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االول: مدخل عام للطب الرايضي احملور  

 ماهية الطب الرايضي: 

الطب الرايضي هو النشاط أو املعرفة املكتسبة من خالل التكوين الذي يسمح بدوره إبعطاء خمتلف العالجات 
  bien êtreمن كل االعمار ، وهدفه يتمثل يف احلفاظ على الصحة اجليدة    patient actifللمريض النشيط 

  leوتشخيصها   la préventionوايضا الوقاية من االمراض  la condition physiqueاللياقة البدنية 
diagnostique.والتكفل مبختلف االمراض واالصاابت الرايضية مبختلف انواعها ، 

ويعترب الطب الرايضي من االختصاصات احلديثة يف املمارسة الطبية وهو يتطور بشكل ملحوظ متماشيا بذلك مع 
وبدأ أيخذ مكانه يف   le contrôle médicaleتطور طرق التدريب، وهو مشتق من مصطلح الرقابة الطبية 

 cardiologie du sport ,traumatologieوسط االختصاصات الطبية االخرى، ويندمج معها ايضا، مثل 
du sport , morphologie du sport …etc.  

تفاع من ففي املمارسة الرايضية احلديثة اصبحنا نستطيع استعمال محوالت تدريبية ذات شدة عالية وهذا بفضل االن
 املعارف الطبية.

 lesولقد اختذ الطب الرايضي وجهة اخرى وهي وسائل وطرق االسرتجاع ، خالل وبعد املنافسات الرايضية 
systèmes de récupérations. 

 اذن فالطب الرايضي هو ممارسة علمية وتطبيقية ولديها اهدافها ، نظرايهتا وطرقها اخلاصة يف البحث العلمي.

 :لرايضياتريخ الطب ا

علم الطب كما هو معروف ابملعىن العام هو تلك املعرفة اليت لديه االستطاعة والقدرة على املعاجلة والشفاء، والطبيب 
هو ذلك الشخص الذي يشفى على يديه الناس من خمتلف االعمار سواء اكان ساحرا او عرافا او متدينا او قسا فهو 

 يف نظر املريض طبيب وفقط.

للنشاط البدين والرايضي يف ذلك الوقت فهو مل يكن ينظم على شكل بطوالت او دورات رايضية اي مبعىن اما ابلنسبة 
منافسات لديها تواريخ منظمة وتعاد ملرات عدة، وخمتلفة ابختالف الرايضات، سواء اسبوعية او شهرية او سنوية مما 

الطب كان الطب يهتم ابلشخص العليل ادى اىل عدم ظهور ختصص الطب الرايضي يف ذلك الوقت، بصفة عامة 
 وليس ابلشخص السوي.

فالبحث املباشر يف اتريخ الطب الرايضي يقودان اىل الطب العسكري فاألطباء العسكريون كانوا يهتمون بفئة الشباب 
الذين يتمتعون بلياقة بدنية جيدة واليت تسمح هلم أبداء واجبهم العسكري ابلوجه املطلوب، ولكي يؤدون هذا الواجب 
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ءة البدنية الالزمة لذلك، وهنا كان لزاما وجود طبيب خمتص يف  هذا جيب ان يتمتعوا ابللياقة البدنية اجليدة والكفا
 امليدان مهمته تتمثل يف املراقبة الدورية هلذه الفئة.

خاصة يف جمال البيولوجيا والفيزيولوجيا ليستعمل يف دراسة حركية  19من هذا املنطلق جاء التقدم يف العلوم يف هناية ق
 Claude" دراسات يف الفيزيولوجيا التنفسية، Paul Bert "1860 مثل: االنسان، فظهر العديد من العلماء

Bernard "1865 ،الطب التجرييب "Fernand Lagrange "1888 فيزيولوجيا اجلسم، اضافة اىل "jules 
Marey  وGeorge demeny   الذين قدما دراسات يف الفيزيولوجيا احلركية واليت اصبح يطلق عليها فيما بعد
 .biomécaniqueانيك البيو ميك

واليت كان يطلق عليها مصطلح ال طب والنشاط  بدأت مالمح الطب الرايضي تبدا ابلظهور 20خالل بداية القرن 
 .  la médecine et l’activité physiqueالبدين 

اوز بتسجيل سينيماتيكي لتقنيات جت G.demenyقام الدكتور  1900فبعد هناية االلعاب االوملبية بباريس سنة 
احلواجز والقفز الطويل والعايل لألبطال االوملبيني وقام ابستدعائهم يف خمربه لرييهم التسجيالت حيث كانت هذه 

 " يف يومنا هذا.3Dابعاد "3االخرية مبثابة ثورة تقنية كما هو احلال ابلنسبة لتقنية 

يف ابريس مت اعتماد العديد من   hygiène scolaireخالل املؤمتر الدويل للوقاية املدرسية  1910ويف سنة 
 التوصيات امهها الزامية االختبارات الطبية للتالميذ املتمدرسني ملتابعة االمراض املتنقلة عرب االنشطة الرايضية.

 accident du" حول االصاابت الرايضية واالعياء البدين Demeusاصدرت نشرية علمية " 1911يف سنة 
sport et la fatigue a l’effort 

وهو طبيب رئيسي مدرسي إبنشاء خمرب يهتم ابلبيو ميكانيك  Maurice bogeyالدكتور  1918يف سنة 
 والفيزيولوجيا، االشعة والكيمياء ويهتم بكل ما له عالقة ابلنشاط الرايضي.

 ك .بدأت الدراسات الطبية حول ظاهرة التعب واالهناك اليت كان يعاين منها عدائي املراطون آنذا 1924يف سنة 

إبلقاء اول حماضرة حول الطب الرايضي وطب  Nancyمن جامعة   merklenقام الربوفسور  1928يف سنة 
 العمل تناول فيها خمتلف احملاور من االهداف والواجبات......

 le conflit sport-éducationيف هذه املرحلة بدأت مالمح االشكال بني مفهوم الطب والرتبية البدنية 
physique  ز بشكل واضح واصبح موضوع الساعة، حيث طرحت اشكالية االحنراف الرايضي تربla 

perversité du sport  بسبب مبدأ التنافس والفوز مما بدأ يؤثر سلبا على صحة الرايضيني )االرهاق البدين و
 ، مما اجرب االخصائيني اىل أتسيس الفدرالية surmenage du corps et cœur forcéالقلب املتعب( 
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حتت رائسة  1928سنة  Saint-Martin" مبناسبة االلعاب الشتوية بــــ: FIMSالدولية للطب الرايضي "
 والذي اهتم كثريا ابلرايضة وخمتلف االصاابت النامجة عنها. orthopédisteوهو  pr.latarjالربوفيسور 

االختبارات والفحوصات لألنشطة الرايضية، الذي حدد طبيعة  1945ظهر قانون سنة بعد احلرب العاملية الثانية: 
 حيث اصبح االطباء مطالبون مبتابعة االاثر املرتتبة على الصحة جراء التدريبات فخرجوا ابختبار مكون من اربعة معايري.

 مجيع الرايضات واملنافسات مسموحة. APTEاملعيار االول: 

 وح مبمارستها اىل غاية الشفاء او هنائيا.توجد بعض انواع الرايضات غري مسم MOYENاملعيار الثاين: 

 جيب ان ال يرهق الرايضي نقسه خالل ممارسته ألي نوع من انواع الرايضة. A MENAGERاملعيار الثالث: 

 وهو التوقف عن ممارسة الرايضة ككل سواء بشكل مؤقت او هنائي.  INAPTEاملعيار الرابع: 

شهادة الدراسات املختصة يف البيولوجيا والطب الرايضي  مت انشاء ختصص حتت تسميت 1949ديسمرب  15يف 
certificat d’études spécialises en biologie et médecine du sport  واليت اصبحت عملية

 يف كليات الطب الرايضي الفرنسية ليعترب بذلك امليالد احلقيقي لتخصص الطب الرايضي. 1950ابتداء من سنة 

بح ختصص الطب الرايضي موجودا يف املستشفيات وكانت الفحوصات اخلاصة به ملحقة بداية من هذا التاريخ اص
 ,cardiologie, physiologie, orthopédie, pneumologieابختصاصات اخرى مثل: 

nutrition……. 

ن اجل اقتصر دور الطبيب الرايضي آنذاك إبجراء اختبارات الكفاءة حنو الرايضة، واعطاء الرخص الطبية للرايضيني م
  la licence sportiveاحلصول على الرخص الرايضية يف فرقهم 

 lesبعد هذه الفرتة ظهر اشخاص خمتصني ابإلسعافات الرايضية و الذين اطلق عليهم تسمية املسعفني الرايضيني 
soigneurs ضية وهم مكلفني ابلتدليك قبل وخالل وبعد املنافسات، مث اصبحوا بعد ذلك مكلفني ابلتغذية الراي

وهو دواء سائل مزود ابلسكر وخصص للطاقة واالسرتجاع السريع، )مل يكن يف  potionsواعطاء ادوية مقوية مثل 
ذلك الوقت مصنف ضمن املنشطات احملظورة (، مل يكن هؤالء االشخاص ميلكون اي كفاءة طبية او شبه طبيه يف 

اىل غاية اختفائهم كليا ابتداء من سنة  1070ة معظم احلاالت وبدأ عدد هؤالء املسعفني يتقلص ابتداء من سن
 ليتم تعويضهم ابألطباء الرايضيني على خمتلف اختصاصاهتم. 2004مث هنائيا بقرار وزاري فرنسي سنة  1990

ليصبح االن يف قانون الفدراليات اجلزائرية ابنه ال ميكن اجراء اي نوع من انواع املنافسات الرايضية بدون وجود الطبيب 
 صة من الفدرالية املعنية.وبرخ
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الطب الرايضي وعالقته ابملمارسة البدنية والرايضية: لثاينا حملورا  

 ماهي طبيعة العالقة املوجودة بني الطب الرايضي واملمارسة البدنية والرايضية؟

هذه العالقة  لإلجابة على هذا االشكال جيب أن يتوفر لدينا كم معني من املعلومات واملعطيات من اجل فهم طبيعة
 وذلك من خالل ما يلي:

 من هو الطبيب الرايضي )قد مت التطرق اليه يف الدرس السابق( .                 -أ 

 التعرف على مهام و واجبات الطبيب الرايضي. -ب

 التطرق اىل اهداف الطب الرايضي. -ج

 اصناف االختبارات الطبية الرايضية. -د 

 اته:الطب الرايضي مهامه وواجب -1

التشخيص والتعامل مع االصاابت واالمراض الناجتة عن املمارسة الرايضة، والقدرة على معاجلة خمتلف هذه  -
                                                                                     Diagnostic et traitement des blessuresاالصاابت. 

  Radiologie,IRM,Echographie..etcلنتائج املخابر واالختبارات اخلاصة واالشعةالقراءة الصحيحة  -

  le triage des blessures et des maladies multiplesتصنيف انواع االصاابت واالمراض املختلفة  -

 le contrôle de la féminité, laتشخيص االعراض اليت تالقي الرايضيني على خمتلف اعمارهم وجنسهم  -
Triade de l’athlète féminine, l’obésité, la grossesse, les problèmes 

pédiatriques et gériatriques….etc.   

 les handicapés التعامل مع املشاكل الصحية اخلاصة بفئة ذوي االحتياجات اخلاصة  -

 ضية.التعامل مع االصاابت واالمراض اخلاصة بكل نوع من انواع املمارسة الراي -

مثل مرض السكر و الربو ،  maladies aiguës et chroniqueالتعامل مع االمراض احلادة او املزمنة  -
 …diabète, asthme, ostéoarthrite, cardiomyopathieاالمراض القلبية، هشاشة العظام... اخل 

  les orthèses, plâtres, bandages, attellesاالستعمال املناسب و املالئم للجبرية واللفائف والرابط  -
 واعادة نزعها. les blessures traumatiqueملختلف انواع االصاابت الرضية 
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جتنب املشاكل اليت قد تنجم عن احمليط والسفرايت الرايضية، وذلك بتحصني وتلقيح الرايضيني  -
l’immunisation et vaccination des athlètes. 

ألنه قد يضر مبستوى الرايضي خالل التحضري البدين ويف املنافسات الرمسية  التعامل اجليد مع عامل التغذية -
facteur nutritif.    

 التعامل مع االصاابت واالمراض احلديثة داخل املالعب مثل السكتة القلبية املفاجئة وحاالت بلع اللسان.... -

 التعرف على معايري الوقاية واالمان خالل املمارسة الرايضية. -

 اهداف الطب الرايضي: -2

 القيام ابملراقبة الطبية الصحية املنتظمة لكل االشخاص الذين ميارسون النشاط البدين والرايضي. -

 االطالع اجليد على طرق ووسائل التدريب الرايضي. -

  la prophylaxie des maladiesالوقاية من االمراض ومتابعتها مثل الفحوصات والتلقيحات االولية   -

- "La prophylaxie" : partie de la thérapeutique destinée à garantir contre 
les maladies…l’hygiène, comme la médecine du travail, les vaccinations 
sont les éléments essentiels de la prophylaxie.  

  diagnostic des lésions chez les sportifsتشخيص االصاابت والرضوض لدى الرايضيني  -

 nouvelles méthodesالتكيف والتماشي مع املنهجيات والطرق احلديثة للمراقبة الطبية الرايضية  -
d’observation médicale.  

 املسامهة واملشاركة يف حتسني وتطوير منهجية التدريب والتكوين يف الرايضة, -

صحية الرايضية على كل املستوايت )العمر، اجلنس، املستوى ضمان جناح وكفاءة االجراءات والتدابري الوقائية ال -
 ,mesures de salubrité de l’activité physique et sportive (l’Age, sexeالرايضي(

niveau sportif) . 

 املراقبة الرايضية املنتظمة لرايضيي املستوى العايل. -
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 contrôle médico-pédagogiqueاملراقبة الطبية البيداغوجية  -

 العناية الطبية خالل املنافسات الرايضية. -

 اصناف االختبارات الطبية الرايضية: -3

 médical initial examen ’l    االختبار الطيب االساسي: 1 -3

يف هذا االختبار الطبيب يقرر مدى الكفاءة البدنية لألشخاص الراغبني يف ممارسة الرايضة، حيث يشخص احلالة 
واللياقة البدنية ومدى قدرة اجلسم على التكيف وحتمل محوالت التدريب،  وهنا املدرب ليس لديه احلق مطلقا الصحية 

 لتأهيل االفراد املبتدئني يف الفريق الرايضي دون ترخيص من الطبيب املختص.

 médical réitératif examen ’l    االختبار الطيب املكرر او املعاد: 2 -3

يقوم الطبيب الرايضي بتحديد مدى أتثري املمارسة الرايضية على احلالة العامة لصحة الرايضي، يف هذا االختبار 
وايضا القدرات الوظيفية واحلركية للرايضي،   le développement physiqueومستوى التطور والنمو البدين 

 هذا االختيار اجباري لكل الرايضيني وال يكون اقل من مرتني يف السنة.

 médical supplémentaire examen ’l    ختبار الطيب االضايف:اال 3 -3

يستعمل هذا االختبار لتأهيل الرايضيني يف املنافسات الرايضية وايضا إلعطاء تصرحيات وقرارات للعودة اىل التدريبات 
ضا بعد اخلروج من بعد االصاابت او االمراض الرايضية، او بعد العودة من مرحلة توقف عن التدريبات ملدة طويلة، اي

 ......وغريها. surmenageحاالت االعياء واالرهاق البدين 

 supplémentaire etوليس هذا فقط فقوانني املنافسة تفرض هذا النوع من االختبارات الطبية االضافية والفورية 
immédiate  سباقات الدراجات، كلم  20قبل املنافسة مثل رايضة املالكمة، املاراتون، املشي الرايضي ألكثر من ،

وهناك ايضا  les courses de fond en natationالرايضات امليكانيكية، السباقات الطويلة يف السباحة 
 اختبار طيب خالل املنافسات خاصة يف املالكمة واملصارعة والرايضات القتالية.
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االختبارات الطبية الرايضية: الثالث احملور  

Les tests médico-sportifs  
 مقاربة اترخيية:

كان دور الطبيب الرايضي آنذاك يتمثل   1950منذ ان مت اعتماد الشهادة اجلامعية يف اختصاص الطب الرايضي سنة 
يف اعطاء ترتيب للرايضيني على اساس قدرهتم ملمارسة الرايضة )ممتاز، جيد، متوسط، غري كفء موقتا او هنائيا( 

excellent, bon, moyen, inapte provisoire ou définitif   

 appareil locomoteur etحيث كانت االختبارات تتمركز حول اجلهاز احلركي لإلنسان والعمود الفقري 
rachis  اىل غاية سنوات السبعينات حيث انتقل االطباء اىل االختبارات اخلاصة ابلقلب والرئتني والضغط

اضافة اىل  Auscultation cardiaque et pulmonaire de la pression artérielleالشرايين...
ايضا اختبارات الشهيق والزفري  périmètre thoraciqueاختبارات الطول والوزن، اختبارات القياس الصدري 

وغريها من االختبارات االخرى واليت تصب يف اجملال الرايضي مثل القيام إبجراء االشعة الصدرية لقياس حجم القلب 
radioscopie thoracique pour évaluer la taille du cœur  

 Ruffié Dickson et le testاختبارات اجلهد البدين واليت كانت معروفة وشائعة جدا مثل اختبار 
Cooper .وغريها من االختبارات امليدانية االخرى  

 اهداف االختبارات الطبية الرايضية:

ان جناح الرايضي يتوقف على العديد من العوامل ومن بينها ان يكون بصحة جيدة ولياقة بدنية تؤهله للقيام ابلتدريبات 
ة والبدنية )هذان العامالن يكمالن بعضهما البعض(، جودة البيئة والدخول يف املنافسات، الطموح، الكفاءة النفسي

 احمليطة، االسرتجاع السليم والصحيح.

فالصحة الذهنية والبدنية هي يف اغلب االحيان مفتاح النجاح الرايضي او قد تكون السبب الرئيسي يف حاالت 
 la santé physique et mentale soit la clé d’un succès ou la causeاالخفاق الرايضي، 

d’un échec sportif 

 من اهداف االختبارات الطبية والرايضية ما يلي:

 Appareil سواء يف اجلهاز احلركي  Anomalies congénitalesالكشف عن حاالت العيوب اخللقية  -
locomoteur   مثل مشكل التجانس بني االطراف او ما يعرف بــــles problèmes statiques االت او ح

 …les troubles de la fonction cardiaque ou respiratoireالتشوهات القلبية والتنفسية 
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 le dépistage desالكشف عن مشاكل النمو وعدم التوازن اهلرموين الناتج عن النشاط البدين  -
problèmes de croissance et les déséquilibres hormonaux. 

 مبساعدة حتاليل الدم واختبارات اجلهد والقياسات اجلسمية...... التعرف على احلالة البدنية -

 le surentrainementالكشف عن عالمات التدريب الزائد  -

 Carenceمعرفة ما اذا كان اجلسم مصاب ابلعوز يف التغذية او لديه اضطراابت غذائية مثل فقدان الشهية  -
alimentaire ou un trouble du comportement alimentaire. 

» Maladie par carence  «  هو داء انشئ عن حاجة اجلسم اىل املواد الضرورية كالفيتامينات والربوتينات
  .…واملعادن

 الكشف عن احتماالت التعرض ملرض جراء املمارسة الرايضية. -

 lesتعريف وحتسني معارف الرايضي حول امهية اختبارات املنشطات وماهي املواد واالدوية الواجب جتنبها  -
Mesures antidopage 

تعترب هذه االختبارات ضرورية للمؤسسات الرتبوية او النوادي الرايضية لتأهيل االشخاص من اجل ممارسة الرايضة  -
  les licences sportives وايضا إلصدار الرخص الرايضية

اهلدف الرئيسي هلذه االختبارات هو التأكد من ان الرايضي بصحة جيدة وليس ادخال الشك يف نفسه ابنه قد  -
 تناول مواد حمضورة وممنوعة، وهذا ما قد يؤدي ابلرايضي اىل عدم الثقة ابلطبيب.

 اصناف االختبارات الطبية الرايضية احلديثة: 

 :Examen des urinesاختبار التبول  -1

 orthostatismeويعين اخذ كمية من بول الرايضي لكن ال جيب امهال ما يعرف بظاهرة الوقوف والنشاط البدين 
et l’activité physique  واللذان حيفزان النشاط الربوتيينprotéinurie يف هذه احلالة االختبار يعاد يف ،

 االختبار يستعمل يف الكشف عن املنشطات.اليوم املوايل ويف حالة الراحة، على كل حال هذا 

: relatif à la position debout, c’est le passage de la station  Orthostatisme
horizontale à la station verticale. 
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Protéinurie  هو حضور ووجود الربوتني يف البول واشهر انواع هذا الربوتني واكثرها هو بروتني :albumine 
 جنده ايضا يف املياه املقطرة ومن بني انواع هذا الربوتني:soluble وهو من انواع الربوتينات الذائبة 

La sérumalbumine.جنده يف البالزما وهو منتج من الكبد : 

L’ovalbumine.يوجد يف بياض البيض : 

La lactalbumine.يوجد يف احلليب : 

 :la biométrieالقياسات اجلسمية  -2

، )ينصح يتجنب طلب طول اجلسم من الرايضي خاصة يف مرحلة la toiseيقاس الطول حتت لوحة القياس  وفيه
 (.la période de croissanceالنمو 

وهذان القياسان مها  balance fiable ou électroniqueقياس الوزن يف ميزان عادي او ميزان الكرتوين 
بعة الرايضي خالل مرحلة النمو بل تتعداها اىل الكشف على مؤشرات سهالن للغاية وال تكمن امهيتهما فقط يف متا

   املرض ففي حالة فقدان الوزن مثال قد يكون ذلك راجع اىل مرض ما او نقص يف التغذية او اىل التدريب الزائد

Une pathologie, une dénutrition, ou un surmenage. 

وهو اتبع الختبار الوزن  la masse grasseر الكتلة الشحمية ومن بني اختبارات القياسات اجلسمية جند اختبا
، مث جاءت طريقة اخرى ونتائجها غري دقيقة وهي ما autopsieحيث كان من قبل يقاس أبخذ عينة من العضلة 

اي الفرق بني وزن اجلسم يف اهلواء والوزن بعد اغراق اجلسم يف املاء...     la pesée hydrostatiqueيعرف بــــ 
وتقاس جبهاز  les plis cutanésمث جاءت الطريقة احلديثة واليت هي اكثر استعماال وهي طريقة الطيات اجللدية 

وهي اكثر بساطة وهي تقيس الفروق يف الطيات اجللية عن طريق اختبارين خمتلفني  Impédancemètreيسمى 
 la  plis bicipital, la plisمناطق  وهذا االختبار جد مهم خاصة لرايضيي املستوى العايل وهي تشمل اربع

tricipital, la plis sous scapulaire, la plis supra iliaque  وهذا من اجل التعرف على الفرق بني
la masse grasse et la masse hydrique  

تبقى وهو يقيس ايضا الكتلة الشحمية لكن  brassard brachial à infrarougeيوجد ايضا جهاز يسمى بـــــ 
 .IRMالتقنية االكثر دقة لكنها اكثرهم كلفة هي تقنية 
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 :Examen de la vueاختبار النظر  -3

وهو اختبار يقيس مدى قدرة الرايضي على النظر سواء للقرب او للبعد وايضا القدرة على رؤية االلوان ويف الضباب 
والذي يعترب اكثر دقة وكفاءة من  Ergovisionوغريها من اختبارات الرؤية وهو يقاس جبهاز حديث يسمى 

L’échelle de monoyer chère. 

 :Examen de l’auditionاختبار السمع  -4

الن الرايضي الذي لديه ضعف يف السمع او ضجيج يف االذن قد يؤثر  Audioscaneوهو يقاس جبهاز يسمى  
الرايضات داخل القاعات والرايضات مثل  diminution de la performanceذلك على مستواه الرايضي 

 امليكانيكية وغريها.

 :Examen cardiologiqueاالختبارات القلبية  -5

( والذي هو اجباري يف وقتنا احلايل لكل الراغبني يف électrocardiographie) ECGويستعمل بواسطة   
ف املبكر ألمراض القلب والشرايني مما ممارسة النشاط الرايضي او استئنافه وهذا ملا يلعبه من دور اساسي يف الكش

ميثل تقنية تسجيل الذبذابت الكهرابئية   ECGيساعد على تفادي احلوادث القلبية واليت تكون يف اغلبها مميتة و 
courants électriques  وهذا بوضع ما يسمى بــــélectrodes  منطقة يف اجلسم وخترج النتيجة من 12على

 خالل ورقة ميليمرتيه.

L’électrocardiogramme هو الورقة امليليمرتيه اليت تظهر عليها نتائج :ECG. 

L’électrocardiographe.هو اجلهاز الذي يقوم بقياس الذبذابت الكهرابئية : 

L’électrocardioscope هو شاشة اجلهاز :l’écran .اليت تظهر فيه الذبذابت الكهرابئية 

 بعض الدقائق.وهو اختبار سريع وفعال ال يدوم سوى 

 :Examen dentaireاختبار االسنان  -6

ويكون هذا االختبار قبل بداية  radiologie panoramique dentaireويتم عن طريق االشعة البانورامية  
 les médecinsاملوسم الرايضي او عند بداية املمارسة الرايضية ويعاد كل سنتني ويقوم به اطباء االسنان 

dentistes حالة وجود مرض يف اسنان الرايضي قد يؤدي ذلك اىل مرض اخر يف جسم الرايضي. ألنه يف 
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 :Examens radiologiquesاختبارات االشعة  -7

هي اختبارات ليست مطلوبة كثريا وهي تكون يف املراقبة والتشخيص خاصة يف الرايضات اليت تعتمد على القوة ومرونة  
 poignet et chevilleاملفاصل مثل ان يطالب مدرب اجلمباز العبيه إبجراء اشعة حول منطقة الرسغ والكاحل 

 ملراقبة ان كانت مصابة او حصل هبا اي تشوه.

 :Examen podoscopiqueاس االرجل اختبار قي -8

وهو عبارة عن مرآة تلتقط صورة للقدم ومنه نستطيع  podoscopeـ وهو يتم بوضع القدمني على جهاز يسمى بــ
حتديد مدى اعوجاج القدمني وكذا الطول والعرض وما اذا كانت هناك تشوهات خلقية او مرضية او قد تعود هذه 

    التشوهات للممارسة الرايضية مما يسمح للطبيب بتشخيص احلالة وكذا عالجها ان امكن.  
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ول االصاابت الرايضيةعموميات ح: الرابع حملورا  

Généralités sur les blessures sportives 
خالل املمارسة ملختلف انواع الرايضة ومع تزايد االقبال عليها اصبح خطر التعرض لإلصابة واضح ومرتفع، هلذا اصبح 

ايضا التدقيق  من الضروري الكشف على االسباب والعوامل اليت تؤدي اىل هذه االصابة عند الرايضيني ومن الضروري
واليت تسمح إبعطاء معايري وتدابري وقائية للحد  l’analyse minutieuseالصحيح مع كل نوع من انواع االصابة 

  la prévention des traumatologies réitératifsمن تكرار االصابة 

صابة واملمارسون هم معرضون لإل %47اىل%43ممارس للرايضة جند ان  10000حيث اثبتت الدراسات انه من بني 
 لالانث.%24اىل%19مقابل  %81اىل%67الذكور هم اكثر تعرضا لإلصابة من االانث بنسبة 

 ويف دراسة كندية حديثة  تصنف االصاابت حسب انواع الرايضات وعدد املمارسني فكانت النتائج كما يلي:

Les sport de montagne8%- les sports de combat 1% -les sports nautique 5% 
-gymnastique, fitness 8% -les sports d’hiver32% -autres 19% Sports de     

                                    Ball 33%  

 اسباب التعرض لإلصابة:

   .les charges volumineuses de longue duréeاحلموالت البدنية ملدة طويلة  -

 اخلاطئة يف التدريب مثل عدم احرتام مبدأ التدرج من السهل اىل الصعب.املنهجيات  -

 la mauvaise organisation de l’entrainement etالربجمة الغري منتظمة للتدريبات واملنافسات -
des compétitions    

  le contrôle médicale insuffisantاملراقبة الطبية الغري كافية  -

 التدريبية أبكرب عدد من الرايضيني وحتت وصاية مدرب واحد.اجراء احلصص  -

 اجراء احلصص التدريبية بدون مريب خمتص  -

 تقسيم الرايضيني خالل احلصص الرايضية اىل جمموعات كبرية -

 اجراء احلصص التدريبية بدون االخذ بعني االعتبار التفاوت يف املستوايت بني املمارسني -

 la fatigue physique et le surmenageري والتدريب الزائد االجهاد البدين الكب -
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 échauffements spécifiquesالتحضري البدين الغري كايف خالل احلصص التدريبية  -

 ممارسة انواع معينة من الرايضة بدون استعمال الوسائل والتجهيزات التابعة هلا. -

 خصوصية االصابة مع خمتلف انواع الرايضة:

Particularités des blessures dans des sports différents  

 :footballكرة القدم 

هي رايضة تتطلب مستوى بدين جد عايل وحتتوي عل معظم الصفات البدنية كالقوة والسرعة، املداومة، املرونة، 
دم هي مرتبطة فممارسة كرة الق les réactions motricesالتنسيق...والكثري من ردود االفعال احلركية 

-le système cardioابحلموالت البدنية ملدة طويلة ولديها أتثرياهتا على خمتلف انظمة اجلسم مثل 
vasculaire / les système nerveux / l’appareil locomoteur. 

د 120د اىل 90خالل مدة زمنية ترتاوح ما بني  intenseفالعب كرة القدم مطالب إبجناز جمهود بدين مكثف 
 les plus grandes chargesوهنا جند ابن اغلبية احلمل يقع على االطراف السفلية (د ما بني الشوطني15)

et assurée par les membres inferieurs   ومنه تزداد شدة التعب على مستوى هذه املناطق مما يؤدي
 / les lésions des ménisquesابألربطة اىل جتاوز امتدادها الطبيعي فتؤدي اىل العديد من االصاابت منها 

lésions de l’appareil capsulo-ligamentaire / articulation tibio-tarsienne / 
déchirures au niveau des muscles fléchisseurs…..   

   :ball-Basketكرة السلة 

وضعية اىل اخرى، تعدد التقنيات  كرة السلة هي رايضة حتتاج اىل لياقة بدنية جد مرتفعة فهي تتميز إبيقاع خمتلف من
les prises  االعرتاضات ،les interceptions  املراوغات ،les feintes  القفزات وغريها ....ومن بني ،

 les luxations et les entorses/ lésions deاهم االصاابت اليت قد تصيب العيب كرة السلة هي: 
l’appareil capsulo-ligamentaire/ fractures de la main et des doigts/ 

déchirures du tendon d’Achille/ les lésions des ménisques….     

   :ball-Volleyكرة الطائرة 

واليت تعتمد على ديناميكية العمل والسرعة، القوة ......فخالل مباراة كرة  sport athlétiqueهي رايضة بدنية 
 les contresاو القفزات او الصد  les chutesالطائرة قد يصاب الرايضي يف اغلب االحيان بسبب السقطات 

 واالصاابت االكثر شيوعا يف هذه الرايضة هي: les réceptions des ballesوخالل استقبال الكرات 
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L’étirement de l’appareil capsulo-ligamentaire/ lésions de l’appareil 
capsulo-huméral/ les contusions musculaires/ les luxations et les entorses/ 

lésions des ménisques……  

   :ball-Handكرة اليد 

 un grand nombre de mouvementsهي رايضة معقدة تقنيا وتتضمن عدد كبري من احلركات واالفعال 
مما ينتج عنها انواع خمتلفة من االصاابت واكثرها الكدمات يف خمتلف مناطق اجلسم جراء االحتكاكات والسقطات 

 /L’étirement de l’appareil capsulo-ligamentaireالكثرية اليت تتميز هبا هاته الرايضة ومنها 
luxation des articulations radio-carpienne/tibio-tarsienne/ du coude/ du 

genou/ de l’épaule/ les déchirures et les fractures…   

   :Athlétismeالعاب القوى 

هي جمموعة من التمارين اليت هتدف اىل تكوين الرايضي يف اختصاصات معينة ودقيقة مثل القفز والرمي واجلري.. وهذا 
ختصاصات جمتمعة يف جمموعة من احلركات املتناسقة ويف قالب واحد النوع من الرايضة يتكون من العديد من اال

mouvements cycliques  مثل املشي الرايضي واجلري وmouvements acycliques   مثل الرمي
مثل العدو الريفي، فمعظم االصاابت اخلاصة هبذا النوع من الرايضة   mouvements de situationو   والقفز

 …… les blessures musculairesالصاابت العضلية تتمحور اساسا يف ا

 :Gymnastiqueاجلمباز 

هي رايضة تتضمن حركات خاصة ذات طابع ايقاعي منظم ومنسجم تعتمد على الكفاءة واالستطاعة البدنية وايضا 
   laابلنسبة لرايضيي اجلمباز اإلصاابت االكثر اشرتاكا وتكرارا هي:  la capacité motriceعلى القدرة احلركية 

paume de la main/ le coude/ l’articulation radio-carpienne/ le genou/ 
l’articulation tibio-tarsienne/ les ruptures du tendon …..      

 :La lutteرايضة املصارعة 

وهي رايضة تتميز ابحلركات  (gréco-romaine/ libre/ sombo/ judo)املصارعة أبنواعها املختلفة 
 grand effortوذات محولة خمتلفة واليت تتميز ابجلهد الكبري   mouvements acycliquesالغري ايقاعية 

 la résistance des groupes musculaireوهذا خالل مقاومة املنافس حيث تشتد درجة املقاومة العضلية 
 l’appareil     هي االصاابت املفصلية واصاابت العمود الفقري ومن االصاابت الشائعة يف هذا النوع من الرايضة 

 

 

 



                                                                       -جامعة احلاج خلضر ابتنة -معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية  
                                                                                                              -السنة الثالثة  -قسم التدريب الرايضي   

                                                                                   مقياس الطب الرايضي                                            
                                                                                                              سحساحي مهدي: االستاذ 

 

capsulo-ligamentaire/ articulation tibio-tarsienne/ genou/ coude/ les lésions 
des cotes…..    

 :Haltérophilieمحل االثقال 

صفة القوة بشكل كبري، فاحلركات التقنية الغري صحيحة تؤدي اىل اصاابت خمتلفة هي من الرايضات اليت تعتمد على 
الكسور اليت قد حتدث جراء السقوط اخلطري لألثقال بسبب املسك   les contusions de la poitrineمنها: 

 lésionا  والذي يؤدي بدوره اىل العديد من االصاابت نذكر منه la barreاو الرفع اخلاطئ للقضيب احلديدي 
de l’appareil capsulo-ligamentaire/ articulation radio-carpienne/ inter 

phalangienne du pouce/ métacarpo-phalangienne/ les maux lombaire/ la 
pression des disques intervertébraux……   

 :La boxeاملالكمة 

عة وحبركات موجهة ومن اهم الصفات البدنية اليت متيزها هي صفة هي رايضة ذات طابع بدين تتميز بردود الفعل السري
ومن بني اهم االصاابت اليت قد يتعرض هلا املالكم جند اكثرها اجلروح يف حميط العينني  l’enduranceاملداومة 

ت القوية واالنف والشفتني ايضا فقدان الوعي وحاالت االرجتاج املخي  والذي قد يؤدي اىل املوت خالل تلقي الضراب
 les contusions et les plais au niveau de l’arcade sourcilière/ auعلى مستوى الرأس 

niveau du nez et des lèvres / les contusions cérébrales….     

 :La natationالسباحة 

 la position horizontaleهي الرايضة املعروفة بكون ان اجلسم فيها يتخذ الوضعية االفقية خالل ممارستها 
وهي تقريبا من الرايضات اليت تقل فيها االصاابت مقارنة ابلرايضات األخرى ومن اهم االمراض الناجتة عن ممارستها 

 وهي قليلة جند االمراض اجللدية كاحلساسية بسبب نوعية املياه، التهاابت االنف واالذن واحلنجرة.... 
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لرايضيةاصناف االصاابت ا: اخلامس احملور  

Les types des blessures sportives 
 : تعريف االصابة

هي جرح او تشوه يصيب منطقة او عدة مناطق من اجلسم، بسبب عامل خارجي قد يتسبب يف فتحة جسمية او  
                                كدمة عضلية، نزيف داخلي... وقد يكون على مستوى املفاصل او العضالت، االربطة، االواتر وايضا العظام..                             

ادث الذي وقع اثناء التدريب او املنافسة والذي مينع الالعب من املمارسة الطبيعية للتدريب او املنافسة هي احل -
 سا.48ألكثر من 

 هي احلادث الذي ادى اىل مراجعة املستشفى. -

 هي اية شكوى لالعب تطلبت عناية طبية بعد املباراة من قبل طبيب الفريق. -

 افسة ومنع الالعب من املشاركة يف املباراة الالحقة.هي احلادث الذي وقع اثناء املن -

 :اصناف االصاابت الرايضية

  :Les lésions cutanésاالصاابت اجللدية   – 1

 :les écorchuresاجلروح اجللدية   1-1

 laهي فتحات او جروح سطحية يف اجللد وهي نوعان جروح سطحية بسيطة وجروح عميقة ترتك ااثر يف البشرة 
cicatrisation  يستحسن يف عالجها جتنب استعمال القطن حىت ال تبقى بقاايه على اجلرح مع استعمال ضمادات

 معقمة.

 : les plaies ouvertesاجلروح املفتوحة  1-2

هي فتحات او فجوات تصل اىل مستوى العضالت ) يف بعض احلاالت تظهر العظام ( بسبب تلقي ضربة قوية وحادة 
يستحسن يف عالجها ازالت الشعر احليط ابملكان حىت ال يبقى داخل اجلرح مث تنظيف سطح اجلرح  مصدرها خارجي،

 بطريقة عمودية مث خياطه.

 :les cloquesالتقرحات اجللدية  1-3

 هي تلك املناطق اليت تظهر على شكل فقاعات جلدية وأتخذ العديد من االلوان )من االمحر الداكن اىل االسود( ، 
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ب االحتكاكات الكثرية للجلد وتعود اىل حساسية اجللد لبعض املواد، ويستحسن الضغط عليها ابخليط مث متكون بسب
د اىل 1من الكحول الطيب ملدة  2/3من املاء و  1/3ثقبها إببرة مع عدم ازالة اجللد املتقرح، ووضع املكان املصاب يف 

 سا.2سا اىل 1د مث تركه جيف من 2

 :les morsuresالعضات  1-4

قد تكون سطحية وقد تكون عميقة وترتك فجوات يف اجللد وينصح هنا ابالتصال املباشر ابلطبيب بسبب اخلوف من 
 انتقال العدوى.

  :Les blessures musculairesاالصاابت العضلية   – 2

  :les crampes musculairesالتشنجات العضلية  2-1

ان يكون متنقل من عضلة واحدة اىل جمموعة عضلية، وميكن ان  هو انقباض عضلي مؤمل وغري ارادي ومفاجئ وميكن
يظهر االمل خالل اجلهد وبعد اجلهد وخالل الليل يف النوم، وهذه االنقباضات ليست خطرية تدوم لبعض الدقائق مث 

 تبدا ابلزوال تدرجييا.

وهي اليت تكون  physiologiqueواالنقباضات العضلية نوعان االنقباضات الطبيعية او ما يعرف ابلفيزيولوجية 
خاصة الذي أييت بعد اجلهد البدين والنوع الثاين هو  la fatigue musculaireخالل حاالت االعياء العضلي 

ونالحظه خالل حالت االهنيار العصيب واالسهال احلاد وايضا يف مرض  pathologiqueانقباض عضلي مرضي 
 les affections nerveuses/ les diarrhées aiguës/ les intoxications/ lesالسكري 

problèmes de diabètes….   

اما خالل التشنجات العضلية الناجتة عن املمارسة الرايضية فأسباهبا التزال معقدة وغري مفهومة بشكل واضح، من اهم 
ويعين نقص يف  insuffisance d’apport d’oxygèneهذه االسباب نقص يف امدادات األكسجني 

 l’apparition de l’acideالدم اىل العضالت فيؤدي بدوره للظهور املكثف حلمض اللنب  امدادات
lactique نقص يف الرتوية ،déshydratation  وقد تعود ايضا الضطراابت يف توازن املعادن يف اجلسم مثل

 البواتسيوم، الكالسيوم واملغنيزيوم...

ان تفي ابلغرض ويزول التشنج وهذا  stretching en douceurوهنا ميكن لتمارين االستطالة العضلية اخلفيفة 
 massage doux etبتمديد العضلة يف اجلهة املعاكسة للحركة اليت كانت تقوم هبا، تدليك لطيف وعميق 

profond/ thermothérapie  ويبقى احسن عالج لتفادي حدوث التشنجات العضلية هو االمحاء اجليد مع
 قبل العطش وقبل اجلهد وخالل اجلهد وبعد اجلهد   réhydratationشرب املاء 

Avant la soif (état de déshydratation) / avant l’effort (300a500ml) une  
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Demi-heure avant / pendant l’effort (50a100ml) tous les quart d’heure/ puis 
toutes les 20 à 30 minutes après l’effort pour restaure le stock hydrique. 

    : les courbatures musculairesاالوجاع العضلية   2-2 

هي االم عضلية تكون يف معظم االحيان حادة ومن اسباهبا االساسية االعياء البدين او عدم احرتام اجلرعات التدريبية 
le surmenage  سا بعد اجلهد وقد تستمر اىل 48اىل  24مما يؤدي اىل ظهور هذه االالم يف الفرتة املمتدة بني

ويف احلاالت الطبية جندها يف الزكام  apparition 24 à 48 heures après l’effort اايم 7اىل  5غاية 
ة والتدليك اللطيف وعالجها يكمن يف الراح La grippe, les méningitesاحلاد وداء التهاب السحااي..

 .thermothérapie/ hydratationوالعميق 

      :  les contracturesالتشنجات احلادة  2-3

 contracturesحبيث نسمي هذه احلالة  les crampesالعضلية وتكون يف حالة تكرار التشنجات 
musculaire  اايم وعالجها يكمن يف ما يعرف بـــ  10اىل  5وهي تدوم منcryothérapie  او العالج ابلتربيد

-contractéوجيب ان يكون على يد طبيب خمتص، ايضا العالج ابلتدليك اللطيف مع متارين الشد واالرختاء 
relâché  ع اعطاء ادوية مهدئة هلذا النوع من االنقباضات مثل دواء مMyorésolutuf.  

      :  les contusions musculairesالكدمات العضلية  2-4

وهي أتيت نتيجة تلقي ضربة خارجية للعضلة او جمموعة عضلية تنتج عنها االم عضلية تكون ظاهرة عن ختثر الدم حتت 
او ما يعرف طبيا  écrasement des tissus musculairesاجللد بسبب حدوث سحق يف النسيج العضلي 

 pansements، وضع ضمادات معقمة cryothérapieوعالجها يكون ابلتربيد   ecchymoseبـــ 
alcoolisées  اايم االوىل. 3مع جتنب التدليك واملضادات احليوية خالل   

      :  élongation musculaire’Lاالستطالة العضلية  2-5

وهو انتج عن متدد زائد للعضلة وانقباض حاد، اي ميكن للعضلة ان تتجاوز حدود االستطالة الطبيعية 
élasticité’dépassement de la capacité d  وهو يعرف ايضا ابملرحلة االوىل للتمزق العضلي er1

stade de déchirure musculaire او ما يعرف طبيا بـــــ  micro-déchirure / effilochage 
de myofibrilles  مما يؤدي اىل امل حاد ولكن متقطعdouleur brutale mais modérée  مع عدم
يوم وعالجه يكون ب 15-10وفرتة شفائه ما بني  pas d’ecchymoseظهور ااثر على اجللد 

physiothérapie / thermothérapie  مع استعمال (وضع قطعة قماش مبللة مع الثلج)العالج ابلثلج
 .stretching légerضمادات مع امكانية استعمال متارين استطالة خفيفة ال
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      :  le claquageالتمزق العضلي  2-6  

وهو متزق جملموعة  2eme stade de déchirure musculaireوهو اشد من احلالة االوىل ويطلق عليه ايضا 
 arrêt brusque de l’activitéمن االلياف العضلية مما يؤدي اىل توقف حاد يف النشاط العضلي 

musculaire  نتيجة اعتداء خارجي على العضلةagression externe contre le muscle  مما ينتج
عنه امل حاد وموضعي مع حتريك ابلغ الصعوبة للعضلة وعدم القدرة على متديدها وانقباضها مع ظهور عالمات على 

اسابيع والعالج يكون ابستعمال  6-4وعالجه يكون بفرتة شفاء بني  ecchymose / hématomeاجللد 
مع استعمال متارين االستطالة  physiothérapie / thermothérapieالثلج والضمادات ايضا مع استعمال 

       يوم وعدم استعمال التدليك مع مراجعة الطبيب.  21العضلية اخلفيفة ابتداء من 

   :  déchirure complète(la rupture musculaire(التقطع العضلي  2-7

وهو انفصال  3eme stade de déchirure musculaireوهي ما يعرف ابملرحلة الثالثة للتمزق العضلي 
او  un trou musculaireجمموعة الياف عضلية عن جمموعة اخرى او ما يعرف ايضا حبدوث فجوة يف العضلة 

يف صورة اخرى كانفصال للوتر عن العضلة مما ينتج عنه امل حاد جدا وال يطاق، عدم القدرة على حتريك العضو 
اسابيع  8-6فرتة عالجه متتد ما بني  ecchymose / hématomeاملصاب مع ظهور عالمات على اجللد 

 . (امكانية التدخل اجلراحي)فاكثر على حسب احلالة هنا يتم تضميد العضو املصاب والتدخل الطيب العاجل 

  :Les blessures ligamentairesاصاابت االربطة   – 3

      :  entorse’l  (امللخ) التواء املفاصل 3-1

مما ينتج عنها االم حادة  étirement violant des ligamentsوهي االستطالة العنيفة ألربطة املفصل 
فى حلاهلا خاصة عند اخذ الراحة الالزمة وقد تؤدي اىل وانتفاخ يف املفصل وعامة امللخ ليس ابحلالة اخلطرية وقد تش

التدخل اجلراحي والذي يكون ضروري يف مثل هذه احلالة، واسعافاهتا االولية تكون ابلتدخل عن طريق الضمادات 
 انواع: 3الثلجية مع تثبيت العضو املصاب مث االتصال ابلطبيب لتشخيص احلالة وهي 

 :foulure)bénigne entorse’l(امللخ اللطيف او احلليم  3-1-1

أنخذ كمثال على ذلك مفصل الركبة يف هذه احلالة حتدث استطالة زائدة عن احلد الطبيعي الحد الرابطني اجلانبيني 
  élongation du ligament latéral (externe/interne)للركبة 
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 :moyenne entorse’lامللخ املتوسط  3-1-2

 déchirure du ligamentنبية مع استطالة يف احد الرابطني املتعاكسني هو متزق يف احد االربطة اجلا
latéral(externe/interne)/élongation du ligament croisée.    

 :grave entorse’lامللخ اخلطر  3-1-3

 rupture du ligament latéralوهو تقطع يف الرابط اجلانيب للركبة مع تقطع احد او كلتا الرابطني املعاكسني 
et ligament croisée. 

      :  la tendiniteااللتهاب املفصلي   3-2

لف يف غضروف املفصل نتيجة لتكرار نفس احلركة هي امل مفصلي انتج عن التهاب يف احد االربطة وقد يؤدي اىل ت
 usure anormale du cartilage ou une lésion du ménisqueلعدة مرات على نفس املفصل 

ويالحظ بوجود اصوات يف املفاصل خاصة عند بداية التمرين وعالجه يكون ابلكمادات والراحة السلبية واالتصال 
 ابلطبيب.

  :Les blessures articulairesاالصاابت املفصلية   – 4

      :  déboitement( la luxation( اخللع   4-1

 les extrémités osseusesهو فقدان االتصال يف املفصل اي انفصال يف النهاايت العظمية املكونة للمفصل 
وهي قليلة احلدوث يف اجملال الرايضي مقارنة اباللتواءات وجندها بكثرة يف حوادث املرور وحوادث العمل ماعدا بعض 

وعالجها يكون  rugbyلرايضات القتالية ورايضة الرجيب الرايضات واليت يربز فيها هذا النوع من االصاابت كا
ابلضمادات الثلجية مع حماولة تثبيت العضو املصاب مع االتصال املباشر ابلطبيب واستعمال متارين اعادة التأهيل بعد 

وهو داء خطري  ostéomeحىت يتم جتنب ما يعرف بـــ  rééducation très douceانقضاء فرتة االستشفاء 
 ن احتكاك يف النسيج العظمي.   انتج ع

 : les kystes synoviaux(les kystes articulaires( االكياس الزاللية   4-2

وتكون يف معظم احلاالت يف ظهر  le poignetهي عبارة عن كرة متكونة من السائل الزاليل املوجود مبفصل اليد  
ية وحادة للمعصم مما ينتج عنها تسرب يف السائل الزاليل وجتمعه فوق املعصم او جبانبه املعصم وهي انجتة عن حركة قو 

 سواء فوق الساعد او على اليد، وهذه الكرة غري مؤملة وتزول عن طريق تدخل جراحي بسيط .
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4-3 Arrachements  :      

وهو ايضا القطع املباشر الحد  tendon d’Achilleوهو الفقدان الكامل لوظيفة االواتر مثل تقطع وتر اشيل 
  !اطراف اجلسم....

  :Les blessures osseusesاالصاابت العظمية   – 5

      :  les fracturesالكسور  -

هو التقطع او التشقق يف العظم وهو انتج عن صدمة معينة، عند الرايضيني جند اسباب الكسور تتعلق مبستوى االعياء 
، يف هذه احلالة تصبح اجلبرية microtraumatismeالذي يوجد عند الرايضي والناتج عن تراكم الرضوض 

  double fractureالكسور املضاعفة ضرورية والتدخل اجلراحي يكون على حسب نوع الكسر خاصة يف 
 والعالج يبدا من انتهاء فرتة االستشفاء وذلك بتمارين اعادة التأهيل.

      :  les délais de consolidation des fracturesالعظام  (التئام)اجال اعادة تكوين -

- les côtes 21 à 45 jours - 40 à 90j / - la clavicule 15 à 30j / - l’humérus 40 à 
60j / - le radius 45 à 60j / - le cubitus 45 à 60j / - les métacarpes 30j / - les 
phalanges 30j / le bassin 60 à 60j / - fémur 60 à 90j / - le tibia 60 à 90j / - le 
péroné 45j / - tibia et péroné 90-120j / - les métatarses 30j / - les orteils 30j 
/ - le calcanéum 90 à 120j. 

 !هذه املعطيات خاصة ابلبالغني ومدة االستشفاء ختضع للزايدة والنقصان تبعا لعمر االنسان... مالحظة:
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االسعافات االولية: (1السادس )اجلزء  احملور  

Les premiers secours (le secourisme)/ (1ère partie)  
ان االسعافات األولية اصبحت منتشرة كجزء من الثقافة اليومية والن كل من االطباء وخاصة غري االطباء جيب ان 

ما ألن التدخالت واالجراءات اليت سوف  تكون لديهم فكرة عن  ما جيب القيام به يف حال وقوع حادث لشخص
 يتخذوهنا قد تؤدي اىل انقاذ حياة انسان.

 :un secoure’ce qu-est’Qu ? ماهي االسعافات األولية

 هي العناية االولية لشخص اصيب او مرض فجأة، او هي التدخل العاجل قبل وصول سيارة االسعاف.

 : les objectifs des premiers secoursاهداف االسعافات األولية

 االبقاء على حياة االشخاص. -

 تقليل االمل. -

 محاية الشخص املصاب من اي ضرر اخر.  -

 :est qui le premier secouriste’C ?من هو املسعف األويل

 يدان.املسعف االويل هو الشخص الذي قام ابلتدرب على طرق االسعافات االولية ومعه شهادة يف امل -

املسعف االويل هو الشخص الذي وجد نفسه يف موضع مسؤولية عن حياة شخص اخر وجيب عليه استخدام  -
معرفته البسيطة يف االسعافات االولية إلنقاذ هذا الشخص، وهذا يعين ان املسعف االويل ميكن ان يكون انت، اان او 

 اي شخص.

 :miers secoursles principes des preاساسيات االسعافات األولية 

 :les actions immédiatesالتصرف )االجراء( الفوري  -1

التصرف الفوري مهم جدا إلنقاذ احلياة... لو يتم تقدمي اسعافات اولية سريعة وفعالة فان املصاب سيكون لديه فرصة 
ادئ يف تصرفاته اليت اكرب للشفاء، ومن املهم جدا ان التصرف الفوري ال يؤدي اىل الرعب، فاملسعف جيب ان يبقى ه

سيقدم عليها، الن املسعف اهلادئ واملسيطر على نفسه مينح كل االشخاص ثقة ابن املوقف يتم عالجه بشكل كفء 
 وعملي.
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 :aide’Obtenir de lطلب املساعدة  -2

تذكر كمسعف انك لست طبيبا ولذلك انت حتتاج للمساعدة من االخرين لذا جيب على اي مسعف يوجد يف وضعية 
انقاذ شخص مصاب ان يتصل ابإلسعاف سريعا وبقدر املستطاع، اذا كنت تسعف املصاب اطلب من احد احلاضرين 

 لحظة لتتصل ابملساعدة.  ان يتصل ابإلسعاف واذا كنت ابلقرب من اهلاتف فيمكنك ان ترتك املصاب ل

 وهناك ثالث أساسيات جيب على املسعف ان يتذكرها:

 حدد اي خدمة طارئة حتتاجها، سيارة اسعاف، سيارة اطفاء، او الشرطة..... -

ابق على اخلط حىت يتم توصيلك مبستقبلي اخلدمة الطارئة الهنم سيحتاجون اىل التحدث معك قبل ارسال  -
 املساعدة.

در من املعلومات مثل: العنوان ابلتحديد، معامل املكان، اسم املتصل، رقم هاتفك، نوع احلادث، عدد اعط اكرب ق -
 وحالة املصابني.

 :La réassuranceطمأنة املصابني  -3

ان القيمة النفسية لطمأنة املصاب مهمة مثل العالج الذي تعطيه له، فالتصرف الفوري اهلادئ من قبل املسعف واخباره 
 ث )دون اخافته( سوف يساعد ايضا يف عملية االسعاف.مبا حيد

 :urgences’Plan des soins dخطة العناية الطارئة  -4

 :le dangerاخلطر  4-1

جيب على املسعف ان يتأكد من أنه ال توجد اي هتديدات على حياته يف مكان احلادث او حوله، واذا وجدت 
، اما اذا كان غري ممكن ازالة املخاطر وكان الشخص مصاب اصابة فيمكنه ازالة اخلطر ونقل املصاب اىل مكان آمن

 شديدة فعلية انتظار املساعدة الطبية .

 : la réponse (la réaction)االستجابة  4-2

على املسعف ان خيترب استجابة املصاب عن طريق ملسه ويسأله بصوت مرتفع هل انت خبري؟، هذا ما يعرف بطريقة 
وال يوجد داعي من رج وحتريك املصاب بقوة لكي  la technique toucher et parlerاللمس والكالم 

 la perte de conscienceحتصل على استجابة، املصاب الذي ال يتفاعل جيب اعتباره يف حالة فقدان للوعي 
 وهذه االخرية توجد على ثالث مستوايت:
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 واعي كامال: املصاب يستجيب وواع للمكان و الوقت. -

 واعي: املصاب تشبه حالته النعسان او املشوش فكراي.نصف  -

 غري واعي: املصاب ال يستجيب. -

 :la voie aérienneمنفذ اهلواء  4-3

   هنا جيب التأكد من ان منفذ اهلواء نظيف ومفتوح وخال من اي شيء . -

 ضع يدك على جبهة املصاب و ضع اطراف اصابع اليد االخرى حتت ذقن املصاب. -

 الرأس اىل اخللف ورفع الذقن لألعلى بلطف لفتح منفذ دخول اهلواء. امالة -

 ازالة اي جسم غريب ميكن تراه. -

اذا كان منفذ اهلواء مسدودا جيب وضع املصاب على جنبه مث ازالة الشيء الذي يسبب االنسداد وتفقد االسنان  -
 )ازالة السن املخلوعة او غري املثبتة جيدا(.

 :irationla respالتنفس  4-4

 ثواين وذلك عن طريق: 10جيب تفقد املصاب ان كان يتنفس ام ال خالل 

 النظر اىل الصدر ان كان يرتفع وينخفض. -

 على املسعف ان يستمع اىل صوت التنفس. -

 على املسعف ان حيس هواء الزفري على وجهه. -

position latérale de  PLS)يف حالة ان املصاب يتنفس هنا جيب وضعه يف وضعية االمان اجلانيب 
sécurité) 

liberté des voies  LVA)يف حالة ان املصاب ال يتنفس جيب على املسعف ان يقوم بتقنية فتح منفذ اهلواء 
aériennes) .وهذا يكون عن طريق امالة الرأس اىل اخللف ورفع الذقن، مع غلق انف املصاب 
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 la technique duمع الفم او الفم مع االنف     اعطاء الضحية نفسني وهذا ما يعرف بتقنية الفم -
bouche à bouche ou du bouche à nez  مع النظر اىل ارتفاع الصدر، تعاد العملية مرة اثنية حىت

 la circulation sanguineاستعادة التنفس يف حالة عدم االستجابة جيب على املسعف فحص الدورة الدموية 
واذا مل حيس النبض فان قلب املصاب ال يعمل ويف  artère carotideن السبايت وهذا بوضع اصبعني على الشراي

          pulmonaire)-(réanimation cardio RCPهذه احلالة القيام بتقنية الضغط على الصدر 
 15عن طريق القيام بـــ le sternumوهذه العملية تكون ابلضغط على اجلهة العلوية للمنتصف السفلي لعظم القص 

 ضغطات ابلنسبة للطفل الرضيع(  5ضغطة صدرية )

مع اعطاءه نفسني  ventilation artificielleبعد االنتهاء من الضغطات العودة اىل عملية التنفس االصطناعي 
 نفس ابلنسبة للطفل الرضيع(. 1عميقني ) 

االسعاف او التأكد التام من عدم  يف حالة عدم وجود نتيجة وعدم عودة التنفس تعاد العملية بكاملها اىل غاية وصول
 !جدوى العملية الن املصاب قد فقد احلياة...

عمليات تنفس اصطناعي )مهما   10اىل  8ضغطة يف الدقيقة تقابلها  100مالحظة: معدل الضغطات الصدرية هو 
  كان عمر املصاب(.    
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االسعافات االولية: (2السابع )اجلزء  احملور  

Les premiers secours (le secourisme)/ (2 ème partie)  
 : la chute de la langue en arrièreظاهرة رجوع اللسان اىل اخللف -1

عضلة تؤمن له احلركة، ويغلف سطح اللسان غشاء  17اللسان هو عضو عضلي موجود ابلفم يرتبط ابلفك عرب 
على هناايت عصبية دورها التذوق ويكون سطحه مبلال خماطي تغطيه آالف احلليمات الصغرية اليت حتتوي يف اطرافها 

 ابللعاب مما يبقيه رطبا، وينقسم اللسان اىل اربع مناطق للتذوق:

 منطقة التذوق واالحساس ابألطعمة احللوة مثل السكرايت وتوجد يف الثلث االمامي من اللسان. -1

 لسان.منطقة تذوق احلوامض وتوجد يف اجلانبني االمين وااليسر من ال -2

 منطقة تذوق االمالح وتوجد يف الطرف االمامي للسان. -3

 منطقة االطعمة املرة وتوجد يف اجلزء اخللفي من اللسان. -4

: هي انتقال االكل والسوائل املوجودة يف الفم عرب البلعوم ومنها اىل املريء ومنه اىل املعدة فاذا تعريف ظاهرة البلع
ألنه من املستحيل ان يبلع االنسان لسانه الن هذا االخري  ! اين سيذهب...؟افرتضنا ان شخص ما بلع لسانه فإىل
    !مثبت داخل فمه اال اذا مت قطعه...

: ما حيدث يف الواقع هو عندما يتعرض الشخص اىل صدمة قوية مثال حالة السقوط على الرأس يرختي واقع الظاهرة
خللف متسببا يف انسداد جمرى اهلواء وبدوره يؤدي اىل حالة اىل ا(يسقط)اجلسم كله مبا فيه الفك واللسان، فريجع

 االختناق.

 ما جيب فعله: 

 تغيري وضع املصاب على جنبه بدال من راسه. -

 امالة الرأس اىل اخللف وجعل الذقن يف اعلى مستوى حىت ينفتح جمرى اهلواء. -

 (. le pouce et l’indexفتح الفك السفلي مث اخراج اللسان بطريقة السحب ) السبابة واالهبام  -

يفضل استخدام اداة لتقليب اللسان او وضع قطعة قماش على االصابع حىت ال ينزلق اللسان الن املصاب قد  -
 !يستعيد وعيه فجأة ويف هذه احلالة يصبح خطر التعرض للعض واردا...

 لة عدم استعادة الوعي جيب على املختص اللجوء اىل خطة العناية الطارئة حىت وصول االسعاف.يف حا -
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 :asphyxie ’étouffement / l’la suffocation / lاالختناق -2

حيدث عندما ال يتوفر االكسجني ألنسجة اجلسم بكمية كافية، وقد حيدث هذا النقص عن قلة االكسجني يف اهلواء 
عائق او اصابة يف اجلهاز التنفسي، فاخلالاي العصبية احليوية يف الدماغ قد متوت بعد انقطاع  املستنشق او عن

 دقائق وهنا قد تؤدي اىل االختناق.3االكسجني عنها ملدة 

 :اسباب االختناق

 انسداد مسلك اهلواء الناتج عن انزالق اللسان اىل اخللف. -

 الغريبة يف مسلك اهلواء. وجود الطعام او القيئ او غري ذلك من املواد -

 حدوث تورم يف انسجة احللق نتيجة لإلصابة حبروق من سائل معني او من لسع احلشرات او من االلتهاب... -

 اصابة جدار الصدر بضرابت خارجية. -

 :عالمات االختناق

 املصاب يضع يده على حلقه. -

 املصاب ال يستطيع الكالم. -

 فم املصاب مفتوح. -

 يقوم مبجهودات كبرية للتنفس لكن بصعوبة ابلغة او منعدمة وال يستطيع السعال.املصاب  -

 :االسعافات االولية

 ترك املصاب يف الوضعية اليت وجدته فيها ) واقف او جالس (. -

وهذا ابلوقوف على  cloques sur le dos 5صفعات على الظهر  5تسريح منفذ اهلواء عن طريق اعطاءه  -
صفعات حادة )عدم استعمال القوة  5ه، مع امالته حنو االمام مع دعم الصدر ابليد، مث القيام بـــجنب املصاب وخلف

، واهلدف من هذه العملية هو ااثرة السعال والذي بدوره يساعد على les omoplatesاملفرطة(بني لوحيت الكتفني 
 عملية الثانية وهياستعادة عملية التنفس، يف حالة عدم جناح الطريقة يتجه املسعف اىل ال

 la واليت تعرف ايضا بطريقة هيمليتش compressions abdominales 5ضغطات على البطن  5القيام بــــ -
méthode heimlich  وهذا ابلوقوف خلف ظهر املصاب مباشرة او اجللوس على الركبتني اذا كان يف وضعية

ابط املصاب واليدين فوق املنطقة املتواجدة حتت القفص اجللوس لكي يكون يف نفس االرتفاع، مث وضع الذراعني حتت 
 sur la cavité entre l’extrémité inferieure du sternum et laالصدري وفق عضالت البطن 
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partie supérieure des abdomens  مع التأكد من ان املصاب منحين حنو االمام حىت يسمح خبروج
ملنطقة احملددة للداخل واالعلى مع جتنب الضغط ابلذراعني على القفص اجلسم الغريب، مث القيام ابلضغط على ا

الصدري، واهلدف من هذه العملية هو ضغط اهلواء املوجود يف الرئتني لكي يساعد على دفع اجلسم الغريب واخراجه 
 عرب الفم .

 ا يقوم املسعف بتكرير العمليتني ويف حالة عدم وجود نتيجة جيب ان يتصل ابإلسعاف فور  -

  يف حالة فقدان الوعي ينبغي على املسعف اللجوء اىل خطة العناية الطارئة.  -

 :hémorragie ’Le saignement / lالنزيف -3

ففي (االنف، االذن، العني، الفم...)وهو فقدان الدم بسبب جرح او خدش او خروجه من فتحة من فتحات اجلسم
/  hémorragie interneنزيف داخلي )حالة استمرار سيالن الدم نسمي هذه احلالة ابلنزيف وهو نوعان:

 (hémorragie externeنزيف خارجي 

: وهو خروج الدم وسيالنه داخل اجلسم مثل التجويف الصدري، التجويف الدماغي، وهذا ال يكون النزيف الداخلي
 مات:واضحا ابلصورة وامنا تدل عليه عال

 املصاب يكون مصفر الوجه. -

 احساس بضيق التنفس. -

 عطش شديد. -

 ضجيج يف االذن. -

 ضعف الرؤية. -

 سيالن للدم من االنف او االذن او الفم اذا كان النزيف يف اجلمجمة. -

يف هذه احلالة ال يستطيع ان يفعل اي شيء ماعدا تصحيح وضعية املصاب العمودية اىل الوضعية االفقية واالتصال 
 مباشرة ابالتصال ابإلسعاف ونقل املصاب اىل املستشفى مع عدم اعطاءه اي مشروب. 

هذا الفقدان املتواصل اىل : هو الفقدان املتواصل للدم عن طريق فتحة خارجية يف اجلسم وقد يؤدي النزيف اخلارجي
 خطر على حياة االنسان.
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 :ماذا جيب فعله

نزع املالبس عن العضو الذي ينزف، وضع املصاب يف وضعية افقية الن هذه الوضعية أتخر النزيف املستمر مع  -
من الربد  طلب االسعاف، التأكد من ان النزيف قد توقف والتكلم مع املصاب، ال جيب اعطاءه املاء، محاية املصاب

ومن خمتلف التقلبات اجلوية عن طريق تغطيته، طمأنينة املصاب عن طريق رفع حالته املعنوية.                                 
مبا ان الدم هو انقل ملختلف انواع االمراض فيجب على املسعف ان حيمي نفسه وهذا بوضع قفازات بالستيكية او  -

يت تتيح له عدم االتصال املباشر مبكان النزيف، مع غسل اليدين بعد انتهاء العملية استعمال تقنية وقف النزيف ال
 ابملطهرات ونزع االلبسة امللطخة ابلدم وتطهريها.

 تقنيات وقف النزيف: 

 :تقنية الضغط املباشر على اجلرح -1

 لتقنية سهلة وبسيطة.الضغط يكون مباشرة على املكان الذي ينزف عن طريق االصابع او براحة اليد وهذه ا -

 عندما ينتهي املسعف من الضغط جيب ان يضع قطعة من القماش على املكان الذي ينزف. -

 جيب ان تكون قطعة القماش نظيفة وعملية وضعها تتم بسرعة مع تفادي وضع القطن مباشرة عل اجلرح. -

 جيب ان يكون الرابط مشدود حىت ال يسمح خبروج الدم مرة اثنية. -

 عض املناطق اليت ال يصلح فيها الرابط جيب مواصلة الضغط املباشر على مكان النزيف.يف ب -

 اذا كان النزيف يف مؤخرة الطرف ميكن رفع هذا الطرف حىت نبطء قليال من كمة النزيف. -

، : يف حالة الضغط املباشر على اجلرح وال يتوقف النزيف مثال بسبب كسر مفتوح او نزيف قويالضغط عن بعد -2
رمبا وجود جسم خارجي يف منطقة اجلرح وال نستطيع اخراجه بسبب خطر زايدة االصابة ، ايضا نستعمل هذه الطريقة 

 يف حالة ان املنقذ ليس لديه وسائل محاية واحس بوجود خطر عليه ومناطق الضغط هي:

 الكيفية املكان النزيف
 بقبضة اليد وبذراع ممدودة يف منطقة ثين الفخذ مع احلوض نزيف االطراف السفلية
بني )يف منطقة الداخلية للذراع نزيف االطراف العلوية

 (العضلتني ثنائية وثالثية الرؤوس
عن طريق االهبام و ابلضغط انحية 

 humérusالذراع، 
 ابإلهبام ابجتاه العمود الفقري يف قاعدة الرقبة نزيف الرقبة

يف الضغط دون مراقبة عالمات فقدان الوعي او فقدان التنفس، وميكن يف هذه احلالة ال جيب على املسعف ان يستمر 
 للمسعف ان يتوقف للحظات حىت تستعيد الدورة الدموية حالتها الطبيعية مث استعادة الضغط.
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 : le garrotتقنية وضع الرابط -3

 يستعمل يف حالة عدم استطاعة املنقذ توقيف النزيف ابلطرق السابقة. -

 يف حالة وجود اكثر من ضحية ويوجد مسعف واحد.   -

 يف حالة عدم توقف سيالن الدم.  -

 يوضع الرابط يف االطراف السفلية فوق الفخذ بني منطقة ثين اجلذع ومكان النزيف.  -

 يوضع الرابط يف االطراف العلوية فوق الذراع بن االبط ومنطقة النزيف. -

 سم وال يكون عبارة عن خيط او سلك معدين او بالستيكي.5يقل عرضها عن جيب ان يكون من قطعة قماش ال  -

 جيب كتابة او حتديد توقيت وضع الرابط حىت يصل املسعفون اىل مكان احلادث. -

 : Epistaxisالرعاف

 ترك املصاب يف وضعية جلوس مع امالة الراس اىل االمام مع جتنب االستلقاء او ارجاع الرأس اىل اخللف. -

 (قد يتوقف النزيف قبل هذه املدة)دقيقة 15دقائق اىل  10ع اصبع االهبام على الفتحة اليت تنزف ملدة وض -

 phalanges 2وضع دبوس مغطى ابلقطن وادخاله يف جهة االنف اليت تنزف وهذا ملسافة  -

جيب االتصال غسل االنف ابملاء ووضع قطعة من القطن يف الفتحة اليت كانت تنزف واذا مل يتوقف النزيف  -
 ابلطبيب.
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الثامن: اللياقة البدنية والتغذية الرايضية احملور  

L’aptitude physique et la nutrition sportive 
 :متهيد

عندما نتكلم عن اللياقة ، جند ان التغذية والنشاط البدين شيآن متالزمان ولكي حنسن من االستفادة من النشاط البدين 
نظام غذائي صحي ومتوازن واحد االسباب الرئيسية لذلك هو ان النشاط البدين يتطلب توفر فانه من الضروري اتباع 

الطاقة، وهاته االخرية أتيت مما انكله ونشربه، لذلك ففهم كيفية حتويل اجلسم الطعام اىل طاقة وكيف خيزن هذه الطاقة 
 ت حلماية الصحة وحتسني االداء احلركي.ويستخدمها يساعد صاحبه على اختيار افضل تركيبة من االطعمة واملشرواب

 :مصادر الطاقة -1

حيتل الطعام حيزا هاما يف حياة االنسان سواء كان يعريه القليل من االهتمام ام يوليه العناية الفائقة، ويتألف الطعام من 
 ملياه وااللياف.عدة عناصر اساسية مثل الكربوهيدرات والدهون والربوتينات والفيتامينات واالمالح املعدنية وا

وهي تنقسم اىل كربوهيدرات بسيطة ومركبة والكربوهيدرات البسيطة هي السكاكر اليت توجد يف : الكربوهيدرات
الفواكه )الفراكتوز والغلوكوز( واحلليب ) الالكتوز( وسكر الطعام )السوركوز(، والكربوهيدرات املركبة واليت تعرف ايضا 

 واالرز واملعجنات واحلبوب وايضا يف اخلضار. ابلنشوايت تتوفر اساسا يف اخلبز

تتوفر الدهون يف اشكال خمتلفة فالزيوت اليت نستخدمها يف الطبخ من اشكال الدهون، ميكن ان تتوفر : الدهون
الدهون يف االطعمة ذات املصدر احليواين، مثل اللحوم وااللبان والطيور والسمك ويف بعض األطعمة ذات املصدر 

 ملكسرات وزيت الزيتون.النبايت مثل ا

تتألف الربوتينات من لبنات بناء تسمى االمحاض االمينية وهناك نوعان من االمحاض االمينية، وهي : الربوتينات 
االمحاض غري االساسية وهي تلك اليت ميكن للجسم تصنيعها من تلقاء نفسه واالمحاض االساسية وهي تلك اليت ميكن 

 م الذي يتناوله فقط.للجسم ان حيصل عليها من الطعا

حتتوي املصادر احليوانية على الربوتني مثل اللحوم والطيور واحلليب والبيض على كافة االمحاض االمينية االساسية وهي 
ابلتايل مصادر كاملة للربوتني، وحتتوي املصادر النباتية مثل البقوليات واملكسرات على بعض االمحاض االمينية لكنها ان 

معينة من االطعمة االخرى ميكنها توفري مصدر كامل للربوتني واالستثناء يف ذلك هي الصواي واليت مجعت مع انواع 
 حتتوي على كافة االمحاض االمينية االساسية.

وتساعد هاته الفيتامينات اجلسم  K.E.D.C.B.Aحتتوي االطعمة على الفيتامينات مثل الفيتامني : الفيتامينات
الدهون والربوتينات، كما اهنا تساعد يف انتاج خالاي الدم واهلرموانت واخلالاي الوراثية، على معاجلة الكربوهيدرات و 
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واملواد الكيمياوية اخلاصة ابجلهاز العصيب، واالطعمة الطازجة حتتوي عادة على كمية اكرب من الفيتامينات من االطعمة 
 املعلبة.

االساسية يف الطعام، واالمالح الرئيسية اليت تتوفر يف الطعام  تعد االمالح املعدنية احدى املكوانت: االمالح املعدنية
تتضمن الكالسيوم واملغنيزيوم والفوسفور والبواتسيوم والكلوريد والصوديوم، وتعترب امالح الكالسيوم واملغنيزيوم والفوسفور 

تعرف ابسم  هامة جدا من اجل صحة العظام واالسنان ويساعد الصوديوم والبواتسيوم والكلوريد وهي ما
االليكرتوليتات يف تنظيم التوازن املائي والكيميائي يف اجلسم، كما يلعب البواتسيوم دورا هاما يف الوظائف العضلية 

مثل احلديد واليود والزنك والنحاس  (امالح االاثرة)ويبقى اجلسم حباجة اىل كميات ضئيلة من االمالح املعدنية االخرى 
 والفلوريد والسيلينيوم واملنغنيز.

املاء عنصر شائع جدا لدرجة يكاد جتاهله، غري انه مكون هام يف الطعام الذي انكله فالعديد من االطعمة : املاء
الرئيسية تقريبا، فهو  وخصوصا الفاكهة حتتوي على كميات معتربة من املياه، وللماء دورا يلعبه يف كافة وظائف اجلسم

يساعد يف تنظيم درجة حرارة اجلسم، وينقل املواد املغذية واالكسجني اىل اخلالاي، ويساعد يف التخلص من الفضالت،  
 كما يساعد املاء يف تلطيف حركة املفاصل وحيمي االعضاء واالنسجة.

متصاصها وتنقسم االلياف اىل قسمان األلياف تعد االلياف جزءا من االطعمة النباتية اليت ال ميكن للجسم ا: االلياف
القابلة للذوابن وااللياف الغري قابلة للذوابن واالطعمة الغنية ابأللياف عادة على كال النوعني، ومن امثلة االطعمة الغنية 

ة للذوابن يف خنالة ابأللياف القابلة للذوابن جند احلمضيات، التوت، الفراولة، التفاح والبقوليات. وجند االلياف الغري قابل
القمح ويف العديد من اخلضار ويف اخلبز الكامل واملعجنات واحلبوب وكلتا النوعني مفيد يف حاالت الوقاية من االمساك 

 وتنشيط القولون، وتساعد ايضا يف ختفيض مستوى الكولسرتول يف الدم.

 حمتوى الطاقة اليت حيتويها الطعام:   -2

مع انه غالبا ما يشار اىل (كيلو كالوري)ان الطريقة املثلى لقياس ما حيتويه الطعام من الطاقة هو ابلسعرات احلرارية او 
 هذا احملتوى ابلسعرات احلرارية.

حتتوي الكربوهيدرات والدهون والربوتينات على سعرات حرارية وابلتايل فهي مصادر للطاقة غري ان مقدار الطاقة الذي 
 كل منها خمتلف، على غرار اختالف االلية اليت تؤدي اىل توليد الطاقة من كل عنصر غذائي.  يوفره

تعد الكربوهيدرات مصدر الطاقة االساسي للجسم وهي اليت يتم استهالكها اوال ويتم تفكيكها اثناء هضم الطعام اىل 
يد الطاقة، كما خيزنه الستخدامه يف غلوكوز وسكرايت بسيطة اخرى، حبيث ميكن استخدام الغلوكوز مباشرة يف تول

وقت الحق على شكل سالسل طويلة من اجلليكوجني يف الكبد والعضالت، وعندما تصل مواقع خزن اجلليكوجني اىل 
 .(االنسجة الشحمية)طاقتها القصوى، يتحول الفائض اىل امحاض دهنية ختزن يف االنسجة الدهنية 
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الطاقة وخمزان ملعظم السعرات احلرارية، وعندما يتم هضم الدهون فإهنا تتفكك ومتثل الدهون شكال مشبعا من للغاية من 
اىل امحاض دهنية ميكن استخدامها على الفور ايضا يف توليد الطاقة اويف اداء عمليات اخرى يف اجلسم، وعندا ميتص 

الكرب منها ختزن يف االنسجة اجلسم الفائض من االمحاض الدهنية يتم ختزين كمية ضئيلة منها يف العضالت، والكمية ا
 الشحمية.

 مصادر الطاقة يف الطعام
 السعرات احلرارية مقابل كل غرام املادة املستهلكة
 4 الكربوهيدرات

 9 الدهون
 4 الربوتينات

 

تستخدم الربوتينات اساسا يف بناء مقومات اجلسم وترميمها، ويف انتاج املواد الكيميائية يف اجلسم مثل االنزميات 
واهلرموانت ويف نقل املغذايت اىل خالاي اجلسم ويف تنظيم العمليات اليت جتري يف اجلسم غري ان الربوتينات ميكنها ان 

متد اجلسم ابلطاقة الالزمة ألداء النشاطات البدنية يف حال نفاذ خمزون اجلسم من الكربوهيدرات، كما لو كان الشخص 
من السعرات احلرارية او نفس احلال كمن يؤدي نشاط بدين يدوم لفرتة يتبع نظاما غذائيا حيتوي على القليل جدا 

 طويلة.

اما الفيتامينات واالمالح املعدنية واملاء وااللياف فهي ال حتتوي على السعرات احلرارية ومع اهنا ال توفر الطاقة للجسم، 
ان يؤدي اىل عدد من املشاكل  فهي تعترب عناصر هامة للحفاظ على الصحة اجليدة واي نقص يف هذه املواد ميكن

 الصحية.

 كيفية حتويل اجلسم الطعام اىل طاقة:    -3

لكي يكون اجلسم قادرا على استخدام الطاقة املوجودة يف الطعام يتعني عليه حتويل السعرات احلرارية على شكل 
من )امينيةاو على شكل امحاض (من الدهون)او على شكل امحاض دهنية  (من الكربوهيدرات)غلوكوز

ويعترب اثلث فوسفات االدينوسني عملة (ATP)اىل مادة كيميائية تسمى اثلث فوسفات االدينوسني(الربوتينات
الطاقة العاملية للجسم، فهو يعترب ضروراي من اجل اداء كافة العمليات اخللوية اليت حتدث يف اجلسم، من بناء للخالاي 

عضالت، وسواء اكان الشخص يغمض عينيه او يرفع وزان ثقيال فان اجلديدة اىل نقل املغذايت من اجل تشغيل ال
دور يف العملية، وينتج اجلسم اثلث فوسفات االدينوسني ويستخدمه بشكل دائم كما ان اجلسم يستخدم (ATP)لــ

 ثالث نظم كيميائية حيوية ملقايضة السعرات احلرارية بثالث فوسفات االدينوسني.

، ونظام الطاقة طويلة املدى، او نظام (احنالل السكر)، ونظام الطاقة قصرية املدى(وجنيالفوسف)نظام الطاقة الفورية
 .(اهلوائية)طاقة التحمل
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 :  hydratationالرتوية  -4

يف بعض االحيان يكون الرتكيز على يف برامج اللياقة البدنية على الطعام واالكل لدرجة انه ال يعود هناك اي تركيز على 
اء واحد من اكثر العوامل امهية ألي جسم سليم، فنصف وزن اجلسم على االقل يتألف من املاء، واملاء السوائل، لكن امل
 من العضالت احلمراء كما ان املاء يساعد على: %70من الدم وحوايل %80من الدماغ وحوايل %75يشكل اكثر من 

 تنظيم درجة حرارة اجلسم. -

 التخلص من الفضالت.  -

 نقل املغذايت واألكسجني اىل اخلالاي.  -

 تليني املفاصل. -

 حتسني عملية اهلضم. -

 الوقاية من ارتفاع تركيز املواد السامة يف الكليتني والكبد.  -

 حتسني قدرة اجلسم على امتصاص الفيتامينات واالمالح املعدنية االخرى. -

يف املئة من وزن  2اىل  1فاف الغري حاد الناتج عن فقدان وميكن ان يؤدي النقص يف املاء اىل التجفاف وحىت التج
كلغ 75اجلسم ميكن ان يضعف قوة الشخص وجيعله يشعر ابلكسل، وعلى سبيل املثال اذا كان وزن الشخص يساوي 

مل كلغ بعد التمرين ينبغي ان تكون اشارة اىل استبدال السوائل اليت مت فقداهنا حىت ولو   1.5فان خسارة ثلث كلغ اىل 
      يكن هناك شعور ابلعطش، والتجفاف ينطوي على خماطر خاصة على االطفال واملسنني.     

 الطاقة و املشروابت الرايضية:  

يف وقتنا احلايل اصبحت توجد كميات غري حمدودة من الطاقة واملشروابت الرايضية واليت ميكن االختيار من بينها، واليت 
 والبنفسجي واالرجواين، لكن ليس ابلضرورة ان تكون هذه املشروابت افضل من املاء. ترتاوح الواهنا ما بني االزرق

فشرب املاء يعترب احسن طريقة للتعويض عما نفقده من السوائل كما انه ال يكلف شيئا، ورمبا تكون مشروابت الطاقة 
 مفيدة يف ظروف معينة.

كبرية من الكربوهيدرات والكافيني، ميكن   عادة ما حتتوي هذه املشروابت على كمياتمشروابت الطاقة: 
للكربوهيدرات ان تزيد من الطاقة، غري ان االكثار من الكافيني الذي يعد مادة منبهة ميكن ان تكون له عوارض جانبية 

ميكن للكافيني ان يزيد من سرعة  وخصوصا يف كون الشخص يتعاطى عقاقري حتتوي على منبهات اخرى، حبيث
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من ضغط الدم، ويسبب االرق وسرعة االنفعال والغضب، ابإلضافة اىل ذلك يعمل الكافيني على  ويرفع خفقان القلب
 زايدة ادرار البول وميكن ان يتسبب يف خسارة السوائل بدال من التعويض عنها وهو ابلطبع خيار ليس ابجليد.

لكرتوليات وقد تكون مدعمة ببعض هي ابلعادة حتتوي على الكربوهيدرات و االاملشروابت الرايضية ومياه اللياقة: 
الفيتامينات واالمالح املعدنية والنكهة وبعض الكافيني، واليت ميكن ان تزيد من الطاقة وتستبدل االمالح املعدنية اليت 
فقدها اجلسم إبفرازه للعرق، وميكن ان تكون هذه املشروابت الرايضية ذات فائدة اذا كانت الرايضي يتمرن منذ اكثر 

وحيتاج اىل التعويض عن الكربوهيدرات والصوديوم. كما ان بعض الناس جيدون استهالك املشروابت الرايضية من ساعة 
 .!!اسهل من شرب املياه 

 :   معادلة حساب السعرات احلرارية

 (Kcalالعمر(=....)4.7x)-الطول ابلسنتيمرت(1.8xالوزن ابلكيلوغرام(+)9.6x+)655ابلنسبة للسيدات:  -1

 (Kcalالعمر(=....)6.8x)-الطول ابلسنتيمرت(5xالوزن ابلكيلوغرام(+)13.7x+)66للرجال:  ابلنسبة -2
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التاسع: الرايضة واحلاالت الطبية  احملور  

Le sport et les cas médicaux 
 :متهيد

عندما يتعلق االمر ابلوقاية من السقم واملرض وأتجيل تفاقمه، ليس هناك اداة افضل يف الواقع من ممارسة النشاط 
الرايضة، فالنشاط البدين املنتظم يقلل من خطر تطور االسباب الرئيسية لألمراض او الوفاة نتيجة لإلصابة هبا، ويف حالة 

سيساعد اجلسم على الوقاية من السقم واملرض، وقد جيد الشخص املريض انه االلتزام بربانمج رايضي منتظم هذا االخري 
اصبح من السهل عليه التعامل والتحكم ابلسقم واملرض الذي يواجهه يف حياته ومن بني اهم هذه االمراض اليت 

 اصبحت  تعرف أبمراض العصر نذكر: 

 االمراض القلبية الوعائية: -1

الوعائية اىل انواع عديدة من امراض القلب واالوعية الدموية فاألمراض مثل تصلب الشرايني تشري عبارة االمراض القلبية 
 والنوبة القلبية والسكتة الدماغية وقصور القلب ومرض الشراين التاجي، تندرج مجيعها حتت هذا العنوان.

بة ابألمراض القلبية الوعائية، من عدد الوفيات ميوتون سنواي من جراء االصا %40وتشري دراسة امريكية ان اكثر من 
 مما جيعل مرض القلب القاتل االول على صعيد االمراض والذي يصيب الرجال والنساء على حد سواء.

يتطور املرض القليب الوعائي عندما تبدأ الشرايني اليت تزود القلب ابلدم ابالنسداد ببطء نتيجة لرتاكم اخلالاي والدهون 
 اعاقة جلراين الدم ميكن ان حتدث نوبة قلبية او سكتة دماغية.والكولسرتول، وعندما حتدث 

قليل الكثافة والضار يف  (الليبوبروتني)فالكولسرتول نوعان: النوع االول منه هو ما يعرف كولسرتول الربوتني الشحمي 
لقلبية والسكتة الدم، وهذا هو الكولسرتول السيئ الذي يسد الشرايني ويقطع جراين الدم ويساعد يف حدوث النوبة ا

الدماغية، ويف املقابل جند النوع الثاين وهو كولسرتول الربوتني الشحمي عايل الكثافة وهو الكولسرتول اجليد الذي 
 يساعد يف الوقاية من انسداد االوعية الدموية.

وميكن للتمارين كلم يوميا ميكن ان تزيد من معدل هذا الكولسرتول اجليد، 12حيث اثبتت الدراسات ان املشي ملسافة 
ان تقوي القلب حبيث يصبح مبقدوره ضخ الدم واالكسجني واملواد املغذية االخرى اىل ابقي اعضاء اجلسم بفعالية اكثر،  

 كما اهنا تزيد من مرونة جدران االوعية الدموية وتعكس عملية تصلب الشرايني.

 ضغط الدم املرتفع: -2

ه القوة اليت يبذهلا الدم على جدران االوعية الدموية، ويقاس ابمللم زئبق ابن (فرط ضغط الدم)يعرف ضغط الدم املرتفع 
اىل الضغط املبذول عندما ينقبض القلب  (العلوي)وهو يكتب يف صيغة زوج من االرقام حبيث يشري الرقم االول 
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لقلب بني اخلفقات ميثل الضغط عندما يسرتيح ا (السفلي)وهذا هو ضغط الدم االنقباضي، والرقم الثاين  (االنقباض)
 وهذا هو ضغط الدم االنبساطي. (االنبساط)

 تصنيف ضغط الدم 

 الضغط االنقباضي احلالة
 (الرقم العلوي)

 
 

 الضغط االنبساطي
 (الرقم السفلي)

 ماذا يتوجب فعله

احملافظة على منط حياة  او اقل 79 و او اقل 119 طبيعية
 صحي

ما قبل االصابة بضغط 
 الدم

 اتباع منط حياة صحي 89 - 80 و 139 - 120

ادخال تغيريات يف احلياة  99 - 90 و 159 - 140 (1املرحلة)فرط ضغط الدم 
 اضافة اىل العالج الطيب

 او اعلى 100 و او اعلى 160 (2املرحلة)فرط ضغط الدم 
ادخال تغيريات يف منط 

احلياة اضافة اىل اتباع اكثر 
 من عالج واحد

فما فوق، وعادة ما يتم تشخيص احلالة بعد اخذ متوسط قراءتني او  18تطبق ارقام ضغط الدم الطبيعي على كافة االشخاص من سن  مالحظة:
ملم زئبق فيكتفى بقراءة 120ملم زئبق او اعلى من ذلك وكان الضغط االنبساطي مقداره 210اكثر، اما يف حالة وجود ضغط انقباضي مقداره 

 واحدة. 

خلطر متزايد  ضة املنتظمة يف تقليل خطر االصابة بضغط الدم املرتفع، حىت ولو كان الشخص معرضاوتساعد الراي
لإلصابة هبذا املرض، كما تدل معظم الدراسات الطبية ان ضغط الدم ينخفض يف مرحلة مبكرة بعد مضي فرتة ترتاوح 

 ايضية.بني ثالثة اسابيع وثالثة اشهر على البدء ابتباع برانمج للتمارين الر 

 :(السمنة)البدانة  -3

من البالغني من سكان الوالايت املتحدة  %27مشكلة صحية ابرزة فحسب دراسة امريكية فان  اصبحت البدانة
االمريكية يعانون من البدانة، فإضافة اىل العبء اليومي الواقع على اجلسم، حتمل البدانة يف طياهتا خماطر صحية جدية 

فاألشخاص الذين يعانون من البدانة معرضون اكثر من غريهم خلطر املوت املبكر، او االصابة بداء السكر من النوع 
ين الذي كان يطلق عليه داء السكر الذي يصيب البالغني او الذي ال يعتمد على االنسولني، ولألمراض القلبية الثا

االلتهاب العظمي )الوعائية والسكتة الدماغية وفرط ضغط الدم، مرض املرارة، وتدهور يف الغضاريف واملفاصل 
امراض سرطانية معينة، وارتفاع مستوى الكولسرتول، وعدم ، واالنقطاع املؤقت يف التنفس اثناء النوم والربو و (املفصلي

االنتظام يف الدورة الشهرية، وهشاشه العظام، كما تزيد البدانة من املخاطر اجلراحية، وخطر حدوث مضاعفات اثناء 
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حيث احلمل واالضطراابت النفسية مثل االكتئاب، وصعوابت نفسية انجتة عن تعليقات احمليطني ابألشخاص البدينني، 
اثبتت دراسة امريكية حديثة ان نسبة الزايدة يف الكتلة الشحمية هلا عالقة مع التقدم يف السن وعند النساء اكثر منها 

سنة عند النساء تقابلها نسبة  55اىل  18ما بني سن  %32اىل  %19.5عند الرجال، حيث تكون النسبة ما بني 
 ل.سنة عند الرجا 55اىل  18ما بني سن  %25اىل  15%

وحيارب النشاط البدين هذه املخاطر الصحية كافة واذا ما اقرتنت الرايضة مع تناول الغذاء الصحي ميكن ان تساعد 
االشخاص الذين يعانون من البدانة يف انقاص اوزاهنم والتوصل اىل قوام جسدي صحي، والتخلص من املشاكل 

انون من الزايدة يف اوزاهنم جين بعض الفوائد من التمرين املصاحبة للبدانة املفرطة ومع ذلك ميكن لألشخاص الذين يع
حىت ولو مل يفقدوا شيئا من اوزاهنم، فقد اظهرت الدراسات ان النشاط اليومي للنساء اللوايت تعانني من وزن زائد ان 

 صحتهم حتسنت بشكل ملموس عرب ختفيض ضغط الدم الذي تعانني منه بدون اتباع محية او انقاص للوزن.

 اء السكر:د -4

ان داء السكر مرض انتج عن عدم انتاج اجلسم لألنسولني او استخدامه بشكل غري مناسب، ويعد احد االسباب 
الرئيسية لإلعاقة والوفاة، وهناك نوعان لداء السكر: النوع االول والذي كان يسمى بداء السكر لدى صغار السن او 

شل اجلسم يف انتاج االنسولني، وهو هرمون ينظم استخدام سكر داء السكر املعتمد على االنسولني وهو انتج عن ف
الدم عرب حتويل السكر والنشوايت وغريها من االطعمة اىل طاقة. اما النوع الثاين والذي كان يطلق عليه داء السكر 

يف الدم،  الذي يصيب البالغني يظهر عندما ال يستخدم اجلسم االنسولني كما جيب مما يسمح ابرتفاع مستوايت السكر
يف هذه احلالة يصبح اجلسم مقاوما هلرمون االنسولني وال يعود البنكرايس قادرا على صنع ما يكفي من االنسولني 

للتغلب على هذه املقاومة، ونتيجة لذلك يرتفع السكر يف الدم اىل مستوايت مرتفعة وغري سوية بسبب النقص يف 
، وهنا ميكن للممارسة الرايضية املنتظمة ان تساعد يف ختفيض االنسولني الذي يساعد يف تنظيم السكر يف الدم

مستوايت السكر يف الدم من اجل احلصول على الطاقة وزايدة فعالية استخدام االنسولني، ويف امكان بعض االشخاص 
ة والتمارين الذين ميارسون الرايضة ابنتظام ادارة داء السكر من النوع الثاين الذي يعانون منه ابالقتصار على احلمي

 الرايضية.

اما اذا كان الشخص مصااب ابلنوع االول فهذا يعين ابن اجلسم غري قادر على انتاج ما يكفي من االنسولني لضمان 
ابستخدام )حصول ايض مناسب، وهذا يعين ان اجلسم حباجة ماسة اىل االنسولني الذي يتعني امداد اجلسم به كل يوم 

وحدها ال تكفي جلعل مستوايت السكر يف الدم طبيعية اذا كان الشخص مصااب ابلنوع ، ومع ان الرايضة (احلقن عادة
 االول، غري اهنا تساعد يف زايدة حتسس اجلسم لألنسولني ورمبا تقلل من جرعة الدواء الذي حيتاج اليه.

ابإلضافة اىل ذلك والنشاط البدين يساهم يف انقاص الوزن وهو ما يؤدي ابجلسم اىل زايدة يف التحسس لألنسولني، 
تساعد الرايضة يف الوقاية من بعض املضاعفات القلبية الوعائية اليت قد تنتج عن داء السكري مثل ضغط الدم والنشاط 

 البدين املنتظم على املدى الطويل قد يساعد مرضى السكر بعدة طرق تبعا للحالة ومضاعفاهتا.
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 داء ترقق العظام: -5

العظام وتدهور يف حالتها، حبيث تصبح العظام املصابة هبذا الداء ضعيفة ومسامية و هو حالة تتميز بتناقص كثافة 
هشة، ومبا ان ترقق العظام يؤدي اىل هشاشتها فهو عامل رئيسي من عوامل االصابة ابلكسور العظمية واليت تشكل 

ء وسدس الرجال خطرا صحيا جداي على كبار السن، ويقدر حسب احصائيات الدراسات الطبية ابن ثلث النسا
 منهم ميوتون يف السنة املوالية.  %20اىل  %15يتعرضون اىل كسر يف الورك عند بلوغهم سن التسعني وان ما بني 

ويرجح ان يكون النشاط البدين العامل الوحيد الذي ميتلك اعظم أتثري يف احملافظة على كثافة العظام وتركيبتها، فهو 
مرض ترقق العظام ومعاجلته، فالعظام كالعضالت تصبح اقوى عندما تتعرض لإلجهاد يلعب ادوارا عديدة يف الوقاية من 

البدين الناتج عن التمرين، فاملشي ومتارين محل االثقال ومتارين القوة حتفز العظام على النمو وتزيد من كثافتها وتقي من 
 تناقص الكتلة العظمية.

 داء التهاب املفاصل: -6

لناس يعتقدون ابن التهاب املفاصل مينعهم من ممارسة اي نوع من التمارين الرايضية لكن ابلرغم من ان الكثري من ا
العكس متاما ففي الواقع يبدو من االمهية مبكان ان ميارس االشخاص الذين يعانون من التهاب املفاصل متارين رايضية 

 منتظمة.

ة خمتلفة وهو غالبا ما يصيب االشخاص مرض وحال 100يصيب داء التهاب املفاصل الذي يندرج حتته اكثر من 
الذين يتجاوز سنهم اخلامسة واخلمسني لكنه يصيب الصغار من الراشدين ايضا، وهو داء يصيب الغضروف الذي 

حييط ابملفصل ابلتلف وعادة ما يصيب الركبة والورك والعمود الفقري، مما ينتج عنه االم واوجاع مستمرة والتيبس 
او حوله، ونتيجة لذلك يصبح من الصعب على املصاب هبذا املرض القيام بنشاطاته اليومية،  واالنتفاخ داخل املفصل

 (الغشاء الزليلي)والتهاب املفاصل الرثياين هو من االنواع الشائعة هلذا الداء وهو يؤثر بشكل خاص يف بطانة املفاصل 
يصيب ايضا املفاصل الكبرية االخرى، والذي وهو يصيب املفاصل اليت يف اليدين واملعصمني و القدمني والكاحلني و 

 يصبح مصااب ابلتهاب مزمن مسببا التيبس والورم واالمل.

فالنشاط البدين يزيد من قدرة حتمل االمل ومن مستوى الطاقة لدى االشخاص املصابني هبذا الداء الن النشاط البدين 
من االجهاد الواقع على املفاصل خاصة يف املياه الدافئة املعتدل الشدة مثل السباحة الن خاصية احلركية يف املاء تقلل 

مهم ما يساعد على ارخاء العضالت ويسمح بزايدة جراين الدم، ايضا املشي واجلري اخلفيف يساهم يف تقوية العظام 
 احمليطة ابملفصل والعكس فالعضالت الضعيفة ميكن ان تؤدي اىل احلاق املزيد من الضرر هبذه املفاصل.
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 ربو:ال -7

التمرين يعترب كحافز لظهور عالمات الربو واعراضه وهي حالة تسمى الربو الناتج عن التمرين، وسيجد الشخص انه 
اكثر تعرضا للربو الناتج عن التمرين اذا كان يعاين من ربو انجم عن بعض احلساسيات وعالماته فتتضمن السعال 

 س والتعب.واالزيز اثناء التنفس وانقباض الصدر وقصر يف التنف

واملعاانة من الربو ال تعين ابلضرورة جتنب القيام ابلنشاط البدين واالصح هو البقاء يف حالة نشاط بدين وهذا اباللتزام مبا 
 يلي:

 د قبل البدء ابلتمرين وهذا بعد استشارة الطبيب.30اىل 15استنشاق عقارات موسعة للشعب اهلوائية قبل  -

 د ومتارين االرخاء للمساعدة يف فتح اجملاري اهلوائية.10اىل  5ة ملدة ترتاوح بني القيام اوال بتمارين التحمي -

 جتنب  ممارسة الرايضة يف حاالت الربد الشديد الن ذلك يؤدي اىل ضعف وازيز يف التنفس. -

لوث اجلو يف التمرن يف بيئة ال تتفاقم مع مشكلة املريض، مثال اذا كان اهلواء مشحوان بطلع الزهور او يف مكان م -
 هذه احلالة التمرين يف املنزل يعترب احسن بديل. 

 السرطان: -8

ميكن ان تساعد الرايضة املنتظمة يف خفض احتماالت االصابة أبنواع معينة من السرطان وعلى وجه اخلصوص سرطان 
 ، وسرطان الثدي.(بطانة الرحم)القولون، وسرطان الربوستات، وسرطان الرحم 

شخص كل عام، ومن االسباب اليت تؤدي اىل تطور هذا النوع بقاء  107000ني بسرطان القولون يقدر عدد املصاب
الطعام لفرتات طويلة يف القولون، مما يتسبب يف حدوث التهاابت ميكن أن تؤدي اىل السرطان، وتكافح التمارين 

 ون بسرعة اكرب.الرايضية سرطان القولون ألهنا تساعد يف مرور الطعام الذي مت هضمه عرب القول

يعد سرطان الثدي اهم انواع السرطاانت اليت تصيب النساء وتعمل الرايضة على التقليل من خماطر االصابة بسرطان 
الثدي عرب ختفيض مستوى الدهون يف اجلسم واليت تنتج هرمون االسرتوجني األنثوي، وبدوره ثبت ان االسرتوجني 

 نثوية مبا يف ذلك سرطان الثدي والسرطاانت الرمحية.االنثوي يساعد يف منو بعض السرطاانت اال

 الرايضة واحلمل: -9

اثناء فرتة احلمل ميكن ان يساعد التكييف الناتج عن التمرين يف جتنب االم اسفل الظهر والتشنجات العضلية واالنتفاخ 
وم لساعات طويلة يف اليوم، واالمساك اليت تعاين منه النساء احلوامل، كما ميكن ان يقلل من االحساس ابلتعب والن

 ابإلضافة اىل ذلك ميكن ان تساعد الرايضة اثناء احلمل يف التهيؤ للمخاض والوالدة.
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فالزايدة يف القدرة على التحمل ويف القوة العضلية ميكن ان تقلل من االجهاد الواقع على االربطة واملفاصل وتسمح 
 ابلتعب. ابلدفع لفرتات اطول اثناء املخاض من غري االحساس

وهناك العديد من الرايضات اليت تناسب النساء احلوامل ومن افضلها رايضة السباحة فهي توفر مترينا قلبيا وعائيا جيدا 
ابقل نسبة ممكنة للتعرض اىل االصابة بسبب خاصية التعومي للماء، واملشي والرايضات اهلوائية اخلفيفة تعترب من اخليارات 

 املناسبة للمرأة احلامل.

لكن جيب على املرأة احلامل جتنب الغطس حتت سطح املاء الن ذلك يزيد من خطر تعرض اجلنني اىل خطر تفقع 
الدم، وابإلضافة اىل ذلك جيب على املرأة جتنب التعرض اىل درجات احلرارة املرتفعة ملدة طويلة كما هو املثل يف 

ثالث اشهر االوىل الن احلرارة الزائدة رمبا تعرض اجلنني احلمامات ومغاطس املياه احلارة او السوان، وخصوصا خالل ال
 اىل اخلطر.
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