المبادئ األساسية في الطب الرياضي
لالعبين الناشئين
إعداد :عبير الشعالن

طالبة امتياز في االتحاد السعودي للطب الرياضي – تخصص تغذية إكلينيكية

ما هو االتحاد السعودي للطب الرياضي؟

التعريف بالجهة

هو منظمة أهلية وطنية متعددة التخصصات تضم تحت مظلتها العديد من المهنيين والملتزمين بالعمل معا لتعزيز صحة ونشاط المجتمع
السعودي ولتحقيق الممارسة اآلمنة للرياضة.
الرؤية:

التميز والريادة واإلبداع في كافة مجاالت الطب الرياضي على المستوى اإلقليمي والعالمي.
الرسالة:

يسعى االتحاد السعودي للطب الرياضي لتطوير مهنة الطب الرياضي في جميع مجاالتها المختلفة في المملكة من خالل التميز في تقديم
البرامج التعليمية والبحثية ودعم القضايا الخاصة بهذه المهنة ،وتوفير الرعاية الطبية واالستشارات الصحية وفق أعلى المعايير لجميع
الممارسين الرياضيين المحترفين والهواة ،وبناء مجتمع سعودي نابض بالحياة والنشاط ،ابتداء من جميع أعضائه إلى جميع المستفيدين
من خدماته ،لتعزيز صحة المجتمع السعودي وإليجاد بيئة رياضية آمنة.

التعريف بالجهة (يتبع)
بعض األهداف االستراتيجية:
.1

العمل كمرجع تعليمي وتدريبي متميز لجميع المختصين في مجال الطب الرياضي ولكافة الممارسين الرياضيين والمهتمين بقضايا
الصحة واللياقة البدنية.

.2

دعم وتشجيع التميز في رعاية وسالمة مرضى الطب الرياضي ،وضمان توفير رعاية طبية ترتقي للمعايير الدولية لجميع الممارسين
للرياضة ،سواء كانوا من نخبة الرياضيين المحترفين أو الممارسين الهواة ،وتمكين كل فرد من العودة لممارسة الرياضة بعد اإلصابة
في أقرب وقت ممكن وبصورة آمنة بعد زوال اإلصابة أو المرض.

.3

بناء مجتمع سعودي نابض بالحياة والنشاط ،وذلك بتقديم االستشارة والمعلومة والنصيحة المفيدة لتعزيز صحة المجتمع السعودي
وإليجاد بيئة رياضية آمنة.

.4

تقديم االستشارة الطبية والمساعدة المهنية لجميع االتحادات واألندية الرياضية السعودية ،وبشكل خاص الالعبين المشاركين
مع المنتخبات الوطنية لجميع األلعاب وبمختلف الفئات العمرية.

التوعية الطبية
ما هو الطب الرياضي؟
الطب الرياضي يتجسد بدمج الطب النظري والعملي والذي يدرس تأثير التمرين والتدريب والرياضة باإلضافة إلى قلة أو عدم ممارسة
الرياضة على األشخاص األصحاء وغير األصحاء من كل األعمار؛ لتحقيق نتائج تفيد وتسهم في الوقاية والعالج وإعادة التأهيل وكذلك
تكون مفيدة للرياضي نفسه.
أهمية الطب الرياضي:
له دور أساسي في الخطة التدريبة إذ يمكن أن يحسن من األداء الرياضي و يسهم في الوقاية من حدوث اإلصابات واألمراض الرياضية.

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

التوعية الطبية (يتبع)
يشمل فريق الطب الرياضي التالي:
 أطباء (ذو التخصصات التي لها ارتباط بالرياضة)
 جراحي العظام
 أخصائيي العالج الطبيعي الرياضي
 معالجي التدليك الرياضي
 المدربين الرياضيين
 ضباط الكشف عن المنشطات


علماء علوم الرياضة :أخصائيي التغذية الرياضية ،أخصائيي علم النفس الرياضي ،أخصائيي
الميكانيكا الحيوية ،أخصائيي فسيولوجيا التمرين/الجهد البدني ،مدربي القوة والتكيُّف،
اختصاصيي/أطباء األقدام الخاص بالرياضة).

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

النشاط البدني والتمارين الرياضية
الفرق بين النشاط البدني والتمرين الرياضي
النشاط البدني
•

•

هو أي حركة جسدية تنتجها عضالت •
الهيكل العظمي تؤدي إلى توليد الطاقة
(سعرة حرارية).
•
في الحياة اليومية يمكن تصنيفه إلى:
وظيفي ،أعمال منزلية ،رياضة ،تمارين •
تكيُّف أو نشاطات أخرى.

التمرين الرياضي
هو فرع من النشاط البدني ويكون مخطط
له ومنظم ومتكرر.

له هدف نهائي أو مرحلي.
يهدف إلى تحسين أو الحفاظ على اللياقة
البدنية.

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

النشاط البدني والتمارين الرياضية (يتبع)
التوصيات العالمية لممارسة النشاط البدني من أجل الصحة
األطفال والناشئين ( )17 – 5سنة
• ممارسة  60دقيقة على األقل من النشاط •
البدني المعتدل إلى الشديد يوميًا.
• ممارسة أكثر من  60دقيقة من النشاط البدني
له فوائد صحية إضافية.
• معظم النشاط البدني اليومي يجب أن يكون •
هوائي (كالمشي وركوب الدراجة) ويجب أن •
ضا األنشطة شديدة الشدة ،بما في ذلك
تُدمج أي ً
تلك التي تقوي العضالت والعظام لعلى األقل
•
 3مرات في األسبوع.

البالغين ( )64 – 18سنة
ممارسة  150دقيقة على األقل من النشاط البدني الهوائي
المعتدل الشدة خالل األسبوع أو ممارسة  75دقيقة على األقل
من النشاط البدني الهوائي الشديد الشدة خالل األسبوع أو مزيج
مساوي من اإلثنين.
يجب ممارسة النشاط الهوائي لفترات ال تقل عن  10دقائق.
لفوائد صحية إضافية ،يجب زيادة النشاط البدني الهوائي المعتدل
الشدة إلى  300دقيقة أسبوعيًا أو ممارسة  150دقيقة من النشاط
البدني الهوائي شديد الشدة أسبوعيًا أو مزيج مساوي من اإلثنين.
يجب القيام بأنشطة تقوية العضالت (مع شمل مجموعات
العضالت الرئيسية) مرتين (يومين) أو أكثر في األسبوع.

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

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

الرياضيات اإلناث

الماراثون :العدائين الخفيفين وصغيري الحجم ذو األرجل النحيلة المبارزة :العبات المبارزة يجمعن بين خفة الحركة (الرشاقة)
والقوة خاصة في منطقة األفخاذ.
يؤدون أفضل في ألعاب الماراثون.
المصارعة :يحتاج المصارعين أن يكون الجزء العلوي من أجسامهم رفع األثقال :العبات رفع األثقال لديهن أجسام ذات نسبة عضل عالية
بنيت لتدعم إنتاج قوة انفجارية لفترات فصيرة.
ضخم لتثبيت خصمهم.
المالكمة :تتطلب وجود قوة وكتلة عضلية ولكن مع وجود قوة تحمل .الجمباز :يساعد مركز الثقل السفلي لالعبات الجمباز صغيرات
الحجم في تحقيق التوازن على جهاز عارضة التوازن الضيق.
السباحة :عادة ً السباحين أجسامهم تحمل نسبة دهون أعلى من باقي كرة السلة :العبات كرة السلة يحتجن ظهر قوي من أجل تقليل
الضغط على الركب.
الرياضيين اآلخرين.
المرجعhttps://www.livescience.com/55702-olympic-athletes-body-types.html :

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

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

التغذية المالئمة للرياضيين الناشئين
أهمية التغذية السليمة
• إن التغذية السليمة أمر في غاية األهمية من أجل تحقيق النمو
السليم واألداء األمثل في الرياضة للرياضيين الناشئين.
• اتباع نظام غذائي متكامل ومتوازن يحتوي على كميات كافية
(البروتين
الكبرى
المغذيات
من
لكل
والكربوهيدرات والدهون) والمغذيات الصغرى (الفيتامينات
و المعادن) يعد أمر أساسي لإلمداد بطاقة كافية من أجل
النمو والنشاط.

ضا لدعم عملية
• شرب السوائل بكميات كافية يعد ضروري أي ً
النمو واألداء الرياضي.

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

الفرق بين التغذية األساسية والتغذية الرياضية
التغذية األساسية
تعد مهمة من أجل:
 النمو.
 الحصول على صحة جيدة.
 التفوق في التحصيل الدراسي.
 توفير الطاقة.

التغذية الرياضية
تعد مهمة ألنها:
 تعزز األداء الرياضي من خالل
تقليل اإلجهاد وخطر حدوث
األمراض واإلصابات.
 تتيح للرياضيين تحسين تدريبهم
بأمثل صورة.
 تتيح للرياضيين االستشفاء بشكل
أسرع.

التغذية المالئمة للرياضيين الناشئين (يتبع)
الطاقة (سعرة حرارية)
• قبل سن البلوغ ،الحد األدنى من االحتياجات الغذائية والطاقة تكون متماثلة بين الفتيان والفتيات.
تغيرا؛ اعتمادًا على :العمر ومستوى النشاط ومعدل النمو
• متطلبات الطاقة للمراهقين تكون أكثر
ً
ومرحلة النضج البدني.

• الكربوهيدرات
• الكربوهيدرات هي مصدر الوقود األكثر أهمية بالنسبة للرياضيين ألنها توفر سكر الجلوكوز
المستخدم للطاقة.
• يتم تخزين سكر الجلوكوز على هيئة جليكوجن في العضالت والكبد.
•  1جرام من الكربوهيدرات =  4سعرات حرارية.
المرجعhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3805623/pdf/pch18200.pdf :

النسبة التقريبية للكربوهيدرات
من مجمل السعرات الحرارية اليومية

التغذية المالئمة للرياضيين الناشئين (يتبع)
البروتين

• يقوم ببناء وإصالح العضالت والشعر واألظافر والجلد.
•  1جرام من البروتين =  4سعرات حرارية.
النسبة التقريبية للبروتين
من مجمل السعرات الحرارية اليومية

الدهون
• تقوم بتوفير األحماض الدهنية األساسية وحماية األعضاء الحيوية وتوفير العزل للجسم.

• تمتاز الدهون أنها تعطي شعور بالشبع.
•  1جرام من الدهون =  9سعرات حرارية.
النسبة التقريبية للدهون
من مجمل السعرات الحرارية اليومية
المرجعhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3805623/pdf/pch18200.pdf :

السوائل

التغذية المالئمة للرياضيين الناشئين (يتبع)

• مهمة قبل وأثناء وبعد ممارسة أي نشاط بدني أو تمرين رياضي من أجل االرتواء الجيد.
• الجفاف يمكن أن يقلل من األداء الرياضي ويعرض الرياضيين لإلجهاد.
• تساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم وتعوض العرق المفقود خالل التمرين.
• الكمية التي يحتاجها الرياضي تعتمد على عدة عوامل ،منها :العمر وحجم الجسم والبيئة.
الفيتامينات والمعادن
• ينبغي على الرياضيين االهتمام باستهالك كميات كافية من الكالسيوم والحديد وفيتامين د.

• الكالسيوم مهم لصحة العظام والعضالت (مثل :الحليب والجبن والبروكلي والحبوب المدعمة بالكالسيوم).
• فيتامين د ضروري لصحة العظام وله دور في امتصاص وتنظيم الكالسيوم (مثل :الحليب والتعرض للشمس).
• الحديد مهم لتوصيل  O2إلى أنسجة الجسم كما أنه يدعم النمو (مثل :البيض والورقيات الخضراء والحبوب الكاملة
المدعمة بالحديد واللحوم قليلة الدهون).
المرجعhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3805623/pdf/pch18200.pdf :

اللعب النزيه

الجانب النفسي واالجتماعي

• هو االلتزام بقواعد اللعب النزيه حيث يتحلى الرياضيون بروح جيدة أثناء المنافسة ويشجعهم على االلتزام
بسلوك حسن تجاه الرياضة؛ مما يعزز االحترام والتواضع والكرم والصداقة.
• ال يشمل على اللعب العنيف أو الغش أو استعمال المواد أو الطرق المحظورة واستغاللها للمحاولة بالفوز.

أهمية النوم
• يرتبط النوم بالصحة العامة للطالب إذا كان بقدر كاف بحيث يساعدهم في الحفاظ على التركيز وتحسين األداء
األكاديمي.

• األطفال والمراهقين الذين ال يناموا بقدر كاف هم أكثر عرضة لإلصابة بمشاكل صحية عدة مثل :اإلصابات
الرياضية والسمنة والسكري النوع  2وضعف الصحة النفسية ،باإلضافة إلى زيادة احتمالية تعرضهم لمشاكل
في االنتباه والسلوك مما يساهم في تدني مستوى أداء الطالب أكاديميًا في المدرسة.
المرجعhttps://stillmed.olympic.org/Documents/OVEP/Seychelles/12._4_FairPlay.pdf :

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

الجانب النفسي واالجتماعي (يتبع)
أرقام وإحصاءات

• أشارت دراسة بحثية أن غالبية طالب مدارس المتوسطة والثانوية أفادوا بحصولهم على كمية من النوم أقل من الموصى بها.
طالب المرحلة المتوسطة (الصفوف :)8-6

• حوالي  6من كل  10طالب لم يحصلوا على قسط كاف من النوم في الليالي المدرسية.
طالب المرحلة الثانوية (الصفوف :)12-9

• حوالي  7من كل  10طالب لم يحصلوا على قسط كاف من النوم في الليالي المدرسية.

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

تطبيقات إكلينيكية
عدد ساعات النوم الكافية للناشئين حسب األكاديمية األمريكية لطب النوم
الفئة العمرية

عدد ساعات النوم المنصوح فيها لليوم

) (12 – 6سنة

 12 – 9ساعة يوميًا

) (18 – 13سنة

 10 – 8ساعات يوميًا

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

تطبيقات إكلينيكية (يتبع)
احتياجات الطاقة (سعرة حرارية/اليوم) حسب الفئة العمرية

العمر (سنة)

الذكور (سعرة حرارية)

اإلناث (سعرة حرارية)

6-4

1800

1800

10 - 7

2000

2000

14 - 11

2500

2200

18 - 15

3000

2200

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

تطبيقات إكلينيكية (يتبع)
كمية السوائل الموصى بها أثناء وبعد التمرين لألطفال الرياضيين بناء
على معادلة (  13مل/كجم ) خالل التمرين و(  4مل/كجم ( بعد التمرين

وزن الجسم (كجم)

تعويض السوائل أثناء التمرين (مل/ساعة)

تعويض السوائل بعد التمرين (مل/ساعة)

25

325

100

30

390

120

35

455

140

40

520

160

45

585

180

50

650

200

55

715

220

60

780

240

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

تطبيقات إكلينيكية (يتبع)
خمسة طرق لتفعيل نمط حياة صحي:
 كن نشط يوميًا.
 اجعل الماء االختيار األول بالنسبة للمشروبات.
 تناول فواكه وخضروات أكثر.

 قلل تناول الوجبات الخفيفة وأبدلها باختيارات أفضل.
 قلل استخدامك لألجهزة اإللكترونية والتلفاز وتحرك ً
بدال عنها.

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

ً
جزيال لالستمـاع
شكرا
ً

وسائل التواصل
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