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ِة العقليَّة والحاِل النفسانيَّة االجتامعيَّة النَّشاُط الَبَدينُّ وَدْعُم الصحَّ
سيمون روزِْنَبْوم وأَلْستا أَْيَجا وِلْسيل سنايدر وأجَوْنغ واِرَيا وُهْويل كوِليِسن وصابرينا إرُمهِسَيا وَدْيِڤي ڤانَكمبُفرت

ة  النَّشاط البديّن )ومنه الرياضة( إسرتاتيجية مبنيَّة عىل األدلَّة ولكنها غري ُمَقرِّ بها يف حامية َدْعم الصحَّ
رين. العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة وتعزيزها بني امُلهجَّ

يتزايييد يف العييامل رسيعيياً اإلقييرار بالعالقيية بييني الصحيية البدنييية 
والصحيية العقلييية وُحْسيين الحييال النفسييانيَّة االجتامعيَّيية. وإذ 
قييد كانييت الصحيية العقلييية، مثييل الصحيية البدنييية متاميياً، 
مسييألًة شيياملة كان لعييدٍد كثييري ميين القطاعييات والهيئييات 
والجهييات الفاعليية لهييا شييأٌن يف تحقيييق النتائييج املثييىل يف هييذا 
رييين. وتتزايييد يف البيئييات ذات املييوارد العالييية  امليييدان للُمهجَّ
بالنَّشيياط  ييني  متخصصِّ مزاولييني  إدميياج  وجييوه  واملنخفضيية 
دة  البييدين مييع تدريييٍب عييىل الصحيية العقلييية يف ِفييرَق ُمتعييدِّ
ز ُحْسيين حييال الصحيية العقلييية والحييال  صييات ُتعييزِّ التخصُّ
مامثليية  فييرص  يف  النظيير  ويجييب  االجتامعيَّيية.  النفسييانيَّة 
رييين ميين أجييل تعظيييم األثيير املحتمييل للنشيياط البييدين  للُمهجَّ
يية العقليَّيية والحييال  ميين حيييث هييو إسييرتاتيجيَّة لَدْعييم الصحَّ

النفسييانيَّة االجتامعيَّيية. 

وكثييرياً مييا ُينَظيير إىل النشيياط البييدين1 عييىل أنييه ركييٌن يف 
الوقاييية ميين األمييراض غييري السييارية وعالجهييا، ومييع ذلييك 
ييرون  ان اسييتضعافاً يف جميييع العييامل، ومنهييم امُلهجَّ فأكييرث السييكَّ
قييني ميين ذوي االحتييياج، كثييرياً مييا يكونييون  والنِّسيياء واملعوَّ
أبعييد مييا يكييون ميين الوصييول إىل النشيياط البييدين يف الربامييج أو 
إىل البنييية التحتييية أو الفييرص. عييىل أنَّ هنيياك قيميية واضحيية 
نييات  نيياً َديَدنّييياً ميين مكوِّ ييل النشيياط البييدين ُمكوِّ يف َجْعييل تدخُّ
يية العقليَّيية  رعاييية الصحيية العقليَّيية –مثييل إيصييال َدْعييم الصحَّ

رييين. والحييال النفسييانيَّة االجتامعيَّيية– عنييد امُلهجَّ

بيية للوقاييية ميين  هييذا، والنَّشيياط البييدين إسييرتاتيجية ُمجرَّ
وجييوه االضطييراب العقييّل وعالجهييا، ولتعزيييز ُحْسيين الحييال 
امعيية. وهييذا  والتَّواصييل االجتامعييي، ولتعزيييز الشييعور بالجَّ
يشييمل تخفيييف عييبء االضطييراب العقييّل بتخفيييف أعييراض 
االكِتئيياب والَقَلييق والُفَصييام واْضِطييراِب الَكييرِْب التَّييايل للرَّْضييح 
ووجييوه اضطييراب يف اسييتعامل املييواّد.2 وتشييري األدّليية إىل أنييه 
ته أقييّل  يف فوائييد الصحيية العقليَّيية نييوع النشيياط البييدين أو ِشييدَّ
أهميييًة ميين جمليية الوقييت الييذي ُيقييَى فيييه. وميين العوامييل 
الرَّئيسيية أيضيياً وضييع التمتُّييع يف األولوييية، وتعزيييز الكفيياءة 
الذاتييية )إميييان الفييرد بقدرتييه عييىل تحقيييق أهييداف أداٍء 
معّينيية(، والتفضيييل الشييخيص، وهييذه ُمِشييريات إىل مشيياركة 

طويليية األمييد يف النشيياط البييدين. 

يية  الصحَّ َدْعييم  للهجييرة دليييٌل يف  الدوليَّيية  ميية  هييذا، وللمنظَّ
العقليَّيية والحييال النفسييانيَّة االجتامعيَّيية املجتمعيييِّ يف الطييوارئ 
ياضيية واللَّعييب.3 وُيَقييرُّ فيييه  يحتييوي عييىل فصييٍل مخصييوص بالرِّ
ا جييزءاً ميين دعييم  أن النشيياط البييدين والرياضيية ميكيين أن ُيعييدَّ
املجتمييع واألرسة )وهييام الطبقيية الثانييية ميين الهييرم الييذي ذكرتييه 
يية العقليَّيية  اللجنيية الدامئيية املشييرتكة بييني الهيئييات يف َدْعييم الصحَّ
ييز غييري  املركَّ عييم  الدَّ النفسييانيَّة االجتامعيَّيية(، وميين  والحييال 
امُلتخّصييص )وهييو يف الطبقيية الثالثيية(، وميين الرعاييية املتخصصيية 
يية العقليَّيية والحييال النفسييانيَّة االجتامعيَّيية أيضيياً  بَدْعييم الصحَّ
)وهييي يف الطبقيية الرابعيية ميين هييرم اللجنيية الدامئيية املشييرتكة 
بييني الهيئييات(.4 وميكيين أن تكييون ألعيياب املهاجرييين وأنشييطتهم 
البدنييية جييزءاً مهيياًم ميين ماضيهييم وأن ُتسييِهم يف ِحْفييظ الثقافيية 
ييفاء. وأيضيياً ميكيين  واالّتصييال برسدّيييات امُلسييتقَبل يف األمل والشِّ
أن يكييون للرياضيية والنشيياط البييدين شييأن مهييّم يف اندميياج 

رييين يف املجتمعييات. امُلهجَّ

هييذا وإضافييًة إىل تخفيييف أعييراض وجييوه االضطييراب العقييّل، 
ُتظِهيير أدّليية ناشييئة أن النَّشيياط البييدين يقييي ميين النوائييب 
يية العقليَّيية. وأمييا األطفييال امُلعرَّضييون  املسييتقبلية ميين سييوء الصحَّ
الرياضيية  يف  مشيياركتهم  فتعييد  بالطفوليية،  ضائييرة  ألحييداٍث 
يف  العقييّل  االضطييراب  وجييوه  ميين  لهييم  واقيييًة  الجامعييية 
املسييتقبل. ومياثييل ذلييك أنَّ املشيياركة يف الرياضيية ُمَقييرٌّ بأنهييا 
بالغيية يف األهمييية يف الُعُمييد السييّتة لتنشييئة طفولييية َحَسيينة: 
والرحميية  والصييالت،  والشييخصية  بالنفييس  والثقيية  الكفيياءة 
والتعلُّييم. ويضيياف إىل ذلييك اإلسييهام يف التنمييية االجتامعييية 
واالنفعالييية لألطفييال يف جميييع األعييامر فيييام لييه تعلُّييق بحييل 
النِّييزاع ومبييادئ اإلنصيياف وتنمييية َمَلكيية املبييادرة والقيييادة 

والتواصييل غييري العنيييف. 

ة العقليَّة والحال  النشاط البدين وَدْعم الصحَّ
النفسانيَّة االجتامعيَّة وسياقات املعونة اإلنسانية

الروهنغيييا يف بنغالديييش: َوَجييَد تقدييير رسيييع أُجييِري يف ُكْكييس 
دوا النشيياط البييدين  بييازار سيينة 2019 أنَّ الجئييي الروهنغيييا حييدَّ
بأنييه إسييرتاتيجية نفسييانيَّة اجتامعيَّيية أعانتهييم عييىل تخفيييف 
نقييص  الضائقيية.5 وكان  عيين  تعبييري محييل  »التوتيير«، وهييو 
ات( أكييرب عائييق أمييام امُلشييارَكة  املييوارد )ومنهييا األمكنيية وامُلعييدِّ
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عييىل الرغييم ميين الدعييم القييوي للنشيياط البييدين ميين 
قييادة املجتمييع املحييّل. وأيضيياً فقييد كان الوصييول ُمقيَّييداً 
قييني ميين ذوي االحتييياج  لجامعييات محييّددة، ومنهييا املعوَّ
وكبييار السيين النسيياء )وذكييرت النسيياء بسييبب املخيياوف 
التقدييير  تقرييير  م  الثقافييية(. ويقييدِّ األمنييية واملواقييف 
يية العقليَّيية والحييال  توصيييات ملوصييل خدمييات َدْعييم الصحَّ
النفسييانيَّة االجتامعيَّيية، ومنهييا إبييراز األلعيياب واألنشييطة 
يية  الالئقيية بالثقافيية، وضييامن تدريييب موظفييي َدْعييم الصحَّ
فوائييد  عييىل  االجتامعيَّيية  النفسييانيَّة  والحييال  العقليَّيية 
النشيياط البييدين وعييىل إدراكهييم إياهييا، واسييتعامل األمكنيية 
الصالحيية للنسيياء واألطفييال ُتقييّدم فيهييا برامييج نشيياط بييدين 

يية لهاَتييني الفئتييني.6  ُمخصصَّ

كالميب أَْيد:
ألجييل  للرياضيية  ربحييية  غييري  منظمييٌة   )ClimbAid(  
يياًل يف  خييور تدخُّ التنمييية، تسييتعمل محيياكاَة تسييلُّق الصُّ
يية العقليَّيية والحييال النفسييانيَّة االجتامعيَّيية.  حييال الصحَّ
ى »الصخييرة  ويشييتمل برنامجهييم يف لبنييان عييىل مييا يسييمَّ
املتدحرجيية«، وهييو هييي جييدار تسييلُّق ُمتحييرِّك يتيييح 
يية العقليَّيية والحييال  امُلِعييني عييىل َدْعييم الصحَّ التسييلُّق 
البدنييية  األنشييطة  ميين  وغييريه  االجتامعيَّيية  النفسييانيَّة 
ومجتمييع  املحلييينيِّ  ان  السييكَّ ميين  والشييباب  لألطفييال 

الالجئييني. وُتلِقييي النتائييج األولييية لتقويييم برنامييج كالميييب 
أَْيييد الضييوَء عييىل إسييهامه يف تعزيييز عالقييات أحسييَن بييني 
ييز  ى وجييوه التحيُّ الالجئييني واملجتمعييات امُلِضيفيية، إذ يتحييدَّ

الجنسييايّن ويزيييد الكفيياءة الذاتييية.

العالج بالركمجة:
 تسييتعمل الركمجيية )أي ركييوب املييوج( للفئييات السييكانية 
يية والتَّمكييني واإلرشيياد  املسييتضعفة يف العييامل لتعزيييز الصحَّ
مبييادئ  املشيياركة. فمييع  املجتمعييي وإقاميية  واإلدميياج 
برامييج العييالج بالركمجيية والتعلُّييم منهييا وإنشيياء املنظميية 
الدولييية للعييالج بالركمجيية7 نشييأ أسيياٌس لوضييع برامييج 
يية العقليَّيية،  النشيياط البييدين التييي لهييا أهييداف يف الصحَّ

وأسيياس لقويييم هييذه الربامييج وتوسيييع نطاقهييا. 

نادي أرِسَنل لكرة القدم ومنظمة إنقاذ الطفل:
 Coaching for( ُأنِشييئ برنامييج كوتشيينغ فييور لَْيييف  
Life(، وهييو نتائييج مشيياركة بييني فريييق كييرة قييدم محييرتف 
ميية غييري حكومييية، اسييتجابًة لبحييٍث أجرتييه منظميية  ومنظَّ
يية  إنقيياذ الطفييل، فييكان الربنامييج إسييرتاتيجية يف َدْعييم الصحَّ
العقليَّيية والحييال النفسييانيَّة االجتامعيَّيية ملعالجيية العواقييب 
السيييَّئة بعييد تعييرُّض األطفييال للتوتُّيير تعرُّضيياً ُمَتامدييياً. 
وقييد ُجييرِّب املييرشوع أّول مييرة يف األردن وإندونيسيييا، 

مة كالميب أَْيد يف سعدنايل بوادي البقاع يف لبنان.  تسلٌُّق بقصد َدْعم الحال النفسانيَّة االجتامعيَّة تجريه منظَّ
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وهييو يسييتعمل كييرة القييدم إلعانيية األطفييال عييىل تنمييية 
مهاراتهييم يف إدارة االنفعيياالت والتواصييل واتِّخيياذ القييرار 

وتقدييير الييذات حييق قدرهييا وتدبييري الحييال يف النِّييزاع. 

املنافسة يف مقابلة امُلشارَكة يف أوغندا: 
ليييس كّل برامييج الرياضيية التييي غرضهييا التنمييية تأثييرٌي 
النفسييانيَّة  واملخرجييات  العقليَّيية  يية  الصحَّ عييىل  َحَسيين 
التنافييس  القييدم  كييرة  دوري  أنَّ  تبيينيَّ  إذ  االجتامعيَّيية. 
يية العقليَّيية  يف شيياميل أوغنييدا كان لييه أَثييُر سييوٍء يف الصحَّ
لييألوالد املشيياركني. وتلقييي التوصيييات الناتجيية عيين ذلييك 
الضييوَء عييىل الحاجيية إىل تحسييني القييدرات املحلييية وتوفييري 
املييوارد للنشيياط البييدين الرتفيهييي غييري التنافييس، وعييىل 
بييني الرياضيينيِّ  أهمييية أن ُيدَمييَج يف الربنامييج َتدريييُب امُلدرِّ
يية العقليَّيية والحييال  واملحرتفييني الرياضيِّييني عييىل َدْعييم الصحَّ

النفسييانيَّة االجتامعيَّيية.8

سة األوملبيَّة لالجئني: امُلؤسَّ
َسييتها سيينة   )The Olympic Refuge Foundation( أسَّ
2017 اللجنيية األوملبييية الدولييية حّتييى تدعييَم بالرياضيية 
الحامييية والتنمييية والتمكييني عنييد األطفييال والشييباب 

ة الرياضيية  املسييتضعفني. فييكان ميين ذلييك أن نشييأت )ُعييدَّ
ألجييل الحامييية: إعييداد الربامييج مييع الشييباب يف مواضييع 
د الهيئييات بييني  التَّهجييري9( وكانييت نتيياج تعيياوٍن متعييدِّ
مفوضيَّيية الالجئييني واللجنيية األوملبييية الدولييية ومنظمة أرض 
النَّيياس )Terre des Hommes( ُأِقيييَم لتطوييير مييورٍد عمييّل 
يين امُلخرَجييات  للمزاولييني العاملييني يف الرياضيية حتَّييى تتحسَّ
ة  للشييباب الذييين يعيشييون حييال التَّهجييري. وتتضّميين الُعييدَّ
كاًل إرشيياداً نظرييياً وإرشيياداً عميياّلً خطييوة خطييوة. وبعييد 
 )Think Tank( ة، ُأطِلييَق بيييت األفييكار نجيياح تطوييير الُعييدَّ
سيية األوملبيَّيية لالجئييني يف متوز/يوليييو 2020.  التابييع امُلؤسَّ
وُقِصييد بييه إىل توضيييح شييأن الرياضيية ميين حيييث هييي 
يية العقليَّيية  إسييرتاتيجية قامئيية عييىل األدليية لَدْعييم الصحَّ
والحييال النفسييانيَّة االجتامعيَّيية للصحيية، مييع دعمهييا توليييد 
سيية  األدليية واملييوارد. ويشييتمل بيييت األفييكار التابييع امُلؤسَّ
األوملبيَّيية لالجئييني ممثِّلييني عيين ميادييين متنّوعيية، ومنهييا 
صييات  والتخصُّ الطييوارئ،  وسييياقات  الدولييية  التنمييية 
الرسيرييية )مثييل الطييب النفييس، وعلييم النفييس، والعييالج 
وحامييية  األعضيياء(،  يف  التمرييين  ووظائييف  الطبيعييي، 
الطفييل، والتعليييم، وبرامييج مييا بعييد الّنييزاع. ويف هييذا التنوع 
فرصييٌة إلسييقاط كثييري ميين امُلنَعييزاَلت القطاعييية املعروفيية 

»حنَي أركب املَْوَج ينصف ذهني عن كلِّ يشٍء آخر«. قالها عل، وهو الجئ سورّي ابن 16 سنة يركب املَْوج يف جية بجنويّب بريوت.
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يف السييياقات اإلنسييانية، وسييُيِعني عييىل تحقيييق نتائييج 
ملموسيية ذات قييّوة كامنيية شييديدة التَّأثييري. 

ة  إدماج النشاط البدين يف قلب َدْعم الصحَّ
العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة

العقليَّيية  يية  الصحَّ َدْعييم  ميييدان  يف  للمزاولييني  ممكييٌن 
الرياضيِّييني  واملزاولييني  االجتامعيَّيية  النفسييانيَّة  والحييال 
أن  ييرة  امُلهجَّ املحليَّيية  امُلجتمعييات  يف  يعملييون  الذييين 
يجعلييوا القييّوة الكامنيية للنشيياط البييدين عييىل حامييية 
النفسييانيَّة  الحييال  وُحْسيين  العقليَّيية  يية  الصحَّ وتعزيييز 
ييُرق. أولهييا،  ة ميين الطُّ االجتامعييية– أعظييَم مييا تكييون بعييدَّ
يية العقليَّيية  أنييه كييام ينبغييي تدريييب مييزاويل َدْعييم الصحَّ
والحييال النفسييانيَّة االجتامعيَّيية عييىل املبييادئ األساسييية 
لتعزيييز النَّشيياط البييدين، ينبغييي تدريييب املهنيييني الذييين 
عييىل  الرياضييية  والربامييج  البييدين  النَّشيياط  يوصلييون 
املبييادئ واملهييارات األساسييية يف األقييّل لدعييم الحييال 
النفسييانيَّة االجتامعيَّيية األساسييية، وميين ذلييك اإلسييعاف 
األويل النفسييايّن. وثانيهييا، أنييه ُيحَتيياج إىل قييدٍر أسييايس 
ميين البنييية التحتييية لتقديييم إليصييال األنشييطة البدنييية 
والربامييج الرياضييية وضييامن أن ال ُيهَمييل أكييرث النيياس 
يير فيييام  اسييتضعافاً. وثالثهييا، أّن ميين الييرضورة أن ُيفكَّ
النشيياط  ييع خدمييات  ُتوسَّ الشييبَّان األصحيياء وأن  بعييَد 
قييني ميين ذوي االحتييياج،  البييدين لتشييمَل النسيياء واملعوَّ
وذلييك بأمييان وبوجييه مناسييب. وآخرهييا، أنييه ميكيين أن 
يييىص–  يتيييح النشيياط البييدين –والرياضييات الجامعييية خصِّ
فرصييًة لإلرشيياد ومسيياراٍت لُسييُبل املعيياش التييي ينبغييي 
النظيير فيهييا عنييد َوْضييع برامييج النشيياط البييدين بغيييَة 
يية العقليَّيية والحييال النفسييانيَّة االجتامعيَّيية.  َدْعييم الصحَّ
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