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 كيف تتجنب اإلصابات خالل ممارستك النشاط البدني؟

  من أكثر العوامل شيوعًا المؤدية لإلنقطاع عن ممارسة النشاط البدني هو حصول
يج كما بالتدر إصابة للممارس. تحدث أحيانًا بسبب زيادة جرعة التدريب فجأة وليس 

ينبغي. كما تحدث في أحيان أخرى عند الممارسة الخاطئة أو اختيار النشاط غير 
المناسب للشخص أو غير المالئم لحالته الصحية أو لقدراته البدنية. في الفقرات التالية 
 .سنستعرض بعض اإلرشادات التي تقلل من احتماالت حدوث اإلصابة لدى الممارس

 

 راتك وصحتك، فمعرفة حدود قدراتك يجنبك االنخراط في أنشطة أعرف جيدًا حدود قد
خارج تلك الحدود واإلمكانات. كما ينبغي مراعاة عوامل كالعمر واألمراض المزمنة 

سنة أو إمرأة  54والمخاطر الصحية وضعف اللياقة البدنية. فإذا كنت رجاًل أكبر من 
مزمنة كأمراض القلب  سنة وتعيش حياة خمول، أو كان لديك أمراض 44أكبر من 

أو السكري أو لديك مخاطر صحية كارتفاع الضغط أو الكوليستيرول أو أنت من 
 .المدخنين فأستشر طبيبك قبل البدء بنشاط بدني معتدل إلى مرتفع الشدة

 

  من المهم معرفة مواطن الضعف لديك، فمثاًل من لديه إصابة في الركبة فعلية تجنب
ري أو أي أنشطة يتم خاللها ثني الركبة مع إلقاء حمل كثرة اإلرتطام باألرض كالج

 Leg press)عبء( على المفصل كصعود الدرج أو حمل أثقال أثناء ثني الركبتين )
or Squat وبداًل من ذلك يمكن استخدام دراجة الجهد أو جهاز الحركة البيضاوية ،)

(elliptical.) 
  

 عاب مل األثقال باليدين أو ممارسة ألأما في حالة إصابتك في الرسغ فتجنب تمرينات ح
تجهد الرسغ مثل كرة اليد حتى تشفى اإلصابة، وفي حالة اإلصابة بألم أسفل الظهر 
فتجنب تمرينات اإلطالة )التمدد( لعضالت الظهر باستخدام كرة الثبات المطاطية 
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(Stability ball) لجهد ا، وفي حالة وجود مشكلة في الوركين فابتعد عن استخدام دراجة
 حتى يتحسن الحال.

 

  ال بد من أن تقوم بتمرينات اإلحماء بشكل جيد قبل الممارسة، خاصة عندما يكون
النشاط البدني الممارس عنيفًا أو مرتفع الشدة. وكلما ازدادت شدة الجهد البدني )أو 
انخفضت درجة حرارة الجو المحيط، كما في الشتاء( كلما احتاج الممارس وقتًا أطول 

ارسة تمرينات اإلطالة قبل الممارسة )بعد اإلحماء من اإلحماء. ال تنسى أيضًا مم
حول اإلحماء وتمرينات  161-161العام( ومن ثم بعد النشاط )يمكن الرجوع للشرائح 

اإلطالة(. وعند ممارسة تمرينات المقاومة ال تبدأ بأثقال قصوى بل بأثقال معتدلة 
 وتكرار أعلى. 

 

  أن هناك  يحية بين الرجل والمرأة، حيثينبغي أيضًا معرفة الفروق الفسيولوجية والتشر
أنشطة ُتعد أكثر مالئمة للرجل مقارنة بالمرأة، فمثاًل أنشطة كرفع األثقال الحرة 

( تالئم الرجل أكثر Push upsوباإلجهزة وكالدفع بالذراعين من وضع اإلنبطاح المائل )
ثر تكون حذرة أكمن المرأة )هذا ال يعني عدم ممارستها من قبل المرأة، لكن ينبغي أن 

 حتى ال تحدث لها إصابة(.
 

 ( ونظرًا لمرونةFlexibility مفاصل المرأة عمومًا، فإن القيام بأنشطة المرونة وتقوية )
(( ُتعد أكثر مالئمة لها من Pilatesالعضالت باستخدام تمرينات اليوجا أو بيالتس 

يحية وألسباب تشر  الرجل، الذي تزداد احتماالت إصابته عند ممارسة تلك الرياضات.
( تزداد بشكل ACLووظيفية، فإن احتماالت إصابة المرأة بالرباط المتصالب األمامي )

أكبر من الرجل، مما يعني أن عليها أن تأخذ الحذر عند ممارسة أي أنشطة يتم فيها 
تغيير اإلتجاه أثناء الحركة أو القيام باإللتواء )اإللتفاف( مثل كرة السلة أو كرة القدم 

 و كرة المضرب.أ
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  حاول أن ال تجهد نفسك بالتمرينات الشاقة والمتكررة في نفس اليوم، ألن ذلك يسهل
. أستمع إلى جسمك جيدًا، كما (Overuse Injuries) حصول إصابات فرط االستخدام

ُيقال، فغالبًا ما يمّهد تعب العضالت وإجهادها لحدوث اإلصابة، فال بد إذن من مراعاة 
التدرج والراحة أثناء التدريب حتى ال يدخل الممارس أو الرياضي في حلقة قاعدتي 

 مفرغة من التمرينات الشاقة وحدوث اإلصابة ثم تكرار حدوثها وهكذا.
 

  ال تنسى أن تتبع أصول السالمة أثناء الممارسة، فعند شعورك بألم غير معتاد، خاصة
شر طبيبك لتنفس، فتوقف وأستفي الصدر أو في العنق أو في الكتفين أو بضيق في ا

بعدئذ. كما أن انتعال الحذاء المناسب الذي فيه لبادات تمتص اإلرتطام باألرض يقلل 
من حدوث اإلصابة للمفاصل السفلية من الجسم. أيضًا، استخدام األربطة الواقية 
للرسغين والركبتين يساعد في تجنب اإلصابة عند رفع األثقال أو ممارسة ألعاب 

 المضرب.
 

  ال تهمل تناول السوائل قبل الممارسة وأثناءها وبعدها، وال تبدأ الممارسة وأنت في حالة
جفاف، فهذا يعرضك لإلجهاد المبكر. ولمن يتدرب لفترة طويلة ويعاني من انخفاض 
مستوى السكر في الدم فعليه أخذ احتياطاته بحمل قطعة فواكه أو أي طعام يحتوي 

وله متى شعر بانخفاض السكر لديه. أيضًا ابتعد عن على السكريات البسيطة لتنا
الممارسة بالقرب من الشوارع الرئيسية التي يكثر فيها تلوث الهواء، خاصة لمن يعاني 

 من الربو أو مرض القلب.


