
 ( 19-كورونا )كوفيددليل االتحاد الدولي للترايثلون للمدربين و الالعبين في فترة جائحة فيروس 
 

:التوصيات الرئيسية  

العديد هناك  فأن ،متعددةبطرق  ، و الذي سيؤثر على الجميعفي ظل االنتشار السريع لفيروس كورونا المستجدو  وفقاً للوضع الحالي 

 وجهة نظر، من و الالعبينالمدربين التي يجب مراعتها من قبل  ب ان تؤخذ في االعتبار والتي يج الصحيةتدابيرالنصائح و من ال

:و هي للترايثلوناالتحاد الدولي   

 

ال و قد تنطبق تلك االرشادات على المنطقة التي انتم بها  ،ماو منطقتك مبلدكالصادرة من ع االرشادات الحكومية الرسمية ااتب •

  ي تطبق في جميع انحاء العالم.يشترط ان تكون هي نفسها الت

ظم تم إلغاء مع ، و لذا فقد و التي تفوق التدريبات و المنافسات مجتمعناسالمتنا و سالمة ان على رأس اولوياتنا االولى   •

 .إن لم يكن كلها أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى ،السباقات

 :مثل الموثوق بها من المصادر الرسميةالوقائية يجب التأكيد على اتباع االرشادات  •

o السلطات المحلية 

o  في الرابط التالي:  ( 19-كورونا )كوفيدلفيروس ارشادات منظمة الصحة العالمية 

guidance-2019/technical-coronavirus-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel 

o  اللجنة االوليمبية الدوليةاخر المستجدات من خالل رابط متابعة 

lete365/coronavirus-https://www.olympic.org/ath 

o  التي من الممكن ان تقوم بتقديمها ارشادات االتحادات الوطنية. 

خدام طرق ، فكر في استاثناء االزمات بالنسبة للعديد من األشخاص في تزايدتكون مستويات القلق والتوتر  من الطبيعي ان  •

وسائل التواصل االجتماعي للحفاظ على االتصال والحفاظ على و الهاتف / / Skype / Zoom/    االلكترونية مثل التواصل

 .  ى األفرادتقليل مستويات التوتر لدوروح الدعابة 

، فانه من اهم عوامل التدابير الوقائية، ثبت انها التباعد ( 19-كورونا )كوفيدحيث تم تفشي وباء فيروس ال، المختلفة الدولوفقاً لتجارب 

 .االجتماعي

تنقلون ذين يال المسافرينال يزال هناك العديد من  بالرغم من ذلك انهو  العالم دول معظم و الطيران فيالسفر تم فرض القيود على حركة 

 ً انه في الحقيقة و من خالل فترة حضانة الفيروس  انه ال يكون هناك اي الفيروس،  فترة حضانةالى طول و تغير اعراض و وفقاً  ،دوليا

 نمن الممكفإن الخطر موجود في جميع أنحاء العالم و اعراض لهؤالء المسافرين و لكن من الممكن ان ينتشر اللفيروس من خاللهم و لذا

 بسرعة ، حتى في المناطق التي ليس لديها حاالت مؤكدة حتى اآلن. و ن ينتشرأ

ين فيما يتعلق والمدرب الالعبينالتالية لجميع االتحادات الوطنية  االجراءاتيقترح  االتحاد الدولي للترياثلونبقسم التطوير  ،لهذا السبب

 :2020طوكيو لدورة األلعاب األولمبية في فيما عدا التأهل بجميع األنشطة 

  للحكوماتاإلرشادات المحلية ب و االلتزامانتشار الفيروس منع في الشخصية تحمل المسؤولية يجب على الجميع. 

 نوالمدربين والمنظمي الالعبين: و التي تضمعادة ما تشمل مئات المشاركين  إنها، حيث تعليق المسابقات الوطنية 

ف مكث تعدد السفريات بشكل ذلك  فيما ب، ولمشاركين في تلك االحداثو غيرهم من ا والممولينوالمسؤولين والزوار 

 .للمشاركين

  السفرياتتعليق جميع. 

 و المقابالت ، ات، والدوربما في ذلك معسكرات التدريب، وجلسات التدريب الجماعي ،جمعات األخرىإلغاء الت

 .االجتماعية و غيرها

  ة.ات الرياضيولويات بدالً من التدريبرأس األ همالجهاز المناعي المحافظة على الصحة و 

  ة.يالفرد ةالمنزلي اتالتدريبب يستعاض عنهاوجهاً لوجه  واللقاءات التدريبات العملية الجماعيىةمن تحول و بدالً من 

  ب الفوريةواستشارة الطبيصحي قلق  في حالة اي شعور اوالرياضية  التدريباتممارسة يجب التوقف الفوري عن. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.olympic.org/ath-lete365/coronavirus


 حالة اعتبار الالمشورة مع ووإعطائهم التوجيه  بهم،الخاصة  يةخطط التدريبالتعديل ب لالعبين تدريبي كامل تقديم دعم

 بمجريات االحداث. النفسية الناتجة عن عدم المعرفة 

 أثناء ء دليل للمدربين و الالعبينوإعطا( 19-كورونا )كوفيدفيروس  الهدف من هذه الوثيقة هو توفير المعلومات األساسية حول

 .ءالوبا فترة

 

  (19-كورونا )كوفيد فيروس . حقائق حول2

 ؟( 19-كورونا )كوفيدفيروس ما هو 

إلى فيروس  "VIو " coronaإلى كلمة  "COر"شيتهو مرض تسببه ساللة جديدة من الفيروس التاجي.   (19-كورونا )كوفيدفيروس  

فيروس  ".nCoV-2019"" أو 2019كان يُشار إلى هذا المرض باسم "فيروس كورونا الجديد لعام  سابقًا،إلى المرض.  "Dو "

COVID-19  هو فيروس جديد مرتبط بنفس عائلة الفيروسات مثل التهاب الجهاز التنفسي الحاد الوخيم )سارس( وبعض أنواع نزلة

ً ال  . (COVID-19)2019 كوروناأي لقاح للوقاية من مرض فيروس  برد. ال يوجد حاليا

 ؟( 19-كورونا )كوفيدفيروس ما هي أعراض 

 يمكن أن تسبب العدوى االلتهاب الرئوي أو ،خطورةالتنفس. في الحاالت األكثر  عال وضيقيمكن أن تشمل األعراض الحمى والس

أكثر  ، وهينزا أو نزالت البرد، يمكن أن يكون المرض قاتالً. تتشابه هذه األعراض مع األنفلوقليلةفي حاالت و صعوبات في التنفس

في  .ام ال ( 19-كورونا )كوفيدا إذا كان شخص ما لديه مطلوب للتأكد مم الفحصهذا هو السبب في أن . ( 19-كورونا )كوفيدشيوًعا من 

 واستشر طبيبك في أقرب وقت ممكن!الباراسيتمول دواء ، خذ صابة بالحمىحالة اإل

 ؟( 19-كورونا )كوفيدفيروس كيف ينتشر 

. طريق السعال والعطس( عن ينشأ والذيشخص المصاب )ال الصادر عنالتنفسي  بالرذاذ رينتقل الفيروس من خالل االتصال المباش

ورونا كألفراد من لمس األسطح الملوثة بالفيروس ولمس وجوههم )مثل العيون واألنف والفم(. قد يعيش فيروس يمكن أيًضا أن يصاب ا

 ، لكن المطهرات البسيطة يمكن أن تقضي عليه.على األسطح لعدة ساعات ( 19-)كوفيد

 من هم األكثر عرضة للخطر؟

و أن كبار السن واألشخاص الذين يعانون من على األشخاص كل يوم. يبد (19-فيروس كورونا )كوفيدنحن نتعلم المزيد عن كيفية تأثير 

، ما حادة. نظًرا ألن هذا فيروس جديد ، أكثر عرضة لخطر اإلصابة بأعراضالت طبية مزمنة، مثل مرض السكري وأمراض القلبحا

ن هناك عدد ن حتى اآل، ولكيصاب األشخاص من أي عمر بالفيروسزلنا نتعلم كيف يؤثر على األطفال. نحن نعلم أنه من الممكن أن 

ً ل. يمكن أن يكون الفيروس مميتالتي تم اإلبالغ عنها بين األطفا (19-كورونا )كوفيدمن حاالت اً قليل نسبي حتى اآلن بشكل رئيسي بين  ا

 سابقة. رضيةمكبار السن الذين يعانون من حاالت 

 كيف تحافظ على سالمتك؟

 أفضل طريقة للوقاية من المرض هي تجنب التعرض لهذا الفيروس.

 ظف يديك كثيًرا:ن

  أنفك أو  مالمسةثانية على األقل خاصة بعد أن تكون في مكان عام أو بعد  20اغسل يديك كثيًرا بالماء والصابون لمدة

 السعال أو العطس.

 جميع أسطح  كحول على األقل. غط    ٪60حتوي على ، فاستخدم معقم لليدين ين الصابون والماء متوفرين بسهولةإذا لم يك

 ما معًا حتى يجف.هيديك وافرك

 نيك وأنفك وفمك بأيٍد غير مغسولةتجنب لمس عي. 

 المباشرتجنب االتصال 

 .تجنب االتصال الجسدي مع أشخاص من خارج أسرتك 



 متر على األقل بينك وبين اآلخرين. 1مسافة  المحافظة على 

 في حالة الحمى او مشاكل طبية اخرى، تجنب التدريب و استشر طبيبك

 

 ؟كيفية حماية االخرين

 أجل(. ضروريةاللالحتياجات األساسية )التسوق من أجل الطعام والعمل والرعاية الطبية فقط اخرج  ،عزل نفسكاق في المنزل واب

 باستثناء االحتياجات العاجلة. المواعيد الطبية

 السعال والعطس: تغطية

 ستخدم مرفقكافمك وأنفك بمنديل عندما تسعل أو تعطس أو  غط. 

  ة في سلة المهمالت.المستعمل المناديلرمي 

  فقم بتنظيف يديك لم يتوفر الصابون والماء بسهولة ثانية على األقل. إذا 20اغسل يديك على الفور بالماء والصابون لمدة ،

إلى معرفته عن غسل اليدين:  الالعبينما يحتاج  في الرابط التالي يوجدكحول على األقل.  ٪60بمطهر لليدين يحتوي على 

https://youtu.be/d914EnpU4Fo 

ً ضع قناع ً للوجه إذا كنت مريض ا  :ا

 مشاركة غرفة أو من أشخاص آخرين )على سبيل المثاليجب عليك ارتداء قناع للوجه عندما تكون بالقرب  اً،إذا كنت مريض ،

ألنه  ،داء قناع الوجه )على سبيل المثالتعلى ار إذا كنت غير قادر صحية.الرعاية ال مكاتب تقديم الدخول الىمركبة( وقبل 

 ويجب على األشخاص الذين يعتنون بك ،صارى جهدك لتغطية السعال والعطس، يجب عليك بذل قيسبب صعوبة في التنفس(

 ارتداء قناع الوجه إذا دخلوا غرفتك.

 إذا لم تكن مريض ً ريض )وال يمكنهم ارتداء قناع ، فأنت لست بحاجة إلى ارتداء قناع الوجه إال إذا كنت تعتني بشخص ما

 .الصحية ، ويجب حفظها لمقدمي الرعايةوجه(. قد تكون أقنعة الوجه قليلةال

 التنظيف والتعقيم:

 ومفاتيح اإلضاءة،  ،بواب، ومقابض األتكرر يوميًا. وهذا يشمل الطاوالتتنظيف وتطهير األسطح التي يتم لمسها بشكل م

 واألحواض. ،مفاتيح، والمراحيض، والحنفياتوالمكاتب، والهواتف، ولوحات ال ،والمقابض

 فقم بتنظيفها: استخدم المنظفات أو الصابون والماء قبل التطهير.إذا كانت األسطح متسخة ، 

 

 

 المراجع

 

 Key Messages and Actions for COVID-19 Prevention and Control in Schools, World Health Organisation, March 2020 

 How to Protect Yourself, Centers for Disease Control and Prevention, Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), How to 
Prepare, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/d914EnpU4Fo
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/key-messages-and-actions-for-covid-19-prevention-and-control-in-schools-march-2020.pdf?sfvrsn=baf81d52_4
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/prevention.html


 . االعتبارات االجتماعية3

الجديد )االلتهاب الرئوي أو صعوبات التنفس( رعاية في المستشفى. نظًرا ألن أنظمة  لوباء فيروس كورونا تتطلب الحاالت الحادة

ء إبطا الدول، يجب على من حيث المعدات والموارد البشريةصحية لديها قدرات محدودة في هذا الصدد في جميع أنحاء العالم الرعاية ال

 .الفيروسانتشار

 اإليكونوميست( / CDCتوضيح أهمية تدابير الحماية )مقتبس من  - 1الشكل 

 

راءات ، فإن أحد اإلج. لذلكالشخص المصاب الصادر عنالتنفسي  بالرذاذينتقل الفيروس من خالل االتصال المباشر  اً،كما نوقش سابق

 .التباعد االجتماعي التبني السريع الجراء الوباءانتشارالرئيسية في السيطرة على 

 

 قتبس من توماس بويو(.توضيح لماذا يجب تنفيذ التباعد االجتماعي بسرعة )م - 2الشكل 

 

يتحملون مسؤلية الغاء المشاركات في االحداث و السفر و  تحادات الوطنية والمدربيناالو بناء على المترتب على ما ذكر بعاليه، فان 

 .المختلفة التدريب فتراتوحتى تعليق معسكرات التدريب 

 ن ين والمسؤلين والمنظميوالمدرب الالعبينفي ذلك ن المشاركين )بما هي عادة تجمعات عامة تضم عدة مئات م البطوالت

ذا كان لانتشار الفيروس.  المساهمة في فياً كبير اً ، والذي يمثل خطررر بمثابة تجمع كبييعتب حيث ان ذلك . و غيرهموالزوار 

 .باالنتشارالدولية في المناطق المهددة  بطوالتللالجل غير مسمى والتأجيل بل اإللغاء  الرئيسي فيالسبب  هذا هو

 



  حتى ( 19-فيروس كورونا )كوفيدتتطلب معسكرات التدريب عادة السفر واالنتقال المؤقت لعدة أسابيع. يظهر انتشار جائحة

فية تطور ، ال يمكن التنبؤ بكيغضون أيام قليلة فقط. لهذا السبباآلن أنماًطا يمكن أن يتغير فيها عدد الحاالت بشكل كبير في 

لة األمث، و من فترة من أسبوع ألسبوعين و التي تأخذ اذها في موقع معسكر التدريببير التي سيتم اتخاألحداث أو التدا

ي التدابير الت االجراءات وتتخذ السلطات  ،في تزايدمؤكدة الحاالت الق التي يظهر فيها عدد حتى اآلن في المناطالواضحة 

 الحدود. غالقا و تصل الى، وتحد من التجمعات مة الصحة العالمية وتغلق المرافقمنظ تقترحها

 

  )العزلة األساسية للمسافة و انتهاكاً للقواعدفي ظل هذه الظروف، ال يعني السفر إلى معسكر تدريبي )أو حتى السفر بشكل عام

ة اإلغالق في الخارج و / أو يعرض المسافرين أيًضا لحاالت ال يمكن التنبؤ بها، مثل مواجهانه االجتماعية فحسب، بل 

 العودة إلى المنزل.ألسابيع عند  رالحج

ً ن . سيكون إلغالق المدارس والجامعات والمرافق وإلغاء السفر رئيسيلدينا بشكل  لالعبين، حيث تتغير الحياة الطبيعية حن نواجه وضعا

 ، جب ان يكون للتوجيه و الدعمي الالعبينو  ينوالتجمعات العامة تأثير كبير على حياتهم االجتماعية. لذا فإن دور النادي والمدرب

االهتمام االكبر كل هذا يجب القيام به مع مراعاة  ،على ان يقوموا بتعويض الفراغ االجتماعي،  الالعبين صغار السنومحاولة إشراك 

 .و قواعد المحافظة عليها للصحة 

يتحمدددل المددددربون مسدددؤولية تثقيدددف نمدددا بيهمة فدددي عددددم انتشدددار الفيدددروس اان المددددربين لهدددم دور فعدددال فدددي توعيدددة الالعبدددين للمسددد
 .ةفيما يتعلق بمكافحة انتشار الفيروس، بينما الرياضيون مسؤولون عن االمتثال للقيود ونصائح التدريب واللوائح الجديد العبيهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 19-كورونا )كوفيد فيروسخالل فترة التدريب  اتتطبيق  4

 

 التدريب حملالفترة ، ضبط اعتبارات  التخطيط،إعادة  4.1
بحل المشكالت عن طريق تحديد  نيالمدرب من خاللها يقوم و التي أحد الجوانب الهامة للتدريب تعدالتخطيط  ان عملية

خارطة طريق تم ك تعد الخطة الموضوعة من المدربين. قهااف فرعية، ثم اكتشاف طريقة لتحقيتقسيمها إلى أهدثم األهداف، 

 ماإذا  و غيرهاو ،السباقات المقررةو، ، والموارد المتاحةن العوامل: الملف الشخصي للرياضيلى العديد مرسمها استناًدا إ

 ة.طتغير أي من هذه العوامل، يجب على المدربين تعديل الخ

ذه ه في نواجهجزء ال يتجزأ من الوظيفة اليومية للمدرب. ما  يعدطيط )أو التكيف مع التغييرات( بعبارة أخرى: إعادة التخ

اث أو يتم إلغاء األحد اذ انه .نعتبرها من المسلمات حتى االنالتي األيام هو تغيير غير متوقع وسريع لبعض العوامل األساسية 

 .االماكنعديد من للكامل  إغالقيوجد بالفعل و ، ة ، والتجمعات العامة محدودالمرافق مازالت مغلقة كذا فإنو، تأجيلها

ي التي النواحالذين يعتمدون على نصيحتهم في كثير من  ،العبيهمين على المدربين توجيه ال يتعال يز في ظل هذه الظروف

 الرياضة فقط.على   ليست مقتصرة

، الذين ة الشخصية وصحة األحباء واألقاربللجميع اآلن هي الصح االساسيةتكون األولوية مع ضرورة التأكيد على ان  

 نتحمل جميعًا مسؤوليتهم.

 

  ًللددددددددذين حتددددددددى  ،الرياضددددددددية ذات أهميددددددددة ثانويددددددددة للجميددددددددعيجددددددددب ان تعددددددددد المماراسددددددددات ، مددددددددن االن اعتبددددددددارا
 .2020طوكيو دورة االلعاب االوليمبية  التأهل الىيهدفون 

 

 

 امر وهو.  لالعبينيقلل بشكل دوري من مستويات الجهاز المناعي  منتظمضغط التدريب على المنافسة عالية األداء هو  ان

ً حيوياً يلعبون دور الالعبينلكن و ، البدني لنشاطلديم اقتراحات تقالقيام ب عند تجنبهة مسؤولي ينالمدرب يتحمل هذه االلتزام بفي  ا

 .المعتادالتدريبية عن  الحصص، ستتغير . خالل األسابيع واألشهر المقبلةاالقتراحات

 

 ًياضيالر ، وليس تحسين األداءهاز المناعيالتركيز على صحة الجسم بشكل عام وتقوية الج بالوقت الحالي من المهم جدا. 

 

 

 

. بينلالع /التوجيهاتوإعادة رسم خرائط الطريقيجب على المدربين النظر في خططهم السنوية  ،الواضح التغيير العاممع هذا 

عندما اً الحقثم  ،والمهارات و مستويات االداء االساسي، هو الحفاظ على الصحة األول لهذه الخطة المعدلة البنديجب أن يكون 

مرة أخرى. نظًرا ألنه من الصعب التنبؤ بمدة سريان القيود أو متى يمكننا العودة  المتقدمة تمارينالإدخال  يتم، الوضع يتحسن

  .الصحة العامةالحفاظ على اختيار  فمن الحكمة، إلى جداولنا العادية

يتمكنوا من استئناف ان  قبل اسابيع بحد ادنى 6الى  4من تتراوح  يجب الوضع في االعتبار ان فترة التكيف البدني الالعبين 

وال يهدف إلى تحقيق أعلى أداء في  تقدميجب أن يكون هذا النهج التدريب العادي قبل المشاركة في أي سباق مرة أخرى. ي

 وقت مبكر جًدا!

 

 التدريب في بيئة المنزل 4.2
أو تتطلب زيارة المرافق العامة أو استخدام المعدات  مباشر اتصالعلى  العبينالتُلغى الدورات التدريبية التي قد تجعل 

(. ال تعتبر حمامات السباحة والصاالت الرياضية وحدائق التدريب العامة بيئات غيرهمو  واألثقال،المشتركة )مثل األوزان 

 ي المرض.أثناء تفش األفضلالتدريب المنزلي هو الخيار   .ءالوبا تفشيتدريب آمنة خالل 

ر الصحي جللتحكم في المرض هو الح فرضهيتم لالسلطة  الذي غالباً تتخذه ءجرااإلفإن ، الدولينا بالفعل في العديد من كما رأ

، مثل التسوق للحصول على الطعام أو زيارة نازلهم إال الحتياجاتهم األساسية، حيث ال يُسمح للمواطنين بمغادرة مأو اإلغالق

 الطبيب.

 

 لإلغالق يعرض الوقائية للتدابيرإن عدم االمتثال حيث  .الوضععلى فهم وقبول هذا  العبيهممساعدة  نيالمدرب يجب على

ً  عمالً  امتثال االفراداعتبار عواقب عدم  يمكن اذللخطر. لمجتمعات صحة ا  .إجراميا



 

 ألسباب متعددة:اً جداً ظروف يصبح التدريب المنزلي مهمفي ظل هذه ال

 ؛العامةحة الحفاظ على الص 

 الوقت؛النشاط إلى الحياة اليومية التي يمكن أن تصبح رتيبة بعد فترة من  جلب 

 زمني؛إنشاء روتين يومي وجدول ثم  تنظيم الوقت و منعلى  المساعدة 

 اإلحباطات؛على تخفيف  المساعدة 

 .يمكن أن يصبح نشاًطا عائليًا ممتعًا 

 

دات المتاحة لهم. والمع الالعبينمستويات وقدرات  متناسبة معمنزلية قابلة للتنفيذ  تدريب يمكن للمدربين اآلن التخطيط لجلسات

يمكن )بل يجب( أن تكون هذه الجلسات فردية، حيث قد ال يمتلك البعض على سبيل المثال مدربين منزليين، ولن يتمكن الكثير 

ً ب مختلفة في المنزل. أيضت تدريمعدا الالعبينمنهم من الجري على أجهزة المشي، وبصفة عامة لدى  ، ال يجب أن يتم ا

 مهارة. اواألقل لياقة  لالعبين المتقدمةوصف التمارين 

 

 إضافيًا  اً ألن أي حادث من شأنه أن يضع عبئ التدريبتقييم المخاطر لجلسات  عندن إلى التفكير بمسؤولية ييحتاج المدرب
 يوجه جميع موارده لمكافحة الوباء.على نظام الرعاية الصحية المزدحم بالفعل والذي يجب أن 

 

 

اختيار المعدات  وجب ،لكلذ .بمفردهيتدرب  لحادث خطير وهو الالعب تعرض يصعب اكتشاف قد، باإلضافة إلى ذلك

 .والمهام بمزيد من الحذر تمارينالو

  

ذلك قد يكون من الضروري ل لخارجباالتعرق محدود مقارنة حيث ان . المنزلنحن بحاجة إلى االنتباه لمتطلبات التدريب في 

التهوية وزيادة تدفق الهواء. من المحتمل أن تظل معدالت العرق مختلفة، لذا فإن الترطيب أيًضا شيء يجب معالجته. مراعاة 

 .الالعبينفرصة جيدة لتعليم  انها

 

 من حيث تمارين التحمل، فإن الخيارات في الحجر الصحي المنزلي تقتصر على ما يلي:

  الذين لديهم أجهزة الجري في المنزل. الالعبينقليل من الجري لعدد 

  المنزل. في تمارين الدراجاتجلسات 

 الذين لديهم مثل هذه المعدات. لالعبينآلة التجديف  تمارين 

، وحتى  ( (VO2max ات، وتكرار((Threshold العتبة تمارين) شدةالعالية  التدريباتال يزال من الممكن دمج بعض 

ً ا( باستخدام المعدات المذكورة أعاله وتمسرعةتمارين البعض   ضعو عنديجب ان يتأكد المدربين المعدل.  التدريب حملمع  شيا

 .الزمةال تتوفر اإلمكانياالتدريبات بأمان مع هذه إذا كان من الممكن تنفيذ  ،ةشدالعالية  تدريبات

 

ين وزن الجسم إلى استخدام العديد من معدات التدريب ررات أوسع. تتراوح التمارين من تمخيا ان تدريب القوة يقوم بتقديم

 :ما يلي التمارينيمكن أن تغطي (. و غيرهاالمقاومة واألوزان وقضبان السحب  أحبالالمنزلي )

 والتوازن. لتوافقألساسية وااقوية العضالت ت 

 ؛العضلية القوةعلى  المحافظة 

 ؛لقدرة العضلية ا 

 القصوى العضلية القوة. 

 

العديد من  أن مع الوضع في االعتبار. فقط في حالة توفر المعدات المناسبة لتنفيذهاالقوة والقوة القصوى رين يجب وصف تما

 .بمفرده الالعبإذا تدرب تجنبها يجب ، لذلك ض المساعدة من أجل التنفيذ اآلمنتتطلب بع القوة القصوىتمارين 

 

قد تكون ، فأيًا منها بطريقة غير الئقة الالعبهو المفتاح. إذا مارس  لتمارين القوة لصحيحضع في اعتبارك دائًما أن التنفيذ ا

قادًرا على تنفيذها بشكل صحيح من تلقاء  الالعبتمارين التي يكون ال وضع. مهمة المدرب اآلن هي بشكل كبيرالنتائج ضارة 

 بكيفيةرفة مععلى و بهاعتادوا على القيام الذين ا لالعبين. تُمنح التمارين المتقدمة واألكثر صعوبة أو تعقيًدا فقط فقط نفسه

 .لتنفيذ الصحيحا



 

ً من الممكن أيض أن ننظر إلى الوضع الحالي على أنه اً يمكننا أيض .المهارات األساسيةير تطول المنزلية التدريباتدمج بعض  ا

يمكن  .)أو ربما في الحديقة( للمنزفي ا كافية للتنفيذ اآلمنال مع ضرورة توافر المساحة . إصالح األخطاءعلى  للعملفرصة 

 .ممتع بشكل تدريبال لممارسةاء المشابهة لها( ساللم والعقبات الصغيرة واألقماع )أو األشيالاستخدام 

 

مة المختلفة هي االختيار المالئم، ولكن المقاو حبال. إن تمارين األرضية بعين االعتبارتدريبات السباحة ايضاً يجب ان تؤخذ 

 .االخرى السباحة يمارسوا تمارينعل هذه التدريبات، يمكن أن  اً والمعتادينتقدم األكثر الالعبين

 

مفيدة  الحركيالتوازن التي تتضمن  (rollers) األسطوانة الحرة، فإن تمارين بالنسبة للجانب المهاري لرياضة الدراجات

 .(rollers or home trainers)نات هذه االسطواعلى  لتطوير حركة دوران األرجل يمكن إجراء تدريباتبشكل كبير. 

 

ً المذكورة سابق التدريبيةالجلسات جميع  ان يجب التنويه مجدداً على ومجاالت  بينالالعلمستوى اً وفق فردي يتم تطبيقها بشكل ا

ة مقاطع هدأو مشا على الالعبين من خالل تذكر التمارين السابقة  يتم اقتراحهايُمكن للمدربين تحديد التمارين التى  تطورهم.

  خاصة بنوعية التدريبات.فيديو

 

 :ألسباب أخرى مختلفةاً تصبح التكنولوجيا مهمة جد الحجر الكاملاو  اإلغالقسيناريو  حالة حدوث في

 

 أجهزة الدراجة الذكية والساعات الرياضية  خالل مراقبة البيانات من(Smart Trainers) ا يفعل المشي )كم ةوأجهز

 من الحاالت(. ثيرك بالفعل في نيالمدرب

  مثل( توفر منصات مختلفةTrainingpeaks  أوBereda  أوFinalsurge ) للمتابعة والتواصل. يمكن اآلن  فرص

 الصغار. الالعبينو على الشباب  المشغولةالمطبقة بالفعل على الفئات العمرية  اتممارسة التدريب

  على مقاطع فيديو من خالل مشاهدة التمارينشرح Youtube  عن مينقاط التعل ن تحتوي ايضاً علىيمكن أ التي و 

 و غيرها()الراحة والتعافي ، والتغذية ، والنظافة 

  مثل  من خالل استخدام التكنولوجيا توجيهاتو إذا كان بإمكان المدرب تقديم نصائح Zoom / Skype،  فقد يكون هذا

ً عملي اً خيار  لممارسة المهارات أو دمج تمارين جديدة. ا

 

 أثناء ثةدو المحا التواصل لالعبين، حيث يمكن للتواصلئعة را وسيلة ( Zwiftهي  شعبيةالبيئات االفتراضية )األكثر  توفر

العزلة. وبالتالي يمكن للمدربين إعداد أحداث افتراضية   تجاوز، وهو أمر أساسي في  مع بعضهم البعض التدريباتب القيام

 للمشاركة.اإلمكانيات لذين لديهم ل

 

 يمكن، حيث يستطيع الالعبين التدريب في العالم االفتراضي (Smart Trainersأجهزة الدراجة الذكية ) حال عدم توفرفي 

 .للتواصل فيما بينهمويمكن استخدام المكالمات / مكالمات الفيديو  في نفس الوقتة التمارين جدوللالعبين 

 

ول من ط الرياضية ، حيث تحد حجوزات المرافقالعادي اليومينشغال لالنتيجة  مرونةلوا غالبًا ما يتم تجاهل تمارين اإلطالة

ر العادات فرصة مثالية لتغيي شدتهتعد بيئة التدريب المنزلي الخاصة حيث يتم تقليل أحجام التدريب و. الجلسات التدريبية

 هي: مرونةالو اإلطالة يتعلق بتمارينتذكرها فيما  الالعبينو المتعلقة بهذا المجال. النقاط الرئيسية التي يجب على المدربين 



 من األفضل إنهاء كل جلسة تدريب ماء بشكل صحيحاإلح ،

. قد يؤدي أداء مجموعات العضالت التي تم العمل عليها إطالةب

العضالت أوالً إلى تلف حماء إدون  لمرونةاتمارين اإلطالة/

 .األلياف العضلية

 ثانية تقريبًا 30لمدة  على اإلطالة المحافظة. 

  وإصابة المفاصل. إلى عدم استقرار ةالزائد اإلطالةؤدي تقد 

  ا.إصابة أيضً ب التسببإلى  طالةاإلأثناء  تؤدي الحركة الزائدةقد 

 ال يجب ، ولكن اإلطالةي أثناء طبيعأمر  شد العضلةب الشعور

قد يكون هذا عالمة على اإلصابة أو  -يكون هناك ألم  أن

 ؤلمة.م إيقاف أي ممارساتالضرر. يجب 
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في السنوات القليلة الماضية اً شائع ((SMR الذاتي للعضلة إلرخاءاأصبح 

يستخدمون هذه الطريقة  -صغاًرا وكباًرا  - الالعبينالعديد من أصبح و

مثالي في بشكل  SMR. يمكن إجراء تمارين المتقلصةت إلرخاء العضال

لى ع الالعبينوتشجيع  ان في تعزيز أهميتهي، لذلك قد يرغب المدربالمنزل

ألن نمط حياة الذين  اً ما يتعلق بأنشطتهم البدنية. نظرفي SMRالتعود على 

ً حتم سيؤديالمنزلي الحجر الصحي  يعيشون في ، الى الجلوس لفترات طويلة ا

 هو الحد األدنى الذي يمكن للمرء استخدامه بانتظام. SMRفإن 

، يمكن للمدربين تشجيع المستغرق في الجلوس زيادة الوقتتجنب اثارل

مثل كرة التمرين ذات الحجم  المتحركةاألجسام على استخدام  الالعبين

المناسب لتحفيز النشاط العضلي للعضالت األساسية وبالتالي الحفاظ على 

 .ةجيد يةوضع

 يثحالمشاركة في التعليم عن بعد من االطفال  في المناطق التي يُطلب فيها  

، لوح قرص االستقرار، وسادة التوازناستخدام اً نهم أيضيمك ، حضور الدرس في الصف منأقل صرامة  القواعد الرسميةتكون 

 .الستخدامها لالسباب التي سبق ذكرها ،و غيرهم ...نالتواز

 

 

 تفكيرطرق التغيير  4.3

ً  التي تم ذكرها الكبيرةالتكيف مع التغييرات   معلوماتصيل تو نيالمدرب و يتطلب ذلك من الشباب لالعبين، وخاصة للجميع يمثل تحديا

 :و صريحكثيرة بشكل واضح 

 أهميةأقل  والتدريب، الصحة هي األهمف، األولويات تغير. 

  تماًما  . هذا أمر مقبولالرياضي أدائهم لتراجعأو  حصة تدريبية تفويتأن يشعروا بالذنب أو الخطأ بسبب  لالعبينال ينبغي

 وطبيعي وخارج عن سيطرتهم.

 http://backrelease.comصدر التوضيح. م - 5الشكل 
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  ا البطوالتتخاذ قرارات بشأن االنسحاب من اليحتاج المدربون ُ ، عية ألي سبب من األسباب )التأجيلوالتي لم تعد واق لمقررة سابقا

(. كما أنهم بحاجة إلى تحمل مسؤولية هذه القرارات التي غيرها من االسبابو ، ر، المخاطاإللغاء، االفتقار إلى االستعداد المسبق

 بسهولة أكبر. التغيير تقبلب لالعبينتسمح 

  ويتفت: وهذا يشمل على سبيل المثال ال الحصربالدعم المستمر من قبل مدربيهم بأي طريقة ممكنة.  الالعبينيجب أن يشعر 

إبقاء الفريق  ؛طاء النصيحة؛ التواصل بشكل منتظم؛ إعح بها؛ كتابة خطط تدريب فرديةالمخططة حتى يتم السما الحصص التدريبية

 -بشكل افتراضي–مجتمعاً 

 

بعض  عووضفرص جديدة  خلقوربما ، لالعبينية للتغييرات المطلوبة إذا تم شرح الجوانب اإليجاب وزيادة الحماسالدافع  عزيزتيمكن 

ً األهداف الجديدة أيض ً  اليومياالنشغال  وقلة ،الفراغأوقات لزيادة ًرا . نظا أن يطوروا من أدائهم ويحسنوا من نقاط  لالعبين يمكن، حاليا

الضعف لديهم بأقل المخاطر في ظل فترة اإلغالق وحظر الفعاليات الرياضية. ومن ثم رفع قدرتهم على التقييم الذاتي و إعادة التخطيط 

  للمرحلة القادمة بفعالية.

إحراز مزيد  سيؤدي إلىمما  ،فترةخالل هذه الإن كانت تتعلق بالمرونة او الجانب المهاري أو التوازن مشكلة أي جة يمكن بسهولة معال

 العادية. التدريبات استئنافمن التقدم فور 

شفاء ، وتناول ستاال توفير الوقت للراحة و من خالل الخاص بهم الروتين اليومي او تعديل تطويراستثمار الفترة الحالية ل لالعبين يمكن

يرها و غ و حل التدريبات،الرسمو، قراءة الكتب، واالستماع إلى الموسيقىو  ،مبكًرا ، والنومالطعام الصحي، وتجنب الوجبات السريعة

 .المفيدةمن االمور

ن أثناء تفشي األمراض المعدية يمك لضغوطاتا. بالوباء بشكل مباشرالمرتبطة  الضغوطاتقد يحتاج المدربون أيًضا إلى معالجة بعض 

 :أن يشمل

 .الخوف والقلق بشأن صحتك وصحة أحبائك 

 النوم أو األكل. نمط في يرتغي 

 .صعوبة النوم أو التركيز 

 .تفاقم المشاكل الصحية المزمنة 

 .زيادة استخدام الكحول والتبغ أو المخدرات األخرى 

 

 جيًدا ما يلي: النصائح المتعلقة بمثل هذه المشاكل بخالف ممارسة الرياضة وتناول الطعام بشكل جيد والنوم من

 بما في ذلك وسائل التواصل االجتماعي. يمكن أن يكون  إليها،خذ استراحة من مشاهدة األخبار أو قراءتها أو االستماع أ

 ، تحقق من األخبار مرة واحدة فقط في اليوم من مصدر موثوق.اء مرارا مزعجا. على سبيل المثالاالستماع إلى هذا الوب

 القيام ببعض األنشطة األخرى التي تستمتع بها. خصص وقتًا لالسترخاء. حاول 

 تواصل مع اآلخرين. تحدث مع أشخاص تثق بهم بشأن مخاوفك وكيف تشعر. 
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 كيف تحافظ على صحة الجهاز المناعي؟ 4.4

 

 أهمية التمرين
 

 أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لها آثار إيجابية متعددة على الصحة: ثبت

 ؛النوم جودة تحسين 

 من اإلجهاد. التقليل 

 ؛دراكيةالوظائف اإل تحسين 

 ؛سلوكاليجابي على المزاج واإلتأثير ال 

 على التحكم في وزن الجسم. المساعدة 

 

، فإن لها دوًرا رئيسيًا في الوقاية من أمراض بحاثلأل، ووفقًا قلب واألوعية الدمويةشيط نظام التعمل التمارين الهوائية على تن

 القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري.

 

إن فوالدعم واالستقرار والحركة للجسم.  لوضع، الذي يوفر االجهاز العضلي الهيكليعلى شكل أساسي ب تدريب القوةركز ي

 وبالتالي انخفاض خطر اإلصابة.، قوى تعني أيًضا حركة وتوازن أفضلعضالت أ

عد ب طالةاإلتمارين  ممارسةان تجعل الجسم عرضة لإلصابات وآالم الظهر والضغط.  والمتيبسة قصيرةالاأللياف العضلية 

 طالةإلاتمارين ، فإن . باإلضافة إلى ذلكو االوتار بالعضالتوتمدد األلياف المرنة المحيطة  عزل تؤدي الى التمرين األساسي

 .وتوازنه الجسم وضعحسن ت

 

، يمر مارين الشاقة، بما في ذلك جهاز المناعة. بعد التتأثيرات عديدة على جسم اإلنسان الرياضة لها التمارين ممارسةان 

يًا لعدوى الجهاز التنفسي أكثر عرضة نظر الالعبينيكون ، اومة المناعية. خالل هذه الفترةبفترة من ضعف المق الالعبين

ي و اعالمنللجهازتأثير مفيد  ذو المتوسطة يبدو أن التمارين المعتدلةو لذلك . ود عالقة سببية، على الرغم من عدم وجالعلوي

، والتي يمكن أن تحمي من التهابات الجهاز التنفسي العلوي. ممارسة الرياضة لها تأثيرات على كل من جهاز المناعة وظائفه

 .والجهاز الخلوي ةالخلطي

 
 واالستشفاءالراحة 
على الجسم. للحصول  يطبق جهد بدني هي رياضيةالالتمارين 

إلى وقت للراحة والتعافي بعد ممارسة الجسم يحتاج ، لياقةالعلى 

 يعوض الجسم ،وفترة االستشفاء الراحة هرياضة. خالل هذال

، بحيث يكون أكثر قدرة على ويعزز نفسه المستهلك من الطاقة

ى. أخر القيام بنفس النشاط مرةو  منه الجهد المطلوب مع التكيف

لى أع مستوى يحققوالجسم  تكيفي ،الراحةبعد فترة كافية من 

 اعة.المن نظام وتقويةتعزيز اً للياقة البدنية. وهذا يعني أيضمن ا

 

 

 

 

 

 

  الترايثلون االتحاد الدولي المصدر: تدريب - 6الشكل 

 مجتمعان( 2والمستوى  1)المستوى 

 



 

 

 

 

 

حريصين فقط على أحمال التدريب ولكن يجب أن يتيحوا  نالمدربي يجب أال يكون ،( 19-كورونا )كوفيدفيروس الفي فترة 

، اإلجهاد عواملأسلوب الحياة،  ،ةالبيئالتعافي )مثل العوامل التي لها تأثير على  ان الوقت الالزم للراحة واالستشفاء مع مراعاة

  .تكون تغيرت قد غيرها(، ووالتغذية
 ه.بما يتماشى مع حمل التدريب الذي تم تطبيق االستشفاءاختيار أوقات تأكد من  

 
 

 

 

 

 

 االتحاد الدولي للترايثلونتدريب : المصدر: 1جدول 
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يمكن لنظام غذائي متوازن من الطعام الطبيعي  حيث جوهرية،األكل الصحي هو أيضا ذو أهمية في ظل الظروف الحالية فإن 

يات هناك العديد من التوص .ةالمناسب الفيتاميناتتناول ب ضرورة االهتمام مع الوضع في االعتبار، لالعبتقديم كل ما يحتاجه 

ً ويمكن أن يختلف ذلك ، لنظام غذائي متوازن لألفراد والخلفيات الجينية والثقافية المختلفة. يجب أن يكون النظام الغذائي  وفقا

 الصحي:

  ستهالك العناصر الغذائية من كل ، لذلك يتم ا، عبر نظام غذائي يومييحتوي على جميع العناصر الغذائية -كامل

ً مجموعة من المغذيات الكبيرة والحفاظ على التوازن عبر المغذيات الدقيقة أيض الطعام أقرب إلى حالته  . كلما كانا

 ،ككثر بكثير من عصير التفاح. لذلالتفاح مغذي أفمثالً ، العناصر الغذائية التي يحتفظ بها، زادت كمية الطبيعية

 ة قدر اإلمكان.استهدف األطعمة الكامل

  تقريبًا من الدهون  ٪25وبروتين  ٪15-10ومن الكربوهيدرات  ٪65-60للبالغين بنسبة  -توازن العناصر الغذائية

 "الصحية" ستكون نقطة انطالق معقولة لنظام غذائي. يحتاج األطفال إلى المزيد من البروتين في نظامهم الغذائي.

  مثل السالمونيال.األمراض المعدية ام من التلوث أوتأكد من خلو الطع -آمن ، 

 يكفي لتغطية احتياجات الطاقة والنمو واإلصالح. - كافي 

  أدت ،األماكن. في العديد من المواردهم البيئية وتوفرهاً وفقهلكون الطعام الذين يستوفقًا ألذواق وثقافة  -مناسب 

اجه قد نو و لذلك منتجات الغذائيةبما في ذلك ال ،األساسيةالسلع  إلى ارتفاع الطلب على ( 19-كورونا )كوفيدجائحة 

ً جميع  ، ولكن الطبق صحي تكوينمما يجعل من الصعب ، الحصول عليهااو عدم امكانية نتجات المفي تلك اً نقص ا

 يزال من المهم مراعاة االعتبارات الغذائية األساسية.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحكومة االسكتلندية ووكالة المواصفات الغذائية في ايرلندا الشمالية. و بالتعاون مع حكومة ويلز العامة في انجلترا لمؤسسة الصحةحقوق الملكية الصورة:  مصدر
material-promotional-in-it-use-to-how-plate-eatwell-material/the-promotional-in-it-use-to-how-plate-eatwell-https://www.gov.uk/government/publications/the 

 

 المراجع

 The secret to better health — exercise, Harvard Health Publishing 

 The effects of physical exercise on the immune system, Jeurissen A., Bossuyt X., Ceuppens JL., Hespel P., Ned 
Tijdschr Geneeskd. 2003 Jul 12;147(28):1347-51. 

 ITU Triathlon Coaching (Level 1 and Level 2 combined), Principles of Conditioning (L1c), Recovery 

 ITU Triathlon Coaching (Level 1 and Level 2 combined), Measuring Fitness (L1c), Recovery 

 Based on: ITU Triathlon Coaching (Level 1 and Level 2 combined), Sport Science, Nutrition (L1a) 

 

https://www.gov.uk/government/publications/the-eatwell-plate-how-to-use-it-in-promotional-material/the-eatwell-plate-how-to-use-it-in-promotional-material
https://www.health.harvard.edu/healthbeat/the-secret-to-better-health-exercise

