
 

 

 عالقة؟ من هل :والنوم البدني النشاط
 متعددة سلبية تبعات وله من الناس، محسوسة نسبة يالزم( النوم على القدرة عدم) األرق  أن المعروف من

 األحيان بعض في األعراض تصل وقد الشخص، وتدني إنتاجية النفسية، االضطرابات تشمل الصحة، على
النوم  على المؤثرة والعوامل األرق  بدراسة العلماء أهتم المنطلق، هذا من  .اإلنسان بالخطر صحة تهديد إلى
 وتحسين للنوم، الخلود إلى سرعة تؤدي أن يمكن التي السلوكية باألساليب المتعلقة تلك خاصة اإلنسان، لدى

 مجابهة في القصير المدى على بفعالية يستخدم الذي التدخل الدوائي أن القول، عن وغني. ومدته النوم نوعية
 الطبية ال األوساط يجعل مما الطويل، المدى على استخدامه حالة في الجانبية من اآلثار الكثير له األرق،

 أعطت التي السلوكية األساليب ضمن من إن .مزمنا   األرق  فيها يصبح التي الحاالت تلك في استخدامه تحبذ
 العديد هناك أن غير. بانتظام البدني النشاط ممارسة لهو النوم، صعوبة التغلب على في مشجعة إيجابية نتائج

 مدة هي ما :النوم، ومنها على البدني النشاط تأثير بشأن الشخص يطرحها أن يمكن التي من التساؤالت
 أو سلبا   التأثير في دور البدني النشاط لتوقيت ممارسة وهل النوم؟ بتحسين الكفيلتين وشدته البدني النشاط
 البدني؟ الجهد أداء على الشخص قدرة على سلبا   التأثير في النوم من يؤدي الحرمان هل ثم النوم؟ على إيجابا  

 المعلومات بعض من استعراض لنا بد ال ذلك قبل لكن التساؤالت، تلك على اإلجابة تناوليتم س المقالة، في هذه
 .لدى اإلنسان النوم حول األساسية (الوظيفية)الفسيولوجية

 :اإلنسان لدى واليقظة النوم تعاقب
 القرآنية اآلية هذه لنا وتعكس"وجعلنا الليل لباسا ، وجعلنا النهار معاشا ".  النبأ سورة في وتعالى سبحانه هللا يقول

 أتضح لقد .اإلنسان ذلك في بما المخلوقات لدى واليقظة فترات النوم وبالتالي والنهار، لليل الطبيعية الدورة
 للظالم )العتمة(. وعلى التعرض هو النوم في التحكم عناصر من مهما   عنصرا   أن وقتنا الحاضر في للعلماء
 منطقة إلى العين شبكية من تمتد ممرات عصبية تنبيه إلى يؤدي النهار(خالل ) للضوء فالتعرض ذلك،  عكس
 متخصص مركز المهاد تحت ما منطقة في ، ويوجد(Hypothalamus) المهاد تحت ما الدماغ تدعى في محددة
 إلى بإرسال إشارات المركز هذا يقوم حيث  (Supra-chiasmatic nucleus)التصالبية فوق  النواة ما يدعى

 وظائف وفي الجسم، حرارة درجة وفي معدل الهرمونات، إفراز مستوى  في تتحكم الدماغ في أخرى  مناطق
 .التامة باليقظة أو إما بالنعاس الفرد شعور في تسهم أخرى،

 العديد بتنفيذ يبدأ فإنه الضوء، الناجم عن التنبيه إلى أعاله، إليه المشار المتخصص، المركز هذا تعرض عند
 ترتبط أخرى  هرمونات إفراز وتأخير الكورتيزول، هرمون  الجسم، وإفراز حرارة درجة مثل: رفع الوظائف، من

 الغدةحيث تقوم  ،الظالم حلول مع يضمحل التنبيه هذا أن على ،(Melatonin) الميالتونين كهرمونبالنوم، 



 

 

 ويقود الدم، في بعدئذ يسري  الذي الميالتونين، هرمون  بإفراز( الدماغ وسط منطقة فوق  الموجودة) الصنوبرية
 .بالنوم للشعور الفرد تهيئة إلى النهاية في

 :النوم دورات
 النوم، أثناء العينين حركات ومراقبة الدماغ في الكهربائي النشاط قياسات خاصة النوم، بحوث لنا كشفت

 .مراحل عدة لها دورة كل ،بةقرات متعاو د 5-4يتكون من  الليل في النوم أن أتضح لقد .ومفيدة قيمة معلومات
 غير العين حركة حالة تسمى أحدهما األوضاع، من متعاقبين رئيسيين نوعين من(Cycles) دورة  كل وتتكون 
 من السريعة غيرحالة حركة العين  وتتكون  (REM) ،السريعة العين حركة حالة واألخرى ،  (NREM)السريعة

 العميق النوم يبدأ الثانية المرحلة وفي النوم، إلى اليقظة من االنتقال فيها يتم األولى المرحلة مراحل، أربع
في هاتين المرحلتين   الدماغ موجات وتتميز عمقا ، أكثر النوم فيكون  والرابعة الثالثة المرحلتين في أما بالظهور،

 أن المعلوم ومن .السريعة العين حركة حالة إلى النائم ينتقل ذلك بعدما فيو ، (Slow wavesبتردد منخفض )
 الليل، في ساعات ٨ حوالي ينام الذي اإلنسان أن يعني مما دقيقة، ٠٩ حوالي تدوم النوم دورات من دورة كل

 .الربع حوالي السريعة العين حركة فيها تمثل دورات، ٥ حوالي عليه ستمر

 نشاط ينخفض(، Slow waves) بطيئة دماغية بموجات تتميز التي السريعة، غير العين حركة فترات خالل

 وعليه الجسم، حرارة درجة تنخفض كما الدم، ضغط وينخفض القلب ضربات ومعدل التنفس معدل ويقل الدماغ
 وهي تتحرك العين أن فالمالحظ السريعة، العين حركة فترات في أما .الحالة هذه في عميقا   يكون  النوم فإن

 نشطا ، الدماغ يكون  الحالة هذه في .ويبطئان يسرعان القلب وضربات التنفس معدل أن كما الجفنين، مغلقة
 .بوضوح النوم من الفترة تلك خالل حدثت التي األحالم تذكر ويتم

 :والنوم البدني النشاط
 على البدني النشاط ممارسة تأثيرات معرفة بغرض العلمية البحوث من العديد الماضيين العقدين في أجريت
 يعانون  الذين األفراد لدى أو النوم، في مشكالت من يعانون  ال الذين األصحاء األشخاص لدى سواء النوم،

 دقيقة بمراجعة قامت التي المرجعية، الدراسات إحدى نتائج خالصة وتشير .النوم إلى الخلود في صعوبات من
 أن إلى النوم، في ملحوظة مشكالت من يعانون  ال الذين األشخاص لدى النوم، على البدني النشاط لتأثير

 النوم فترات زيادة خالل من النوم تحسين إلى يؤدير( والمتكر  األحادي بشقية) الشدة المعتدل البدني النشاط
 حركة حاالت فترة وانخفاض اإلجمالية النوم مدة زيادة وكذلك  (Slow waves)البطيئة  الدماغية الموجات ذات

 (.REM) السريعة العين



 

 

 النوم فترة قبل ممارسته تمت إذا خاصة العنيف، البدني النشاط فإن الشدة، المعتدل البدني النشاط عكس وعلى
 الجسم حرارة درجة الرتفاع أن ويعتقد .اإلنسان لدى بالنوم الشعور حالة تأخير إلى يقود أن يمكن بقليل،

 خاصة البدني، النشاط ممارسة توقيت يكون  أن ينبغي لذا،. ذلك في دور البدني، النشاط عن الناجم الداخلية،
 على أجريت أخرى  دراسة أن غير (.األقل على ساعات بعدة) كاف   بوقت النوم فترة عن بعيدا   عنيفا ، كان إذا

 البدني النشاط ممارسة جراء من ملحوظ سلبي تأثير وجود عدم نتائجها أظهرت عالية، بدنية لياقة ذوي  أفراد
 بعض يجعل الذي األمر البحث، في المشاركين هؤالء نوم معدالت على قصيرة بمدة النوم فترة قبل العنيف

 .النوم على مؤثر دور البدنية اللياقة لمستوى  أن النتائج هذه من يستنتجون  الباحثين

 من يعانون  الذين األفراد لدى النوم تحسين في الواقع في تكمن البدني النشاط لممارسة الكبرى  األهمية ولعل
-55 بين ما أعمارهم تراوحت أشخاص على علمية دراسة ففي .منهم السن كبار خاصة النوم، في صعوبات

 مارست أحداها مجموعتين، إلى عشوائيا   تقسيمهم تم النوم، إلى الخلود في صعوبةسنة، ممن يعانون من  67
 لم واألخرى  أسبوعا ، ٦١ ولمدة األسبوع في مرات ٤ بمعدل دقيقة، 45-05 مدته الشدة معتدل بدنيا   نشاطا  
 تحسنا   حدوث إلى الدراسة تلك نتائج أشارت لقد (.ضابطة مجموعة) اإلطالق على بدني نشاط أي تمارس

 لدى ملحوظ تحسن أي يحدث لم بينما البدني، النشاط مارست التي المجموعة أفراد لدى النوم مدة في ملحوظا  
 .الضابطة المجموعة أفراد

 خفض أهمها من عوامل عدة خالل من النوم تحسين على تعمل بانتظام البدني النشاط ممارسة أن ويعتقد
 خفض إلى يقود المنتظم البدني النشاط أن المعروف من حيث البدني، للنشاط الممارسين لدى والكآبة القلق
 لإليقاع ضبط عملية إلى يؤدي البدني النشاط أن كما .النوم على سلبي تأثير لهما عنصران وهما والكآبة، القلق

 الذين لدى خاصة معقولة، بسرعة النوم إلى الخلود في يساهم مما ،(والنوم اليقظة أوقات) الجسم في البيولوجي
 .العكس أو النهار إلى الليل من عملهم ساعات يغيرون 

 بغض النوم، على سلبي تأثير لها يكون  ال قد الصباح وقت في البدني النشاط من جرعة أن القول خالصة
 أو العصر فترة أثناء الشدة المعتدل البدني النشاط من جرعة أما .مدته أو البدني النشاط شدة عن النظر

 المرتفع البدني النشاط ويعد. الليل في النوم على مساعد تأثير لها أن فيعتقد المساء، من األولى الساعات
 األفراد لدى خاصة بالنوم، الشعور على سلبيا   تأثيرا   ذا وجيزة، بمدة النوم فترة قبيل ممارسته يتم الذي الشدة،

 إلى النوم من الحرمان يؤدي هل نتساءل لعلنا أخيرا ، .العنيف البدني النشاط ممارسة على المعتادين غير
 البحوث نتائج لنا أظهرت حيث نعم، هي ذلك على واإلجابة بدني؟ بجهد القيام على الشخص قدرة انخفاض

 األقصى االستهالك مقدار من ويخفض البدني، األداء على سلبا   يؤثر النوم من الحرمان أن إلى الصدد هذا في
. تحملي بدني بجهد القيام على الشخص قدرة على ودليل التنفسية القلبية للياقة مؤشر هو الذي لألكسجين،



 

 

 النوم، من الحرمان جراء من سلبا   تتأثر (الشدة متوسط)  األقصى دون  بدني لجهد الجسم استجابة أن كما
عند القيام بنفس الجهد البدني،  الرئوية، التهوية حجم ويزداد أعلى، بشكل القلب ضربات معدالت ترتفع حيث
 .النوم من الحرمان جراء من تنخفض الشخص لدى الفعل رد سرعة أن كما للجسم، إجهاد حدوث على داللة
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