
 
 التمارين الرياضية لحياة 

  صحية أآثر  
 

 
إن . يمكنك أن تحسن من حالتك الصحية عبر ممارسة التمارين والنشاطات

األشخاص الذين ال يمارسون أي نشاط جسدي معرضون أآثر من غيرهم 
.لإلصابة بمشاآل صحية  

  
يمكن للجميع اإلستفادة من ممارسة التمارين والنشاطات الجسدية بغض 

ظر عن السن أو الجنس أو الالن . عرق 

آما يقدم خيارات . يناقش هذا الملخص منافع ممارسة النشاطات الجسدية
. ونصائح خاصة بممارسة التمارين الرياضية  

 
 منافع الرياضة

فهو يساعد على تفادي أمراض القلب ومرض السكري من النوع . إن ممارسة التمارين أمر مفيد لك
بإختصار، تطيل . ارسة التمارين على الحفاظ على الوزن وتخفيف اإلجهادآما تساعدك مم. الثاني

سوف يناقش القسم التالي منافع ممارسة . ممارسة التمارين من عمرك وتحسن من أسلوب حياتك
. التمارين  

ال يضخ القلب الضعيف الدم . تقوي ممارسة التمارين القلب والرئتين
 بأمراض القلب والرئة فهو يزيد من خطر إصابتك. آالقلب القوي

. واألوعية الدموية  
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: هناك عدة أسباب ألمراض القلب ومنها  
 إرتفاع مستوى الكوليسترول •
 إرتفاع ضغط الدم •
 السمنة •
 اإلجهاد •
 السكري •

 
. تساعد ممارسة التمارين على التحكم بهذه العوامل. هذه هي عوامل الخطر المعروفة  



الكوليسترول الضار والحفاظ عليه ضمن الحد تساعد ممارسة النشاطات على تخفيف مستوى 
. المقبول  

 . تحرق ممارسة التمارين الطاقة فيخف الوزن وتقل الدهون في الجسم •
تساعد ممارسة التمارين الناس على التأقلم مع اإلجهاد ومكافحة القلق واإلآتئاب  •

 . واإلسترخاء
 .  بسكتة دماغيةقد تساعد ممارسة النشاطات بإنتظام على الحد من خطر اإلصابة •
. تساعدنا ممارسة التمارين بإنتظام على الشعور بالرضى عن أجسامنا •

آما أنها تساعد األشخاص الذين يعانون من . فهي تقوي العضالت
أما بالنسبة للذين ال يعانون من الوزن . الوزن الزائد على فقدان الوزن

 . الزائد فهي تساعدهم على تجنب زيادة الوزن
ارين طاقة أآبر عبر زيادة قدرتنا على التحمل، وذلك عبر تعطينا التم •

 . إطالة الفترة التي نمارس فيها التمارين دون الشعور بالتعب
يمكننا ممارسة التمارين الرياضية، آالهرولة والسباحة، بمفردنا مما  •

 . يمنحنا فرصة التأمل والتفكير بحياتنا دون أن يقاطعنا أحد
في مجموعة على التعرف على أشخاص تساعدنا ممارسة التمارين  •

 . جدد وتحسين حياتنا اإلجتماعية
 . تحسن ممارسة التمارين من نوعية نومنا •

  
 أنواع النشاط الجسدي

: يمكن تصنيف األشخاص حسب مستوى النشاط الجسدي إلى أربع فئات  
 غير نشيط .1
 نشيط بإعتدال .2
 نشيط و يمارس التمارين بإنتظام  .3
 الهوائية بإنتظامنشيط و يمارس التمارين  .4
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.  حياة صحية أآثر

إن األشخاص غير النشيطين هم أولئك الذين ال يمارسون 
آما يتجنب األشخاص غير النشيطين . التمارين بإنتظام

إن . النشاطات الجسدية آالعمل في الحديقة وصعود الساللم
. األشخاص غير النشيطين معرضون  لإلصابة بأمراض القلب

نواعها على تحقيق تساعد ممارسة التمارين على إختالف أ
 أسلوب

ويشمل ذلك . يدخل األشخاص النشيطون بشكل معتدل بعض النشاطات الجسدية إلى حياتهم اليومية
العمل في الحديقة وغسل السيارة وتنظيف السجاد بالمكنسة الكهربائية، وصعود الساللم بدال من 

. مل سيرًا على األقدام بدال من اإلتصال بهمرآوب المصعد، والذهاب إلى مكاتب زمالئهم في الع  
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على 

رسة 

يحتاج الجسم إلى حوالي نصف ساعة إلى ساعة من النشاطات الجسدية يوميا 
يساعدك إدخال النشاطات في حياتك اليومية على الحفاظ . آي يظل صحيا

.  نشاطك الجسدي ضمن المستوى المقبول مما يفيد صحتك بشكل آبير  

 ويضخ الكمية نفسها من  بنشاط آي يكون القلب سليمًايجب ممارسة التمارين
تزداد سرعة النبض بشكل آبير أثناء مما. الدم بعدد أقل من ضربات القلب

. تسمى هذه التمارين بالهوائية. التمارين  

من هذه . ال تعتبر بعض أنواع التمارين هوائية بالرغم من منافعها الكثيرة
آرة المضرب، والمشي على مهل، والبينغ بونغ، النشاطات العناية بالحدائق، و

. والبولينغ، ورفع األثقال  

تشمل التمارين الهوائية الرقص الهوائي ورآوب الدراجة الهوائية، والسباحة، 
. والمشي السريع، وصعود الساللم والرآض والتجذيف والهرولة  

 نصائح للبدء
لجسدية بإضافة القليل من النشاطات إلى إذا آنت غير نشيط فيمكنك البدء بممارسة النشاطات ا

 : إليك عشر نصائح. حياتك اليومية
 .سر إلى الهاتف لتلقي اإلتصاالت بدال من إستعمال الهاتف الالسلكي. 1
 .إصعد على الساللم للوصول إلى مكان عملك بدال من رآوب المصعد. 2
إليه إذهب إلى المرآز التجاري سيرا على القدمين بدال من الذهاب . 3

 .بالسيارة
 .إذهب إلى مكتب زميلك في العمل سيرا بدال من اإلتصال به هاتفيا. 4
 إصعد على الساللم في المراآز التجارية والمطار بدال من إستعمال .5

 الكهربائيةالساللم 
 .بنفسك بدال من إستئجار أشخاص آخرين للقيام بذلكنظف مدخل منزلك  .6
 . إغسل سيارتك.7
ة بالمكنسة الكهربائية وأآثر من القيام باألعمال المنزلية  نظف السجاد.8

 . بنفسك
 . اذهب وإستلم طلباتك بنفسك بدال من إستالمها عبر خدمة التوصيل.9

 . إهتم بحديقتك وقلب تربتها.10
 

 نصائح لممارسة التمارين
:إليك عشر نصائح لممارسة التمارين  

 . إختر النشاطات التي تستمتع بها.1
يمكنك تقسيم الجلسة الواحدة إلى ثالث . التمارين الرياضية مدة نصف ساعة آل يوم مارس .2

 .جلسات مدة آل واحدة منها عشر دقائق بدال من ممارسة التمارين في جلسة واحدة



 إذا لم تمارس التمارين منذ مدة فإبدأ بممارسة التمارين تدريجيا آي تعطي جسمك فرصة .3
 . قوةاإلستعداد للتمارين األآثر 

 .  إبدأ بتمارين التحمية والتمدد قبل ممارسة التمارين الرياضية.4
 . مارس التمارين على السرعة التي تناسبك.5
 . في نهاية جلسة التمارين خفف سرعتك تدريجيا.6
 .  مارس تمارين التمدد بعد  جلسة التمارين.7
 . توى أقل من الذي بدأت به إذا فاتتك عدة جلسات تمرينية، فيمكنك معاودة التمارين بمس.8
 . إذا مللت من نشاطاتك الحالية، غير تمارينك. 9

 لفقدان الوزن، من الضروري الحد من السعرات الحرارية التي تتناولها باإلضافة إلى .10
 .ممارسة التمارين

   
 تدريبات المقاومة

: ليك بعض النصائحإ. ينصح جميع البالغين برفع األثقال التي تسمى أيضا تدريبات المقاومة  
 مارس تدريبات المقاومة مرتين إلى ثالث مرات في األسبوع وإسترح يوما واحدا على .1

 . األقل بين الجلسات
 .  إبدأ آل جلسة بتمارين التحمية لمدة خمس دقائق.2
 .  إبدأ باألثقال التي يمكنك حملها بسهولة.3
ى عشر تمارين تمرن مجموعات  إختر مجموعة مؤلفة من ثمان إل.4

الذراعان، واألآتاف، والصدر، وعضالت : العضالت األساسية
 .البطن والظهر واألوراك والرجلين

إسأل عن .  إتبع تعليمات السالمة المذآورة على المعدات.5
 . اإلرشادات إذا آنت ال تعلم آيفية إستعمال المعدات

فع الثقل وإشهقه عندما  عند ممارسة التمارين إزفر الهواء عند ر.6
 . تعيد الثقل إلى نقطة البداية

آرر آل تمرين عشر إلى خمسة عشر مرة حتى تتعب العضالت . 7
 .نوعا ما

 .بعد أن تكسب المزيد من القوة بعد عدة جلسات زد الثقل أو عدد مرات التمارين. 8
 .  لبناء قدرة التحمل لديك زد عدد مرات التمارين دون زيادة الثقل.9

  
يستطيع مرضى القلب ممارسة تدريبات المقاومة طالما أنهم يتنفسون مرارا ويرفعون أثقاال مقبولة 

يجب أن يستشير جميع مرضى القلب الطبيب عن الرياضات أو التمارين التي يرغبون . الوزن
 .بممارستها
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 الرياضة الهوائية
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. ت

. الواحدة

على القلب . نيحتاج جسمنا إلى المزيد من األوآسجين عند ممارستنا للتماري
 أن يعمل بجهد وسرعة أآبر إليصال المزيد من األوآسجين إلى العضال

تسمى . حين يبذل القلب جهدا أآبر إليصال األوآسجين تزداد سرعة النبض
".سرعة النبض القصوى"أعلى سرعة لخفقان القلب   

تختلف سرعة النبض القصوى بإختالف السن؛ إن أسرع طريقة لتقدير سرعة 
تبلغ سرعة النبض . 220ض الخاصة بك هي عبر طرح سنك من النب

 مئة 180= 40 – 220القصوى بالنسبة لشخص في األربعين من العمر 
 وثمانون ضربة في الدقيقة

إن الهدف من التمارين الهوائية هو زيادة نبض القلب حتى تكون بين خمسين 
سرعة "سمى هذه إلى خمس وسبعين بالمئة من سرعة النبض القصوى؛ ت

لذا يجب أن تكون سرعة نبض شخص يبلغ األربعين من العمر بين تسعين ومئة ". النبض المستهدفة
. وخمس ثالثين ضربة في الدقيقة الواحدة أثناء ممارسة التمارين  

يمكنك زيادة نبض القلب حتى يصل . قد تحتاج إلى عدة أشهر للوصول إلى سرعة النبض المستهدفة
نين بالمئة من سرعة النبض القصوى أثناء ممارسة إلى خمس وثما
. التمارين بإنتظام  

يمكنك قياس نبضك عبر تحسس الشرايين السباتية في عنقك أو الشريان 
عد النبضات التي تشعر بها في . الكعبري في معصمك بواسطة األنامل

خمسة عشر ثانية ثم أضرب النتيجة بأربعة للحصول على سرعة النبض 
. قة الواحدةفي الدقي  

إذا آانت سرعة النبض أقل من السرعة المستهدفة فعليك مضاعفة قوة 
إما إذا آانت سرعة القلب أعلى من السرعة المستهدفة فعليك . التمارين

. الحد من قوة التمارين  

إذا آنت تشكو من أي حالة صحية فعليك إستشارة الطبيب قبل البدء بأي 
. دوية التي تتناولها من سرعة القلبقد تخفف بعض األ. برنامج تمارين

.في هذه الحالة قد تحتاج إلى تعديل سرعة النبض المستهدفة  

 

 

  



 مخاطر ممارسة التمارين
إليك بعض النصائح . لممارسة التمارين مخاطر قليلة جدا إذا تمت ممارستها بالشكل الصحيح

:لممارسة التمارين بسالمة  
 ولدت مريضا بالقلب، إستشر طبيبك  إذا آنت تعاني من أمراض القلب أو.1

 . حول أنواع التمارين التي يمكنك ممارستها
 عليك التوقف عن ممارسة التمارين فورا إذا شعرت بألم أو ثقل في .2

آما أن الشعور . فقد يكون ذلك مؤشر مبكر لنوبة قلبية. صدرك أو عنقك
 يشير إلى بألم في الكتف أو الذراع األيسر ليس أمرا طبيعيا أيضا وقد

 . إقتراب حصول نوبة قلبية
من .  قد تسبب التمارين ضغطا على المفاصل وألما في الرآبة والكاحل.3

 . الضروري ممارسة التمارين بشكل سليم وعدم إجهاد أي مفصل معين
 .  تعلم إرشادات السالمة الخاصة بمعدات الرياضة.4
إذا . هاك الحراريإذا شعرت بالدوار أو الدوخة فذلك يشير إلى اإلن. 5

إرتفعت حرارة الجسم وتوقف التعرق فهذا يدل على حصول ضربة 
 . في آلتا الحالتين عليك اإلسترخاء وشرب السوائل. حرارة أآثر خطورة

 . في الطقس البارد، إلبس ثيابا دافئة إذا آنت ستمارس التمارين في الخارج. 6
 . وقائي يحمي مفاصلك من اإلجهاد واأللمإن إنتعال األحذية ذات النوعية الجيدة تدبير . 7
إنتظرعشرين دقيقة على األقل بعد . إنتظر ساعتين بعد تناول وجبة عادية لممارسة التمارين. 8

 .تناول أي شيء لممارسة التمارين
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 .   ليال

من الضروري إتباع تدابير السالمة أثناء ممارسة التمارين . 9
لنظارات آإرتداء الخوذة عند رآوب الدراجة الهوائية وا

إستعن باألضواء األمامية . الواقية عند لعب رياضة الراآيت
والخلفية عند رآوب الدراجة

إستخدم المنطق عند ممارسة التمارين؛ ال تهرول على . 10
طريق زلق، ال تمش في الشوارع المظلمة وغير اآلمنة، وال 

 . ترآب الدراجة الهوائية في الشوارع المكتظة
  
إن أآثر . ة بنوبة قلبية أثناء ممارسة التمارين أمر نادرإن اإلصاب

مخاطر ممارسة التمارين شيوعا إصابة المفاصل والقدمين والكاحلين والرجلين نتيجة اإلسراف في 
!إذا شعرت بآالم في تلك األماآن توقف عن التمارين وإسترح. التمارين  

 
 الخالصة

لذا ال يمارس . ي اليوم أقل بكثير من الماضيأصبح عدد الوظائف التي تحتاج إلى مجهود جسد
.  معظم الناس نشاطا آافيا في العمل  

 
تساعد ممارسة التمارين بإنتظام على تقوية القلب والرئتين وتفادي النوبات القلبية والحد من 

. اإلجهاد  
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قط وأن المعلومات الواردة  فيه هي معلومات عامة وليست أن برنامج المفسر مخصص ألغراض تثقيفية ف
إستشر طبيبك لإلجابة عن . ال تغني محتويات البرنامج عن اإلرشادات والنصائح الطبية. نصائح طبية

.أسئلتك المتعلقة بحاالت مرضية أو عالج معين خاص بك  
. جميع حقوق النشر محفوظة، التثقيف الصحينشر هذا البرنامج بمعهد   

(www.mufasser.com) 
 

: يمكن لبرنامج التمارين أن يكون سهال وناجحا إذا  
 إخترت النشاطات التي تحبها •
 هداف يمكنك تحقيقهابدأت بأ •
 ضاعفت من حدة التمارين تدريجيا •

 
!لممارسة التمارين منافع آثيرة على المدى القصير والبعيد لذا فهي تستحق منك المحاولة  
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