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 الجامعية وحدة الرياضة/                                                             كمية التمريض 
    

أثبتت العديد من الدراسات في عمم النفس الرياضي التي تناولت دور التمارين الرياضية        
في الحد من الكثير من األمراض أو المشكالت النفسية ، كما تركزت معظم دراسات عمم 

النفس الفسيولوجي في المجال الرياضي عن أثار المواقف المختمفة التي تسبب قمقًا أو إثارة أو 
. وغيرىا عمى اإلفرازات اليرمونية أو األعراض الجسمية الظاىرية.... خوف 

   أن المفاد من ذلك أن الحركة المنتظمة والتي تؤدى بشدة معتدلة أي التدريبات االوكسجينية 
كما تسمى في العموم الرياضية تساعد عمى تحقيق الفوائد الصحية البدنية والنفسية المرجوة ، 

 أداء التمرينات بشكل خفيف أو معتدل يكون إنتاج والرياضة اليوائية بالمفيوم البسيط تعني
 ، وقد ُأثبت في العقدين الماضيين أن الطاقة الجسمية فيو معتمدًا عمى ىواء التنفس الخارجي

ىذِه التمارين تساعد عمى جعل الجسم أكثر طراوة لمنساء مالم تؤدى بشدة عالية أو تحت 
 لمنشاط تالحمل الشديد عند المقارنة بغير الممارسات ليذِه التمرينات ، وتشعر الممارسا

الرياضي المنتظم بارتياح نفسي عن طبيعة حركة أجسامين مما يقمل من احتماالت اإلصابة 
فضاًل عن تخفيَف وزن بسيَط عنو اليوائي لوحده ينتُج أن التمرين  كمابالكآبة النفسية لديين، 

 وىذا الموضوع قد يكون مرتبطًا بعالم الجمال المحيطات عمى طول الجذع ، لبعض نحيفالت
الذي يشكل ضغط نفسي عمى بعض النساء بشكل أكبر بكثير من الرجال ، ومن جية أخرى 

لمحيمولة دون التمتع بالصحة العقمية والتي تحديات رئيسة  يشكل الوزنالتحكم بتدبير أن سؤ ف
منيا مرض الزىايمر حيث أثبتت الدراسات التجريبية أن ممارسة الرياضة المنتظمة أسبوعيًا 

.   تقمل من أعراض اإلصابة بيذا المرض الذي يرتبط بتقدم السن وضعف الممكات العقمية 
  ولكي يكون األمر أكثر بساطة ووضوح فأن أىم ما يشغل العاممين في المجال الرياضي ىو 
أن الحركات الرياضية محددة بشدة معينة وفترة استمرار وتكرار وىذا يستدعي تحمياًل لمقدرات 

لمتعرف بأي من نظم طاقة يمكن إدراج تمك  (وغيرىا .... القوة ، السرعة ، التحمل )البدنية 
القدرات بضمنيا ، وكذلك يستدعي اإللمام بمدة تعويض المادة الغذائية المستيمكة في كل 

نظام من نظم الطاقة وفي عممية الربط ىذِه يتمكن المدرب من تخطيط التدريب الرياضي بدًء 



والجدول التالي ُيمكن . من الجرعة التدريبية إلى الدوائر التدريبية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة
من خاللو أن نتدرب ذاتيًا أو نخطط ألنفسنا تمرينات تساعد عمى اكتساب المياقة البدنية 

: الصحية 
جدول  

 يبين شدة الحمل التدريبي بحسب معدل ضربات القلب ونظام الطاقة 

نظام الطاقة مستوى شدة الحمل معدل النبض 
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   وتتميز القدرات البدنية في األلعاب الرياضية المختمفة التي تندرج ضمن ىذا النظام بأنيا 
  أيضاً تعاملأقل سرعة من القدرات في النظام الالىوائي وقد تكون بطيئة في بعض األحيان وت

 الذي ُيعد مصدر الطاقة الحيوية في (ATP) بالتأكيد عمى دور المعتمدةلطاقة ل ةحاج بالىنا
أن العمل بيذا النظام يعتمد عمى كفاءة الجيازين الدوري والتنفسي وترتبط تدريباتو  الجسم ، و

مع التدريبات التي تؤثر فييما ، إال أن ىنالك تدريبات تساعد عمى فاعمية اإلنزيمات وزيادة 
الكثافة الشعرية لألوعية الدموية وزيادة أعداد المايتوكندريا بمجمميا تكون ذات فائدة في تطوير 

. القدرات اليوائية 
 
 


