
 النشاط البدني
 ما يصرفتتجاوز  وتتطّلب إنفاق كمية من الطاقة ،هو كل حركة جسمية تؤديها العضالت اهليكلية النشاط البدني

وهو يشمل أشكال الرياضة والتمارين الرياضية وأنشطة أخرى تنطوي على حركات بدنية وتتم . من طاقة أثناء الراحة
.ملنزلية وفالحة احلدائقيف إطار اللعب واملشي والقيام بالوظائف ا  

 يتكون برنامج ممارسة النشاط البدني من ثالث مراحل:

أسابيع من النشاط البدين املتدرج يف املدة والتكرار  6-4وتستمر من  :هي اكتساب اللياقة البدنية :المرحلة األولى
.الراحة ويف فرتة االسرتدادومن املالحظ مع مرور الوقت يف هذه املرحلة اخنفاض معدل ضربات القلب يف . والشدة  

زيادة مدة  خالهلاأسابيع يتم  6-4تدوم هذه املرحلة من و  ،تسمى مرحلة حتسن اللياقة البدنية المرحلة الثانية:
.النشاط البدين وشدته من أجل الوصول إىل مستوى لياقي أفضل  

خالل هذه املرحلة اإلبقاء على مستوى  حيث يتم ،وهي مرحلة احملافظة على مستوى اللياقة البدنية :المرحلة الثالثة
ويتم خالهلا تنويع األنشطة البدنية من أجل  ،أشهر فأكثر 6وتستمر هذه املرحلة من  ،اللياقة البدنية للممارس

                                                                . التشويق واحملافظة على اهتمام املمارس قدر املستطاع
                                                                    

 اممارسة قليل من النشاط البدني أفضل من العزوف عنه تمام  

مع مرور الوقت على زيادة فرتهتا وتواترها من النشاط البدين والعمل تدرجييًّا صغرية  بنسبينبغي للخاملني البدء 
املون أو البالغون الذين ال تسمح هلم حاالهتم املرضية بتجاوز حدود معّينة من جين وسيتمّكن البالغون اخل. وشّدهتا

 . منافع صحية إضافية إذا ما مارسوا املزيد من النشاط البدين

وقد يتعنّي على احلوامل ومن يعانون من أمراض قلبية اختاذ احتياطات إضافية والتماس املشورة الطبية قبل السعي إىل 
 . هبا من النشاط البدين املوصيات بلوغ املستوي



 نوع النشاط البدني وشدته:أ

من أجل تنمية اللياقة القلبية التنفسية حيث ينبغي أن  فإذا كان ؛من املمارسة نوع النشاط البدين على اهلدفيعتمد 
 )كاملشي واهلرولة واجلري وركوب الدراجة والسباحة(.يًّا يكون النشاط املمارس هوائ

حتسني املرونة عن طريق مترينات ويتم يكون النشاط مترينات القوة العضلية، فياقة العضلية الغرض تنمية اللاذا كان أما 
 (.لة تساعد على زيادة كثافة العظاماإلطالة أو من أجل زيادة كثافة العظام )اهلرو 

 نواعه:أ

  االنشطة البدنية المعتدلة الشدة:

ي السابق تولدت إىل العلماء واملختصني يف صحة اإلنسان حول النشاط على مدى العقود األخرية من القرن امليالد
على االنسان البالغ ممارسة  خلصت هذه اجلهود العملية إىل أنو  ،ا لعمره وحالته الصحيةالبدين املناسب للفرد تبع  

 .يكن كلهان مل إ سبوعمعظم أيام األيًّا دقيقة على األقل يوم 03معتدل الشدة ملدة  بدينّ  نشاط

تشذيب األشجار يف  ،الرقص الرياضي ساعة(،كم يف ال 66أقل من ) ركوب الدراجة ساعة(،ال كم يف  6.6املشي )
 .الرياضات اهلوائية املائية، لعبة اجلولف التنس)زوجي(، احلديقة املنزلية وتنسيقها

 :نشطة البدنية المرتفعة الشدةاأل

 .ساعة(كم يف ال 8) اجلري

لعبة كرة السلة  ،السباحة ساعة (،كم يف ال 66من ساعة، ركوب الدراجة )أكثر ال كم يف (2.76اهلرولة السريعة )
 .نط احلبل التمارين الرياضية اهلوائية التنس)فردي(،

 :مدة النشاط البدني

وتتناسب مدة النشاط  البدين مع  )يف كل مرة(يًّا ها أثناء ممارسة النشاط البدين يومءوهي املدة اليت ينبغي قضا
 ته.شد



 مع األخذ يف احلسبان مدة اإلمحاء والتهدئة. حتديد املدة على الغرض من املمارسة ويعتمد

 .( دقيقة63-03أجل تعزيز الصحة ) من إذا كان 

 .دقيقة( 63-73) من أجل تنمية اللياقة البدنية

 . دقيقة يف اليوم( 03-63) من أجل خفض الوزن

 رية:ا للفئة العمالنشاط البدني الموصي به تبع  

وهي مشتقة من  ،ا للفئة العمريةالموضحة أدناه هي اإلرشادات الموصي بها للسعوديين تبع   ةالبدني اتالنشاط
 اإلرشادات والتوصيات الصادرة من المنظمات والهيئات الصحية الدولية.

 سنة( 67-6)األطفال            

دقيقة  66تقل فرتة النشاط الواحد عن  على أن ال ،من النشاط البدينيًّا من ساعة اىل عدة ساعات يوم 
اب اإللكرتونية أو كما ال ينبغي  أن تزيد فرتات اخلمول البدين )كمشاهدة التلفزيون أو ممارسة األلع. متصلة

 .يف هنار اليوم عن ساعتني متصلتني (نرتنتاستخدام اإل
 (62-60) المراهقون

 ،خر على هيئة لعب حركي حرصف اآلمربمج والننصفه يف نشاط بدين ، ساعتان من النشاط البدين اليومي 
كما ينبغي أن تتضمن تلك األنشطة أنشطة بدنية مرتفعة الشدة . على أن تكون معظم تلك األنشطة هوائية

مع تقليل فرتات  على األقل، سبوعثالث مرات يف األتقوية العضالت وتعزيز قوة العظام، مبا يف ذلك أنشطة 
              . ى يف اليوماخلمول إىل ساعتني حبد أقص

 سنة( 64-68) الراشدون 
)مخسة أيام  سبوعمعظم أيام األ دقيقة من النشاط البدين اهلوائي املعتدل الشدة نيممارسة من ساعتني إىل ثالث 

أو  ،كالعمل يف احلديقة  البدنية احلياتية األعمال ،السباحة، الدراجة ركوب ،اهلرولة، مثل املشي، فأكثر(
على أن ال ، سبوعدقيقة على األقل يف األ 663أي االخنراط يف أنشطة بدنية  ،ملنزلية معتدلة الشدةاألعمال ا

 دقائق متصلة. 63تقل كل فرتة من النشاط عن 



يف مرات  0-7مبعدل  أسبوعكل   (ساعةدقيقة ) 63دقيقة اىل 66القيام بتمرينات تقوية العضالت من  
 .سبوعمبعدل ثالث مرات يف األ ية مرونة العضالت واملفاصل()لتنم مع إجراء مترينات إطالة سبوعاأل

 سنة فأكثر(66)كبار السن 
هم وصفة النشاط البدين ؤ ، فيمكن إعطاوحالتهم الصحية جيدة، مزمنة اكبار السن الذين ال يعانون أمراض   

 .ن التغريات الوظيفية نتيجة العمرلكن ينبغي األخذ باحلسبا ،للراشدين

 :شاط البدنيممارسة الن أهمية

 :تكمن أهمية ممارسة النشاط البدني المنتظم في ثالثة جوانب أساسية

باجلهازين األيضي واهلرموين وانتهاء  ء احتسني وظائف أجهزة عديدة من اجلسم ورفع كفاءهتا بد :ولالجانب األ
 باجلهازين العصيب والعضلي.

مثل أمراض القلب  ،املزمنة منها، خصوص ا الصحيةت يتمثل يف الوقاية من بعض األمراض واملشكال :الجانب الثاني
 نات كسرطان القولون وسرطان الثدي.وبعض أنواع السرطا ،هشاشة العظام السكري من النوع الثاين، التاجية،

وحتسني  ،لق والتوتروالق كآبةاخلفض من أعراض  ال فهي هم النشاط البدين فيهاما املشكالت الصحية اليت يسأ
 .ةالصحة النفسي

الوقاية من السمنة والتخلص  يف الفعال اإلسهامزيادة الطاقة املصروفة من قبل اجلسم وبالتايل  :الجانب الثالث
 .منها

 لدى الناشئة:بانتظام  ممارسة النشاط البدني ائد فو 

 القلب والرئتني كفاءةمستوى   زيادة. 
 زيادة مستوى كفاءة العضالت ومرونة اجلسم.  
 ومكافحة السمنةجلسم خفض نسبة الشحوم يف ا. 
 زيادة كثافة العظام. 



 .خفض مستوى الدهون الدم 
  لألنسولني.يًّا زيادة حساسية اخلالو اإلصابة بأمراض القلب  أخطاراخنفاض 
 .حتسني الصحة النفسية للناشئة وزيادة الشعور بالثقة 
 كآبةخفض أعراض القلق وال . 
 .مساعدة الناشئة على النمو االجتماعي السوي 

 :ممارسة النشاط البدني بانتظام لدى البالغين فوائد

 ارتفاع كفاءة القلب والرئتني . 
 .حتسني لياقة العضالت ومرونة املفاصل 
  اإلصابة بأمراض شرايني القلب التاجية . أخطاراخنفاض 
 .خفض نسبة الشحوم يف اجلسم 
 على سيولة الدم. يساعدمما ، ربين( يف الدميزيادة احنالل مادة)الف 
 ل من التصاق الصفائح الدموية مما خيفض من فرص حدوث اجللطة.قالاإل 
 مما خيفض سكر الدم. لألنسولنياجلسم ا يزيادة حساسية خال 
 .زيادة كثافة العظام مما يقلل احتمال تعرضها للكسر 
 كآبةخفض القلق والتوتر وال. 
 خفض احتمال اإلصابة بسرطان الثدي والقولون . 

 

 :مارستك النشاط البدنينصائح وإرشادات عامة عند م

:صابةتجنب اإل  

 بالتهدئة، االنتهاء مث باإلمحاء ملدة مخس دقائق )نشاط خفيف( ءممارسة النشاط البدين جيب البد ءبد عند 
 .مترينات اإلطالة )متدد العضالت( وعند  االنتهاء البد من عمل



  حذاء خاص يساعد على امتصاص على املمارس ارتداء احلذاء الرياضي املناسب، فاهلرولة واجلري هلما
األخرى كالتنس وغريها هلا  اتي الكاحل والركبة، كما أن الرياضالصدمات ويقلل من اإلجهاد على مفصل

 أحذيتها املناسبة اليت متنع االنزالق.
   لذلك من الضروري ممارسة التمارين  ؛يف الركبة والكاحل وأملـ اا على املفاصل قد تسبب التمارين ضغط

 يم وعدم اجهاد أي مفصل.بشكل سل
 .جيب بدء املمارسة باإلمحاء مث االنتهاء بالتهدئة، مع عدم إغفال مترينات اإلطالة 
 يست اإلسفلتية أو يستحسن يف حالة اهلرولة أو اجلري أن يتم ذلك على أرض لينة كاألرض الرتابية  ول

 على املفاصل. ا تسببان إجهاد  نياإلمسنتية اللت
 :تمارين الرياضيةالالبدء بعمل  استشارة الطبيب قبل

  تشــري التوصــيات الصــادرة مــن اجلمعيــات الطبيــة املتخصصــة إىل أن أي شــخص دون األربعــني مــن العمــر وال
صحية مهيأة لإلصابة بأمراض القلب التاجية، ميكنـه ممارسـة  أخطاريعاين مشكالت صحية، وليس لديه أي 

 .النشاط البدين بدون احلاجة إىل إجراء كشف طيب
 ؟يجب استشارة الطبيب قبل البدء بعمل تمارين الرياضيةمتى 

 امسة واخلمسني من العمر للسيداتمن هو فوق اخلامسة واألربعني من العمر للرجال واخل. 
  اإلصابة بأمراض القلـب )مثـل ارتفـاع ضـغط الـدم، أو زيـادة الكوليسـرتول يف الـدم، أو مـن  أخطارممن يعانون

 اء السكري(.املدخنني، أو يعاين من د
  ،وأمراض الرئة أو مرضى الكبد( الربواملرضى الذين يعانون من أمراض )الكلى. 
   سـنة، فيلزمـه إجـراء  66ممن لديه تاريخ عائلي كمن أصيب أحـد والديـه أو أخوتـه بـأمراض القلـب قبـل عمـر

 الفحص الطيب مبا يف ذلك عمل ختطيط للقلب أثناء اجلهد.
 ينبغي على املمارس أن يتوقف عن املمارسة عند شعوره بأمل يف الصدر  :لبدينلنشاط اعند القيام مبمارسة ا

أو الكتفني، أو شعوره بضيق يف التنفس، أو الشعور  بالدوخة أو الغثيان، أو ما شابه ذلك، ومن مث عليه 
  . استشارة الطبيب

 :ب  تجن  

  ألن األوعية الدموية تكون  انظر   ؛ةجتنب احلمام الساخن أو محام البخار بعد ممارسة النشاط البدين مباشر
قد يؤدي إىل  متسعة بعد النشاط البدين مباشرة، واحلمام الساخن أو الساونا تزيد من اتساعها، مما 



عند فقدان كمية من السوائل أثناء ممارسة النشاط البدين، كما  ، خصوص ااخنفاض ضغط الدم الشرياين،
 ل إىل الساونا.ينبغي تعويض السوائل املفقودة قبل الدخو 

 فلونزا مثال  عند حدوث التهاب يف احللق أو يف الصدر أو ارتفاع درجة حرارة اجلسم نتيجة لإلصابة باألن: 
معاودة املمارسة، ولكن   هجهد، وبعد حتسن احلالة الصحية ميكنأي نشاط بدين يستحسن عدم مزاولة

 . بالتدريج
 :الحذاء المناسب أثناء ممارسة التمارين الرياضية

يعد احلذاء الرياضي املالئم ملمارسة النشاط البدين عنصر مهم من العناصر املهيـأة للممارسـة االمنـة والسـليمة للشـخص 
 وتسهم يف متتعه البدين واالستمرار فيه،لذا فمن الضروري جدا اختيار احلذاء املناسب لنوع النشاط البدين املمارس 

كمـا ينبغـي   القـدم، يالمـس أمخـص ذيلنعـل هـو ذلـك اجلـزء مـن احلـذاء الـ)وا ينبغي أن يتصف  حذاء املشي بنعل مـرن 
أن حيتوي احلذاء على لبادات حتت العقب وتـأ  تلـك اللبـادات علـى هيئـة  هـالم السـيليكون أو فقاعـات هوائيـة أو مـا 

القـــدم وبالتـــايل ختفيـــف اإلجهـــاد احلاصـــل علـــى ، مـــن أجـــل امتصـــاص قـــوة االرتطـــام بـــاألرض أثنـــاء املشـــي، شـــابه ذلـــك
ســم بــني  مــع وجــود مســافة  حبــوايل ا ،ملقــاس القــدم ان يكــون احلــذاء مناســب  ومفاصــل الطــرف الســفلي للجســم .وينبغــي أ

   .مقدمة احلذاء وأصابع القدم

 حذاء الجري:

وينبغي أن يتصف ، وهو حذاء يصلح للجري واهلرولة ممن تسمح لياقته البدنية مبمارسة هذا النوع من النشاط البدين 
كما  اجلري بلبادات حتت القدم وحتت العقب من أجل امتصاص االرتطام باألرض أثناء اهلرولة أو اجلري، حذاء

كي يتم منع القدم من الدوران إىل الداخل أو إىل اخلارج أثناء   ؛ا للعقب ولقوس القدما جيد  ينبغي أن يوفر احلذاء دعم  
 عملية اجلري.

:تحذاء التمرينا  

ا لقوة ارتطام نظر   ؛على املفاصل والعظام اا ملحوظ  ت اهلوائية من الرياضات اليت تلقي عبئ  تعد معظم دروس التمرينا
الذي حيتوي على  م اختيار احلذاءلذلك ينبغي أن يت ؛أثناء ممارسة تلك التمرينات البدنية اوتكرار   االقدم باألرض مرار  



إىل حد ما مع ا ي  ينبغي أن يكون نعل احلذاء قاس كما ا للعقب،ا جيد  وكذلك يوفر دعم  ، دات حتت القدم والعقبالب
.توفري أكرب  قدر من حرية احلركة مرونة فيما حتت أمخص القدمني من أجل  

:حذاء رياضة التنس  

إن ارتداء حذاء املشي أو اهلرولة ومن مث ممارسة رياضة التنس سوف يؤدي إىل زيادة احتماالت حدوث إصابة 
بغي ارتداء احلذاء اجليد للتنس بدعم قوي للقدم والعقب وصفات أخرى توفر الثبات لذا ين ؛مفصل الكاحلو للقدمني 

 لقدم املمارس ومتنع االنزالق.

جدول يوضح  كمية الطاقة المصروفة أثناء بعض األنشطة البدنية بالبوند من وزن  جسم لرجل وزنه 9696 
 كجم في) الساعة- نصف ساعة(:

9696  الطاقة المصروفة لرجل وزنه وع النشاط البدني ن   
/ساعةكجمالطاقة المصروفة    الطاقة المصروفة 

/نصف ساعةكجم  
 

 نشاط بدني متوسط الشدة  
يف الساعة( كم  6.6) املشي العادي 60.6 672  

بالدقيقة( كم 66ركوب الدراجة )أقل من  66.8 606.6  
(اللعبة أدوات محل مع املشي) اجلولف لعبة 24.8 640.2  
الرياضيرقص ال 640.2 24.8  
فيفةاخلتمرينات ال 40.0 00.8  

 مترينات اإلطالة 43.8 86.6

 تسلق اجلبال 80.0 662.8

 نشاط بدني قوي الشدة  
 يف الساعة( كم  8الركض/ القفز ) 600.8 762.6
 الساعة( كم يف  66)أكثر من  ركوب الدراجة 600.8 762.6



 رتوحييةالسباحة ال 666.2 706.0
 تمرينات اهلوائيةال 638.0 762.2
 يف الساعة( كم 2.76املشي ) 634.0 738.2
 كرة السلة )قوية الشدة( 00.8 600.6
 )مثل تقطيع اخلشب( أعمال احلديقة قوية الشدة 00.8 600.6

 رفع  األثقال )هجهود قوي( 00.8 600.6

 وصفات النشاط البدني في بعض  حاالت المرض:

الطبيب المختص. الستشارةبعد الرجوع التدريبات اال بهذهالقيام ال يتم   

 وصفة النشاط البدني للمصابين بارتفاع ضغط الدم الشرياني:

 .ضغط الدمحلاالت ارتفاع  ايعد النشاط البدين وقاية وعالج   
 .سبوعكل يوم أو معظم أيام األ،  دقيقة على األقل 03ينبغي ممارسة نشاط معتدل الشدة ملدة  
، كوب الدراجة الثابتةر اهلرولة، ،ا( مثل املشي السريع)حتمليًّ يًّا البدين هوائينبغي أن يكون نوع النشاط  

 التنس األرضي.، كرة السلة،  السباحة
 ساعة بعد املمارسة. 77جرعة واحدة من النشاط البدين كفيلة خبفض الضغط ملدة تصل إىل  
 .قبل النشاط البدين وص اخصملمارسة و ا ءالبد لضغط الدم أن يكون حتت التحكم )حتت السيطرة ( قبل بد 

 وصفة النشاط البدني للبدناء )لخفض الوزن(:

كاملشي    ،(Low impact) املفاصل  ممارسة نشاط بدين هوائي معتدل الشدة ليس فيه إجهاد على 
          . كرة الريشةو  وجهاز اخلطى التجديفو  التزجلوجهاز حماكاة  أو العادية والسباحةوركوب الدراجة الثابتة 

 على املفاصل. األهنا تسبب إجهاد   ؛ينبغي جتنب اهلرولة واجلري لذوي األوزان الثقيلة 



أيام  6) سبوعاألأو معظم أيام يًّا دقيقة يوم 03-63من أجل إنقاص الوزن ينبغي ممارسة نشاط بدين ملدة  
اط البدين تقدر ويتم فيها صرف طاقة حمسوسة من خالل النشسبوع، دقيقة يف األ 033أو ما يعادل  فأكثر(

 .سبوع(كيلو سعر حراري أو أكثر يف األ7333)ـ ب
 أهم من شدة النشاط. سبوعتعد مدة النشاط البدين ومرات تكراره يف األ 
 63لتصل بعد فرتة من التدرج إىل سبوع، ينبغي زيادة مدة النشاط البدين بالتدريج وعدة مرات تكراره يف األ 

 .سبوعم األأو معظم أيايًّا دقيقة أو أكثر يوم
 يف القدم أو يف الركبة. تكالمشينبغي تنويع النشاط بني املشي والسباحة أو ركوب الدراجة ملن يعانون  

 :وصفة النشاط البدني لمرضى السكري من النوع الثاني

 دقيقة فيما 63ميتد بعد فرتة من التدرج إىل ، دقيقة على األقل 03ممارسة نشاط بدين هوائي ملدة  
 .سبوعاألأو معظم أيام يًّا ذلك يومويكون ، بعد

يف شبكية العني أو ارتفاع يف ضغط الدم الشرياين ممارسة مترينات  مشكالتميكن ملن ليس لديهم  
 .سبوعمعتدلة لتقوية العضالت مبعدل مرتني يف األ

دة اجلسم، حىت تتم االستفااألنشطة البدنية املمارسة لتشمل مجيع العضالت الرئيسية يف  ينبغي تنوع 
حتريك ، بعد فرتة من التدرج، فمثال ميكن يف برنامج للمشي السريع، القصوى من النشاط البدين

 فيما بعد وضع أثقال خفيفة على املعصمني. أو ، اليدين أثناء املشي
حيث تضمحل فوائد النشاط البدين ملرضى السكري ، البد من االنتظام يف ممارسة النشاط البدين 

 ني.أسبوعإىل  أسبوعبعد التوقف من 
عليهم جتنب ممارسة جيب يف القدمني، حيث  مشكالتينبغي االهتمام باملرضى الذين لديهم  

 خر.آكوب الدراجة الثابتة يف يوم ر و ا والسباحة يًّ املشي يوم وممارسة اجلري،
هالم السليكا  -جيدةواملتضمن بطانات ، البد من استخدام احلذاء اجليد املناسب لقدم املريض 

 اهلواء مع العناية باجلوارب القطنية اليت متتص العرق.  اتوفقاع



جتنب ممارسة النشاط البدين إذا كان مستوى السكري يف الدم أقل ، يف حالة استخدام األنسولني 
 ملجم /دسل فأكثر. 763ملجم/دسل أو يكون قد وصل إىل 633من 

 البدين .جتنب حقن األنسولني بالقرب من العضالت اليت تستخدم يف النشاط  
 جتنب حدوث اجلفاف وذلك بتناول السوائل باستمرار. 

 :) osteoarthritis) لمرضى اعتالل المفاصل العظمية البدنيوصفة النشاط 
إىل معتدل الشدة ملدة  اعلى املفاصل ويكون خفيف   اينبغي ممارسة نشاط بدين هوائي ال يلقي ضغط   

أو السباحة وركوب الدراجة  ، اذا كان ممكن  املشي إ :مثال ،سبوعمرات يف األ 4-0، دقيقة 03
 الثابتة.

جراء مترينات املرونة كل يوم إو سبوع، مرات يف األ 0-7البد من تقوية العضالت  احمليطة باملفصل، 
 .ليومية للمريضوحتسني منط احلياة ا، دقائق للمحافظة على املدى احلركي للمفصل 6-63
من أجل خفض  ،ادة لاللتهاب قبل املمارسة بساعةة املضينبغي بعد استشارة الطبيب تناول األدوي 

 األمل وحدة االلتهاب لدى املريض.
النشاط البدين الذي يتضمن حركة متواصلة لذلك  ممارسةعند حدوث االلتهابات احلادة قم بتأجيل  

عندما ، خصوص ا لثابتة أو السباحة أفضل من املشيا بأن ممارسة ركوب الدراجة اـ  علم، املفصل
كما أن املشي أفضل من السباحة عندما يكون أي من  ،ا بااللتهابكون مفصل الركبة مصاب  ي

 ا.أو الرسغ ملتهب   مفصل الكتف

 وصفة النشاط البدني للمرأة الحامل:               

يعتمد نوع النشاط البدين  وشدته على صحة املرأة احلامل ومقدار نشاطها البدين قبل  
ال البد من استشارة الطبيب  املختص للتأكد من عدم وجود أي ويف كل األحو  ، احلمل
 موانع.

نشاط  صحية بعد استشارة الطبيب ممارسة مشكالتية أللمرأة احلامل اليت ال تعاين ينبغي  
 .سبوعيف األ  دقيقة(ني وثالثني)ساعت دقيقة 663دة بدين منخفض إىل معتدل الشدة مل



ا وسالمة من مان  أركوب الدراجة الثابتة أكثر ا أن املشي والسباحة أنشطة مناسبة،كم 
 اهلرولة .

 (.اهلوائية  مثل  )املشي، السباحة كما ميكن ممارسة التمرينات 
 ة بدنية قد تقود إىل اختالل توازن اجلسم أو اىل كثرة  اهتزازه.طممارسة أنش ال ينبغي 
ا نظر   ؛فرتة احلملنشاط البدين مع مرور ينبغي على املرأة احلامل ختفيض شدة ممارسة ال 

 عليها.يًّا إضاف الزيادة وزن اجلسم الذي يلقي بدوره عبئ  
بعد الشهر الرابع من  ، خصوص ااالستلقاءينبغي جتنب إجراء التمرينات البدنية يف وضع  

ق العائد الوريدي وّ جوف السفلي، مما يعدة حجم الرحم تضغط على الوريد األاحلمل )زيا
 من الدم(.

، (هلرولة واجلرينشطة البدنية ذات االرتطام القوي مثل)اأة احلامل جتنب األينبغي على املر  
 نط احلبل، كرة السلة، كرة الطائرة وغريها . ،القفز والوثب ،على سطح صلب خصوص ا

التغري  للحامل بسبباالبتعاد عن االنشطة اليت قد تسبب إصابة عضلية أو هيكلية  
 كما يف كرة السلة.خرين  باآل االحتكاكاملفاجئ لوضع اجلسم أو 

اليت تؤدي لثين املفصل إىل أقصى  stretching) ينبغي جتنب ممارسة مترينات اإلطالة ) 
 لزيادة ليونة األنسجة احمليطة باملفصل أثناء فرتة احلمل. انظر   ؛درجة

درجة حرارة  ال ترتفعحىت  ؛ينبغي جتنب ممارسة النشاط البدين يف اجلو احلار أو الرطب 
 اجلسم.

 6-4ميكن بعد استشارة الطبيب استئناف النشاط البدين بعد الوالدة العادية حبوايل  
 الوالدة القيصرية بعشرة أسابيع. أسابيع، وبعد

 المراجع:

 منظمة الصحة العاملية -

sicalactivity/PA_Recommendations_AR.pdfhttp://www.who.int/dietphy 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/PA_Recommendations_AR.pdf
http://www.who.int/dietphysicalactivity/PA_Recommendations_AR.pdf


http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/en/in 

 مريكي.مراض والوقاية منها األمركز األ -

http://www.cdc.gov/physicalactivity/data/facts.html 

choose my plate.gov 

http://www.cdc.gov/physicalactivity/data/facts.html 
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