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الكـويـت  الدائم دولـة  منظمة عربية تتبع مجلس وزراء الصحة العرب، ومقرها 
وتهدف إلى:

ــ توفير الوسائل العلمية والعملية لتعليم الطب في الوطن العربي.
ــ تبادل الثقافة واملعلومات في الحضارة العربية وغيرها من الحضارات في 

املجاالت الصحية والطبية.
ــ دعم وتشجيع حركة التأليف والترجمة باللغة العربية في مجاالت العلوم 

الصحية.
الطبية  املعلومات  لبنية  واملطبوعات واألدوات األساسية  الدوريات  ــ إصدار 

العربية في الوطن العربي.
قاعدة  وإنشاء  وتنظيمه  وحصره  العربي  الطبي  الفكري  اإلنتاج  تجميع  ــ 

معلومات متطورة لهذا اإلنتاج.
ــ ترجمة البحوث الطبية إلى اللغة العربية.

ومعاهد  كليات  في  منها  لالستفادة  العربية  باللغة  الطبية  املناهج  إعداد  ــ 
العلوم الطبية والصحية.

ويتكون املركز من مجلس أمناء حيث تشرف عليه أمانة عامة، وقطاعات إدارية 
بوضع  املركز  يقوم  كما  واملعلومات،  والنشر  والتأليف  الترجمة  بشؤون  تقوم  وفنية 
املصطلحات  شاملة  الطبية  املجاالت  في  والترجمة  للتأليف  واملرنة  املتكاملة  الخطط 
لبنية  الضرورية  واألدلة واملسوحات  والقواميس، واملوسوعات  واملطبوعات األساسية 
الطبية وتقديم خدمات املعلومات  املناهج  العربية، فضاًل عن إعداد  الطبية  املعلومات 

األساسية لإلنتاج الفكري الطبي العربي.
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املقدمة
تعتبر ممارسة الرياضة مناعًة للجسم ووقاية من األمراض، وهناك حقيقة علمية ُتقر بأن 
أهم األسباب التي تؤدي إلى حدوث أمراض هي االبتعاد عن التمرينات الرياضية. إن كل 
نشاط رياضي يقوم به الشخص ُيحتسب له في احملافظة على صحة اجلسم، كما ينعكس 
أثر ممارسة الرياضة على العمل البدني واإلنتاج الذهني، فالشخص الذي ميارس التمرينات 
ل مشاق العمل البدني والفكري لساعات طويلة دون  الرياضية بصفة مستمرة يستطـيـع تــحـمُّ
أن يشعر بالتعب أو اإلرهاق خالل هذه الساعات، كما يستمتع ببقية أوقات يومه بعد االنتهاء 
من العمل دون أن ينتابه امللل أو الكسل أو اخلمول. على عكس الشخص الذي يقضي معظم 

وقته في اجللوس ملشاهدة التلفاز متناواًل األطعمة مما يعرضه إلى حدوث أمراض عديدة.
لقد أثبتت الدراسات احلديثة أهمية ممارسة الرياضة وفوائد النشاط البدني التي تتمثل 
في املساعدة على ضبط الوزن، وتقليل احتمالية اإلصابة بالداء السكري من النمط الثاني، 
الوقاية من  في  للرياضة  دورًا محتماًل  هنالك  أن  كما  السرطان،  أنــواع  والوقاية من بعض 
االكتئاب، واملساعدة في حتسني مستويات السكر والدهون في الدم، واملساهمة في جتنب 
بعض األمراض املزمنة مثل: أمراض القلب وفرط ضغط الدم، وأيضًا الرياضة تعمل على 
النوم  تقوية العضالت، واملساعدة في احلصول على نوم هادئ شريطة أن ال ُتارس قبل 

مباشرة مخافة أن يؤدي ذلك إلى النشاط، بل تكون قبل عدة ساعات من وقت النوم. 
نأمل أن يفيد هذا الكتاب القّراء واملهتمني، وأن يحقق الغاية املرجوة وأن يجد القارئ 

فيه ما يضيف إلى حصيلته من الثقافة الصحية، وأن يرشده إلى طريق الصحة والسالمة.
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والله ولي التوفيق،،

الدكتور/ عبد الرحمن عبد الله العوضي
 األمني العام

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية
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التمهيد
يتمتع  الرياضة لإلنسان، فيقال إن هذا الشخص  كثيرًا ما نسمع عن فوائد ممارسة 
بلياقة بدنية جيدة وذاك يتمتع بلياقة بدنية ممتازة، وآخر غير الئق بدنيًا وكل ذلك يرجع إلى 
ممارسة الرياضة، وميكننا أن نقول إن الشخص يعتـبـر الئــقــًا بدنيًا حينما يستطيع أن يؤدي 
عمله اليومي بحيوية ونشاط ويتبقى له بعد استنفاد قدر من الطاقة في عمله جزء وفير من 

الطاقة يستطيع به ممارسة أنشطة رياضية. 
كما أن ممارسة الرياضة بصورة منتظمة لها أثر إيجابي على الصحة، فهي تعمل على 
إنقاص الوزن، ومنع العديد من األمراض وحتسني الصحة العامة، وتشير الدراسات إلى أن 
األفراد غير املمارسني للرياضة ميكن أن يحصلوا على فوائد صحية إذا مارسوا الرياضة 

بشكل منتظم خالل اليوم.
إن هذا الكتاب الذي بني أيدينا "الرياضة والصحة" يوضح الكثير عن الفوائد الصحية 
مفهوم  عن  منها  األول  الفصل  يتحدث  فصول،  خمسة  إلى  ُيقسم  فهو  الرياضة،  ملمارسة 
العالج بالرياضة، ويشرح الفصل الثاني كيفية ممارسة الرياضة مع ارتفاع درجة احلرارة، 
ثم يعرض الفصل الثالث أهمية الرياضة مع تقدم العمر، وينتقل الفصل الرابع واخلامس إلى  
توضيح أهمية ممارسة الرياضة مع مرضى الداء السكري واألمراض القلبية، وبيان أهمية 
التحدث مع الطبيب املعالج قبل البدء في ممارسة الرياضة بشكل اعتيادي، وذلك لكي يرشد 

الطبيب املريض بنوع الرياضة األكثر أمانًا، واالحتياطات الواجب اتباعها. 
نأمل أن يفيد هذا الكتاب جميع ُقّراء سلسلة الثقافة الصحية، وأن يكون قد استوفى 

بالشرح كل ما تطرق إليه من خالل موضوعات فصوله.
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والله ولي التوفيق،،

الدكتور/ يعقوب أحمد الشراح
األمني العام املساعد

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية
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املؤلف في سطور 

�  د . محمد حسن القباني:
• مصري اجلنسية، من مواليد عام 1987.	
• حاصل على بكالوريوس العالج الطبيعي ـ جامعة القاهرة ـــ عام 2008.	
• يعمل حاليًا ممارس عالج طبيعي ـــ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي ـــ وزارة 	

الصحة ـــ دولة الكويت.
            





مقدمة املؤلف
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إن ممارسة الرياضة والتمارين احلركية بصفة عامة تعود على جسم اإلنسان 
بفوائد كثيرة، كالصفاء الذهني، ورشاقة احلركة، وتناسق اجلسم كله بشكل عام 
للوصول إلى صحة جسمانية متوازنة، وطبيعية. لم تعد الرياضة وسيلة للترفيه 
عن النفس فحسب بل أصبحت قاسمًا مشتركًا وفعااًل إلى حد كبير في عالج 
الكثير من األمراض اخلطيرة، واملؤملة وبدأت العديد من املراكز الطبية والعالجية 

االعتماد عليها بشكل كبير جدًا.
أثر  دراسة  في  أفاضت  التي  احلديثة  الدراسات  من  الكثير  أفادت  فقد 
من  الناجمة  الفائدة  عن  الطبيعي  العالج  برامج  خالل  من  العالجية  الرياضة 
ممارسة هذه التمرينات، وما فيها من أسباب للصحة النفسية، والبدنية، والدور 
الوقائي جلميع العضالت، واحلفاظ على مفاصل اجلسم البشري من الضعف 
والتآكل، ذلك بجانب املساعدة على محاربة ظاهرة ضعف اخلاليا الناجت عن تقدم 
السن، والشيخوخة احلركية املبكرة، كما أنها اعتبرت في حاالت كثيرة عالجًا 
إجباريًا لبعض األمراض املزمنة مثل الشلل النصفي، والرباعي، إلى آخر أنواع 

شلل اجلسم.

د/ محمد حسن القباني
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الفصل األول
مفهوم العالج بالرياضة

مـن  جـانب  هـو  بالريـاضـة  العالج 
تـهـتـم  الـتـي  الـرعـايـة الـصـحـيـة  جوانـب 
بـالـوقــايــة مـــن اإلصــابــة وإعــادة تــأهيل 
الـمريـــض للــوصـــول إلــى الــمسـتـويـات 
املـثلـى مـن الـلـيـاقـة الـبـدنـيـة والـوظــيفـيـة 
عن  النظر  بغض  والرياضية،  واملهنية 
السن والقدرة. يعتمد العالج بالرياضة 
الرياضة  علوم  مبادئ  استخدام  على 
العمليات  البدني ودمجها مع  والتدريب 
الفيزيولوجية واملرضية جلسم اإلنسان 
للـــــتــــدريـــب  الـــمــــشــــاركــــني  إلعـــــــداد 

واملنافسة والعمل.

تأثير التدريب الرياضي على الدم والقلب:
1 ــ تأثير التدريب الرياضي على الدم:

يؤدي التدريب الرياضي إلى حدوث تغيرات في الدم كمـا يحدث بالنسبة ألي جهاز من 
أجهزة اجلسم األخرى، وهذه التغيرات نوعان منها ما هو مؤقت أي تغيرات حتدث بصفة 
مؤقتة، كاستجابة ألداء النشاط البدني ثم يعود الدم إلى حالته في وقت الراحة، ومنها ما 
يتميز باالستمرارية نسبيًا وهي تغيرات حتدث في الدم نتيجة لالنتظام في ممارسة التدريب 
الرياضي لفترة معينة، مما يؤدي إلى تكيف الدم ألداء التدريب البدني، وتشمل هذه التغيرات 
زيادة حجم الدم، وحجم الهيموجلوبني، وكرات الدم احلمراء. حيث إن مكونات الدم تختلف 
أثناء الراحة أو بعد أداء احلمل البدني األقصى، كما بني اإلناث والذكور وبني األشخاص 
املدربني وغير املدربني. وال تقتصر تكيفات الدم على تلك التغيرات املرتبطة فقط بخاليا الدم 

ومكوناته ولكن يشمل ذلك أيضًا تغيرات ترتبط بخصائص الدم األخرى مثل:

الشكل )1(: أهمية ممارسة الرياضة للحفاظ 
على صحة اجلسم.
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تركيز الدم:	•
الراسب  عليه  يطلق  ما  وهو  البالزما،  إلى  الدم  تركيز خاليا  نسبة  الدم  تركيز  يعني 
حيث  الرياضي  التدريب  أثناء  تغيرات  إلى  الدم  تركيز  ويتعرض   ،)Hematocrit( الدموي 
حتدث تغيرات في نسبة تركيز الدم عند تغير وضع اإلنسان من الوضع األفقي إلى الوضع 
الرأسي، وكذلك عند تغير حالة اإلنسان من الراحة إلى التدريب وكذلك مع زيادة شدة حمل 
التدريب وتزيد هذه التغيرات عند التدريب ضد املقاومة ولفترة طويلة ويؤدي التدريب لفترة 
طويلة إلى زيادة العرق، وبذلك يفقد اجلسم سوائله، وميكن قياس تركيز الدم إما مباشرة 
بقياس حجم البالزما أو بتقدير التغيرات في البالزما من قياسات الهيموجلوبني، والراسب 
الدموي وارتباطًا بزيادة الدم تزيد لزوجة الدم، ولكن بالرغم من ذلك ال يتأثر بدرجة كبيرة نقل 

األكسجني خالل الدم.

لـزوجة الـدم وكثافتـه:	•
ترتبط لزوجة الدم  وكثافته بقدر ما يحتويه من الكرات احلمراء والهيموجلوبني ومكونات 
البالزما البروتينية ومبقارنة الدم يالحظ أن الدم أكثر كثافة من املاء، حيث وجد أن لزوجة 
الدم تزيد عن املاء )3 ـ 4( مرات. وخالل التسخني قبل النشاط البدني تقل لزوجة الدم وهذا 
يسمح بسهولة جريان الدم في األوعية الدموية إال أن استمرار العمل العضلي لفترة طويلة 
العرق، وكذلك  نتيجة خروج  الدم  لزوجة  تزيد  العرق  وخاصة في اجلو احلار، وعند زيادة 
نتيجة انتقال جزء من سائل البالزما إلى سائل ما بني اخلاليا ويعتبر هذا عاماًل مساعدًا 
على سرعة التعب، ولذا فإن إمداد الالعبني باملاء على فترات خالل ممارسة الرياضة في 
اجلو احلار يساعد على تقليل ذلك باإلضافة إلى سهولة عملية التخلص من احلرارة الزائدة.

الضغط التناضحي للدم:	•
إليه  تركيزًا يجذب  التناضحي )الضغط األسموزي( أن احمللول األكثر  يعني الضغط 
جزيئات احمللول األقل تـركيــزًا وتوجد في بالزما خاليا الدم مواد ذائبة كثيرة ومختلفة، ويعتبر 
أكثرها كثافة األمالح املعدنية التي توجد في البالزما وتشكل ضغطًا مقاباًل حملتويات اخللية 
يبقي الضغط عند مستوى ثابت دائمًا إال أنه ميكن أن يرتفع قلياًل عند إنتاج الطاقة، كما 
أن الضغط التناضحي سرعان ما يعود إلى املستوى الذي كان عليه بعد النشاط الرياضي.

مستوى السكر في الدم:	•
تعتبر إحدى خصائص الدم الهامة هي احملافظة على مستوى سكر اجللوكوز ثابتًا بقدر 
اإلمكان )80 ـــ 120 %ملي جرام( وهذا له أهمية بالنسبة حلاجة اجلهاز العصبي األساسية 
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لسكر اجللوكوز وحساسيته ألي نقص فيه عن املستوى الطبيعي، ومن املعروف أن النشاط 
الرياضي لفترة طويلة يتطلب قدرًا كبيرًا من الوحدات احلرارية الالزمة إلنتاج الطاقة اعتمادًا 
على الكربوهيدرات كمصدر أساسي لها، حيث يتحول اجلليكوجني في العضالت إلى سكر 
اجللوكوز ثم ميد العضالت بالطاقة املطلوبة إلى أن تنقص كميته بالعضالت، وعند ذلك يقوم 
الكبد بإمداد العضالت باجللوكوز عن طريق الدم، ولكن عندما يقل إنتاج الكبد للجلوكوز 
فإن نسبة االعتماد على الدهون تزداد تدريجيًا وهذا يساعد في حماية مستوى السكر في 
الدم، إال أنه في بعض األحيان حتدث تغيرات في مستوى سكر الدم ترجع إلى نوعية النشاط 
البدني نفسه وشدته وفترة استمراره، فمثاًل ال تؤدي األنشطة البدنية ذات الشدة املتوسطة 
إلى حدوث تغيرات كبيرة في سكر الدم، ولكن إذا ما استمر العمل العضلي لفترة طويلة 

)ثالث ساعات أو أكثر( هنا تزداد نسبة االعتماد على الدهون كمصدر للطاقة.
وعندما يبدأ العمل العضلي تفرز الغدة الكظرية كمية كبيرة من هرمون األدرينالني وحتت 
تأثيره ينشطر جليكوجني الكبد ليتحول إلى جلوكوز ويخرج إلى الدم، ولذلك يزيد محتوى 
اجللوكوز في الدم أثناء النشاط الرياضي أكثر منه في الراحة إال أن ذلك يحدث عندما يكون 
النشاط البدني لفترة قصيرة، ولكن عند النشاط البدني لفترة طويلة وعدم كفاية الغذاء، فإن 
من  أقل  الدم  في  مستواه  ويصبح  كبيرة  بدرجة  يقل  أن  الدم ميكن  في  اجللوكوز  محتوى 
املستوى الفيزيولوجي العادي، وعند ذلك تهبط كفاءة الرياضي وعادة ينتهي األداء ويشعر 
الالعب باجلوع الشديد، ولتجنب حدوث ذلك خالل املنافسات لفترة طويلة يتناول الالعبون 
غذاءهم على شكل سوائل، ويحذر تناول اجللوكوز النقي، حيث إن تأثير ذلك ليس حميدًا 
الصوديوم في شكل  بأمالح  بعد مزجه  يؤخذ اجللوكوز  أن  القلب ويفضل  لنشاط  بالنسبة 
محلول، ويستعيد اجلسم مخزونه من اجلليكوجني، واجللوكوز بتناول املواد الكربوهيدراتية 
جليكوجني  إلى  اجللوكوز  بتحويل سكر  األنسولني  هرمون  يقوم  حيث  البدني  النشاط  بعد 
مبساعدة  يتم  للكربوهيدرات  الغذائي  التمثيل  فإن  وبذلك  والكبد،  العضالت،  في  لتخزينه 
هرموني األدرينالني، واألنسولني حيث يقوم األدرينالني باستدعاء انشطار اجلليكوجني في 
الكبد لتحويله إلى جلوكوز، ويخرج اجللوكوز ليجري في الدم أثناء النشاط البدني، وكذلك 
قبل املنافسة في حالة االستثارة االنفعالية، ويقوم األنسولني بتكوين اجلليكوجني في الكبد 

خالل الراحة، أو بعد تناول وجبة غذائية غنية بالكربوهيدرات. 

التوازن احلمضي القلوي:	•
يــعـتبـر حــمــض الـالكــتيــك هـو الـصـورة الـنهائـيــة الســتــهـــالك الــجليــكـوجــني الـالهوائي 
عــــــن تــــزيـــد  ال  بنـــسبــة  الــراحــة  حـالــــة  فــي  بــالـــــدم  يــوجــــد  األكــســـجــني(، حيث   )بـــدون 
10% مــلــي جــرام  )حــوالــي 1 مــلي مول / لتر( إال أن هذه النسبة تزيد عند أداء األنشطة 
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الدم بني  تأثيرها على درجة توازن  لها  الزيادة بدورها  العالية وهذه  الرياضية ذات الشدة 
احلمضية والقلوية، وحيث إن من خصائص الدم الهامة هو احلفاظ على هذا املستوى ثابتًا بقدر 
اإلمكان، لذا فإن نسبة تركيز حمض الالكتيك في الدم تتأثر بعاملني أولهما سرعة خروج حمض 
الالكتيك من العضالت إلى الدم أي: كمية حمض الالكتيك التي تتجمع في الدم خالل وحدة 
قياس زمنية، والعامل الثاني هو سرعة  إزالة حمض الالكتيك من الدم، وبصفة عامة فإن سرعة 
خروج  حمض الالكتيك إلى الدم ترتبط  مبقدار تكوينه  في جميع خاليا اجلسم خالل وحدة زمنية 
معينة، وكذا سرعة انتشاره من داخل اخلاليا إلى الدم، وبالنسبة إلزالة حمض الالكتيك فإن 
الكبد، والقلب، والعضالت تساهم في ذلك حيث يقوم الكبد بتحويله إلى جليكوجني عن طريق 
 عمليات األكسدة، بينما يقوم القلب والعضالت األخرى باستهالكه كمصدر للطاقة الهوائية. 
ويــزيـــد إنـتــــاج حــمــض الــالكــتــيـــك فـــي بـــدايــــة أي نـــشـــاط بــدنــــي بـــصــرف الــنــظـــر عـــــن 
الطاقة إنتاج  بطء عمليات  إلى  ذلك  العاملة، ويرجع سبب  العضالت  النشاط في   شدة هذا 
الهوائية، وعدم كفاية توصيل األكسجني إلى العضالت العاملة بالقدر الذي تتطلبه، وبذلك 
تقوم هذه العضالت باستهالك اجلليكوجني بدون وجود األكسجني، مما يتسبب في زيادة 
تكوين حمض الالكتيك وعند زيادته في العضالت يخرج إلى الدم، وهذا يؤدي إلى انخفاض 
مستوى حمض الالكتيك وانخفاض مستوى حموضة الدم، وتتوقف كمية حمض الالكتيك 

التي تنتجها العضالت على ثالثة عوامل هي: 
شدة احِلْمل البدني. . 1
حجم احِلْمل البدني. . 2
حجم العضالت العاملة.. 3

فإذا كانت شدة احلمل البدني متوسطة تبلغ حوالي 50 ــ 60 % من القدرة الهوائية 
القصوى، فإن تركيز حمض الالكتيك ينخفض بعد زيادته األولى في بداية النشاط أثناء فترة 
الشدة  بهذه  طويلة  لفترة  العضلي  العمل  استمر  وإذا  البدني،  للِحْمل  التهيئة الفيزيولوجية 
املتوسطة، فإن زيادة تركيز الالكتيك تظل في االنخفاض حتى تصل إلى املستوى الذي كانت 
أن  على  العضلي  العمل  استمرار  أثناء  الالكتيك  تركيز  انخفاض  ويدل  الراحة،  وقت  عليه 
سرعة إنتاج حمض الالكتيك أقل من سرعة التخلص منه عن طريق الكبد، والقلب، والعضالت 
األخرى. وعندما تكون شدة احلمل مرتفعة فإن مستوى تركيز حمض الالكتيك في الدم يزيد 
عن مستواه أثناء الراحة وتستمر هذه الزيادة كلما زادت شدة احلمل البدني، ويبلغ تركيز 
الالكتيك أقصى مستوى له عند استمرار احلمل البدني األقصى لفترة تتراوح ما بني 1 ــــ 3 

دقائق.
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2 ــ تأثير التدريب الرياضي على القلب:
أواًل: التغيرات الفيزيولوجية:

زيــادة مساحـة املــقـطـع الـعـــرضي للــقــلــب.. 1
القلب، . 2 حجم  بني  فيما  العكسي  التناسب 

ومـعـدل الـنــبض.
املغذيني . 3 التـــاجـيني  الشــــريـانـــني  اتــــســـاع 

لعضلة القلب بالغذاء، واألكسجني.
زيــادة قـــــوة انـقـبــاض الـعـضـلـة الــقـلـبـــيـة.. 4
كمية . 5 وضخ  القلبي،  النتاج  معدل  ارتفاع 

كبرى من الدم بأقل عدد من الضربات.

ثانيًا: التكيفات الفيزيولوجية :
القدرة على التكيف، وبسرعة مع العبء امللقى عليه.. 1
ســـرعـــــة االســـتــجــابة للــتأثــيرات العصبية املنبهة حلجم الضربة ومعدل القلب.. 2
وأثناء . 3 الراحة،  حالة  في  الرياضي  النشاط  نوع  وبني  القلب،  معدل  بني  فيما  التناسب 

النشاط.
التناسب فيما بني ضغط الدم االنقباضي، وضغط الدم االنبساطي، وبني نوع النشاط . 4

املمارس.
زيادة الفترة الفاصلة بني كل انقباضة قلبية، وأخرى.. 5
سرعة عودة الالعب إلى احلالة الطبيعية بانتهاء اجلهد البدني.. 6

الشكل )2(: ممارسة الرياضة حتافظ  
على صحة القلب.
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الفصل الثاني
كيفية ممارسة الرياضة مع ارتفاع درجة احلرارة

:)Heat Stress( اإلجهاد احلراري
ارتـــفـــاع درجـــة  نتــيجـــة  بــــغـــزارة  الـــجــــســم  فــــــقـــــد ســــــوائــــــل  مــــــن  هــــو حــــــالـــــــة 
في  كان  إذا  أو  مباشرة،  للشمس  تعرض  قد  كان  إذا  عـــمــــا  الـــنـــظـــر  بصــرف  حــــرارته، 
احلراري  اإلجهاد  له حصانة ضد  أي شخص  هناك  ليس  وبالطبع  احلرارة،  مرتفع  مكان 
غزيرًا،  العرق  كان  وإذا  أكثر،  عرقنا  كلما  االرتفاع،  في  احلرارة  زادت  فكلما  حدث.  إذا 
 فإن مخزون اجلسم من املاء ينضب، ويؤدي إلى اجلفاف، ومن ثم إلى اإلجهاد احلراري. 
وإن لم يكن هناك ما يكفي من ملح الطعام في اجلسم، فتكون املضاعفات من جّراء ذلك أكثر. 
إن ممارسة النشاط الرياضي ُيعرِّض البعض خلطر اإلجهاد احلراري للجسم وارتفاع درجة 
احلرارة الداخلية للجسم، حتى في الطقس البارد قد يحدث ارتفاع لدرجة احلرارة في أولئك 
الذين ميارسون الرياضة بكثافة عالية ألكثر من 45 دقيقة. كما قد يحدث أيضًا مع التعرض 

لفترة طويلة للطقس احلار أثناء تأدية التمارين الرياضية.

أسباب زيادة خطر اإلجهاد احلراري في الطقس احلار والرطب:
عدم القدرة على إنتاج ما يكفي من العرق الالزم لتبريد اجلسم.	•
الرطوبة العالية التي قد متنع عملية تبخر العرق.	•

يجب عدم االستهانة باإلجهاد احلراري، وذلك ألنه في حالة عدم الوقاية منه يؤدي إلى 
حاالت نادرة من ضربات الشمس التي ميكن أن تهدد احلياة، لذلك فنحن بحاجة إلى اتخاذ 
املزيد من االحتياطات، والسيما مع حاجتنا ملمارسة الرياضة، أو اللعب بشكل منتظم للبقاء 
بصحة جيدة، وهذا ما سوف نتعرف عليه لتفادي املشكالت التي قد تنشأ خالل املشاركة 
في الرياضة، أو النشاط البدني في الطقس احلار، أو حيث مستويات املجهود اخلارجة عن 
املألوف. فبقليل من الفهم ألسباب حدوثه من قبل املدربني، واملسؤولني، والالعبني، واجلمهور 
ميكن أن نتخذ اخلطوات السليمة لالستمتاع بالرياضة والنشاط البدني وتقليل املخاطر التي 
تنشأ أثناء الطقس احلار، أو الرطب. كما يجب التفرقة بني كل من اإلغماء احلراري، واإلعياء 

احلراري والضربة احلرارية.
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أعراض اإلجهاد احلراري:
في  أيضًا  يحدث  قد  ولكن  الشاقة،  الرياضة  أثناء ممارسة  احلراري  اإلجهاد  يحدث 
األنشطة الرياضية غير الشاقة التي يتم فيها التعرض لفترة طويلة ألشعة الشمس، لذا يجب 
على  والتوقف  الرياضي،  النشاط  تأدية  خالل  أجسادهم”  إلى  “االستماع  املشاركني  على 

الفور عند ظهور أي من األعراض التالية عليهم:
• الصداع اخلفيف، أو الدوخة. 	
• الغثيان.	
•  التعب الواضح. 	
• توقف التعرق.	
•  فقدان واضح في املهارة، والتناسق العضلي احلركي، أو عدم الثبات. 	
• االرتباك. 	
• السلوك العدواني، أو غير العقالني في األداء.	
•  هبوط حاد للقدرة البدنية. 	
• شحوب اجللد.	

بعض القواعد الذهبية للتدريب واملنافسة: 
عليك حتقيق مستوى عال من اللياقة البدنية قبل ممارسة الرياضة التنافسية بقوة، أو في 	•

الطقس احلار.
 التمرين بشدة معتدلة في الطقس احلار أو الرطب.	•
عدم ممارسة الرياضة الشاقة، أو ممارسة الرياضة في الطقس احلار، أو الرطب إذا كنت 	•

تشعر بتوعك، أو في حالة التماثل للشفاء من األمراض )فترة النقاهة(. 
شرب املاء قبل وأثناء ممارسة الرياضة. 	•
إذا كنت 	• أو  الشاقة،  املمارسة  بتوعك عند  إذا كنت تشعر  الرياضة  التوقف عن ممارسة 

متارس في الطقس احلار أو الرطب. 
التوقف عن املشاركة الرياضية إذا كنت تظهر خسارة على غير العادة، أو فقدان املهارة 	•

والتنسيق.
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العوامل التي تزيد من خطر اإلجهاد احلراري : 
• ممارسة الرياضة بكثافة عالية أكثر من القدرات الشخصية. 	
• االفتقار إلى اللياقة البدنية )بسبب عدم كفاية التدريب الذي يتضمن شدة املنافسة واملدة(. 	
• عدم حتمل احلرارة من قبل، مما قد يؤدي إلى اإلصابة بنوبات اإلجهاد احلراري.	
• تــزيــد أعــمارهم 	 الـــذيـــن  األشخاص 

عن 65 عامًا.
• حـــــــــــــــرارة 	 درجـــــــــــــة  ارتـــــــــــفــــــــاع 

الــعــالــيـة،  والـــــــرطــــــوبـــة  الــــهــــواء، 
للـطـقس  طويلة  لفترات  والــــتعــــرض 

احلار. 
• الرياح 	 وجود  عدم  أو  انــخــفــاض، 

املساعدة في عملية التبخر )التهوية(.
• واملعدات 	 الثقيلة،  املــالبــس  ارتداء 

على  حتتوي  التي  تلك  مثل  الواقية 
احلشو. 

• اللياقة 	 نقص  )بسبب  التأقلم  عدم 
البــــدنـــــيــة فــي الـظـــــروف الــحــــارة، 

والرطبة(. 
• اجلفاف )عدم شرب كمية مياه كافية قبل وأثناء ممارسة الرياضة خصوصًا في األنشطة 	

التي تزيد عن 60 دقيقة(. 
• املرض، والظروف الطبية )األمراض املعدية احلالية، أو وجود اضطرابات صحية مزمنة(. 	

ما اخلطوات التي ميكن اتخاذها للحد من مخاطر اإلجهاد احلراري؟
1. اكتساب اللياقة البدنية والتأقلم: يتم اكتساب اللياقة البدنية املطلوبة عن طريق التدريب 
التدريجي املستمر على األحمال العادية في الطقس الدافئ، فبذلك حتدث زيادة ملحوظة على 

حتّمل احلرارة.
يتطلب التأقلم ملمارسة األنشطة الرياضية ما ال يقل عن خمسة أيام من التدريب املستمر 
التأقلم على  يتم  الرطبة مع زيــادة الشدة والوقت تدريجيًا إلى أن  في الظروف احلــارة، أو 

املستوى املطلوب من اللياقة البدنية دون وجود أي أعراض لإلجهاد على املشاركني.

الشكل )3(: ممارسة الرياضة بكثافة تؤدي
 إلى اإلجهاد احلراري.
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مناسبة  التمرين  شدة  تكون  أن  يجب  الظروف:  واملنافسة بحسب  التدريب  2. ضبط شدة 
ملستوى اللياقة احلالي للفرد وكذلك الطقس على سبيل املثال، يتم ممارسة التمارين معتدلة 
عبني )أو األفراد غير املؤهلني( في فتره بداية املوسم الرياضي،  الشدة أثناء الطقس الدافئ لالاَّ
أو في بداية ممارسة الرياضة، وفي حالة االرتفاع البسيط لدرجات احلرارة ينبغي توفير وقت 
للراحة )على األقل 10 دقائق كل ساعة(. أما في حالة االرتفاع امللحوظ للحرارة، أو الرطوبة 

يجب االستراحة 15 دقيقة على األقل كل ساعة.
ولالستفادة القصوى من فترات الراحة، يجب اتباع بعض اخلطوات:

• ارتداء املالبس اخلفيفة أثناء ممارسة الرياضة، واجللوس في الظل أثناء فترات الراحة.	
• مساعدة التبريد التبخيري للعرق، وترطيب اجللد، وكمادات الثلج ألعلى الفخذ، واإلبطني.	
•  شرب املاء، أو املشروبات الباردة. 	

3. االهتمام  بتوقيت املباريات: يجب أن يكون وقت التدريب بني األوقات التي يكون اجلسم 
فيها على درجة عالية من النشاط، وذلك لتجنب األوقات التي ترتفع فيها درجات احلرارة من 

اليوم، مثل الصباح الباكر، أو في الليل لتقليل التعرض لألحمال الزائدة.
4. ارتداء املالبس الرياضية: إن ارتداء املالبس الرياضية يعمل على تــســـهيـــل عـمــليـة  تــبــخــر 
العرق من اجللد، وينبغي أن تكون فاحتة اللون، وخفيفة الوزن، وفضفاضة، كما توفر احلماية 

ضد أشعة الشمس. 
5. تعديل وقت فترة اإلحماء: ينبغي في الظروف املناخية احلارة تخفيض املدة، وشدة اإلحماء 

للحد من الزيادة في حرارة اجلسم قبل املنافسة.
6. تناول كميات كبيرة من املياه: حيث إنه يتم فْقد كمية ملحوظة من السوائل خلارج اجلسم 
عند ممارسة التمارين بقوة في الطقس احلار، لذلك يجب تعويض اجلسم بكميات مناسبة 
من املاء للحد من خطر اجلفاف، مثاًل شرب حوالي كوبني من املياه قبل ممارسة الرياضة 
بساعتني، وأثناء ممارسة الرياضة )60 دقيقة أو أكثر( 2-3 أكواب )500-750 ملي لتر( من 
املاء البارد أو املشروبات الرياضية للساعة الواحدة. فقد كمية كبيرة من العرق أثناء أداء 
الرياضة ميكن أن يؤدي إلى حالة من نـــــقص بــعــض العنـــاصر فـــي الــدم مــــثـــل  الــصـــوديـوم 
)انخفاض الصوديوم في الدم(، لذلك فإن بعض املشروبات الرياضية التي حتتوي على بعض 
العناصر الغذائية، مثل الكربوهيدرات تساعد في احلفاظ على مستويات تلك العناصر في 

الدم، وبالتالي حتسن من األداء خاصة في التمارين، وسباقات التحمل.
7. اتخاذ التدابير الالزمة: يجب التعرف على الطقس قبل الذهاب ملمارسة الرياضة في أماكن 
غير معتادة كالسفر )خاصة الرياضيني(، ألداء رياضة معينة، أو الذهاب للشاطئ، أو حتى 

في األماكن املرتفعة، أو املنخفضة عن سطح البحر.
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األخيرة  اآلونة  في  شهدت  قد  كنت  إذا  الطبية:  والظروف  السن  مثل،  اعتبارات أخرى   .8
ارتفاعًا في درجات احلرارة، العدوى، اإلسهال ،أو القيء فيجب أن ال تشارك في ممارسة 
يعانون من مجموعة  الذين  أو  عــامــًا،   65 من  أكثر  العمر  وإذا جتاوز  الرياضية،  التمارين 
متنوعة من الظروف الطبية، أو الذين يتناولون الدواء، أو احلوامل. فيجب عليهم االمتناع عن 

ممارسة الرياضة في الطقس احلار أو الرطب.

ما يجب فعله عند التعرض لإلجهاد احلراري:
عند ظهور واحد أو أكثر من األعراض السابق ذكرها على الفرد أثناء ممارسة الرياضة 
وخاصــة فــي الــطـــقـــــس الـحــار أو الـــرطــب، فيجب عليه التوقف فورًا عن النشاط الرياضي، 
واالستلقاء مع رفع الساقني، ألن ذلك يحدث  غالبًا بسبب انخفاض مؤقت في ضغط الدم وقد 
يزول سريعًا، فهناك فروق بسيطة ليست واضحة دائمًا بني اإلجهاد احلراري، واالنخفاض 
املؤقت في ضغط الدم الناجت عن اإلجهاد البدني الزائد، وفي حالة استمرار انخفاض ضغط 
الدم ومصاحبته الرتفاع درجة حرارة اجلسم، أو الشك في اإلصابة بضربة الشمس، عندها 
و  للحياة  ومنقذًا  أمرًا ضروريًا  تعد  إنها  الفور، حيث  على  األولية  اإلسعافات  إجراء  يجب 

الهدف منها هو خفض درجة حرارة اجلسم بسرعة وهي كالتالي:
• إزالة من امليدان.	
• ضع الشخص املصاب في مكان بارد.	
• رفع الساقني، ومنطقة احلوض لتحسني ضغط الدم.	
• إزالة املالبس الزائدة.	
• تطبيق كمادات الثلج على الفخذ، واإلبطني والرقبة.	
• إعطاء ماء بارد للفرد، فالشخص الذين يعاني  من اإلنهاك احلراري عادة ما يشفى بسرعة 	

مع هذه املساعدة. 
• اذا استمرت أعراض اإلجهاد احلراري بالرغم من اخلطوات السابقة مع حدوث تقيؤ، أو 	

ظهور عالمات تغير الوعي، عندها يجب استدعاء سيارة إسعاف فورًا، وطلب املساعدة 
الطبية. 

:)Heat Syncope( اإلغماء احلراري
    إن نتاج القلب ُيحدث نقصًا في كمية الدم املتجه إلى الدماغ، خاصة إذا كان ذلك مصاحبًا 
النخفاض ضغط الدم، والنتيجة هي ُحدوث حالة اإلغماء احلراري، وغالبًا ما يحدث اإلغماء 
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احلراري في بداية فترة التأقلم احلراري، قبل حدوث زيادة في حجم الدم من جّراء عملية 
التأقلم احلراري للجهد البدني في اجلو احلار. وفي حالة حدوث اإلغماء احلراري، إلى تزويد 
الرياضي بالسوائل، ينبغي أن يستلقي املصاب على ظهره ويـرفـع سـاقيـه قليـاًل عن مستوى 
تزويد  إلى  باإلضافة  وذلك  وسهولة،  بيسر  الدماغ  إلى  الوصول  من  الدم  ليتمكن  األرض، 

الرياضي بالسوائل.

:)Heat Exhaustion( اإلعياء احلراري
يــعــنــي اإلعياء احلراري )اإلنهاك احلراري( 
عـــدم قـــدرة الــجــهــاز الــدوري، وجــهــاز الــتــحــكــم 
درجـــة  ارتـــفــــاع  مــجـــابــهــــة  عــلـــى  الــحـــراري 
في  البدني  للجهد  نــتــيــجة  الـجـــســـم  حــرارة 
اجلسم  حرارة  درجة  تصل  وقد  احلــــار،  اجلو 
في الغــالـــــب من 39- 40  درجـــة مئــــوية  )101 
- 104 فهرنهايت(، أو أكثر. كما ترتفع ضربات 
حلدوث  نتيجة  العرق  كمية  تنخفض  وقد  القلب، 
قد يسقط  الشخص  فإن  لذا  جفاف في اجلسم، 
من اإلعياء، أو قد ال يتمكن من إكمال التدريب، أو 
السباق، وهذه احلالة يجب أن تؤخذ بجدية، حيث 
من املمكن أن تقود إلى الضربة احلرارية  ومن ثم 

إلى الوفاة. 
إن من أعراض اإلعياء احلراري العرق الغزير، والصداع، والضعف العام، والدوخة، 
بالقشعريرة، وانخفاض ضغط  القلب، والشعور  والتقيؤ، وارتفاع معدل ضربات  والغثيان، 

الدم، وفي حالة حدوث أي من أعراض اإلعياء احلراري ينبغي اتباع اآلتي:
• التوقف عن التدريب، أو املسابقة، واللجوء إلى مكان ظليل. 	
• تبريد اجلسم عن طريق شرب سوائل باردة )وليست مثلجة(. 	
• ترطيب اجلسم مباء، أو قماش مبلل باملاء.	
• توفير تهوية جيدة للمصاب.	
• مراقبة الشخص مراقبة جيدة. 	
• وفي حالة عدم حتسن الشخص يجب نقله مباشرة إلى أقرب مستشفى، أو مركز طبي.	

الشكل )4(: اإلعياء احلراري.
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 :)Heat Stroke( الضربة احلرارية
احلراري،  باإلعياء  املصاب  الشخص  إسعاف  يتم  ال  عندما  احلرارية  الضربة  حتدث 
تكون  تعالج، حيث  لم  التي  اإلعياء احلراري  لعملية  امتدادًا  وتعد  تتم مالحظته،  لم  إذا  أو 
ويتطلب  مئوية،  درجة   42 إلى  تصل  وقد  مئوية،  درجة   40 فوق  الداخلية  احلرارة  درجة 
مركز  أقرب  إلى  املصاب  نقل  يجب  لذا  الطبية،  واملعاجلة  املراقبة  احلالة  هذه  في  األمر 
العرق، ويتوقف  وحارًا  جافًا  اجللد  يكون  أن  احلرارية  الضربة  أعراض  من  إن   طبي. 
وتتسارع ضربات القلب، وتكون درجة احلرارة الداخلية عالية، مع حدوث هذيان، وقد يفقد 

املصاب وعيه، وفي حالة عدم عالج املصاب فقد يحدث تلفًا للدماغ وميوت. 

مرتفعة وحدوث  درجة حرارة اجلسم  بقـاء  فـتــرة  بني  الوطيدة  للعالقة  ونظرًا 
الوفاة للشــخـــص املــصـاب بــالـضــربة احلـــراريــة، أو حدوث تلف ألجهزته احليوية، فينبغي 
البدء بالعالج واإلسعاف الالزم، مبا  نقل املصاب بسرعة إلى أقرب مركز طبي، حيث يتم 
إلى  باإلضافة  احلرارية،  لإلصابات  املهيأة  االختطار  عوامل  إن  الوريدية.  التغذية  ذلك  في 
عدم التأقلم للجهد البدني في اجلو احلار، وهنـاك أيــضـــًا جملة من العوامل األخرى التي 
العوامل  ترتبط بعض هذه  اآلخرين لإلصابات احلرارية،  أكثر عرضة من  الشخص  جتعل 
إجراء  دائمًا  ينبغي  لذا  به.  احمليطة  بالبيئة  مرتبطًا  يكون  اآلخر  والبعض  نفسه  بالشخص 
الذين هم أكثر عرضة لإلصابات احلرارية، ومن ثم أخذ  للرياضيني، ومعرفة  تقييم شامل 
 ذلك في احلسبان عند إجراء التدريبات البدنية في اجلو احلار، خاصة قبل فترة التأقلم. 

الشكل )5(: أبرز العالمات في الضربة احلرارية واإلعياء احلراري.

اإلعياء احلراريالضربة احلرارية

جلد جاف وساخن

تضيق احلدقة

ارتفاع درجة حرارة 
اجلسم

جلد رطب 
ومتندد بالعرق

توسع احلدقة

درجة حرارة طبيعة
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الفصل الثالث
الرياضة وتقدم العمر

ميتــاز النـــشـــاط البــدني والليــاقة البــدنية 
العـــمريـــة،  الفئـات  الفوائد جلميع  من  بالعديد 
البدنية  فاللياقة  السن،  كبار  فئة  ذلك  في  مبا 
البداية  كانت  أي عمر طاملا  للتحقيق في  قابلة 
صــحــيـحة، تــسـاعـــد مـمـارسـة الـريـاضـة كـبـار 
السـن عـلـى التـكـيف مـع التـغيير الطبيعي الذي 
اآلثار  العمر، وعكس  زيادة  مع  للجسم  يحدث 
للتمتع  وذلك  للشيخوخة،  السيئة  الفيزيولوجية 
اإلمكان  قدر  ونشيطة  طبيعية  حياة  مبمارسة 

دون االعتماد على املساعدة اخلارجية.
ميلك  والشباب،  السن  صغار  عكس  علـى 

كبار السن الوقت الكافي للتمتع مبمارسة الرياضة، وكذلك اإلرادة حيث وجد أن معظم األفراد 
ممن جتاوز عمرهم 60 عامًا مييلون إلى املشاركة بفاعلية في احلياة االجتماعية، واألنشطة 
اليومية، لذلك يجب استغالل هذا الوقت للحصول على عادات صحية جديدة وجعلها جزءًا 
روتينيًا من يومهم الطبيعي، ولتسهيل جعل ممارسة الرياضة عادة يومية يجب العثور على 
األنشطة التي من السهل االلتزام بها على أساس يومي. وميكن حتقيق ذلك بعدة طرق، مبا في 

ذلك إيجاد مكان مناسب ملمارسة الرياضة مثل 
صالة رياضية، ناد رياضي، أو مكان مخصص 
للمشي مثل املمشى، أو حتى ممارسة الرياضة 
في املنزل، وذلك عن طريق حتديد أماكن معينة 
ملمارسة الرياضة، كما ميكن لكبار السن تخطيط 
بقية يومهم حول النشاط البدني بداًل من التفكير 
في كل مرة يريدون أداء التمارين فيها، وينتهي 
اليوم قبل أن يجدوا هذا املكان، ومن املهم أيضًا 
حتديد موعد معني في اليوم ملمارسة الرياضة 
وربطه ذهنيًا بعادة يومية صباحًا ومساًء، وذلك 
لضمان عدم نسيان الوقت املخصص ملمارسة 

الشكل )6(: أهمية حتديد أوقات معينة 
ملمارسة الرياضة.

الشكل )7(: أداء التمارين في صورة جماعية 
عامل محفز الستمراريتها.
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الرياضة معظم أيام األسبوع. كما أن أداء التمارين مع مجموعة من األشخاص من نفس 
املرحلة العمرية ولديهم نفس االهتمامات يساعد على زيادة االهتمام واالستمرارية. 

اللياقة البدنية ملكافحة الشيخوخة:
مع تقدمنا   في العمر، حتدث العديد من التغيرات الهيكلية، والوظيفية في معظم النظم 
الفيزيولوجية للجسم، حتى في األفراد الذين ال يعانون من أمراض مزمنة تطرح هذه التغيرات 
نفسها من خالل انخفاض القدرة الهوائية القصوى، واألداء العضلي للجسم. باإلضافة إلى 
ذلك، تتغير نسبة الكتلة العضلية لكتلة الدهون. لذلك يصبح كبار السن أكثر عرضة لإلصابة  
باألمراض املزمنة، والتغيرات األيضية )عمليات االستقالب( وأمراض القلب واألوعية الدموية. 
تساهم هذه التغيرات في كثير من األحيان إلى انخفاض القدرة الوظيفية وكذلك تؤثر على 
ال  قد  الرياضة  ممارسة  فإن  ذلك،  ومع  عام.  بشكل  احلياة  ونوعية  اليومية  احلياة  أنشطة 
توقف عملية الشيخوخة مبا متثله من تغيرات بيولوجية متامًا، ولكنها توفر العديد من الفوائد 
اليومي،  للنشاط  الالزمة  اللياقة  من  األدنى  احلد  على  احملافظة  الفوائد  وتشمل  اإليجابية. 
واملرونة للجسم، وزيادة متوسط العمر املتوقع، وانخفاض تقدم بعض األمراض املزمنة، بينما 
يتناقص خطر اإلعاقة، كما تساعد على جتنب اآلثار السلبية للشيخوخة، ومنها زيادة التعب، 
واضطرابات النوم وصعوبة القيام باملهام اليومية، وانخفاض الثقة بالنفس، فغالبًا ما يتم اخللط 
بني اآلثار السلبية املرتبطة بعدم ممارسة الرياضة مع التقدم بالعمر، وأثره على مدى جودة 
احلياة، حيث إن معظم األعراض التي يشتكي منها كبار السن باستمرار ميكن التغلب عليها 

مبمارسة الرياضة بداًل من تقليل مستوى نشاطهم البدني، وبالتالي االجتماعي، والنفسي.

لم يصبح الوقت متأخرًا جدًا لتصبح نشطًا بدنيًا:
إن املشاركة في برنامج ممارسة التمارين الرياضية بانتظام جتلب الكثير من الفوائد 
القدرة على حتمل  الفوائد حتسني  اليومية. وتشمل هذه  التي ميكن أن تؤثر على األنشطة 
القلب واألوعية الدموية، والتحمل العضلي، واملرونة، والتوازن. وهذه عوامل هامة تعمل على 
حتسني القدرة الوظيفية لكافة أجهزة اجلسم، باإلضافة إلى ذلك ميكن أن تساهم املشاركة 
في ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في السيطرة على األلم، والثقة بالنفس، وأمناط النوم 
وتلك هي املساهمة اإليجابية ملمارسة الرياضة. إن هذه فوائد متعددة ميكن أن جتعل الفرق 
كبيرًا لتحديد مدى القدرة على العيش في املنزل بشكل مستقل أم ال. والتوصية العامة جلميع 
النشاط  يكون  أن  الهوائي في األسبوع. يجب  املعتدل  النشاط  دقيقة من   150 البالغني هو 
الهوائي يستخدم مجموعات العضالت الكبيرة، وذلك يكون في ممارسة أنواع الرياضة مثل: 

املشي، وركوب الدراجات، والسباحة، أو التمارين الرياضية ذات التأثير املنخفض. 
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أفضل أنواع التمارين الرياضية:
نفسه،  الفرد  على  يعتمد  لكل شخص  املناسبة  الرياضية  التمارين  أنواع  أفضل  إن 
الوصول ملرحلة اإلجهاد الشديد،  أداؤة بصفة دورية دون  الذي ميكن  املثالي هو  فالنشاط 
واألهم من ذلك، هو أن يكون ممتعًا لضمان االلتزام، وتعزيز االمتثال العام ملمارسة البرنامج.  
وغالبًا ما تعتبر قوة العضالت، والقدرة على التحمل أهم عنصرين من اللياقة البدنية املرتبطة 
والضعف  العضالت،  كتلة  لفقدان  الطبيعية  العالقة  ملواجهة  وذلك  السن،  لكبار  بالصحة 
اجلسدي التي حتدث مع الشيخوخة، باإلضافة إلى ذلك، ميكن أن تساعد مع قضايا التوازن، 
مما يقلل من خطر السقوط، والكسور. إن قوة العضالت والقدرة على التحمل أيضًا تلعبان 
دورًا كبيرًا في إجناز املهام اليومية مثل صعود الدرج، واحلصول على األشياء من وضع 

اجللوس أو متكئًا. 

التوصية العامة لتمارين قوة العضالت والقدرة على التحمل:
والظهر  )الساقني،  العضالت  الكبرى من  املجموعات  تدريب كل مجموعة من  وتشمل 
والصدر، والكتفني، والذراعني( مرتني في األسبوع على كثافة معتدلة. ويجب أن يتم تنفيذ 
مجموعة من ثمانيـة إلـى عـشـرة متـارين تتكون من مجموعة واحدة إلى ثالث مجموعات، كل 

مجموعة تؤدى من 10 إلى 15 مرة.
تدريبات املرونة )اإلطالة(:	•

تساعد تدريبات املرونة في زيادة مدى احلركة الالزمة لألنشطة اليومية. ويجب أن يتم 
تنفيذ متارين املرونة على األقل مرتني في األسبوع، بحيث يتم إجراء التمرين الواحد ملدة من  
ــ4 مرات. 10 إلى 30 ثانية بعد الوصول إلى نقطة التوتر ولكن ليس األلم، وتكرار كل مترين 2ـ 

 تدريبات التوازن: 	•
وهـــي مــجــموعة مــن األنشطــة التي يـتم 
تــأديتها لزيادة التوافـق العـــضـــلي الــعصـــبي 
مع  اجلسم  تفاعل  درجـة  ولـتحسني  للجسـم، 
البيئة احمليطة لتقليل خطر السقوط، واإلصابة. 
طريق  عن  التدريبات  هذه  ممارسة  يتم  حيث 
ملستوى  تنافسية  بيئة  في  الشخص  وضع 
كل  في  التحديات  زيادة  ويتم  لديه  االتزان 
تدريب تدريجيًا حتى يصل إلى مستوى االتزان 
املناسب حلالته الصحية، وعمره الذي يستطيع 
به التفاعل مــع البيئة احمليطة بسهولة متكنه من 

الشكل )8(: تدريبات التوازن.ممارسة األنشطة اليومية. 
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تأثير الرياضة على احلالة النفسية:
يتعلق علم النفس الرياضي بـ “اآلثار العاطفية النفسية لقضاء أوقات الفراغ في ممارسة 
ومشاعرنا. أفكارنا  على  الرياضية  التمارين  تأثير  يدرس  فإنه  أخرى  وبعبارة  الرياضة”، 
ومع تقدم التكنولوجيا على غيرها في السنوات األخيرة، وتلّقي الناس واباًل من املعلومات، 
واملسؤوليات، والضغوط فنحن دائمًا نبحث عن طرق لالسترخاء واحلد من التوتر. حيث ثبت 
علميًا االرتباط الوثيق بني العقل، واجلسد، والبيئة االجتماعية التي يعيش بها الفرد كما أنه 
الرياضية كوسيلة  التمارين  انتشار  يفسر سبب  هذا  البعض.  بعضها  على  تؤثر  أن  ميكن 
لتمكني االسترخاء، واحلد من التوتر، وإدارة الصحة النفسية، باإلضافة إلى أنه مع حتسني 
الصحة النفسية يكون لها تأثير إيجابي على اآلثار اجلسدية لإلجهاد، وحتى االكتئاب مثل 

حتسني النوم.
 

تأثير التمرينات الرياضية على احلالة املزاجية واالكتئاب:
بالرغم من وجود أبحاث مع التأثير اإليجابي للتمارين، وضده، إال أنها بشكل عام قد ربطت 
ن املزاج، واحترام الذات، وتصور إيجابي للجسم، وانخفاض في حاالت االكتئاب  ذلك بتحسُّ

البدني اإليجابي. ومن  ناهيك عن األثر 
خالل بعض القصص الشخصية ألفراد 
كـــانــوا يــعــانــون مــن أعــراض االكتئاب 
وغيرها من االضطرابات النفسية املزمنة  
جند أن هناك العديد من األمثلة الواقعية 
أصبحت  لقد  البحوث.  هذه  تدعم  التي 
التــمــاريــن وصــفـــة ملــشـــكــالت الصـحة 
النفسية بسبب سهولة احلصول عليها، 
باإلضافة إلى إمكانية ممارستها في أي 
مكان. فــمثــــاًل توصي مؤسسة الصحة 
النفسية مبمارسة التمارين املعتدلة ملدة 

نصف ساعة 5 مرات في األسبوع.

األمراض النفسية األكثر شيوعًا:
االكتئاب.. 1
االضطراب ذو االجتاهني، أو االضطراب الوجداني ثنائي القطب أو الهوس االكتئابي.. 2

الشكل )9(: ممارسة الرياضة وانعكاسها 
اإليجابي على احلالة املزاجية.
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االنفصام.. 3
أمراض القلق.. 4
اخلرف.. 5

السرطان،  أمراض  يفوق  االكتئاب  فإن  العاملية،  الصحة  ملنظمة  إحصائية  أحدث  وبحسب 
والقلب من ناحية التسبب في التقليل من اإلنتاجية، وفيما يلي شرح مبسط ألسباب وأعراض 

االكتئاب:
أسباب االكتئاب:	•

1 ــ عوامل وراثية:
كوجود شخص مصاب به في العائلة، وكلما زادت صلة القرابة مع الشخص كلما زاد 
احتمال إصابته. ومما يذكر فذلك هو السبب وراء انتشار حاالت االكتئاب في بعض 

العائالت. 
2 ــ عوامل اجتماعية واقتصادية: 

كعدم احلصول على وظيفة، أو عدم الرضى عن الوضع الوظيفي. وأيضًا نتيجة للضغوط 
املشكالت  من  الكثير  البورصة  أزمات  سببت  املثال  سبيل  فعلى  للحياة،  االقتصادية 
النفسية لرجال األعمال ومنهم من أقدم على االنتحار. فعلى سبيل املثال سببت أزمة 
انخفاض البورصة األخيرة انتحار أحد املضاربني، وذلك نتيجة إلصابته بنوبة اكتئاب 
حادة مصحوبة بحالة من التوهم بأنه خسر كل ماله وأصبح فقيرًا. فيما أن قيمة ِتْركتُه 
التزال باملاليني، على الرغم من خسارته. كما تعتبر وفاة أحد أفراد األسرة من العوامل 
التي قد تؤدي إلى االكتئاب بخاصة األفراد املقربني، فالبعض قد يلوم نفسه على هذا 

الفقدان.  
3 ــ عوامل بيولوجية: 

يؤثر النقص في مادتي السيروتونني واألدرينالني في الدماغ، أو استعمال الكحول، واملواد 
املخدرة، وبعض األدوية على احلالة النفسية. فقد وجد أن املواد الكحولية، واملخدرة قد 
تفاعله  بسبب  وذلك  الدماغ،  في  سلبًا  تؤثر  لكنها  البداية  في  بالسعادة  تعطي شعورًا 
مع مواد الكحول. وبعد ساعات من التعاطي فستفقد مركبات الكحول أثرها اإليجابي، 
بالتالي يعود االكتئاب أكثر شدة وقد يكون مصحوبًا بأوهام، وهلوسة. كما تقلل املواد 

الكحولية من فعالية الدواء املضاد لالكتئاب. 
4 ــ عوامل عضوية: 

ومن أمثلتها أمراض الغدة الدرقية، الصرع، السكتة الدماغية، اجللطة القلبية، واخلرف. 
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5 ــ عوامل اقتصادية: 
كأن يعطى الشخص مسؤولية، أو وظيفة ال تتماشى مع قدراته، فال يستطيع التكيف 

معها مسببًا االكتئاب.
أعراض االكتئاب:	•
احلزن، أو تعكر املزاج.. 1
فقدان اإلحساس باملتعة مبا كان ممتعًا في السابق.. 2
التغير امللحوظ في العادات الغذائية، وبالتالي في الوزن.. 3
التغيير في عادات النوم.. 4
التغيير في النشاط اجلسمي.. 5
الشعور بالتعب، وفقدان الطاقة.. 6
الشعور بالذنب، وعدم القيمة الشخصية.. 7
عدم القدرة على التركيز، واتخاذ القرار.. 8
سرعة االنفعال بشكل غير اعتيادي، وفقدان الصبر.. 9

االنطواء، والعزلة وعدم الرغبة بأية مساعدة.. 10
نقص في الرغبة اجلنسية.. 11
عدم املباالة، واالكتراث بشكل عام.. 12
التفكير في املوت، واالنتحار.. 13

وإذا أثرت هذه األعراض على وظيفة الشخص االجتماعية، والعملية، ولم تكن نتيجة 
لتعاطي الكحول، أو ملرض عضوي، فيكون التشخيص هنا مصاب بــ »نوبة االكتئاب الكبرى«. 
وعادة ما يصاحب نوبة االكتئاب أعراض جسمانية أيضًا مثل: خفقان في القلب، الصداع، 
ألم في اجلسد، ثقل في األكتاف. أو أعراض نفسية أخرى مثل القلق، واالنفصام )األوهام(.

الرياضة تقلل تأثير التوتر:
دلت آخر األبحاث إلى أن ممارسة الرياضة تساعد في حماية القلب، واألوعية الدموية 
الضغوط  من  مبرحلة  متر  كنت  فكلما  احلياة.  التي حتدثها ضغوط  السلبية  التغيرات  من 
النفسية، والتوتر، فإن ذلك يتسبب في إفراز جهازك املناعي ملواد كيميائية لها دور في جتلط 
أو تخثر الدم، وتؤثر سلبًا في األوعية الدموية بشكل عام. بيد أن الباحثني في جامعة لندن 
أثبتوا أن ممارسة الرياضة حتمي القلب، واألوعية الدموية من هذا الضرر. فقد قاموا بقياس 
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مستوى هذه املواد الكيميائية الضارة في دم مجموعة كبيرة من املتوترين، والواقعني حتت 
ضغوط شديدة. ولوحظ وجود فرق شاسع عند البعض منهم. فقد وجد أن دماء الرياضيني 
منهم حتتوي على ُخمس كمية هذه املواد الكيميائية الضارة مقارنة بالباقي. وعلل ذلك نسبة 
التوتر  لتأثير  حتماًل  أكثر  يجعله  مما  الرياضة،  ممارسي  لدى  العصبي  اجلهاز  قوة  إلى 

والضغوط، وبالتالي يعمل على تقليل احلمل على اجلهاز املناعي، ويقلل من إفرازاته.  
والتجارب  املشاعر،  شملت  التي  والدراسات  البحوث،  من  العديد  هناك  وأخيرًا، 
الشخصية ملن مارسوا الرياضة والذين الحظوا تغييرًا في أفكارهم ومشاعرهم بعدما بدأوا 
ممارستها بانتظام، وبالتالي عند تقييم ممارسة الرياضة في عالج الصحة النفسية جند أن 
تأثيرها النفسي ال يقل أهمية مطلقًا على التأثير البدني، فالرياضة عالج للروح قبل اجلسد.
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الفصل الرابع
الرياضة ومرضى الداء السكري

تعتبر الرياضة مفيدة للجسم بشكل 
عام، ملـــا لــهــا مـــن فــوائـــد جــمـة في حرق 
الـــــســعـــرات الـــحـــراريـــة الزائدة باجلسم، 
وفـــــي إنـــقــــاص الـــــوزن، وتنشــيط الـــدورة 
الدموية التي تؤثر إيجابيًا على الكثير من 
جسم  في  احليوية  والعمليات  النشاطات، 

اإلنسان.
السكري،  الداء  ملرضى  بالنسبة  أما 
فيكون للرياضة دور كبير في تنظيم نسبة 
السكر بالدم، وتخفيض نسبة الدهون قليلة 
الكثافة املضرة للجسم، واملعروفة عــــلـمــيـــًا 
بـــاســــم الـــــبــــروتــــني الـشــــحــمـي مـنـخـفـض 

الكثافة، وزيادة الدهــون عــاليــة الكـــــثافـــة الــتـي حتمي من أمراض القلب وتصلب الشرايني 
واألهم  الدم،  تخفض ضغط  كما  الكثافة.  مرتفع  الشحمي  البروتني  باسم  علميًا  واملعروفة 
األنسولني  فعالية  زيادة  على  تساعد  أنها  هو  السكري  الداء  ملريض  بالنسبة  كله  هذا  من 
وبالتالي  العضلي،  النسيج  تأثير األنسولني على  الرياضة يتحسن  باجلسم، فعند ممارسة 
يزداد استهالك السكر املوجود بالدم، كما يزداد تأثير األنسولني على الكبد فينخفض معدل 
ن من احلياة العامة، واحلالة  سِّ إطالق السكر منه. كما أن ممارسة الرياضة باستمرار حتحُ

النفسية للمريض.

فيزيولوجيا التمارين والتكيفات الناجتة عنها:
بالنسبة  أما  والالهوائية.  الهوائية،  التمارين  نوعني:  إلى  الرياضية  التمارين  تنقسم 
للتمارين الهوائية فهي األكثر فائدة ملرضى الداء السكري: مثل املشي، والهرولة، والسباحة، 
وركوب الدراجة والرقص التي تزيد من الطاقة املتوفرة للعضالت أثناء التمارين. أما التمارين 
الالهوائية مثل، الركض السريع ملسافة طويلة ورفع األثقال، فال ينصح ملرضى الداء السكري 
مبزاولتها دون إشراف ومتابعة من قبل الطبيب املعالج بشكل عام. وتؤدي ممارسة الرياضة 

الشكل )10(: تنظيم الوجبات وممارسة الرياضة 
ودورهما الكبير في تنظيم سكر الدم.
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بانتظام إلى حرق متزايد للسعرات احلرارية، حيث يكون املصدر األساسي للطاقة من خالل 
مادة اجلليكوجني املخزنة في العضالت، وتتحول هذه املادة إلى سكر سهل االحتراق، ومع 
90 دقيقة تبدأ مرحلة االعتماد على الدهون في اجلسم،  استمرار الرياضة ملدة تزيد عن 
باإلضافة إلى السكريات كمصدر للطاقة. تعتمد عملية توفير الطاقة من خالل السكريات 
على األنسولني الذي يستهلك ويخفض منها، بحيث تبقى في املستوى الطبيعي، حيث يلعب 

األنسولني الدور الرئيسي في عملية توازن سكر الدم أثناء ممارسة الرياضة الهوائية.
في  اختالل  من  يعانون  الذين  املرضى  وبخاصة  السكري  الداء  مرضى  حالة  في 
متناسبًا  يكون  بحيث  الدم،  في  األنسولني  مستوى  إلى  االنتباه  يجب  األنسولني  هرمون 
ملا يحتاجه املريض، ألن ممارسة الرياضة تعني حرق السكريات، ونقص كمية األنسولني 
مما يؤدي إلى زيادة نسبة السكر بالدم فيما بعد. أما انخفاض الوزن الناجت عن التمارين 

الرياضية فيساعد على تنظيم السكر في الدم ملرضى الداء السكري من النمط الثاني.

الفحص قبل البدء بالرياضة:
يجب على مريض الداء السكري أن يقوم بعمل فحوصات طبية شاملة قبل البدء في 

مزاولة الرياضة وأهمها:
- فحص ضغط الدم.

- فحص حالة القدمني.
- فحص قاع العني.

- فحص وظائف الكلى.
- فحص اجلهاز العصبي.

وخاصة لو توافرت لديه أحد العوامل التالية :
- العمر أكثر من 35 سنة.

- تواجد الداء السكري ألكثر من 10 سنوات.
- فرط ضغط الدم.

- التدخني.
- ارتفاع نسبة الكوليستيرول، أو الدهون.

- إصابة سابقة بأزمة قلبية، أو احتشاء بعضلة القلب.
- تاريخ عائلي عن اإلصابة بأمراض تصلب الشرايني )التصلب العصيدي(، أو القلب.

- وجود اعتالل بالشبكية، أو الكلى.
- وجود اعتالل باألعصاب، أو وجود مشكالت في القدم.
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أغلب مرضى الداء السكري يعانون من متاعب في القدمني، وذلك ألن الداء السكري 
يتسبب في تصلب الشرايني، واعتالل األعصاب، وهذا قد يتحسن مع التمارين الرياضية، 
لتصلب  املتقدمة  األعراض  من  هو  النوم  أو  الراحة،  عند  القدمني  في  باأللم  الشعور  أما 
عنها:  االبتعاد  يفضل  التي  التمارين  من  املشي.  لتمارين  مطلقة  موانع  وهي  الشرايني، 
الذين  املرضى  وخاصة  الدرج،  ورياضة  طويلة  ملسافة  واملشي  والقفز،  السريع،  الركض 

يعانون من وجود تقرحات في القدمني أو فقدان احلس. 
 

الرياضة ملن لديه اعتالل بالقلب من مرضى الداء السكري:
نسبة  في  وزيادة  القلب  في  متاعب  من  يشكون  السكري  الداء  مرضى  أغلب  إن 
نتيجة  املضاعفات،  حصول  منع  على  الرياضية  التمارين  تساعد  حيث  بالدم،  الدهون 
ألن الرياضة تؤدي إلى تقوية عضلة القلب مع حتسن في نسبة الدهون بالدم ما يساعد 
على منع تصلب الشرايني. وينصح بالتمارين متوسطة الشدة للمرضى الذين يعانون من 
تصلب الشرايني التاجية، حيث ال تزيد سرعة النبض عن )60 ــــ 80%( من احلد األقصى 
التمرين  بزيادة  وينصح  القلب،  لضربات  األقصى  احلد  بتحديد  ذلك  ويتم  به،  املسموح 
تدريجيًا من 20 إلى 60 دقيقة. كما يجب على املرضى أن يتوقفوا عن ممارسة الرياضة 
يحُعمل فحص  ألم الصدر ويجب في هذه احلالة أن  لدى ظهور أي أعراض مرضية، مثل 

طبي كامل للمريض لتقييم حالته املرضية.

الشكل )11(: االعتالل القلبي.

القلب الطبيعياالعتالل القلبي

البطني األيسر

البطني األمين

األلـيـاف الـعـضـلــية مـمـتـدة  
تضخم حجيرات القلب. 

حـجيـرات القـلـب ترتخي ومتتلئ 
ثم تنقبض وتضخ الدم.



- 26 -

الرياضة واعتالل الشبكية عند مرضى الداء السكري:
الشبكية،  في  اعتالل  من  يشكون  الذين  للمرضى  باعتدال  الرياضة  ممارسة  يجب 
ألنه في املراحل األولى البسيطة من إصابة الشبكية لدى مرضى السكري فإن التمارين 
تأثير  بل  النظر  على  أو  الشبكية،  على  سلبي  تأثير  أي  لديها  يوجد  ال  عمومًا  الرياضية 
إيجابي، حيث ينصح املرضى مبمارسة الرياضة. أما في املراحل املتأخرة املعقدة، تشكل 
قد  مما  الهشة،  الدموية  األوعية  وسالمة  الشبكية،  صحة  على  خطرًا  الرياضة  ممارسة 
تفاقم احلالة  إلى  يؤدي  أن  الشبكية، كما ميكن  نزيف داخل  تفجرها وحدوث  إلى  يؤدي 
لألسوأ. لذلك فإن التمارين الرياضية التي يجب جتنبها هي التمارين التي تسبب زيادة 
ورفع  الركض  وكذلك  الدم،  ضغط  فرط  أو  البطني،  أو  الصدري،  التجويف  ضغط  في 

األثقال، أو التمارين التي ينزل بها الرأس إلى دون اخلصر.

فرط ضغط الدم عند مرضى الداء السكري:
تفيد التمارين الرياضية إذا ما أجريت في نسق واحد وبصفة مستمرة في تخفيض 
ضغط الدم بصورة ملحوظة خالل عشرة أسابيع، حيث ينصح املريض بعمل التمارين متوسطة 
الشدة بحيث ال تزيد سرعة نبضات القلب عن )60 ــــ 80%( عن احلد األقصى املسموح به.

الرياضة واعتالل األعصاب عند مرضى الداء السكري:
السكري،  الداء  مرضى  تصاحب  التي  املضاعفات  أكثر  من  األعصاب  اعتالل  يعتبر 
الداء  ملرضى  بالنسبة  الصعوبة  بالغ  أمرًا  عالجها  ويشكل  مبكرًا  بها  يشعرون  وأغلبهم 
السكري، حيث يصعب معها وصف التمارين الرياضية ومدى فائدتها للمريض، ألن التغيرات 
الفيزيولوجية املصاحبة للتمارين الرياضية مثل فرط الضغط، وتسارع ضربات القلب تعتمد 
على سالمة األعصاب، وسرعة انتقال اإلشارات العصبية من الدماغ إلى األعضاء، وبالعكس. 
وبالتالي فإنها قد تختفي عند املرضى املصابني بالداء السكري. وقد يصاب املرضى بأذى 
في األطراف السفلية والعلوية دون أن يشعروا بها، ولتخفيف األضرار املترتبة على املرضى 
يجب عليهم عدم ممارسة الرياضة في أماكن حارة، أو باردة ألن االستجابة للتغيرات في 
الظروف البيئية تكون بطيئة. كما يعتبر اعتالل الدورة الدموية اجللدية، ونسبة التعرق والشعور 

باختالف درجات احلرارة من ضمن العوامل الهامة التي حتد منها.

االحتياطات الالزمة لبدء البرنامج الرياضي:
عند بدء البرنامج الرياضي البد من األخذ في االعتبار بعض االحتياطات الالزمة ملنع 
حدوث مضاعفات للمريض أثناء أداء التمارين الرياضية، كانخفاض نسبة السكر بالدم لدى 

املرضى الذين يعاجلون باألنسولني أو األقراص.
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هناك تعليمات يجب اتباعها عند ممارسة الرياضة لتجنب انخفاض 
نسبة السكر في الدم وهي:

قياس نسبة السكر بالدم، والكيتون في البول قبل أداء التمارين.. 1
ال متارس الرياضة في الوقت الذي تكون فيه فعالية الدواء عالية.. 2
ال متارس الرياضة إذا كانت نسبة السكر قبل بدء الرياضة منخفضة ـــــ تناول أواًل وجبة . 3

خفيفة من النشويات.
احمل معك قطعة من احللوى، أو السكر عند أداء التمارين الرياضية.. 4
توقف إذا شعرت بأعراض انخفاض نسبة السكر وتناول قطعة من احللوى فورًا.. 5
ال حتقن جرعة األنسولني في الفخذين، أو اليدين عند مزاولة الرياضة بأي منهما، ألن . 6

سرعة امتصاص األنسولني منهما تزداد مبمارسة الرياضة، وبالتالي احتمال انخفاض 
نسبة السكر بالدم.

   للرياضة دور كبير في اخلطة العالجية ملرضى الداء السكري فهي تساهم بدرجة كبيرة في 
تنظيم نسبة السكر بالدم، وتنشيط الدورة الدموية، واحملافظة عليه أو الوصول إلى الوزن املثالي 
للمريض، مما يساهم في خفض نسبة املضاعفات املزمنة للداء السكري، واألمراض املصاحبة 
له مثل اختالل الدهون، وفرط ضغط الدم، إضافة إلى ذلك فإن مزاولة التمارين الرياضية 
 تؤدي إلى زيادة اإلحساس بالصحة العامة، والراحة النفسية، وحتسن املظهر العام للمريض.
ــر مـــن الــســعــرات  يــنــتــج تــأثــيــر الــريــاضــة بــشــكــل رئــيــســي مـــن خـــالل اســتــهــالك قـــدر أكــب
يتحسن  الرياضة  ممارسة  فعند  باجلسم،  املوجود  لألنسولني  األفضل  واألداء  احلــراريــة، 
تــأثــيــر األنــســولــني عــلــى النسيج الــعــضــلــي، وبــالــتــالــي يــزيــد اســتــهــالك اجلــلــوكــوز املــوجــود 
ــدم، كــذلــك يــزيــد تــأثــيــر األنــســولــني عــلــى الــكــبــد فينخفض مــعــدل إطـــالق الــســكــر منها. ــال  ب
حدوث  دون  الرياضية  التمارين  من  القصوى  االستفادة  من  السكري  مريض  يتمكن  لكي 
الطبي  الفريق  مضاعفات فالبد أن يكون ذلك جزءًا من برنامجه العالجي، وحتت إشراف 
بالدم  السكر  نسبة  أو النخفاض  لفرط،  قابلية  أكثر  األول  النمط  أن مرضى  املعالج. الحظ 

مبزاولة التمارين الرياضية، لذا يجب استشارة الطبيب قبل البدء بالبرنامج الرياضي.
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الفصل اخلامس
الرياضة ومرضى القلب

ومستوى  الدم،  ضغط  وفرط  والشرايني  القلب،  بأمراض  اإلصابة  عوامل  تشمل 
الكوليستيرول في الدم، والتدخني، ومعدل احلركة، والنشاط البدني، وباإلضافة إلى ذلك فإن  
النظام الغذائي غير الصحي وانعدام احلركة، واخلمول من العوامل اخلطرة الرئيسية املسببة 
لألمراض املزمنة. ورياضة املشي هي أفضل وسيلة لبدء ممارسة التمارين، واحلركة، فاجلسم 
يحتاج إلى زيادة هذا املستوى من النشاط تدريجيًا حلني الوصول إلى املستوى األمثل للياقة 
انخفاض معدل  بني  وثيقة  األبحاث وجود عالقة  وتبني  احتياجاته.  مع  يتناسب  البدنية مبا 
الوفيات بأمراض القلب والشرايني وزيادة مستويات اللياقة البدنية لدى الرجال والنساء على 

حد سواء.

فرط ضغط الدم:
يصاب الشخص بفرط ضغط الدم نتيجة لسرعة تدفق الدم في الشرايني، وينقسم إلى 
نوعني أساسيني: املرضي، والعرضي. ووفقًا لإلحصائيات العاملية، فإن نسبة املصابني  قد 
ارتفعت بذلك املرض في األعوام القليلة املاضية لتصل إلى واحد بني كل أربعة أفراد. ونظرًا 
خلطورته الشديدة أطلق عليه اسم »القاتل الصامت« ، ويرجع سبب تسميته بذلك إلى أن 
املصابني به عادة ال يكتشفون ذلك إال بعد أن تتأخر حالتهم الصحية كون أعراضه خفيفة، 

حيث يعلم الفرد بإصابته باملرض عند إجراء فحص روتيني عند الطبيب.
ينتج عن اإلصابة بفرط ضغط الدم تلف بالغ في اخلاليا الدموية، وكذلك خاليا القلب 
والكليتني، مما قد يسفر عن أزمات قلبية وقد يتطور إلى سكتات دماغية، مما يستدعي أخذ 
وأفضل وسائل  به،  اإلصابة  النفس خلطر  تعريض  وعدم  به  اإلصابة  من  واحليطة  احلذر، 
التخلص من تلك املشكلة هي إجراء الفحوصات بشكل دائم ودوري. وبالنسبة لعالج مرضى 
فرط ضغط الدم فهو يختلف من إنسان إلى آخر وقد يشمل العالج : إنقاص الوزن، واإلقالع 
التي  األبحاث  بعض  ُأجريت  وقد  األدوية.  من  واإلقالل  التوتر،  عن  واالبتعاد  التدخني،  عن 
أوضحت إن التمارين الرياضية مفيدة جدًا ملرضى فرط ضغط الدم، وخصوصًا األشخاص 

الذين يعيشون حياة روتينية.
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فوائد التمارين الرياضية في عالج فرط ضغط الدم:
الهوائية من ثالث إلى أربع مرات أسبوعيًا تساعد في تخفيف  التمارين  إن ممارسة 
التوتر العصبي املسبب لفرط ضغط الدم، وبالتالي تخفيض ضغط الدم، وهي تعمل أيضًا على 
حتسني كفاءة الدورة الدموية، وانتظامها، مما ينعكس على الصحة العامة واجلهاز املناعي 
بشكل ملحوظ. واملداومة على ممارسة هذه التمرينات جتعل اجلسم أكثر نشاطًا، ومرونة، 
كما تصبح العضالت أكثر قوة، والعظام أكثر صالبة. كما أن التمرينات الرياضية تؤثر على 

الصحة النفسية أيضًا، فتحسن املزاج وتساعد على التخلص من االكتئاب.

مريض فرط ضغط الدم وممارسة الرياضة:
على مريض فرط ضغط الدم استشارة الطبيب حول نوع الرياضة التي ميكنه ممارستها 
وإجراء كشف طبي كامل. كما يجب أن يخضع لرسم القلب باملجهود )اختبار مخطط كهربية 
للنساء. وقد حتول  أو فوق اخلمسني  للرجال،  إذا كان عمره فوق األربعني  القلب باجلهد( 
نسبة  ارتفاع  أو  السكري،  الداء  مثل:  فورًا  التمرينات  ممارسة  بدء  دون  األمراض  بعض 
الكوليستيرول بالدم )فرط كوليستيرول الدم(. فعالج هذه األمراض أواًل يساعد على خفض 

فرص اإلصابة بأية مضاعفات قد حتدث نتيجة التمارين الرياضية.

التمارين املرجحة ملرضى فرط ضغط الدم:
• تأتي متارين اللياقة البدنية على رأس القائمة، وأفضلها متارين رفع أثقال بأوزان خفيفة، 	

وذلك لتقوية العضالت الكبيرة باجلسم كالساقني، والصدر، والظهر، واليدين واألكتاف.
• يجب أن يتم اختيار أوزان خفيـفة في رياضة رفع األثقال، بـحيث تتـمكـن مـن تكرار الـتدريب 	

مــــن 15 _ 20 مــــرة في املجموعة الواحدة بدون إجهاد للعضلة. وحاول أن تتمرن ببطء 
حتى تفيد عضالتك.

الشكل )12(: أهمية متارين احلركة ودورها في حتسني الدورة الدموية ومرونة اجلسم. 
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• ينصح بالقيام بتمارين اإلطالة يوميًا، أو 4 مرات في األسبوع على األقل.	
• تـسـاعد تــمــاريــن الـحـركــة، مــثـــل املشــي وقــــيــادة الـــدراجـات  والسـبـاحة هـــؤالء املـــرضـــى 	

املرونة  التيبس، وتساعد على زيادة  الدموية للجسم، وتقليل  الدورة  عـــلى حتسني كفاءة 
وتقليل نسبة اإلصابات.

• يجب مراعاة بدء التمارين بشكل تدريجي عند القيام بالتمارين متوسطة املجهود، ولفترات 	
تطول مرة بعد أخرى. وال تنس متارين اإلحماء قبل أي شيء، فهي جتهز جسمك. يفضل 

أال تقل فترة التدريب عن 40 دقيقة، وال تزيد عن 60 دقيقة.
ويـــكــمــن تـــأثــيـــر الــحــركــة، والتمارين الرياضية علـــى أمـــراض القـــلب والشرايني في 
التاجي،  الشريان  في  الدم  وجريــان  القلب،  عضلة  انـــقباض  عــمــلية  من  تــحــّســـن  كونها 
وتخفض مـــن مــســتوى البروتني الشحمي منخفض الكثافة، أو مــا يــعـــرف بالكـولـيـســتيــرول 
يعرف  مــا  أو  الكــثـافــــة،  مــرتــفع  الــشــحــمــــي  البروتني  مـــســتوى  وتـــــــرفـــع  الـــــــضــــار، 
من  التخّلص  إلى  وتؤدي  الــدم،  ضغط  فرط  في  تتحكم  كــمــا  الـجيـــد،  بالـــكــوليـــســـتيـرول 
السمنة، وتخفف من الضغوط النفسية. وتقـــلل مــــن املـــقــاومـــة الــجــانبية للشعيرات الدموية 
وهناك  بالدم.  السكر  ومعدل  اجلسم  في  الدهون  خفض  في  وتسهم  الدم،  وخفض ضغط 
أو  باملستشفى،  وممارستها  اتباعها  القلب  ملرضى  ميكن  ومفيدة  متطورة  وبرامج  نصائح 
املنزل ملساعدتهم على استعادة نشاطهم وحياتهم الطبيعية بصورة تدريجية بعيدًا عن املخاطر 
املصاحبة للرياضة والتي قد حتدث نتيجة عدم مناسبة البرنامج الرياضي للحالة الصحية 

للمريض.

الشكل )13(: حتسن احلركة والتمارين الرياضية من انقباض عضلة القلب.  
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ولقد تبني أن متارين إعادة التأهيل للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب حتد بشكل 
كبير من خطر الوفاة من األزمات القلبية الالحقة، ولكن تأثيرها ضئيل نسبيًا في تقليل مخاطر 

تكرار األزمة القلبية غير املميتة.

التدريب الرياضي وأثره على القلب:
ُيـــحــدث التــدريــب الريــاضـي 
تغــــيرات فـــي حــجم وكــتلة ووزن، 
جــدرانها  وسـمـك  القلب،  وعضلة 
لـلــدم  الـالزمـــة  للظـــروف  كتــهيـــئـة 
أجزاء  جميع  إلى  وضخه  العائد، 
التغيرات  هذه  وتشمل  اجلسم، 
التي  بأجمعها  القلبية  الصمامات 
يجب أن تتناسب هي األخرى مع 

الزيادة احلادثة فيه. 
التــدريــــب  أيــضــًا  ُيــــحـــدث 
الرياضي منــوًا فــي عضــلة القلب 
البنائي  األيض  معدالت  كانت  إذا 
الهدمي،  أكبر من معدالت األيض 

فيما يحدث الضمور إذا قل املعدل البنائي، وهذا ما يحدث عند االنقطاع عن التدريب، أو في 
حالة اإلصابة الرياضية، إن انعكاس هذه العملية على عضلة القلب يكون بزيادة حجم، وكتلة، 
املتوسطة  الشدة  املدة ذات  التدريبات طويلة  القلبية، وخصوصًا في  العضلة  ألياف  وُسْمك 
التي ترفع من معدل ضربات القلب والذي يسمح بإيصال الغذاء، واألكسجني بصورة كافية 

لأللياف العضلية القلبية عن طريق الشريان اإلكليلي.
أسباب زيادة حجم مقاطع األلياف:

زيادة في بناء البروتني العضلي.. 1
زيادة عدد مصادر الطاقة ومخزونها.. 2

الشكل )14(: عملية ضخ القلب للدم إلى جميع
 أجزاء اجلسم.  
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زيادة كمية الهيموجلوبني )حامل األكسجني( في القلب على الرغم من اعتماد حترير الطاقة . 3
في عضلة القلب بالطريقة الهوائية، ولكن في حاالت التغيير السريع تستغل لسد النقص 

احلادث.
زيادة خمائر )اإلنزميات( الطاقة.. 4
كبر املقاطع العرضية للشريان واألوعية الدموية، وتفتح أوعية شعرية جديدة في العضلة . 5

القلبية.

ممارسة الرياضة وأمراض القلب:
يوجد العديد من العوامل املساعدة التي تزيد من نسبة اإلصابة بأمراض القلب ومنها 
احلياة اخلاملة والتي ميكن التغلب عليها بسهولة في نفس الوقت. ويعتبر القيام بالتمارين 
الرياضية من أحسن الطرق للتغلب على اخلمول، وحتسني الصحة العامة، إلى جانب عوامل 

عديدة أخرى تساعد على وتزيد من نسبة اإلصابة بأمراض القلب منها:
فرط ضغط الدم.. 1
 السمنة وزيادة نسبة الدهون في الدم.. 2
التدخني.. 3
الداء السكري.. 4
ارتفاع نسبة الكوليستيرول في الدم.. 5
التوتر النفسي، والعصبي.. 6

فوائد ممارسة الرياضة ملرضى القلب:
القلب هو أهم عضلة في جسم اإلنسان، وكأية عضلة أخرى  البد أن نعرف أواًل أن 
يحتاج القلب إلى التدريب حتى يصبح أقوى. وبأداء بعض التمارين الرياضية بشكل منتظم 
على  تساعد  كما  لألمراض.  ُعرضة  وأقل  أقوى  لتصبح  تدريجيًا  تزداد  القلب  كفاءة  فإن 

انخفاض ضغط الدم املرتفع، ونسبة الكوليستيرول، والدهون باجلسم، والتوتر النفسي.
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كيف تبدأ برنامج التدريب:
على جميع مرضى القلب استشارة الطبيب املعالج قبل الشروع في أي برنامج رياضي، 
املناسب  التمارين  لتحديد مستوى  باملجهود  قلب  إجراء فحص شامل ورسم  يتم  إنه  حيث 
لكل حالة. ويتم مراجعة الطبيب بصورة دورية لتجنب بعض املضاعفات التي قد تنشأ نتيجة 
املجهود املرتفع، أو بعض األدوية التي يأخذها املريض عند أداء التمارين الرياضية. كما يجب 
االهتمام بنصائح اختصاصي العالج الطبيعي الذي يصف كيفية أداء التمارين بصورة آمنة، 

ومفيدة لكل حالة بناًء على تقييم دقيق للمريض، وقدراته البدنية.

مالحظات هامة ملرضـى القلب
إن مرضى القلب الذين يعاد تأهيلهم بعد اإلصابة بأزمة قلبية يجب عليهم أن يتبعوا 

هذه التعليمات بعد خروجهم من املستشفى:
يقوم اختصاصي عالج طبيعي معني باملراقبة الدائمة ومتابعة البرنامج التدريبي، وتدوين 	•

أية مالحظات ألية مشكالت أكل، أو مضاعفات قد حتدث للمريض أثناء أداء التمارين.
 يجب أن يعود املريض تدريجيًا إلى نشاطه اليومي الطبيعي تبعًا حلالته الصحية ولو 	•

كانت بعض األنشطة غير مناسبة اآلن فالبد من تغييرها حتى تناسب ظروف املريض، 
وحالته.

يجب االلتزام ببرنامج التأهيل، ونوعية التمارين التي حددت له وعدم القيام بأي متارين 	•
ُأخرى قبل االستشارة.

يجب على املريض، وبعض أفراد عائلته أن يتعلموا كيفية الوقاية من حدوث األزمات 	•
القلبية احلادة، وكيفية التصرف حيالها. 

يكون االهتمام كله منصبًا على الوقاية إذا لم حتدث إصابة قدمية بأمراض القلب، عندئذ 	•
البد من العمل على تنشيط الدورة الدموية، ثم إضافة برنامج لزيادة األحمال تدريجيًا.
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The Arab Center for Authorship and Translation of Health Science 
(ACMLS) is an Arab regional organization established in 1980 and 
derived from the Council of Arab Ministers of Public Health, the Arab 
League and its permanent headquarters is in Kuwait.

ACMLS has the following objectives:
- Provision of scientific & practical methods for teaching the 

medical sciences in the Arab World.
- Exchange of knowledge, sciences, information and researches 

between Arab and other cultures in all medical health fields.
- Promotion & encouragement of authorship and translation in 

Arabic language in the fields of health sciences.
- The issuing of periodicals, medical literature and the main tools 

for building the Arabic medical information infrastructure.
- Surveying, collecting, organizing of Arabic medical literature to 

build a current bibliographic data base.
- Translation of medical researches into Arabic Language.
- building of Arabic medical curricula to serve medical and science 

Institutions and Colleges.

ACMLS consists of a board of trustees supervising ACMLS 
general secretariate and its four main departments. ACMLS is concerned 
with preparing integrated plans for Arab authorship & translation 
in medical fields, such as directories, encyclopeadias, dictionaries, 
essential surveys, aimed at building the Arab medical information 
infrastructure.

ACMLS is responsible for disseminating the main information 
services for the Arab medical literature.
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