
الرياضي في الطب المبادئ األساسية 
لالعبين الناشئين

عبير الشعالن: إعداد

تخصص تغذية إكلينيكية–طالبة امتياز في االتحاد السعودي للطب الرياضي 



التعريف بالجهة
الرياضي؟للطبالسعودياالتحادهوما

المجتمعونشاطصحةلتعزيزمعابالعملوالملتزمينالمهنيينمنالعديدمظلتهاتحتتضمالتخصصاتمتعددةوطنيةأهليةمنظمةهو

.للرياضةاآلمنةالممارسةولتحقيقالسعودي

:الرؤية

.والعالمياإلقليميالمستوىعلىالرياضيالطبمجاالتكافةفيواإلبداعوالريادةالتميز

:الرسالة

تقديمفيالتميزخاللمنالمملكةفيالمختلفةمجاالتهاجميعفيالرياضيالطبمهنةلتطويرالرياضيللطبالسعودياالتحاديسعى

لجميعالمعاييرعلىأوفقالصحيةواالستشاراتالطبيةالرعايةوتوفيرالمهنة،بهذهالخاصةالقضاياودعموالبحثيةالتعليميةالبرامج

المستفيدينجميعإلىأعضائهجميعمنابتداء،والنشاطبالحياةنابضسعوديمجتمعوبناء،والهواةالمحترفينالرياضيينالممارسين

.آمنةرياضيةبيئةوإليجادالسعوديالمجتمعصحةلتعزيزخدماته،من



(يتبع)التعريف بالجهة 

:االستراتيجيةاألهدافبعض

بقضايامهتمينوالالرياضيينالممارسينولكافةالرياضيالطبمجالفيالمختصينلجميعمتميزوتدريبيتعليميكمرجعالعمل1.

.البدنيةواللياقةالصحة

الممارسينجميعلالدوليةللمعاييرترتقيطبيةرعايةتوفيروضمانالرياضي،الطبمرضىوسالمةرعايةفيالتميزوتشجيعدعم2.

اإلصابةبعدةالرياضلممارسةالعودةمنفردكلوتمكينالهواة،الممارسينأوالمحترفينالرياضييننخبةمنكانواسواءللرياضة،

.المرضأواإلصابةزوالبعدآمنةوبصورةممكنوقتأقربفي

السعوديجتمعالمصحةلتعزيزالمفيدةوالنصيحةوالمعلومةاالستشارةبتقديموذلك،والنشاطبالحياةنابضسعوديمجتمعبناء3.

.آمنةرياضيةبيئةوإليجاد

مشاركينالالالعبينخاصوبشكلالسعودية،الرياضيةواألنديةاالتحاداتلجميعالمهنيةوالمساعدةالطبيةاالستشارةتقديم4.

.العمريةالفئاتوبمختلفاأللعابلجميعالوطنيةالمنتخباتمع



التوعية الطبية 

الرياضي؟الطبهوما

ممارسةعدمأولةقإلىباإلضافةوالرياضةوالتدريبالتمرينتأثيريدرسوالذيوالعمليالنظريالطببدمجيتجسدالرياضيالطب

وكذلكتأهيلالوإعادةوالعالجالوقايةفيوتسهمتفيدنتائجلتحقيقاألعمار؛كلمناألصحاءوغيراألصحاءاألشخاصعلىالرياضة

.نفسهللرياضيمفيدةتكون

:الرياضيالطبأهمية

.رياضيةالواألمراضاإلصاباتحدوثمنالوقايةفييسهموالرياضياألداءمنيحسنأنيمكنإذالتدريبةالخطةفيأساسيدورله

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2577455/pdf/955.pdf: المرجع

http://www.naspeinfo.org/tag/importance-of-sports-medicine/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2577455/pdf/955.pdf
http://www.naspeinfo.org/tag/importance-of-sports-medicine/


(يتبع)التوعية الطبية 

:التاليالرياضيالطبفريقيشمل

(بالرياضةارتباطلهاالتيالتخصصاتذو)أطباء

العظامجراحي

الرياضيالطبيعيالعالجأخصائيي

الرياضيالتدليكمعالجي

الرياضيينالمدربين

المنشطاتعنالكشفضباط

أخصائييي،الرياضالنفسعلمأخصائييالرياضية،التغذيةأخصائيي:الرياضةعلومعلماء

التكيُّف،والقوةمدربيالبدني،الجهد/التمرينفسيولوجياأخصائييالحيوية،الميكانيكا

.(بالرياضةالخاصاألقدامأطباء/اختصاصيي

https://www.cgh.com.sg/ssmc/pages/what-is-sports-medicine.aspx: المرجع

https://www.cgh.com.sg/ssmc/pages/what-is-sports-medicine.aspx


الرياضيةوالتمارين النشاط البدني 

الفرق بين النشاط البدني والتمرين الرياضي

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1424733/pdf/pubhealthrep00100-0016.pdf: المرجع

التمرين الرياضي البدني النشاط

طمخطويكونالبدنيالنشاطمنفرعهو•

.ومتكررنظمومله

.مرحليأونهائيهدفله•

ياقةاللعلىالحفاظأوتحسينإلىيهدف•

.البدنية

عضالتتنتجهاجسديةحركةأيهو•

قةالطاتوليدإلىتؤديالعظميالهيكل

.(حراريةسعرة)

:لىإتصنيفهمكنياليوميةالحياةفي•

نتماريرياضة،منزلية،أعمالوظيفي،

.أخرىنشاطاتأوتكيُّف

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1424733/pdf/pubhealthrep00100-0016.pdf


(يتبع)والتمارين الرياضية النشاط البدني 
الصحةأجلمنالبدنيالنشاطلممارسةالعالميةالتوصيات

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK305057/pdf/Bookshelf_NBK305057.pdf: المرجع

سنة( 64–18)البالغين سنة( 17–5)والناشئين األطفال

الهوائيالبدنيالنشاطمناألقلعلىدقيقة150ممارسة•

األقلعلىدقيقة75ممارسةأواألسبوعخاللالشدةالمعتدل

مزيجأواألسبوعخاللالشدةالشديدالهوائيالبدنيالنشاطمن

.اإلثنينمنمساوي

.دقائق10عنتقلالفتراتلالهوائيالنشاطممارسةيجب•

المعتدليالهوائالبدنيالنشاطزيادةيجبإضافية،صحيةلفوائد•

النشاطمندقيقة150ممارسةأوأسبوعيًادقيقة300إلىالشدة

.إلثنينامنمساويمزيجأوأسبوعيًاالشدةشديدالهوائيالبدني

مجموعاتشملمع)العضالتتقويةبأنشطةالقياميجب•

.وعاألسبفيأكثرأو(يومين)مرتين(الرئيسيةالعضالت

النشاطمناألقلعلىدقيقة60ممارسة•

.يوميًاالشديدإلىالمعتدلالبدني

البدنيالنشاطمندقيقة60منأكثرممارسة•

.إضافيةصحيةفوائدله

نيكوأنيجباليوميالبدنيالنشاطمعظم•

أنويجب(الدراجةوركوبكالمشي)هوائي

ذلكيفبماالشدة،شديدةاألنشطةأيًضاتُدمج

األقلعلىلوالعظامالعضالتتقويالتيتلك

.األسبوعفيمرات3

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK305057/pdf/Bookshelf_NBK305057.pdf


(يتبع)الرياضية والتمارين النشاط البدني 
بعض األمثلة على أشكال الجسم والرياضات األنسب لها

https://www.livescience.com/55702-olympic-athletes-body-types.html: المرجع

الرياضيات اإلناث الذكورالرياضيين

(الرشاقة)الحركةخفةبينيجمعنالمبارزةعباتال:المبارزة

.األفخاذمنطقةفيخاصةوالقوة

نحيلةالاألرجلذوالحجموصغيريالخفيفينالعدائين:الماراثون

.الماراثونألعابفيأفضليؤدون

عاليةلعضنسبةذاتأجساملديهناألثقالرفعالعبات:األثقالرفع

.فصيرةلفتراتانفجاريةقوةإنتاجلتدعمبنيت

همأجساممنالعلويالجزءيكونأنالمصارعينيحتاج:المصارعة

.خصمهملتثبيتضخم

راتصغيالجمبازلالعباتالسفليالثقلمركزيساعد:الجمباز

.الضيقالتوازنعارضةجهازعلىالتوازنتحقيقفيالحجم

.حملتقوةوجودمعولكنعضليةوكتلةقوةوجودتتطلب:المالكمة

تقليلأجلمنقويظهريحتجنالسلةكرةعباتال:السلةكرة

.الركبعلىالضغط

اقيبمنأعلىدهوننسبةتحملأجسامهمالسباحينعادةً :السباحة

.اآلخرينالرياضيين

https://www.livescience.com/55702-olympic-athletes-body-types.html


(يتبع)الرياضية والتمارين النشاط البدني 
بعض األمثلة على أشكال الجسم والرياضات األنسب لها

https://www.livescience.com/55702-olympic-athletes-body-types.html: المرجع

https://www.livescience.com/55702-olympic-athletes-body-types.html


التغذية المالئمة للرياضيين الناشئين
أهمية التغذية السليمة

النموتحقيقأجلمناألهميةغايةفيأمرالسليمةالتغذيةإن•
.ئينالناشللرياضيينالرياضةفياألمثلواألداءالسليم

كافيةكمياتعلىيحتويومتوازنمتكاملغذائينظاماتباع•
البروتين)الكبرىالمغذياتمنلكل

ناتالفيتامي)الصغرىوالمغذيات(والدهونوالكربوهيدرات
أجلمنكافيةبطاقةلإلمدادأساسيأمريعد(المعادنو

.والنشاطالنمو

عمليةملدعأيًضاضرورييعدكافيةبكمياتالسوائلشرب•
.الرياضيواألداءالنمو

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3805623/pdf/pch18200.pdf: المرجع

الفرق بين التغذية األساسية والتغذية الرياضية

التغذية الرياضية التغذية األساسية

:ألنهامهمةتعد

خاللمنالرياضياألداءتعزز

حدوثوخطراإلجهادتقليل

.واإلصاباتاألمراض

دريبهمتتحسينللرياضيينتتيح

.صورةبأمثل

بشكلءاالستشفاللرياضيينتتيح

.أسرع

:أجلمنمهمةتعد

لنموا.

جيدةصحةعلىالحصول.

يالدراسالتحصيلفيالتفوق.

الطاقةتوفير.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3805623/pdf/pch18200.pdf


(يتبع)الناشئين التغذية المالئمة للرياضيين 
(حراريةسعرة)الطاقة

.والفتياتيانالفتبينمتماثلةتكونوالطاقةالغذائيةاالحتياجاتمناألدنىالحد،البلوغسنقبل•

النموومعدلالنشاطومستوىالعمر:علىاعتمادًا؛تغيًراأكثرتكونللمراهقينالطاقةمتطلبات•
.البدنيالنضجومرحلة

الكربوهيدرات•

جلوكوزالسكرتوفرألنهاللرياضيينبالنسبةأهميةاألكثرالوقودمصدرهيالكربوهيدرات•
.للطاقةالمستخدم

.الكبدوالعضالتفيجليكوجنهيئةعلىالجلوكوزسكرتخزينيتم•

.حراريةسعرات4=الكربوهيدراتمنجرام1•

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3805623/pdf/pch18200.pdf: المرجع

للكربوهيدرات النسبة التقريبية 

مجمل السعرات الحرارية اليوميةمن 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3805623/pdf/pch18200.pdf


(يتبع)الناشئين التغذية المالئمة للرياضيين 

البروتين

.والجلدواألظافروالشعرالعضالتوإصالحببناءيقوم•

.حراريةسعرات4=البروتينمنجرام1•

الدهون

.للجسمالعزلوتوفيرالحيويةاألعضاءوحمايةاألساسيةالدهنيةاألحماضبتوفيرتقوم•

.بالشبعشعورتعطيأنهاالدهونتمتاز•

.حراريةسعرات9=الدهونمنجرام1•

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3805623/pdf/pch18200.pdf: المرجع

للدهون النسبة التقريبية 

مجمل السعرات الحرارية اليوميةمن 

النسبة التقريبية للبروتين                 

من مجمل السعرات الحرارية اليومية

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3805623/pdf/pch18200.pdf


(يتبع)الناشئين التغذية المالئمة للرياضيين 
السوائل

.الجيداالرتواءأجلمنرياضيتمرينأوبدنينشاطأيممارسةوبعدوأثناءقبلمهمة•

.لإلجهادالرياضيينويعرضالرياضياألداءمنيقللأنيمكنالجفاف•

.التمرينخاللالمفقودالعرقوتعوضالجسمحرارةدرجةتنظيمعلىتساعد•

.والبيئةالجسموحجمالعمر:منهاعوامل،عدةعلىتعتمدالرياضييحتاجهاالتيالكمية•

والمعادنالفيتامينات

.دوفيتامينوالحديدالكالسيوممنكافيةكمياتباستهالكاالهتمامالرياضيينعلىينبغي•

.(ومبالكالسيالمدعمةوالحبوبوالبروكليوالجبنالحليب:مثل)والعضالتالعظاملصحةمهمالكالسيوم•

.(للشمسوالتعرضالحليب:مثل)الكالسيوموتنظيمامتصاصفيدورولهالعظاملصحةضروريدفيتامين•

كاملةالوالحبوبالخضراءوالورقياتالبيض:مثل)النمويدعمأنهكماالجسمأنسجةإلىO2لتوصيلمهمالحديد•

.(الدهونقليلةواللحومبالحديدالمدعمة

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3805623/pdf/pch18200.pdf: المرجع

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3805623/pdf/pch18200.pdf


واالجتماعيالجانب النفسي 
النزيهاللعب

االلتزاملىعويشجعهمالمنافسةأثناءجيدةبروحالرياضيونيتحلىحيثالنزيهاللعببقواعدااللتزامهو•

.والصداقةوالكرموالتواضعاالحتراميعززمماالرياضة؛تجاهحسنبسلوك

.فوزبالللمحاولةواستغاللهاالمحظورةالطرقأوالمواداستعمالأوالغشأوالعنيفاللعبعلىيشملال•

النومأهمية

األداءوتحسينزالتركيعلىالحفاظفييساعدهمبحيثكاف  بقدركانإذاللطالبالعامةبالصحةالنوميرتبط•

.األكاديمي

اإلصابات:مثلعدةصحيةبمشاكللإلصابةعرضةأكثرهمكاف  بقدرينامواالالذينوالمراهقيناألطفال•

اكللمشتعرضهماحتماليةزيادةإلىباإلضافةالنفسية،الصحةوضعف2النوعوالسكريوالسمنةالرياضية

.المدرسةفيأكاديميًاالطالبأداءمستوىتدنيفييساهممماوالسلوكاالنتباهفي

https://stillmed.olympic.org/Documents/OVEP/Seychelles/12._4_FairPlay.pdf:المرجع

https://www.cdc.gov/healthyschools/sleep.htm

https://stillmed.olympic.org/Documents/OVEP/Seychelles/12._4_FairPlay.pdf
https://www.cdc.gov/healthyschools/sleep.htm


(يتبع)واالجتماعي الجانب النفسي 
وإحصاءاتأرقام

.هابالموصىمنأقلالنوممنكميةعلىبحصولهمأفادواوالثانويةالمتوسطةمدارسطالبغالبيةأنبحثيةدراسةأشارت•

:(8-6الصفوف)المتوسطةالمرحلةطالب

.المدرسيةاللياليفيالنوممنكاف  قسطعلىيحصلوالمطالب10كلمن6حوالي•

:(12-9الصفوف)الثانويةالمرحلةطالب

.المدرسيةاللياليفيالنوممنكاف  قسطعلىيحصلوالمطالب10كلمن7حوالي•

https://www.cdc.gov/healthyschools/sleep.htm: المرجع

https://www.cdc.gov/healthyschools/sleep.htm


تطبيقات إكلينيكية

عدد ساعات النوم الكافية للناشئين حسب األكاديمية األمريكية لطب النوم

https://www.cdc.gov/healthyschools/sleep.htm: المرجع

عدد ساعات النوم المنصوح فيها لليوم الفئة العمرية

ساعة يوميًا12–9 سنة )12–6(

ساعات يوميًا10–8 سنة)18–13(

https://www.cdc.gov/healthyschools/sleep.htm


(يتبع)تطبيقات إكلينيكية 

حسب الفئة العمرية( اليوم/سعرة حرارية)احتياجات الطاقة 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3805623/pdf/pch18200.pdf: المرجع

(سعرة حرارية)اإلناث  (سعرة حرارية)الذكور (سنة)العمر

1800 1800 4-6

2000 2000 7-10

2200 2500 11-14

2200 3000 15-18

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3805623/pdf/pch18200.pdf


(يتبع)تطبيقات إكلينيكية 
بها أثناء وبعد التمرين لألطفال الرياضيين بناء الموصى كمية السوائل 

بعد التمرين)كجم /مل4)وخالل التمرين( كجم/مل13)على معادلة 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3805623/pdf/pch18200.pdf: المرجع

(ساعة/مل)تعويض السوائل بعد التمرين (  ساعة/مل)أثناء التمرين تعويض السوائل  (كجم)وزن الجسم 

100 325 25

120 390 30

140 455 35

160 520 40

180 585 45

200 650 50

220 715 55

240 780 60

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3805623/pdf/pch18200.pdf


(يتبع)تطبيقات إكلينيكية 

:صحيحياةنمطلتفعيلطرقخمسة

يوميًانشطكن.

للمشروباتبالنسبةاألولاالختيارالماءاجعل.

أكثروخضرواتفواكهتناول.

أفضلباختياراتوأبدلهاالخفيفةالوجباتتناولقلل.

عنهابداًل وتحركوالتلفازاإللكترونيةلألجهزةاستخدامكقلل.

https://www.healthykids.nsw.gov.au/parents-carers/5-ways-to-a-healthy-lifestyle.aspx: المرجع

https://www.healthykids.nsw.gov.au/parents-carers/5-ways-to-a-healthy-lifestyle.aspx


شكًرا جزياًل لالستمـاع
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