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 النشاط البدني و الوقاية من األلم

يعد األلم و خاصة اآلآلم المزمنة مشكلة طبية و اجتماعية و اقتصادية تؤثر على العالم اجمع صغيره وكبيره و تستهلك معظم الموارد 

و أكثرها تكلفة ، خاصة اذا الهيكل العضلي كاآلم الرقبة و أسفل الظهر تعد من أكثر اآلالم انتشارا [. فاآلم 19، 16، 15، 9الصحية فيه ]

[.15، 4االعاقة الناتجة عنها و تعطل العمل ]ذلك ب ماقيس  

معظم االبحاث تؤكد أن النشاط البدني و ممارسة الرياضة لها آثار ايجابية على الصحة و االقتصاد خاصة الجهازالهيكلي العضلي و 

النطاق اآلخر يعد البعد عن ممارسة الرياضة ضارا بالصحة و داعيا [. و على 22، 7]الجهاز العصبي و على القلب و الدورة الدموية 

[. رغم أن الخمول البدني كان يعد 14، 8[، و أحد مسببات الوفاة، فهو المسبب الرابع عالميا ]20المراض مزمنة منها اآلآلم المزمنة ]

  [.10من سمات كبار السن اال أنه شائع في جميع االعمار ]

من قبل منظمة الصحة العالمية على أنه "أي حركة بدنية تنتج عن عضالت الهيكل العظمي و تحتاج حرق للسعرات  يعرف النشاط البدني

للحفاظ و لتحسين اللياقة البدنية"  تهدف[. بينما يعرف التمرين الرياضي على أنه " أي حركات بدنية منظمة و مكررة 26الحرارية" ]

اعد التوجيهية التمارين الرياضية و النشاط البدني كتدخل عالجي فعال للتقليل من األلم و االجهاد، [. تعتمد العديد من االنظمة و القو26]

ظائف المرضى في العديد من األالم المزمنة كاآلم الرقبة و اآلم التهابات المفاصل و اآلم أسفل الظهر و اآلم التليف العضلي و تحسين و

رين بشكل منتظم في الحد من حدوث األلم، كما أثبت في دراسة حديثة متوسطة الجودة أن [. قد تساعد ممارسة االرياضة و التما13]

[، و في دراسة أخرى تبين أن ممارسة الرياضة مع تثقيف المريض 5ممارسة الرياضة يقلل من حدوث نوبات جديدة من اآلم الرقبة ]

م الحادة و الشبه حادة هي الفئة المستهدفة بممارسة النشاط البدني [. في الواقع قد يكون مرضى اآلال25تقلل من نوبات اآلم أسفل الظهر]

فردية أو اقتصادية ناتجة عن اآلالم المزمنة.لمنع أي آثار   

من المعروف لدى الممارسين الصحيين أن ممارسة الرياضة تقلل من شدة األلم و االعاقة البدنية، باالضافة الى تحسين قوة العضالت و 

ادة التحمل، و تقلل من نسبة حدوث امراض القلب و االوعية الدموية الى جانب امراض األيض، كما تحسن صحة مرونة الجسم وزي

[. كما أن التمارين الرياضية و النشاط البدني تعزز الصحة النفسية و تقلل من حدوث 18العظام و تحسن من مزاج المرضى و مداركهم ]

[.21، 6، 2اآلال م المزمنة ]االضطرابات العقلية التى غالبا ما تصاحب   

صحي للنشاط البدني عليه:عند وصف الممارس ال  

.كذلك بل يجب عليه أن يشمل النواحي النفسية واالجتماعية فقط، أن ال يتطرق للجوانب الحيوية و الطبية  

 صممها لكل مريض على حدة و اجعلها مشوقة ذات صلة باهتمامات المريض.

ء على حاجته و ذلك لضمان التزامه بالتمارين الرياضية.وفر االشراف على المريض بنا  

 تثقيف المريض بكل مايخص التمارين الرياضية و تأثيراتها على الجسم و الفوائد المرجوة منها و التخلص من أي اعتقاد خاطىء عنها.

و أ)كزيادة األلم عند التمرن  ية منها سواء الفرد التعرف على العوائق التى تحد من ممارسة المريض للتمارين الرياضية و معالجتها

عدم توفر الوقت أو العوائق االجتماعية ) الجهل بفوائد الرياضة، و الشعور باالكتئاب( الخوف من ذلك، تجنب الحركة لالقالل من األلم،  
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: ملخص توصيات ممارسة الرياضة و النشاط البدني لمرضى األلم1الجدول   
الى جانب تثقيف المرضى من أهم سبل الوقاية الثانوية من اآلم أسفل الظهر و الرقبةممارسة الرياضة  الوقاية من  

حدوث 
اآلالم 

المستمرة 

[5 ،11 ،

25]  
 تحسن من:

 مستوى األداء اليومي لألنشطة في المنزل و العمل
 الصحة النفسية

 اللياقة البدنية
 نوعية الحياة المرتبطة بالمرض

 القوة البدنية
 المرونة

 قدرة التحمل

فوائد 
ممارسة 

الرياضة و 
النشاط 
[12البدني ]  

 الميسرات
 االمكانيات المتاحة

 اشراك مقدمي الرعاية الصحية
 سهولة التواصل

 خبرة المريض السابقة بالنشاط الرياضي
 العوائق

 صعوبة الوصول الى مكان ممارسة الرياضة
 عدم توفر الوقت للنشاط البدني

 صعوبة التواصل
 انعدام الدعم

 عدم وجود اشراف كافي

ميسرات 
وعوائق 
ممارسة 
الرياضة 

[18]  

 اعتماد نموذج الصحة البدنية و النفسية و االجتماعية
 ممارسة الرياضة

 وصفة شخصية لممارسة الرياضة
 جلسات تمارين جماعية

وتحسين االداء من تسجيل النشاط الرياضي بالفيدي  
 معالجة المعتقدات الخاطئة

مخاوف المريض و معتقداته الخاطئة و تصحيح ذلك من خالل تثقيفه و تغيير تلك المعتقداتتفهم   
 توفير الدعم الكافي لتثقيف المريض و تشجيعه و توفير النصح و الوصفات الطبية الالزمة

استراتيجيات 
االنخراط 
في نشاط 

بدني و 
، 1رياضي ]

17 ،23]  

 مستوى االشراف
 األشراف الفردي

خصائص 
 التمارين
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ة سلوصول الى مكان ممارعلى اعدم القدرة  وأو المكان المناسب، انعدام الدعم الكافي لممارسة الرياضة، أسة الرياضة، رالكافي لمما

 النشاط البدني(.

االهتمام بالمرضى و الحرص على متابعتهم خالل المراحل المختلفة من ممارسة النشاط البدني لضمان  تغيير سلوكهم وحرصهم على 

 ممارسة الرياضة.

 

منظمة الصحة العالمية   

يجب على مقدمي الرعاية الصحية استغالل كل زيارة للمريض لمناقشة الفوائد البدنية و العقلية المرجوة من النشاط الرياضي. و اذا ما 

مستمر ممارس صحي مدرب تدريبا كافيا يمكنه من مساعدة المريض على تطوير برنامج تدريب  أمكن ذلك يجب انخراط المريض مع

 للنشاط البدني.

 

 المراجع

الجماعياألشراف   
 برامج التمرين المنزلي

 توصيات منظمة الصحة العالمية

عاما 17-15مرحلة االطفال و الشباب   

دقيقة من التمارين المتوسطة الى الشديدة يوميا 60يجب ممارسة   

عاما 64-18البالغون   

الرياضي المكثف على  دقيقة من النشاط 75دقيقة أسبوعيا أو  150يجب ممارسة النشاط البدني الهوائي المتوسط لمدة 

 مدرا االسبوع أو ما يعادل ذلك من النشاط المعتدل و المكثف.

دقائق 10يجب أن يمارس النشاط البدني الهوائي على فترات ال تقل عن   

 يجب ممارسة االنشطة الرياضية لتقوية العضالت الرئيسية في الجسم لمدة يومين أو أكثر من كل أسبوع
فوقعاما و ما  65البالغون   

دقيقة من النشاط الرياضي المكثف على  75دقيقة أسبوعيا أو  150يجب ممارسة النشاط البدني الهوائي المتوسط لمدة 

 مدرا االسبوع أو ما يعادل ذلك من النشاط المعتدل و المكثف.
دقائق. 10يجب أن يمارس النشاط البدني الهوائي على فترات ال تقل عن   

ية لتقوية العضالت الرئيسية في الجسم لمدة يومين أو أكثر من كل أسبوع.يجب ممارسة االنشطة الرياض  
فعليهم أن يكونوا نشيطين بما يتماشى عندما ال تسمح الظروف الصحية للبالغين من ممارسة مستوى الرياضة الموصى به 

 مع ظروفهم الصحية و البدنية.
 لمعلومات مستفيضة برجاء زيارة

https://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/en/ 

 

https://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/en/
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