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 : السلوك الحياتي المتصف بكثرة الجلوس

 هل له مخاطرصحية تختلف عن الخمول البدني؟

" والتي تعني الجلوس، sedere"  من الكلمة الالتينية "sedentaryتأتي كلمة  الُمكثر من الجلوس أو "
( هو السلوك الحياتي المتصف بكثرة الجلوس، سواء Sedentary Behaviorالمقصود بعبارة )وبالتالي فإن 

كان ذلك بغرض مشاهدة التلفزيون أو قضاء وقت طويل في ممارسة ألعاب الفيديو أو ألعاب الكمبيوتر 
طب ل أو الجلوس وقت طويل أمام الكمبيوتر أو على االنترنت. ومن المعلوم أن األكاديمية األمريكية

األطفال توصي بعدم قضاء األطفال أو المراهقين أكثر من ساعتين في اليوم في التسمر أمام الشاشة 
)سواء شاشة التلفزيون أو الكمبيوتر(. وعلى الرغم من عدم وجود توصيات محددة بهذا الشأن للراشدين، 

طاع و من أجل الترفيه، باستقإال أنه يوصى دائمًا لمن ُيكثر من الجلوس أمام الشاشة، سواء في العمل أ
فترات من الوقت )لبضع دقائق على األقل( والقيام بالمشي أو الحركة من حين آلخر، لكي ال يتصف 

 (.Sedentary Behaviorبصفة السلوك المكثر من الجلوس، أي ما يسمى باللغة اإلنجليزية )

ثرة تشير إلى أن السلوك المتصف بك ومن الجدير بالذكر أن العديد من البحوث في اآلونة األخيرة بدأت
له تبعات سلبية على صحة اإلنسان مستقلة عن تلك التبعات الصحية الناجمة  -بحد ذاته  -الجلوس 

( أي إنخفاض مستوى النشاط الحركي. فنتائج البحوث التي physical inactivityعن الخمول البدني )
المكثر من الجلوس وكذلك الخمول البدني يرتبطان ُأجريت خالل العقد الماضي تؤكد لنا أن السلوك 

بشكل مستقل بالبدانة وبمخاطر اإلصابة باألمراض القلبية وباألمراض االستقالبية )كالسكري من النوع 
الثاني والمتالزمة األيضية(. كما تشير بعض البحوث، بما في ذلك نتائج بحث أطلس )بحث النمط 

أن السلوك المتصف بكثرة الجلوس يربط بشكل أكبر مع العادات  الحياتي لدى المراهقين العرب( إلى
الغذائية غير الصحية للمراهق، كاإلكثار من المأكوالت السريعة أو قلة تناول اإلفطار أو كثرة تناول 
البطاطس المقلية والمشروبات المحالة أو الكيك والدونات، بينما يرتبط النشاط البدني بصورة أكبر مع 

ذائية الصحية )الجيدة( للمراهق، كتناول الفطور بشكل منتظم واإلكثار من تناول الفواكة العادات الغ
والخضروات والحليب. ومن الجدير باإلشارة إلى أن نتائج بحث أطلس على المراهقين في ثمان مدن 

من المراهقات يقضون وقتًا أكثر من  %08من المراهقين الذكور و %08خليجية كبرى بينت أن نسبة 
 ساعتين في اليوم في السلوك المتصف بالجلوس.
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 لماذا كثرة الجلوس مضرة للصحة؟
يعتقد العلماء أن كثرة الجلوس تقود إلى إضعاف قدرة الجسم على تخزين الشحوم في موقعها، مما يبقيها 

ية عفي األوعية الدموية فترة أطول مما ينبغي، األمر الذي يجعلها عامل خطورة على صحة القلب واألو 
الدموية. كما أن كثرة الجلوس تضعف ايضًا قدرة البروتين الدهني عالي الكثافة، والمعروف بالكوليستيرول 

(، والذي تكمن مهمته في التخلص من الكوليستيرول وإبعاده عن الشرايين، مما يزيد أيضًا HDL-Cالجيد )
 سبق، فإن الجلوس يقود إلى تجمع من المخاطر الصحية على القلب واألوعية الدموية. باإلضافة إلى ما

الدم في األوعية الدموية في الساقين وبالتالي زيادة لزوجته، الذي بدوره قد يؤدي إلى اإلضرار بوظائف 
االنسجة الظهارية لألوعية الدموية في تلك المنطقة )وهي األنسجة المبطنة للشرايين(، مما يعيق قدرة 

تقطاع بعض الوقت والقيام بالحركة يمنع تدهور وظائف تلك تلك األوعية على التمدد. ولذا فإن اس
 األنسجة الظهارية. 

في إحدى البحوث التي نشرت حديثًا في الدورية الرسمية للكلية األمريكية للطب الرياضي، قام الباحثون 
 سبدراسة التأثير السلبي للجلوس وأثر القيام بنشاط بدني منخفض الشدة كالمشي لخمس دقائق بعد جلو 

لمدة ساعة، مقارنة باالستمرار في الجلوس لمدة ثالث ساعات بدون أي تحريك للساقين، وكانت العينة 
سنة. أظهرت النتائج أن قدرة األوعية الدموية على  58-80من الرجال األصحاء في األعمار ما بين 

بروتين المسمى ، كما أن ال%88التمدد أثناء الجلوس المستمر لمدة ساعة قد تأثرت سلبًا بمقدار 
فيبرونوجين قد أزداد، ومن المعلوم أن زيادة الفيبرونوجين تساهم في عملية التصاق الصفائح الدموية 
وبالتالي في تكوين الجلطات في الساقين وهو عامل مهم في زيادة لزوجة الدم. من نتائج البحث أيضًا 

 8طعوا جلوسهم وقاموا بالمشي لمدة أن األضرار السابقة الناجمة عن الجلوس قد تالشت لدى الذين ق
 دقائق.

ومن المعروف أن نتائج الدراسات االرتباطية قد اشارت من قبل إلى أن هناك عالقة ارتباطية مستقلة 
فيما بين السلوك المتصف بكثرة الجلوس وزيادة مخاطر الوفاة بأمراض القلب، وهذه العالقة تبقى معنوية 

ط البدني، أي أن هذه المخاطر على صحة القلب واألوعية الدموية حتى بعد عزل تأثير ممارسة النشا
من جراء كثرة الجلوس موجودة حتى لمن كان يمارس النشاط البدني. مما يجعل األطباء والمختصون 
بالصحة العامة يوصون دائمًا بأن يمارس الشخص الحد األدنى من النشاط البدني المعزز للصحة 

شاط البدني المعتدل الشدة في األسبوع(، باإلضافة إلى التقليل من فترات دقيقة من الن 888)والبالغ 
الجلوس المتواصل سواء في العمل أو في المنزل، لما لكل منهما من فوائد صحية مستقلة عن اآلخر. 
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وفي الواقع فإن تلك الفوائد الناجمة عن تقليل فترات الجلوس حدت بالجمعية األمريكية لداء السكري 
( أن تتضمن توصياتها الحديثة للعناية بمرضى السكري، التي صدرت في ADAفة اختصارا بــ )والمعرو 

دقيقة، باإلضافة  08م، ضرورة التقليل من فترات الجلوس لمدة تزيد عن 5888شهر يناير من عام 
 كري.  سلتوصياتها المعروفة مسبقًا، والتي تقضي بأهمية ممارسة النشاط البدني المعتدل الشدة لمرضى ال

 
 


