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تقديم :

أسئلة ال بد منها لفهم الموضوع و التحفيز له :

من منا يمكن أن ينكر أن عقال سليما راجحا  	
يعين على ضمان حياة جميلة  بأن  معافا كفيل 

طيبة لصاحبه ؟!

ثم من منا ال يحفظ عن ظهر قلب الحكمة  	
القديمة المتداولة "العقل السليم في الجسم 

السليم "؟!

أغوار  في  البحث  على  التشجيع  جاء  هنا  من 
سليما  جسما  تعطينا  أن  شأنها  من  عوالم 
" فخير الناس من  معافا ولم ال تمد في أعمارنا 

طال عمره و حسن عمله "!

إن الدول المتقدمة حاليا لم تعد تناقش و تهتم 
 l'espérance( فقط  شعوبها  عمر  بطول 
على  انصب  تركيزها  و  همها  لكن  و   )de vie

الناس و هي تروم تطويل أعمارهم  كيفية عيش 
 l'espérance de vie en( استطاعت  ما 

 .)bonne santé

األمراض  بمحاربة  فعال  رهينة  الناس  صحة  إن 
بأنماط  أيضا  رهينة  التطبيب،  و  والتداوي 
العيش و خصوصا بالتغذية السليمة و محاربة 
السموم و اإلدمان )l'addiction( و المفاسد... 
أخرى  مجاالت  هذه  عن  للحديث  و  هذا...  غير  و 

واختصاصات لن نخوض فيها في هذه العجالة.

لكن تأتي الرياضة أو على األحرى النشاط البدني 
المرتبطة  بها  المنصوح  الوسائل  قمة  على 
إليه  نتطرق  الذي  هو  الموضوع  هذا  و  بالصحة 
الرياضي  الطب  كان  فلطالما  شديد  بتصرف 
اختصاص قائم بذاته يحوي عدا  عالجه لإلصابات 
دراسة  إعادة  الرياضيين،  أحوال  وتتبع  الرياضية 
عالقتها  جهة  من  الطبية  الفروع  مختلفة 
تغيرات  من  يحدث  ما  و  الرياضي  بالنشاط 

نشاطه  نتيجة  اإلنسان  جسم  في  وتفاعالت 
الحركي في مختلف مراحل العمر.

بصحة  عالقتها  و  للرياضة  مبسط  تعريف 
اإلنسان :

هي عبارة عن مجهود و نشاط يستعمل جسم 
)énergie( اإلنسان مستهلكا قدرا من الطاقة
في  بتحسن  صاحبه  على  يعود  المعتاد  يفوق 
حيوية  و  بنشاط  يحسسه  و  البدنية  لياقته 

يعودان بالنفع على عدة وظائف حيوية لديه .

المنافع الجلية للنشاط الرياضي :

1. إيجابيات نفسية و اجتماعية : 

تساعد الرياضة بشكل كبير على محاربة اإلدمان 

د، أبو الشتاء عبد اإلله
اختصاصي في الطب الرياضي، خريج كلية الطب بالرباط : الطب العام 

خريج كلية الطب برين اختصاص الطب الرياضي،  طبيب رئيس مبصلحة وقاية  )فاس جديد( بفاس حاليا

الوقاية خير من العالج

ال�سحة و الريا�سة



35 أبريل 2014عدد 7

الصحة و الرياضة

كالتدخين  المعروفة  السلبية  السلوكات  و 
والمخدرات و غيره.

مرنة  مرحة  بروح  التحلي  الرياضة  تُكْسب 
الناس  بين  طيبة  أواصر  و  عالي  اجتماعي  وحس 
مضرب  الرياضية"  "الروح  كلمة  أصبحت  حتى 
المجاالت  شتى  في  التعامل  حسن  على  مثل 
بمحاربتها للكسل و الخمول و تفريغها للطاقات 
 )dépression( الزائدة و تحارب الرياضة الكآبة
و القلق مخففة من الضغوط النفسية الضارة.

2. إيجابيات صحية مباشرة :

 circulation( الدموية  الدورة  تنشيط 
القلب  حجم  زيادة  على  العمل  و   )sanguine
إلى جميع  التي تصل  الدم  يزيد من كمية  و هذا 
أعضاء الجسم مع ثبات معدل القلب في الدقيقة 
 la stabilité de la fréquence cardiaque(
في التقليل من  كل هذا يصب   .)par minute
فتكا  و  شيوعا  األمراض  أكثر  و  بأخطر  اإلصابة 
والشرايين  القلب  أمراض  هي  و  أال  العالم  في 

.)maladies cardio vasculaires(

البدني  النشاط  زاد  كلما  أنه  الرسم  هذا  يبين 
كلما قل الخطر و العكس صحيح.

و يبين كذلك أنه حتى مرضى السكري مطالبون 
لكي يحموا أنفسهم من خطورة أمراض القلب 
و تسببه للوفيات الزيادة من نشاطهم الرياضي.

و قد بينت رسوم مماثلة أن عدم االلتزام بنشاط 
هاته  كعالقة  القلب  بأمراض  عالقته  و  بدني 
الكوليسترول  و  الدم  وضغط  بالدخان  األخيرة 

المرتفع ...

3. إيجابيات بينة على الجهاز التنفسي : 

 fréquence(من خالل الزيادة في معدل التنفس
مرة   16 – 15 : المعتاد  respiratoire( )فوق 
الصدري  القفص  حجم  من  يزيد  هذا  و  /د( 
وسعة  كفاءة  يرفع  و   )cage thoracique(
من  أكبر  بكمية  الجسم  بإمداد  الرئتين 
الرياضيين  عند  أنه  المالحظ  و  األوكسجين 
أقل  الزيادة  معدل  يكون  المحترفين  وخصوصا 
عدم  من  يمكنهم  مما  أكثر  الجلد  تنفس  و 
أداء  في  االستمرار  إمكانية  مع  بالتعب  الشعور 

المجهودات المبتغاة . 

4. اإليجابيات على الجهاز الهضمي :

عديدة و ثابتة في عدة دراسات : حركة في األمعاء 
 )constipation( مزدادة مما يحد من اإلمساك 
المضر و هذه الحركية التي تقصر من الفترة التي 
يقضيها الطعام بالمسالك الهضمية ثبت أنها 
المسرطنة  المواد  التصاق  تناقص فرص  وراء  من 
الجهاز  بغشاء   )agents cancérigènes(

الهضمي مما يقلل من اإلصابة بسرطان القولون 
)cancer du colon(. و عموما فمنافع الرياضة 
الخطيرة  األمراض  العديد من  تلعب في مقاومة 

)السرطان نموذجا(.

األمراض  من  العديد  مواجهة  في  االيجابيات 
الخطيرة : فيما يخص مرض السكري المنتشر 
به  اإلصابة  احتمال  تقليل  على  الرياضة  تساعد 
استعداد  لديهم  من  عند  المرض  ظهور  تؤخر  و 
في  الزائد  السكر  حرق  أن  المعروف  )و  له  وراثي 
عالج  ثالثية  في  يدخل  البدني  بالنشاط  الدم 
يحارب  و  الدواء(  الرياضة،  )الحمية،  السكري 

السمنة )obésité( و أضرارها(.

 : المناعة  جهاز  على  الكبيرة  اإليجابيات 
عملية  ينشط  الرياضة  أثناء  الدم  تدفق  إن 
المرح  على  زيادة   )métabolisme( اإلستقالب 
و النشاط الذي يصاحب الرياضة والذي يحد من 
التوثر الذي يمنح فترة راحة و نقاهة للخاليا خالل 
فترة النوم المتاحة بالمجهود البدني ... كل ذلك 
يقوي المناعة ضد األمراض و يعطي مقاومة أكبر 

للتعفنات )infections( و غيرها.

إيجابيات كثيرة أخرى تبينت للنشاط البدني: 
تنفع في محاربة  التي  و  العظام  زيادة كثلة  في 
  ) ostéoporose( التهاب المفاصل و الهشاشة
كذلك  و  المحتمل  الفقري  العمود  اعوجاج  و 

الشأن بالنسبة للعضالت فوق العظم ...

إننا لن نستطيع في هذه العجالة أن نستقصي 
جميع  سرد  حتى  أو  للرياضة،  اإليجابيات  جميع 
فهي  إال  و  تمسها...  التي  الوظائف  و  األعضاء 
أخرى.  ميادين  في  شبيهات  لها  فقط  إشارات 
و تحت  البدنية بعلم  التربية  إذا استعملت  هذا 
نصائح  و  طبية  توجيهات  األقل  على  أو  إشراف 

نعرج عليها مباشرة لضيق الوقت.

توجيهات طبية لممارسة الرياضة :

بادئ ذي بدء و الستيعاب اإلرشادات يجب أن نعلم 
أن النشاط  البدني النافع أنواع :

ضعيف )كالمشي(.  	
عالي )الوثب العالي ، الجري 100 م ...(. 	

متوسط )كالركض الخفيف و ركوب الدراجات  	
و غيره(.

يمكن  الذي  وهو  استثنيناه  و  النوع  هذا  أخرنا 
دقائق  لعشر  ممارسته  في  االستمرار  لصاحبه 
دون  خالله  يصرف  و  شديد  بتعب  الشعور  دون 
ما  أضعاف   6 إلى   3 تعادل  ربما  أن يشعر طاقة 

يصرفه المرتاح أثناء الجلوس. 

إلى  لنشير  المتوسط  النوع  قلت خصصنا هذا 
نقطة مهمة و هو أنه يدخل ضمنه العديد من 
ننصح  التي  المعتادة  ربما  و  اليومية  األنشطة 
قاعة  في  منتظمة  رياضة  إلى  اللجوء  دون  بها 
كاألعمال  ذلك  و  ناذرا  إال  تستمر  ال  التي  و  مثال 
المنزلية من تنظيف و كنس و كغسل السيارة 
األعمال  و  المصعد  بدل  الدرج  في  الصعود  و 
بالنفع  يعود  مما  غيره...  و  والبستنة  الزراعية 
طيبة  بنية  كان  إذا  خصوصا  صاحبه  على 

وخلفية مدروسة.

إننا ننصح عدا ما سبق ب :
30 دقيقة من الرياضة : 5 مرات في األسبوع  	

للجهد المتوسط 
20 دقيقة من الرياضة : 3 مرات في األسبوع  	

للجهد العالي 



أبريل 2014عدد 7 36

الوقاية خير من العالج

بمقدار   طاقة  حرق  األقل  على  استطعنا  إذا  و 
الوضع  من  أعلى  األسبوع  في   kcal  1000

الخمولي القبلي فهذا جيد ...

يلي  ما  حرق  تستطيع  دقيقة   40 من  حصة  إن 
حسب النوع الرياضي :

مشي – 250 	
جمباز – 400 	

كرة مضرب – 450 	
jogging	هرولة – 700  	

 l'extase( مع متعة نفسية و نشوة ال تجارى 	
.)de jogger

مفيدة  المطلوبة  البدني  النشاط  كمية  إن 
اليافعين  عند  يُنصح  قد  لكن  و  األعمار  لجميع 
حسب  يوميا  دقيقية   60 ك  األعلى  ببلوغ 
 )OMS( العالمية  الصحة  منظمة  دراسات 
الشدة  مرتفع  إلى  معتدل  النشاط  هذا  ويكون 
على  واحدة.  حصة  في  متسلسل  أو  متفرق   ،
أننا ننصح بتخصيص الجزء األكبر من النشاط 
 Les activités( الهوائية  لألنشطة  البدني 

aérobiques( و ما فيه من قدرة على التحمل 
.)Endurance(

عدا  الرياضات  هذه  في  أردنا  إذا  التفوق  عوامل  و 
العتبة  و  كالجري  النشاط  بكفائية  يسمى  ما 
يعتمد   )seuil anaérobie( الالهوائية 
ألخذ  للجسم  القصوية  القدرة  على  خصوصا 
الدم  عبر  نقله  و  الرئتين  بواسطة  األوكسجين 
حتى يتم استخالصه من قبل العضالت العاملة 
الالزمة  الطاقة  إنتاج  عملية  في  الستخدامه 
و هذا هو ما اصطلح عليه  العضلي   لالنقباض 
الهوائية  "القدرة  الرياضي  الطب  عالم  في 
لألوكسجين  األقصى  االستهالك  أو  القصوى 

"vo2 max

العالي  المستوى  على  المهم  المؤشر  هذا  و 
بحثا  الرياضة  أطباء  شغل  لطالما  للرياضة 
على  الرياضي  قدرة  على  يعتمد  حيث  وتحليال 
بعوامل  يرتبط  ما  هو  و   vo2 max استخدام 
بالتدريبات  بالطبع  و  )جينات(  كالوراثة  أخرى 

البدنية!

إلى  يؤدي  البدني  التدريب  أن  فكما  لإلشارة  و 

إلى  يؤدي  الراحة  إلى  فالركون   vo2 max زيادة 

في  نقع  ال  حتى  التوضيح  مع   ! انخفاضها 

القدرة  على  تعتمد  التي  فالرياضات  أخطاء، 

أدنى  رياضيوها  يمتلك  السرعة  و  المتفجرة 

عدائي  طبعا  )عكس   vo2max من  المقادير 

يتمتعون   الذين  الطويلة  والمسافات  المارطون 

.) vo2 max بأعلى مقدار من

إننا في األخير ننصح رياضيينا بأخذ الحيطة في 

محيط زمان و مكان نشاطهم و غيره في إشارات 

سريعة :

)الثانية  الحارقة  الشمس  أوقات  عن  بعيدا  	
الصباح  يفضل  و  بعده(  الرابعة  إلى  زواال  عشر 

الباكر و قبيل الغروب.

الفضاءات  في  الممارسة  من  أفضل  اليوجد  	
النوادي  و  والحدائق  كالساحات  المفتوحة 

المدروسة لتوفر الهواء النقي !

اختيار المالبس الرياضية )كالقطنية( والحذاء  	
المناسب له دوره طبعا.

 régimes( االبتعاد عن تناول الوجبات الدسمة 	
الرياضة  ممارسة  قبل   )alimentaires gras
كافية  بكميات  الماء  شرب  مع  ساعة  من  بأقل 

قبل و بعد الرياضة حتى ال يقع مكروه كاجتفاف 

تقريبا  يفقد  الرياضي  ألن   )déshydratation(
أو يثلث هذا  الماء عرقا و قد يضاعف  1 لتر من 

المقدار حين يكون الجو حارا جدا أو رطبا.

الرفق في كل عمل  )كما  الرياضة  التدرج في  إن 

خير يُِزيُنه!( مطلوب فننصح بحركات تسخينية 

الجسم  يستعد  حتى  الكبير  الجهد  قبل  دائما 

وينشط للمطلوب منه فيعود النفع كما ابتدأنا 

هذه الكلمة على ذواتنا ،عقولنا و أرواحنا  !!!

الذي  البدن  هذا  إلعطاء  هممنا  انبعثت  فهال 

يحملنا بعض ما يستحق كما جاء عن رسول اهلل 

صل اهلل عليه و سلم حين قال لصاحبه " يا أبا 

الدرداء إن لجسدك عليك حقا...".

الصحة و الرياضة

vo2 max = أقصى نتاج القلب )Le débit cardiaque maximal( × أقصى فرق شرياني 
Maximale  artérielle et veineuse en oxygène  différence( وريدي لألوكسجين

vo2 max(ml /kg /min)


