للرياضة البدنية أهمية كبرى في الحياة ،وهي
ً
تشكل عامال مهمًا من عوامل االرتقاء بجودة الحياة
 ..وسوف أقصر الكتابة في هذه املقالة على رياضة
الجري وفوائدها العديدة وخصوصًا للصحة النفسية
لإلنسان .بعد االنتهاء من الكتابة ترددت في تغيير
العنوان ليكون« :اعتمدوا الجري لتحسني صحتكم
النفسية» ،لكني راجعت نفسي وأبقيت على العنوان
أعاله ألني وجدت أنه أكثر حيادية ،ألترك للقارئ
العزيز أن يكتشف بنفسه ما للجري من فوائد ثبت
صحتها باألدلة القاطعة ومجريات األحداث الفعلية
ً
فضال عن األبحاث العلمية ،فللجري فوائد عديدة
أكثر من مجرد تخفيف ضغوط الحياة ،كما يتضح في
الكلمات اآلتية:

رياضة الجرى والصحة النفسية

ال يستطيع أحد أن يجادل في أن
صحة اإلنسان هي مزيج من صحة
الجسد والنفس والعقل ،وهي كلها
عناصر متكاملة وتتفاعل مع بعضها
البعض بالتأثير والتأثر كأجزاء في
ماكينة واحدة .يقول املثل اإلسباني:
A man too busy to take care of his
health is like a mechanic too busy
 .to take care of his toolsبما معناه أن
الرجل املشغول جدًا لدرجة أنه ال يجد
وقتًا للعناية بصحته مثل امليكانيكي
املشغول جدًا لدرجة أنه ال يجد وقتًا
للعناية بأدواته.
عندما تداهمنا الضغوط يتجه
العداؤون لربط أحذية الجري،
واالنطالق على الطريق ،وسرعان ما
يجدون أنفسهم وقد تحسن مزاجهم
وارتفعت معنوياتهم وتخلصوا من
بعض إحباطاتهم .ال تقتصر الفوائد
النفسية للجري فقط على الوصول
للبهجة في حياتنا التي يصفها
العداؤون وكثيرا ما يتكلمون عنها ،وقد
قال قائل ذات يوم« :ابتهج ،فاالبتهاج
هو أفضل دواء لكل داء» .إن الجري،
على قدر بساطته ،هو عالج طبيعي
جداّ ،
وفعال جدا ،وغير مكلف أبدًا ..
ّ
إنه أحد أفضل الطرق للتعامل الفعال
مع كثير من مصاعب الحياة مثل
الضغوط ،واألرق ،والقلق ،واالكتئاب
وحتى أنه أيضًا ثبتت فعاليته في عالج
اإلدمان .وفيما يلي تجد عزيزي القارئ
بعضا من الفوائد العديدة التي يمكن
للجري أن يغني بها صحتنا النفسية:
الجري يقلل الضغوط
إذا سبق لك أن جربت الجري بعد
عناء يوم عمل شاق ،فربما تكون قد
الحظت أن االنطالق على الطريق أو
الجري على جهاز «الجري /املشي» ،قد
ّ
خفف كثيرا من حدة شعورك بالتوتر
والضغط العصبي .فالجري
واإلجهاد
ِّ
يمكن أن يعزز قوة أجسامنا على
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طه عبدالباقى الطوخى
كاتب ومترجم من مصر

التعامل مع الضغوط ،كما أنه أيضًا
يشكل لنا طريقة إلهاء عن أي مشاكل
قد تسبب لنا القلق أو التوتر .إنه حل
طبيعي بامتياز لحاالت مثل (واجه أو
اهرب  )fight or flightالتي قد نتعرض
لها في مواقف ضاغطة.
إن الطبيعة اإليقاعية املتكررة
لضرب األرض بأقدامنا ،الواحدة تلو
األخرى ،يمكن أيضا أن تكون طريقة
عظيمة الفائدة لالسترخاء وتلطيف
وتسكني أجسامنا .يمكننا أثناء الجري
أن نركز على تنفسنا وصوت ارتطام
أقدامنا باألرض ،ثم نبدأ في تناسي
أي مزعجات او منغصات نقابلها.
يسمح لنا الجري أيضا بأن ننأى
بأنفسنا خارج هذه املناطق ،وأن نعيد
لها التوازن بعد يوم عمل شاق.
الجري يقلل أعراض االكتئاب
أظهرت الدراسات واألبحاث
العلمية أن تمرينات القلب املنتظمة
مثل الجري يمكن أن تقلل أعراض
االكتئاب .ذلك أن بعض أشكال
االكتئاب ينتج عن نقص في الناقالت
العصبية مثل السيروتونني والدوبامني،
ويساعد الجري أجسامنا على إفراز
هذه املواد الكيميائية التي تفيدنا
تحسني مزاجنا ونظرتنا
كثيرا في
ً
للمستقبل .وفضال عن ذلك ،فالجري
ِّ
يحفز أجسامنا أيضًا على إفراز
اإلندورفينات وهي مضادات االكتئاب
الطبيعية التي يمكن أن تقودنا إلى
الشعور بالنشاط والخفة ،بل والنشوة
أيضا.
وفي أبحاث واستقصاءات عديدة،
قرر مرضى االكتئاب أن الجري قد
أدى إلى تقليل الشد َّ العصبي والتوتر
الذي ينتابهم ،كما خفض من شعورهم

بالتعب واإلجهاد ،كما قرروا أنهم
شعروا بعد انتظامهم في برامج الجري
أنهم أصبحوا أقل ارتباكًا في حياتهم
وأكثر تنظيمًا .ويمكن للجري أيضًا
أن يوفر ملرضى االكتئاب شيئًا آخر
يمكنهم التركيز عليه ،بما يزودهم
بنوع من اإللهاء ،كما تقدم ذكره ،عن
أي أفكار سلبية اكتئابية تراودهم.
الجري يخفض الشعور بالقلق
وجد العلماء أن االشتراك املنتظم
في التمارين الحيهوائية aerobics
تناقصًا في
مثل الجري قد أظهر
ّ
املستويات الكلية للتوتر ،كما قلل من
إفراز هرمونات الضغوط وأسهم في
رفع وإحداث توازن واستقرار وثبات
في املزاج .فمجرد خمس دقائق فقط
من التمارين الحيهوائية يمكن أن
يكون لها تأثيرات مضادة للقلق .وقد
أظهر الناس القلقون بعد فترات
التمرين ،أنهم أصبحوا أقل عرضة
للنرفزة والتوتر وفرط النشاط.
كما أن الجري ،مع كل ما يحدثه من
ً
إلهاء
تنشيط وتحفيز ،يوفر أيضًا
بجمال الطبيعة ،فيعمل عمله كترياق
شاف مضاد الضطرابات ّ الحصر
ٍ
النفسي والقلق .يقول أحد العدائني« :ال
يجعلنا الجري فقط نحتفظ بشبابنا،
ولكنه أيضا يحفظ نظرتنا لألهمية
النسبية لألشياء .ويعتبر الجري نوعًا
من اللعب ،ألننا حتى إذا اجتهدنا في
أدائه ،يكون فيه الشفاء من عناء وقلق
الحياة اليومية».
الجري يساعد في تحديد األهداف
وجدت الدراسات والبحوث أيضًا أن
تحديد الهدف هو خطوة هامة جدًا في
طريق الشفاء من األمراض النفسية.
إن تحديد األهداف ِّ
يحسن أيضًا من
الدافع لدى الناس ويساعد في تنمية
عادة الجري املنتظم.
وحيث إن أي شعور قد يراود املرء
باالرتباك أو عدم االستعداد أو عدم

التنظيم يمكن أن يؤدي إلى تفاقم
إحساسنا بالضغوط ،إذًا ،يمكن
لبرنامج ثابت ومناسب للجري أن
يشكل إضافات إيجابية لحياتنا
اليومية ّتقلل من شعورنا بالضغوط.
ويقول عداء آخر« :يمثل الجري بالنسبة
لي أعظم طريقة ألبدأ يومي ،وأشحذ
طاقتي ،وأنال بضع دقائق للتخطيط
وترتيب أولوياتي».
فأنت عندما تتوجه خارجًا للجري،
فقد حددت لنفسك هدفًا فوريًا،
يعطيك تحقيقه شعورًا قويًا باإلنجاز
ِّ
يعزز كثيرًا من ثقتك بنفسك .ويمكنك
أيضًا أن تضع أهدافًا أسبوعية ،مثل
الجري ثالثني دقيقة على األقل لثالث
مرات في األسبوع ،أو زيادة املسافة
كيلومتر
التي تقطعها أسبوعيًا بمقدار
ً
واحد أو حتى نصف كيلومتر مثال.
ويفيدنا كثيرًا االشتراك في سباقات
خفيفة ( 5كلم فقط) كهدف مرحلي
ممتاز في البداية يمكن أن نعمل
على تحقيقه ،توطئة الشتراكنا في
السباقات األطول مثل نصف املاراثون
واملاراثون( .مالحظة :املاراثون سباق
في الجري املتواصل ملسافة 42,192
كيلومتر ،والرقم العاملي الحالي
للرجال هو  2:02:57ساعة سجله
العداء الكيني دينيس كيميتو Dennis
 Kimettoفي ماراثون برلني بتاريخ 28
سبتمبر .)2014
الجري يقوي الثقة بالنفس
يمكن للجري أن يعطي دفعة هائلة
للثقة ّ ،وخصوصًا في البداية ،فإذا
كنت عد ًاء مبتدئا سوف تالحظ تقدمًا
كبيرًا بممارستك لعادتك الجديدة،
حيث تبدأ في فقدان الوزن ،وتقوية
العضالت ،وزيادة لياقتك البدنية
وقدرتك على التحمل ،وتحسني مظهر
جسمك ،فتتحسن بذلك كثيرًا رؤيتك
لذاتك الجديدة.
وكشخص رياضي ،يتطلب الجري

منك أن تعتمد على نفسك لتحقيق
ويقول
التقدم والوصول ألهدافكّ .
عداء ثالث« :لم يولد أحد وهو عداء
مثالي .ولن يصبح أي منا كذلك.
لكننا من خالل خطواتنا املتزايدة
نستطيع أن نصبح أفضل .وهنا يكمن
جمال الرياضة :ال توجد اختصارات،
اليعطينا أحد شيئًا ،فنحن نكسب
بأنفسنًا كل كيلومتر نقطعه ،كما نكسب
بأنفسنا كل نتيجة».
ومع كل مرة تجري فيها ،ستسنح
لك فرص أخرى جديدة الستخدام
حافزك وتصميمك على النجاح .وكل
هذه املمارسات ستقودك إلى وعي أكبر
وإحساس أقوى بالنفس وبما يمكن أن
يساعدك في أن تتعامل بشكل أفضل
مع الضغوط في حياتك.
إن إنهاءك أي سباق بنجاح ،أو
الوصول لهدفك املرحلي في الجري
سيشجعك على االستمرار في
الجري ووضع أهداف أخرى جديدة.
وبقبولك تحديات جديدة ستكتشف
شعورا جديدا بالتحكم والسيطرة
على النفس ،واالنضباط ،وااللتزام،
والتصميم وقوة اإلرادة ،والثقة
بالنفس .وستساعدك الثقة املتزايدة
والطاقة املتجددة على تحفيز نفسك
ملتابعة أهدافك األخرى في حياتك
وتحقيق النجاح في املجاالت األخرى.
الجري ُي ِّ
حسن من جودة النوم
كثيرًا ما يعاني األشخاص
املعرضون لالكتئاب والضغوط والقلق
من األرق ،الذي يسهم في تفاقم
ِّ
ويحسن
هذه األعراض أكثر وأكثر.
االنتظام في برنامج للجري من جودة
النوم لسبب بسيط وهو أنه يجعل
االنتقال بني مراحل النوم املختلفة أكثر
انتظامًا (انظر مقالة الكاتب «النوم ..
مراحله وكيف يؤثر في املخ») .وبمجرد
أن تشفى من تأثير الضغوط عليك
من خالل الجري ،سيصبح خلودك
للنوم أسهل من ذي قبل .وبحلول الليل
ستشعر أيضًا بالتعب وبذلك لن تتقلب
كثيرًا في الفراش كما كنت تفعل سابقًا.
وكفائدة إضافية ،يمكن أن يؤدي النوم
األفضل بالتالي إلى تحسني إدائك في
الجري ،وبذلك تنال فرصة أفضل
للشفاء.
الجري يشجع على التفاعل
االجتماعي
يفيدنا الجري بطريقة أخرى،
وهي أنه يساعدنا في التخفيف من
حدة الضغوط والقلق واالكتئاب بما
يوفر لنا من فرص عديدة للتفاعل مع
ّ
العدائني اآلخرين سواء كان ذلك أثناء
السباقات املختلفة أو أثناء التمرين
أو في صالة األلعاب (الجيم) أو من
خالل التواجد في نوادي الجري بصفة
عامة .إن الصداقات الجديدة أو تقوية
الروابط مع األصدقاء الحاليني أو
ّ
العدائني من األقارب وأفراد العائلة

ُ
يمكن أن يوفر كل ذلك نظم دعم
ومساندة اجتماعية أكثر من ممتازة
ملن يريد أن يتغلب على االكتئاب أو
القلق ،فسيريحهم كثيرًا معرفة أن
آخرين أيضا يعانون من نفس الضغوط
في الحياة اليومية ،وبذلك يوفر الجري
فرصة جيدة للتنفيس.
إن اإلحساس (باملجتمع) الذي
يشعر به العداؤون عندما يتفاعلون
مع بعضهم البعض ،يمكن أيضًا
أن يساعدهم في التعامل مع القلق
الذي يعانون منه في أشكال أخرى
من املواقف االجتماعية .فهم سوف
يكتسبون تعزيزًا أقوى لدوافعهم ،حيث
إن الفوائد االجتماعية للجري كثيرًا
ما تكون من ضمن األسباب التي من
يتمسك الناس بالجري.
أجلها
ِّ
الجري يعزز اإلبداع
إذا كنت تعاني من مشكلة ما
مسيطرة عليك ،أو تحتاج للقيام
بعملية عصف ذهني ،حاول الذهاب
للجري .وبعد قليل من الحركة
املنتظمة ستشعر بأن تفكيرك أصبح
ً
صفاء ،وأن األمور أصبحت
أكثر
أكثر وضوحًا في رأسك ،وليس
هذا فقط ،فالجري ِّأو التمارين
الرياضية األخرى ستعزز أيضا من
إبداعك واستمرار توارد األفكار
إليك لساعتني بعد التمرين .ويقول
رابع« :تسألني عن الجري  ..فأقول :إنه
أفضل الحلول لجلب صفاء الذهن».
وإذا كنت تريد تحفيزا إبداعيا
كبيرا ،فاألفضل لك أن تجري
في الخالء عن الجري فوق جهاز
«الجري /املشي».
يمكن للجري أن يساعد في عالج
اإلدمان
كثيرًا ما يكون الجري والتمارين
الرياضية األخرى عنصرًا رئيسيًا
في برامج عالج اإلدمان .إن التقدير
النفسي األكبر والثقة األقوى بالنفس
التي يشعر بها العداؤون مفيدة للغاية
في شفاء املدمنني على الكحول واملواد
املخدرة األخرى ،ذلك أنهم يواجهون
تحديات عديدة خالل رحلة شفائهم.
فالجري يوفر لهم ً
إلهاء قصير األجل
لرغباتهم وتوقهم الشديد لهذه املواد.
ُ
ويمكن أن يجد املدمنون املق ِلعون عن
إدمانهم أن لديهم وقتًا حرًا أطول،
ويساعدهم الجري على الشعور بأنهم
منتجون ،ويعطي حياتهم اليومية
بذلك معنى أكبر .وكون الواحد منهم
جزءا من مجتمع الجري يمكن أن
يفيد املدمن أيضًا في بناء شبكة
صالت اجتماعية جديدة ومفيدة.
تقول إحدى العداءات « :أجري عندما
أكون واقعة تحت ضغوط ،وعندما
أكون حزينة ،وعندما أكون سعيدة،
وعندما أحتاج للتفكير .بالنسبة لي:
أعتبر الجري أفضل عالج »....
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