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الصّحة النفسّية في التمارين الرياضّية
إليان عريضة: مصالحة اإلنسان مع جسده

تربية

مثة مفاهيم اجتامعية خاطئة خلقت عداوة بني االنسان وجسده. لكن مع تطوره الذهني ادرك ان النفس والجسد ال ينفصالن. 
من هذه القناعة يرتكز العالج الفيزيايئ يف مجال الصحة النفسية عىل العمل عىل العقل والجسد الستعادة ثقة االنسان بنفسه، 

وباهمية وجوده يف الحياة، عرب متارين رياضية تعيد اليه صحته النفسية من باب املصالحة مع الجسد

يعاين  نفسية،  اضطرابات  من  يعاين  من  كل 
يف  توتر  وجود  اىل  تشري  جسدية  االم  من 
هذه  تعالج  مل  حال  يف  لكن  االنسان.  داخل 
وقت  يف  الجسدية  باعراضها  االضطرابات 
ستتحول  طويلة،  لفرتة  واهملت  مبكر 
معها  يصعب  مزمنة  امراض  اىل  االعراض 
ايجاد عالج سهل لها. فالحل املبكر مع تقدم 
الفيزيايئ  العالج  دخل  علميا  العالج  تقنيات 
حل  باب  ليكون  النفسية  الصحة  مجال  يف 
الجسد  عىل  والقلق  التوتر  انعكاس  ملعالجة 

باآلم تشمل الجسم كله. 
بالصحة  الخاص  الفيزيايئ  العالج  اهمية 
النفسية هي يف ارتكازه عىل متارين جسدية 
التنفس  طريقة  االنسان  تعلم  بدنية 
من  للتخفيف  االسرتخاء  وكيفية  الصحيح، 
ازمات  اىل  للوصول  تداركا  الداخيل،  الضغط 
صحية مستعصية. من املفيد القول ان التوتر 
يف بعض الحاالت ليس مؤرشا سلبيا، بل امرا 

ايجابيا لتحقيق االنجازات.
موضوع الحصول عىل صحة نفسية من خالل 
متارين رياضية، تتناول تفاصيله االختصاصية 
اليان  النفسية  الصحة  الفيزيايئ يف  العالج  يف 

عريضة يف لقائها مع "االمن العام". 

الفيزيايئ  بالعالج  االنسان  يكتسب  كيف   ■
صحة نفسية، ما العالقة بينهام؟

من  يعانون  الذين  االشخاص  كل   □
القلق  او  كاالكتئاب  نفسية،  اضطرابات 
ما  االضطراب  حاالت  او  الذعر  حاالت  او 
اخرى،  نفسية  ضغوط  اي  او  الصدمة،  بعد 
ـ جسدية  ايضا من مشكالت صحية  يعانون 
يشري  ما  نفسية.  ـ  جسدية  اعراضا  نعتربها 
اىل وجود املشكالت الصحية هذه هو معاناة 
الشخص من امل  يف الرأس او يف اسفل الظهر 

االبحاث يف هذا املجال ترابط التوتر بفقدان 
هذه  باستعادة  وبالتايل،  مناعته،  الجسم 
عىل  تساعد  بدنية  رياضية  بحركات  املناعة 
ارتفاع معدل كريات الدم البيضاء يف الجسم 
الفريوسات،  محاربة  يف  دورها  املعروف 
عمل  ويستقيم  املناعة  جهاز  بذلك  فيقوى 
اىل  االوكسجني  دخول  بعد  التنفيس  الجهاز 
الرئتني. فالعالج الفيزيايئ يف الصحة النفسية 
يربط ما بني العقل والجسد باعتامد تقنيات 
التخفيف  هدفها  رياضية  متارين  مثابة  هي 
الناس،  منها  يعاين  التي  التوتر  حدة  من 
مالزمة  بعد  االخرية  الفرتة  يف  خصوصا 

منازلهم وتوقفهم عن مامرسة اعاملهم.

تخفف  الرياضية  التامرين  من  نوع  اي   ■
ازدادت  الذي  االنسان  عند  التوتر  حدة  من 

نسبته يف الفرتة االخرية؟
تقنيات  الحاالت  هذه  يف  نستخدم   □
االسرتخاء،  وتقنيات  التنفس،  تقنيات  عدة: 
التي  الجسدي  االدرايك  العالج  وتقنيات 
االنسان  داخل  تحفيز  عىل  اساسا  تعتمد 
لالحساس بجسده من خالل متارين وحركات 
اليقظة  متارين  تسمية  عليها  نطلق  جسدية 
الذهنية التي متارس ضمن ايقاع معني بهدف 
اعادة التوازن اىل الجسم. هذه التامرين هي 
الحارض  الوقت  يف  يحصل  ما  عىل  للرتكيز 
مثال،  احكام.  اصدار  دون  من  به  للقبول 
القيام  اي شخص  يستطيع  بسيط  مترين  مثة 
للتأمل  غرفته  يف  بالجلوس  وقت  اي  يف  به 
وحجم  الرسم  عىل  بالرتكيز  زيتية  لوحة  يف 
عن  التفتيش  محاولة  مع  الوانها  اللوحة، 
اثناء  يف  افكارنا  تشتتت  حال  يف  لها.  رائحة 
لو  حتى  معينة  مشاعر  واعرتضتنا  الرتكيز 
كانت سلبية، فلنسمح لها باملجيء من دون 

هذه  تكرار  مع  الفم  من  والزفري  االنف  من 
االرقام  1001 1002- 1003 - 1004. ماذا عن 
يستغرق  تعدادها  ان  تحديدا؟  االرقام   هذه 
40 ثانية، وهي املدة املطلوبة لفرتيت الشهيق 
علينا  التنفس،  عملية  مراقبة  يف  والزفري. 
الهواء  ننفخ  حني  كالبالون  البطن  نعترب  ان 
ينكمش،  منه  الهواء  نفرغ  وحني  ينتفخ  فيه 
اثناء  البطن  بانتفاخ  التنفس  تقنية  تتم  هكذا 
التقنية  هذه  الزفري.  اثناء  وانشداده  الشهيق 
القلق  حاالت  يف  خصوصا  دامئا،  نستعملها 
القوية، لكن ليس مع االشخاص الذين يعانون 
متارين  اىل  يحتاجون  فهؤالء  االكتئاب.  من 
قبل  مرات   5 والجلوس  الوقوف  منها  خاصة، 
النشاط  انعدام  بسبب  للميش  استعدادهم 

لديهم. 
يف ما يخص تقنيات االسرتخاء، هناك االسرتخاء 
اي  التصوري،  واالسرتخاء  التدريجي  العضيل 
بالفكر. التقنية االوىل نستطيع القيام بها كلام 
شعرنا بتشنج عضيل اذا كنا يف السوبرماركت 
او يف اثناء امليش عىل الطريق او يف اي مكان 
آخر. يعتمد يف هذه التقنية عىل شد العضالت 
واراحتها )ترخية العضل(. هذه التقنية يعتاد 
فيامرسها  اليها،  التعرف  بعد  الشخص  عليها 
جسده  حاجات  تفهم  باب  من  بتلقائية 
االسرتخاء  اىل  بالنسبة  اما  معه.  للمصالحة 
النوم  قبل  استخدامها  االفضل  التصوري فمن 
بهدف ابعاد االفكار السلبية عنا وتوفري الراحة 
النوم.  قبل  كبري  حد  اىل  والنفسية  الجسدية 
نعتمد يف هذه التقنية عىل الجلوس يف مكان 
عىل  التمدد  او  مقعد  عىل  غرفتنا،  يف  مريح 
 الرسير، عىل ان نغمض اعيننا للذهاب بالفكر 
ادق  عند  للوقوف  كثريا  نحبه  مكان  اىل 
صوت  او  الهواء  املكان،  كاصوات  تفاصيله، 
عصافري  اصوات  او  الشجر  حفيف  او  املياه 
نلمس  باننا  بجسدنا  نشعر  ان  عىل  تساكنه 
مع  املكان  هذا  رائحة  ونشتم   االرض 
باننا  نشعر  يك  طعمه  نحب  يشء  تذوق 
محاطون بكل ما نحبه يف الحياة عرب استعامل 
والتذوق  والسمع  والشم  النظر  حواسنا.  كل 
وال  انفسنا  مع  كاملة  وحدة  يف  بأننا  لنشعر 
احد يريد منا شيئا ونحن غري مهتمني لوجود 
احد غرينا لنقول النفسنا "هذا مكاين املفضل 

خالل  من  باالمان".  فيه  اشعر   الذي 

االختصاصية يف العالج الفيزيايئ يف الصحة النفسية اليان عريضة.

يف  تشنج  التنفس،  يف  ضيق  او  املعدة  يف  او 
القلب،  دقات  يف  رسيع  خفقان  العضالت، 
كل  الفك.  عضالت  يف  تشنج  او  ارق،  دوار، 
يعاين  هو  الجسدية  االعراض  لديه هذه  من 
تغيريا  له  تسبب  نفسية  اضطرابات  من 
الصعيدين  عىل  حياته  نوعية  يف  جذريا 
يف  الفيزيايئ  العالج  دور  والجسدي.  النفيس 
من  الشخص  اعادة متكني  الحاالت هو  هذه 
املناعة  الكتساب  الجسدية  قدراته  استعادة 
املرهق  جسده  خالل  من  النه  الداخلية، 
احساسه  فقد  النفسية  االضطرابات  بسبب 
بالقوة وباهمية وجوده. فكل من يعاين من 
التي  البدنية  القدرة  يفقد  نفسية  ضغوط 
باهمية  وبالتايل  بالقوة،  يشعر  خاللها  من 
التمكني  هذا  تحقيق  اجل  من  وجوده. 
نستعني  الذاتية  قدراته  الشخص  الستعادة 
بالعالج الفيزيايئ عرب اعتامد متارين رياضية، 
تشكل  تحفيزية  جسدية  حركات  مثابة  هي 
يف مضمونها دعام ليشعر الشخص من خاللها 
بالقوة  وبأنه مهم. الرتكيز عىل هذا الجانب 
يف العالج الفيزيايئ يف مجال الصحة النفسية 
اجل  من  جسده،  مع  االنسان  ملصالحة  هو 
ان يشعر بنفسه ووجوده. فاالشخاص الذين 
يشعرون  ال  نفسية،  اضطرابات  من  يعانون 
ووجودهم  باجسادهم  االحيان  معظم  يف 
يسيطر عىل  الذي  القلق  بسبب  االرض  عىل 
هنا،  دورنا  تقريبا.  دائم  بشكل  افكارهم 
بالجسد  االحساس  استعادة  عىل  الرتكيز  هو 
من  وذلك  وبالوجود،  بالنفس  الثقة  لتعزيز 
يكتسبها  التي  الداخلية  املناعة  تعزيز  باب 
البدنية  بقوته  االمر  بادىء  يف  الشخص 
يتم  ال  الذي  االمر  وجوده،  باهمية  للشعور 
الداخيل  توتره  التخفيف من حدة  دون  من 
اثبتت  الداخلية.  مناعته  فقد  بسببه  الذي 

عليها  نحكم  ان  دون  ومن  اليها  تأخذنا  ان 
اللوحة  الرتكيز عىل  بأنها خطأ، مع معاودتنا 
وتفاصيلها. هذا التمرين هو لتثبيت االنسان 
واملستقبل.  املايض  من  والبعاده  الحارض  يف 
كعنوان  بالحارض  التمسك  عندها  علينا 
يف  الفيزيايئ  العالج  من  النوع  هذا  يف  ثابت 
مشاركة  اىل  يهدف  الذي  النفسية  الصحة 
قوة  الن  اليومية،  الحياة  يف  فعليا  االنسان 
التخلص  كثريا عىل  تساعدنا  الذهنية  اليقظة 
ما  اىل  اضافة  واالرهاق.  النفيس  الضغط  من 
ذكرت، مثة متارين رياضية بدنية كااليروبيك 
التوتر  التي لدى مزاولتها تخفف حدة  مثال، 
يف الجسم ونسبة ارتفاع ضغط الدم، فيقوى 
شعورا  الشخص  يعطي  مام  املناعة  جهاز 
االبتعاد  يستحسن  بالنفس.  والثقة  بالراحة 
مبارشة،  النوم  قبل  االيروبيك  متارين  من 
ومن االفضل القيام بها قبل ثالث ساعات من 
متارين  اما  شخص.  لكل  املحدد  النوم  وقت 
بها  القيام  املمكن   فمن  واالسرتخاء  التنفس 
يف اي وقت يف اليوم، وهي مفيدة جدا قبل 

النوم الراحة الشخص، نفسيا وجسديا.

واالسرتخاء،  التنفس  تقنيات  عن  ماذا   ■
وكيف تطبق؟

التنفس  ان  اىل  هنا  االشارة  من  بد  ال   □

اسفل  من  بل  الصدر،  من  يكون  ال  الصحيح 
الصدري اي من املعدة والبطن، علام  القفص 
ليك  صدورهم.  من  يتنفسون  الرياضيني  ان 
علينا  التنفس  تقنية  عىل  الرتكيز  نستطيع 
الجلوس عىل مقعد مريح ومن املمكن التمدد 
عىل رسير، لكنني افضل من ناحيتي الجلوس 
اىل  الوصول  عىل  قدرتنا  نثبت  يك  كريس  عىل 
التنفس  متارين  يف  والنفسية  الجسدية  الراحة 
من  مريحة.  جلوس  وضعية  اتخاذ  دون  من 
خالل الجلوس عىل كريس او عىل مقعد، علينا 
اثناء  مستقيام  الظهر  يكون  ان  عىل  الحرص 
من  االرض  عىل  القدمان  تكون  فيام  الجلوس 
باب  من  وذلك  ريايض،  حذاء  انتعال  دون 
عىل  كتثبيت  ومالمستها  باالرض  التحسس 
عىل  يدا  نضع  ان  عىل  الواقع،  يف  وجودنا 
الشهيق  ليكون  البطن  عىل  واخرى  الصدر 

التوتر ليس دائما امرا 
سلبيا بل علينا اعتباره ايجابيا 

لتحقيق االنجازات

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com
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الحواس  باستعامل  املشبعة  التقنية  هذه 
لنستمتع  كثريا  نحبه  مكان  يف  فعليا  نتواجد 
الذي  الداخيل  والهدوء  واالسرتخاء  بالراحة 

يعكس راحة جسدية ونفسية ال حد لها.

■ من الناحية الطبية ما هو التفسري العلمي 
لتسبب التوتر النفيس باالم جسدية؟

□ كل هذا التأثري يبدأ من الدماغ من خلية 
هي اشبه باللوزة اسمها Anygldala. ميزة 
هذه الخلية هي الشعور بالخطر فورا خالل 

تيقنها  لدى  الثانية،  ثلث  تتجاوز  ال  مدة 
الجهاز  اىل  برسالة  تبعث  الشعور  هذا  من 
العصبي الذايت املؤلف من جهازين، الودي 
عن  املسؤول  هو  الودي  الجهاز  والالودي. 
ويعمل  والخوف  والقلق  بالتوتر  االحساس 
التوتر  هرمونات  بفرز  تلقايئ  بشكل 
كاالدرينالني والكورتيزون. بعد فرز الجسم 
دقات  يف  الخفقان  يزداد  الهرمونات  هذه 
فتزداد  الدم،  ضغط  ارتفاع  مع  القلب 
نحو  لتتجه  الجسم  يف  الدموية  الحركة 
االطراف فيتسبب ذلك بتشنج يف العضالت. 
بؤبؤ  يزداد  بالخطر  االحساس  هذا  مع 
يحدق يف  كأنه  ويكرب حجمه  اتساعا  العني 
الخطر القادم اليه. لدى االحساس بالخطر 
يحتاج الجسم كرد فعل طبيعي وتلقايئ اىل 
ان يقوم بيشء ما لحامية نفسه، فيقرر اما 
ان يحارب او ان يهرب. يف هذه الحال، يبدأ 
دور الجهاز العصبي الالودي للتخفيف من 
ضمن  عملنا  يف  نحاول  الذي  التوتر  حدة 
عىل  النفسية  الصحة  يف  الفيزيايئ  العالج 
الشخص  استطاع  فاذا  كثريا.  دوره  تفعيل 
ويف  قلقه،  ويخف  سريتاح  يحارب  ان  من 
حال قرر الهرب سريتاح ايضا. لكن مشكلة 
التأزم من خالل ازدياد التوتر، هي يف عدم 
الهرب،  او  املحاربة  من  الشخص  متكن 
فتطول فرتة القلق لديه. ويف حال استمرت 
الجسدية  االعراض  ستتحول  طويلة  مدة 
كالسكري  مزمنة  امراض  اىل  النفسية  ـ 
وامراض القلب وارتفاع ضغط الدم، اضافة 
اىل امراض املناعة واالصابة مبرض الرسطان. 
التوتر املتواصل من دون ايجاد مخارج له، 
سيتسبب  الواقع،  من  الهرب  او  كاملحاربة 
الشعر  كتساقط  مستعصية  بامراض 
لهذا  االسنان.  واهرتاء  الجلدية  واالمراض 
ـ  الجسدية  االعراض  معالجة  علينا  السبب 
امراض مزمنة.  اىل  تتحول  ان  النفسية قبل 
عىل الرغم من كل ما ذكرناه يف هذا املجال 
ال يعترب التوتر دامئا عامال سلبيا، بل يكون 
احيانا امرا مفيدا  لتحقيق االنجازات، مثال 
عىل ذلك، التحضري لحفل زواج او التحرض 
هذه  طبعا  جديد.  منزل  اىل  لالنتقال 
التوتر  يرافقها  االنسان  حياة  يف  االحداث 

الذي نراه امرا ايجابيا.

هناك تمارين لتثبيت
االنسان في الحاضر وابعاده 

من املاضي واملستقبل

متارين االيروبيك تخفف من حدة التوتر وارتفاع ضغط الدم.

التنفس الصحيح ال يكون من الصدر بل من املعدة والبطن.


