ا ألوشعة احلرهَة ودورُا يف ت منَة أأهجزة حسم اًعفي
أأ .د .أأمريٍ ؾحد اًواحد مٌري
ًـد اًًشاط اًحدين ( أأو احلريك) من اًـيارص املـززة ًطحة اًعفي ومنوٍ يف مرحةل اًعفوةل املحىرة  ،فا ألوشعة احلرهَة
توفر فرضة مثَية ٌَعفي ٍمتىن من خالًِا من اًتـحري ؾن هفسَ ومن اس تىشاف كدراتَ تي وحتدهيا أأحِا ًان ،اؤن ا ألوشعة
احلرهَة توفر أأًضا الاحتاكك ابلآخرٍن واًتفاؿي مـِم نٌل تلود اًتجارب واخلربات احلرهَة اًيت مير هبا اًعفي يف ُذٍ املرحةل اؤىل
مساؿدتَ ؿىل اًشـور ابًيجاح والاس متتاع ابملشارنة واًثلة ابًيفس.
اؤن مرحةل اًعفوةل املحىرة  ،اًيت متتد تـد اًس ية اًثاهَة اؤىل اًس ية اخلامسة من اًـمر تـد فرتة هممة ًتعوٍر املِارات
احلرهَة دلى اًعفي وتمنَة اًسـَوك احلريك الؤجيايب دلًَ  ،خالل ُذٍ املرحةل  ،وٍرتحط اًتعػور احلريك ٌَعـفي ارتحاظ ًا وجَل ًا
جلك من تعورٍ املـرفػي واًوخداهػي والاحمتـاؾي .أأجٌـاء ُذٍ املرحةل احلامسة من حِاة اًعفي تحد أأ املِارات احلرهِــة يف اًطـلر،
ميىن ٌَعفي فامي تـد أأن ًتعور دلًَ اًتوافق احلريك مؽ املٌلرسة امليتؼمة ً ألوشعة ادلًًِة.
اؤن انتساب املِارات احلرهَة ا ألساس َة وامتالك اًتوافق احلريك ًتعَة أأن مير اًعفي خبربات وجتارب حرهَة متـددة ،
مضن جرامج موهجة  ،كري أأهيا هالحغ يف تـظ جممتـاتيا اًـرتَة اؤن املِارات احلرهَة ا ألساس َة دلى اًـدًد من ا ألظفال ل
تتعور ابًشلك املياسة مما ًـين أأهنم ًن ميتَىوا ابًعحؽ اًتوافق احلريك املعَوب ملٌلرسة أأوشعة تدهَة متلدمة يف املس تلدي.
وؿىل اًرمغ من أأن ا ألظفال يف مرحةل اًعفوةل املحىرة ؿادة ما ًلَـة ؿَهيم حة اًًشاط اًحدين واحلرنة اؤل أأن تـض ًا مهنم
كد ل حيطي ؿىل مـا حيتاخَ من أأوشعة حرهَة رضورًة ًطحتَ ومنوٍ وذزل ثسخة ؿدم وحػود املاكن املتاح ٌَـة احلريك أأو
ثسخة اخلوف واذلاًة اًزائدة من كدي ا ألُي ألظفاهلم أأو ًـدم اؤدراك ا ألُي ألمهَة اًًشاط احلريك ٌَعفي تدهَ ًا وهفسـَ ًا
واحامتؾَ ًا.
ًِذا ل قراتة أأن جند يف وكتيا احلارض أأن وس حة مَحوػة من ا ألظـفال ًلضون خي وكهتم اًَويم يف أأوشعة كري حرهَة
مثي مشاُدة اًتَفزًون أأو اٌَـة تبأًـاب اًفِدًو واًمكحَوتر وؿىل اًرمغ من أأن ُذٍ ا ألًـاب كري احلرهَة كد تمني دلهيم
الانتشاف واخلَال اؤل أأهنا ابًتبأهَد ل تعور املِارات احلرهَة دلهيم ول تمني ًَاكهتم اًحدهَة.
وًـد اًًشاط اًحدين همٌلً ورضور ًاي ً ألظفال ألهَ ذو تبأجري اجيايب ؿىل حصهتم اًـضوًة  ،واًيفس َة  ،وؿىل منومه اًحدين
وتعورمه احلريك واًـلًل أأًض ًا وميىن تَخَص أأمه فوائد اًًشاط اًحدين ً ألظفال نٌل ًًل:
 -1ضحط اًوزن دلهيم وخفظ وس حة اًشحوم يف اجلسم حِث تشري اًححوث اؤىل أأن ا ألظفال الأنرث وشاظ ًا مه ا ألكي ؾرضة
ً ؤالضاتة ابًسمية.
 -2تـد ا ألوشعة اًحدهَة اًيت ًمت فهيا محي اجلسم  ،اكمليش واجلري واًِروةل واًلفز من أأمه ا ألوشعة املفِدة ًطحة اًـؼام ،
واملـَوم أأن تياء نثافة اًـؼام ًمت خالل اًـلدٍن الأوًني من معر الؤوسان مما ًـين أأمهَة فرتة اًعفوةل مبراحَِا اخملتَفة يف تزوًد
اًـؼام ابًاكًس َوم وتـزٍز نثافهتا ا ألمر اذلي ًلَي من احامتلت الؤضاتة هبشاشة اًـؼام يف اًىرب.
 -3ؿىل اًرمغ من أأن أأمراض رشاًني اًلَة ل حتدث كاًح ًا كدي مٌتطف اًـمر ،اؤل أأن ممارسة ا ألوشعة اًحدهَة يف اًطلر
مفِد خداً ًطحة اًلَة وا ألوؾَة ادلموًة نٌل أأن ممارسة اًًشاط اًحدين دلى ا ألظفال ابهتؼام ًلود أأض ًال اؤىل خفظ خماظر
الؤضاتة تبأمراض اًلَة وٌسِم يف اًوكاًة من تـظ ا ألمراض املزمٌة  ،اكرتفاع ضلط ادلم وداء اًسىري .

 -4من املؤند أأًض ًا أأن ممارسة ا ألوشعة اًحدهَة دلى ا ألظفال تساؿد ؿىل تمنَة كوة اًـضالت وا ألواتر اًـضََة وتـزز من
مروهة املفاضي.
 üل شم اؤن ممارسة ا ألوشعة احلرهَة والاخنراط يف ا ألًـاب احلرهَة مفِد أأًض ًا ٌَطحة اًيفس َة ٌَعفي نٌل أأن ممارسة
ا ألوشعة اًحدهَة مؽ الآخرٍن ًـد ؾيرصاً همٌلً ٌَامنء الاحامتؾي ٌَعفي.
 -5من خالل ا ألوشعة احلرهَة ٍمتىن ا ألظفال من اًتـرف ؿىل هَفِة اس تخدام أأحزاء اجلسم  ،ومن خالل اًسَوك احلريك
واٌَـة ًمت حث ا ألظفال ؿىل اًتفىري وجتِزي ؾلوهلم ً ؤالدراك واًتـمل  ،اؤن حبوث ادلماغ تؤند ًيا يف اًواكؽ أأن مَىة اًتفىري
دلى ا ألظفال تس تحث ؾيدما ًيخرظوا يف ا ألوشعة اًحدهَة مما جيـي تـظ اًـٌَلء ًـتلدون خازمني أأن اجلسم ُو اذلي ًـمل
ادلماغ وًُس اًـىس.
اؤن تـمل املِارات احلرهَة ا ألساس َة يف مرحةل اًطلر ٌسـاؿد اًعفي ؿىل رسؿة تعور توافلَ احلريك ،ا ألمر اذلي ًـزز
اخنراظَ يف أأوشعة حرهَة متلدمة فامي تـد ،وٌساؿدٍ ؿىل اؤتحاع منط حِايت وشط يف مرحةل اًرشد.
وهؼر ًا ٌَفوائد اًـدًدة اًيت جييهيا اًعفي من ممارسة ا ألوشعة اًحدهَة ابهتؼام جند أأن اًـدًد من ادلـَات اًعحَة
واًَِئات اًطحَة مثي مجـَة ظــة اًلَة ا ألمريهَة واملرنز اًوظين ا ألمرييك ملراكدة ا ألمراض واًوكاًة مهنا والأاكدميَة ا ألمريهَة
ًعة ا ألظفال واًلكَة ا ألمريهَة ٌَعة اًرايضػػي تويص توحوب مٌح ا ألظفال تدءاً من مرحةل اًروضة اؤىل هناًة املرحــةل
اًثاهوًة دروس ًا ًومِة يف اًرتتَة اًحدهَة ذات نفاءة وحودة ؿاًَة تـــين جزايدة وؾهيم تبأمهَة اًًشاط اًحدين وترفؽ مس توى
اًحدهَة.
ًَاكهتم
وحتسني
اًحدين،
وشاظِم
اًرايضة يه تدًي احلرنـة اًعحَـِــة ً ؤالوسان ؿىل سعػػػح ا ألرض  ،واًرايضة تفِد يف اًوكاًة من الؤضاتة جىثري من
ا ألمراض اًيت هتدد احلَاة مثي أأمراض اًلَة واًرشاًني واًسىري واًرسظان و تساؿد ؿىل هضارة اًخرشة
اًرايضة تساؿد اًلَة ؿىل اًلِام تـمهل ابرتَاح وكدرة أأؿىل  ،ولكٌل متارٍن اًرايضَة أأنرث كوة و أأنرث تيوؿا اكه اًيتِجة
أأفضي  ،فاًرايضة تلَي من اًىوًسرتول اًرديء  LDL Cholesterolاذلي ٌسخة اهلالق اًرشاًني و تلَي من ارتفاع
ضلط ادلم فتلَي من اجلِد اذلي ًلؽ ؿىل اًلَة وحتسن من اس تلدال ا ألوسوًني يف اخلالاي وحتسن من معي ؾضةل اًلَة
وتدفق ادلم ٌَخالاي.
تساؿد اًامترٍن اًرايضَة مدة  33دكِلة ًومِا أأو مدة ساؿة لك ًوم تـد ًوم ثشلك مٌتؼم يف اًتحمك يف اًوزن وجتية
اًسمية نٌل تـمي اًرايضة ؿىل احلفاظ ؿىل اًوزن ثشلك دامئ ؿىل ؾىس جرامج اذلَة اًيت ًًهتيي مفـوًِا ابىهتاء مدهتا  ،تي كد
ٍزًد اًوزن تـدُا أأنرث من كدي  ،نٌل أأن اًرايضة تلوي اًـؼام وتزًد نثافهتا فمتيؽ اًِشاشة وتزًد متـة احلَاة جزايدة اًلدرة
ؿىل حرًة احلرنة تدون أأمل .
أأما تبأجري اًرايضة يف ختفِظ ارتفاع ضلط ادلم فِو مفِد تلظ اًيؼر ؾن اًـمر أأو اًوزن أأو اجلًس  ،و أأفضي اًرايضة
يف ُذٍ احلاةل ما ضاحهبا زايدة يف ؿدد دكات اًلَة واًيت تس تلرق  33 -23دكِلة يف املرة اًواحدة ؿدة مرات أأس حوؾَا .نٌل
ختفف من اًضلط اًيفيس واًشـور ابلنتئاب وتزًد من جلة الؤوسان تيفسَ وذزل ابرتفاع احلرارة داخي اجلسم خالل
اٍمترٍن ا ألمر اذلي ًؤدي اؤىل تلََي توتر اًـضالت أأو اًتلَريات يف اًوضالت اًـطحَة يف ادلماغ  ،نٌل أأن اًرايضة حتسن
املزاج ملا تؤدًَ من زايدة اؤفراز اًِرمون اًـطحَة اخملففة ً ألمل واًتوتر ،واحملس ية ٌَمزاج مثي هورادرًياًني واًػ دوابمني واًػ
سريوتوتني.

نٌل تدمع اًرايضة هجاز املياؿة يف اجلسم فامليش اًرسًؽ مدة  33دكِلة ًـعي فائدة مٌاؾَة حِدة ٌَجسم  ،فلد تًَ
دراسة أأحرً يف خامــة اكروًَيا يف أأمرٍاك أأن اًرايضة تزًد امللاومة وتلَي ؿدد هوابت اًربد اًيت ًطاب هبا اًرايضَون مبا
ًـادل  %23ملارهة تلريمه وحىت ًو أأضـَة اًراييض ابًربد فاؤن ا ألؾراض رسًـا ما ختتفي ملارهة تلري اًرايضـَني أأو اٌرلٍن
ًلومون تامترٍن أأكي .
وتلَي اًامترٍن اًرايضَة من الاضعراابت الاًضَة اًيت تسخة ا ألمراض اًـدًدة ومهنا داء اًسىري فتلَي من احلاخة
اؤىل ا ألوسوًني فتلَي من مضاؾفات الؤضاتة تداء اًسىري مثي ارتفاع اًىوًسرتول وضلط ادلم و أأمراض اًلَة وادلماغ ،
وحتافغ اًامترٍن اًرايضَة ؿىل اًوزن أأو تلَهل مما ًلَي احامتل الؤضاتة تداء اًسىري.
نٌل حتسن اًامترٍن اًرايضَة ادلورة ادلموًة  ،ووس حة ا ألوهسجني يف ادلم  ،ا ألمر اذلي ٍزًد من حطول اخلالاي ؿىل
ا ألوهسجني اًالزم ٌَحَاة وخطوضا اخلالاي اًـطحَة يف ادلماغ ًتلَي من أأمراض اًش َخوخة اذلُيَة مثي اخلرف واًًس َان
وتؤدي اؤىل زايدة اًىتةل اًـضََة وتلََي اًىتةل ادلُيَة ا ألمر اذلي ًـعي فرضة انرب ٌَحَاة أأمام هحار اًسن  ،وكد تحني أأن
اخلعر ل ٍمكن يف تلدم اًسن تي يف كةل احلرنة .
أأما تبأجري اًامترٍن اًرايضَة يف مٌؽ اضاتة اًعفي فِو واحض اؤن ؿَميا أأن  %35من اًوفِات اًيامجة ؾن اًرسظان كد
رسع مرور اًعـام
تىون ذات ؿالكة جزايدة اًوزن وكةل احلرنة  ،وكد أأشار مـِد" س َاتي" ٌَرسظان اؤىل أأن اًامترٍن اًرايضَة ت ُ ّ
يف اجلِاز اًِضمي وابًتايل تلَي من اًزمن اذلي ًتـرض فَِ خدار اًلوًون اؤىل اًسموم املوحودة فَِ  ،نٌل أأن اًسمية تتعَة
مكَة أأنرب من ا ألوسوًني ًىن ُرمون ا ألوسوًني هل تبأجري مشجؽ ؿىل منو ا ألورام نٌل أأن اًامترٍن اًرايضَة تلَي مس توى
الؤسرتوخني ؾيد اًًساء وابًتايل تلَي من احامتل الؤضاتة ثرسظان اًثدي  ،وميىن اؤجياز تبأجري ممارسة ا ألوشعة احلرهَة ؿىل
أأهجزة اجلسم نٌل ًًل :
تبأجري ممارسة ا ألوشعة احلرهَة ؿًل أأهجزة حسم اًعفي :
 -1تبأجري ممارسة ا ألوشعة احلرهَة ؿىل اجلِاز احلريك ٌَعفي :
تيحرص حصة وسـادة فرتة اًعفوةل يف اًعفوةل هفسِا  ،وملدار ما ًؤدًَ اًعفي يف اًامترٍن اًرايضَة ثشلك ؿام فاحلرنة
يه احلَاة ويه سـادة الؤوسان ومطدر حِاتَ وًو هؼران اؤىل املفِوم ا ألتـد ٌَحرنة ىرى أأهنا حوُر احلَاة وتدوهنا ل ميىن
ٌَحَاة أأن تسري وتتعور  ،فاحلرنة يف اٍهبجة واًتفاؿي احلي مؽ ا ألوشعة احلَوًة وا ألفـال اًوػَفِة املوحودة يف اًعحَـة ويف
داخي أأهجزة اًعفي  ،ومن خالل احلرنة وس تعَؽ أأن هعور وىمني كدراتيا وظاكاتيا فِمنو اذلاكء وتتـز ا ؤلرادة وٍمنو اجلِاز
احلريك وًرتؾرع وًتفاؿي مؽ اًحُئة احملَعة تَ .
اؤن مزاوةل اًعفي ٌَامترٍن اًرايضة ثشلك مدروس أأو ؾشوايئ تساؿد يف تياء وتعوٍر هجازٍ احلريك فس َوًوحِ ًا ونذزل
تـىس أأجياء مزاوًتَ ٌَحرنة ردود فـي اهـاكس َة وهفس َة ًًشاظَ احلريك فِمنو وٍزداد اؤحساسَ يف اًؼواُر احملَعة تَ .

ًلد أأوحض اًـامل اًفس َوًويج "س َجيوف " أأن أأي وشاط ًلوم تَ الؤوسان سواء أأاكن حرهَ ًا أأو هفس َ ًا أأو اهفـاًَ ًا
ًيـىس يف حمطَتَ ا ألخرية ؿىل شلك حرنة ؾضََة  ،وُذا ما هالحؼَ ؿىل ؾضالت وخَ الؤوسان خالل اًتفىري او احلزن
او اًفرح  ،وتـحارة أأخرى أأن مجَؽ اًؼواُر اخلارحِة ٌدلماغ  ،واًتفىري ادلاخًل ًؼِر ثشلك هنايئ حبرنة تؼِر ؿىل ؾضالت
اجلسم ً ،ضحم اًعفي أأم ل ؾيدما ٍرى اٌَـة و ألول مرة  ،ونذزل وضؽ هَوتن اًؼواُر اًيت رأآُا ؿىل شلك كواهني ونتهبا

ؿىل اًوركة و نذزل ىرى الؤوسان اذلي ٍرى اكتوس ًا ىراٍ متلري ًا واًتلري ٍىون واحض ًا ؿىل اًوخَ ونذزل أأجياء اًفرح واحلزن
واًحاكء  ،لك ُذٍ ا ألش َاء تؼِر ابًيتِجة اٍهنائَة ؿىل شلك حرنة مـربة ؾن اًؼاُرة واًفـي اذلي يف داخهل .
ويف ؾرصان احلارض تؤند اًؼواُر أأن اًـمي اذلُين هل ؿالكة هحرية مؽ اًـمي اًحدين ٌَجسم من خالل ضـوتة اًـمي اذلُين
وزايدة شدة هتَج اًـضالت وتعوٍر اذلاكء ذلا جية أأن هنئي اًعفي من وك مدىر ًِذٍ اًطـوتة ؾن ظرًق تياء حرنتَ من
خالل مزاوًتَ ٌَامترٍن اًرايضَة اًيت تـمي ؿىل تلوًة اجلِاز اًـضًل – اًـطيب  ،وتمنَة ا ألؾطاب وزايدة كاتََة اًعفي
ورسؿة رد فـهل والاس تجاتة اًرسًـة ٌَمؤثرات اخلارحِة وتفاؿي أأهجزة اجلسم ثشلك اؤجيايب مؽ احملَط  ،و أأخرياً تساؿد يف
جرجمة ومعي اجلِاز اًـطيب ثشلك سَمي .
ً ألسف هالحغ ػِور تـظ احلالت اًيت تؼِر ضـف ًا يف حصة اًعفي من حراء مزاوًتَ اًامترٍن اًرايضَة ابهتؼام وًىن
ُذٍ احلاةل كََةل خد ًا وؤاذا ػِرت فِذا ًـين أأن اًعفي حصتَ كري حِدة  ،فاًتحمي وػاُرة اًتـة اًيت تطاحة ا ألظفال من
حراء مزاوةل اًامترٍن اًرايضَة يه ػاُرة حصَة ومن خالًِا ترفؽ كدرة وؤاماكهَة هجازٍ احلريك  ،فاًيوم اًِاد واًـُ اًسـَد
والاتتـاد ؾن اًرايضة س تضـف اًعفي وتلَي من نفاءة هجازٍ احلريك  ،فاًرتتَة اًطحَة تمكن من نفاءة هجازٍ احلريك ،
وتمكن اًضا يف تشجَؽ ا ألظفال ؿىل احلرنة ًيك ًًش ئوا أأحصاء ًزياوًوا مجَؽ اًِواايت اكملوس َلى و اًرمس و اًيح واسـي
الؤظالع ميتازون تولهئم وحهبم ًوظهنم وجورهتم.
أأن اًرتتَة اًحدهَة ً ألظفال ذات اجلواهة املتـددة اًـطحَة واًيفس َة تفلد أأمهَهتا اؤذا مل تيعَق من الاُامتم تطحة اًعفي
ومدى اًـالكة اب ألمور اًوراجَة وما تتعَحَ أأهجزتَ ادلاخََة من حرنة وتياء  ،فَيك ٍمنو اًعفي حصَ ًا وكو ًاي وُرموانتَ تـمي
ثشلك مٌتؼم جية تيؼمي حِاتَ ومـرفة اًيلاط احلساسة واملِمة ًًشاظَ احلريك  .فاًعفي ميتاز ؾن اًحاًف ًُس فلط ابًوزن
واًعول واًلدرة واًتحمي وًىن أأًض ًا يف تياء ومنو أأهجزة حسمَ ؿىل اهفراد و أأهؼمتَ اجلسمَة واجلسم ولك  ،فداًتدرجي فاؤن
ظول اجلسم واًوزن ٌَعفي ٍزداد وًتلري وسخِ ًا وتمنو مجَؽ أأؾضاءٍ وتؼِر معََات ًتـؼم فِتحسن تبأؾضاء حسمَ وتؤدي
احلراكت الأنرث تـلِداً ( لكـة ا ألظفال  ،أأو اًىتاب  ،تيؼَف ًـحَ و أأدواتَ)  ،وٍمنو اًعفي مبساؿدة هجازٍ احلريك املىون من
اًـؼام واًـضالت ومبساؿدة اجلِاز اًـطيب املوخَ حلراكت الؤوسان .
يف معر ( 7س يوات) ؾيدما ًذُة اًعفي اؤىل املدرسة و أأهجزتَ تتاكمي تـظ اًيشء وتمنو من خالل ُذا اجلدول
وًتضح أأن املتوسط احلسايب ٌَمنو اًحدين ً ألظفال من معر ( 7-3س يوات)  ،فاؤن ظول حسم اًعفي ًـترب من اًـالمات
املِمة ٍمنوٍ اًحدين ملارهة مؽ تلِة اًـالمات ا ألخرى وُو اثت  ،وًـىس اٍمنو اًعويل ٌَعفي ما حيدث يف داخهل من معََات
مـلدة  ،نذزل من خالل الارتفاع مبس توى اًطحة ووكاًة اًعفي ً ،طـة ؿََيا اٍمتَزي تني اًعفي اًلوي واًضـَف وًىن
اًعفي اًلوي ٌس تعَؽ أأن ًيفذ اًامترٍن واحلراكت اًحدهَة اخملتَفة تفاؿََة أأنرث من اًعفي اذلي ٍزداد ؾيدٍ مـدل مكَة اًشحم
اؤىل أأنرث من ( )%15من اًوزن اًـام ٌَجسم فرناٍ ًتـة ثرسؿة وٍهتَج و رسًؽ اًلضة وهجازٍ احلريك ٍُىون تـظ
الاحنرافات اًيت تشلك ؿالمات واحضة ٌَضـف  ،ونذزل تـترب اًزايدة يف مكَة اًشحوم واًوزن اًلََي ٌَعفي من اًـوامي
املِمة ملـرفة اٍمنو اًحدين واحلريك ٌَعفي .
اؤن امليش اًطحَح مؽ توفر اًؼروف اجلَدة ٍمنو اًـؼام ل ًـترب حاةل مرضَة ٌَعفي نٌل ان مزاوةل اًامترٍن واحلراكت
اًعحَـَة اكمليش واًروظ حىت ً ألظفال اًضـفاء ؿىل رشط أأن تؤدى ُذٍ اًامترٍن ثشلك حصَح وابهتؼام ومن اٍمترٍن اًسِي
اؤىل اًطـة س تؤدي اؤىل منو هجازمه احلريك ابًشلك اًعحَـي  ،وىرى يف تـظ ا ألحِان كَق اًوادلٍن ؿىل أأظفاهلم ؾيد مزاوٍهتم
اًرايضة من وك مدىر  ،وُذا كري اًطحَح  ،فلط جية الاُامتم ومراكدة مكَة مالمئة ًلك مرحةل زمٌَة  ،فاًعفي اذلي ل
ٍزاول اًرايضة س ًَشبأ ظف ًال ضـَف ًا كري كادر ؿىل أأداء احلراكت تفاؿََة حِدة وتوكِ حسن وابًتايل س َىون كري كادر ؿىل

اًتىِف ًؼروف احلَاة  ،فامترٍن اًرسؿة واًرشاكة (اًروظ  ،اًلفز تبأهواؿَ) اًيت ًؤدهيا اًعفي ابهتؼام س تؤثر اؤجياتَ ًا يف زايدة
منو اًلسم اًسفًل  ،وابًتايل اجلسم ولك .

اًحيني
اًحيات
اًـمر
اًعول اًلكي (مس) اًوزن اًلكي (نلم) حمَط اًطدر (مس) اًعول اًلكي (مس) اًوزن اًلكي (نلم) حمَط اًطدر (مس)
52.6
14.6
92.6
52.1
14.1
91.6 3
53.9
16.1
99.3
53.5
15.8
98.4 4
55.5
18.1
136.5
55.2
17.7
135.4 5
57.6
23.2
112.8
57.3
19.9
112.5 6
59.5
23.3
119.5
59.1
22.6
119.3 7
ُذا وًو هؼران اؤىل أأتعال ا ألوملحَات ىرى أأن اًسخة ا ألسايس يف وضوهلم اؤىل اًحعوةل ُو مزاوٍهتم اًرايضة واًامترٍن من
اًعفوةل فتمنو اخلربات احلرهَة ثشلك حصَح  ،وخيَلوا أأكوايء كادرٍن ؿىل حتلِق ا ألركام اًلِاس َة  ،فاحلَاة تدون احلرنة وتدون
اًرايضة تـترب كري ظحَـَة وجية أأن ل حنرم ا ألظفال من مزاوةل اًامترٍن اًرايضَة اًيت تساؿد الؤوسان ظوال حِاتَ يف
اًتلَة ؿىل املطاؾة اًيت تواخَ يف احلَاة .
اؤن مزاوةل اًامترٍن اًرايضَة ابهتؼام س تلوي اجلِاز اًَِلك اًـؼمي فتمنو اًـؼام واًـضالت يف اًعول واًـرض ثشلك
حِد وٍزداد جحمِا واًـمود اًفلري ٍمنو يف املس توى اًـمودي  ،ونذزل اًلفص اًطدري  ،وتمنو ؾضالت اًؼِر واًحعن
فتجـي من وكفة اًعفي مـتدةل وحصَحة تؤثر ؤاجياتَ ًا ؿىل وشاط اًعفي  ،وؿىل مجَؽ أأهجزتَ ادلاخََة  ،وخاضة ؿىل اًـمي
اًوػَفي ٌَجِاز ادلوري واًتيفيس  ،واحلراكت اًطحَحة تساؿد اجلِاز اًِضمي ؿىل متثَي معي اؤفراز اًلدد واًِرمون داخي
حسم اًعفي  ،ونذزل تمني اجلِاز اًـطيب ُذا وًتعَة أأداء اًامترٍن اًرايضَة اًتوافق وادلكة يف أأداء احلراكت ثشلك سَمي
وابًتايل ستمنو اًلاتََة اًتوافلِة وس َؤدي يف املدرسة احلراكت الأنرث تـلِداً وتساؿد احلرنة واًامترٍن ؿىل زرع اًطفات اجلَدة
فَِ  ،فِمنو اًعفي كو ًاي  ،جشاؿ ًا  ،متيهب ًا  ،ضحوراً  ،وواجل ًا من هفسَ .
ومن فوائد اًامترٍن اًرايضَة :
 -1تبأجري ممارسة ا ألوشعة احلرهَة ؿىل اجلِاز اًـؼمي :
اؤن ممارسة ا ألوشعة احلرهَة تطورة مٌتؼمة وتعرًلة سَمية ًؤثر ؿىل اجلِاز اًـؼمي اذلي ًـىسَ ابًتايل ؿىل كوام اًعفي
وٍىون هتِجة ذزل كوام حِد ؿىل اًيحو اًتايل :
-

تىون اًر أأس مـتدةل حبَث تىون اذلكن ٌدلاخي .

-

اًىتفان ؿىل اس تلامة واحدة .

-

تتدىل اذلراؿان من اًىتفني حبَث تىون اًىفان مواهجان ٌَفخذٍن .

-

اًطدر مفتوح متوترةً .مت تطورة ظحَـَة دون ضـوتة .

-

زاوًة احلوض مٌاس حة ( )636تلرًح ًا .

-

اجلسم موزع ؿىل اًلدمني ابًتساوي .

-

مشط اًلدم ً ألمام  ،وا ألضاتؽ مضمومة .

-

اًـضالت كري متوترة .

 -2تبأجري ممارسة ا ألوشعة احلرهَة ؿىل اجلِاز اًـضًل :
.1
.2
.1
.2

زايدة جحم ؾضالت اجلسم جزايدة جحم ا ألًَاف املىوهة ٌَـضالت-
 زايدة نفاءة اًـضةل يف اخزتان اجلََىوخني اذلي ًـعهيا اًعاكة.مكَة ادلم اًواردة ٌَـضالت وذزل ؾن ظرًق زايدةاًشـريات ادلموًة .
رفؽ نفاءة ا ألًَاف املىوهة ٌَـضالت ؿىل اًـمي -
زايدة جحم وكوة أأوسجة ا ألرتعة وا ألواتر مبا ًـعهيا حٌلًة ضد الؤضاتة_
 -3تبأجري ممارسة ا ألوشعة احلرهَة ؿىل اجلِاز ادلوري :

.1
.2
.1
.2

زايدة جحم ادلم ابجلسم  ،وابًتايل ٍزًد ؿدد هرات ادلم اًحَضاء واذلراء _اتساع جحرات اًلَة مما ٌساؿد ؿىل زايدة جحم
ادلكة اًواحدة_
_زايدة مكَة ادلم اًيت ًدفـِا يف ادلكِلة هتِجة ًزايدة كدرة اًلَة ؿىل ادلفؽ _ اخنفاض مـدل دكات اًلَة أأجياء اًراحة
مما ٌساؿد ؿىل اؤمتام ًتلذًة اًلَة تطورة أأفضي ؾن ظرًق اًرشاين اًتايج هتِجة ًعول فرتة اهخساط ؾضةل اًلَة .
وٌَـمل اًفرق تني دكات اًلَة تني اًفرد اًراييض وكري اًراييض تطي اؤىل ( 33-23أأًف دكةً /وم) .
زايدة ؿدد اًشـريات ادلموًة ابجلسم _
رسؿة تىِف اجلِاز ادلوري مؽ اجملِود املعَوب مٌَ _
_رسؿة ؾودة اجلِاز ادلوري اؤىل حاًتَ ا ألوىل اًيت اكن ؿَهيا كدي تدء املٌلرسة  ،وُذا ٌساؿد اًعفي يف اًـودة اؤىل سريتَ
ا ألوىل .
 - 4تبأجري ممارسة ا ألوشعة احلرهَة ؿىل اجلِاز اًتيفيس :
 .1زايدة اًسـة احلَوًة جزايدة جحم اًرئتني حِث تىون اًسـة احلَوًة دلى املٌلرسني (ً 8رتات) تلرًح ًا  ،وؾيد كري
املٌلرسني حوايل(ً 4رتات) .

.1
.2
.3
.4

هؼر ًا ًزايدة نفاءة اًرئتني تلي ؿدد مرات اًتيفس يف ادلكِلة.
تلوًة ؾضالت اًتيفس ،ويه اًـضالت تني اًضَوع وؾضةل احلجاب احلاحز.
زايدة اجلدل اًتيفيس.
اًلدرة ؿىل اًتخَص من فضالت اجلسم ثرسؿة.

 .5زايدة ؿدد اًشـريات ادلموًة وذزل جزايدة جحم اًرئتان.
 .6جزايدة نفاءة اًرئتني وكدرهتا تزداد اًلدرة ؿىل اس تلالل الأهسجني.
 .هؼر ًا دلخول مكَة هحرية من اًِواء يف اًرئتني حامةل مـِا الأهسجني تلي مكَة حامظ اًالنتَم اذلي ًضلط تدورٍ ؿىل
أأؾطاب اًـضالت فُسخة معََة اًتـة اًـضًل واذلي ٍىون س ح ًا يف تلََي نفاءة اًـمي اًـضًل .
 -5تبأجري ممارسة ا ألوشعة احلرهَة ؿىل اجلِاز اًـطيب :
أأمه الآاثر اًياجتة من ممارسة ا ألوشعة احلرهَة ؿىل اجلِاز اًـطيب يه :
.1
.2
.3
.4

حتسن وانتساب اًتوافق تني ا ألؾطاب واًـضالت.
حتسن معََة اًتوكؽ احلريك.
انتساب وحتسني الؤحساس احلريك املمتاز.
انتساب معََات اًتوازن تني اًىف والؤاثرة اًـطحَة.
 -6تبأجري ممارسة ا ألوشعة احلرهَة ؿىل اجلِاز اًِضمي :

ً .1لَي من معََة ػِور اًلرح يف اجلِاز اًِضمي هتِجة لهضحاط معََة الؤفرازاتٍ .رحي حرنة املـدة وا ألمـاء هتِجة ًتبأخر
مـدل اًِضم واذلي ًًتج من اخنفاض مـدل رساين ادلم اذلي ٍىون مًشل ًال مؽ اًـضالت اًيت تؤدي احلراكت اًرايضَة
اخملتَفة .
- .1تًش َط وحتسني معي اًىدد واًحيىرايس  ،وابًتايل ًطـة اؤضاتة املٌلرسني ً ألوشعة اًرايضَة مبرض اًسىر.
 .2املٌلرسة اًرايضَة تـمي ؿىل ضَاهة وسالمة اجلِاز اًِضمي واهضحاظَ  ،وُذا ًؤدي اؤىل ؿدم اًسمية.
وتـد ُذٍ اجلوةل حول الؤوسان وؾن مدى تبأجري ممارسة ا ألوشعة احلرهَة ؿىل حواهحَ اخملتَفة  ،أأضحح واحض ًا متام ًا أأمهَة
اًرتتَة احلرهَة ألظفاًيا  ،و أأن أأوشعة اًرتتَة احلرهَة مل تـد أأحد اًىٌلًَات يف حِاة الؤوسان  ،تي أأضحح رضورة حمتَة اؤذا
أأردان أأن حيَا أأظفاًيا حِاة هرمية تطحة اًطحة واًسـادة  ،ذلزل جية أأن هضؽ أأمام أأؾًٌَا اًـمي ؿىل تمنَة وتعوٍر اٌََاكة
اًحدهَة ً ألظفال ؛ وُذا ما سوف هـرضَ يف اًسعور اًتاًَة .

