وغيرها  واألمالح  والبيورينات 
حتى ال ينتج عنها مضاعفات غير سليمة في اجلسم ، ويوثر على سالمة 
الكلى . كما يساعد تناول املاء على تهدئة الشهية للطعام في هذه الفترة 

ولغاية فسيولوجية باجلسم. 
2- عند ممارسة األنشطة البدنية 

اإلنسان هو الوحيد القادر على حتديد كمية السوائل املتناولة اختياريا ومع 
ذلك ال يعوض بدرجة كافية من املاء لذلك يجب أن يتناول دائما كميات أكثر 
من املاء وخاصة خالل ممارسة األنشطة البدنية الن نقص السوائل باجلسم 
القلب  على  ضغطا  يضع  واجلفاف    )Dehydration( اجلفاف  إلى   تؤدي 
واألوعية الدموية بسب النقصان في حجم الدم والعائد إلى خسارة املاء عن 
طريق العرق مما يؤدي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب وحرارة اجلسم وتشمل 
األعراض عدم الراحة، الالمباالة، اإلجهاد، ضعف القدرة على التركيز والفهم 

والتذكر وعدم القدرة على ممارسة األنشطة البدنية.
تظهر أهمية تناول كميات كافية من السوائل خالل األداء البدني من خالل 

  3.indd   34 11/2/14   11:24 AM



35

الوظائف املهمة التي تقوم بها سوائل اجلسم وهي:
النواجت  ويحمل  العاملة  العضالت  إلى  اجللوكوز  ينقل  الدم  في  السائل   •

اإليضية )الفضالت(
• السائل في البول يتخلص من النواجت األيضية.

• السائل في العرق يبدد احلرارة الزائدة في اجلسم من خالل اجلهد.
كمية  املاء التي يلزم تناولها قبل التمرين أو املباراة

• تناول حوالي )2-3( أكواب قبل ساعتني تقريبا من بدء النشاط 
• تناول )1-2( كوب ماء قبل النشاط بحوالي )5-15( دقيقة وهذا السائل 

سيكون جاهزاً لتعويض خسارة العرق.
خالل النشاط البدني 

• في اجلو احلار يجب تناول أكبر كمية يتحملها الشخص من )1-2( كوب 
كل 15 – 20 دقيقة من التمرين الشديد. حاول دائما أن تشرب قبل الشعور 

بالعطش.
• بعد النشاط البدني 

• من أهم األولويات بعد التمرين الشديد تعويض السوائل التي مت. خسارتها 
من خالل العرق، ومن أفضل اخليارات لهذا لتعويض ما يأتي: املاء، األطعمة 
الكربوهيدرات  على  حتتوي  التي  الشوربة  العنب،  )البطيخ،  باملاء  الغنية 

واملعادن والفيتامينات (   
• إذا قام الرياضي بتمرين شديد استمر ملدة )2-3( ساعات ميكن أن يؤدي ذلك 
إلى خسارة 300- 800 ملغم من البوتاسيوم مبعدل 80 – 100 ملغم لكل 
أن يخسر الشخص  بالنسبة للصوديوم فيمكن  العرق، أما  واحد من  باوند 
حوالي 1800- 5600  ملغم مبعدل 400 – 700 ملغم لكل باوند من العرق.

الماء والسعرات الحرارية والكرش 
يكّون املاء ) 55 - 70 % ( من وزن اجلسم  و ) 65 – 75 % ( من وزن العضالت، 
و ) 25 %( داخل األنسجة الذهنية ، وهناك ما يسمى بالتوازن اليومي لتناول 
السوائل في اجلسم حيث إن كل مللتر من املاء يدخل إلى اجلسم يخرج عن 

طريق ) التعرق ، الرئتني ، اإلدرار ، واإلخراج ( 
 كما إن املاء ال يحتوي على أي سعر حراري أي ليس له أي عالقة في السمنة 
وال في حصول الكرش طبعا إذا كانت سلوكيات تناول السوائل تتم بطرق 
القيمة  الغازية عدمية  واملشروبات  السكرية  العصائر  تناول  فمثال  سليمة. 
احلرارية  السعرات  من  والزائد  احلرارية  السعرات  زيادة  إلى  يؤدي  الغذائية 
كان  إذا  السيما  دهون  شكل  على  باجلسم  يخزن  سوف  اجلسم  حاجة  عن 
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الشخص ذا طبيعة خاملة وغير نشطة  وهذا بحد ذاته يرتبط في حصول 
ترهل في عضالت البطن وظهور الكرش.

سادسا: الساعة البيولوجية واإليقاع الحيوي  لتناول الطعام 
وعالقتها بالسمنة 

النفسية  احلياة  في ضوء ضغوط  مثالياً  أمراً  إلى السعادة يعد  الوصول  إن 
والبدنية؛ 

في حني جند أن القرآن الكرمي يضع احللول لكافة املشاكل والصعوبات التي 
تواجه اإلنسان في كل زمان  ومكان وذلك جتسيداً لتحقيق الدور األساسي 

الذي خلق اإلنسان من أجله لقوله 
فتحقيق   - الذاريات )56(  ليعبدون”  إال  واإلنس  اجلن  خلقت  وجل “وما  عز 
العبادة على أكمل صورها الشرعية حتتاج إلى توافر كافة العناصر الرئيسة 
لإلنسان من غذاء ومتتع بصحة جيدة وخالية من األمراض وقدرته على احلركة 

لقوله صلى اهلل عليه وسلم : 
“املؤمن القوي خير وأحب إلى اهلل من املؤمن الضعيف وفي كل خير” 

فالقوة اجلسدية ضرورية ألداء العبادات وإلعمار األرض وقوله صلى اهلل عليه 
وسلم : 

“ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة، والفراغ” فالغذاء الصحي 
املتوازن 

تناول  منا  يتطلب  الغذائي  والتوازن  العيش،  للقدرة على  احلياة  يعد مفتاح 
البروتينات،  الدهون،  الكربوهيدرات،  الرئيسة:  الغذائية  املكونات  كافة 

الفيتامينات، 
األمالح املعدنية، املاء، بشكل متوازن دون التركيز على نوع على حساب اآلخر 
ودون إسراف لقوله عز وجل “ يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا 
أوقات  فتنظيم   ،)31( األعراف  املسرفني”  يحب  ال  إنه  تسرفوا  وال  واشربوا 
تناول الطعام يؤدي إلى ضبط الساعة البيولوجية واإليقاع احليوي للجسم  
مما يسهم إيجابيا في تعزيز الصحة  والوقاية من اإلصابة بالسمنة ألن تناول 
الوجبات الرئيسة الثالث )اإلفطار، الغداء، العشاء( باملواعيد احملددة ينشط 
معدل التمثيل الغذائي باجلسم مما يساعد على زيادة صرف السعرات احلرارية 
يجب  وكذلك  اجلسم،  داخل  الشحوم  تخزين  معدل  خفض  إلى  باإلضافة 
عدم االستغناء عن أية وجبة من الوجبات الرئيسة وغالباً يلجأ البعض إلى 
األخطاء  من  تعد  املمارسات  وهذه  الوزن  إنقاص  بهدف  العشاء  وجبة  ترك 
صلى  لقوله  الصحة  على  سلباً  تؤثر  والتي  الناس  بني  واملنتشرة  الشائعة 
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اهلل عليه وسلم “ ال تدعوا العشاء ولو بكف من متر فإن تركه يهرم  . ويؤكد 
العلم اليوم من خالل الدراسات البحثية احملكمة بان هناك توقيتات خاطئًة 
على اجلسم  ومنها تناول الطعام في أوقات  لتناول الطعام تنعكس سلباً 

متأخرة من الليل حيث ينخفض معدل التمثيل الغذائي مساًء عند النوم 
) BMR ( من 10 – 15 %  طبقا ملدة االسترخاء في النوم وعدد ساعات 
النوم مقارنة مع االستيقاظ ، هذا االنخفاض بسبب ارتخاء العضالت وعدم 

نشاط اجلهاز العصبي السمبثاوي .  كما أن معدل التمثيل الغذائي
النشاط  مع  مقارنة   فقط   يكون 10 %   بالسرير  الراحة  في   ) BMR (
العادي الذي يصل إلى 100 % فوق معدل التمثيل ) BMR ( ويعزى ذلك 
بان  الدراسات  أشارت  والراحة فكما  للنوم  الليل مخصصة  أن ساعات  إلى 
البدانة  إلى  مييلون  املسائية  الدوريات  نظام  في  يعملون  الذين  األشخاص 
ألنهم غالبا ما يتناولون طعامهم بالوقت اخلطأ ، حيث إن تناول الطعام في 
األوقات التي يكونون فيها عادة نائمني يؤدي إلى اإلصابة بالسمنة وزيادة الوزن 
. وهذا يؤكد على ان تنظيم  مواعيد تناول الطعام وفقاً للساعة البيولوجية  
يساعد في احملافظة على الوزن والوقاية من السمنة. ويعتقد أن للنوم ودرجة 
احلرارة وانخفاض معدل التمثيل الغذائي وسيطرة عمل اجلهاز البارسمبثاوي 

دوراً في اكتساب اجلسم للوزن الزائد . 
سابعا : اضبط  ساعتك البيولوجية تضبط وزنك 

التحديات  من  بالعديد  ترتبط  البشر  لدى  البيولوجية   الساعة  انقالب  إن 
املزمنة  العصر  بأمراض  جذرية  ارتباطات  التحديات  ولهذه  الصحية   
القلق  مستويات  وارتفاع  الهرمونات  عمل  وإضرابات  السمنة  والسيما 
زيادة  أن  مفادها  علمية  حقيقة  على  الدراسات  وتؤكد  واالكتئاب،  والتوتر 
ساعات السهر والعمل لساعات غير معتادة  أو اجللوس أمام شاشة التلفاز 
يؤدي  الكهرومغناطيسية،  واإلشعاعات  لإلضاءة  والتعرض  أوالكمبيوتر 
الدم  ضغط  ارتفاع  عنه  ينجم  مما  للجسم  البيولوجية  الساعة  إرباك  إلى 
والكولسترول الضار)LDL( والسكري من النوع الثاني واإلصابات احلادة في 
أمراض الشرايني التاجية وارتفاع احتمالية اإلصابة ببعض أنواع السرطانات 
وإفراز  للجسم  احليوي  واإليقاع  البيولوجية  الساعة  عمل  إرباك  بسبب 
بالسرطان  باإلصابة  له عالقة  الذي  امليالتونني  الهرمونات ، والسيما هرمون 
لفترة طويلة  بالليل  يعملن  اللواتي  النساء  أن  إلى  الدراسات  أشارت  وكما 
يعملن  اللواتي  بنظيراتهن  مقارنة  الثدي   بسرطان  لإلصابة  عرضة  أكثر 
معدالت  تكون  الذين  الرجال  على  نفسه  األمر  ينطبق  كما  النهار  خالل 
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إصاباتهم بسرطان البروستاتا أعلى من غيرهم إذا عملوا خالل نفس الفترة، 
ويعزى السبب وراء ذلك إلى انخفاض نشاط هرمون املالتونني. كما أظهرت 
الدراسات أن السيدات اللواتي لديهن مستويات عالية من القلق كان لديهن 
مستويات أعلى من الكورتيزون والكولسترول ومستويات أقل من هرمونات 
الغدة الدرقية ويعانني من زيادة نسبة الشحوم في منطقة البطن مقارنة 

مع اللواتي لم يعانني من القلق.
واحلقيقة املهمة أنه ليس من أحد يرغب بأن يكون بدينا ولديه نسبة كبيرة 
جند  ذلك  ورغم  األمراض،  من  العديد  له  وتسبب  جسمه  في  الشحوم  من 
العديد من البشر لديهم مشكلة كبيرة في كيفية احملافظة على أوزانهم 
ضمن احلدود الطبيعية والصحية من خالل القيام بتناول األطعمة الصحية 
من حيث الكمية والنوعية وممارسة األنشطة البدنية بشكل منتظم )طعام 
والشحوم  ينزل  ال  الوزن  لألسف  لكن  البدنية(  التمرينات  ممارسة   + أقل 
تتراكم، إذاً أين  يكمن اخللل؟ هذه مشكلة شريحة كبيرة من البشر، وذلك 
ألن أجسادنا مجهزة  وراثيا لتجعلنا نكتسب مزيدا من الوزن ونحتفظ به، 
الدهون باجلسم غير محدودة، هذه حقيقة  بيولوجية ال ميكننا  ألن مخازن 
الهروب منها، ولكن ميكننا القيام بإجراءات تساعدنا على التغلب على هذه 
املشكلة. واحلقيقية املطلقة في هذا اجملال تقوم على أساس أن ما يجعلنا 
فعلية  عالقة  له  تأكيد  بكل  أمر  بينهما  ما  أو  النحافة  أو  بالبدانة  نتسم 
بأسلوب حياتنا ويعتمد على مقدار ما نأكله ومقدار ما منارس من أنشطة 
النفسية  بحالتنا  و  البيولوجية  بساعتنا  وثيقا  ارتباطا  يرتبط  وكما  بدنية 

واضطرابات اإليقاع احليوي  وما نعيش به من ضغوط احلياة.
اإليقاع  إلى  اإلنسان  جسم  في  الداخلية  البيولوجية  الساعة  وتخضع   
اليومي االعتيادي ) النهار والليل ، اليقظة والنوم ، اجلوع والشبع...( وعليه 
فإن جميع املتغيرات البيولوجية والوظيفية جلسم اإلنسان تتزامن مع اإليقاع 
اليومي للفرد مبا في ذلك درجة نشاط اجلسم، ودرجة حرارته الداخلية ومعدل 
الغذائي وضربات قلبه وضغط دمه وتركيز الهرمونات في جسمه  التمثيل 
وتؤكد الدراسات أن هناك أوقاتاً محددة خالل اليوم يكون فيها اجلسم البشري 
الدوري  اجلهاز  ونشاط  الغذائي  التمثل  كثافة  تزداد  حاالته حيث  أفضل  في 
فسيولوجية  عمليات  أربع  من  أكثر  العمليات  هذه  تكون  وعادة  التنفسي، 
التمثيل  عمليات  مؤشرات  تنخفض  ما  فعادة  الكامل،  اليوم  بزمن  ترتبط 
توقيتات  أن هناك  إلى  الدراسات  كما تشير  ليال،  الطعام (  حرق  الغذائي ) 
خاطئة لتناول الطعام تنعكس سلباً على اجلسم  ومنها تناول الطعام في 
  )  BMR ( أوقات متأخرة من الليل حيث ينخفض معدل التمثيل الغذائي
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النوم وعدد  النوم  من 10 – 15 %  طبقا ملدة االسترخاء في  مساًء عند 
ساعات النوم مقارنة مع االستيقاظ  يؤدي إلى اإلخالل في كافة العمليات 
على  التغيرات  من  العديد  حدوث  يرافقها  مما  اجلسم  داخل  الفسيولوجية 

مستوى عمل الهرمونات واالنزميات.
كما أثبت الدراسات احلديثة في مجال السمنة أن زيادة ساعات السهر وقلة 
ساعات التوم  الليلي عن 6 ساعات أو زيادتها عن 9 ساعات يؤدي إلى التوتر 
مما ينجم عنه اإلصابة باملتالزمة األيضية من جراء زيادة تراكم الشحوم في 
منطقة البطن )الكرش( وقد يكون أمراً مثيراً للعجب واالستغراب، فكيف 
أكثر،  البدنية بشكل  األنشطة  ومنارس  أقل  نتناول سعرات حرارية  أن  ميكن 
جديداً  منطًقا  هناك  أن  ذلك  وراء  واحلقيقة  الوزن،  يزداد  نفسه  الوقت  وفي 
ناجت عن تغيرات فسيولوجية حتدث داخل اجلسم البشري نتيجة الوقوع حتت 
أي توتر أو ضغط بدني أو نفسي، فاجلسم البشري _ يحمي نفسه بنفسه 
_ ومن الطرق التي يلجأ إليها اجلسم ليحمي نفسه، احملافظة على الوزن، 
فيصبح اجلسم لديه القابلية على التخزين وخفض معدالت احلرق، فعندما 
الكورتيزول  والقلق، يفرز اجلسم هرمونا يسمى  للتوتر  نتعرض ملوقف مثير 
وهو املسؤول عن استثارة كافة االستجابات الفسيولوجية املرتبطة بالتوتر. 
ولقد أوضحت الدراسات أنه عندما يفرز الكورتيزول وتزداد مستوياته بالدم، 
الرسائل  يوصل  الذي  الهرمون  وهو  أقل،  اللبتني  هرمون  حساسية  تصبح 
بأننا قد شبعن، وعند حدوث ذلك فإننا نشعر برغبتنا بتناول املزيد  للدماغ 

من الطعام والسيما األغذية الغنية بالسكريات. 

العالقة التبادلية ما بين السهر والسمنة
زيادة ساعات السهر       قلة ساعات النوم الليلي      يزداد التوتر      يزداد 
تنخفض حساسية  الغذائي      التمثيل  ينخفض معدل  الكورتيزون      

اللبتني      يزداد اإلحساس باجلوع وتناول السكريات        يزداد الوزن   
اإلصابة باملتالزمة األيضة )الكرش(. 

التي  فالدهون  سمنة،  أكثر  جتعلك  والتوتر  البيولوجية  الساعة  انقالب  إذاً 
تكون  ما  وغالبا  جسدك  إلى  سلبية  رسائل  تنقل  التوتر  من  تكتسبها 
اإلستجابة للتوتر وقلة ساعة النوم الليلي تخزن الدهون في منطقة البطن.

ثامنا: الساعة البيولوجية واإليقاع الحيوي لممارسة األنشطة 
البدنية 

1. ممارسة األنشطة البدنية في فترة الصباح الباكر
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 ان منط احلياة السريع يحتاج إلى مزيداً من الراحة والنوم املريح ، فلقد أشارت 
الصباحية  واحلركية  البدنية  واألنشطة  التمرينات  ممارسة  بان  الدراسات 
تساعد على قيلولة مريحة، والنوم ليال بصورة أعمق وأفضل وأسرع ، وإنه 
حقا إحساساً رائعاً وشعور جميل بان تبدأ يومك بحيوية وحماس ونشاط، و 
تعد الفترة الصباحية من أفضل األوقات ملمارسة األنشطة البدنية واحلركية 

وذلك لألسباب اآلتية: 
حيث  الشحوم  من  والتخلص  الوزن  خفض  في  يرغب  ملن  مناسبة  تعد   •
جدا  مناسبة  تعد  صباحا  البدنية  األنشطة  ممارسة  إلى  الدراسات  أشارت 
خلسارة الدهون اخملزونة حتت اجللد وذلك الن تركيز اجللوكوز ) السكر( بالدم 
يكون منخفضا في الفترة الصباحية عند االستيقاظ من النوم ، إضافة إلى 
أن كميات األنسولني تكون منخفضة بالدم وهذا يعني زوال العائق األساسي 
أمام طرح الدهون اخملزونة حتت اجللد في مجرى الدم، واستخدامها كمصدر 
للطاقة الالزمة ملمارسة النشاط البدني واحلركي وبالتالي يلجأ اجلسم إلى 
استخدام الدهون كمصدر للطاقة، وبعد تناول وجبة اإلفطار يلجأ اجلسم 
إلى تعويض مصادر الطاقة التي أصابها نوع من النضوب من جراء التدريب  

بدال من تخزينها على شكل دهون باجلسم.
إلى حتسني  تؤدي  الصباحية  الفترة  البدنية في  األنشطة  أن ممارسة  • كما 
الدوري  اجلهاز  عمل  ينشط  البدني  النشاط  زيادة  إن  حيث  الدماغ  وظائف 
  . التنفسي في نقل األوكسجني إلى جميع أجزاء اجلسم ومن  بينها الدماغ
فتزداد كفاءته على حمل الدم احململ باألوكسجني واجللوكوز، فزيادة نشاط 
من  يزيد  واحلركية  البدنية  األنشطة  تأثير  حتت  الدماغ  في  الدموية  الدورة 
تدفق الدم احململ باألوكسجني والغذاء خلاليا الدماغ فيزيد من حتسن وظائف 

الدماغ اإلدراكية مثل الفهم واليقظة والتركيز والتذكر واحلفظ.
ما  الواقعة  الفترة  وفي  الباكر  الصباح  في  البدني  النشاط  يسهم  كما   •
بني صالة العصر واملغرب إلى تنشيط عمل هرمونات االسترخاء  مما يساعد 
على خفض القلق والكآبة وهما عنصران لهما تثير سلبي على النوم . وذلك 
نتيجة لزيادة إفراز ) السيرتونني والدوبامني واالندرفينات ( في هذه الفترة من 

اليوم مما تساعد على النوم الهانئ والعميق مساًء.
في  البيولوجي  لإليقاع  ضبط  عملية  إلى  يؤدي  البدني  النشاط  أن  كما   •
بسرعة  النوم  إلى  اخللود  في  يساهم  مما  والنوم(  اليقظة  اجلسم)أوقات 
معقولة، خاصة لدى الذين يغيرون ساعات عملهم من الليل إلى النهار أو 

العكس. 
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2 - ممارسة النشاط البدني مساًء
الناحية  النوم من  العصر أفضل من  البدنية في فترة  األنشطة  ممارسة 

الصحية والنفسية.
يجب االبتعاد عن ممارسة أي نشاط بدني قبل موعد النوم مباشرة

علما بان ممارسة النشاط البدني املعتدل الشدة مثل )املشي، اجلري السباحة 
إن  املقابل   في  والهانئ.  العميق  النوم  على  تساعد  مساًء   )... الترويحية، 

التمرينات املفرطة والشديدة يكون لها تأثير عكسيا.
العصر  ساعات  في   البدني  النشاط  ممارسة  بان  الدراسات  أكدت  فلقد   •
أفضل  من  تعد  واملغرب(  العصر  صالة  )بني  األولى  املساء  وفترات  األخيرة 
أداء مثالي  والتمرينات احلركية لتحقيق  البدنية  األوقات ملمارسة األنشطة 

يفيد اجلسم وينعكس إيجابيا على الصحة وذلك لألسباب اآلتية: 
• وظائف عمل الرئتني في هذا الوقت تكون في أعلى قيمة لها، فممارسة 
النشاط البدني في هذا الوقت يكون له اكبر وأفضل النتائج اإليجابية على 

عمل القلب والرئتني.
• أسوأ وقت لعمل الوظائف الرئوية كما أشارت الدراسات من حيث الفعالية 
في منتصف اليوم ووقت الظهيرة، لذلك يفضل االبتعاد عن ممارسة أنشطة 

بدنية في هذه الفترة.
• إن معدل التمثيل الغذائي وعمل أجهزة اجلسم احليوية تنخفض كفاءتها 
على  تساعد  الفترة  هذه  في  البدني  النشاط  فممارسة  املساء  فترة  في 

تنشيط معدالت التمثيل الغذائي مبا يعادل ) 10 – 15 % (.
3- ممارسة األنشطة البدنية بعد تناول الطعام مباشرة  

غنية  دسمة  وجبة  بعد  البدني  النشاط  ممارسة  في  العامة  القاعدة 
بالدهون  االنتظار من ) 2-3 ( ساعات على األقل قبل ممارسة النشاط 

البدني 
السبب في ذلك يعود إلى أن كمية كبيرة من الدم باجلسم سوف تتوجه إلى 
اجلهاز الهضمي بعد األكل مباشرة وذلك من أجل عمليات هضم الطعام، 
واجلهاز  العضالت  بني  تنافس  يحصل  سوف  البدني  النشاط  ممارسة  وعند 
الدم باجلسم مما يؤدي إلى اإلصابة بعسر الهضم مما  الهضمي على كمية 
يؤثر على كفاءة عمل العضالت ، في الوقت نفسه فإن ممارسة أنشطة بدنية 
خفيفة )كاملشي واألعمال املنزلية واملكتبية ... ( بعد األكل ليس فيه أي ضرر 
او خطورة على اإلنسان السليم الذي ال يعاني من أية مشاكل أو قصور في 
الدورة الدموية للقلب ، كما يساعد النشاط البدني بعد وجبة خفيفة إلى 
زيادة حرق السعرات احلرارية من قبل اجلسم )رفع معدل التمثيل الغذائي( 
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أي يساهم في صرف سعرات حرارية إضافية من جراء هضم الطعام تقدر 
والنوم بعد األكل بدون ممارسة أي  بحوالي 15 % مقارنة مع حالة اجللوس 

نشاط.
تاسعا: الساعة البيولوجية  في رمضان

على  كتب  كما  الصيام  عليكم  كتب  آمنوا  الذين  أيها  يا   “ تعالى  قال 
ثمينة  املبارك فرصة  رمضان  يعد شهر  تتقون”   لعلكم  قبلكم  الذين من 
إلنقاص الوزن ملن يعانون من السمنة والوزن الزائد وذلك الن كمية السعرات 
أن  املفترض  من  انخفاض ملحوظ   إلى اجلسم يحدث فيها  الواردة  احلرارية 
املالحظ  ولكن  األقل  على   )% 25( إلى  الدراسات  أشارت  ما  حسب  تصل 
ولألسف بان البدناء في رمضان يزدادون بدنا والنحفاء يصبحون بدناء وذلك 
البتعادهم عن تطبيق املعنى احلقيقي والصحيح لصيام وقضاء أيام الشهر 
الفضيل ولياليه في السهر أمام شاشات التلفاز وتبادل الزيارات االجتماعية 
والتي غالباً ما ترتبط بالعزائم واإلقبال على تناول املأكوالت الغنية بالدهون 
الصائم  بان  والكسل العتقادهم  البدني  اخلمول  والركون حلياة  والسكريات 
خالل نهار رمضان تنخفض كفاءته البدنية والفسيولوجية ، فلقد أشارت 
إلى  يؤدي  األطعمة  تناول  واإلكثار من  واخلمول  بان  حياة  الراحة  الدراسات 

اضطراب في كافة إعمال أجهزة اجلسم احليوية.  
كما أن الصالة  تؤدي إلى رفع معدل التمثيل الغذائي واملساهمة في تسريع 
وأكدت  وتنشيطه،  الهضمي   اجلهاز  كفاءة   رفع  خالل  من  الطعام  هضم 
األنشطة  وممارسة  رمضان  في  التراويح  صالة  أداء  بان  احلديثة  الدراسات 
باعتدال  الطعام  تناول  املنزلية..( بعد  البدنية اخلفيفة )كاملشي ، األعمال 
ودون إسراف يؤدي إلى رفع معدل التمثيل الغذائي مبا يقارب من )10 – 15%( 
في حني يؤدي اإلفراط في تناول الطعام والركون للخمول والكسل والنوم غير 
الساعة  قلب  إلى  التلفاز  أمام شاشات  ليال  السهر  وزيادة ساعات  الكافي 
البيولوجية  لإلنسان مما يزيد من هذه املشاكل الصحية، فهذه  عوامل  كلها 

تؤدي إلى العديد من املشاكل الصحية وتؤثر سلبا على الصحة مستقبال 
األمراض.  من  العديد  من  ووقاية  وحمية  واجلسد  للروح   عبادة  فالصيام     
في  أو  اإلفطار  عند  الطعام  تناول  في  اإلسراف  يعني  ال  احلقيقي  فالصوم 
السحور فقد قال عز وجل: “ يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا 
واشربوا وال تسرفوا أنه ال يحب املسرفني” وقال صلى اهلل عليه وسلم “ نحن 

قوم ال نأكل حتى جنوع وإذا كلنا ال نشبع”
من  يرفع  الصيام  بان  الناس  من  كثير  عن  تغيب  التي  العلمية  واحلقيقة 
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مستوى االجناز واإلنتاج العلمي اليومي سواء أكان ذلك إنتاجا فكريا أو بدنيا 
وذلك عكس ما يشاع ويقال في الغرب عن تردي اإلنتاجية  وانخفاض الكفاءة 
والقدرة على العمل خالل ساعات الصيام وما يؤكد على ذلك بأن  العديد 
من غزوات الرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم والسيما فتح مكة  الذي 
يأخذ  أن نحلل ذلك علميا فالصائم  أردنا  الكرمي، وإذا  كان في شهر رمضان 
حاجته من الطاقة في وجبتي اإلفطار والسحور وعند اتباع الصائم لبعض 
أثناء  واحليوية  بالكفاءة  يشعر  فإنه  والصحية  والبدنية  العلمية  اإلرشادات 
الصيام بعكس ما يشعر به عند امتالء املعدة من اخلمول والتقاعس والكسل 
بطن،  من  شراً  وعاء  آدمي  مأل  “ما  وسلم  عليه  اهلل  صلى  لقوله  والثقل 
بحسب ابن آدم أكالت يٌقمن صلبه، فإن كان ال محالة فثلث لطعامه وثلث 
لشرابه وثلث لنفسه” في حني أن احلركة  والنشاط البدني وأداء العبادات 
والدماغ  العضالت  إلى  الذاهبة  الدم  كمية  من  تزيد  بالصالة  كالسجود 
فتتحسن وظائف الدماغ حتت تأثير األنشطة البدنية واحلركية حيث إن زيادة 
النشاط البدني ينشط عمل اجلهاز الدوري التنفسي في نقل األكسجني إلى 
جميع أجزاء اجلسم ومن  بينها الدماغ  فتزداد كفاءته على حمل الدم احململ 
باألكسجني واجللوكوز  ، مما  يزيد من حتسن وظائف املخ اإلدراكية مثل الفهم 
واليقظة واحلفظ ، كما تؤدي ممارسة األنشطة البدنية املنتظمة مثل )اجلري 
واأللعاب الهوائية والوثب( إلى حتسني الوظائف املعرفية مثل )زيادة القدرة 
على التركيز والتحليل واالستيعاب والتذكر و التركيز الذهني  والتخطيط 
واتخاذ القرار كما حتسن الذاكرة  قصيرة املدى والتفكير اإلبداعي...( وذلك 
احملافظة على  املسؤولة عن  املخ  الرمادية في  املادة  لزيادة مستويات  نتيجة 
صحة اخلاليا العصبية، وتفسير ذلك بأن  الدماغ يحتاج أثناء الراحة حوالي 
)900( مللتر في الدقيقة من الدم في حني يحتاج إلى )1200( مللتر في 
الدقيقة تقريبا من الدم املدفوع أثناء النشاط البدني واحلركي، كما أن الدماغ 
ال يتأثر أيضا من انخفاض نسبة السكر  إثناء الصيام ألن نسبة السكر التي 
أثناء اجملاعة،  أو في الصيام وحتى  ثابتة سواء في اإلفطار  الدماغ  إلى  تصل 
وحتويل  احلاجة  عند  اجليلكوجني  من مخزون  إنتاج سكر  على  قادر  فاجلسم 
بعض مصادر الدهن والبروتني إلى سكر في الكبد لتزويد الدماغ عند احلاجة، 
من  والدماغ  اجلسم  بني  االتزان  من  حالة  حتدث  البدني  النشاط  ممارسة  إن 
تأثير  يستمر  حيث  والكهربائية  والهرمونية  الكيمائية  الوظيفية  الناحية 
النشاط البدني على نشاط الدماغ من )60-90( دقيقة من انتهاء النشاط 
في  البدني بشكل منتظم،  النشاط  ممارسة  أهمية  يؤكد على   مما  البدني 
التلفاز ، وقضاء ساعات طويلة أمام  البدني )كمشاهدة  حني يؤدي اخلمول 
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االتزان بني اجلسم  اختالل حالة  إلى  اخلمول(  وأنشطة  واالنترنت  الكمبيوتر 
والدماغ نتيجة نقص  كمية اجللوكوز الواصلة إلى خاليا الدماغ. 

فشهر رمضان شهر القرآن والصحة وعلى كل مسلم أن يستفيد من هذا 
الشهر الفضيل والسيما ملن يعانون من مشاكل صحية مرتبطة في الغذاء. 
فشهر رمضان فرصة ثمينة وفريدة ألصحاب األوزان الزائدة الذين يعانون من 
السمنة أن يبدأوا في خفض أوزانهم  وتعديل سلوكياتهم الغذائية والبدنية 
الن الوسيلة املثلى خلفض الوزن والتخلص من الشحوم املتراكمة باجلسم 
هي اجلمع ما بني احلمية الغذائية الصحية وممارسة النشاط البدني الهوائي 

 واالهم من ذلك ان تصبح  تلك العادات أسلوب حياة ما بعد رمضان
عاشرا: الساعة البيولوجية لتحوالت الطاقة بالجسم خالل  

شهر رمضان
خلق اهلل عز وجل اإلنسان وجعل له في جسمه مصادر للطاقة  يستعملها 
بوظائف  للقيام  والضرورية  احليوية  بالطاقة  منها  ليتزود  حياته  خالل 
على  اإلنسان  جسم  في  الطاقة  مصادر  وتتنوع   . اخملتلفة  الفسيولوجية 

النحو التالي )بناء على وزن اجلسم لشخص يبلغ وزنه 70 كغم ( 
Blood glucose  سكر الدم )20( غم •

• والسكر املعقد )اجلاليكوجني( Glycogen واملتمركز في الكبد والعضالت 
)225 غم ( 

الدهنية  األنسجة   في  املتواجدة   )Fatty acids( الدهنية  األحماض   •
النسيج الدهني األبيض ) 15 كغم ( 

 )  Muscle proteins (  ) اجلزء البروتيني من العضالت )6 كغم •
 Plasma ) األحماض الدهنية احلرة واجللليسريدات الثالثية ) 3.3 كغم •

 free fatty acids and Plasma triglcerides
الفسيولوجية  احلاجة  حسب  املصادر  هذه  استخدام  في  اجلسم  ويتنقل 
التي تقضيها طبيعة النشاط واجلهد البدني املبذول وحسب اإليقاع احليوي 
للجسم للجوع، وتقسم مراحل استخدام الطاقة باجلسم حسب الساعة 
درجة  على  تعتمد  مراحل  ثالثة  إلى  ساعة  احليوي 24  واإليقاع  البيولوجية 

ومستوى اجلوع واإلطعام وأطلقوا عليها اسم دورة اجلوع واإلطعام 
.) Starve- Fed Cycle (

املرحلة األولى :  مرحلة امتصاص الطعام.
ومتتد هذه املرحلة ما بني )2– 6( ساعات بعد تناول آخر وجبة طعام ، ويتم 
في هذه املرحلة هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية فيه من اجلهاز 
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الهضمي ونقلها وتوزيعها على اخلاليا واألنسجة كل حسب  حاجته، وتخزين 
العناصر الغذائية القابلة للتخزين والفائضة عن حاجة اجلسم، وأخيرا طرح 
املرحلة  الغذائية.  العناصر  بعض  واستقالب  متثيل  عن  الناجتة  الفضالت 

الثانية : مرحلة ما بعد االمتصاص. 
وهي متتد ما بني )6 – 24( ساعة من تناول آخر وجبة طعام ، وهي الفترة 
الزمنية التي تتضمن فترة الصيام التعبدي املفروض علينا في شهر رمضان، 
ما بني 12  الشمس  إلى مغيب  الصادق  الفجر  فترته من طلوع  متتد  حيث 
إذ  السنة،  فصول  من  فصل  أي  في  رمضان  شهر  لوقوع  تبعا  ساعة   17–

ينخفض عدد ساعات الصيام إلى 12 ساعة  في فصل الشتاء. 
املرحلة الثالثة : مرحلة الصيام الطويل :

وهي متثل التجويع واحلرمان الشديد ، والتي متتد إلى فترة تزيد على 24 ساعة 
وقد متتد إلى بضعة أيام . وما يهمنا هنا موضوع التغيرات الفسيولوجية في 

شهر رمضان 
حادي عشر:  تحوالت الطاقة في الجسم؟

بعد تناول السحور والتي يفترض أن حتتوي على كميات متوازنة من السكريات 
األولى  املرحلة  تبدأ  والبروتينات  واملعقدة ) النشويات ( والدهون  البسيطة 

استخدام الطاقة والتي تتضمن التحوالت التالية : 
 140  –  120 إلى  تصل  مرتفعة  حدود  إلى  الدم  سكر  مستوى  يرتفع   .1
ملغم / 100 مللتر لدى األفراد الطبيعيني غير املصابني بداء السكري وهذا 
بدوره يعمل على  والذي  األنسولني  إفراز هرمون  االرتفاع يحفز اجلسم على 
خفض محتوى الدم من السكر إلى احلدود الطبيعية )80 -90 ملغم / 100 

مللتر ( وذلك في خالل ساعتني تقريبا بعد انتهاء عملية االمتصاص. 
2. بعد مضي حوالي 5 – 6 ساعات على تناول وجبة السحور، تبدأ املرحلة 
الثانية من مراحل توليد واستعمال الطاقة وينخفض مستوى السكر بالدم 

مما يؤدي إلى : 
• يطرأ ارتفاع على مستوى هرمون اجللوكاجون نتيجة انخفاض مستويات 
السكر بالدم بهدف احملافظة على مستويات السكر بالدم وإطالق سكر إلى 
الدم كون هذا السكر األحادي هو املصدر الرئيس للطاقة في الدماغ ولعل 
الشعور بالدوار والصداع لدى الصائم خالل ساعات النهار أوضح دليل على 
أهمية سكر الدماغ حيث يؤدي انخفاضه إلى انقباض األوعية الدموية في 
لسكر  مؤقت  انخفاض  حالة  ميثل  ما  وهو  بالدوار  الشعور  مسببة  الدماغ 

الدم .
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• خالل هذه املرحلة تتوقف عمليات بناء اجلليكوجني في الكبد والعضالت 
وتبدأ  العضالت  في  والبروتينات  البيضاء  الدهنية  األنسجة  في  والدهون 
عمليات حتلل اجلليكوجني وإطالقه من الكبد والذي  يعد خط الدفاع األول 

في احملافظة على سكر الدم من التدني . 
مصادر  غير  من  الكبد  في  اجللوكوز  سكر  بناء  عملية  تنشط  كذلك   •
إلنتاج  اجللوكوز  استعمال  ويقل  الالكتيك  السكرية كاجلليسيرول وحمض 
قبل  من  لالستعمال  اجللوكوز  توفير  بهدف  العضلية  اخلاليا  في  الطاقة 

الدماغ واخلاليا العصبية . 
• يعمل هرمون اجللوكاجون على تنشيط عمليات التحلل لألنسجة الدهنية 
وإطالق األحماض الدهنية إلى الدم ، ليتم أكسدتها واستعمالها كمصدر 
في  العصبية  وغير  العضلية  اخلاليا  في  اجللوكوز  سكر  عن  للطاقة  بديل 
اجلسم ، حيث تصبح األحماض الدهنية املصدر األهم للطاقة في اجلسم، 
مستوى  زيادة  إن  الكتيونية.  األجسام  تكوين  عمليات  كذلك  وتنشط 
األجسام الكتيونية عن احلدود الطبيعية يؤدي إلى نتائج سلبية تتمثل بزيادة 
حموضة الدم ، وهنا تظهر احلكمة الربانية في تشريع الصيام وخالل فترة 
زمنية ال تتجاوز سبع عشرة ساعة وهي املدة الزمنية التي ال تسمح بتراكم 
األجسام الكيتونية وزيادة مستواها عن احلد الطبيعي الذي يؤدي إلى حصول 
النتائج السلبية ، ففريضة الصيام ليست مجرد عملية جتويع وحرمان تضر 
أعداء اإلسالم ، بل هي عملية حيوية  وتؤذيه ، كما يصوره بعض  بالصحة 

مضبوطة ومتزنة  وال تؤدي إلى إحلاق الضرر بصحة اجلسم وحيويته. 
ثاني عشر: وجبة السحور وعالقتها باإليقاع الحيوي للجسم 
الصيام  فترة  خالل  اإلنسان  جسم   في  الطاقة  حتوالت  سلسلة  خالل  من 
يتنب لنا أهمية وجبة السحور التي أرشدنا املصطفى صلى اهلل عليه وسلم 
النهار  ساعات  خالل  للجسم  احليوي  اإليقاع  على  للمحافظة  تناولها  إلى 
فقال صلى اهلل عليه وسلم “ تسحروا فان في السحور بركة “ لقد أكدت 
أجهزة  توازن عمل  على  احملافظة  في  السحور  وجبة  أهمية  على  الدارسات 
اجلسم وتوفير مصادر الطاقة السريعة التي ال تترافق مع أية آثأر سلبية على 
صحته ، فتناول وجبة السحور يساعد اجلسم على احملافظة على مستوى 
مرتفع للسكر في الدم ويطيل فترة مكوثه في مراحل حتول الطاقة الثانية 
اجلسم  في  الكيتونية  األجسام  لتراكم  املرافقة  السلبية  التغيرات  ويؤخر 
التي ترافق املرحلة الثالثة من مراحل حتول الطاقة ، أي أن اجلسم يبقى في 
الكيتونية  األجسام  على  الدماغ  اعتماد  ويقل  واحليوية  النشاط  من  حالة 
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ويحافظ على اجللوكوز ، وهو مصدر الطاقة املفضل واالهم للدماغ . وفي 
إرشاد املصطفى صلى اهلل عليه وسلم إلى تأخير تناول وجبة السحور إلى 
آخر وقتها داللة مهمة وإشارة واضحة إلى أهمية هذه الوجبة في التقليل 
من فترة اجلوع واحلرمان وفي منع تفاقم حالة اجلوع إلى املرحلة الثالثة التي 
ترافقها اآلثار الضارة املذكورة عن أبي ذر قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
هنا  من   “ السحور  وأخروا  اإلفطار  عجلوا  ما  بخير  أمتي  تزال  ال   “ وسلم 
اإليجابية  وآثارها  العبادات  أداء  خالل  من  الفائقة  اإلسالم  عناية  لنا  يتضح 
 24 خالل  اجلسم  لعمل  البيولوجية  الساعة  مع  يتوافق  ومبا  الصحة  على 
ساعة ، في املقابل جند أن ما يقوم به كثير من الصائمني في شهر رمضان 
من االكتفاء بتناول وجبة اإلفطار وعدم تناول وجبة السحور كفيل بحدوث 
التحوالت السلبية للطاقة في اجلسم، ويبقى  اجلسم خالل ساعات الصيام 
في حالة اجلوع الشديد التي تفقد الصائم تركيزه ونشاطه وحيويته وتدفعه 
إلى الكسل واخلمول وقضاء الوقت بالنوم، كما جتعله في حالة من التهيج 
العصبي واالنفعال الناجتني عن انخفاض سكر الدم عن مستوياته االعتيادية 
تأثير  وبفعل  واملاسة  احليوية  احلاجة  هذه  تلبية  على  اجلسم  مقدرة  وعدم 
سبب  جليا  لنا  يظهر  وهذا   ، العصبية  التأثيرات  ذي  االبينيفرين  هرمون 
البركة التي وصف بها نبينا - صلى اهلل عليه وسلم – وجبة السحور، ألنها 
تخفف من حده تلك التغيرات السلبية وجتعل اجلسم في حالة من التوازن 

واالنسجام الروحي والفسيولوجي. 
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مواجهة اإلجهاد ... بالجهد 
اآلثار  من  العديد  والتكنولوجي  الصناعي  التقدم  عن  جنم  لقد 
احلركة  قلة  أمراض  تعد  فلم  اإلنسان   بصحة  املرتبطة  السلبية 
البدنية  اإلنسان  بصحة  يتعلق  فيما  الوحيد  السلبي  اجلانب  هي 
احلركي  النشاط  وقلة  البدني  اخلمول  عن  جنمت  والتي  واحلركية 
احلديثة،  الصناعية  التكنولوجية  اجملتمعات  إفرازات  من  يعد  الذي 
العاملية”  القرية  “مناخ  الكبيرة  الصناعية  املدن  عصر  إن  حيث 
صحياً  حتدياً  أيضا  أفرز  احلديثة  العصرية  احلياة  أجواء  يسود  الذي 
خطيرا جدا على صحة اإلنسان هذا التحدي الصحي هو ما يسمى 
بالضغوط النفسية “Stress”  وهي درجة اإلرهاق الوظيفي الذي 
العصبي  اجلهاز  فإن  معروف  هو  فكما  العصبي  اجلهاز  له  يتعرض 
املركزي يستطيع تعبئة اجلسم وموارده ضد اخلطر من خالل حتكمه 
الداخلية في  بجهازين فريدين في اجلسم ميثالن شبكة االتصاالت 

اجلسم وهذان اجلهازان هما:
  ) الصماء  الغدد  )وجهاز   ) اإلرادي  أو  الذاتي  العصبي  اجلهاز   (

النشاط البدني و الضغوط النفسية
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فاجلهاز العصبي الذاتي أو اإلرادي يشمل كال من اجلهاز العصبي السمبثاوي 
املسيطر واألكثر نشاطا أثناء ساعات العمل واحلركة والنشاط البدني واجلهاز 
احلركة  والتوقف عن  الراحة  أثناء  املسيطر  وهو  التحت سمبثاوي  العصبي 
الفسيولوجي  التوازن  إعادة  املسؤول عن  وهو  العصبي  أو  البدني  والنشاط 
الداخلي الذي سببه نشاط  اجلهاز السمبثاوي  في حني يكون جهاز الغدد 
الصماء حتت سيطرة اجلهاز العصبي  رغم أنها مستقلة تشريحيا لكنها 

تعتبر مركز التحكم بهرمونات اجلسم.
   

كما تنطوي حياة اإلنسان منذ بدايتها على سلسلة من التفاعالت املستمرة 
وتستهدف  فيها،  يعيش  التي  البيئة  ومتغيرات  وظروف  الشخصية  بني 
والعقلية  واحلسية  البدنية  املكونات  بني  التوازن  خلق  دوما  التفاعالت  هذه 
والنفسية واالجتماعية واملعرفية لشخصية الفرد، وبني ما تتسم به ظروف 
وملا  الشخصية.  املكونات  تلك  في  تؤثر  وحتديات  أحداث  من  احمليطة  البيئة 
Habili-( التواف  من  حالة  في  يكون  الن  باستمرار  يسعى  اإلنسان  قاان 
وحتديات  صعوبات  ملواجهة  فيها  يعيش  التي  البيئة  ظروف  مع   )tation
احلياة ، ولكن ما الذي يحدث في ظل احلياة املدينة احلديثة والتحضر والبناء 
بالشقق إضافة إلى  املذهل واستخدام مكعبات سكنية تسمى  العمراني 
قد  السكاني مع متنفسات ضيقة ومساحات شبه معدومة؛   االكتظاظ 
حجزت االنفعاالت احلركية وقيدت السلوك احلركي واالجتماعي عن فطرته 
إلى تكيف جديد وسلبي وفي نفس الوقت أصبحت احلياة العصرية متضي 
بإيقاع سريع  Fast Rhythm والتغيرات فيه تأتي بشكل سريع  ومتواصل، 
ومحصله هذه التغيرات هو انتشار الضغوط النفسيه Stress وما رافقها 
كارتفاع  وغيرها  البدنية  األمراض  من   العديد  ظهور  إلى  أدت  تغيرات  من 
ضغط الدم وقرحة املعدة , كما وإن الضغط النفسي املستمر هو أحد أهم 
العوامل الرئيسة لإلصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايني. وتشير اجلمعية 
األمريكية للقلب إلى أن احد األسباب الرئيسة لإلصابة باجللطة الدموية هي 
الضغوط النفسية ، إضافة إلى تأثيرها على الصحة العقلية و العاطفية 
)االنفعالية( و االجتماعية فالضغوط النفسية لها عالقة في جميع العلل 
احلركة  قلة  أمراض  تعد  فلم  العصر.  هذا  إنسان  تصيب  التي  واألمراض 
واحلركية  البدنية  االنسان  بصحة  يتعلق  فيما  الوحيد  السلبي  اجلانب  هي 
والتي جنمت عن اخلمول البدني وقلة النشاط احلركي والذي يعد من إفرازات 

اجملتمعات التكنولوجية الصناعية احلديثة.
بالصحة  ترتبط  احلديث  مبفهومها  بالصحة  املرتبطة  البدنية  اللياقة  إن 
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اجلسم  بني  انفصال  أي  واليوجد  احلياة،  مراحل  كافة  في  للجسم  العامة 
والعقل والروح وجميعها منظومة ثالثي حتقق النظرة الواقعية الشمولية 
لإلنسان من حيث إنه مخلوق مكرم ومميز , قال تعالى “خلق السموات واألرض 

باحلق وصّوركم فأحسن صوركم وإليه املصير”  )التغابن :3( 
البدنية  اللياقة  بأهمية  العظيم  القرآن  قبل  من  واضحة  داللة  هذا  وفي 
وعالقتها بحياة اإلنسان في كل زمان ومكان. ويذكر الشيخ الغزالي أن عناية 
اإلسالم باللياقة البدنية تنبع من عنايته باجلسم والصحة ,وهما هبة من اهلل 
سبحانه وتعالى وينبغي احملافظة عليهما ألننا سنسأل عنهما يوم القيامة 
مصداقا لقوله تعالى “ثم لتسألن يومئذ عن النعيم” )التكاثر:8(. ويلعب 
النشاط البدني املنظم دورا مهماً ومؤثرا في عمليات التنشئة االجتماعية 
الفرد اجتماعيا وتكيفه فسيولوجيا  إيجابيا في تطبيع  املتوازنة ، ويسهم 
في حتمل أعباء احلياة مبا توفره له من فرص االحتكاك مع االقران ضمن معايير 
السلوك والقيم املتعارف عليها في جماعته ومجتمعه وهو ما يطلق عليه 

التطبيع الرياضي أو التنشئة الرياضية.
إن األدلة العلمية املتوافرة حاليا تؤكد على أهمية التأثير اإليجابي للنشاط 
البدني املنتظم في حتسني وظائف أجهزة عديدة من اجلسم ورفع كفاءتها، 
وتعتبر عامال مهما في توفير االستقرار النفسي والتنشيط الذهني واإلنتاج 
الفكري لإلنسان ، ودوره الفعال في الوقاية من ضغوط احلياة اليومية وتقلل 
من التوتر العصبي وتساعد على االسترخاء وتكسبنا متعة وسعادة وراحة 
نفسية وثقة بالنفس، وحترر من القلق واالكتئاب والتوتر وخفض تاثيرهرمون 
القلب  ضربات  معدل  اضطراب  من  يقلل  مما  القلب،  على  الكاتوكوالمني 
وحتسن احلالة املزاجية وتطور احلياة الصحية بتعزيز احلالة النفسية وحتسني 

الوظائف البدنية عند غير االصحاء. 
كما أن االشتراك في األنشطة البدنية يساهم في حتسني التطور النفسي 
تقدير الذات )Self – esteem( كما أشارت الدراسات  لدى االفراد متضماً 
إلى أن  ممارسة األنشطة البدنية ترتبط إيجابيا في حتسني املهارات االنفعالية 
واملعرفية ) emotional and cognitive skills( وتؤدي كذلك إلى خفض 
امللل والضيق واستخدام املواد اخملدرة .كما أظهرت نتائج الدراسات املتعلقة 
باالسرة ) Family Factors ( بان سلوك وقت  الفراغ يتاثر ويؤثر في عوامل 
بدنية  أنشطة  في  يشتركون  الذين  اآلباء  فإن  املثال  سبيل  فعلى   ، االسرة 
العائلي  والتوافق  الرضا  من  أعلى  مستويات  لديهم  مشتركة  منتظمة 
مقارنة باألسر التي تفقد ذلك  ومثل هذا املناخ االسري يسهل من االتصال 
املشاكل  مواجهة  على  قدرة  أكثر  ويكونون  األسرة  أفراد  بني  واالستقرار 
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وضغوط احلياة  كما أشارت الدراسات إلى التأثير االيجابي  جلماعات االصدقاء 
فإن  كذلك   ، النفسية  الضغوط  ومواجهة  حتمل  في   (  Pear Factors (
االشتراك في األنشطة البدنية الهادفه يساعد على بناء عالقات اجتماعية 

مرغوبة.
وتشير االدلة العلمية املرتبطة باألنشطة البدنية إلى أنه ميكنها أن تكون 
عامال وقائيا من الضغوط النفسية وما ينجم عنها من املشاكل النفسية 
أن  يدل على  للتوتر، وهناك ما  وتوفر متنفسا صحيا  مثل، القلق، االكتئاب 
األنشطة البدنية تزيد من مهارات الفهم والذاكرة وترتقي باالتزان العاطفي 
والنفسي وتشجع مهارات التوصل إلى حلول إيجابية للمشاكل االجتماعية 

وتزيد القدرة على كبح الرغبات وحتمل املصاعب. 
أهمية  النشاط البدني:

تشير الدالئل واالبحاث العلمية في الوقت احلاضر إلى أهمية النشاط البدني 
لصحة اإلنسان العضوية والنفسية وإلى خطورة اخلمول البدني على صحة 

الفرد ووظائف أجهزة جسمه.
فالنشاط البدني والتمرينات احلركية اللذان يتمان بصورة مناسبة ومالئمة 
زيادة  في  يساهمان  حيث  والنفسية  البدنية  الصحة  ويعززان  يحافظان 
إحساس الفرد البدني والعقلي واالجتماعي اجليد والشعور اإليجابي بالذات 

فيعد بذلك من اهم خبرات احلياة  فقد أصدرت منظمة الصحة العاملية 
)WHO( واجلمعية االمريكية للطب الرياضي )ACSM( واملركز االمريكي 
الوثائق  من  العديد   )CDC( منها  والوقاية  السارية  االمراض  ملقاومة 
ممارسة  جراء  من  اإلنسان  لصحة  العديدة  الفوائد  تؤكد  والطبية  العلمية 
االنشطة البدنية. ومع بداية هذا القرن ازدادت أهمية النشاط البدني على 
مت  مؤشرات  عشرة  بني  من  للصحة  مؤشر  أول  اعتبر  حيث  عاملي  مستوى 

حتديدها للداللة على صحة الفرد في أناس أصحاء عام 2010 م.
اإليجابية  والوظيفية  الصحية  الفوائد  مجمل   )1( رقم  اجلدول  ويوضح 
الناجمة عن املمارسة املنتظمة للنشاط البدني، حيث تتراوح تلك الفوائد 

من حتسن اللياقة القلبية التنفسية وارتفاع اللياقة العضلية الهيكلية
)حتسن القوة العضلية والتحمل العضلي وزيادة املرونة ( إلى خفض مخاطر 
النوع  من  السكري  داء  من  بالوقاية  مرورا  التاجية،  القلب  بأمراض  اإلصابة 
بسرطان  اإلصابة  ومخاطر  والكآبة  والتوتر  القلق  بخفض  وانتهاء  الثاني، 

القولون. 
جدول رقم )1(
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التأثيرات اإليجابية للممارسة املنتظمة للنشاط البدني

ما النشاط البدني ؟
عن  اإلنسان  جسم  حركة  هو   )  Physical activity  ( البدني  النشاط 
أعلى  بكميات  للطاقة  صرف  عنها  ينتج  والتي  الهيكلية  العضالت  طريق 
التعريف جميع  ويدخل ضمن هذا   . الراحة  وقت  املصروفة في  الطاقة  من 
البدنية  باالعمال  كالقيام   ، اليومية  الروتينية  احلياتية  واالنشطة  احلركات 
املنزلية  الدرج والتسوق واألعمال  اليومية من مشي وحركة وتنقل وصعود 
باي نشاط  القيام  او  املنزلية  احلديقة  والعمل في  السيارة  اخملتلفة كغسل 
تنفيذ  بغرض  الفرد  يؤديه  سلوك  فهو  إذا   ، ترويحي  حركي  او  رياضي  بدني 

العمل او الترويح او العالج او الوقاية  سواء كان مخططا له او عفويا. 
ما األنشطة البدنية معتدلة الشدة ؟

)Aerobic exercise( النشاط البدني الهوائي
 هو ذلك النشاط الذي ميكن ممارسته ألكثر من عدة دقائق بشكل متواصل 
دون الشعور بتعب ملحوظ مينعه من االستمرار فيه ، ويتميز بوتيرة مستمرة 
و بإيقاع منتظم , مثل املشي والهرولة واجلري وركوب الدراجة والسباحة وما 
شابه ذلك . فالنشاط البدني املنتظم واملعتدل في شدته يحقق العديد من 
الفوائد الصحية ويقلل من مخاطر اإلصابة ببعض األمراض املزمنة ويطور 
التنفسية  القلبية  اللياقة  تنمية  إلى  ويقود   ، العضوية  االيضية  اللياقة 
بالضغوط  التحكم  في  عامل مهم  البدني  النشاط  أن  الفرد فالشك  لدى 
املعتدلة بشكل  البدنية  االنشطة  فممارسة  عليها،  والسيطرة  النفسية 

منتظم حتسن من احلالة النفسية. 
)Stress( الضغوط النفسية

ما الضغط النفسي ؟
والكميائي  الفسيولوجي  التوازن  في  نفسي  أو  بدني  حتٍد  أو  خلل  أي  هو   

أوال: حتسني وظائف أجهزة عديدة من اجلسم ورفع كفاءتها
انتهاًء باجلهازين العصبي والعضلي  مروراً باجلهازين االيضي والهرموني بدءاَ من اجلهازين الدوري والتنفسي

ثانيا: احلماية والوقاية من بعض األمراض واملشكالت الصحية
سرطان 
القولون 

هشاشة العظام  السكري أمراض القلب التاجية

ثالثا : زيادة الطاقة املصروفة من قبل اجلسم
الوقاية من السمنة والتخلص منها
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الداخلي او التوازن العاطفي يؤدي الى حدوث ارهاق وتوتر في اجلهاز العصبي 
املسؤول عن حفظ التوازن الداخلي 

في  األساسية  التغيرات  تولّده  وقد  العاطفي(  الكيميائي  )الفسيولوجي 
حياة املرء، كوفاة شخص عزيز عليه ، أو خسارته وظيفته أو طالقه. حتى إن 
التغيرات التي تطرأ والتي نظن أنها إيجابية، قد تسبب الضغط النفسي، 

كالزواج أو الوالدة أو مباشرة عمل جديد.  
من وجهة نظر علمية، يفهم التوتر على أنه ردة فعل اجلسم السيكولوجية 
.  ينشأ التوتر عندما تتجاوز املتطلبات  على متطلبات البيئة التي نعيش فيها
البيئية أو حتى الداخلية قدرات تتجاوز قدرات الشخص. وعليه، يصف التوتر 
عدم توازن بني املتطلبات ومقدرة الشخص على التعامل مع الوضع. وتتصف 
السيكولوجي  بالتحريك  التوتر  التغلب على  لعملية  املصاحبة  االنفعاالت 

للجسم، وبردة فعل التوتر السيكولوجية. 
ما أنواع الضغوط النفسية ؟ 

أن  بالضرورة  ليست  حياته  في  االنسان  يواجها  التي  النفسية  الضغوط   
تكون كلها سلبية تضر بصحة اإلنسان إن الضغط النفسي عبارة عن قوة 
)Force( تؤدي إلى ردود أفعال من أجهزة اجلسم اخملتلفة سواء أكان إيجابيا 
أم سلبيا. فالضغوط النفسية متواجدة معنى وتختلف شدتها من شخص 
إلى آخر، فقد تكون في كثير من األحيان مشجعة وحافزاً مؤثراً إيجابياً حلياة 

ومستقبل أفضل.  
1 - الضغط النفسي اإليجابي:

هو عبارة عن التغيرات والتحديات التي تفيد منو املرء وتطوره كالتفكير، وهذا 
النوع من الضغط النفسي يحسن من االداء ويحفز ويساعد على زيادة الثقة 

بالنفس. 
2 - الضغط النفسي السلبي ) الضيق (

هو عبارة عن  مجموعة الضغوط التي يواجهها اإلنسان في الصف أو العمل 
على  سلبياً  الضغوطات  هذه  وتؤثر  االجتماعية  العالقات  في  او  العائلة  او 
النفسي  بالضغط  مرتبطة  عوارض  الى  وتؤدي  والنفسية،  اجلسدية  احلالة 
كالصداع وآالم املعدة والظهر والتشنجات العضلية وعسر الهضم والطفح 
اجللدي والربو والوهن واألرق ومشاكل النشاط اجلنسي وارتفاع ضغط الدم 
تؤدي  وقد  والسرطان،  والسكري  احليض  وانقطاع  الدم  تخثر  خطر  وازدياد 
بالنهاية إلى تدمير احلياة والسعادة والصحة ، وهذه الضغوط يجب التخلص 

منها في حياتنا اليومية.
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3- الضغط النفسي الداخلي:
وهو ناجت عن تغيرات داخلية سواء أكانت )بدنية، فسيولوجية، عاطفـــية، 

ذهنــية( 
4- الضغط النفسي اخلارجي:

الصحة  على  تؤثر  التي  احلياة  مواقف  من  للعديد  التعرض  نتيجة  وهو   
النفسي  الضغط  حدوث  إلى  يؤدي  مما  لألفراد  االنفعالية  واحلالة  النفسية 

بسب تلك املواقف مثل ) املرض، الطالق(
 

5- الضغط النفسي املوقفي:
 وهو نتيجة التعرض للمواقف املفاجئة وغير اخملطط لها مسبقا مثل

)املوت، ازمات العمل، اخلسارة املفاجئة، الفشل في االمتحان(.
ما تأثير النشاط البدني في الصحة النفسية ؟

وثابت على  إيجابي  تأثير  له  البدني  النشاط  بأن  الدراسات  أظهرت معظم 
والفزع  واالكتئاب  واإلحباط  القلق  من  يقي  أنه  إذ  النفسية  واحلالة  املزاج 
مستوى  من  ويرفع  واإلبداع  والتأمل  الفكر  يحفز  وقد  النفسية  والضغوط 

الطاقة واحترام الذات.
وفيما يلي تلخيصا لنتائج الدراسات حول تأثير النشاط البدني في الصحة 

النفسية.

جدول ) 2 (
)Kevin, 2000( تأثير النشاط الدني في الصحة النفسية وفقا لكيفني

النتائج تأثير النشاط البدني الضغوط النفسية
يقلل في حالة القلق

تأثيره في سمة القلق غير معروفة
قليل الى معتدل القلق

تأثير  يشبه  مبا  الفاعلية  تقليل 
احلاالت  ملرضى  النفسي  العالج 

املتوسطة واملعتدلة

قليل معتدل االكتئاب 

غالبا يقل زيادة الفزع مع االنتظام 
في ممارسة االنشطة البدنية.

قليل الفزع

الذات   احترام  لديهم  يتحسن 
بشكل افضل

زيادة قليلة احترام الذات
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التأثير السلبي التأثير االيجابي اجلوانب م
التزيف والغش احترام الذات

القيم اخللقية إيذاء املنافس1 احترام الزمالء
املنشطات والعقاقير احترام املنافس

السلوك املضاد للمجتمع احترام قواعد الرياضة

الضغوط  2
اخلوف من الفشل تنفيس الطاقة

االفكار السلبية إدارة الضغوط
اإلثارة والضغوط التعامل السلبي
اإلجهاد واالحتراق الثقة في النفس 

تقدير الذات اإلدراك السلبي للقدرات3 اإلدراك احلقيقي للقدرات
التفسير اخلاطئ للفشل التفسير الصحيح للنجاح

املنافسة تهديد الذات املنافسة إثبات الذات

الدافعية 4

اخلوف التفوق
الغضب التحدي

التوتر املسؤولية
القلق االندماج 

بعد  احليوية  بالطاقة  الشعور 
ولكن  البدنية  االنشطة  ممارسة 
هذا  يكون  ان  الواضح  غير  من 

الشعور مبثابة عادة.

زيادة كبيرة الطاقة واحليوية 

يوثر في املظهرية بشكل إيجابي 
تفاعل  على  النشاط  احتوى  إذا 

إيجابي

قليل إلى معتدل التظاهر اإليجابي

تأثير النشاط البدني في اجلوانب النفس اجتماعية للنشء والشباب
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ما األمراض المرتبطة بالضغط النفسي؟
يترافق الضغط النفسي تقريباً مع أي مرض، غير أن األمراض األكثر شيوعاً 
التي يترافق معها الضغط النفسي هي أمراض القلب والشرايني والسرطان 
املقرّح  القولون  والتهاب  املعدة  في  والقرحة  املفاصل  والتهاب  والسكري 
تتأثر بالضغط  والربو وأوجاع الرأس والظهر. أضف أن عملية الشفاء أيضاً 
فيه  يتعرض  بعمل  يقوم  مثالً،  العمر  متوسط  في  رجالً  فإن  النفسي. 
لضغوطات كثيرة، قد يصاب بقرحة في معدته. وال بّد أّن الطبيب سيوصيه 
بتغيير عمله والقيام بجهد لالسترخاء. ما قد يحد من إفراز حامض املعدة 
ويتيح الفرصة للتعافي من القرحة. أّما في حال أدت إصابة الرجل بالقرحة 
دواءه  يتناول  ال  فقد  الدائم بضعف صحته،  تذكيره  قلقه بسبب  زيادة  إلى 

ويكون لهذا العجز في مواجهة املرض تأثير معاكس على عملية الشفاء.
• صعوبة في التنفس وزيادة معدل التعرق.

• اضطرابات باملعدة / القرحة / زيادة أو نقص الـــــــوزن
• ألم حاد باملفاصل/ تشنج العضالت/ ضعف جهاز املناعة.

• فقد الرغبة اجلنسية/ زيادة إفراز هرمون الكوتيزول.
• الشعور الدائم بالتعب واإلرهاق البدني وعدم القدرة ) أو الرغبة ( في بذل 

اجلهد.

زيادة العدوانية التخلص من العدوانية

االجتماعية التمركز حول الذات5 عالقات اجتماعية ناجحة
التبعية وعدم 

االستقاللية
التعاون واالنتماء

صراع االدوار )الالعب– 
الطالب(

االرتقاء االجتماعي

االجتاهات 6

وسيلة  البدني  النشاط 
العقاب

القدرة والوعي 
بالرياضة 

اإلجبار والتهديد االتصال اإليجابي للمدرب
التدريب الزائد املساندة وتشجيع االسرة
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• األلم في الظهر والكتفني ولرقبة 
• صداع،جفاف احللق ،عسر الهضم ،اإلمساك 

• االرق وعدم القدرة على النوم أو الكوابيس واألحالم املزعجة 
ومجاري  والزكام  الرشح  مثل  البسيطة  املعدية  لألمراض  التعرض  كثرة   •

التنفس والرئتني.
أو حبوب تهدئة اجلهاز العصبي)مهدئات(  أدوية الصداع  • كثرة استخدام 

مثل الفاليوم.
واخملدرات  الكحول  تناول  التدخني،  مثل  سلبية  ملمارسات  اللجوء   •

بإفراط
• النسيان والشرود الذهني 

• الشعور باالنكسار والرغبة في البكاء.
• الشعور باخلوف والقلق وسرعة الغضب.

• الشعور الدائم واملتكرر بالقلق والتوتر العصبي والكآبة وامللل.
• عدم القدرة على التركيز سواء في الدراسة أو العمل.

• سهولة النرفزة والعصبية وعدم القدرة على ضبط االعصاب.
• كثرة النسيان ونقص القدرة على تذكر األحداث )الشرود الذهني(

• عادات غذائية غير صحية مثل نقص أو زيادة الشهية لألكل.
• البكاء أو الضحك )شر البلية ما الضحك(

ازدواج  ورمبا  االكتئاب  وكذلك  والتوتر  القلق  أمراض  مثل  نفسية  أمراض   •
الشخصية او الشيزوفرينيا.
التأثيرات السلوكيـــــــــة

• الشعور بالتهيج واالنفعال.
• جتنب االهل واألصدقاء واألوالد )العزلة واالنطواء( 

• سهولة االستثارة وامليل للمشاجرة.
• اللجوء إلى التدخني/ تعاطي اخملدرات/ الكحـــــوليات

أنواع الضغط النفسي التي يتعرض لها اإلنسان:
1- ضغوط بدنية ) إرهاق اجلسم ( ناجمة عن:

• اإلصابة  باألمراض املعدية بسبب التعرض للميكروبات والفيروسات.
• تناول العقاقير ) أدوية طبية – مخدرات ( أو التدخني 

• عدم النوم الكافي
• حياة خاملة طابعها الكسل وندرة احلركة.

2- ضغوط اجتماعية ناجمة عن: 
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• مواقف إحراج أو ضيق أو نكد في احلياة اليومية.
االحتفاظ  أو  اكتساب  على  القدرة  مثل  االجتماعية  للمهارات  االفتقار   •

باألصدقاء 
• مشاكل عائلية سواء قبل او بعد الزواج 

3- ضغوط عقلية ) إرهاق الدماغ ( ناجمة عن:
• تعب ذهني وعقلي مثال: التعامل مع االرقام واحلسابات.

• مشاعر اإلحباط الناجمة عن كثرة الهموم واملشاكل التي يجب حلها .
• نظرة ) وتقييم ( ضعيفة للذات.

4- ضغوط عاطفية ) إنفاعلية ( ناجمة عن :
• عدم القدرة على ضبط العواطف واالنفعاالت عند الغضب.

والغضب  السخط  مشاعر  عن  للتعبير  الفرصة(  غياب  )أو  القدرة  عدم   •
وعدم الرضا التي يشعر بها اإلنسان داخليا.

احلب  مشاعر  مثل  اإلنسان  حياة  من  الوجداني  العاطفي  اجلانب  غياب   •
املتبادلة مع اآلخرين.

5- الضغوط الروحية الناجمة عن:
• التناقض بني املبادئ والقيم التي يحملها الفرد مع واقع اجملتمع 

• مشاعر عقدة الذنب ألي سبب من االسباب 
اإلنسان في  أجله  من  يعيش  أو هدف محدد  بوجود غرض  الشعور  غياب   •

هذه احلياة.
6- ضغوط البيئية احمليطة الناجمة عن:

• الضوضاء والضجيج املستمر.
محيط  في  أو  البيت  في  استقاللية  وجود  وعدم  السكاني  االكتظاظ   •

السكن.
• الظروف املناخية ) حرارة أو برودة شديدة (.

أنواع استجابات الجسم للتحديات البدنية والنفسية: 
 )Specific Response( 1 – االستجابات احملددة

فرق في  وال  استثناء  دون  للجميع  املعروفة مسبقا وحتدث  االستجابة  وهي 
التعرض  عند  فمثال  االستجابات،  نفس  يظهر  واجلميع  األفراد  بني  حدوثها 
الرتفاع درجة حرارة اجلسم الداخلية فإن اجلسم يلجا إلفراز العرق كرد فعل 
ملنع حدوث خلل في التوازن الداخلي للجسم بهدف إعادة االستقرار الداخلي 
للجسم لوضعه الطبيعي الداخلي بهدف احملافظة على االستقرار املتجانس 

للجسم.
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)Specific Response  Non( 2– االستجابات غير احملددة
يظهرها  مختلفة  ونفسية  فسيولوجية  ومظاهر  أعراض  عن  عبارة  وهي 
نوع  عن  النظر  بغض   ، والنفسية  البدنية  التحديات  مواجهة  في  اجلسم 
حيث  من  االفراد  بني  تتفاوت  االعراض  وهذه   ، النفسية  الضغوط  ومصدر 
والعصبي،  العضلي  التوتر  منها  او منفردة في شدتها،  ظهورها مجتمعة 
الدم، وسرعة  القلب، وارتفاع ضغط  وزيادة معدل ضربات  واالكتئاب،  القلق 
من  اخلروج  عند  مثال  والسعادة  الفرح  مشاعر  وكذلك  التنفس،  مرات  عدد 
غير  مرورية  واختناقات  سير  أزمة  بوجود  وتفاجئ  عملك  إلى  صباحا  املنزل 
معتادة وأنت في اشد احلاجة للوصول إلى مكان عملك في أسرع  وقت ممكن 
والتوتر والعصبية  القلق  فإن هذا املوقف سيكون سببا في حدوث مظاهر 
وما يرافقها من ارتفاع ملعدل ضربات القلب وضغط الدم لشخص لم يعتد 
معتاد على  لشخص  عادياً  موقفاً  في حني سيكون  املوقف  هذا  مثل  على 

مثل هذه املواقف.
مواجهة  في  إيجابيا  دورا  يلعب  أن  البدني  للنشاط  يمكن  هل 

ضغوط الحياة؟
عن  الناجمة  النفسية  واملشاكل  الضغوط  من  الوقاية  أن  من  بالرغم 
البدني فجسم  النشاط  صعوبات احلياة  ليست هدفا أساسيا من أهداف 
العديد  أشارت  وليس للسكون وكما  للحركة  اإلنسان خلقه اهلل عز وجل 
يعد  البدني  النشاط  بان  البدني   النشاط  مجال  في  العلمية  األدبيات  من 
وسيلة مهمة في التعامل والوقاية من الضغوط النفسية وعالجها؛ نظرا 
للفوائد اإليجابية الكبيرة للنشاط البدني في امتصاص التأثيرات السلبية 
للنشاط  ميكن  كيف  هنا  املطروح  السؤال  ولكن  النفسية.  للضغوط 
البدني ان يوثر على  طبيعة الضغوط النفسية؟ و ما التأثيرات اخلارجية 
الصحة  بتحسني  واملرتبطة  البدني  النشاط  عن  الناجمة  والداخلية 
ويكبح  أن يسيطر  البدني ميكن  النشاط  إن  احلقيقة  في  للفرد؟  النفسية 
الضغوط النفسية التي يتعرض لها الفرد سواء أكانت داخلية أو خارجية 
ايجابية أو سلبية ومن عدة جوانب فمن خالل املناخ االجتماعي الذي متارس 
فيه االنشطة البدنية والترويحية كنشاط إنساني يوفر الكثير من الفرص 
واملواقف التربوية التي ميكن أن تدعو إلى توفير البيئة اخلارجية املؤثرة على 
فسيولوجية  استجابات  من  البدني  النشاط  يصاحب  ما  أن  إال  السلوك، 
تشكل بيئة داخلية ميكن أن يكون لها تأثيرها على تنمية وتثبيت السلوكات 
املرغوبة نتيجة التغيرات التي حتدث في أجهزة التحكم الرئيسة للجسم 
النشاط  ممارسة  بان  الدراسات  اكدت  فلقد  والهرمونية،  العصبية  وهي 
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البدني يعد من األساليب الوقائية  واإلرشادية والعالجية وتلعب دورا مهماً 
التوتر،  )االكتئاب،  النفسية  الضغوط  عن  الناجمة  االعراض  من  احلد  في 
والقلق، والعزلة واالنطواء ..( .ويعزى السبب وراء نظرية الضغوط النفسية 
إلى أن النشاط البدني والتمرينات البدنية  تزيد من مستوى الثقة بالنفس 
والشعور بالكفاءة والسيطرة ، وبالتالي فإنها سوف تؤثر ايجابيا في نظرة 
األفراد ألنفسهم ، باإلضافة إلى أن ممارسة االنشطة البدنية وأداء التمرينات 
وبالتالي  الذات  عن  والتعبير  التفاعل  فرص  من  سيزيد  اآلخرين  بصحبة 
املشاكل  من  يعانون  الذين  باالفراد  احمليط  واالنطواء  العزلة  حاجز  ينكسر 

والضغوط النفسية.
تطور  والترويحية  البدنية  األنشطة  أن  إلى   )Alimah, 2001( أشار كما 
التقارب  فرص  من  وتزيد  بالصحة  املرتطبة  البدنية  واللياقة  احلياة  نوعية 
مشاعر  على  والتغلب  بالنفس  الثقة  زيادة  في  يسهم  مما  املمارسني  بني 
على  بيولوجي  اثر  والتمرينات  البدنية  .فلألنشطة  واالكتئاب  القلق 
على  تاثيرها  ملعرفة  الدراسات  من  العديد  أجريت  وقد  النفسية  الضغوط 
 )Beta-endorphins( إندروفني  البيتا  مادتي  وخاصة  العصبية  الناقالت 
فني  اندرو  ألبتا  مادة  بان  الدراسات  وأظهرت   )Serotonin( والسيروتونني 
يزداد إفرازها أثناء ممارسة األنشطة البدنية والتمرينات مما مينح الفرد شعورا 

بالراحة واحليوية والنشوة.  
للدماغ.  واإلثارة  التغذية  توفير  فرصة  زيادة  في  البدني  النشاط  ويساعد 
واحململ  الدماغ  إلى  الوارد  الدم  لزيادة كمية  يعد وسيلة   البدني  فالنشاط 
باألوكسجني واجللوكوز. فعلى سبيل املثال يحتاج الدماغ أثناء الراحة حوالي 
أثناء  الدم املدفوع  إلى 1.2 لتر من  الدم في حني يحتاج تقريباً  0.9 لتر من 
اثناء  النشاط البدني واحلركي. أما العضالت فتحتاج إلى 0.9 لتر من الدم 
واحلركي.  البدني  النشاط  أثناء  لتر  إلى 25.5  تقريبا  حتتاج  في حني  الراحة 
ضخ  في  القلب  يبدأ  واحلركي  البدني  بالنشاط  اجلسم  يقوم  ما  فبمجرد 
كمية من الدم خالل األوعية الدموية إلى أعضاء اجلسم ومن بينها املخ وعند 
مستوى معني من النشاط البدني يزيد اندفاع الهرمونات والنواقل العصبية 
  catecholamine كرد فعل الستجابة للجهد البدني  وتشمل كاتوالمني
    epinephrine and nor epinephrine أدرينالني  وانور  واالدرينالني 

 dopamine ودوبامني
في  الكسولة  املناطق  ينشط  والتدريب  البدني  النشاط  أن  املؤكد  فمن 
التي  النفسية  العالجية  العقاقير  تأثير بعض  ذلك  الدماغ وهي تشبه في 

  3.indd   63 11/2/14   11:24 AM



64

تنبه مناطق معينة من الدماغ لزيادة نشاطها اخللوي وتكون املكافأة لتأثير 
النشاط البدني هي حتفيز منو املوصالت العصبية  synaptic growth زيادة 
والكسل  اخلمول  الركون حلياة  بينما  الدماغية.  اخلاليا  املستقبالت في  عدد 
بارتفاع  يرتبط  البدنية  والتمرينات  البدنية   االنشطة  ممارسة  عن  واالبتعاد 
نسبة التعرض للضغوط النفسية واالكتئاب والقلق والتوتر؛ في حني أكدت 
التوتر  على  البدني  للنشاط  اإليجابي  التأثير  إلى  احلديثة  األبحاث  نتائج 
والقلق واالكتئاب، و تشير البحوث إلى ارتباط هذه احلاالت بالسلوك السلبي 

وأن حياة اخلمول ممكن أن تؤدي إلى الضغوط النفسية.
كما أن  للنشاط البدني والتدريب الرياضي تأثيراً إيجابياً على مقاومة املشاكل 
مستويات  وضبط  بتنظيم  يقوم  حيث  النفسية  الضغوط  عن  الناجمة 
الكتوالمني  catecholamines  وتسهيل منو وإصالح املستقبالت والتأثير 
dopa-  نيللكيميائي على الناقالت العصبية وخاصة مستقبالت الدوبام

.mine receptors

الضغوط  لمواجهة  المناسبة  البدنية  األنشطة  طبيعة  ما 
النفسية؟

في احلقيقة هناك ما يسمى بالتكامل الوقائي العالجي ملشكلة الضغوط 
النفسية، فنحن ال نستطيع إصالح جانب وندع األخر، فقد يكون هذا اجلانب 
والعالجي،  الوقائي  البدني  باإلصالح. وهنا سنتطرق لدورالنشاط  هو األهم 

فالعناصر االساسية الثالثة للوقاية والعالج من الضغوط النفسية هي :
1. اجلانب الغذائي.

2. تعديل أسلوب احلياة. 
والذي  الهام  اجلانب  وهو  )الهوائي(  الشدة  معتدل  البدني  3.النشاط 
البدني  النشاط  يكون  بان  بالضرورة  ليس  املهم،  الضوء  عليه  سنسلط 
اإليجابية؛  النفسية  الفوائد  على  نحصل  لكي  مرتفعة  شدة  وذا  عنيفا 
فالعكس هو الصحيح ، فاالنشطة البدنية معتدلة الشدة )الهوائية( هي 

مفتاح التوازن اجلسدي لوقاية اصحاب الضغوط النفسية وعالجهم. 
مواصفات النشاط البدني  لمواجهة الضغوط النفسية 

الشدة  معتدل  البدني  بالنشاط  متعلقة  مهمة  أساسية  مبادىء  هناك 
األمريكية  اجلمعية  لتوصيات  وفقا  النفسية  الضغوط  ملواجهة  واملناسب 

للطب الرياضي فإن هذه املبادئ تشتمل على: 
 )Duration and Frequency( زمن النشاط وتكراره
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يحبذ أن ال يقل زمن النشاط عن 30 دقيقة يوميا في البداية ليصل فيما 
بعد إلى 60 دقيقة، وأن يكون نشاطا بدنيا مستمرا ويكرر األداء من )5 –7( 

مرات في األسبوع.
)Intensity( شدة النشاط

يحبذ أن تكون الشدة خفيفة إلى املتوسطة ولكن يفضل أن تكون ما بني
)55 – 75( من أقصى نبضات قلب ويتم حتديد ذلك مبعرفة أقصى نبضات 

قلب عن طريق املعادلة 
220 – العمر ثم ضرب الرقم الناجت بالشدة املطلوبة وهي %55 أو 75 % 
 220-40 لديه  قلب  نبضات  أقصى  يكون  مثال  سنة   40 عمره  فلشخص 
الشدة 55% =0,55×180=99  = 180 نبضة / دقيقة ثم حتسب نبض 
نبضة / دقيقة وشدة 755=0.75×180= 130 نبضة/ دقيقة وهذا يعني 
البدني املمارس بشدة 55 % يكون  أن معدل ضربات القلب خالل النشاط 
99 نبضة / دقيقة ولشدة 75 % يكون 135 نبضة / دقيقة وميكن قياس 
على  والوسطى  الشاهد  إصبعي  بوضع  األداء  أثناء  القلب  ضربات  معدل 
جانبي تفاحة آدم بالعنق وعد نبضات القلب ملدة 10 ثوان ثم نضرب في 6 

للحصول على نبضات القلب بالدقيقة. 
 )Mode(نوع النشاط

يحبذ أداء التمرينات أو األنشطة البدنية التي تستخدم العضالت الكبيرة 
وميكن أداؤها بصفة مستمرة وأن يكون النشاط معتمدا على إنتاج الطاقة 
اجلري   السريع،  )املشي  مثل:  الهوائية  األنشطة  االوكسجيني  بالنظام 
بطيئة  الهوائية  التمرينات  الهوائية،  الدراجة  ركوب  السباحة،  البطيء، 
االيقاع، الكرة الطائرة، السباحة الترويحية، التنس )زوجي( كرة الريشة ..( 

البدنية  األنشطة  أنواع  أفضل  من  الطلق  الهواء  في  املشي  رياضة  وتعد 
احلرارية  السعرات  حرق  في  تسهم  فهي  النفسية  الضغوط  ألصحاب 
وتشمل قدراً أكبر من العضالت مقارنة بالتدريبات في األماكن املغلقة كما 
أنها متنحك شعورا بالسعادة واملتعة. فاملشي واجلري البطيء وملدة طويلة 
ارتخاء  وتسبب   )Endorphin( بيتا  اندروفني  تسمى  مادة  إفراز  إلى  يؤدي 
في األعصاب يصاحبه نوع من االنتعاش والراحة، فيشعر الفرد بأنه أحسن 
حاال ويزيد تقديره لنفسه ، كما أن ممارسة األنشطة البدنية ضمن مجموعة 
بأن  الدراسات  أشارت  كما  االجتماعي،  الدعم  من  نوعا  يحقق  اومع شريك 
مضادات االكتئاب ممكن ان تزيل األعراض، إال أنها قد يكون لها أثار جانبية ، وان 
املنتظمة  البدنية  االدوية املضادة لألكتئاب مع ممارسة االنشطة  استعمال 
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جنبا إلى جنب لها تأثير على اجلملة العصبية املركزية بشكل فعال، حيث 
)الدوبامني،  العصبية  املوصالت  مستويات  رفع  إلى  البدني  النشاط  يعمل 
البدنية تستمر  النفسية لألنشطة  الفوائد  وأن  الدماغ  والسيروتونني( في 

لفترة زمنية أطول من تأثير األدوية.
الضغوط  الصحاب  جدا  املفيدة  البدنية  االنشطة  من  السباحة  تعد  كما 
النفسية فتغير البيئة من األمور املهمة للتخلص من التوتر فوجود الشخص 
داخل املاء ) في املنطقة العميقة ( وفي وضع الطفو الكلي ، هو وضع نادر 

احلدوث ، وذلك الن الوضع البشري االعتيادي هو وضع االستناد 
)بكافة أنواعه( لذا فإن هذا الوضع داخل املاء مينح الشخص شعوراً مختلفا 
املتساوي على  املائي  إلى ذلك ، فإن الضغط  والسعادة ، إضافة  الراحة  من 
معتدلة  توفير ضغوط  إلى  يؤدي  باملاء  املغمور  اإلنسان  جسم  أجزاء  جميع 
مجاميع  من  بها  يحيط  وما  اجلسم  مفاصل  كافة  على  التأثير  إيجابية 
عصبية ، تقوم بدورها في إرسال إشارات عصبية تقود إلى االسترخاء وتقاوم 

التوتر.
ما تأثير الضغوط النفسية على الصحة؟

املرض،  وبداية  تترافق  أخرى  عديدة  عوامل  من  عامل  هو  النفسي  الضغط 
الظروف،  معظم  ظل  ففي   . واحد  لسبب  اإلنسان  ميرض  ال  األرجح،  وعلى 
الضغط  ملسببات  والنفسية  الفسيولوجية  الفعل  ردود  تسمح  سوف 
النفسي بالتكيف مع الظروف التي قد تطرأ وتساعد على حتسني القدرات 
ملواجهتها. أّما إ ذا أصبح الضغط النفسي مشكلة مزمنة ومستمرة، فقد 
يؤدي إلى حالة نفسية واحدة او أكثر فمن املمكن أن يؤثر الضغط النفسي 
جهاز  وتنشيط  للكورتيزول  املزمن  فاالندفاع  الهرموني،  التوازن  على  سلبا 
مبا  اآلثار،  اندفاع  إلى  يؤدي  املستقلة  الودية  العصبية  واجلملة  النورادرنالني 
واجلهاز  الدرقية  الغدة  وظيفة  وتثبيط  النمو  هرمون  إفرازات  تثبيط  فيها 
التناسلي وتعزيز الترسبات الدهنية في منطقة البطن مما يزيد من مقاومة 
االنسولني وارتفاع ضغط الدم باإلضافة إلى )القلق، االكتئاب، إدمان الكحول 

او اخملدرات، واضطرابات االكل(
 وفي حال تعرّض املرء لضغوطات نفسية عديدة في فترة قصيرة من حياته، 
ردة الفعل الفسيولوجية  منها، فإن  أياً  أن يتخطى  أنه لم يستطع  لدرجة 
العضو  وظيفة  في  اضطرابا  تسبب  النفسي  الضغط  إزاء  الطبيعية 
األضعف في اجلسم ومن املعلوم مثالً أن الضغط النفسي يؤدي إلى اإلفراط 
في إفراز حامض املعدة، مما قد يسبب القرحة في أنسجة جدار املعدة أو آالم 
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أسفل الظهر)Meri et al, 2004; Habib, & Chrousos )2001 . ومن 
هنا نستطيع طرح بعض التساؤالت واإلجابة عليها. 

هل تزداد هرمونات التوتر مع زيادة الوزن ؟ 
Pitu- ةثثبتت الدراسات بان محور الهيبوثاالمسي – النخامية – األدرينالية
itary –Adrenal - Hypothalamic )HPA(  له عالقة باحملافظة على 
الوزن من خالل سيطرة متبادلة للغدة النخامية والغدد الدرقية والكظرية، 
وعوامل  احلياة  منط  خالل  من  التوتر  لهرمونات  املزمنة  املتزايدة  فاملستويات 
النسيج  في  زائدة  ترسبات  إلى  يؤدي  مما  األنسولني  مقاومة  تسبب  احلمية 
الشحمي في منطقة البطن. وهذا يؤدي إلى ارتفاع نسبة الشحوم باجلسم 
  ، الثاني  النوع  من  والسكري  القلب  بأمراض  باإلصابة  وارتباطه  الوزن  وزيادة 
فهرمونات التوتر املتزايدة حتفز وتثير زيادة استهالك الشحوم والسكريات مما 
يؤدي الى زيادة السعرات احلرارية املتناولة، كما يزداد أيضاً تناول الطعام ليالً 

أثناء القلق واالكتئاب والتوترالنفسي.
أمراض  على  الخطر  عوامل  زيادة  إلى  التوتر  هرمونات  تؤدي  هل 

القلب ؟
أشارت العديد من نتائج الدراسات بان هناك ربطاً بني التوتر املزمن واخملاطر 
الصحية حيث يرتبط ارتفاع ضغط الدم بزيادة التوتر ، وباستهالك القهوة 
والكافيني. قد ال يعرف الشخص أنه مصاب بارتفاع ضغط الدم، مما يجعل 
منه مرضاً صامتا. لكن من املمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مدمرة مبا فيها 
وأمراض  الصدرية   والذبحة  الوعائي  القلبي  اجلهاز  وتلف  الشرايني  تصلب 
انتفاخات في األوعية الدموية(  الكلى والقلب  والعيون والورم الوعائي )أو 
بأمراض  لإلصابة  العوامل  أخطر  من  أنها  معروفة  وهي  القلبية.  والنوبات 
استهالك  بل  فحسب،  الدم  ضغط  من  يزيد  وحده  التوتر  ليس  القلب. 
بتكرار  اليوم  طوال  األعراض   هذه  تستمر  قد  أيضاً.  والكافايني  القهوة 
التعرض للضغوط النفسية وتوتر منط احلياة اليومي. فتغير منط احلياة، مبا 
الكمية  حيث  من  الطعام  تناول  سلوك  وتعديل  التوتر  من  التقليل  فيها 
والنوعية  واالنخراط في ممارسة االنشطة البدنية بشكل منتظم تؤدي إلى 
بالسعادة  الشعور  هرمونات  افراز  معدالت  زيادة  فيها  مبا  جوهرية  تغييرات 
)االندروفينات (. فاالبتعاد عن الضغوط النفسية والسيطرة عليها يقلل من 

كمية هورمونات التوتر في اجلسم، ويخفض بشكل كبير من ضغط الدم.
 هل تؤثر هورمونات التوتر على النوم ؟

نفسه.  إصالح  على  اجلسم  قدرة  مينع  مما  أيضاً  النوم  يعيق  املزمن  التوتر 
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النوم  وإعاقة  لألرق  مصاحبة  تكون  االكورتيزول  من  املتزايدة  املستويات 
 Pituitary ويؤدي تنشيط محور الهيبوثاالمسية – النخامية – األدرينالية
النوم  على  القدرة  إلى عدم    ) –Adrenal - Hypothalamic ( HPA
هرمونات  ملحوظ  وبشكل  ترتفع  وكذلك  النوم،  أثناء  املتكرر  واالستيقاظ 
النواقل  عمل  كفاءة  وتنخفض   ) والكورتيزول  )االدرينالني  والتوتر  القلق 
البدنية  األنشطة  ممارسة  تساعد  حني  في  ودوبامني،  السيرتونني  العصبية 

الهوائية معتدلة الشدة على حتسني املزاج والنوم. 
هل تؤثر هرمونات التوتر المتزايدة على العمليات العقلية )اإلدراك 

والذاكرة(؟
رغم أن تدفق النواقل العصبية مثل األدرنالني والهرمونات مبا فيها الكورتيزول 
تشحذ العقل على املدى القصير لتشجيع استجابة )  قاتل أو اهرب ( ، فإن 
 ) glucocorticoids (  التعرض الطويل للهرمونات القشرانية  السكرية
وغيرها من املواد الكيماوية في االستجابة الداخلية للتوتر قد تكون مدمرة 
الهرمونات  من  الزائدة  فاإلفرازات  العقل.  وظيفة  وتعيق  للدماغ  ومتلفة 
وغيرها  القشري  والستيرويد   )  glucocorticoids (السكرية القشرانية 
من هرمونات التوتر تكون مصاحبة ملوت اخللية من خالل إعاقة أيضية ونقص 
التفاعلية واالندفاع  العصبية  النواقل  املتزايدة من  والتركيزات  األوكسجني 
(املتزايد.  الشوارد   ( احلرة  اجلذور  ونشاط  اخللية  داخل  للكالسيوم  املفرط 
العصبي  اجلهاز  واضطرابات في  مزاجية  املتزايدة مع اضطرابات  الكآبة  أما 

 فيصحبها موت اخللية العصبوني املرتبط بالتوتر.
العمليات الوظيفة التنفيذية، التي تشمل اتخاذ القرار والتفكير واالستنتاج 
تكون  للجبهة  األمامية  القشرة  في  املوجودة  األهداف  ووضع  والتخطيط 
التوتر  و  النفسية  للضغوط  املستمر  التعرض  حاالت  مع  للخطر  معرضة 
املزمن. التوتر املزمن يتداخل أيضاً مع ذاكرة العمل، اإلصابة املتزايدة بالتوتر 
تؤدي إلى حاالت أعلى من الكآبة في الشخص احلساس. فقد اكدت الدراسات 
العلمية على ان  وظائف الدماغ تتحسن حتت تاثير األنشطة البدنية واحلركية 
فزيادة نشاط الدورة الدموية في الدماغ حتت تأثير االنشطة البدنية واحلركية 
يزيد من تدفق االوكسجني والغذاء خلاليا املخ فيزيد من حتسن وظائف املخ 

اإلدراكية مثل الفهم واليقظة والتركيز والتذكر واحلفظ.
هل تؤدي هرمونات التوتر إلى تفاقم الحاالت المعدية المعوية ؟ 
فلقد  املعوي.  املعدي  اجلهاز  على  مدمرة  آثار  للتوتر  يكون  أن  املمكن  من 
أظهرت الدراسات أن هرمونات التوتر املتزايدة تزيد اضطرابات اجلهاز الهضمي 
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والسلوك غير السوي مثل اضطرابات االكل واإلدمان وغيرها من السلوكات 
احلامض،  ارتداد  أعراض  خطورة  من  يزيد  مما  للخطر  الصحة  تعرض  التي 
GERDS، متالزمة املعي القابلة لإلثارة وغيرها من أمراض التهابات املعي. 
تتداخل  كما  املعدة.   قرحة  حدوث  في  والتوتر  النفسي   الضغط  يؤدي 
من  ومتنعها  املعوي،  اجلهاز  في   GABA مستقبالت  مع  التوتر  هورمونات 

القيام بوظيفة التهدئة. 
ما تأثير النشاط البدني في الصحة النفسية والعقلية ؟

وثابت على  ايجابي  تأثير  له  البدني  النشاط  بان  الدراسات  أظهرت معظم 
والفزع  واالكتئاب  واإلحباط  القلق  من  يقي  إنه  إذ  النفسية  واحلالة  املزاج 
مستوى  من  ويرفع  واإلبداع  والتأمل  الفكر  يحفز  وقد  النفسية  والضغوط 
العصبي  التوتر  مثل  السلبية  النفسية  فاملشاعر  الذات  واحترام  الطاقة 
والقلق واالكتئاب واحلزن هي سبب كثير من املشاكل الصحية مثل ضغط 
الدم وتصلب الشرايني وقرحة املعدة وغيرها من االمراض اجلسدية الناجمة 

عن املشاعر النفسية غير السوية . 
والضغوط  بالتوتر  املصابني  بني  الوفاة  نسبة  بان  الدراسات  أشارت  كما 
يعيشون  الذين  باألفراد  مقارنة  أكبر؛  واالكتئاب  احلزن  ومشاعر  النفسية 
حياة سعيدة؛ وذلك بعد التحكم وعزل العوامل واملمارسات التي من شأنها 
 ، السمنة  تشمل  والسلوكات  العوامل  وهذه  املوت  خلطر  املريض  تعريض 

إدمان الكحول واخملدرات والتدخني.
أكثر  املستمرة  احلزن  ومشاعر  النفسية  بالضغوط  املصابون  األشخاص 
نتيجة  العاديني  األشخاص  مع  مقارنة  املعدية  باألمراض  لإلصابة  عرضة 
التأثير السلبي للضغوط النفسية واحلزن الدائم على اجلهاز املناعي جلسم 
اإلنسان ، فلقد أشارت الدراسات إلى نتيجة مهمة جدا مفادها أن األنشطة 
أن  وميكن  البشر  عند  املزاج  حتسني  في  مهماً  دورا  تلعب  املنتظمة  البدنية 
األنشطة  ممارسة  أن  إلى  استناداً  وذلك  العصبية”  األنسجة  تخليق  “تثير 
األمر  العصبية  اخلاليا  داخل  السيروتونني  مستوى  ارتفاع  إلى  تؤدي  البدنية 
الذي يقود في النهاية إلى إطالق عملية تخليق األنسجة العصبية وهذه آلية 
آليات عمل العقاقير اخلاصة ملواجهة الضغوط النفسية واالكتئاب  تشبه 
ارتفاع مستويات اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة اكثر قدرة على مواجهة 
وحتمل الضغوط النفسية ومشاكل احلياة العصرية وفي ضوء هذه احلقائق 
التغلب على  املنتظم يعد وسيلة فعالة في  البدني  النشاط  العلمية فان 

الضغوط النفسية والوقاية منها استنادا إلى احلقائق اآلتية: 
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القشرة  بالدماغ هو  احلركي  وتوجيه  النشاط  تنظيم  • اجلزء املسؤول عن 
املسؤول  الدماغ  جزء  من  قليلة  ملميترات  بعد  على  يقع  والذي  الدماغية 
عن املشاعر )Feelings ( والتفكير) Thought( وبناء على هذه احلقيقة 
الى  البدنية  واللياقة  الصحة  خبراء  توجه  فقد  العصبية،  الفسيولوجية 
الصحة  على  واحلركي  البدني  للنشاط  االيجابي  التاثير  دراسة  ضرورة 
 ) Hypothesis ( والعقلية وذلك ضمن فرضية ) االنفعالية ) العاطفية
الدماغية  القشرة  استثارة  إلى  تؤديان  واحلركة  النشاط  مادام  بانه  مفادها 
فلماذا ال ميتد التاثير الى منطقة التفكير واملشاعر والتي تقع على مسافة 
ملميترت من القشرة الدماغية نتائج االبحاث والدراسات العلمية احملكمة 
النتائج  إلى  خلصت  اخلصوص  بهذا  وكندا  االمريكية  املتحدة  الواليات  في 

اآلتية :
الصحة  مع  طردية  إيجابية  عالقة  لها  البدنية  اللياقة  درجة  أو  مستوى   •
النفسية والعقلية ) Mental Health ( إذا كان مفهوم الصحة النفسية 

والعقلية هو :
.)  Positive Mood ( شعور ومزاج ايجابي •

 ) General Well Being ( الشعور بالصحة والنشاط •
•ندرة حدوث مشاعر االكتئاب والقلق.

ظاهرة متالزمة القتال أو الهرب
اخمللوقات  ومّيزه عن سائر  تقومي  اإلنسان في أحسن  لقد خلق اهلل عز وجل 
اخملتلفة لتحقيق حب  قادر على تعبئة جميع وظائف أجهزة اجلسم  بعقل 
البقاء والدفاع عن اخلطر الذي يهدده والقدرة على التكيف حسب طبيعة 
املتغيرات والتحديات اخلارجية احمليطة به ، ألنه من الناحية الفسيولوجية فإن 
العقل ) اجلهاز العصبي املركزي ( يستطيع تعبئة اجلسم وموارده ضد اخلطر 
من خالل حتكمه بجزئني فريدين في اجلسم ميثالن شبكة االتصاالت الداخلية 

في جسم اإلنسان وهما اجلهاز العصبي الذاتي وجهاز الغدد الصماء.
1- اجلهاز العصبي الذاتي ) الالإرادي ( 

 )Sympathetic System ( يتكون من كل من اجلهاز العصبي السمبثاوي
والتحت السمبثاوي وكالهما ، يؤديان دورهما في أوقات ومواقف مختلفة ، 
فاجلهاز السمبثاوي هو املسيطر واألكثر نشاطا أثناء ساعات العمل واحلركة 
والنشاط سواء البدني أو العصبي، بينما اجلهاز حتت السمبثاوي هو املسيطر 
أو  البدني  والنشاط  احلركة  عن  والتوقف  الراحة  حالة  في  نشاطا  واألكثر 
العصبي، وكما هو معروف فإن اجلهاز التحت سمبثاوي يتولى إعادة التوازن 
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الفسيولوجي الداخلي الذي حدث فيه خلل بسبب نشاط اجلهاز السمبثاوي 
وجهاز الغدد الصماء الذي يكمل بدوره جهاز االتصاالت الداخلية في اجلسم.

Endocrine System 2– جهاز الغدد الصماء
العصبي  اجلهاز  مع  الصماء (  الغدد  جهاز   أو )  الهرموني  اجلهاز  يتقاسم 
الكيميائي،  بتنظيم نشاطها  اخملتلفة  وأنسجته  مهمة قيام خاليا اجلسم 
ويتميز اجلهاز العصبي باالستجابة السريعة ألي خلل يحدث في اجلسم عند 
التعرض للبيئة اخلارجية أو االنفعاالت النفسية؛ ولكن تأثيرها على النشاط 
اخللوي أقوى وأكبر من تأثير اجلهاز العصبي، ولذلك تستجيب الغدد الصماء 
معدالت  مثل  البدني  للنشاط  ومتعددة  قوية  فسيولوجية  باستجابات 
النواحي  أو  أغشيتها  خالل  املواد  نقل  أو  اخلاليا  في  الكيمائية  التفاعالت 
التأثيرات  بعض  وتتم  واإلفراز؛  النمو  مثل  اخللوية  لالستقالبات  األخرى 
الغدد  وتعرف  أطول.  وقت  إلى  بعضها  يحتاج  بينما  ثواٍن؛  خالل  الهرمونية 
إفرازاتها مباشرة في  الصماء بأنها الغدد املوجودة في اجلسم والتي تصب 
الغدد  هذه  وتفرز  اخلارجية،  الغدد  مثل  قنوات  إلى  احلاجة  دون  الدم  مجرى 
تأثير  ذات  وهي   “ الهرمونات   “ تسمى  كيميائية  مواد  من  ضئيلة  كميات 
قوي على أنسجة بعيدة عنها وتؤثر على كافة وظائف اجلسم احليوية وهي 
اجلهاز  عن  تشريحيا  مستقل  أنه  ومع  الدموية.  باألوعية  جيدا  متوينا  ممونة 
العصبي، إال أنه وظيفيا حتت إشراف وتنظيم اجلهاز العصبي املركزي وذلك 
من خالل الهايبوثالمس اجملاور للغدة النخامية ) Pituitary gland  ( والتي 
الصماء املوجودة في اجلسم.  الغدد  التحكم بهرمونات جميع  تعتبر مركز 
وبسبب ارتباط نشاط الغدة النخامية باإلشارات العصبية التي تصله من 
الهرمونات  بنوع  التحكم  يستطيع  الدماغ  فإن  الهايبوثالمس،  عبر  الدماغ 
الغدد الصماء لها  من هرمونات  إن كثيراً  الغدد الصماء حيث  التي تفرزها 
وظائف متعارضة مثل هرمون اجللوكون هو هرمون مضاد لألنسولني رغم أن 

غدة البنكرياس هي التي تفرز كال الهرمونني.
القائد واملسيطر على اجلسم واملسؤول عن  الدماغ هو  وبناء على ذلك فإن 
تواجهه،  أو ضغوط ومشاكل نفسية  أية أخطار  حياة اجلسم وأجزائه ضد 
القتال  ظاهرة  مفهوم  ظهر  الفسيولوجية،  احلقيقة  هذه  ضوء  وفي 
التغيرات  سلسلة  لتوضح  النفسية  الفسيولوجية  األدبيات  في  والهرب 
الفسيولوجية – الكيميائية التي حتدث داخل جسم اإلنسان عندما يتعرض 
أو  إذا كان هذا اخلطر حقيقيا  أو الضغوط النفسية، وبغض النظر  للخطر 
وهميا حيث أن املهم هنا هو تفسير الدماغ “ لهذا اخلطر “ فال يستطيع أي 
شخص منا تفادي تأثير الضغوط النفسية ، فمن املمكن أن يكون الشعور 
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النفسية  بالضغط منشطا ومحفزا مثيرا على املدى القصير. فالضغوط 
الهروب من  في  أو مساعدتنا  وإكمال مشروع  للتركيز  ودوافع  بحوافز  متدنا 
وضع يهدد حياتنا أو يشكل خطرا علينا. فمثال عندما كان اإلنسان األول يرى 
ومبجرد  باخلطر على حياته  بالغريزة كان يشعر  فإنه  حيوانا مفترسا جائعا 
 )Stress Response  (رؤية اإلنسان للوحش فإن ما يسمى باستجابة اخلطر
كانت تنشط فورا في جسم اإلنسان وذلك استعدادا لتنفيذ أحد القرارين 
ممكنة  سرعة  بأقصى   )Fight or Flight( الهرب  أو  القتال  إما  وهما 
بأقصى سرعة بعيدا عن متناول  الهرب  أو  القتال بكل شراسة  يتم  ولكي 
الوحش فإن جميع أجهزة اجلسم، توظف أقصى إمكاناتها ملساعدة اجلهاز 
والنواقل  الهرمونات  فاندفاع  عالية،  بكفاءة  الهرب  أو  القتال  على  احلركي 
العصبية يكون منقذة للحياة ومعززة لألداء، لكن آثار هذه الهرمونات على 
املدى الطويل، قد تسبب العجز وتساهم في ظهور العديد من األمراض وقد 
تكون مدمرة. فالضغوط النفسية حتفز اندفاع الهورمونات وتزيد مستويات 
الكورتيزول، إحدى هرمونات توتر اجلسم، ويقوي ويزيد من استمرار وتواصل 

استجابة اجلسم للتوتر.
داخل  الفسيولوجية حتدث  التغيرات  العديد من  فإن هناك  ذلك  ولتحقيق   

جسم اإلنسان وكما هو موضح باجلدول رقم )2(.

جدول رقم  )2( 
التعرض  جراء  باجلسم  حتدث  التي  الفسيولوجية  التغيرات  يوضح 

للضغوط النفسية
التغيرات م

الدوري  اجلهاز  في  السمبثاوي  العصبي  اجلهاز  نشاط  زيادة 
التنفسي

1

الدهون،  اجللوكوز،  الطاقة،  تعبئة مصادر  هرمونات  نشاط  زيادة 
)بروتني  التالفة  اخلاليا  وإصالح  املضادة  األجسام  بناء  مواد 

كولسترول (. 

2

التفاعالت  تزيد من سرعة  التي  الهرمونات  زيادة نشاط وكمية 
الكيميائية 

3

زيادة عدد الصفائح الدموية املكونة للخثرات الدموية. 4

الدماغية  االندروفينات  وهي  االلم  كبت  هرمونات  طرح  زيادة 
التي   ) Beta  Endor  Phins ( بيتا اندوروفينات  وبالتحديد 

يفرزها الدماغ

5
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وبناء على هذه التغيرات فإن اجلسم يعبر عنها من خالل ما يأتي : 
• زيادة معدل ضربات القلب ) HR ( وحجم الدم املدفوع في كل ضربة 

.)SV(
والنيتروجني  والكولسترول   ) الدم  سكر   ( واجللوكوز  الدهون  تركيز  زيادة   •

في الدم.
• تتحول الدورة الدموية من اجلهاز الهضمي إلى الدماغ واألطراف مما يزيد من 

سرعة استجابات العضالت والتركيز .
• زيادة عدد الصفائح الدموية وبالتالي اخلثرات الدموية في مجرى الدم .

• عدم الشعور باأللم ) أثناء القتال ، أو الهرب(.
• زيادة عدد األجسام املضادة في الدم .

 Stress  ( ومما الشك فيه بأن جميع هذه التغيرات هي مبثابة عوامل خطر
ولكن  الدم  وارتفاع ضغط  والسكري  القلب  بأمراض  ترتبط   )  Response
اإلنسان األول ) إنسان الكهف ( لم يكن يعرف هذه األمراض وذلك بسبب أن 
جميع هذه التغيرات كان يتم امتصاصها واستيعابها واحتواؤها والتخلص 
حلالته  يعود  كان  جسمه  فإن  النهاية  وفي  الهرب  أو  القتال  أثناء  منها 
الطبيعية من حيث التوازن الفسيولوجي الداخلي  ) االستقرار املتجانس ( 

في فترة زمنية قصيرة نسبيا.  
في املقابل فإن إنسان العصر احلديث ورث من إنسان الكهف نفس ميكانيكية 
ويفسره  ويفهمه  يستوعبه  كما  اخلطر  مصدر  ولكن  للخطر  االستجابة 
الدماغ ، لم يعد ) حيواناً كاسراً ( ولكن أصبحت مشاكل العصر من ) توتر 
واكتئاب ، وقلق , وعزلة... ( وفي النهاية يستجيب معها الدماغ ويتفاعل 
الضغوط  إن  في حني   ، األول  اإلنسان  استجابة  بنفس طريقة  فسيولوجيا 
معها  ينفع  ال  اإلنسان  لها  يتعرض  التي  العصرية   احلياة  في  النفسية 
التغيرات  لهذه  الصحية  اخملاطر  بأن  والنتيجة   ) والهرب  القتال   ( متالزمة 
والذي  العصر  هذا  إنسان  يتحملها  اجلسم  من  الدماغية  الفسيولوجية 
البدنية  صحته  للجسم  حتفظ  بطريقة  معها  التعامل  كيفية  يعرف  ال 
والنفسية وتقيه من األمراض الناجمة عن الضغوط النفسية. فإن التغيرات 

زيادة اندفاع الهرمونات والنواقل العصبية 
)الكتوالمني، االدرينالني وانور ادرينالني، الكورتزول، دوبامني (  6

7  طرح هرمونات االحتفاظ باملاء والصوديوم
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بالضغوط  الشخص  إحساس  تصاحب  التي  الداخلية  الفسيولوجية 
نشاط  تعديل  إلى  املركزي  العصبي  اجلهاز  قدرة  على  دليل  أبرز  النفسية 
اجلسم الداخلي في مواجهة احلاالت الطارئة التي تهدد صحة وحياة اإلنسان 
ومع أن هذه التغيرات الداخلية بحد ذاتها تفسد التوازن الداخلي للجسم، 
أو  القتال  اإلنسان فمتالزمة  للمحافظة على صحة وحياة  إنها ضرورية  إال 
الهرب لدى إنسان هذا العصر هي أقصى درجات الضغوط النفسية وبالتالي 
فإن التغيرات املصاحبة لهذه املتالزمة هي أقصى درجات قدرات اجلسم على 
الدفاع عن حياته، وبالتأكيد فإن اجلسم الستطيع االستمرار طويال في هذه 
التعبئة الشاملة لطاقات وقدرات اجلسم حيث إن طاقة التكيف والصمود 

تبقى محدودة رغم أنها تتفاوت بني إنسان وآخر. 
الناجم عن  التحدي  أو  البدني  التحدي  بني  يفرق  ال  العصبي  اجلهاز  أن  رغم 
التوازن الفسيولوجي –  التي أدت إلى حدوث اخللل في  الضغوط النفسية 
يعد مبثابة  الرياضي  والتدريب  البدني  النشاط  أن  إال  العاطفي  أو  الكيمائي 
ضغط نفسي إيجابي ) Positive Stress  ( وذلك ألن النشاط البدني يؤدي 
إلى حدوث  النهاية  أنه يؤدي في  الداخلي للجسم، إال  التوازن  إلى خلل في 
تكيف داخلي مثل زيادة حجم الدم املدفوع في كل ضربة وبالتالي انخفاض 
معدل ضربات القلب وقت الراحة وكذلك زيادة كفاءة اجلسم في استخدام 
الناجمة عن  االيجابية  التغيرات  العديد من  وإلى  للطاقة  الدهون كمصدر 
فرصة وصول  من  الدم  ارتفاع ضغط  يزيد  نفسه  الوقت  في  البدني،  اجلهد 
الرجع  سرعة  من  يزيد  كما  والبعيدة،  القريبة  اجلسم  أجزاء  لكافة  الدم 

الوريدي ) كمية الدم الراجعة للقلب (.
 بينما الضغوط النفسية الناجمة عن خلل في التوازن العاطفي واالنفعالي 
الفسيولوجية  التغيرات  واحتواء  لسيطرة  داخلية  تكيفات  حلدوث  تؤدي  ال 
الصحة اجلسمية  ينعكس سلبا على  مما  النفسية  الضغوط  الناجمة عن 
وسائل  إيجاد  يتم  لم  اذا  املشكلة  هذه  حجم  ويزداد  لإلنسان،  والنفسية 
ويعد  وامتصاصها.  الفسيولوجية  التغيرات  هذه  من  للتخلص  مناسبة 
النشاط البدني إحدى أهم الوسائل الوقائية والعالجية للمشاكل الناجمة 
عن الضغوط النفسية. وهذا ما أثبتته الدراسات التي أجريت بهدف بحث 
بأن  وأظهرت  للفرد  النفسية  واحلالة  البدنية  األنشطة  ممارسة  بني  العالقة 
بالقلق  اإلصابة  من  ويقلل  الفرد  مزاج  حتسني  على  يعمل  البدني  النشاط 

واالكتئاب وتوتر.
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تأثير الهرمونات على الصحة النفسية 
لإلنسان   النفسية  الصحة  على  التأثير  في  مهماً  دورا  الهرمونات  تلعب 
حياتنا  طراز  نتيجة  وذلك  مزمنة  بصورة  التوتر  هرمونات  ترتفع  وعندما 
في حني  احلركة،   وقلة  والكسل  اخلمول  عليها طابع  يغلب  والتي  اليومية 
الهرمونات  تلك  على  إيجابيا  تأثيرا  البدني  للنشاط  بأن  الدراسات  أكدت 
فيزداد الكورتيزول والنورأدرينالني بزيادة التوتر مما يقوي من استجابة اجلسم 
ملواجهة التوتر والتخلص من األرق والقلق وغيرها، ويعتبر االكتئاب بدرجاته 
اخملتلفة من احلاالت الشائعة والتي ميكن أن يكون ملمارسة النشاط البدني 
تأثير إيجابي على اإلنسان، و بالرغم من صعوبة تشخيص االكتئاب بشكل 
عام إال أن التغيرات الفسيولوجية املصاحبة له تبدو واضحة على املستوى 
اخلاليا  على  تأثيرها  لها  التي  البيوكيميائية  التغيرات  تلك  في  اخللوي 
العصبية، وترجع جذورها إلى العوامل الوراثية. وحينما ينخفض نشاط دورة 
الناقالت العصبية التي تقل في املخ ونتيجة لذلك تختل وظائف كثير من 
مناطق املخ املسؤولة عن الشهية والنوم والرغبة اجلنسية والذاكرة ، كما 
أن االضطرابات الهرمونية لبعض الغدد الصماء في اجلسم تتسبب في مزيد 
من وضع اجلسم في حاالت من االستثارة املتكررة مما يؤدي أيضا إلى االكتئاب   

وتتلخص هذه التغيرات في اجتاهني هما:
Neurotransmit-( باملخ  العصبية  الناقالت  مستويات  انخفاض   -1

) ters
Sero- نيههي أنواع كثيرة غير أن معظم الدراسات أكدت على دور السيروتون
tonin و النورابنفرين Norepinphrine  والدوبامني Dopamine ، وتقوم 
التأثير على سلوك اإلنسان حيث تتحكم في  بدور مهم في  الناقالت  هذه 
بتنظيم  والسيروتونني  الدوبامني  فيقوم كل من  االستثارة،  تعديل مستوى 

وتعديل سلوك اإلنسان في احلاالت التي ال تصل إلى املستوى املرضي. 
2- التغيرات الهرمونية غير الطبيعية 

وبصفة خاصة فإن االضطرابات الهرمونية الناجتة عن تثبيط هرمون النمو 
والهرمون املنبه للغدة الدرقية تؤدي إلى اضطراب عمل احملاور الهيبوثاالماسية 

– النخامية – األدرينالية )HPA( وإفراز هرمون الكورتيزول. 
االستجابات الهرمونية للنشاط البدني:

من  العديد  إلى  البدنية  األنشطة  ممارسة  خالل  البشري  اجلسم  يتعرض 
زيادة  من  الفسيولوجية  التغيرات  من  العديد  إلى  تؤدي  والتي  املتطلبات 
استخدام الطاقة وارتفاع معدل ضربات القلب وزيادة عدد مرات التنفس ... 
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وذلك بهدف احملافظة على االستقرار املتجانس )Homeostasis( للجسم 
خالل  من  يتم  التنظيم  هذا  من  األكبر  واجلزء  احلياة  في  االستمرار  بهدف 
االستقرار  في  اضطراب  أي  ملواجهة  العصبي  للجهاز  السريعة  االستجابة 
التغيرات  أو  اخلارجية  البيئة  للتغيرات في  املتجانس خلاليا اجلسم كنتيجة 
وهو  آخر  جهاز  هناك  ولكن  النفسية  الضغوط  عن  الناجمة  االنفعالية 
باجلسم  خلية  بكل  اتصال  على  العملية  الناحية  من  وهو  الغددي  اجلهاز 
ويراقب باستمرار البيئة الداخلية للجسم ويالحظ كل التغيرات التي حتدث 
االستقرار  في  كبير  اضطراب  أي  حدوث  عدم  لضمان  بسرعة  ويستجيب 
يطلقها  التي  الهرمونات  الغددي حتكمه من خالل  اجلهاز  وميارس  املتجانس 
وتتميز ببطء االستجابة ألّن تأثيره يكون أعمق ويستمر لفترة زمنية أطول 
مقارنة مع اجلهاز العصبي لذلك يطلق عليه جهاز التحكم البطئ. وكما هو 
معروف فإن النشاط البدني يعمل على زيادة إطالق الطاقة الالزمة للنشاط 
البدني الذي يؤديه الفرد وذلك لسد احتياجات اجلسم من الطاقة. وتسمى 
الهرمونات التي تقوم بعملية تعبئية الطاقة أثناء النشاط البدني بهرمونات 
الضغط ) Stress Hormones ( وتشتمل على هرمونات الكاتيكوالمني 
واجللوكاجون والكورتيزول وتسمى أيضا الهرمونات املضادة لتأثير األنسولني.

Transporters  املوصالت
املوجود  العصبي  للناقل  ضخ  بعملية  تقوم  فإنها  املوصالت  تظهر  عندما 
بني اخلليتني ليعاد امتصاصه مرة أخرى عن طريق اخللية التي أفرزته ، وبناء 
على  تعمل  التي  لالكتئاب  املضادة  الطبية  العقاقير  تستخدم  ذلك  على 
إيقاف عملية إعادة االمتصاص للناقل العصبي وحتافظ على كثرة تواجده 
بني اخلليتني لتسهيل عملية انتقاله إلى اخلاليا األخرى ، وقد توصلت نتائج 
الناقلني العصبيني السيروتونني والنورابنفرين يتسببان  الدراسات أن نقص 

في االكتئاب.
 )Goldfarb, et al ,1990(

           The neurotransmitter serotonin   دور الناقل العصبي السيروتونين
أجريت العديد من الدراسات العلمية حول دور السيروتونني وأشارت نتائجها  
إلى أن نقص السيروتونني يعد من أحد أهم أسباب حدوث االكتئاب والقلق 
والعنف  الطعام  تناول  وزيادة  املتهور  والسلوك  الذات  في  التحكم  وعدم 
ملا يحدث  تأثيرا عكسيا  زيادته حتدث  فان  ذلك  العكس من  وعلى  واالنتحار، 

في حالة نقصه. 
العمليات  من  كثير  عن  املسؤول  هو  عصبي  كناقل  السيروتونني  ويعد 
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الدوري  اجلهاز  ونشاط  احلركي  النشاط  وتشمل  باجلسم  الفسيولوجية 
والتنفسي والتحكم في درجة حرارة اجلسم ، كما يؤثر أيضا على السلوكيات 
مثل األكل والنوم والعدوانية ، وترجع الفروق الفردية في اختالف املدى لبناء 
والتمثيل الغذائي للسيروتينني إلى اجلينات حيث يقل السيروتونني، ويالحظ 
Tem- باملزاج أيضا  لألبنا ويرتبط  تورث  الوالدين  لدى  السيروتونني  قلة  ءنن 

perament والوراثة.

على  يؤثر  أن  البدني  للنشاط  يمكن  كيف  هو:  اآلن  والسؤال 
السيروتونين ؟ 

التعب  حدوث  ظاهرة  تفسر  افتراضية  املركزي  التعب  دراسات  أظهرات 
املركزي وتقوم هذه االفتراضية على أن من أسباب  التعب املركزي زيادة تركيز 
السيروتوننيSerotonin  في املخ. وهكذا يتضح أن التدريب الرياضي الذي 
يصل إلى مستوى التعب يزيد من تركيز السيروتونني في املخ وهذا ما تعمل 
على حتقيقه العقاقير املضادة لالكتئاب. وما تؤكده نتائج الدراسات العلمية 
البدنية بشكل منتظم هم اقل عرضة لإلصابة  أن ممارسي األنشطة  على 

بالتوتر واالكتئاب.
دور النورابنفرين 

احلالة  واضطرابات  النورابنفرين  بني  عالقة  هناك  بأن  الدراسات  أظهرت 
املزاجية، حيث أشارت إلى أن ظهور االكتئاب ناجت عن نقص النورابنفرين في 
بعض مناطق املخ باعتباره من الكاتيكوالمني) Catecholamine( ، بينما 
زيادته إلى إجهاد شديد واضطرابات عصابية، وقد يكون للنورابنفرين  تؤدي 

عالقة بالشعور بالسرور.
ما تأثير النشاط البدني على النورابنفرين ؟

أثناء  كاستجابة  مرة   20 إلى   10 من  البالزما  في  النورابنفرين  تركيز  يزداد 
مع  متوازية  زيادة  النورابنفرين  ويزيد  الراحة،  أثناء  مستواه  ضعف  التدريب 
زيادة دوام فترة التدريب ويؤدي االنتظام في التدريب إلى حدوث التكيف والذي 
ينعكس بدوره على النورابنفرين حيث تنخفض زيادة النورابنفرين في البالزما 

خالل التدريب ملدة ثالثة أسابيع بشكل سريع.
Dopamine الناقل العصبي الدوبامين

نقل  عن  املسؤول  وهو  الدماغ  في  تعمل  التي  العصبية  النواقل  أحد  هو 
اإلشارات العصبية من خلية إلى أخرى ليساعد على ضبط احلركة والتوازن 
حيث يؤدي نقصه إلى مرض باركسنون الذي يتسم بصعوبة السيطرة على 
احلركة.  كما أن الدوبامني يلعب دوراً مهماً في ضبط العواطف وفي أحداث 
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وهذا   Reward باملكافأة  الفرد  إحساس  في  و  السارة  األحاسيس  بعض 
اإلحساس يشابه تأثير اخملدرات مثل الكوكايني واإلمفامتني حيث تتسبب مثل 
هذه املواد في زيادة تركيز الدوبامني في املخ مما يسبب الشعور بتلك احلالة 
الفرد في  به  واإلحساس  باملكافأة؛ ونفس هذا اإلحساس يشعر  الرضا  من 
حالة تناول الطعام أو رؤية صديق أو اكتشاف شيء جديد، وفي حالة حدوث 
في   Dopamine الدوبامني العصبي  الناقل  تركيز  في  نقص  او  خلل   أي 
األنسجة الدماغية يؤدي إلى حدوث اضطرابات في النوم مما يؤدي الى حدوث 
يرتبط  كما  والعقلية،   النفسية  الصحة  على  السلبية  اآلثار  من  العديد 
انخفاضه في زيادة السلوكات اخلطرة التي تظهر دون حدوث تهديد أو فرص 
استثارة أخرى مما يسبب خطراً اجتماعيا ويظهر العدوان أو السلوك العنيف 
وتزيد احتماالت التعرض لألمراض النفسية مثل ) القلق واالكتئاب والتوتر (

التغيرات الهرمونية غير الطبيعية 
من املعروف أن الهيبوثاالماس يقوم بتنبيه الغدة النخامية إلفراز هرمونات 
تقوم بدورها في التحكم في إفرازات هرمونات الغدد الصماء األخرى املنتشرة 
باجلسم ، وعندما يصل مستوى هذه الهرمونات إلى درجة كافية يتوقف إفراز 
تعمل كتغذية  إشارات مثبطة  والهيبوثاالماس عن طريق  النخامية  الغدة 
مثبطة  استجابات  االكتئاب  مرضى  لدى  ظهر  وقد   ،  Feed Back راجعة
لعدد من املواد املنبهة لظهور هرمون النمو والهرمون املنبه للغدة الدرقية، 
النخامية   – الهيبوثاالمسية  احملاور  عمل  اضطراب  إلى  يؤدي  بدوره  وهذا 
وهذه   ،)Hypothalamic  Pituitary –Adrenal )HPAاألدرينالية  –
احملاور التي تربط بني الغدد الثالث تقوم بتنظيم استجابات اجلسم للضغط 
Stress حينما يتعرض اإلنسان ألي حتد بدني أو نفسي في هذه احلالة يقوم 
 Corticotrophin-Releasing –Factor إنتاج  بزيادة  الهيبوثاالماس 
في ضعف  التجارب  حيوانات  في  املخ  على  تأثيراً  له  أن  ثبت  الذي   ))CRF
الشهية ونقص النوم ونقص النشاط التناسلي، وهو يقوم بزيادة إفراز الغدة 
ينبه  الذي   )Adriano corticotrophin ) ACTH لهرمون  النخامية 
الغدة الكظرية إلفراز هرمون الكورتيزول Cortical وتقوم هذه الهرمونات 
باستجابة القتال او الهروب)  Fight or Flight( ويعني ذلك إعداد اجلسم 
إما للقتال أو للهروب، ويؤدي تعرض اجلسم باستمرار لهذه احلالة واستمرار 
اإلمراض  وظهور  باألمراض  اإلصابة  إلى  يؤدي   )  )HPA محاور   تنشيط 

والضغوط النفسية. 
غير  الهرمونية  التغيرات  ضبط  في  البدني  النشاط  دور  ما 
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الطبيعية؟ 
وظائف  على  تأثيره  له  الرياضي  والتدريب  البدني  النشاط  أن  املعروف  من 
الناجتة  التكييفات  أو  للتدريب  املؤقتة  االستجابات  ناحية  من  الهرمونات 
إلى  اجملال  هذا  في  العلمية  النتائج  توصلت  وقد  التدريب،  في  االنتظام  عن 
للتأثيرات  بالنسبة  البدني  للنشاط  احليوي  الدور  تؤكد  التي  احلقائق  بعض 
الصحية اإليجابية الناجتة عن ضبط التوازن الهرموني وسوف نناقش فيما 
يلي تأثير النشاط البدني اإليجابي على اضطراب عمل احملاور الهيبوثاالمسية 
– النخامية – األدرينالية  ) HPA ( وتشمل الهرمونات التي تعمل على هذه 

احملاور كل من  هرمون النمو والهرمون املنبه للغدة.
Growth Hormone هرمون النمو

 يفرز هرمون النمو من اجلزء السفلي من الغدة النخامية يلعب هذا الهرمون 
الدور الرئيس في بناء النسيج البروتيني وحتسني عمليات االلتئام بعد إصابة 
العضالت اإلرادية ويؤثر على التمثيل الغذائي للدهون والكربوهيدرات فيقلل 
لألحماض  الغذائي  التمثيل  ويزيد  األنسجة  بواسطة  اجللوكوز  امتصاص 
بناء اجللوكوز من األحماض  إعادة  الدهنية احلرة FFA  ويسرع من عمليات 
األمينية والالكتات واجلليسرول Gluconeogensis واحلصيلة النهائية هي 
احلفاظ على تركيز جلوكوز البالزما ، وأشارت الدراسات بان هرمون النمو يزداد 
إلى حوالي 25  التدريب ويتضاعف مستواه  زيادة شدة  الدم مع  تركيزه في 
مرة مقارنة مبستواه وقت الراحة ، ويستجيب  األشخاص املدربون في زيادة 
دقيقة حيث  ملدة 60  بدني  حمل  أداء  املدربني خالل  غير  من  أعلى  الهرمون 

 يتضاعف الهرمون 6-5 مرات مقارنة بفترة الراحة.
 Thyroid Stimulating Hormone الدرقية  للغدة  المنبه  الهرمون 

  ))TSH

ليحافظ  وينشط  الدرقية  الغدة  إفرازات  في  بالتحكم  الهرمون  هذا  يقوم 
على منو وتطور الغدة الدرقية ويزيد إفرازه من الغدة الدرقية أثناء التدريب.

 Endrophins and والتدريب األندروفينات  الدرقية  للغدة  املنبه  الهرمون 
Exercise

لهرمون   النخامية  الغدة  إفراز  يزيد  البدني  أو  النفسي  الضغط  تأثير  حتت 
Adrenocorticotrophic  )ACTH  ( الذي ينبه الغدة الكظرية إلفراز 
هرمون الكورتيزول والذي له تأثيره السلبي على احلالة الصحية واالكتئاب، 
إفرازه  أثناء  يقوم  النخامية  للغدة  األمامي  الفص  فأن  احلظ  وحلسن  أنه  إال 
بيتا  لهرمون Adrenocorticotrophic )ACTH( بتكوين مادة تسمى 
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- ليبوتروفني Beta – Lipotrophin  والتي تقوم بدورها بتشكيل هرمون 
املوروفني  عليها  يطلق  املادة  وهذه   Beta – Endorphin أندروفني بيتا – 
 Opiate اخملدرة  املستقبالت  مع  يتفاعل  لكي  بداخله  اجلسم  يكونه  الذي 
باأللم،  اخلاصة  املعلومات  نقل  عن  املسؤولة  املخ  مناطق  في   Receptors
ومن هذا املنطلق اجته اهتمام الباحثني لدراسة كيف تستجيب مستويات 
التدريب،  لضغط  أندروفني   – وبيتا  ليبوتروفني   – بيتا   من  لكل  البالزما 
مستوى  في  متوازية  تغيرات  في  يتسبب  التدريب  بأن  الدراسات  وأظهرت 
للرجال  التدريب  تأثير  حتت  أندروفني   – وبيتا   )  )  ACTH لهرمون البالزما 
زيادة  يسبب  دوما  واألقصر  شدة  األعلى  اجملهود  أن  وجد  كما  والسيدات. 
وارتفاع  أندروفني  بيتا –  تغيرات  بني  ارتباط  ذلك وجود  ويؤكد  األندروفني  في 
الفارقة  العتبة   ( لتر   / مول  مللي   4 من  ألكثر  الالكتيك  حامض  مستوى 
لالكتات( كما تتساوى استجابة املدربني وغير املدربني حتى ولو كان مستوى 

الالكتيك أقل في املدربني.
 )endorphins( االندروفينات  عمل  في  البدني  النشاط  دور  ما 

لمواجهة الضغوط النفسية ؟
والغدة  الدماغ  من  املعزولة  املواد  من  مجموعة  عن  عبارة  االندروفيينات   
بيتايد  وثالثني  واحد  من  وتتكون  باألفيون  شبيهة  فاعلية  ولها  النخامية 
حامض اميني، يتخلق في الفص األمامي للغدة النخامية وتنطلق مباشرة 
في الدم أو يقذف إلى أماكن من الدماغ عن طريق األلياف العصبية تقوم  بدور 
املراسل لنظام االنفعاالت وهي تقوم بتقليل الشعور باأللم وبذلك تصنف 
أن  إال  والكودين  كاملورفني   ) اخملدرة   ( لأللم  األندرفينات كمسكنات مضادة 
االندورفني الذي يفرز طبيعيا من اجلسم ال يؤدي كما هو احلال مع األدوية اخملدرة 
املصنعة كيميائيا وهو بذلك يعد مسكناً لأللم. وتوجد االندروفينات بتراكيز 
والتنفس  األلم  إحساسات  نقل  في  املساهمة  الدماغ  مناطق  في  عالية 
واملزاج  النخامية  الغدة  وإفرازات  احلركية  والفعالية   )Respiration(
)Mod( وأوضحت الدراسات السلوكية بأن النشاط البدني ) Stress( يزيد 
من تركيز االندروفينات ويخفف األلم ويعزز كفاءة اجلهاز املناعي كما أن إفراز 

االندروفني حتسن املزاج لدى الشخص ومتنحه الشعور بالسرور والبهجة. 
الذي  الشدة  املعتدل  الهوائي  البدني  للجهد  كاستجابة  االندورفني  تفرز 
إذا  األقل شدة  البدني  اجلهد  حالة  في  يفرز  وقد  فأكثر   دقيقة  يدوم )20( 
استمر اجلهد لفترة طويلة أما أثناء اجلهد البدني العنيف الذي يدوم لفترة 
تركيزه في  أن  يعتقد  فال  األثقال،  رفع  أو  القيصرية  املسافات  وجيزة كعدو 
من  كثير  ويعتقد  الراحة.  بحالة  مقارنة  محسوس  بشكل  يتغير  الدم 
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العلماء أن االندروفني هو املسؤول عن حالة الشعور باالنبساط التي يحس 
بها العّداؤون املنتظمون على رياضة اجلري )Runners High ( ويزيد إفراز 
األندر وفني حتت تأثير النشاط البدني والتدريب وفي حالة سماع املوسيقى 
واألحضان االجتماعية ومساندة الصديق واجملتمع، كما متنح الرياضي شعورا 
الوجه  في  وخاصة  الدموية  األوعية  توسع  نتيجة  تركيزه  زيادة  مع  بالدفء 
  Corticotrophin( كورتيكوتروفني  هرمون  يزداد  كما  واألطراف.  واجلذع 
إلفرازها  الكظرية  الغدة  لينشط  العالي  البدني  اجملهود  أثناء   )ACTH
التمثيل  سرعة  على  ويساعد  األدرنالني  إفراز  وينبه  الكورتيزول  هرمون 
الغذائي ملصادر الطاقة بينما ال يحدث تغير أثناء الراحة، ويسيطر األندر وفني 
النمو GH ,ACTH والبروالكتني  أخرى هي هرمون  على نشاط هرمونات 
مثلما  اخلاليا  على  بالتأثير  وفني  األندر  ،يقوم  والكورتيزول  كاألمني  والكاتي 
تؤثر العقاقير الطبية العالجية النفسية وهو يؤثر على الناقالت العصبية 
التي تقوم بنقل اإلشارات العصبية بني اخلاليا وعند حدوث ذلك يحدث تغير 
النخامية  الغدة  وفني  باألندر  الغنية  األماكن  ومن  االنفعالية،  احلالة  في 
the pituitary ويؤثر األندر وفني على مناطق أخرى في املخ ويقوم بوظائف 
فسيولوجية كالتسكني ) املورفني ( والشعور بالنشاط واخلفة )اإليفوريا ( 

وغيرها من التأثيرات السلوكية اإليجابية والسلبية. 
مقدار توترك يقاس من محيط وسطك 

هو  هرموناتك  وضبط  جسمك  إلى  التوازن  إلعادة  الوحيد  فالسبيل 
االسترخاء

االسترخاء وسيلة للصحة والرشاقة
الفجر،  طلوع  مع  التدريجي  باالنخفاض  امليالتونني  هرمون  يبدأ  العادة  في 
الصباح  ساعات  أولى  مع  االرتفاع  في  الكورتزول  هرمون  يبدأ  املقابل  في 
الباكر، مما يزيد من شهيتك لتناول الطعام ومينحك الطاقة الالزمة للقيام 
هرمون  مستويات  وترتفع  باالنخفاض،  يبدأ  املساء  وفي  اليومية،  بأعمالك 
ومع  الراحة،  جسدك  وإكساب  النمو  على  لتساعدك  وامليالتونني  النمو 
وإنهاك  النفسية  والضغوط  والتوتر  القلق  وظاهر  احليوي   اإليقاع  انقالب 
األيض تختفي النظم السوية للجسم ويبدأ في اكتساب املزيد من الوزن، 
ينتج عنها  الليلي، وهي حالة  األكل  املعاناة من متالزمة  البعض في  ويبدأ 
فقدان الشهية في الصباح وازدياد اجلوع واألكل ليال، وصعوبة فقدان الوزن، 
وعادة ما يكون  لدى هؤالء األشخاص مستويات عالية من الكورتيزول، وعند 
تعريضهم إلى أسبوع واحد فقط من التدريب على التأمل واالسترخاء، أدى 
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إلى انخفاض مستويات الكورتيزول واجلوع وتناول الطعام ليأل.
كما أن احلرمان من الطعام والنقص العاطفي يعد مصدرا آخر من مصادر 
التوتر في ظل عاملنا املعاصر ودخول التكنولوجيا، فكما أثبتت الدراسات أن 
فكان  عاما،  أربعني  قبل  ينامون  كانوا  مما  أقل  ساعتني  ينامون  حالياً  البشر 
 ) BMR( لذلك تأثير واضح على انخفاض معدل التمثيل الغذائي لديهم
املناعة  وانخفاض  كالسرطانات  األمراض  من  بالعديد  واإلصابة  الوزن  وزيادة 
واإلصابة باملتالزمة األيضية، فكما أشارت الدراسات إلى أن النوم أقل من 6 
ساعات وأكثر من 9 ساعات لدى البالغني يرتبط بإحتمالية اإلصابة باملتالزمة 

األيضية.
إلى  أدى  قد  النوم  من  األصحاء  الرجال  أن حرمان  إلى  الدراسات  أكدت  كما 
الشبع  هرمون  في  ملحوظ  ونقص  اجلريلني،  اجلوع  هرمون  إفراز  في  الزيادة 
تناول  إلى  ولهفتهم  وتوقهم  باجلوع  شعورهم  من  هذا  زاد  وقد  اللبتني، 

األطعمة السكرية املرتفعة بالسعرات احلرارية. 
فكل هذه االضطرابات التي متر بنا يوميا من ضغوط نفسية وقلق وتوتر حتدث 
اضطرابات في األيض، ومن ثم زيادة بالوزن، إضافة إلى ذلك فإن كل جزء من 
جسدك مرتبط باألجزاء األخرى، كما قال رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم: 
)) َمثَُل املؤمنني في تََوادِّهم وتراُحمهم وتعاُطفهم: مثُل اجلسد، ِإذا اشتكى 

ى ((. َهِر واحلُمِّ منه عضو: تََداَعى له سائرُ اجلسد بالسهَّ
الدسمة  الوجبات  أو  األنسولني  من  املزيد  إفراز  إلى  تؤدي  التي  والعوامل   
يثبت الشعور بالتوتر وزيادة مستويات الكورتيزول فتؤدي بالنهاية إلى حلقة 
املؤثرة في  العوامل  يؤثر سلبا على كافة  املزمن  مفرغة ومستدمية، والتوتر 
املقابل  باملتالزمة األيضية، وفي  أيضا أحد أكبر عوامل اإلصابة  األيض، وهو 
فإن السيطرة على التوتر وخفضه يلعب دورا هاما في فقدان الوزن والوقاية 

من اإلصابة باألمراض املزمنة والتمتع بالصحة والعافية. 
كيف نستطيع أن نتعلم االسترخاء

يعد االسترخاء من أهم االستراتيجيات إلنقاص الوزن
كما هو معروف فإن استجابة التوتر هي جزء من اجلهاز العصبي املستقل 
وهو اجلهاز العصبي الودي أو السمبثاوي، فعندما تشعر بالتوتر يرسل العقل 
إبطاء  إلى  ويؤدي  الدهنية،  اخلاليا  إلى  السمبثاوي  اإلنذار  جهاز  عبر  إشارات 
مقاومة  أكثر  يجعلك  مما  الدهون،  حرق  على  اجلسم  كفاءة  وخفض  األيض 
لألنسولني، ومن ثم يؤدي إلى زيادة الوزن، وهذا اجلانب من جسدك ليس لديك 
إيقاف هذه العمليات فلن  سيطرة واعية عليه، لذلك مهما حاولت بشدة 
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تستطيع إيقافها متى بدأت.
أخبار سارة 

على  ساعدنا  والذي  العصبي  باجلهاز  اخلاص  اجلزء  على  السيطرة  ميكننا 
الهدوء واالسترخاء وهو اجلهاز العصبي الالودي البارسمبثاوي، فعندما تشعر 
باالسترخاء فأنت توقف اجلينات التي تتسبب في زيادة وزنك، وذلك بتنشيط 
اجلينات التي تسبب في فقدان الوزن، فعندما تسترخي يرتفع معدل األيض، 
ويزداد حرق الدهون، وتصبح أكثر استجابة لألنسولني والنتيجة فقدان الوزن.
لكن املشكلة أننا اعتدنا التوتر أي أننا نعيش التوتر حيث أصبح التوتر جزًءا 
من حياتنا اليومية، لذا يجب علينا أن ندرب العقل على االسترخاء من خالل 

الوسائل اخلاصة باالسترخاء.
خطوات االسترخاء:

1. حدد أسباب التوتر وخفف منها.
2. مارس االسترخاء الفعال.

تسبب  التي  األطعمة  وجتنب  التوتر،  من  تقلل  التي  األطعمة  تناول   .3
التوتر.

الخطوة األولى: حدد أسباب التوتر وخفف منها
 قبل البدء باالسترخاء عليك حتديد أسباب التوتر، فقد تكون أسباب محيطة 

بنا من كل جانب، وهناك سببان للتوتر:
• أسباب سيكولوجية: 

تصيبك  والنفسية  االجتماعية  األحداث  من  مجموعة  عن  عبارة  وهي 
بالتوتر مثل: )العمل، العالقات، الوضع املادي، األبناء، االضطرابات النفسية، 

االكتئاب، القلق، تدني تقدير الذات ... ( 
• أسباب جسدية:

عبارة عن مجموعة من مشاكل جسدية تتسبب في إرهاق جسدك وإصابته 
بالتوتر، ومن املمكن أن ال تكون مدركا لكل هذه األشياء، ومن مسببات التوتر 
اجلسدية: زيادة الوزن والسمنة، واألمراض املزمنة، وتناول السكريات، وشراب 
الذرة عالي الفركتوز، والدهون املشبعة، والدهون املتحاولة،  والعدوى املزمنة، 

وتناول الكحوليات، والتدخني، والعقاقير، واخملدرات.
الخطوة الثانية: مارس االسترخاء الفعال

للجسم،  األوكسجني  كمية  بزيادة  إيجابيا  يساهم  الفعال  االسترخاء 
ويساهم في خفض هرمونات القلق والتوتر. 
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ولكن هناك بعض النصائح  جلعل االسترخاء فعاالً:
• يجب ممارسة االسترخاء باستمرار على أن التقل اجللسات عن 3-2 جلسات 

أسبوعيا ملدة 30 دقيقة.
التعرض  عدم  مع  االسترخاء،  لفترات  مواعيد محدة  من تخصيص  تأكد   •

للمقاطعة أثناءها.
إن ما يسمى استجابة االسترخاءrelaxation response   له تأثير إيجابي 
طرق  من  العديد  وهناك  املزمن،  النفسي  أو  اجلسدي  التوتر  من  للتخلص 

االسترخاء منها: 
• التأمل 

• التريب املتولد الذاتي 
• استرخاء العضالت املتزايد

• التخيل املوجه 
• التنومي 

• متارين الماز للتنفس 
• اليوجا 

• التلي كي كوان 
• الكي جوجن

ورغباته  ميوله  مع  تتناسب  التي  الطريقة  اختيار  شخص  أي  بإمكان 
ومعتقداته، فلقد أثبتت الدراسات أن ممارسة االسترخاء تساهم ايجابيا في 

التقليل من حدة التوتر التأكسدي وزيادة معدالت األيض. 
وإليكم بعض الطرق البسيطة التي متكنكم من بدء االسترخاء على الفور 

حيث بإمكانكم استخدام تنفسكم أو الساونا.
التنفس العميق

التنفس العميق أساس االسترخاء... فاحرص على منح نفسك بضع دقائق 
كل يوم ملمارسة متارين االسترخاء

الكرسي  اجلس على  باملنزل،  إذا كنت  باتخاذ وضع مريح،  التمرين  ابدأ هذا 
املفضل وفي املكان املفضل لديك أو استلق في مكان مريح، وإذا كنت في 
األرض  على  قدميك  وضع   الكرسي،  على  مريح  وضع  في  فاجلس  مكتبك 

واجعل ظهرك مستقيما وضع يديك في حجرك. 
وافعل أي شي يجعلك مرتاحاً، وبعد ذلك أغلق عيناك وأبدا عملية االسترخاء 
عن  تتنفس  وهل  تتنفس  كيف  والحظ  تنفسك  على  انتباهك  وركز  ببطء 
طريق أنفك أم فمك؟ وهل تأخذ أنفاسا سطحية أم أنفاسا كاملة عميقة؟ 
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أين تشعر بالتنفس في جسدك؟ هل في منطقة الصدر أم البطن؟ 
وعندما يصبح لديك إحساس بتنفسك، ابدأ ببطء في أخذ شهيق من األنف، 
ثم أخرج الزفير ببطء، من األنف أيضا. ال تتعجل، وال تفرط في التنفس، ولكن 

استنشق الهواء وأخرجه ببطء من أنفك.
وأثناء قيامك بذلك، حاول أن ترى إذا كان بإمكانك التنفس بعمق من البطن، 
ضع يدك على بطنك، وأثناء التنفس ارفع يدك وأنزلها، وميكنك أن تضع اليد 
إذا أردت ذلك، بينما تبدأ في التنفس بعمق من البطن،  األخرى على الصدر 

يجب أن تشعر أن منطقة البطن تتمدد بشكل أكبر من منطقة الصدر. 
عليك أن تشعر بجسدك وهو يبدأ باالسترخاء وأنت تتنفس بعمق – اآلن – 
وأنت تزفر فكر في كلمة اسرخاء، ثم استنشق ، وازفر، واسترخ، ثم استنشق 
وازفر واسترخ،  كرر العملية ملدة 5 أو 10 دقائق وركز ببساطة على التنفس 
من البطن، وأخبر نفسك بأن تسترخي، وأنت تقوم بذلك استشعر ما يحدث 
في جسدك، اسمح ألي مناطق تشعر بها بالتوتر والشد أن تسترخي، اجعل 
جسدك يبدو وكأنه حبل مرتخ، فكر باالسترخاء جسديا واعزل نفسك عن 

البيئة احمليطة بك. 
عندما تصبح مستعدا أعد نفسك ببطء إلى اللحظة الراهنة، انظر حولك 
في أرجاء الغرفة التي تتواجد فيها، واجعل يومك ميلؤه االسترخاء والهدوء 

والتفاؤل. 
خطوات االسترخاء الفعال  

• راقب مستوى التوتر لديك، فإن شعرت بأنك متوتر، فعليك مبمارسة متارين 
االسترخاء. 

إلى  حتتاج  االسترخاء  متارين  ممارسة  ألن  املناسبني،  واملكان  الوقت  اختر   •
التركيز والتفرغ والهدوء.

• ابتعد عن أي وسيلة تسبب لك االنقطاع عن االسترخاء.
• اجللوس أو االستلقاء على الظهر في مكان هادئ ومريح بعيدا عن الضوضاء 

والروائح املنفرة.
بني  وباعد  البطن،  من  عميقة  أنفاساً   5-10 من  وخذ  عينيك  اغمض   •

الرجلني، وضع وسادة لينة حتت عنقك.
• ضع يديك على بطنك وحتت القفص الصدري وارخ عضالتك املشدودة.

ببطء،  أخرجه  ثم  ببطء،  الهواء  استنشق  وبهدوء،  وببطء  بعمق  تنفس   •
وتخيل أثناء خروج الهواء أنك تخرج معه كل األفكار السلبية عن نفسك،  
والهموم   العصبية  والضغوط  املشاكل  وكل  التشاؤمية  املشاعر  وكل 
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والغموم.
• قم بتكرار عملية )الشهيق والزفير( وامأل كامل رئتيك بالهواء واحتفظ 

به، فترة وجيزة، ثم أخرجه من فمك. 
• استشعر وأنت تتنفس بأطرافك السفلية، ابدأ من أصابع القدمني وتخيل 
الراحة والدفء والسعادة تسري في أصابع قدميك، تخيل الشعور باالسترخاء 

يسري في قدميك، وينتقل إلى الساقني واملفاصل. 
بدءا  العلوية،  بأطرافك  تنفسك  أثناء  واستشعر  التنفس،  عملية  كرر   •
يدخل  النقي  الهواء  واستشعر  وساعديك،  وكفيك،  يديك،  أصابع  بأطراف 

رئتيك، ويخرح مع الزفير كل التعب واإلرهاق والتوتر واإلحباط.
• وكرر نفس العملية في رقبتك وكتفيك ثم صدرك. 

حمامات الساونا أو حمامات البخار 
أثبتت الدراسات أن أخذ حمامات الساونا أو البخار لها تأثير شديد الفعالية 
في استجابة التوتر، وإحداث توازن في اجلهاز العصبي املستقل، فهي حتسن 
وحتسني  الدم،  الوزن وضبط سكر  وتساعد على فقدان  الدموية،  الدورة  من 
كفاءة اجلسم على طرد السموم والتخلص منها، كما أن حمامات الساونا 
فعندما  القلب،  مرضى  عند  القلب  أداء  من  وحتسن  املضاعفات،  من  تقلل 
يكون اجلهاز العصبي املستقل في وضع توتر مزمن تصبح ضربات القلب أقل 
تبايناً ألنه بالوضع الطبيعي، يجب أن يكون هناك تباين طفيف بني ضربات 

القلب )أي بني الضربة واألخرى(.
لكن التوتر يؤدي إلى تسارع ضربات القلب وعدم إراحة القلب مما يرهق عضلة 
القلب  القلب كان  أكبر في تنظيم ضربات  تباين  القلب، فكلما كان هناك 
واجلهاز العصبي أكثر صحة، وذلك ألن حلمامات الساونا البخارية تأثيرات في 
تهدئة اجلهاز العصبي، وارتخاء العضالت وتنشيط الدورة الدموية، وقد تكون 
ناجتة أيضا من التأثيرات املباشرة على مركز التحكم في املخ )الهيبوتاالمس 
Hypothalmus( والذي يتأثر باحلرارة، وهي أيضا تساعد على التخلص من 

السموم التي تنشط استجابة التوتر. 
حمامات  استخدام  عند  اتباعها  يجب  التي  الصحية  القواعد 

الساونا: 
• عدم دخول حمام الساونا بعد تناول الطعام مباشرة،  فقد يؤدي هذا إلى 

حدوث سوء الهضم والغثيان  )البد من االنتظار ملدة ساعتني على األقل(. 
• عدم دخول حمام الساونا قبل النوم مباشرة، ألنه يؤدي إلى استثارة اجلهاز 

العصبي السمبثاوي، مما يؤدي إلى األرق وعدم انتظام النوم.
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• عدم دخول حمام الساونا بعد التعب العضلي الشديد.
• عدم دخول حمام الساونا أثناء الصيام.

درجة حرارة  ارتفاع  وفي حالة  املرض،  الساونا في حالة  دخول حمام  عدم   •
اجلسم عن ) 37 ( درجة مئوية.

• عدم دخول حمام الساونا للسيدات احلوامل.
إجراء  بعد  إال  سنة(   60 من  )أكثر  السن  لكبار  الساونا  استخدام  مينع   •

الفحوصات الطبية التكميلية والسيما تخطيط القلب. 
• الزمن املثالي للبقاء في الساونا هو 10 دقائق، وهذه املدة تعمتد على حالة 

الشخص وعلى درجة حرارة الساونا.
• كما يجب أن يسبق استخدام الساونا فحص طبي شامل ودقيق لتجنب 

إشراك أي مصاب بأية 
أمراض قد تؤثر عليه.

الخطوة الثالثة: تناول األطعمة التي تقلل التوتر وتجنب األطعمة 
التي تسبب التوتر 

أصبحنا في هذا العصر نتعامل مع الطعام كداء وليس كدواء
فالغذاء الصحي بحد ذاته متعة وغريزة، يعمل على تهدئة اجلسم،  ويؤدي 
إلى االسترخاء، ويخفض التوتر، وميد اجلسم بالطاقة، ويرفع معدالت األيض.

والفواكه،   )اخلضار  مثل:  منها  اإلكثار  يجب  األطعمة  من  أنواع  هناك   
وبذور  واألسماك،  الكاملة،  واحلبوب  املعاجلة،   غير  الطبيعية  واألطعمة 
الكتان، وزيت الزيتون(  فهي تعمل على حتسن مستوى سكر الدم وتخفف 

التوتر. 
وعليك التقليل من السكريات والكربوهيدرات البسيطة  املكررة، والدهون 

املشبعة واألغذائية الغنية بالصوديوم. 
الصفات السبع للطعام الحقيقي والذي يقلل من التوتر 

• تكون ذات حمل مؤشر سكري منخفض )الكربوهيرات املركبة(. 
البيض،  )األسماك/  الطبيعية  مصادرها  من  أوميجا  دهون  على  حتتوي   •

املكسرات(.
• توازن البروتينات والدهون والكربوهيدرات بطيئة االمتصاص.

• وفرة املعادن والفيتامينات.
• كثرة األطعمة القلوية )النباتية( والتي تقي الدم من احلموضة الشديدة. 

• انخفاض مستويات الصوديوم )امللح(. 
• ارتفاع محتوى األلياف. 
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نصائح: 
• اشتر طعاماً طازجاً وكل طازجاً. 

• تناول الطعام ببطء،يسرّع أيضك ويقلل توترك ويعزز سعادتك. 
تذكر 

• أن الطعام احلقيقي يتفق مع جيناتنا، أما الطعام الزائف فال.
تخاطب  وجيناتك  جيناتك،  يخاطب  فهو  طاقة،  مجرد  ليس  الطعام  أن   •

جسدك.  
القلق  من  نعاني  نحن  و  النفسي  الضغط  تأثير  حتت  الطعام  تناول  أن   •
والتوتر واإلحباط،  يؤدي إلى زيادة الوزن، ألننا ال نهضم الطعام هضما سليما 
بدوره  الذي  السمبثاوي  اجلهاز  زيادة نشاط  إلى  يؤدي  مما  التوتر،  زيادة  بسبب 
يؤدي إلى زيادة إفراز هرمون الكورتيزول، فيزداد اإلحساس باجلوع،  وكردة فعل 
نُقبل على تناول األغذية الغنية بالسكريات، دون اإلحساس بالشبع، لزيادة 
إفراز هرمونات الراحة والسعادة، والسيما السيرتونني الذي يفرز منه 95% 
من املعدة، وذلك ألننا عندما نكون واقعني حتت تأثير الضغط النفسي، نتناول 
الطعام سريعا، وكما هو معروف فإن املعدة حتتاج 20 دقيقة لترسل للمخ 

إشارة بأننا شبعنا عن طريق هرمون اللبتني. 
املفرغة  احللقة  تزيد من  املرتفعة  واألنسولني  الدم  أن مستويات سكر  كما 
لتنبيه الغدة الكظرية وإفراز هرمونات التوتر والعناصر الغذائية لها دور هام 
في مساعدة املستقبالت احلسية للهرمونات األسترويدية مثل الكورتيزول 

على أداء وظيفتها بشكل صحيح.
  ومن هذه العناصر فيتامني )B12 وB6( وحامض الفوليك، وهذه الفتامينات 
مهمة أيضا في غزالة سمية األدرنالني والكورتيزول الزائدين من اجلسد، كما 

يساعد البوتاسيوم واملنغسيوم على توازن الغدة الكظرية.
 

اجلدول يوضح نوعية األطعمة وعالقتها باملزاج
احلالة النفسية األطعمة

الغضب  أطعمة صلبة ) اللحوم وأطعمة مقرمشة ( 
االكتئاب سكريات

القلق أطعمة طرية وحلوة ) االيس كرمي (
الضغط النفسي أطعمة مملحة

الوحدة واإلحباط اجلنسي   أطعمة كبيرة احلجم التي تشعرك بالشبع
 ) القراميش واملعكرونة(

الغيرة أي طعام وكل الطعام
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وتحقيق  النفسية  الصحة  تعزيز  إلى  تؤدي  التي  الهامة  العوامل 
السعادة في الحياة

• التفاؤل وترك ما يسبب ويجلب الغم للنفس، كما في قول الرسول صلى 
اهلل عليه وسلم 

“تفاءلوا باخلير جتدوه”.
• التنحي عن الوهم إذ أن الوهم مرض يفتك بالبدن أشد من املرض العضوي.
القلوب ساعة  النفس، قال صلى اهلل عليه وسلم: ” روحوا  • الترويح عن 
النبوي  احلديث  في  جاء  وكما  عميت”،  كلت  إذا  القلوب  فإن  ساعة،  بعد 
يكن  لم  أخطأك  وما  ليخطئك،  يكن  لم  أصابك  ما  أن  واعلم   ” الشريف: 
اإلصابة  إلى  يؤديان  املاضي  على  واحلزن  املستقبل  على  اخلوف  ليصيبك” 

باألمراض النفسية }القناعة كنز ال يفنى{. 
واعلم  العالج،  بأسباب  األخذ  ويجب  يصيبك،  الذي  املرض  في  تفكر  ال   •
اخلليل  لسان  على  تعالى  لقوله  الوهاب،  العزيز  عند  من  يكون  الشفاء  أن 

إبراهيم -عليه السالم - :} وإذا مرضت فهو يشفني { سورة الشعراء: 80.
• اعلم أن الشيخوخة املبكرة تنشأ عن احلزن والهم والغم وامللل والضجر 
والفراغ والكسل، وعليك بالتفاؤل وعدم الركون حلياة الكسل وتناول الغذاء 

الصحي.
• اجعل النشاط البدني عادة يومية وصديقاً دائما لك مدى احلياة.

• اجعل معدتك ثالثة أثالث لقوله صلى اهلل عليه وسلم: )) ما مأل آدمي 
من بطن، بحسب ابن آدم أكالت يٌقمن صلبه، فإن كان ال محالة  وعاء شراً 
الفطنة  تقتل  التخمة  ألن  لنفسه((  وثلث  لشرابه  وثلث  لطعامه  فثلث 

وتسبب الغفلة.
السيطرة على التوتر

• التوتر يؤثر على معدل التمثيل الغذائي للدهون في اجلسم، مما يؤدي إلى 
دورا هاما في  البدني املشي والسباحة يلعب  تناول الطعام )النشاط  زيادة 
االندروفينات(  السعادة  هرمونات  إفراز  طريق  عن  واالنفعال  التوتر  من  احلد 
باتباع  النفسي  التوازن  على  واحلفاظ  التوتر  حدة  من  التخفيف  ويكمن 

السلوكيات اآلتية: 
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• املواظبة على أداء الصلوات اخلمس )العبادات في املسجد(.
•الراحة القصيرة املنتظمة خالل النهار تساعد على تخفيف التوتر وتنشط 
الذهن ) القيلولة من 20 – 30 دقيقة فقط ( ما بني صالة الظهر والعصر 

وليس بعد صالة العصر.
• التخطيط وتنظيم العمل ) ال تؤجل عمل اليوم إلى الغد (.

ال  حتى  املزدحم  اجلدول  في  األعمال  بتخفيف  وذلك  الوقت  ضغط  عدم   •
يشعر الفرد بالذنب.

)ال  املهنة  نطاق  خارج  االهتمامات  بتطوير  االجتماعية  باحلياة  االهتمام   •
تهمل األسرة واألصدقاء لصالح العمل(.

• ال تنقل عمل املكتب إلى البيت، واعزل العمل عن احلياة األسرية.
• االستمتاع في اإلجازات األسبوعية.

• ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم بحيث يصبح أسلوب حياة صحية.
خالصة 

البدني  النشاط  كان  التي  الدراسات  من  للعديد  استعراض  من  سبق  مما 
والضغوط النفسية محورها تبني لنا الفوائد اإليجابية الناجمة عن املمارسة 
املوصى  العلمية  واإلرشادات  التوصيات  ضمن  البدنية  لألنشطة  املنتظمة 

بها والتي أشارت إلى ما يلي:
الدم  وسكر  الدهون  تركيز  إعادة  في  مهماً  دورا  يلعب  البدني  النشاط   •
إلى مستواه الطبيعي من خالل زيادة استخدام الدهون واجللوكوز كمصدر 
وتصلب  القلب  أمراض  من  الوقاية  وبالتالي  البدني  النشاط  أثناء  للطاقة 

الشرايني والسكري.
• زيادة كفاءة غدة األدرينالني في أداء وظائفها بحيث إن إفرازات هذه الغدة 
من هرمونات األدرينالني والنور أدرينالني املسؤولة عن رفع ضغط الدم وزيادة 
التعرض  القلبي تنخفض عند  والناجت  القلب وحجم الضربة  معدل ضربات 
الهرمونات  االحتياطي من  زيادة حجم  النفسية مما يساعد على  للضغوط 

ميكن اللجوء إليها واستخدامها عند التعرض للضغوط النفسية.
لدى  اقل  يكون  والنورادرنالني  األدرنالني  بهرمونات  الدوري  اجلهاز  تأثر   •
إفراز  من  التقليل  في  أعلى  اقتصادية  لديهم  ألن  البدني  النشاط  ممارسي 
انقباض  وقوة  القلب  ضربات  معدل  زيادة  على  تعمل  التي  الهرمونات  هذه 
القلب. فالنشاط البدني يعمل على حتسني وظائف عضلة القلب نفسها 
مما يجعلها أكثر كفاءة في ضخ الدم وبالتالي خفض احتياجات القلب من 

األوكسجني وما يرافقها من خفض ضغط الدم الشرياني.
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وزيادة  العضلي  التوتر  من  احلد  في  فعالة  وسيلة  يعد  البدني  النشاط   •
حدوث  في  البدنية   والتمرينات  البدني  النشاط  دور  إن  كما  االسترخاء 
االسترخاء يستمر لفترات زمنية أطول مقارنة مع مترينات االسترخاء العادية.
النفسية  الضغوط  عن  لالنشغال  فعالة  وسيلة  يعد  البدني  النشاط   •
حيث إن الوقت الذي يقضيه الشخص في ممارسة األنشطة البدنية يأخذه 
األنشطة  ممارسة  أن  إلى  والتوتر  النفسية  املشاكل  التفكير في  بعيدا عن 
البدنية بتركيز شديد مع األصدقاء في جو إيجابي يتميز باملتعة مينح اجلهاز 
من  والتقليل  اليومية  املشاكل  عن  واالنشغال  للراحة  فرصة  العصبي 

الضغوط النفسية.
واحلزن  الكآبة  مشاعر  على  للتغلب  وسيلة  خير  يعد  البدني  النشاط   •
االندروفينات  ملواد عصبية تسمى  الدماغ  إفراز  النفسي عن طريق  والضيق 
الدماغية والتي تفرز أيضا من الغدة النخامية األدرنالني إضافة إلى االندروفني 
شعورا  وتعطي  األلم  تسكن  التي  املورفني  مادة  خواصها  في  تشبه  والتي 
بالنشوة واالسترخاء للدماغ مما تؤدي إلى حتسني “ مزاج “ الشخص وبالتالي 
زوال مشاعر الكآبة واحلزن والقنوط، وكما هو معروف فإن إفراز اجلسم لهذه 
املواد يبدأ مع بداية النشاط البدني بعد 20 دقيقة وتستمر االندروفينات بدم 

فترة زمنية بعد انتهاء النشاط البدني.
• إفراز هذه الهرمونات يحتاج إلى االنتظام  ملدة طويلة في ممارسة النشاط 
طويلة  ملدة  يتدربون  الذين  الرياضيني  فإن  الدراسات  أشارت  وكما  البدني 
Positive Addic-( اإليجاب باإلدمان  ما يسمى  لديهم  يحدث  يببانتظام 
tion( لهذه املادة حيث إن إفراز هذه املواد واملشاعر السارة والشعور بالنشوة 
املصاحبة لها يصبح متطلبا يوميا لدى املتدربني وفي املقابل يصابون بالنرفزة 
وسرعة الغضب والتوتر والكآبة إذا لم يتدربوا بشكل يومي أو على األقل يوًما 
بعد يوم وذلك للحصول على النشوة واملشاعر اإليجابية املصاحبة للتدريب 

البدني .
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يوس، وليد حميد  و  واحلمود،محمد حسن  • البطاينة، نايف حميد 
)2002 (: العلوم البيولوجية ،علم الغدد الصماء “ الغدة الدرقية ، 
الغدة الكظرية ، هرمونات القناة الهضمية والنمو والتكاثر .األهلية 

للنشر والتوزيع ، ط 1 ، عمان .ص 327 – 343 
•املصري ، خضر ) 2001 (: السوك السليم في تناول السوائل، اجمللة 

الثقافية 53، تصدر عن اجلامعة االردنية ، وكالة التوزيع االردنية. 
• الالال، أسامة كامل. )2013 (: السمنة حقائق وخرفات ، اجمللس 

االعلى لالسرة ، املتكب الثقافي، الشارقة .  
• الالال ، أسامة كامل. )2012 (: ساعتك البيولوجية بني النشاط 
البدني والضغوط النفسية، اجمللس االعلى لالسرة ، املتكب الثقافي، 

الشارقة. 
• الالال ، أسامة كامل. )2011 (: دليلك الى ساعتك البيولوجية ، 

املتكب الثقافي  ، الشارقة. 
ضغط  بفرط  وعالقتها  (:السمنة   2010( كامل.  أسامة  الالال،   •
لدى  الوظيفية  املتغيرات  وبعض  بالدم  الهيموجلوبني  ونسبة  الدم 

المراجع
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الفتيات، وقائع املؤمتر العربي الثالث للسمنة والنشاط البدني “ السمنة في 
الوطن العربي الواقع واملأمول” مركز البحرين للدراسات والبحوث: املنامة: 

ص :162 - 183.
البدني  النشاط  حول  وخرافات  حقائق   :)  2010( كامل.  أسامة  الالال،   •

وإنقاص الوزن ،  اجمللس األعلى لألسرة ، ادارة التقيف الصحي ، الشارقة.
البدنية  واللياقة  الهيكلي  النمو  أسامة كامل. )2008(:مؤشرات  الالال،   •
للفئة  بالشارقة  والفتيات  االطفال  مراكز  أطفال  لدى  بالصحة  املرتبطة 
ملراكز  االدارة   ، األسرة  لشؤون  األعلى  اجمللس  سنة،   12  –  6 من  العمرية 

االطفال والفتيات ، الشارقة.  
مع  التعامل  في  البدني  النشاط  دور   :)  2007  ( كامل  أسامة  الالال،   •

الضغوط النفسية ، وقائع املؤمتر العربي الثالث للتغذية ، ابو ظبي.
• الالال، أسامة كامل. )2007 (:السمنة واللياقة البدنية املرتبطة بالصحة 
عبد  حترير   ، والتغذية  والسمنة  البدني  الشاط   ، واملراهقني  االطفال  لدى 
الرحمن مصيقر ، املركز العربي للتغذية ، ط1 املنامة مملكة البحرين ، ص 

.434 – 403

وعالقتها  األطفال  لدى  الشحوم  نسب   :)  2006( كامل.  أسامة  الالال،   •
)األطفال  من  عينة  على  مسحي  بحث  النفسي     الدوري  اجلهاز  بكفاءة 
بأعمار 10 - 12 سنة( بحوث املؤمتر العلمي الدولي اخلامس “ علوم الرياضة 

في عالم متغير” األردن، كلية التربية الرياضية اجلامعة ألردنية. 
• الشقراوي ، رشود عبد اهلل . ) 1998 (: الرياضة وحتقيق الصحة اجليدة ، 
الدورية السعودية للطب الرياضي : االحتاد السعودي للطب الرياضي ، مايو، 

العدد الرابع ص -137 138 .
• الكيالني ، هاشم عدنان . ) 2007 (: فسيولوجية اجلهد البدني والتدريب 

الرياضي ، دار حنني للنشر ، ط .2 ، عمان .، ص 262.
• الكيالني ، هاشم عدنان ، ) 2005 ( : فسيولوجية اجلهد البدني والتدريبات 

الرياضية ، دار حنني ، عمان . 
• الهزاع ، بن محمد الهزاع ، ) 2006 ( : النشاط البدني والنوم : هل من 

عالقة ، مقالة منشورة.
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مقالة  البدني  واجلهد  االندورفني   :)  2005( الهزاع  محمد  بن  لهزاع،   •
منشورة على املوقع االلكتروني

الوقاية  في  البدني  النشاط  دور   :)  2004( الهزاع  محمد  بن  الهزاع،   •
للغذاء  العربية  اجمللة   ، للتغذية  الثاني  العربي  املؤمتر  املزمنة.  األمراض  من 
والتغذية، مركز البحرين للدراسات والبحوث: املنامة: 5 , ملحق )5 (: ص 

.150

الوقاية  في  البدني  النشاط  دور   :)  2004( الهزاع  محمد  بن  الهزاع،   •
للغذاء  العربية  اجمللة   ، للتغذية  الثاني  العربي  املؤمتر  املزمنة.  األمراض  من 
والتغذية، مركز البحرين للدراسات والبحوث: املنامة: 5 , ملحق )5 (: ص 

.-161 141

• الهزاع، هزاع محمد و االحمدي، محمد بن علي ) 2004 (: قياس مستوى 
الشائعة.  القياس  اإلنسان : األهمية  وطرق  والطاقة لدى  البدني  النشاط 

البحث العلمي بجامعة امللك سعود .
بصحة  وعالقته  البدني  النشاط   :)2003( الهزاع  محمد  بن  الهزاع،   •
حول  األولى  العربية  الندوة   . متغيرة  خليجية  مجتمعات  في  الناشئة 
السمنة والنشاط البدني في الوطن العربي ، اجمللة العربية للغذاء والتغذية، 

مركز البحرين للدراسات والبحوث: املنامة: 4 , ملحق )4 (: ص 22 47-.
• الهزاع ، بن محمد الهزاع ، ) 2000 ( : اإليقاع البييولوجي واألداء الرياضي 
“إرشادات للرياضيني “  االحتاد السعودي للطب الرياضي , اململكة العربية 

السعودية 
 ، العلمي  البحث  ميزان  في  الصيام   )  1995  ( شمسي  حسان   ، باشا   •

مجلة العربي 92، 435.
رباح ، القضاة ، جعفر محمد ) 2001 ( : التغيرات في  • تكروري ، حامد 
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