
 

 

 الوقاية من اإلصابات: الخطوة األولى في تحسين صحة الرياضيين وأدائهم

 

 

 

 

 النقاط الرئيسية:

  فوائد عديدة، منها تحسين الحالة النفسية والبدنية، والحد من خطر وممارسة الرياضة لألنشطة البدنية

 . بشكل عام اإلصابة باألمراض، وتحسين جودة الحياة

  بمستوًى جيد من النشاط البدني، فالتعرض لإلصاباتسواء كنت رياضيًا محترفًا أو شخًصا يتمتع 

 يُعد من العواقب الشائعة لممارسة التمارين الرياضية والتدرب.  الرياضية

  تُعد النساء الرياضيات أكثر عرضة لخطر اإلصابات الرياضية )كقطع الرباط الصليبي األمامي( مقارنة

 بالذكور. 

  الشخص رياضيًا كونحسب  الرياضيةيختلف معدل اإلصابات  ً أم ال، ويُرجح السبب في ذلك إلى  محترفا

 . المحترفين العبء التدريبي العالي المرتبط بالرياضيين

 دنيةب الجسد أو القيام بحركة ثقلالتي تتطلب حمل  الرياضية للتعرض لإلصابات خطررتبط أعلى ي 

 متكررة، كالهرولة أو المشي أو ركوب الدراجة أو حمل األثقال، وما إلى ذلك. 

 .أولئك الذين سبق أن تعرضوا إلصابات رياضية هم أكثر عرضة لإلصابة بها مجدًدا 

  باإلضافة لبروتوكول الوقاية من اإلصابات الذي طورته فيفا )اإلرشادات الموضحة أدناه تساعدFIFA 

11+ Protocol.في الحد من التعرض للعديد من اإلصابات الرياضية ) 

  لموضحة أدناه.باتباع اإلرشادات ا التعرض لهاال يمكن منع جميع اإلصابات ولكن يمكن الحد من خطر 

 



 

 

 والحد من خطر التعرض لإلصابات الرياضية واألعراض السلبية األخرى:للتمارين الرياضية إرشادات الممارسة اآلمنة 

 ارتداء المالبس المناسبة والواقيات الرياضية.حماية الجسد بقم ب 

  :دقائق من التمارين القلبية الوعائية  ٠١-٥ مارس ما يعادلاإلحماء (cardio)الخفيفة. 

  مع مرور الوقت.تدريجًيا  الحمل التدريبيقم بزيادة 

 البروتينات والدهون. ،الكربوهيدرات كميات كافية منمن  اتبع حمية غذائية صحية تتكون 

 ( أساليب الهبوط الصحيحة وتنشيط العضالت األساسية عند كالتزم باألوضاع الجسدية الصحيحة عند ممارسة الرياضة

 تحقيق هذه األهداف(. ممارسة الحركات الرياضية التي تشمل الجسم بأكمله، وقد يساعد بروتوكول فيفا في

  من الماء قبل وأثناء وبعد ممارسة التمارين الرياضية لتجنب الجفاف.كمية كافية اشرب 

  دقائق من التمارين القلبية الوعائية ٠١-٥التهدئة: مارس ما يعادل (cardio) واتبعها بتمارين التمدد  منخفضة الشدة

 المقبلة. للجلسة الرياضيةتهيئة جسدك وبالتالي  ،(recovery)االسترداد ألم العضالت وتحسين عملية  لتخفيف

 االسترداد الراحة و(recovery) :االسترداد ال يمكن تقوية الجسد وزيادة سرعته إال إذا ُمنح وقتًا كافيًا للراحة و، 

 أن تتراوح أيام الراحة من يوم إلى يومين في األسبوع. فضليو

 


