
 

 

 ممارسة النشاط البدني: أيهما أفضل في الصباح أم في المساء؟

ات انخفاض، يتميز بفترات ذروة وفتر  من المعروف أن للعديد من الوظائف الحيوية في الجسم إيقاعاً بيولوجياً 
 3-4درجة مئوية( في الصباح الباكر )حوالي الساعة  6363فدرجة حرارة الجسم الداخلية تبلغ أدناها )

عصرًا(، كما أن  3-4درجة مئوية( في فترة ما بعد الظهر ) 6.64صباحًا(، وتصل إلى أعلى مستوى لها )
نة المفصلية تبلغ ذروتها في الفترة المسائية )بعد العصر(، أما درجة االستثارة، والقوة العضلية، والمرو 

ضربات القلب في الراحة وضغط الدم فتكون في أعلى مستوياتها في الفترة الصباحية المتأخرة وبداية فترة 
الظهر، وذلك نتيجة لتأثير هرمونات اإلجهاد )اإلبينيفرين والنورإبينيفرين والكورتيزول( على تلك العوامل، 
لكن في الفترة المسائية فإن ضربات القلب في الراحة تنخفض قلياًل، مما يساعد على زيادة احتياطي 
 ضربات القلب، الذي يساوي معدل ضربات القلب القصوى مطروحًا منه معدل ضربات القلب في الراحة 

جسم لها إيقاع ة( في الفي ظل المعلومات السابقة التي تشير إلى أن كثيرًا من الوظائف البيولوجية )الحيوي
يومي، هل من األفضل ممارسة النشاط البدني في الصباح أم في المساء؟ وهل أحدهما أكثر أمانًا من 
اآلخر؟ قبل محاولة اإلجابة على هذا السؤال يجدر اإلشارة إلى أن كلمة الصباح تعني الساعات المبكرة 

مساًء(. لقد  11-4مساء فترتي العصر والمساء )صباحًا(، بينما تعني كلمة ال 11-3حتى ما قبل الظهر )
 .بينت نتائج إحدى الدراسات التي ُأجريت بغرض معرفة تأثير ممارسة النشاط البدني في الصباح الباكر )

مساًء( على استجابة بعض الهرمونات في الجسم، إلى أنه ال يوجد تأثير  .صباحًا( مقارنة بالمساء )
تجابة هرمون النمو، بينما ظهر تأثير واضح لتوقيت ممارسة النشاط البدني لتوقيت النشاط البدني على اس

 في الصباح الباكر على استجابة هرمون الكورتيزول. 

أما ما يتعلق بتأثير توقيت ممارسة النشاط البدني على حاالت اإلصابة بأمراض القلب، فالبحوث في هذا 
لقلبية من جراء ممارسة النشاط البدني في الصباح الصدد ال تجد فروقًا ملحوظة بين نسبة اإلصابات ا

مقابل فترة المساء. ومن المعلوم أن هناك اعتقاد بين الناس بأن اإلصابات القلبية يزداد حدوثها في الصباح 
الباكر، غير أن دراسة ُأجريت على مرضى القلب الذين يمارسون أنشطة بدنية تأهيلية ممن تم تقسيمهم 

صباحًا( واألخرى تمارس في فترة ما  .ما تمارس النشاط البدني في الصباح الباكر )إلى مجموعتين أحداه
عصرًا(، قد بينت نتائجها عدم وجود فروق في حاالت حدوث المشكالت القلبية الناجمة عن  6بعد الظهر )

 الممارسة بين الذين يمارسون في الصباح مقارنة بمن يمارسون في فترة ما بعد الظهر. 

يزات ممارسة النشاط البدني في الصباح الباكر هو انخفاض تلوث الهواء مقارنة بفترة الظهر، أن من مم
على أن ممارسة النشاط البدني في الصباح الباكر تعني أيضًا أن الشخص سيحتاج إلى فترة أطول من 



 

 

مة لمزدحتمرينات اإلحماء، وفي كل األحوال ال ُينصح بممارسة النشاط البدني بالقرب من الشوارع ا
بالسيارات تجنبًا الستنشاق الهواء الملوث بعوادم السيارات، خاصة غاز أول أكسيد الكربون. ومن المعروف 

-8أن ممارسة النشاط البدني بشدة معتدلة تؤدي إلى زيادة حجم الهواء المستنشق بواسطة الرئتين بحوالي 
قرب سة النشاط البدني، كالمشي أو الجري، بالأضعاف ما يتم استنشاقه أثناء الراحة، وبالتالي فإن ممار  11

من الشوارع المزدحمة بالسيارات يقود إلى زيادة كمية الملوثات المستنشقة، والنتيجة هي تهيج المجاري 
 التنفسية لدى الفرد، وانخفاض أداءه البدني، واحتمال إصابته ببعض المشكالت الصحية. 

سة النشاط البدني في وسط النهار في الهواء الخارجي )حتى وال بد للممارس من أن يدرك أيضًا أن ممار 
وإن كان هناك غيوم أو في فصل الشتاء( يزيد من تعرضه لألشعة فوق البنفسجية وما يتبع ذلك من زيادة 
احتماالت اإلصابة بسرطان الجلد عند التعرض للشمس بشكل مطرد، والنصيحة التي يقدمها المختصون 

مارسة تدريباتهم البدنية في األماكن الخارجية، هي في أن يتجنبوا الممارسة بين لألشخاص الراغبين في م
 الساعة العاشرة صباحًا والرابعة عصرًا، حيث تكون أشعة الشمس في أكثر حالتها خطورة.

وعلى عكس النشاط البدني المعتدل الشدة الذي يؤدي إلى تحسين النوم، فإن النشاط البدني العنيف، خاصة 
القيام بممارسته قبل فترة النوم بقليل، يمكن أن يقود إلى تأخير حالة الشعور بالنوم لدى اإلنسان.  إذا تم

ويعتقد أن الرتفاع درجة حرارة الجسم الداخلية، الناجم عن النشاط البدني، دور في ذلك، كما أن ممارسة 
وجية في ا يؤثر على الساعة البيولالنشاط البدني العنيف قبل النوم ُيضعف من إفراز مادة الميالتونين، مم

الجسم، خاصة ما يتعلق بأوقات النوم، لذا ينبغي أن يكون توقيت ممارسة النشاط البدني العنيف بعيدًا عن 
فترة النوم بوقت كاٍف )قبل فترة النوم بعدة ساعات على األقل(. غير أنه من المالحظ أن غالبية األفراد 

الرياضيين( ال يعانون من أي تأثير سلبي ملحوظ من جراء ممارسة النشاط ذوي اللياقة البدنية العالية )ك
البدني العنيف قبل فترة النوم بمدة قصيرة، األمر الذي يجعل بعض الباحثين يستنتجون من ذلك أن لمستوى 

 اللياقة البدنية دور مؤثر على عالقة النشاط البدني بالنوم.

 

 


