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أثر مساع املوسيقى اثناء ممارسة الرياضة

د  .محمد سعيد الككل

د  .مصباح عامرابومهدى
ا .نورى الهادى النجار

الملخص

نالحظ من خالل ما تطرق له الباحثين فى هذه الدراسة من اهداف واهمية وتساوالت ان
االستماع للموسيقى له دو ار كبير فى تحول الفرد وزيادة انتاجيته الذى يعد الجانب المهم فى هذا
البحث ،تأثيرالموسيقى اثناء تادية التمرينات الرياضية على تحسين مستوى بعض الصفات البدنية
وزيادة انتاجية الفرد ؛ وحيث ان االستماع إلى الموسيقى ،أثناء ممارسة الرياضة ،يساعد على
التحمل والتغلّب على الشعور باأللم .كما تطرق
شحن الجسم بالطاقة ويزيد من القدرة على
ّ
الباحثون فى هذا البحث الهمية الموسيقى البد من التنويه على ان سماع انواع من الموسيقى

المناسبة اثنا تادية االفراد للتمارين الرياضية وان يقوم االفراد بمعرفة نوع الموسيقى التى من الممكن
االستماع لها واختيار نوع االيقاع المناسب حسب نوع التمارين الرياضية الممارسة ،كما تناول
البحث من اهدافه ان االستماع للموسيقى يزيد الرفع من مستوى االداء لالفراد اثناء ممارسة
التمارين الرياضية وهناك انواع معينة من الموسيقى التى تساعد من التغلب على التعب واالرهاق.
المقدمة
الموسيقى هى غذا للروح كما يطلق عليها الكثيرون وهي الشيء الذي يتأثر به ويحبه
الجميع بمختلف الثّقافات ،فهى لغة الشعوب فاينما ذهبت فى أى مكان من العالم وجدت الموسيقى
اللغة الوحيدة التى تستطيع فهمها سوا كان ذالك من خالل االستماع لها و ادائها عزفا او غناء
السبب وراء الكشف عن فوائدها
فهى لغة العالم المتفق عليها .ويعد االرتباط مع الموسيقى هو ّ
السبب الستخدامها في عالج العديد من األمراض ،ويعتبر االستماع إلى
ّ
الصحية للجسم ،و ّ

كمية هرمون
اجية ويساعد في عالج االكتئاب؛ وذلك ّ
ألنها تزيد من ّ
الموسيقى تعزي از للحالة المز ّ
العقلية،
الدماغ ،وباإلضافة إلى ذلك فهي تساعد في تقليل االضطرابات
الدوبامين المنتج في ّ
ّ
وتقليل التوتر واالجهاد عن طريق خفض مستويات هرمون الكورتيزول ،وتحفيز الجسم على
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وتعزز ال ّذاكرة لمن يعاني من
االسترخاء ،كما ّأنها تساعد على تقليل اآلآلم ،وال ّشعور بالقلق،
ّ

ونظر لفوائدها المتعددة التي
ًا
وتحسن من القدرة على التّذكر،
الزهايمر،
اضطرابات اإلدراك كمرض ّ
ّ
تقدمها للجسم ،يجدر التّعرف على فوائد الموسيقى عند ممارسة التمارين الرياضية والتى انتشر
ّ
استخدامها وبشكل كبير مما جعل الباحثين والخبراء يعيرونها اهتمام كبير من خالل عمل الكثير
من التجارب والدراسات التى تثبت اهميتها واهدافها عند استخدامها فى مجاالت اخرى والعمل بها
كعنصر مهم فى االستخدام .وللموسيقى دو ار بارز ومهم اثناء ممارسة التمرينات الرياضية االمر
الذى يساعد الممارس للنشاط الرياضى على االداء بشكل جيد و مريح .
واالستماع إلى الموسيقى ،أثناء ممارسة الرياضة ،يساعد على شحن الجسم بالطاقة ويزيد من
التحمل والتغلّب على الشعور باأللم .لكن الباحثين يحذرون من شدة الحماس واالنسجام
القدرة على
ّ
مع اإليقاعات واغفال حاجة الجسم للراحة بعد الوصول إلى مرحلة التعب واإلجهاد .وعليه يحث
مدربو اللياقة على تنسيق مستوى اإليقاعات مع نسق التمارين لالستفادة من الرياضة دون الوقوع
في إرهاق الجسم .
مشكلة الدراسة
على الرغم من الفوئد الصحية والنفسية الكثيرة التى تثيرها الموسيقى اثناء ممارسة التمارين
الرياضية اال ان االفراط استخدامها قد يؤدى الى االرق او االكتئاب و ربما حدوث اصابات جسدية
لدى االفراد  .كيف يمكن معالجة ذالك ؟
تساؤالت الدراسة
 -1يحرص كثيرون على االستماع للموسيقى أثناء ممارسة الرياضة ،اعتقادا منهم بأنها تساعد
في رفع مستوى األداء ،فما مدى صحة ذلك؟
َّ -2
أن كثيرين يفضلون االستماع إلي الموسيقى أثناء ممارسة الرياضة ،إما في الهواء الطلق
أو في صاالت الرياضة المغلقة .فهل ُيعتبرذالك مفيد ومجدى ويعطى نتائج ايجابية و

ضر بالرياضي.؟
ّ
صحياة أم أنه ُي ّ

151

مجلة اإلعالم والفنون

السنة الثالثة

العدد التاسع ( يونيو )2022

اهمية الدراسة
البد من التنويه على ان سماع انواع من الموسيقى المناسبة اثنا تادية االفراد للتمارين الرياضية
وان يقوم االفراد بمعرفة نوع الموسيقى التى من الممكن االستماع لها واختيار نوع االيقاع المناسب
حسب نوع التمارين الرياضية الممارسة ،حيث من الممكن ان يختار الفرد ايقاع بطى عند ممارسة
االنشطة الرياضية منخفضة الشدة كاالحماء و رياضة المشى والعديد من الرياضات االخرى.
والهمية ذالك ومن خالل هذا البحث سوف نحاول الوصول الى مدى اهمية استخدام الموسيقى
كعنصر اساسى فى التمارين الرياضية ومدى نجاحها واالستفادة منها.
اهداف البحث
 -1دور االستماع للموسيقى فى الرفع من مستوى االداء لالفراد اثناء ممارسة التمارين الرياضية.
 -2معرفة اهم الشروط الواجب اتباعها فى استخدام الموسيقى اثناء التمارين .
المحور االول
الموسيقى هي الشيء الذي يتأثر به ويحبه الجميع بمختلف الثّقافات ،ويعد االرتباط مع الموسيقى
السبب الستخدامها في عالج العديد من
السبب وراء الكشف عن فوائدها
ّ
الصحية للجسم ،و ّ
هو ّ
اجية ويساعد في عالج االكتئاب؛ وذلك
األمراض ،ويعد االستماع إلى الموسيقى تعزيز للحالة المز ّ

الدماغ ،وباإلضافة إلى ذلك فهي تساعد في تقليل
كمية هرمون الدوبامين المنتج في ّ
ّ
ألنها تزيد من ّ
العقلية ،وتقليل التوتر واالجهاد عن طريق خفض مستويات هرمون الكورتيزول،
االضطرابات
ّ
وتعزز ال ّذاكرة
وتحفيز الجسم على االسترخاء ،كما ّأنها تساعد على تقليل اآلآلم ،وال ّشعور بالقلقّ ،

ونظر
ًا
وتحسن من القدرة على التّذكر،
الزهايمر،
لمن يعاني من اضطرابات اإلدراك كمرض ّ
ّ

تقدمها للجسم ،يجدر التّعرف على فوائد الموسيقى عند ممارسة التمارين
لفوائدها المتعددة التي ّ
الرياضية. (1998, Ancona) .
قال مدير المركز الصحي بجامعة كولن الرياضية البروفيسور( إنجو فروبوزه )،إن الدراسات
العلمية أثبتت بالفعل أن الموسيقى لها تأثير إيجابي في مستوى األداء الرياضي .وأوضح فروبوزه
أن هذا األمر ينطبق على الرياضات اإليقاعية مثل الركض وركوب الدراجات الهوائية ،حيث تعمل
الموسيقى على صرف انتباه الرياضي عن مشقة التدريب ،ما يساعده في رفع مستوى األداء.
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ياضي في الحفاظ على اإليقاع ،ومن ثم ممارسة الرياضة
وباإلضافة إلى ذلك ،تساعد الموسيقى الر َّ
بشكل أكثر راحة وسهولة ،حيث يكون النفَس عميقا ومنتظما ،ما يسهم في إمداد العضالت العاملة
بمزيد من األكسجين.
ما يجب مرعاته عند استخدام الموسيقى فى ممارسة الرياضة-:
الموسيقى دواء للروح وتحسين للمزاج في أغلب األوقات ،إالَّ َّ
أن كثيرين يفضلون االستماع إليها
أثناء ممارسة الرياضة ،إما في الهواء الطلق أو في صاالت الرياضة المغلقة .فهل ُيعتبر االستماع

ضر بالرياضي.
إلى الموسيقى ّ
صحياً أم أنه ُي ّ

يشير( كوستاس كاراغوريس ) ،االختصاصي بعلم النفس في جامعة برونيل ،إلى أنه عندما

تمارسة الرياضة بسرعة معتدلة ،يمكن للموسيقى أن تقلّل من التفكير فى مدى صعوبة ما تقوم
به .باعتبار ان عضالت الجسم مرتبطة ارتباط مباشر بالجهاز العصبى و كل ما زاد التوافق بين
الجهازين العضلى و العصبى كل ماز زاد اتقان المهارة العضلية وهو ما يجعل الجهد أكبر
ومضاعفًا واألداء أفضل .فسماع الموسيقىى يطلق عمل خاليا في الدماغ تتعامل مع الذاكرة
طويلة األمد الخاصة بالعمل العضلى والعصبى ما يلهمك ويساعدك على تحقيق ما تصبو إليه.
ولكن يجب االنتباه إلى أنه عندما تصبح في حال من التعب المضني ،وال تستطيع إجراء محادثة
ويرتفع معدل ضربات القلب ،ال يمكن الموسيقى أن تساعدك في ممارسة الرياضة بشكل أفضل،
الحد من األلم والتحفيز على االستمرار.
بل يقتصر دورها على ّ
وينتهى تاثير الموسيقى عند الوصول الى مرحلة االجهاد وهى المرحلة التى يصل فيها ترسب
حامض االكتيكفى فى العضالت الى اعلى درجة ويختلف ترسب الحامض من انسان الى اخر .
كل ما كان االنسان ممارس للرياضة بصورة منتظمة قلت نسبة ترسب الحامض كما يمكن
للموسيقى أن توفر لك الراحة جسدياً وعقلياً ،إذ يوصي الدكتور( كاراغوريس )"باالستماع إلى
الموسيقى المتناسقة والبسيطة التي تساعد على تقليل معدل ضربات القلب واالسترخاء .ولكن في
بعض األحيانُ ،يفضَّل تجنب استخدام سماعات الرأس عند ممارسة الرياضة ،خصوصاً خالل
دورات الفترات التدريبية المكثفة  ،إذ تصبح األذن أكثر حساسية ،حيث ُّ
يقل تدفق الدم ما يؤدي إلى
شلل جزء من األذن الداخلية ،ويجعلها أكثر عرضة للضرر(Jesowshek, M.2006).
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حب االستماع إلى الموسيقى ،فيوصي ( كاراغوريس ) بالحد من َّ
معدل الصوت ،بحيث
واذا كنت تُ ّ
يمكنك سماع دردشة األشخاص من حولك .ويقترح بأن تكون جلسة تمرين واحدة من ثالثة

جلسات من دون موسيقى ،ليس فقط لحماية سمعك بل لئال تنسم كثي اًر مع الصوت وتنسى ما تقوم
أي حركة رياضية ما يؤثّر في أوتار الركبة مثالً .
به وتخطىء في ّ

الموسيقى لها دو ار بارز و مهم اثناء ممارسة الرياضة االمر الذى يساعد الممارس للنشاط

الرياضى على االداء بشكل جيد و مريح  .واالستماع إلى الموسيقى ،أثناء ممارسة الرياضة،
التحمل والتغلّب على الشعور باأللم .لكن
يساعد على شحن الجسم بالطاقة ويزيد من القدرة على
ّ

الباحثين يحذرون من شدة الحماس واالنسجام مع اإليقاعات واغفال حاجة الجسم للراحة بعد
الوصول إلى مرحلة التعب واإلجهاد .وعليه يحث مدربو اللياقة على تنسيق مستوى اإليقاعات مع
نسق التمارين لالستفادة من الرياضة دون الوقوع في إرهاق الجسم .
فوائد الموسيقى عند ممارسة التمارين الرياضية-:
يمكن للموسيقى أن تجعل التّمارين أفضل من خالل مساعدتها لل ّشخص على االستمرار لفترٍة

ٍ
الرغبة في التوقف ،وكما ّأنها تعزز من قدرة الجسم على
أطول ، ،وصرف ّ
النظر عن التّعب أو ّ

التّحمل ،ومن هذا المنطلق يجب تحديد انواع الموسيقى وكيفية استخدامها فى التمارين الرياضية

والمطلوب هو فقط معرفة أنواع األلحان أو الموسيقى التي سيتم االستماع لها أثناء التّمارين،
ويفضل اختيارأغاني او موسيقى تناسب مستوى الحركات التى يقوم بها المتدرب؛ إذ يوصى
ّ

الدقيقة أثناء
باختيار أغاني وموسيقى ذات إيقاعات بطيئة في نطاق  80إلى  90نبضة في ّ

الرياضية ،كي تتناسب مع
ممارسة تمارين اإلحماء أو التبريد بعد االنتهاء من ممارسة التّمارين ّ
ٍ
إيقاعات أعلى أثناء ممارسة
طبيعة التّمارين ،ومن ناحية أخرى ينصح باالستماع إلى األغاني ذات
الدقيقة لتحسين األداء أثناء ممارسة التّمارين أو
التّدريبات التي تتضمن  120إلى  140نبضة في ّ
ياضية.
الر ّ
التّدريبات ّ

ومن فوائد الموسيقى عند ممارسة التمارين الرياضية ،تحفيزها للجسم ،واعطائه القدرة على

الصحة
التّنافس ،وتوفير
أيضا وسيلةً قويةً
ّ
ّ
العقلية أثناء ممارسة التّمارين ال ّشاقة ،وتعد الموسيقى ً
للبقاء للوصول إلى أهداف اللياقة البدنية ،ويمكن تلخيص فوائد الموسيقى عند ممارسة التمارين

الرياضية فى النقاط التالية-:
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التحرك والجري وعلى االستمراروتحسين األداء ،والعمل بجهد أكبر دون
 التحفيز علىّ
ال ّشعوربالتعب.

 الحفاظ على وتيرة ثابتة وتجنب الشعور بصعوبة التمارين. تعزز الحالة المزاجية و تساعد الموسيقى البطيئة على إبطاء معدل ضربات القلب ،وتقليلٍ
بشكل خاص.
السباق أو الّلعبة أو التّمرين المكثف
القلق ،والتوتر قبل ّ

النشاط الكهربائي في
 تساعد على تجنب االختناق و تحسين التنسيق عن طريق زيادة ّالدماغ المسؤولة عن تنسيق الحركات ،مما يجعل الشخص يتحرك بشكل مناسب
مناطق ّ

مع اإليقاعات.
 تساعد على منع الشعور بالتعب ،فالموسيقى تعمل على صرف النظر عن الجهداإلضافي المبذول وتجعل الشخص غير مدرك للجهد المتزايد ،وصعوبة التّمارين مما
يجعل التّمارين أكثر متعة.
 تحسين اإليقاع وتنظيم الحركة وتجنب اإلصابات.الدم،
ومن أبرز فوائد االستماع للموسيقى البطيئة عند ممارسة التمارين الرياضية خفض ضغط ّ
وتسريع وقت الشفاء أو التّعافي بعد ممارسة التّمارين ،وهذه تعد من أبرز الفوائد التى يكتسبها الفرد
اثناء ممارستة للتمارين

)Publishing Co., New York, U.S.A. (1998لرياضية.

المحور الثانى
الشروط الواجب اتباعها فى استخدام الموسيقى اثناء التمارين -:
نظر لوجود العديد من
ياضية بانتظام ،وبشكل يوميً ،ا
الر ّ
قد يكون من ّ
الصعب ممارسة التّمارين ّ

النصائح التي تساعد على جني أكبر
متطلبات الحياة ،لذلك تجدر اإلشارة إلى بعض الطّرق ،و ّ

أهمها هو اختيار
الر ّ
فائدة أثناء ممارسة التّمارين ّ
ياضية ،ولضمان استمرار ممارسة ال ّرياضة ،ومن ّ

الموسيقى بناء على تعليمات خبرات متخصصة فى المجال الموسيقى فى كيفية اختيار الموسيقى
الرياضية
وااليقاعات التى تتناسب مع االيقاع الحركى بصورة تتماشى وتتناسق مع التمارين ّ

والمحافظة على النشاط البدني حتى وان كان ذالك بمستويات منخفضة  .االمر الذى يجدى نفعا
التعرض باالصابات .
على ّ
صحة المفاصل ،ويقلل من ّ

155

مجلة اإلعالم والفنون

السنة الثالثة

العدد التاسع ( يونيو )2022

كما للموسيقى دو ار هام فى زيادة االداء الرياضى االمر الذى يتعلق باالستماع الى قوالب موسيقية
ذات طابع حسى يكفل للمتدرب الشعور بالراحة واالستجمام عند اداء التمارين الرياضية المختلفة
.ويختلف ذالك فى الرياضات المختلفة ومن هنا وجب على المتدرب او المتلقى للتمارين الرياضية
اتباع تعليمات المدرب فى اختيار الموسيقى المناسبة التى تتفق مع حركة االداء الرياضى .
وكما ان هناك رياضات مختلفة فى الحركات الرياضية واختالف استخدامها حسب نوع الرياضة
سواء كانت ذالك داخل الصاالت المغلقة او فى الساحات والميادين الخارجية  .ايضا هناك انواع
واشكال كثيرة من انواع الموسيقى فهناك منها الموسيقى الشعبية والكالسيكية و الرومانسية والروك
والبوب ويتعدد انواع الموسيقى مع تعدد انواع الرياضات المختلف ( .صحيفة النهار العربية
(.) 2015
كيفية التخلص من القلق برياضة المشى وسماع الموسيقى -:
تعتبر الموسيقى احد وسائل التخلص من القلق وهى العالج الطبى البديل ‘ حيث اخذ الخبراء
يراجعون كل ممارسات استخدام الموسيقى لدى االنسان القديم عبر البحوث التثروبولوجية التى
اكدت هذه الحقيقة التاريخية ومن ثم تاك‘د وجود التاثير الفيزيائى للموسيقى على صحة المرضى
فالصوت والضوضا المزعجة صارت معروفة فى المجتمعات الصناعية بشكل عام نتيجة للتقدم
التكنولوجى وما يحدثه من تلوث بيئى مضر بالصحة وهذا ما ساعد الخبراء فى اعادة النظر فى
حقيقة الصوت وتاثيره الفيزيائى على جسم االنسان بشكل خاص ومن هنا اعيدت دراسة تاثير
الموسيقى فى عالج المرضى .
فقد كان قديما يستعان بالموسيقى فى عالج السحر وفى المعابد والمناسبات الحزينة والمفرحة فيما
تحدثه الموسيقى من تاثير حقيقى على العقل الباطنى ؛ وبهذا السبب وحه الخبراء و االكاديمين
دعوتهم لدراسات حول عذا الموضوع الثبات ما اذا كان هناك اثروتاثير حقيقى للموسيقى فى
معالجة االمراض و مساعدة االنسان فى اهتمامته واعماله .
فالبد ان يكون هناك حقيقة وراء تلك االصوات المنظمة الغامضة والتى لم تعرف حقيقتها وراء
اسارها اال اليوم ‘ ولعل وصف الموسيقى بااللهية يقارب نظرية نشوء الطب من اصل االهى
ا
ايضا  .وهكذا كانت عالقة الموسيقى بالطب عند االنسان القديم والطب االلهى خاصة فى احداث
التاثير االنفعالى والشفائى وتادينى ‘ واليوم تعود لهذه الموسيقى قدرتها فى العالج الطبى فقد
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دخلت حتى فى غرف العمليات عند اجراء العمليات الجراحية الكبرى والتخذير وعالج الكثير من
االمراض االخرى مثل المرض النفسى والروحى والتوحد وحتى الجسدى  ( .سامى احمد الموصلى
الموسيقى والعالج الطبى ) 2021 :
االفراط فى ممارسة الرياضة وما تسببه من عيوب -:
على الرغم من فوائدها الصحية والنفسية الكثيرة إال أن اإلفراط في ممارسة الرياضة قد يؤدي إلى
األرق أو االكتئاب وربما إلى حدوث إصابات جسدية .هذا ما أكده المجلس األمريكي للرياضية في
موقعه على االنترنت .ويقول سابرينا جو ،وهو مدرب رياضي ،إن متالزمة اإلفراط في التدريب
تعتبر من أخطر األشياء التي يمكن أن تؤدي ألمراض كثيرة مثل االكتئاب واإلجهاد واألرق
وضعف المناعة .ويضيف أن أول عالمة على اإلفراط في التدريب هي عندما يبدأ أداء الشخص
في التمارين ينخفض مما يترتب عليه أعراض أخرى مثل اضطرابات النوم ،وعدم وجود الحافز
والمزاج المتقلب .
ممارسة الرياضة بشكل عام قد تعطى شعو ار بالحيوية والصحة والنشاط ‘ ولكن ما تخلفه من
عواقب عند االفراط فى ممارستها يفقد الرياضى فى المباريات والبطوالت او حتى فقدان الوزن
المفاجئ فاالفراط فى ممارسة الرياضة يؤدى الى عديد االمراض الممكنى توقعها .
ويضيف( جوبارك) طبيب فى جراحة العظام بجامعة فيرجينيا ان متالزمة االفراط فى التدريب
تحدث فى الغالب للرياضيين من النخبة .ولكن يمكن ايضا ان يصاب بها حتى الرياضيون الهواة؛
مثل العدائين لمسافات طويلة  .وربما يؤدي فرط التدريب الى االصابة بتمزق االربطة والتواء
الكاحل او القدم وربما شعور بالم شديد فى اجزاء متفرقة من الجسم  .ويضيف بارك ان االلم الناتج
عن التمارين الطبيعية يختلف عن ذالك الناتج من فرط التدريب ويجب التفرقة بينهما .فااللم
الطبيعى يزول بعد ما يقارب من  10ايام ؛ اما اذا استمر فيجب استشارة الطبيب لتقييم حجم
االصابة كما ممارسة الرياضة الزائدة قد تتسبب فى اصابة الجسم بالجفاف حيث يفرز الجسم
العرق لتنظيم درجة ح اررة الجسم .
وزيادة فقدانه للسوائل تتطلب االستهالك كميات اخرى لتعويض ما فقد  .كما يتسبب االفراط في
التمارين في افراز الجسم لهرمون الكورتيزول او ما يعرف بهرمون االجهاد مما يجعل الجسم
عرضة لألمراض نتيجة اضعاف جهاز المناعة .

()https://www.mobtada.com/health/996675/
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