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  كتب العماد األصفهاني :

" إني رأيت أنه ال يكتب إنسان كتابا يف يوم إال وقال يف غريه لو غري هذا لكان 
ولو ترك هذا لكان  أحسن ولو زيد كذا لكان يستحسن ، ولو قدم هذا لكان أفضل ،

 أمجل وهذا من أعظم العرب ، وهو دليل استيالء النقص على مجلة البشر ".
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  : فسيولوجيا الجهد البدنيـــــ مدخل ل -
  

 املستوى على اجلسم أعضاء وظائف بدراسة يهتم الذي الفسيولوجيا علم من انبثق علم البدين اجلهد لوجياسيو ف
 أجهزة وظائف استجابةالعلم الذي يبحث يف  ابأ البدين اجلهد لوجياسيو ف عرفتو ؛ واخللوي والنسيجي أجلهازي
  (Response)استجابة دراسة يتناول الذي العلم هوأي  للتدريب وتكيفها،البدني للجهد المختلفة الجسم
 العلمي التقصي يتناول كما ، والتدريب البدين جلهدا من  لكل  (Adaptation)   وتكيفها اجلسم أعضاء وظائف
 البدين اجلهد فسيولوجيا يسمي آخر علم منه ويتفرع البدين األداء عل املؤثرة والكيموحيوية الفسيولوجية للعوامل

 يف اإلنسان على البدين النشاط ممارسة جراء من والصحية الفسيولوجية التأثريات دراسة يتناول الذي اإلكلينيكي
  .واملرض الصحة

  : مشلت ما يلي :  البدني الجهد فسيولوجيال التطبيقية المجاالت- 
  عناصر اللياقة وتنمية والنفسية العضوية الصحة على البدين النشاط تأثري يهتم بدراسة :الصحي المجال -
  . للصحة املعززة البدنية 

 املنتظم والتدريب البدين لنشاطباوالتأهيل  والعالج ةالوقائي تأثري يهتم بدراسة العيادي : اإلكلينيكي المجال -
  احلاالت املرضية املختلفة . على الكشف البدين يف اجلهد اختبارات واستخدام األمراض من العديد على

 شىت يف عليه واملؤثرة باألداء البدين املرتبطة الفسيولوجية العوامل تأثريدرجة  يهتم بدراسة:  الرياضي المجال -
  .الرياضي أداءهماحلاصل يف  تحسنال مراقبة بغرض الفسيولوجي للرياضيني التقومي وإجراء البيئية الظروف

يهتم بالبحث يف مصادر الطاقة الضرورية للنشاط اجلسم وتبيان نسبة وزمن  : والتغذية مجال الطاقة - 
هوائي ، ومن مث التحكم يف برنامج التغذية الرياضية السليمة الالوائي و اهلاستخدامها وأمهيتها حسب نوع النشاط 

وبعد اجلهد البدين حيث أن األخطاء يف اختيار الوجبات الغذائية املناسبة يف الوقت ،الضرورية للرياضي قبل وأثناء 
   الذي ينعكس بدوره على املردود والنتيجة . ياملناسب يؤدي إىل خلل يف النظام الطاقو 

التدريب الرياضي يهتم بدراسة التغريات  فسيولوجيافي التدريب الرياضي: الفسيولوجياأهمية   -
اليت حتدث أثناء التدريب دف استكشاف التأثري املباشر من جهة والتأثري البعيد املدى من جهة  الفسيولوجية

ل (اجلهاز العضلي  أخرى والذي حتدثه التمرينات البدنية بشكل عام على وظائف أجهزة اجلسم املختلفة مث
  اخل......اجلهاز الدوري اجلهاز العصيب،

))  باالستجابة ما يسمى ((دث ردود أفعال لألجهزة الوظيفية نتيجة هذا النشاط ومن مث حيدث حيإن التدريب ملرة واحدة 
للجهد حتدث يف وظائف أعضاء اجلسم نتيجة  تغيرات مفاجئة مؤقتةوهذا يرتبط بالنقطة األوىل وهي عبارة عن 
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هذه التغريات ختتفي وتزول بزوال اجلهد ومنها (( زيادة معدل ضربات القلب ، ارتفاع ، البدين املمارس ملرة واحدة 
أما إذا كانت مزاولة النشاط البدين لعدة مرات   ضغط الدم وخصوصًا االنقباضي ، زيادة عدد مرات التنفس)).

هلذه  حالة تكيفالوظيفية وتستمر بالتطور إىل أن تصبح حتدث لدى األجهزة  الفسيولوجيةن هذه التغريات إف
  الفسيولوجياألجهزة على احلالة الوظيفية اجلديدة وهذا ما يطلق عليه املصطلح 

( نقص عدد ضربات القلب وقت الراحة، زيادة حجم   :)) وتشمل تغريات وظيفية وبنائية مثل التكيف (( 
القلب على ضخ أكرب كمية من الدم إىل العضالت العاملة أثناء اجلهد مع زيادة حجم الناتج القليب ، قدرة  الضربة

  ، فضًال عن تكيف اجلهاز العصيب . )) االقتصاد يف صرف الطاقة
هو تغريات وظيفية و بنائية نتيجة التدريب حبيث  :تعريف التكيف و مفاهيم خاطئة في مفهوم التكيف -

 . التغريات اجلسم من االستجابة ألداء احلمل البدين بسهولة أكثر  متكن هذه
 . تغري أو أكثر يف البناء أو الوظيفة حتدث بصفة خاصة كنتيجة لتكرار جمموعات من التمرينات البدنية التكيف: - 

  ال ) يقصد بالتكيف التغريات الوظيفية والعضوية اليت حتدث يف جسم الكائن احلي نتيجة ملتطلبات ( أمحو 
داخلية وخارجية حيث يعكس التكيف مدى صالحية األعضاء الداخلية ملواجهة املتطلبات ويعترب التكيف أحد 

 .األسس اهلامة لعملية التدريب الرياضي
  :مفاهيم خاطئة في مفهوم التكيف -
  .التدريب املكثف يؤدي إيل تقدم املستوى سريعاً  - 
 .الرياضي تكون حمصورة فقط يف العضالتالتكيفات الناجتة عن التدريب  - 
  :هناك نوعان من التكيف مها:  أنـــواع التكيف -
هو التكيف الذي حيدث يف األجهزة الوظيفية والذي يؤدي إيل حتسني كفاءة أدائها لوظائفها  التكيف الوظيفي : -

  .صماء وكل من اجلهاز اإلخراجي واهلضمي وهذه األجهزة هي كل من اجلهاز الدوري و التنفسي والعصيب والعضلي والغدد ال
 .وهو التكيف الذي حيدث يف أحجام وأبعاد األجهزة العضوية املشار إليها سلفاً  التكيف المورفولوجي : -
   :هناك عامالن أساسيان يؤثران يف درجة التكيف مها:  العوامل المؤثرة في درجة التكيف -
    األمحال التدريبية اليت يؤديها الالعب .   - 
 مرحلة النمو اليت مير ا الالعب .  - 

  :أهم التكيفات ( التغريات ) احلادثة يف األجهزة الوظيفية داخل جسم الالعب والناجتة عن التدريب الرياضي كما يلي
   .حتسن يف وظائف القلب والدورة الدموية والتنفس وحجم الدم املدفوع  - 
   .واألربطة والعظام   حتسن كفاءة اإلثارة العصبية والعمل العضلي - 
   .حتسن النشاط اهلرموين واإلنزميي  - 
 .زيادة خمزون إنتاج الطاقة يف اخلاليا العضلية  - 
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  :المصطلحات األساسية في  فسيولوجيا الجهد البدني -
 

  املصطلحات املتداولة فيه واليت من أمهها:معرفة وفهم خمتلف لوجيا اجلهد البدين سيو فيتطلب الفهم الصحيح لعلم 
الوقاية سواء كان  أوالعالج  أوالرتويح  أوهو كل سلوك حركي يؤديه الفرد لغرض العمل    : النشاط البدني -

  .مقصودا أو عفويا 
يعين كل نشاط بدين مبين على ختطيط مسبق وفق برنامج مضبوط ذو طابع بنيوي يؤدى  الجهد البدني : -

   .احملافظة عليها  و خمتلف عناصر اللياقة البدنية  أوبانتظام الغرض منه تنمية عنصر 
يف 'احلادة' اليت حتدث لوظائف اجلسم بعد القيام جبهد مثال:استجابة  اآلنيةتعين التغريات  :االستجابة  -

عبارة عن ردود (وزيادة وترية التنفس ، نبضات القلب مث العودة حلالتها بعد التوقف عن اجلهد مبدة معينةارتفاع 
  .)عند التدريب ملرة واحدة  )تغري يف البناء أو الوظيفة(األفعال اليت حتدث يف األجهزة الداخلية 

يعين هذا املصطلح ، تغري يف البناء أو الوظيفة كنتيجة لتكرار جمموعة من التمرينات البدنية  : التكيف -
  .اجلسم  أعضاءالتغريات الدائمة (املزمنة) لوظائف 

نشاط معتدل الشدة ميكن للفرد االستمرار يف ممارسته بشكل متواصل لعدة النشاط البدني الهوائي :  -
اجلري اخلفيف  ،اهلرولة  ،دقائق دون ظهور عالمات التعب ' وترية منتظمة و مستمرة ' مثل : املشي السريع 

كرة   ،القدم اجلماعية مثل :كرة  األخرى األنشطةنط احلبل و بعض  ، السباحة ،العادية  أوركوب الدراجة الثابتة 
 الطاقة إنتاجفي عملية  األوكسجينوتعني استخدام  األصل إغريقيةوكلمة "هوائي " ، السلة  الكرة الطائرة 

اجيايب  تأثريالالزمة للعضالت العاملة وليس هلا عالقة باهلواء الطلق كما يعتقد البعض  وهذا النوع من النشاط له 
  .الفرد على تنمية اللياقة القلبية التنفسية لدى 

نشاط بدين مرتفع الشدة ' شدة قصوى ' يقوم به الفرد لفرتة قصرية تدوم النشاط البدني الالهوائي :  -
االجيابية منو الكتلة  تأثرياتهمن ، و )O2'غياب ( األوكسجنياستخدام أي عدم مصدر الطاقة فيه الهوائي  ،ثواين 

  . دفع اجللةاألثقال، :"رفع  العضلية
 قدرة أقصى وهو  (VO2 max)بالرمز له يرمزالقدرة اهلوائية القصوى "": لألكسجين األقصى االستهالك -

 فسيولوجي مؤشر أحسن ،ويعد العاملة اخلاليا قبل من استخالصه مث ومن ونقله، األكسجني أخذ على للجسم
  . البدنية لياقته على جيد ودليل الفرد لدى الوظيفية لإلمكانية

عن كمية األوكسجني (االسرتجاع) مبا يزيد كمية األوكسجني اليت تستهلك خالل فرتة االستشفاء :الدين األكسوجيني -
  (كلما كان اجلهد البدين عنيفا والشدة مرتفعة كان الدين االوكسجيين مرتفعا ) .اليت تستهلك وقت الراحة .
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   .األكسجني من توفريه اجلسم يستطيع وما أكسجني من البدين اجلهد يتطلبه ما بني الفرق هو : كسجينيو األ العجز -

 إىل الراحة أثناء املتوسط يف ويصل واحدة تنفسية دورة يف الزفري أو الشهيق هواء حجم هو:  التنفس حجم -
  .الزفري أثناء ويغادرمها الشهيق أثناء الرئتني يدخل الذي اهلواء حجم أيضاً  وهو ،لرت مل 500
عبارة عن محض نرتوجيين عضوي موجود طبيعيا يف الفقاريات ويساعد على تزويد العضالت  :الكرياتين -

منه  %95االمينية يف الكبد و الكلى و  األمحاض)،فإن اجلسم ينتجه من  حلركات السريعة جداً ابالطاقة (خاصة 
 من املخزون حتسني خالل من العنيف، البدين اجلهد يف البدين األداء على يساعد. يف العضالت اهليكلية

  .الكرياتني فوسفات
  .ريبوزي بسكر متصلة أدينني قاعدة من يتكون جزئ : أدينوسين -
، هو جزيء ناتج عن حتطم إحدى الروابط بني  ADP ـيعرف اختصارًا ب : الفوسفات ثنائي أدينوسين -

ويتكون من القاعدة  .وهى الرابطة بني اموعة الثانية والثالثة  ATP	�ئيف جمموعات الفوسفات 
طاقة يتحول  ADP فوسفات ؛ وعندما يكتسب جزىء و سكر ريبوزى وجمموعىت أدينني النيرتوجينية

والعكس هي أساس  ADP إىل ATP )(ثالثي فوسفات األدينوسني  مرة أخرى . وعملية حتويل  ATP إىل
تنطلق مبجرد  ATP هيئةاحلرارة) يف عملية التنفس اهلوائى ، حيث ختتزن الطاقة على ( ةالطاق انطالق

 .ADPإىل ATP حتول
، وسكر الريبوز ،أدينني من القاعدة النيرتوجينية يتألف ATPـيعرف اختصارًا ب :الفوسفات ثالثي أدينوسين -

طاقة كيميائية خمتزنة بكميات كبرية اليت ميثلها  ىسفات . حتتوي الروابط بني جمموعات الفوسفات علوثالث جمموعات فو 
فعند حتطم الرابطة بني جمموعيت الفوسفات  ،الفوسفات الرمز ~ . وميكن هلذه الطاقة أن تنطلق عند حتطم إحدى روابط

  . مول / سعرة كيلو  7.3كالوري أو  12000الثانية والثالثة ، تتحرر طاقة مقدارها 
 من ذرات ثالث على الكيميائي تركيبه يف حيتوي  قوي عضوي محض هو (Lactic Acid): اللبنيك حمض -

 لعملية ائي ناتج وهو C3 H6 O3)(  اهليدروجني من ذرات وست من األكسجني، ذرات وثالث الكربون،
  . للجلوكوز الالهوائي التحلل

 يسبق الذي عند  املستوى األكسجني استهالك مقدار أو البدين اجلهد شدة مقدار:  الالهوائية العتبة -
  Lactic acidosis) التحمض اللبين حالة حدوث قبل ما أي(  اللبنيك محض تركيز يف ملحوظ ارتفاع حدوث

 األيضية العمليات على ، وباطراد االعتماد يزداد اليت املرحلة أي؛  الغازي التبادل عملية يف تغريات من يعقبه وما
 .إزالته تفوق معدل بصورة اللبنيك محض إنتاج يف زيادة من ذلك يعقب وما ، الالهوائية

 الراحة يف ويبلغ ، القلب ضربات من ضربة كل يف األيسر البطني يضخه الذي الدم حجم:   الضربة حجم -
  لرت .مل 70 حوايل العادي الشخص لدى
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 يف ) الضخة( الدفعة حجم ضرب حاصل نتاج وهو ، الدقيقة يف القلب يضخها اليت الدم كمية هو :القلب نتاج -
 20 حوايل إىل ويرتفع الدقيقة يف لرتات 05 حوايل الراحة يف السليم الشاب لدى ويبلغ الدقيقة، يف القلب ضربات عدد
  .الرياضينيبعض  ىلد يزيد أو الدقيقة يف لرتاً  30 حوايل إىل ويصل األقصى، البدين اجلهد أثناء الدقيقة يف لرتاً 
 وكذلك الدموية األوعية جدران على )القلب من املدفوع( الدم جريان حيدثه الذي الضغط هو:  الدم ضغط -

 الرقم ويسمى ، مقام واآلخر بسط أحدمها رقمني شكل على يكتب ما وعادة ، الدم جلريان الدموية األوعية مقاومة
 انبساط أثناء أي( االنبساطي الشرياين بالضغط واآلخر ،) القلب انقباض أثناء أي( االنقباضي الشرياين بالضغط األعلى
  .الراحة أثناء زئبقياً  مليمرتاً   80/  120 السليم الشاب لدى االعتيادي الضغط يبلغ) ،  القلب

  Globinجلوبني  يسمى بروتني من يتكون بروتيين مركب وهو ، الدم خضاب أيضاً  يسمى : الهيموجلوبين -
 نظراً  األمحر اللون الدم اكتساب يعزى وإليه  (Heme) هيم تسمى احلديد عنصر على حتتوي جمموعات وأربع

 إىل الرئوية احلويصالت من األكسجني نقل يف مهماً  عنصراً  اهليموجلوبني ويعد ، احلديد عنصر على الحتوائه
 .األكسجني جزيء مع فيه حديد ذرة كل تتحد حيث املختلفة، اجلسم أنسجة

 وبالتايل اجلسم، يف تصنيعها ميكن ال اليت األمينية األمحاض من جمموعة هي :الضرورية األمينية األحماض -
 وأيسولوسني ، لوسني :كالتايل أمحاض تسعة وهي عليها، حيتوي الذي الطعام تناول عرب عليها احلصول من بد ال
  . ومثيونني ، واليسني ، وتربتوفان ، وهستادين ، أالنني وفينايل ، وتريونني ، وفالني 

 .املادة من إلكرتون فقدان فيه حيدث كيميائي تفاعل : األكسدة -
 وفوسفات الفوسفات ثنائي أدينوسني احتادمن  ATP الفوسفات ثالثي أدينوسني تكون عملية:  والفسفرة األكسدة -
  .أكسجني إىل مث األنزمي معاون مركب إىل مادة من االلكرتونات نقل مع مرتافقة عملية وهي  Pi عضوي ال

 الكربون، من ذرات ثالث على الكيميائي تركيبه يف حيتوي  قوي عضوي محض هو (Lactic Acid): اللبنيك حمض -

  للجلوكوز الالهوائي التحلل لعملية ائي ناتج وهو C3 H6 O3)(  اهليدروجني من ذرات وست من األكسجني، ذرات وثالث
 أسيتايل وحدة ربط فيها ويتم امليتوكوندريا يف املتالحقة الكيميائية العمليات من سلسلة هي: (Citric Acid Cycle) الستريك حمض دورة -
  + FAD  كذلكو   +NAD األنزمي معاون إىل بدورها تتحول اليت والكرتونات الكربون أكسيد ثاين إىل تتنهي مث (CoA) أ األنزمي معاون مع

 (TCA). الثالثي الكاربوكسيليك محض دورةب كذلكو   Krebs كربس بدورة أيضاً  وتعرف
 إىل مث الدم إىل اللبنيك محض ينتقل مث اجللوكوزي، التحلل خالل من العضلة يف اللبنيك محض إنتاج فيها يتم كيميائية دورة هي:  كوري دورة -

  .اجلسم قبل من الستخدامه احلاجة حلني الكبد يف خيزن جلوكوز إىل حتويله يتم حيث الكبد،

 .اجللوكوز من اجلليكوجني تصنيع عملية هي: الجليكوجين بناء -
 تعرف بأا ( االنقباض الضعيف الناشئ من انقباض بعض اللييفات العضلية ) ، وختتلف عدد اللييفات:النغمة العضلية -

جلوس ) ، والنغمة العضلية جتعل العضلة معدة للحركة ، اذ إن  –املنقبضة يف النغمة العضلية باختالف وضع اجلسم ( وقوف 
  عدم وجود نغمة عضلية بالعضلة جتعل انقباضها يبدأ من الصفر ويكون بطيئا .

��������� ������� �������� �������  �!" ���              :                                               : 	������ $�%�&�� '()                                   
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  :الجهاز العضلي والجهد البدني -
  

، عضلة  600من وزن اجلسم ، وحيتوى اجلسم على أكثر من )  % 50  اىل %40(تشكل العضالت حوايل 
املنشأ ، والثانية تسمى اية متحركة  أوتسمى النهاية الثابتة  األوىلومن البديهي ان يكون هلذه العضالت ايتني 

املغرز  ، وهناك بعض العضالت تنغرز يف اجللد كعضالت الوجه وفروة الرأس كما تؤثر أيضا العضالت يف  أو
  .الكثري من العمليات احليوية األخرى مثل حركة الدورة الدموية والتنفس وغريها

 وظائفههناك بعض اخلصائص العامة اليت يتميز ا النسيج العضلي ليستطيع أداء : الت خصائص العض -
  :ما يلي ومن أمهها

  .أو كهربيا القدرة على االستجابة للمثري لتصبح نشطة سواء كان هذا املثري حراريا أو كيميائيا هي: اإلثارةقابلية  -
ميكن للعضلة أن تقصر يف طوهلا وتصبح أكثر مسكاً ، وحيدث االنقباض العضلي  :قابلية التقلص (االنقباض ) - 

 العصيب اإلرادي كما يف العضالت اهليكلية والإرادية كما يف العضالت الناعمة وعضلة القلب. إما حتت سيطرة اجلهاز

 . لنفس طوهلا ىحتت شد معني فأا تعود مرة أخر  تتميز العضلة بقدرا على املرونة فإذا ما وقعت:خاصية املرونة  -
يف حالة الراحة بالعضالت اإلرادية ويتم هي االحتفاظ بانقباض بسيط وباستمرار حىت :خاصية النغمة العضلية - 

تعرف بأا     (النغمة العضلية : .ذلك عن طريق تبادل العمل والراحة فيما بني األلياف العضلية وبعضها البعض
وختتلف عدد اللويفات املنقبضة يف النغمة ،(( االنقباض الضعيف الناشئ من انقباض بعض اللويفات العضلية )) 

   .جلوس )  –وضع اجلسم ( وقوف العضلية باختالف 
  هي قدرة األلياف العضلية على أن تنقبض أو تنبسط يف فرتة زمنية قصرية جدا قد :خاصية سرعة االستجابة - 
أسرع انقباضًا أو انبساطًا من  تشكلمن الثانية يف درجة احلرارة العادية و بذلك  )6/60(ال تزيد عن عشر الثانية  

  . العضالت اإلرادية وعضلة القلب
  : الجهاز العضلي وظائف  –
                     . احملافظة على توازن اجلسم وثباته  - 
   .محايته من الصدمات ،و حتريك اجلسم  - 
      .العضالت تنتج احلرارة الداخلية باالنقباض  - 
  .اجلهاز اهلضميحتريك الطعام من خالل  - 
         .دفع اهلواء إىل الرئة خالل عملية التنفس  - 
  حتريك اللسان كي ينطلق بالكالم. - 

  :هناك ثالثة أنواع من العضالت وهي   : أنواع العضالت -
هي تلك العضالت اليت تقبض وتنبسط وفق إرادة اإلنسان وتتصل بالعظام  :العضالت المخططة اإلرادية -1
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أيضا العضالت اهليكلية وتدعى أيضا بالعضالت املخططة ألا تبدو حتت اهر على شكل  ولذلك تسمى
  .وتار األوتتصل العضالت بالعظام عن طريق  ،خطوط ليفية

العضالت اليت تصدر إليها األوامر من اجلهاز العصيب الالإرادي  هي:  العضالت الالإرادية أو الملساء -2
وهي تعمل سواء كان اإلنسان يف يقظة أو يف نوم ويطلق عليها اسم العضالت الذي يعمل من تلقاء نفسه ، 

وتوجد هذه العضالت يف األعضاء الداخلية للجسم كأجهزة ، امللساء ألا ال تبدي أية خطوط ليفية حتت اهر
  .اجلسم اهلضم والتنفس والدورة الدموية والتبول وعضالت احلجاب احلاجز وعضالت الضلوع وغريها من أجهزة

وهي ذات خصائص وسطية بني النوعني األوليني ، إذ هي ال إرادية من جهة ولكنها العضلة القلبية :  -3
، إذ تتوقف حياة اإلنسان على الدور الذي تؤديه هذه  خمططة وتعترب أهم عضلة يف جسم اإلنسان على اإلطالق

القدرة على االنقباض ذاتيا وهلا أيضا القدرة على ، وهى هلا  واستمرارها يف عملييت االنقباض واالنبساط العضلة
ويتم االنقباض واالنبساط بواسطة األلياف ؛ االستجابة للتنبيه والقدرة على توصيل هذا التنبيه ألجزائها املختلفة

ية  وهذه األلياف ال إراد،العضلية اليت يرتكب منها جدار القلب السميك واليت يطلق عليها األلياف العضلية القلبية
ودقات القلب ؛  ألن اإلنسان ال يستطيع بأية حال من األحوال السيطرة عليها كما يسيطر على األلياف اإلرادية

، ويقدر له أن خيفق ب عن اخلفقان القليف اليقظة أو يف النوم وتنتهي احلياة عندها يتوقف توقف ليال أو ارا تال 
سنة  لذلك كان القلب جديرا أن يكون أهم العضالت داخل  70مليون مرة على مدى حياة متوسطها  2500حنو 

  جسم اإلنسان.
  : من اإلرادية العضالت ترتكب: األرادية للعضالت الكيميائي التركيب -
     %1 كربوهيدرات -   % 1 معدنية أمالح   -  % 3 دهون   - % 20 بروتين  - % 75 ماء   -

تصنيف العضالت حسب وظيفتها أي العمل الذي تؤديه يف : تصنيف العضالت حسب الوظيفة -
  اجلسم أو العضو كما يلي : 

 عضالت خافضة )-عضالت رافعة  - عضالت مبعدة  -عضلة مقربة  - عضالت باسطة  -عضالت مثنية  - (
 وتوجد عدة وظائف أخرى مثل : عضالت دوارة ، باطحة ، كابة ، ساحبة ، مضيقة ، موسعة . 

 : سب حركتها إلىوتقسم العضالت ح
 .عندما تكون العضلة هي البادئة باحلركة ، مثل العضلة رباعية الرؤوس ملد الساق :حمركة بادئة  - أ

 .حمركة معارضة عندما تتحرك باالجتاه املضاد للمحركة البادئة  - ج.حمركة مساعدة للمحركة البادئة  - ب
تثبت أصل العضلة البادئة ، من أجل أن تكون احلركة مثبتة وهي العضلة اليت تنقبض وال تتحرك بذاا بل  -د

  .البادئة أقوى وأحسن
حيتوي الليف العضلي على اآلالف من اللييفات العضلية واليت حتتل أكرب املساحة وال ترتك الليف العضلي  :  -

 )Myosin (نيوامليوس )Actin (إال القليل منها للسيتوسول ، من هذه اللييفات ما هو قابل للتقلص  كاألكتني
 التيننيكومنها ما هو إضايف    )Tropomyosin (والرتوبوميوسني )Troponin (ومنها ما هو تنظيمي كالرتوبونني

) Tinin(والنيبيولني).Nebulin(  
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تنقسم هذه التغريات على حسب نوع املمارسة :والتغيرات المصاحبة للجهد البدنيالجهاز العضلي  -
  :فنجد أن هناك نوعان من التغريات مهاالرياضية واحملافظة عليها 

  : حتدث بعد وحده تدريبية واحدة تتمثل هذه التغريات فيما يلي: مؤقتة أوال :تغيرات
                 .زيادة تدفق الدم الوارد للعضالت العاملة بكثافة -
  .زيادة حجم أو حميط العضالت - 
                     زيادة توتر العضالت العاملة يف النشاط الرياضي - 
 اخنفاض خمزون العضالت من مركبات الطاقة - 

  : حتدث بعد التدريب املستمر " موسم تدرييب " وتتمثل هذه التغريات فيما  يلي  :ثانيا : تغيرات دائمة 
  تتمثل فيما يلي :  التغيرات المورفولوجية " -1
 زيادة كثافة الشعريات الدموية -                .  زيادة يف حجم اجلهاز العضلي  - 
  .زيادة حجم األلياف العضلية نتيجة زيادة املقطع العضلي - 
  تتمثل فيما يلي :: التغيرات الفسيولوجية -2
 .زيادة عدد األلياف العاملة بالعضلة أو اموعات العضلية املدربة  - 
 .إنتاج الطاقة للعضالت اهليكلية باألكسجني ومصادرزيادة مساحة مسطح الدورة الدموية، أي الشبكة الوعائية املغذية  - 
   زيادة عدد األلياف العصبية والنهايات الفرعية املغذية لأللياف العضلية - 
  .أي حجم العضلة املدربة  زيادة وزن العضلة واملقطع العرضي هلا - 
 .زيادة عدد أجسام امليتوكوندريا، وتناسب ذلك ونوع النشاط التخصصي  - 
  :االحتفاظ مبخزون كبري من - 
    PC)-(ATP طاقة الرابطة الفوسفاتية - أ 

 .يف التفاعالت اهلوائية ATP   اجلليكوجني الالزم إلعادة بناء ال -ب 
     .القدرة على إنتاج انقباضات عضلية أقوى، وتكرار ذلك يف زمن أقصر - 
 خفض حجم املقاومات الداخلية يف العضلة . - 
  التغلب على املقاومات اخلارجية مثل :  - 
     .وزن اجلسم أو الثقل أو املنافس - أ 

 سرعة التخلص من خملفات العمليات االيضية . - ب
  : : تتلخص التغريات العصبية املرتبطة باجلهاز العضلي فيما يلي  التغيرات العصبية -
   .زيادة تنشيط الجهاز العضلي -
 الوحدات الحركيةعمل  تحسن تزامن - 
 .تخفيض ردود األفعال المنعكسة التثبيطية - 

يؤدى االنتظام يف برامج تدريبات التحمل إىل حدوث تغريات بيوكيميائية  : التغيرات البيوكيميائية والبنائية -
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 : وبنائية يف الليفة العضلية وتشمل
 .%66واجلليكوجني بنسبة  % 22والفوسفوكرياتني بنسبة  % 18بنسبة  ATP زيادة مصادر الطاقة األساسية مثل -
  زيادة إنزميات الطاقة الالهوائية عن طريق اجلليكوجني   -
  والكرياتني فوسفو كرياتني Myokinase مثل مايوكينيز ATP تغريات يف نشاط إنزميات حتويل -
      .زيادة بسيطة يف نشاط إنزميات دورة كربس اهلوائية  -
 .عدم تغري نوعية األلياف العضلية -
 .نقص كثافة وحجم امليتوكوندريا نتيجة زيادة حجم اللويفات وحجم الساركوبالزم -
  السريعة إىل البطيئة. األليافبعض التضخم يف األلياف العضلية السريعة كما تظهر يف زيادة نسبة  -
   “.حميط العضلة.... وغريها وتتمثل هذه التغريات يف القياسات العضلية مثل "طول : ةاألنثروبومتريالتغيرات  -
ان التدريب الرياضي املنتظم يؤدي اىل زيادة كفاءة اجلهاز العضلي الجهاز العضلي والجهد البدني :  -

ويظهر ذلك يف قدرة العضلة على انتاج القوة العضلية سواء كانت ثابتة او متحركة ، كما تزيد من سرعة االنقباض 
فية للعضلة العضلي باالضافة اىل حتمل العضلة للعمل لفرتة طويلة يف مواجهة التعب، وتتحقق هذه الكفاءة الوظي

وفيما يلي اهم التغريات الوظيفية ،من خالل التغريات الفسيولوجية اليت حتدث كنتيجة للتدريب الرياضي املنظم 
   املصاحبة لزيادة كفاءة العضلة الوظيفية اليت تظهر يف حتسن كل من القوة العضلية والسرعة والتحمل .

ة العضلية باا قدرة العضلة او اموعات العضلية ميكن تعريف القو  الجهاز العضلي والقوة العضلية : -
على التغلب على املقاومات اخلارجية  مثل مقاومة ثقل خارجي ، او مقاومة اجلسم ، او مقاومة منافس ، او 

  مقاومة االحتكاك. 
  العوامل الفسيولوجية المؤثرة في القوة العضلية:  -
هو جمموع مقطع كل الياف العضلة الواحدة وكلما كرب املقطع الفسيولوجي المقطع الفسيولوجي للعضلة :  -1

للعضلة كلما زادت القوة العضلية، اي ان حجم العضلة يزداد بزيادة حجم االلياف العضلية ، ومن املعروف ان 
الفسيولوجي عدد االلياف يف العضلة الواحدة ثابت ال يتغري وال يزداد بسبب عامل التدريب بينما يزداد املقطع 

   للعضلة نتيجة للتدريب الرياضي وهذه الزيادة نوعان:
  زيادة مساحة المقطع عن طريق الساركوبالزم: -أ
"الساركوبالزم هو اجلزء املسؤول عن انقباض اليفة العضلية " ويزيد الساركوبالزم نتيجة زيادة خمزون مواد التمثيل  

رياتني ، الشعريات الدموية ) وهذا النوع تاثريه قليل على مستوى الغذائي للعضلة مثل (اجلليكوجني ، فوسفات الك
   القوة العضلية ، ولكن تاثريه اساسا على التحمل .

  زيادة مساحة المقطع عن طريق زيادة اللويفات : -ب
لى "اللويفات هي العناصر املسؤولة عن االنقباض العضلي مباشرة "لذا فان هذه الزيادة يكون تاثريها االساسي ع 

القوة العظمى للعضلة وبذلك تزيد ايضا القوة النسبية وعموما يتحدد نوع زيادة املقطع الفسيولوجي للعضلة تبعا 
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لنوعية التدريبات فاذا كانت التدريبات املستخدمة من نوع االنقباض العضلي املتحرك وتؤدي اىل فرتة طويلة تكون 
ما تؤدى التمرينات باستخدام االنقباض العضلي الثابت مبستوى زيادة املقطع من النوع االول (الساركوبالزم) بين

   شدة اكثر من ثلثي القوة القصوى اىل زيادة مساحة املقطع من النوع الثاين (اللويفات).
  اثارة االلياف العضلية: -
 حالة القدرة الليفة العضلية ختضع ملبدا "الكل او العدم" ، وطبقا لذلك ميكن القول بان القوة العضلية تزداد يف 

على اثارة كل الياف العضلة الواحدة او اثارة اكرب عدد ممكن من االلياف العضلية ، وكلما ازدادت درجة قوة 
املثريات كلما استدعى ذلك اشرتاك اكرب عدد من االلياف العضلية وبالتايل زيادة القوة اليت تستطيع العضلة 

   انتاجها .
  حالة العضلة قبل بدء االنقباض: -
يف بداية النشاط العضلي تصل القوة الفعلية احلادثة اىل اقصاها ويرتبط ذلك خباصية استطالة او متدد واسرتخاء  

العضالت فالعضلة املرختية املمتدة تستطيع انتاج كمية من القوة تزيد عن قوة العضلة اليت ال تتميز باالستطالة او 
الرياضي اىل مدى ممكن يف خمنلف احلركات اليت تتطلب القوة  التمدد و االسرتخاء هذه احلقيقة يستغلها الفرد

  .  العضلية مثل استغالل احلركات االعدادية اليت تسبق اجلزء الرئيسي
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بالتعاون مع األجهزة احليوية األخرى يف جسم اإلنسان يعترب اجلهاز الدوري احد أهم األجهزة يف جسم اإلنسان و 
  . الوقاية–احملافظة  –النقل  –التخلص  - التوزيع   –وتتحدد وظائف اجلهاز الدوري يف العناصر اآلتية :  

يتألف من أربع جتاويف منفصلة و أربعة صمامات وهو الذي يتوىل استمرار الدورة الدموية سائرة  القلب : -
يف حالة راحة أما يف حالة اهود  دل/5يف كل نبضة و هذا يساوي  مليلتر 70اء اجلسم  يضخ حوايل إىل مجيع أحن

  .  ل/د30فرتتفع هذه الكمية إىل  ستة أضعاف أي 
وزن قلب ،   سم 12متوسط عرض القلب  و  سم 14متوسط طول القلب يبلغ قياسات حجم القلب : -

، وزن قلب  غ250وزن قلب املرأة الغري الرياضية ، غ  500وزن قلب الرجل الرياضي   غ300الرجل الغري الرياضي 
 -500والسيدات  3سم 800 -700حجم القلب بالنسبة للرجال يف املتوسط يبلغ و غ . 300املرأة الرياضية 

 1000وميكن أن يصل يف بعض األحيان إيل  3سم 300 - 100ويزيد عادة بالنسبة للرياضيني حبويل  3سم 600
   3سم1200 -
   الخصائص الفسيولوجية لعضلة القلب: -

   :يهو هناك جمموعة من اخلصائص اليت تنفرد ا عضلة القلب وتتميز ا عن باقي العضالت األخرى 
دون أي تنبيه أو تأثري خارجي،   إن عضلة القلب تعمل من تلقاء نفسهاالخاصية الالإرادية (العمل ذاتيا): -1

ذينية األ يةكما أا ال ختضع لتنبيه صادر من اجلهاز العصيب لكي تعمل وهذه اخلاصية تعتمد على العقدة اجليب
  .اليت تنبعث منها النبضات الكهربائية وتنتشر يف أجزاء القلب

من العقدة  ختاء، وتنشا هذه اآلليةتتميز عضلة القلب بآلية منتظمة لالنقباض واالر  : الخاصية اإليقاعية -2
تنتشر تلك النبضات عن طريق اجلهاز   /دن120ذينية اليت تصدر نبضات كهربائية مبعدل حوايل األ يةاجليب

التوصيلي لعضلة القلب، يف الوقت الذي يتأثر معدهلا بفعل العصب احلائر (نظري السمبثاوي) فيصل ذلك املعدل 
 يف الدقيقة لدى الشخص السليم البالغ يف حالة الراحة.  /د ن70إىل 

ختضع عضلة القلب يف انقباضها إىل قانون يعرف بقانون "الكل أو العدم" وهو أحد  : الخاصية االنقباضية -3
 ن عضلة القلب إذا ما استثريت مبنبه ما فإا إما أن تنقبض بكامل قوا،إالقوانني املميزة النقباض عضلة القلب: 

   .أو ال تستجيب على اإلطالق
 يةالعقدة اجليبتتميز عضلة القلب بالقدرة على نقل املوجة االنقباضية من منشئها يف خاصية التوصيل:  -4
إىل مجيع أجزاء القلب حيث تقوم حزمة هيس وشبكة بريكنجي بدور واضح ومتطور يف عملية النقل هذه، ذينية األ

، بينما يبلغ /ثا م 1، ويف جدار األذين يصل املعدل إىل  / ثام 4 بريكنجي حيث يبلغ معدل التوصيل عند شبكة 
، وتتأثر خاصية التوصيل بفعل األعصاب اليت تغذي القلب ومنها العصب / ثا م 0.4عند جدار البطني 

   السمبثاوي الذي يزيد سرعة التوصيل والعصب نظري السمبثاوي الذي يقلل سرعة التوصيل.
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يزداد معدل النبض عند أداء اجلهد البدين ، و تتناسب سرعة وامل الفسيولوجية: النبض وبعض الع -
معدل النبض طرديا مع شدة اجلهد املبذول و حتدث تلك الزيادة نتيجة جمموعة متداخلة من العوامل املؤثرة على 

  معدل النبض ، و اليت تظهر حتت تأثري اجلهد  البدين ومن أمهها ما يلى : 
يؤدي ارتفاع درجة حرارة الدم إىل زيادة سرعة معدل النبض، يف حالة تأثير ارتفاع درجة حرارة الدم  :  -أ 

  اليت ينتج عنها إفراز بعض السموم يف الدم ترتفع سرعة نبضات القلب. ى اإلصابة باحلم
تزداد سرعة معدل نبض القلب يف حالة زيادة نسبة   CO2و   O2اوأهمهو تأثير اختالل غازات التنفس  -ب

  . O2، كما تزداد أيضا يف حالة نقص  يف الدم CO2غاز 
يزداد معدل نبض القلب كلما زادت كمية الدم الراجعة إىل القلب زيادة كمية الدم الراجعة إلى القلب :  -ج

وجودة يف جدران األذين األمين ويعرف حيدث ذلك كنتيجة النعكاس عصيب يبدأ من النهايات العصبية احلسية امل
   بانعكاس بنربدج، وهذا يؤدي بدوره إىل زيادة كمية الدم املدفوعة للعضالت ومينع ركود الدم يف القلب واألوردة.

يؤثر نشاط اهلرمونات على معدل نبض القلب، هناك تأثري مباشر هلرمون  :زيادة نشاط الهرمونات  -د
األدرينالني بسبب زيادة معدل نبض القلب وزيادة قوة النبض، كما أن هرمون النورأدرينالني له نفس التأثري حيث 

 يزيد من معدل نبض القلب ولكن له تأثري أضعف.  
ادة يف معدل نبض القلب، على أساس أن انقباض يؤدي انقباض العضالت إىل زيانقباض العضالت: -ه

العضالت يضاعف على رجوع الدم الوريدي إىل القلب بسبب التأثري التدليكي اليت حتدثه العضالت اهليكلية 
على عمل األوردة، ولقد أوضحنا فيما سبق بأن كمية الدم الراجعة إىل القلب تزيد من معدل نبض القلب، من 

نبض القلب سرعة عند انقباض العضالت حىت يتمكن القلب من تغذية تلك  ناحية أخرى يزداد معدل
  العضالت املنقبضة بكمية من الدم الالزمة هلا. 

نبضات عند  10 إىل 5 خيتلف معدل النبض يف األوضاع اليت يتخذها اجلسم، فيزداد مبقدار:وضع الجسم - و
   .تغيري الوضع من الرقود إىل وضع اجللوس أو الوقوف

يتغري معدل نبض القلب تبعا للحالة اجلسمية، فعند االسرتخاء اإلرادي أو عقب جلسة حالة الجسم: -ز
  .للتدليك االسرتخائي ينخفض معدل النبض، كما ينخفض بشكل واضح يف حالة النوم اهلادئ العميق

  
يف حالة الراحة لدى ن/د  70حوالي إن متوسط معدل نبض القلب يبلغ القلب والجهد البدني:  -

 07 ويزيد لدى اإلناث عن الذكور مبقدارن/د  80الى 60 الشخص السليم البالغ، وعادة يرتاوح املدى ما بني 
ن/د فمعدل النبض يرتفع بصورة متزايدة أثناء أداء اجلهد البدين ويستمر تسارع ضربات القلب مع زيادة  10 إلى

شدة احلمل املبذول حىت يصل العدد إىل أقصاه عند مستوى شدة احلمل القصوى، ويف هذه احلالة قد يصل 
لرقم إىل أكثر من ذلك سنة، وقد يصل ا 20لدى الشباب األصحاء يف عمر ن/د  200معدل نبض القلب إىل 

   يتميز سلوك معدل النبض مبا يلي:، و لدى األفراد األصغر سنا، وفقا لدرجات شدة احلمل البدين 
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  ) ن/د 130معدل نبض القلب ال تتجاوز حدود ( استخدام حمل بدني منخفض الشدة: -أ
ثناء أداء أمث تنخفض هذه الزيادة اخنفاضا طفيفا  حتدث زيادة ملحوظة يف معدل النبض عند بداية اهود ،

اجلهد ، يلي ذلك مرور معدل النبض بفرتة استقرار عند مستوى معني، وتستمر فرتة االستقرار هذه حىت انتهاء 
  .األداء تقريبا 

  )ن/د 165-150معدل نبض القلب ما بني ( عند استخدام حمل بدني متوسط الشدة: -ب 
بداية أداء جهد متوسط الشدة حتدث زيادة سريعة يف معدل النبض، تظهر بشكل أوضح من سابقتها يف  عند

الة يتأخر استقرار وثبات معدل النبض، كما أن فرتة االستشفاء سوف هذه احلحالة احلمل منخفض الشدة، ويف 
 .تكون أطول

  )ن/د  180-166معدل نبض القلب ما بني ( :عند استخدام حمل بدني مرتفع الشدة -ج
سرعة معدل النبض بشكل كبري خالل فرتة زمنية وجيزة جدا عند بداية اهود، ويكون يف هذه احلالة ترتفع 

معدل الزيادة تلك أكرب من احلالتني السابقتني، وعند استخدام األمحال  التدريبية ذات الشدة العالية (دون 
معدل النبض بشكل أكرب، وحيتاج القلب إىل فرتة زمنية أطول للوصول إىل حالة القصوى) يتأخر استقرار 

  .االستشفاء
  )ن/د  180معدل نبض القلب مبا يزيد عن (  عند استخدام درجة الحمل القصوى: -د

، ومع االستمرار يف األداء تصل معدالت النبض إىل  يتزايد التسارع يف معدل ضربات القلب منذ بداية اهود
حدودها القصوى خالل فرتة زمنية قصرية جدا، وقد ال تظهر حالة ثبات ملعدل القلب وإن ظهرت فال تلبث أن 

   .ختتفي بسرعة، وعند االنتهاء من أداء اجلهد البدين سوف يطول زمن االستشفاء لفرتة كبرية
هو كمية الدم اليت يضخها القلب يف الدقيقة الواحدة باللرت أو املليلرت  :نتاج القلب أو الدفع القلبي -

لدى الشاب السليم  ل/د 6 - 5ويقصد به الدم املدفوع من البطني األيسر ويرتاوح حجم الدفع القليب مابني 
الرياضي ل/د أما لدى  20يبلغ حوايل  رياضيأثناء اجلهد البدين األقصى لدى الشاب غري  أمااملتوسط احلجم ، 

ينتج الدفع القليب من ناتج ضرب معدل القلب يف حجم  ل/ د  30حوالي فقد يصل حجم نتاج القلب اىل
   حجم الضربة. Xالدفع القلبي= معدل القلب     .الضربة

نبضة/د فإن حجم   70مليلرتا  ، ويبلغ معدل القلب =    70على سبيل املثال: إذا كان حجم الضربة =   
   لرتات تقريبا).  5مليلرتا (     70X70  =4900=   الدفع القلبي  الدفع القليب حيسب يف هذه احلالة كالتايل:

   فالدفع القليب يعتمد على عاملني مها:
   :SV (Stroke  Volume( حجم الضربة -

ملل ويرتفع  60هي كمية الدم اليت يدفعها القلب مع كل ضربة من ضرباته.يبلغ لدى الشاب غري متدرب حوايل 
ملل ،ويزداد  80، أما الشخص الرياضي يف حالة الراحة فيبلغ حجم الضربة ملل110إىل  100أثناء اجلهد ليبلغ 

  .ملل 200ملل وقد يبلغ  160إىل  150يف حالة اجلهد البدين األقصى من 
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     وهو عدد ضربات القلب يف الدقيقة الواحدة. :HR( Heart Rate(معدل القلب  -
 تأثير الجهد البدني على الدفع القلبي:  -
يؤدي االنتظام يف التدريب إىل حدوث تغريات فسيولوجية يف اجلسم  على الدم:الجهد البدني تأثير  -أ

وعليه فإن عمل القلب يتكيف مع التدريب الرياضي نتيجة ،االقتصاد يف اجلهد أثناء العمل العضليمثل ككل،
، فعند العمل العضلي يزيد  البدين اجلهدلزيادة حجم الدم املدفوع يف كل ضربة من ضربات القلب أثناء أداء 

ضغط الدم الداخل جتويف القلب وهذا يؤدي إىل زيادة ارختاء عضلة القلب ويزيد حجم جتويف البطني وتزيد 
االنبساطية يف حجمها أثناء الراحة ويسمى الفرق بينهما يف هذه احلالة (احلجم اإلضايف االحتياطي)، سعة البطني 

، وبناءا على انتظام التدريب يزيد طول نقص النغمة العضلية االنبساطيةويؤدي التدريب الرياضي املنتظم إىل 
  .األلياف العضلية للقلب كنتيجة للتغريات التشرحيية املرتبطة بنشاط 

ال خيتلف حجم الدفع القليب يف الدقيقة لدى الرياضيني وغري الرياضيني أثناء :الدفع القلبي لدى الرياضيين -ب 
الراحة سواء كان ذلك بالنسبة للرجال أو السيدات.ويتأثر حجم الدفع القليب ببعض القياسات األنرتوبومرتية  

 . كطول اجلسم ووزنه
إن دراسة الدفع القليب للرياضيني طوال القامة والعمالقة  القامة وقت الراحة:الدفع القلبي للرياضيين طوال  -ج

العب  32وآخرون بدراسة  كاريمانمن الرياضيني األصحاء (بدون أي خلل هرموين) جتذب الباحثني، وقد قام 
  اسة.من طوال القامة، وقد قسمت اموعة تبعا للطول إىل جمموعتني، ويوضح اجلدول أدناه نتائج الدر 

  
  
  
  
  
  
  

ويالحظ من اجلدول أن مقدار الدفع القليب وحجم الضربة ومعدل القلب أكرب لدى اموعة األكثر طوال، فإن 
سبب زيادة الدفع القليب وحجم الضربة لدى الرياضيني طوال القامة باملقارنة مع الرياضيني ذوي األطوال العادية 

ويالحظ أن املستوى العايل من .امة أثناء الراحة ميكن تفسريه بارتفاع مستوى التمثيل الغذائي لدى طوال الق
الدفع القليب اليت تالحظ لدى الرياضيني طوال القامة أثناء الراحة ال تعطي هلم ميزة التفوق أثناء أداء احلمل 
البدين وتدل على ذلك املقارنة بني مستوى الكفاءة البدنية لدى اموعتني حيث تزيد لدى اموعة األقل 

  طوال. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال -   :  دمــــــــــــــــــــــــــــــ

 الخصائص الفسيولوجية
مجموعة الطوال 

 سم 199 - 190
مجوعة الطول 

 سم215 - 200
  الدفع القلبي (لتر/دقيقة)

  حجم الضربة(مليلتر)
  معدل القلب(ضربة/دقيقة)

  معامل القلب (لتر/دقيقة/متر)
  استهالك األكسجين (مل/دقيقة)

  (مل/دقيقة)CO2اخراج 
 الكفاءة البدنية (كلغ/متر/دقيقة)

5.50  
90.9  
61.6  
2.50  
440  
311  

1845 

6.53  
99  

66.1  
2.68  
571  
409  

1715  
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يعترب الدم نسيج سائل امحر اللون من ضمن أشكال النسيج الضام جيري يف داخل اجلسم من خالل األوعية 
     .زما ومن خاليا الدم و يتكون الدم من البال؛ الدموية ( األوردة والشراييـن والشعـريات الدمويـة) 

 ). بالزما الدم -. الصفائح الدموية  -.خاليا الدم البيضاء  -.  خاليا الدم الحمراء -(  :يرتكب الدم من : مكونات الدم  -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوظائ -   : ف الدم ــــــــــ
  .نقل األكسجني اىل خاليا اجلسم و التخلص من ثاين أكسيد الكربون  - 
  .نقل اهلرمونات املختلفة من الغدد اىل األعضاء و أجهزة اجلسم   - 
  .محاية اجلسم من املكروبات واألمراض و كسب املناعة الالزمة ضد بعض االمراض بواسطة كرات الدم البيضاء - 
  .واسطة الصفائح الدمويةمحاية اجلسم من النزيف و ذلك ب - 
  .نقل املواد الغذائية بعد هضمها اىل مجيع خاليا اجلسم  - 
  ميكننا التعرف على كثري من األمراض اليت يصاب ا الفرد بواسطة حتليله للتعرف على نسبه  بواسطة الدم   - 

  . ومكوناته
الدم كما حيدث بالنسبة  يفيؤدى التدريب الرياضي إىل حدوث تغريات  تأثير الجهد البدني على الدم: -

وهذه التغريات نوعان، منها ما هو مؤقت، أي تغريات حتدث بصفة مؤقتة   ألي جهاز من أجهزة اجلسم األخرى
يا، وهي الدم إىل حالته ىف وقت الراحة، ومنها ما يتميز باالستمرارية نسب  كاستجابة ألداء النشاط البدين مث يعود

لفرتة معينة مما يؤدي إىل تكيف الدم ألداء  الرياضيممارسة التدريب   يفالدم نتيجة لالنتظام  يفتغريات حتدث 
  :ما يليوتشمل هذه التغريات  البدينالتدريب 

  .زيادة حجم الدم وحجم الهيموجلوبين والكرات الحمراء -أ
مقعرة ومستديرة وليس هلا نواة وحتتوي علي اهليموجلوبني واملاء ودهون وسكريات وأمالح كرات الدم الحمراء  -

يوم وتتجدد بنفس سرعة فقدها ويتوىل عملية تنظيم جتديد  120ومواد بروتينية عمرها يف جسم اإلنسان حوايل 
األكسجني وثاين أكسيد   ويفرز من الكليتني ومهمة خاليا الدم احلمراء هي محلنيهذه اخلاليا هرمون أرثربوت

احلمراء يف الرجل حوايل مخسة مليون خلية يف املليمرت املكعب أما عددها يف املرأة فهي  الدم عدد كرات .الكربون
  .حوايل أربعة ونصف مليون يف املليمرت املكعب

   البدين كما يلي: اجلهداستجابة ألداء  : تغيرات كريات الدم الحمراء -
 3ملم1مليون يف  6 - 5,50يالحظ زيادة كرات الدم احلمراء نتيجة النشاط العضلي حبيث تصبح  النوع األول:

وهذا النوع من تغريات الدم يالحظ بعد النشاط البدين ذو  ؛ويف نفس الوقت ال تتغري النسبة املئوية للهيموغلوبني
  . الشدة العالية يف فرتة زمنية قصرية

يتميز هذا النوع بزيادة نشاط األعضاء املسئولة عن تكوين خاليا الدم ويف نفس الوقت تقل بدرجة النوع الثاني:
بسيطة كرات الدم احلمراء مع زيادة كبرية يف اخنفاض نسبة اهليموجلوبني، كما يزيد نشاط أنزميات الدم وميكن أن 

 ويالحظ هذا النوع من التغريات عادة بعد يعود الدم إل حالته الطبيعية بعد هذا النوع من التغريات خالل يومني
  العمل العضلي املرتفع الشدة ولفرتة طويلة. 
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حيدث هذا النوع من التغريات مصاحبا لبعض األنشطة البدنية ذات احلمل املرتفع جدا لفرتة طويلة النوع الثالث:
وبناء على ذلك يقل عدد  (سباقات الدراجات االيت تستمر عدة أيام) حيث بط وظائف أعضاء تكوين الدم، 

كرات الدم احلمراء بدرجة كبرية، كذلك يقل حمتوى الدم من اهليموجلوبني وتنخفض املؤشرات امللونة للدم وميكن 
   أيام، وهذا النوع من التغريات يدل على زيادة حالة التعب. 6 أن يستمر االستشفاء إىل

 ةبعدم وجود اهليموجلوبني ولكنها تتميز عنها بوجود نوا كريات الدم احلمراء عن ختتلف: كرات الدم البيضاء -
يظهر حتت اهر باللون  وويف احلقيقة فإن اللون األصلي هلذه اخلاليا يعترب شفافاً لكنه نتيجة النعكاس الضوء فه

  : وتكون علي مخس صور هي آالف يف امللليمرت املكعب من الدم 10إىل  4000من  عددهااألبيض. ويبلغ 
تعترب خط الدفاع األول     : Neutrophil )اخلاليا العدلة أو متعددة أشكال النواة املعتدلة (النرتوفيل األولي: -

 .ضد العدوى 
تفرز مادة  تتزايد وتتكاثر عند ارتفاع درجة حرارة اجلسم   éosinophile يزينوفيلاإل:  اخلاليا احلمضيةالثانية :  -
  .األوعية الدموية فتسبب اتساعها  اليت تؤثر علىتامين ساله
    " تفرز مادة اهليبارين اليت متنع جتلط الدم يزوفيلنالتسمي   : Basophil )البازوفيل  (الخاليا القعدة الثالثة :  -
   "يتاليمفوسال خاصة بالعدوى طويلة املدى مثل ميكروب الدرن وتسمي"لرابعة:ا -
  . فهي مثل النيرتوفيل هي التهام البكرتيا» يتامونوسالوهي تأكل وتلتهم امليكروب وتسمي "  : الخامسة -
  البدين كما يلي: اجلهداستجابة ألداء  تغيرات كرات الدم البيضاء:  -

 12ألف إىل  1تتميز هذه املرحلة بزيادة غري كبرية للكرات البيضاء من  : المرحلة األولى: المرحلة الليفوسايتية

د من  10وتالحظ هذه الزيادة نتيجة زيادة الكرات البيضاء من نوع الليمفوسايت، بعد مرور  3ملم1ألف يف 
   بداية النشاط البدين.

، 3ملم1يف ألف  1.16تتميز بزيادة عدد الكرات البيضاء حىت تصل إىل   : المرحلة الثانية: المرحلة النتروفلية
، ويف نفس الوقت تقل اخلاليا  واليت يظهر من بينها خاليا مازالت صغرية وذلك نتيجة زيادة اخلاليا النرتوفلية

اإليزوفيل والليمفوسايت، وتظهر هذه املرحلة بوضوح بعد ابتداء العمل العضلي ذو الشدة املرتفعة بساعة إىل 
  ساعتني.  

املرحلة بزيادة كبرية جدا يف عدد كرات الدم البيضاء حىت تصل  هتتميز هذ  : : مرحلة التسمم المرحلة الثالثة
، وتزيد كمية الكرات الصغرية ويقل عدد اخلاليا الليمفوسايت وختتفي اخلاليا 3ملم1ألف يف  50-30 مابني

 األيزوفيل وتظهر هذه املرحلة بعد النشاط العضلي ذو الشدة املرتفعة لفرتة طويلة وظهور هذه املرحلة يدل على
  وصول الالعب إىل اإلجهاد. 

  : دمويةـــــــــــــــــــــــــــــــائح الــــــــــــــــــــــــــــــــالصف -
هي من العناصر غري السائلة العالقة يف بالزما الدم، وتظهر بشكل أجسام شبه صلبة مبعثرة يف الدم، وهي عبارة 

ليس هلا جدار خلوي خالية من النواة، تتولد من خاليا أولية كبرية تسمى ميكا   عن حطامات سايتوبالزمية
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إىل  250000ويبلغ عددها حوايل  .، تنشأ من اخلاليا الشبكية  كاريوسايت اليت توجد يف خناع العظم
 . وحتليلهامن الدم ، وفرتة حياا حوايل مخسة أيام يأخذها بعد ذلك الطحال لتفتيتها  3ملم1يف   500000

جتلط الدم عند حدوث إصابة فبذلك تساعد على إيقاف النزيف وعلى التئام  وظيفة الصفائح الدموية: -
   . اجلروح

  :  تغيرات الصفائح الدموية -
حىت تبلغ زيادة في عدد الصفائح الدموية يالحظ عند العمل العضلي  البدين كما يلي: اجلهداستجابة ألداء 

وقت الراحة خالل عدة ساعات بعد أداء احلمل البدين وهذه الزيادة يف الصفائح الدموية املرتبطة  ضعفها
بالنشاط البدين تقوي من قابلية الدم للتجلط واليت تعترب إىل جانب زيادة الكرات البيضاء رد فعل دفاعي 

تعمل على حتويل املادة   خبطورة النزيفالرتباطها البدين  اجلهدللجسم وتزداد أمهية زيادة الصفائح الدموية خالل 
الربوتينية السائلة إىل مادة صلبة أي من مادة الفبريوجنني إىل الفبريين ميزة الصفائح الدموية تتكون من خيوط 

   متصلبة الشكل تكون متجمعة حول جلد اإلنسان وذلك لتحول دون خروج الدم من اجللد .
  وية :ــــــــــــــة الدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاألوعي -

 متعترب هي اجلزء املكمل للجهاز الدوري حيث يقوم القلب بضخ الدم واألوعية الدموية تستقبل هذا الدم لتقو 
مك وتتميز الشرايين بسللقلب استكمال للدورة الدموية  ىبتوزيعه علي مجيع أنسجة اجلسم مث تعود به مرة أخر 

نسيج  ،نسيج ضام مث عضالت ناعمة  :فنجدها تتكون من أربعة طبقات كالتايل الطبقة العضلية في جدارها 
مطاط مث طبقة وعائية ملساء بينما األوردة تتكون من ثالث طبقات فقط وا صمامات داخلية تسمح بتحرك 

اه واحد وتتميز أيضا الشرايني بأا أكثر حتمال من األوردة إال أن األوردة أدق من الشرايني وأقل مسكا  إجت الدم يف
ونالحظ أيضا أن الشعريات الدموية صغرية جدا وتقوم مبهمة إمداد خاليا اجلسم بالغذاء واألكسجني وختليصها 

وظيفي للدورة الدموية حيث يتم من خالهلا  وتعترب الشعريات الدموية أهم جزء ؛من نواتج عمليات األكسدة 
األنسجة اليت  تبادل الغازات نظرا لطبيعة تكوينها من طبقة واحدة رقيقة وخيتلف عددها يف خمتلف فهي تزيد يف
م لم 40 إىل 8يزيد فيها التمثيل الغذائي كما خيتلف ضغط الدم يف خمتلف الشعريات الدموية حيث يرتاوح ما بني 

غط الدم ال يتساوى يف الشعرية الواحدة حيث يزيد يف اجلهة الشريانية ويقل يف اجلهة الوريدية . زئبق كما إن ض
ويف أثناء الراحة تعمل بعض الشعريات أما الباقي فيعمل أثناء النشاط البدين وتتفتح ويزيد سريان الدم املوضعي 

شعرية أثناء الراحة بينما يزيد أثناء النشاط  85 إىل 35من مساحة العضلة اهليكلية تعمل به  2ملم 1أن  حيث ثبت
 .شعرية  3000 إىل 2500البدين ليصل إيل 

تقوم األوعية الدموية بإمداد أعضاء اجلسم بالدم الالزم هلا ويزيد األوعية الدموية والتدريب الرياضي : تغيرات -
  : حجم الدم نتيجة 

  زيادة حجم الدفع القليب . - 
  إعادة توزيع الدم حيث يقل توجيه الدم إيل األعضاء غري العاملة ليتجه معظمه إيل األعضاء العاملة . - 

 

 

 




	 �� ������ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ     �� ������ ���� -  �����2 -  

 
20 

 

بني األعضاء العاملة وغري العاملة وأنسجة اجلسم من أهم استجابات اجلهاز  هيعترب زيادة الدفع القليب وإعادة توزيع
   .الدوري أثناء العمل العضلي

ذلك زيادة سريان  ىإمداد الدم ألجزاء املخ يتغري تبعا لتغري هذه األجزاء وكمثال علإمداد املخ بالدم ثبت أن  - 
يف الوقت ؛ أزيد من مستواها أثناء الراحة  %50 الدم يف املناطق املسئولة عن احلركة أثناء النشاط احلركي حبوايل

  الذي ال يتغري سريان الدم الكلي للمخ .
وظائف املخ احليوية وال تتأثر األوعية الدموية يف املخ  ىأمهيته يف احلفاظ عل حيث أن ثبات استمرار الدم باملخ له

بدرجة كبرية بتأثريات األعصاب السمبثاوية وكذلك اهلرمونات ويؤدي توتر األكسجني بالدم الشرياين إيل تأثري 
وعادة يبقي توتر ،فعند نقص األكسجين تتسع األوعية الدموية وعند زيادته تضيق عكس ثاين أكسيد الكربون 

األكسجني يف الدم الشرياين بدون تغيري يف الظروف العادية وكذلك عند أداء العمل العضلي فيما عدا حالة 
 املرتفعات .
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  :الجهاز التنفسي و الجهد البدني - 
  

الطاقة الالزمة حلياة اخلاليا وقدرا أهم حاجة للجسم هي األكسجني ، ألنه ضروري جلميع عمليات التغذية وإنتاج 
اجلسم االستغناء عن األكسجني ألكثر من أربع دقائق فقط ؛ويتم  ععلى القيام بوظائفها احليوية ، وال يستطي
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التنفسي عرب الرغامى احلصول على األكسجني من اهلواء اجلوي بواسطة عملية التنفس (الشهيق) اليت يقوم ا اجلهاز 
والقصبتني إىل الرئتني. وتشمل كل رئٍة كثريًا من القصيبات ، واليت تتفرع إىل ُشعيبات تنتهي بعدٍد ال حيصى من 
احلويصالت اهلوائية (أو االسناخ) املبطنة بأغشية رقيقٍة جدًا جيري عربها تبادل الغازات بينها وبني الشعريات الدموية 

(حتت الرئتني) على تشغيل الرئتني    واحلجاب احلاجز  )األضالع؛ وتعمل العضالت الوربية (بني اليت حتيط باألسناخ 
  مث تدفعه خارجهما يف فرتاٍت منتظمة . إليهماء كالكري (منفاخ احلداد)، تسحب اهلوا

 :يقوم التنفس بالوظائف التالية:  وظائف التنفس -
تزويد اجلسم باألكسجني من اجلو إىل الرئتني، مث أكسدته يف الرئتني، بفضل الضغط اجلزيئي لألكسجني يف  -1

 .األسناخ واألوعية الدموية
 .الضغط اجلزيئي له يف اخلاليا واألوردة واالسناخ طرح ثاين أكسيد الكربون وذلك بفضل فرق -2
 .القاعدي  احملافظة على التوازن احلامضي -3
   .حرارة اجلسم نتيجة لعمليات االحرتاق واهلدم والبناء داخل اجلسم  احملافظة على -4
يدخل اهلواء إىل جهاز التنفس بفعل حركة عضلة احلجاب احلاجز أو   : )التنفس ميكانيكية(آلية التنفس  -

ا معا وتقسم ميكانيكية أو آلية التنفس إىل مأو نتيجة لعمله (العضالت الوريبية) الضلوعبني بفعل عضالت 
  عملييت الشهيق والزفري.

من فراغ األنف  تبدأتعين دخول اهلواء إىل الرئتني عن طريق املسالك أو املمرات اهلوائية اليت : عملية الشهيق  -1
فالشعيبات اهلوائية وأخريا احلويصالت اهلوائية وهناك يتم تبادل  فالبلعوم فاحلنجرة فالقصبة اهلوائية فالشعب اهلوائية 

  .األكسجني وثاين أكسيد الكربون 
فهي تتم عادة نتيجة صغر جتويف الصدر ، ملية معاكسة تعقب عملية الشهيق وهي ع:  عملية الزفير –2

فيقل تبعا  ، واحلجاب احلاجز وارتداد األضالع وتقارا ) الضلوع بني العضالت(بسبب ارختاء عضالت الصدر 
مما  ، لذلك حجم الفراغ الصدري ويضغط على الرئتني ومن مث تعود الرئتان إىل االنكماش مبرونتهما الطبيعية

، وبالتايل يندفع اهلواء ضغط اهلواء الداخلي عن اهلواء اخلارجي أو ارتفاع يسبب خروج هواء الزفري نتيجة لزيادة 
  واء الشهيق ولكن بطريقة عكسية.ويسلك هواء الزفري نفس الطريق الذي سلكه ه

؛ البصلة السيسيائية و  قشرة الدماغ وهي املراكز العليا توجد مراكز التنفس يفالضبط العصبي للتنفس:  -
يضبط التنفس عصبيا بواسطة مركز للتنفس يقع أسفل الدماغ ويتكون من منطقتني ، واحدة معنية بالشهيق 

املعنية بالشهيق املنبهات احملفزة  اىل عضالت احلجاب  األعصاب؛ يف الوقت الذي تبعث فيه بالزفري  واألخرى
  الزفري . إيقاف، فإا ترسل أيضا منبهات مثبطة لتخفيف أو  واألضالعاحلاجز 

: إثارة هذا املركز يؤدي إىل تقلص أو انقباض مجيع عضالت الشهيق وإذا استمرت إثارته لفرتة   مركز الشهيق - 
  .يف الدم  co2طويلة تؤدي إىل املوت بسبب تراكم 
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: إثارة هذا املركز حتدث زفريًا طويًال يستمر من دقيقتني إىل ثالث دقائق وال تؤدي إثارته املستمرة   مركز الزفري - 
يف الدم يتنبه مركز الشهيق ويبدأ بالعمل فورًا وحتدث عملية الشهيق  co2للموت حيث إنه مبجرد ارتفاع معّدل 

  وما جتب مالحظته أن إثارة املركزين معاً حتدث تشنجاً شهيقياً ويتصالن فيما بينهما بأعصاب موصلة متبادلة.
اجلهاز التنفسي يعمل على  :  بواسطة جهازين اإلنسانتتم عملية تبادل الغازات عند : الغازي التبادل -

 اجلهاز الدموي؛ بينما يقوم من الرئتني اىل اجلوco2 إخراج على يعمل وأيضاالرئتني  إىلمن اجلو  O2 إدخال
تتم عملية تبادل الغازات بني اجلهازين ؛   الرئتني إىلمن اخلاليا  co2 اخلاليا ونقل إىلمن الرئتني  O2 نقلب

  : هي مراحل بأربع الغازي التبادل عملية ومتر، االنتشار بواسطة
 . التهوية الرئوية وتدعى ، الرئوية واحلويصالت اجلو هواء بني الغازات تبادل - 
  الدموية الرئوية والشعريات احلويصالت بني الكربون أكسيد وثاين األكسجني تبادل - 
 . الدم يف الكربون أكسيد وثاين األكسجني نقل - 
  . الدموية واخلاليا الشعريات بني الكربون أكسيد وثاين األكسجني تبادل - 

  طبيعية املستنشق اهلواء يف co2 نسبة تكون عندما: الجو هواء في الموجود الكربون أكسيد ثاني تأثير -1
 يزداد  03 %إىل التنفس هواء يف co2 نسبة ارتفعت إذا الشخص تنفس على تغيري أي حيصل ال 0.05 %   

 التنفس سرعة تزداد  05 %حوايل إىل ارتفعت إذا؛ التهوية فرط ذلك ويدعى بطيئة سرعته وتبقى التنفس عمق
 ويصاب واهلمود اخلمول وأصاما والتنفسية الدورانية الوظائف تباطأت   06 %حوايل إىل ارتفعت إذا، و وعمقه

  . واإلغماء والدوار بالصداع الشخص
فإذا %  20.95إن النسبة املئوية لألكسجني يف اهلواء اجلوي  :تأثير نقص األكسجين في هواء الجو -2

وبذلك تزداد كمية األكسجني يف األسناخ الرئوية  سيزداد سرعة وعمقاً فإن التنفس  % 13اخنفضت إىل أقل من 
من األسناخ فيقل عمق التنفس لفرتة قصرية يعود بعدها التنفس إىل عميقًا بسبب جتمع ثاين  co2فتطرد كمية 

ويدعى التنفس عندها ، وهكذا يتغري عمق التنفس بصورة متناوبة بالزيادة والنقصان،  أكسيد الكربون ثانية
  بالتنفس الدوري المتناوب

ختضع عملية التنفس إىل عدد من التغيريات اليت تطرأ على جسم :  العوامل المؤثرة في عملية التنفس  -
  اإلنسان وهذه العوامل والتغيريات هي:

منطقة حتت املهاد دورًا يف اضطراب عملية التنفس، وميكن مالحظة ذلك أثناء  :تلعب عوامل عصبية مركزية -1
قشرة الدماغ دورًا يف تغيري عملية التنفس أثناء الضحك أو ، كذلك تلعب االنفعال حيث تزداد سرعة التنفس

  الكالم أو االنتباه.
للدم يعمل على اضطراب املراكز التنفسية العصبية املركزية،  إن حدوث أي تغيري كيميائي  : عوامل كيميائية -2

إحدامها مباشرة على املراكز العصبية التنفسية والثانية ويؤثر بالتايل على عملية التنفس، ويتم هذا التأثري بطريقتني: 
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م، وأهم العوامل غري مباشرة أي منعكس عن طريق املستقبالت املوجودة على جدران الشرايني األر والسبايت العا
 .) ومعدل كل من األكسجني وثاين أكسيد الكربونPHاملؤثرة على التنفس هي درجة احلموضة (

واألعمال الشاقة اليت تزيد من سرعة التنفس مما يؤدي إىل زيادة احلاجة إىل البدين اجلهد   :عوامل آلية -3
 .األكسجني

 .املستقبالت التنفسيةاألمل يزيد من سرعة التنفس بتأثري منعكس بواسطة  - 
 .االنفعال يزيد من سرعة التنفس بتأثري منعكس بواسطة املستقبالت التنفسية - 
 .مثل ختريش املمرات اهلوائية بالغبار والغازات يزيد من سرعة التنفس بتأثري منعكس   :عوامل ظرفية  -4
   املشاكل أبرزها :يتعرض اجلهاز التنفسي يف االنسان لبعض بعض مشاكل الجهاز التنفسي :  -
نتيجة امتالء احلويصالت بالسوائل وباخلاليا الدموية البيضاء ، ويرتتب عن ذلك نقص التهاب الرئة :  -1

  حد كبري . إىليف الدم  األكسجني
يناسب عملية  وحيل حملها نسيج ليفي غليظ غري مرن ال أنسجتهاحيطم  إذالسل : يصيب هذا الداء الرئتني  -2

  وبالتايل تتجمع كمية كبرية من اهلواء ، مما يسبب انتعاش البكترييا .الزفري ، 
  انتفاخ الرئة وسرطان الرئة ، والربو والزكام واالنفلونزا . -3
 :  أرقام عن الجهاز التنفسي -
  .لتر ½كمية اهلواء الداخل إىل الرئتني خالل عملية الشهيق تبلغ   إن- 
 .مرة يف الدقيقة عند اإلنسان البالغ  12 – 16عدد مرات التنفس يف حالة السكون تبلغ  إن - 
يف الدقيقة، وهذه الكمية ميكن أن تزيد إىل لتر  6كمية اهلواء الداخل إىل الرئتني واخلارج منها يبلغ تقريبا   إن - 

 .أضعاف عند اهود العضلي الكبري 10
 .تقريبا مليون  300 عدد احلويصالت اهلوائية يف الرئتني يبلغ إن - 
  .إذا كانت هذه الرئة تؤدي وظيفتها بصورة صحيحةبرئة واحدة ميكن لإلنسان أن يعيش  - 
ميكن قياس خيتلف حجم هواء التنفس الذي نتنفسه باختالف ظروف التنفس ، :  الرئوية جامـــــــــــاألح -

كما ميكن باستخدام جهاز   . Spirometer الرتكيب يسمى االسبريوميرت باستخدام جهاز بسيطاألحجام الرئوية 
، واهلواء   الرئتني أي هواء الشهيق إىلتسجيل منحنيات كل من اهلواء الداخل   Spirograph  االسبريوجراف

 أربعةهنالك  أنجانب احتياطي كل منهما ، يف ضوء ما تقدم جند  إىل،    اخلارج من الرئتني وهو هواء الزفري
   : سعة للرئتني أقصىرئوية ميكن لنا قياسها وتكون يف جمموعها  أحجام

  :  TIDAL VOLUME ( .T.V ) )حجم الهواء المد جذري( )اهلواء الدوريحجم (حجم هواء التنفس -1
لدى الشاب البالغ ما   هي كمية هواء الشهيق والزفري املتنفس يف املرة الواحدة حيث يرتاوح عدد مرات  التنفس 

مرة / دقيقة أثناء التدريبات الرياضية الشاقة وقد ترتاوح لدى الالعبني االوملبيني من اجلنسني ما بني  45 – 35بني 
، ويرتاوح حجم هذا اهلواء لدى الشخص البالغ ما بني   عمرة / دقيقة أثناء منافسات التزجل السري 76 – 60
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 أدناهلدى البعض ويوضح الشكل   ل 1حنو  إىلملل يف املرة الواحدة يف حالة الراحة وقد يصل  500 – 350
وحجم  سالتنفمن حيث عدد مرات  واملرأةمنحنيات احلجم املد جذري والشهيق الزفري اهلادئ ومقارنة بني الرجل 

هذا ، يف حالة الراحة  البالغني األشخاصاملستخلص ومتوسط كل منهم وذلك لدى  واألوكسجنيفس هواء التن
يف حالة التدريبات  أما .مرة/د 25 -  20دون سن البلوغ ما بني  األطفالويرتاوح معدل التنفس الطبيعي لدى 

املستهلك لدى الرياضيني املمارسني ل/ مرة ، ويقدر احلجم  3 – 2ما بني  إىلفريتفع حجم هواء التنفس   الشاقة
لدى   ل/ د 208 إىلل/ د، وارتفع  200 إىلل/ د ،يف عدة دراسات وصل  160بنحو   لرياضات التحمل

الكبرية فان حجم التنفس  األحجاماحملرتفني من العيب كرة القدم عند التدريب على العجلة  وعلى الرغم من هذه 
  . حليويةا السعةمن  %55ــ نادرا ما ختطى نسبة ال

كمية اهلواء اليت ميكن استنشاقها عالوة على الكمية املستنشقة يف احلالة : الحجم االحتياطي لهواء الشهيق -2
(( حجم اهلواء املستنشق  ـــــللشهيق او احلجم املكمل ، ويعرف ب األقصىالعادية ، وهو ما نطلق عليه احلد 

   . لرت تقريبا 3.5 إىل 2.5 )) ويرتاوح حجمه ما بني اإلضايف
اخلارج مع هواء الزفري ويعين كمية اهلواء املطرودة  اإلضايفهو حجم اهلواء  :  الحجم االحتياطي لهواء الزفير -3

 1,5اىل 1عالوة على كمية هواء الزفري يف احلالة العادية يعرب عنه بأقصى زفري ميكن إخراجه ويرتاوح حجمه ما بني 
  . لرت تقريبا لدى الشخص متوسط احلجم

كمية اهلواء املتبقية يف الرئتني واملمرات اهلوائية بعد خروج هواء    بأنهيعرف هذا احلجم :  الحجم المتبقي - 4 
لرت تقريبا  1,2 إىل 1نظرا لعدم خروجها مع هواء الزفري ، وترتاوح ما بني ، وهذه الكمية تسمى باملتبقية  ،الزفري 
  . لرت تقريبا لدى الذكور 1,4 إىل 1,2، وما بني  اإلناثلدى 

يطلق مسمى السعات الرئوية نظرا الستخدامها كمعايري لقياس الوظائف الرئوية ، :  عات الرئويةــــــــــــــــــــــالس -
  : وتزيد لدى املدربني ، وهذه السعات هي % 25 – 20بنسبة ترتاوح ما بني  اإلناثوتقل هذه السعات لدى 

حجم من اهلواء ميكن استنشاقه عالوة على الشهيق يف احلالة الراحة ويقدر حجم سعة  أقصى : سعة الشهيق -1
  .لرت هواء 3.5الشهيق بنحو 

الزفري العادي  إطالقعبارة عن كمية اهلواء املتبقية بالرئتني واملمرات اهلوائية بعد  :السعة الوظيفية المتبقية -2
  . اإلناثلرت تقريبا لدى  1.8لرت تقريبا لدى الذكور وبنحو  2.4بنحو وتقدر 

  
  : والسعات الحيوية بالملليلتر األحجاممتوسط جدول يبين 

  القياس
  ذكور

  سنة 30الى 20من 
  اناث

  سنة 30الى 20من 
  ذكور

  سنة 60الى 50من 
  500  500  600  الحجم المد الجذري 

  2600  2400  3600  سعة الشهيق 
  2100  1900  3000  حجم احيتياطي الشهيق 
  1000  800  1200  حجم احتياطي الزفير 

  3600  3200  4800  السعة الحيوية 

 

 

 




	 �� ������ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ     �� ������ ���� -  �����2 -  

 
25 

 

  2400  1000  1200  الحجم المتبقي 
  3400  1800  2400  السعة الوظيفية المتبقية 
  6000  4200  6000  السعة الرئوية الكلية 

  :  والسعات الرئوية األحجامالعوامل المؤثرة في  -
 قوة وعضالت التنفس  -  . الطول والوزن واجلنس  -    ) املرحلة العمرية ( السن - 
                  عمق كل من الشهيق والزفري أي عمق التنفس-  .اختالف وضع اجلسم -   عدد مرات التنفس بالدقيقة  - 
 حيث :التدريب الرياضي من  -   .  العادات والطباع  - 
  . العمر التدرييب لالعب –ج    احلالة التدريبية لالعب . - ب    نوع النشاط الرياضي التخصصي . –أ   
   تلخص هذه االستجابات فيما يلي:ت  لجهد البدني:لاستجابات الجهاز التنفسي  -
ثالث إىل أربعة  يلايتضاعف معدل التنفس عند أداء اجلهد البدين ليصل إىل حو  استجابات معدل التنفس: -1

أضعاف قيم الراحة عندما تكون درجة احلمل عند املستوى األقصى، وهذا يعين أن معدالت التنفس قد تصل يف 
   مرة/الدقيقة. 50 - 35هذه احلالة إىل 

ملل  500مقدار حجم التنفس يف حالة الراحة مبتوسط قدره  استجابات حجم هواء التنفس العادي: -2
أضعاف قيم  6أي مبقدار  ملل 3000ويتضاعف هذا احلجم نتيجة لتدريبات اجلهد األقصى ليصل إل حنو 

   الراحة تقريبا.
عندما تصل درجة احلمل البدين إىل مستوى اجلهد األقصى فإن حجم  استجابات حجم التهوية الرئوية: -3

عند مستوى اجلهد البدين   ل/د 120ويرتفع ذلك املقدار إىل ما يزيد عن  / د ل 80إلىالتهوية الرئوية يصل 
ضعف  20 -12وهذا يدل على أن زيادة حجم التهوية عند أداء تلك املستويات من اجلهد تصل إىل   اهد

   مقدار قيم الراحة أو أكثر ويرتبط ذلك بزيادة استهالك الطاقة الالزمة ألداء اجلهد.
تتضاعف معدالت التبادل الغازي عند أداء اهودات البدنية مرتفعة  ل غازات التنفس:استجابات تباد -4

   ضعف معدالا يف حالة الراحة، وترتبط تلك الزيادة حبجم التهوية الرئوية.  30 -20الشدة لتبلغ حنو 
يكون معدل استهالك األكسجني يف حالة الراحة يف حدود استجابات استهالك األكسجين:  -5

الشدة القصوى ليبلغ حنو  إىلالقصوى من ويرتفع عند أداء تدريبات التحمل ذات الشدة األقل /دقيقة ملل250
   ضعفا تقريبا.  25- 20مقدار  إىلل /دقيقة مبعىن أنه يتضاعف  6 -5
حتت تأثري اجلهد البدين يزيد حجم اهلواء املتبقي بالرئتني بعد إطالق  :استجابات الهواء المتبقي في الرئتين -6

أقصى زفري، ويساعد ذلك على عدم اختالل مكونات هواء احلويصالت الرئوية حتت اجلهد املبذول وخاصة 
  بالنسبة لغازي األكسجني وثاين أكسيد الكربون.  

يولوجية تصاحب اجلهد البدين ، وختتلف فس تأثرياتهنالك عدة : الجهد البدني على التنفس تأثير -
اجلهد البدين  أنالتدريبية  وكذلك نوع النشاط الرياضي املمارس  ومما ال شك فيه  األمحالباختالف مكونات 

   : التأثرياتتلك  أهمالواضح على اجلهاز التنفسي  ومن  أثرهيرتك 
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   . ضعف حالة الراحة يف حالة اجلهد البدين املفرط (الشاق ) 30 إىل 20ارتفاع معدل تبادل الغازات من حنو  – 1
 200 – 150زيادة معدل التهوية الرئوية زيادة كبرية ترتاوح ما بني  إىلزيادة سرعة وعمق التنفس مما يؤدي  – 2
  .  لدى الرياضيني املتميزين/د ل
  : إىلمما يؤدي    زيادة النشاط القليب الوعائي – 3
     ارتفاع معدل التهوية الرئوية . –أ  

  . األكسدةزيادة شدة عمليات  –ب 
   .املستخلصة ( املمتصة ) بالرئتني يف الدقيقة  األوكسجنيزيادة كمية  –ج  

   زيادة حجم الدم املدفوع يف الدورتني الدمويتني يف الدقيقة . –د 
 5000 – 4500حنو  إىلد يف حالة الراحة  مللرت/ 350 – 250من  األوكسجنيارتفاع معدل استهالك  – 4

   ملليلرت / ديف حالة اهود .
زيادة  إىلالعرق ونقص املاء يف الدم ، مما يؤدي  إفرازلوبني بالدم ، نتيجة لزيادة معدل جزيادة تركيز اهليمو  – 5

  . باألوكسجنيقدرة الدم على االحتاد 
 80 – 60العضلية ، اذ تستخلص خاليا اجلسم من  باألنسجةمن الدم  األوكسجنيزيادة معدل استخالص  – 6
  يف حالة اهود  أكثرل او لم 150 إىلدم يف حالة الراحة وترتفع هذه النسبة لتصل  لرت 1من كل  أوكسجنيل لم
باحلويصالت الرئوية كنتيجة الرتفاع معدل ثاين اوكسيد الكاربون  األوكسجنيارتفاع معدل استخالص  – 7

  اهود . أثناءبالعضالت العاملة  األوكسجنيواخنفاض كمية 
  جدول يوضح تأثير الجهد البدني على التنفس

  في حالة الجهد  في حالة الراحة  التأثير الفسيولوجي
  30الى  20من   ...................  تبادل الغازات (ضعف)  ارتفاع معدل 

  200الى  150من   7,65الى  6,8من   معدل التهوية الرئوية (لتر / دقيقة )
  5000الى  4500من   350الى  250من   استهالك االوكسجين (ملليلتر / دقيقة)

  أو اكثر 150من   80الى  60من   استخالص االوكسجين بالخاليا العضلية  (ملليلتر / لتر دم )

  
  
  :  التغيرات والتكيفات الفسيولوجية المصاحبة للجهد البدني -
 : التغيرات الفسيولوجية -
 . زيادة السعة احليوية وبالتايل زيادة حجم التهوية الرئوية – 1
  زيادة الكفاءة الرئوية من حيث العمل الوظيفي والرتكيب التشرحيي. – 2
 زيادة سرعة وعمق التنفس ، وتناسب ذلك وحجم اجلهد البدين املبذول. – 3
 كأحد خملفات التمثيل الغذائي .  الكربونسرعة التخلص من ثاين اوكسيد  – 4
 العضلية واألنسجةباحلويصالت الرئوية  األوكسجنيارتفاع معدل استخالص  – 5
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   بيوت الطاقة ) . امليتوكوندريا ( أجسامزيادة حجم نشاط  – 6
  :  التكيفات الفسيولوجية -

  سرعة االستجابة للمنبهات العصبية الالارادية مبركز التنفس باملخ . – 1
 املخ . إىلاحلسية املنبهة من املستقبالت الكيميائية  اإلشاراتسرعة انتقال  – 2
 .  حالتها القلوية إىلالدم   سرعة عودة محوضة – 3
 . لألداءاملعوقة   األوكسجنيعدم ظهور ظاهرة دين  – 4
   التنافسي . أوومكونات احلمل التدرييب  األوكسجنيتناسب معدل استهالك  – 5
   ). األداءاحلالة الطبيعية يف مرحلة استعادة الشفاء ( عقب  إىلسرعة العودة  – 6

  االحجام والسعات الرئوية 

 التعريف األحجام و السعات الرئوية
 الحجم بـــــ ملل

 التغيرات اثناء التدريب
 سيدات رجال

 زيادة 500 600 حجم هواء الشهيق او الزفير مع كل مرة تنفس حجم هواء التنفس العادي
 نقص 1900 3000 اقصى حجم للشهيق بعد نهاية الشهيق العادي احتياط الشهيق
 نقص قليل 800 1200 اقصى حجم للزفير بعد الزفير العادي احتياط الزفير
 زيادة قليلة 1000 1500 الهواء المتبقي في الرئتين بعد نهاية اقصى الزفير الحجم المتبقى
 نقص قليل 4200 6000 حجم الهواء في الرئتين بعد اقصى الشهيق سعة الرئةالكلية
 نقص قليل 4600 6000 اقصى حجم لهواء الزفير بعد اقصى شهيق السعة الحيوية

الحيوية الكليةالسعة   
اقصى حجم لهواء الزفير بعد اقصى شهيق باقصى 

 سرعة
 نقص قليل 3200 4800

 زيادة 2400 3600 اقصى حجم للشهيق من مستوى العادي في الراحة السعة التنفسية
 زيادة قليلة 1850 2400 حجم الهواء في الرئتين عند مستوى الزفير العادي السعة التنفسية الوظيفية
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  :و الجهد البدني الجهاز العصبي -
  

املتباين الذي تقوم به أعضاء اجلسم املختلفة ويتعاون يف هذا  هو اجلهاز الذي ينظم أوجه النشاط اجلهاز العصيب 
النبيلة يف اجلسم ، ويبىن من خاليا عصبية عديدة اهلرموين ويعترب اجلهاز العصيب من أهم األجهزة  اال مع اجلهاز
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واليت تتألف من جسم اخللية،واحملور  للجهاز العصيب  األساسية، ومن الوحدة  )Neuronsتدعى العصبون (
 والتفرعات الشجرية  .

 لية عصبية من : اخلتتكون  : الخلية عصبية -
يتميز جسم اخللية بأشكال متعددة مثل الشكل الكروي او البيضوي او املغزيل او :  العصبيةالخلية جسم  1-

وال حتتوي اخللية العصبية على اجلسم  ،العضيات اخللوية تسبح فيه  اهلرمي وحيتوي جسم اخللية على السيتوبالزم 
 . املركزي وبذلك تفقد القدرة على االنقسام اخللوي

بعيدا عن  ةالعصبي ةطوال ومسكا من الزوائد الشجرية وينقل السيال أكثريكون احملور  :االسطواني  المحور -2
تسمى و  بغشائني مها غمد النخاعني او امليالني والغشاء العصيبختتلف احملاور يف كون بعضها مغطى و جسم اخللية 

ينشأ كل من النخاعني ، امليالينية والبعض االخر غري مغطى بغمد امليالني وتدعى االلياف الالميالينة  باأللياف
نتيجة  ويتكون هذا الغشاء والغشاء العصيب من اخلاليا الدعامية للجهاز العصيب احمليطي واملسماة خاليا شوان

خيتنق على امتداد احملور فيما يعرف بعقد راينفري  وملا . خلاليا شوان حول احملور  بشكل حلزوين لاللتفاف املتكرر
، وتشري األحباث  فإن االستثارة تقفز من عقدة إىل أخرىائية كانت عملية التوصيل على احملور ذات طبيعة كهرب

  .درة على التوصيل أسرع من اخلاليا عدمية امليالني إىل أن اخلاليا العصبية ذات امليالني هلا ق
خترج من جسم اخللية العصبية  (ألياف دقيقة جدا) تعرف بالشجريات الزوائد الطرفيةأو  التفرعات الشجرية -3

وتتشعب بشكل كبري لتزيد من السطح املعرض الستقبال املنبهات من تشعبات اخللية اليت تليها ، ومن الناحية 
( وحيدة القطب هلا حمور التشرحيية وتبعا لعدد احملاور االسطوانية تقسم اخللية العصبية اىل ثالثة اقسام هي : 

العصبية الفقرية ، ثنائية القطب هلا حموران اسطوانيان توجد يف قرنية العني واأللياف  األليافاسطواين واحد توجد 
مثل اخلاليا العصبية  السمعية والشمية ، متعددة االقطاب هلا تغصنات شجرية عديدة وبعضها له حمور اسطواين 

  . احلركية
   :للخلية العصبية خاصيتان أساسيتان مها : خصائص الخلية العصبية -
  .التوصيل -.  االستثارة - 

 املؤثرات احلسية سواء من البيئة اخلارجية أو الداخلية وهلا القدرة على توصيل فاخللية العصبية قادرة على استقبال
اخللية العصبية على  اإلشارات العصبية إىل أجزاء اجلسم املختلفة اليت تستجيب لتلك املؤثرات وبذلك تعمل

فتقسم اخلاليا العصبية إىل ثالثة أنواع أما حسب الوظيفة  اطات األعضاء املختلفةالتنسيق والتكامل بني نش
  رئيسية  هي :

: تعمل على نقل اإلحساسات من عضو االستقبال اىل اجلهاز العصيب املركزي و تنتشر  خلية عصبية حسية -1
  على اجللد و أعضاء حسية كالعني واألذن واللسان واألنف .

حركية  و حسية  موجودة يف الدماغ والنخاع الشوكي. تربط بني خلية عصبية موصلة (رابطة):خلية عصبية  -2
 هلا. بمناستقوم باستقبال ومبعاجلة احملفزات احلسية وإعطاء رد فعل 
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تعمل على نقل األوامر اىل أعضاء االستجابة اليت قد تكون إرادية او غري إرادية    خلية عصبية محركة : -3
وجتدر اإلشارة إىل أن اجلهاز العصيب ال يتكون كليًا من اخلاليا ، و  خططة أو امللساء أو الغددكالعضالت امل

وظيفتها  الدبق العصبيالعصبية فقط ، بل هناك بني العصبونات خاليا بنائية خمتلفة األشكال و الوظائف تدعى 
  نقل األغذية واألوكسجني اىل العصبونات ونقل الفضالت من العصبونات إىل الدم .

واجلهاز  اجلهاز العصيب املركزي:يتكون اجلهاز العصيب من قسمني رئيسيني مها : أقسام الجهاز العصبي -
  ).احمليطي( الطريف العصيب 

   الحبل الشوكي الدماغ ، و املركزي من يتكون اجلهاز العصيب:  الجهاز العصبي المركزي -1
من  ويتكون، يقع اجلهاز العصيب الطريف خارج اجلهاز العصيب املركزي (المحيطي ):الجهاز العصبي الطرفي  -2

 جلهاز العصيب الطريف بنقل اإلشارات العصبية مناويقوم ، واألعصاب الشوكية (املخية) ، األعصاب الدماغية 
املركزي إىل أعضاء احلركة   ومن اجلهاز العصيب ، أعضاء احلس وأعضاء اجلسم األخرى إىل اجلهاز العصيب املركزي

، باإلضافة إىل واحد  األعصاب القحفيةوُتسمى ويتكون من اثين عشر زوجاً من األعصاب تبدأ من الدماغ 
،وتعمل هذه (الشوكية)  األعصاب الُنَخاعية وثالثني زوجاً من األعصاب اليت تبدأ من النخاع الشوكي وُتسمى 

، لرتبط بني اجلهاز العصيب  جلسمشبكة تنتشر يف مجيع أجزاء ا األعصابتّكون و ؛ األعصاب كأسالك اهلاتف 
وحتتوي كل حزمة على  ويتكون العصب من حزم عصبية ،واحلبل الشوكي) ومجيع أجزاء اجلسم املركزي (الدماغ

ويوجد نوعان من  وتصل األعصاب إىل كل مكان يف اجلسم العصبية اآلالف من احملاور األسطوانية للخاليا
  :األلياف العصبية

، مثل:  من املستقبالت حتمل إىل املخ واحلبل الشوكي اإلشارات العصبية الواردة ة)ألياف حسية (داخل -
  .واألحشاء الداخلية مثل: األذن، والعني، ، ، واألعضاء احلسية األلياف املوجودة يف النسيج اجللدي

معظم األعصاب حتمل أن  إال، حتمل اإلشارات من اجلهاز العصيب إىل العضالت والغدد:   ألياف حركية (خارجة) -
اخلاليا العصبية  وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من، " املختلطة ، ويطلق عليها "األعصاب أليافاً من كال النوعني

 . موجودة يف مسار بعض األعصاب ، فإن أجسام بعض اخلاليا توجد يف عقد اجلهاز العصيب املركزي توجد يف
  
 وظائف الجهاز العصبي: -
  استقبال املعلومات من مجيع األجهزة احلسية بأجزاء اجلسم املختلفة ( الداخلية واخلارجية ) -1
تنظيم عملية إنتاج الطاقة الالزمة للنبضات العصبية احلركية اليت تستخدم يف النشاط احلركي أو لعمل الغدد  -2

   املتنوعة يف اجلسم.
  التنسيق بني نشاطات اجلسم املختلفة بشكل يؤدي اىل التكامل والرتابط واالتزان. -3
  اختاذ القرارات وإصدار االوامر لالستجابة بسلوك معني ملقابلة متطلبات املواقف املختلفة. -4
   احملافظة على استمرار العمليات احليوية باجلسم بشكل تلقائي للمحافظة على حياة الكائن احلي. -5
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 :والجهد البدني الجهاز العصبي  -
عملية التعلم احلركي والتدريب الرياضي تظهر التغريات الوظيفية نتيجة :  الجهاز العصبي والتعلم الحركي -1

، وأوضح مثال  حتسني عملية االستثارة والكف وبالتايل تنعكس قوة العمليات العصبية ىاالجيابية واليت تنعكس عل
   ذلك مراحل التعلم احلركي وتشمل: ىعل
يتميز نشاط املخ بزيادة االستثارات غري املطلوبة، وهذا يعين :  مرحلة اكتساب التوافق األولي للمهارة الحركية - أ

اإلشارات العصبية يف مراكز عصبية  تفوق عمليات اإلثارة العصبية يف بادئ األمر، األمر الذي يؤدي إىل انتشار
ري مطلوب اشرتاكها يف األداء احلركي وإعطاء األوامر هلا غمتعددة وينتج عن ذلك إثارة عدد كبري من العضالت 

بالنشاط واالستجابة احلركية األمر الذي جيعل األداء احلركي يبدو صعبا ومتوترا ويرتبط بالعديد من احلركات الزائدة 
  نبية وبذلك حيتاج الفرد إىل املزيد من الطاقة الذي يؤدي بالتايل اىل سرعة الشعور بالتعب.واحلركات اجلا

يتم تثبيط املراكز العصبية مع تقليل اإلشارات العصبية  : مرحلة اكتساب التوافق الجيد للمهارة الحركية -ب
الزائدة وهذا يعين ظهور ما يسمى بعملية الكف أي عملية إبطال مفعول التنبيهات اليت ال ترتبط بصورة أساسية 

ة وبالتايل بأداء املهارة احلركية األمر الذي يؤدي إىل زيادة القدرة على التميز وحتسن األداء التوافقي للمهارة احلركي
التخلص من التوتر العضلي الزائد واحلركات اجلانبية اليت ليست هلا عالقة باملهارة احلركية، ويأخذ األداء املهاري 

  احلركي يف التحسن تدرجييا من خالل عملية التدريب املنظم ومن خالل إصالح األخطاء أول بأول.
لتوازن بني عمليات النشاط العصيب أي التوازن بني حدوث ا يتم مرحلة إتقان وتثبيت المهارة الحركية: -ج

عمليت االستثارة والكف وخالل هذه املرحلة ميكن التدريب على أداء املهارة احلركية حتت خمتلف الظروف واليت 
تتميز بالزيادة التدرجيية لتوقيت احلركة واستخدام القوة واألداء يف ظروف تتميز بالصعوبة ميكن عن طريق ذلك كله 

وجيب علينا  قان أداء الفرد الرياضي للمهارة احلركية مع االقتصاد يف اجلهد وحدوث التناسق بني حركات اجلسم.ات
مراعاة أن اتقان وتثبيت املهارة احلركية والوصول ا إىل مرحلة األلية ميكن أن يتأثر بصورة سلبية يف حالة انقطاع 

  الفرد عن االنتظام يف التدريب لفرتة معينة. 
ستخدم لقياس استجابات ذي ياس اهلام الييعترب الزمن من املق الحركي: الجهاز العصبي وسرعة األداء -2

الالعبني نظرا ألن الوقت الذي يستغرقه الالعب يف أداء مهارة حركية معينة أو حماولة بدء مهارة حركية معينة ميكن 
ستغرقه الالعب يف يدد الوقت الذي حي، أي أنه بواسطة أدوات قياس الزمن  قياسه باستخدام أجهزة دقيقة للغاية

كما أن الزمن يستخدم أيضا يف قياس نوعني من االستجابات ؛أداء حركي معني أو إلاء استجابة حركية مطلوبة
بينما النوع الثاين  احلركية، مها االستجابة الظاهرة والكامنة يف ذات الالعب والنوع األول يطلق عليه زمن االستجابة

يطلق زمن الكمون وحيسب زمن الكمون من حلظة وصول اإلشارة العصبية إىل العضلة وحىت استجابتها احلركية 
  باالنقباض العضلي. 

املنافسة الرياضية تؤدي لظهور أعراض فسيولوجية مرتبطة :  الجهاز العصبي وحالة الالعب قبل المنافسة -3
   ما قبل املنافسة، ومت تصنيفها لثالث مراحل وتشمل:باجلهاز العصيب يف مرحلة 
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مستوي  ىوترتبط بعملية زيادة "اإلثارة" العصبية وهبوط عمليات "الكف"، مما تؤثر عل :  حالة حمي البداية -
  .الالعب 

   زيادة إفرازات العرق. -   زيادة سرعة نبضات القلب. -     زيادة عدد مرات التنفس. -  عراض الفسيولوجية:األ
   اإلحساس بالضعف يف الطرف السفلي. -    زيادة ارتعاش األطراف. -  زيادة ضغط الدم. - 

عدم ثبات  – ضعف التذكر.  -  االرتباك والشعور باخلوف. -   النرفزة القوية الواضحة. -  األعراض النفسية:
   تشتت االنتباه وعدم الرتكيز. -  احلالة االنفعالية.

الفيزيولوجية وما يرتبط ا من أعراض نفسية ميكن أن يتأثر أداء الالعب يف املنافسة بصورة كنتيجة هلده األعراض 
سلبية إال أن هناك بعض الباحثني الذين يرون أن بعض هذه التغريات ميكن أن تؤثر بصورة اجيابية على الالعب يف 

   عداده هلذه املنافسات.حالة تعود الفرد على مواجهة العديد من املواقف التنافسية خالل فرتات إ
ترتبط بعملية زيادة عمليات "الكف" وهبوط "اإلثارة" العصبية فتؤدي هلبوط مستوى : حالة عدم المباالة 

  .الالعب 
االرختاء يف معظم  -   اخنفاض عدد ضربات القلب. -    اخنفاض سرعة التنفس. -  عراض الفسيولوجية:األ 

   اخلمول احلركي. -    عضالت اجلسم وباخلصوص الكبرية.
   اخنفاض مستويات االنتباه واإلدراك. -  األعراض النفسية: 
وعدم املباالة وحالة انفعالية سلبية، وكنتيجة هلذه األعراض الفيزيولوجية وما يرتبط ا  اخنفاض التذكر والتفكري. - 

  من أعراض نفسية يتأثر الالعب يف املنافسة بصورة سلبية واضحة.
تتميز بالتوازن بني عمليات "الكف العصيب"  "اإلثارة العصبية" فتؤدي لظهور : حالة االستعداد للكفاح -

الالعب يف أحسن مستوي وتكون األعراض الفسيولوجية والنفسية يف أحسن مستوي هلا من حيث عدد ضربات 
  تذكر. القلب والتنفس والضغط واالستعداد العضلي من قبل العضالت املشاركة يف العمل والرتكيز واالنتباه وال

ويرى العديد من الباحثني أن الالعب يستطيع أن يظهر يف أحسن مستوياته يف غضون هذه احلالة، وجيب علينا   
مراعاة أن الفرتة الزمنية لظهور األعراض الفيزيولوجية هلذه احلاالت قد ختتلف طبقا للعديد من العوامل، إذ قد متتد 

ت أو الدقائق القليلة اليت تسبق االشرتاك الفعلي يف املنافسات أحيانا إىل بضع أيام أو قد تقتصر على الساعا
  الرياضية. 
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يقوم اجلهاز  الغددي ايل جانب اجلهاز العصيب بتنظيم معدالت النشاط الكميائي خلاليا وانسجة اجلسم املختلفة 
يتكون اجلهاز الغددي من جمموعة من الغدد ؛  مقارنة باجلهاز العصيبحيث تكون استجابة اجلهاز اهلرموين بطيئة 

  :وظيفتها انتاج اهلرمونات يف اجلسم  
جمرى الدم مباشرة  يفعبارة عن جمموعة متخصصة من اخلاليا تفرز مواد تسمى اهلرمونات :  الغدد الصماء

الغدد الصماء  معقدة للغاية تفرزهاهي مواد كيميائية فاهلرمونات ؛ أما   حيث تصل إىل خاليا اجلسم املستهدفة
( هرمون كلمة يونانية تعين  .إيل العضو املستجيب عن طريق الدمبكميات ضئيلة جدا حسب حاجة اجلسم إليها 

  .)املنشط أو املثري
  : في جسم االنسانوظائف الهرمونات  جدول يبن

األساسية الوظائف األعضاء المستهدفة الهرمون الغدد الصماء  

 الغدة النخاعية
 الفص األمامي
Anterion 

  GHهرمون النمو      
Growth Hormone 

 كل خاليا الجسم

زيادة النمو لكل األنسجة أعلى من المعدل  -
  الطبيعي

زيادة تمثيل  - زيادة معدل تحلل البروتين   -
  الدهون
  انخفاض معدل تمثيل الكربوهيدرات -

الدرقية الغدة TSHهرمون           التحكم في إنتاج الثيروكسين - 
  التحكم في إفراز هرمون قشرة النخاع - الغدة الكظرية ACTH     هرمون

PSH هرمون بروالكتين      
Follicle Sumulatting 

Horomon 
 المبيض و الخصية

نمو و إنتاج  -التحكم في إفراز اللبن   -
الحيوانات المنوية في الخصية و نمو البويضة في 

  األنثى
LH هرمون     

 
إفراز االستروجين و البسروجسترون و  - المبيض و الخصية

   التستوستيرون
 الفص الخلفي
Posterior 

 ADHهرمون       
Antidiuretic 

  التحكم في ماء الكلى و تنشيط ضغط الدم - الكلى

 الغدة الدرقية
Thyriod 

Oxytocin هرمون   اوكسيتوسين   
Thyroxine هرمون   الثيروكسين   

 
 

زيادة معدل  -النمو العضلي إفراز اللبن   -  كل خاليا الجسم  
  التمثيل الخلوي

  زيادة معدل ضربات القلب .  -

 هرمون    كالكيتونين
 

  التحكم في نسبة الكالسيوم بالعظام - العظام

  
  : في جسم االنسانوظائف الهرمونات  جدول يبن

  الوظائف األساسية  األعضاء المستهدفة  الهرمون  الغدة الصماء
  التحكم في نسبة الكالسيوم في العظام و الكلى  العظام  يرويدثهرمون بارا  الغدة الجار درقية

  الغدة الكظرية
  

  النخاع

  هرمون انبفرين
  نور ابنفرين 

  معظم خاليا الحسم
زيادة معدل  –زيادة الدم في العضالت  –الجيكوجين مثيل ت -ت

  التحكم في ضغط الدم –زيادة معدل استهالك االكسحين  –القلب 

  القشرة
  زيادة تركيز الصوديوم و البوتاسيوم -    الكلى  هرمون الدوستيرون
  والدهون  التحكم في تمثيل الكربوهيدارات -    معظم الخاليا  هرمون كورتيزول
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  الجهد البدنيأثناء وظائف الهرمونات يبين جدول  -
 الوظيفة  الهرمون الغدة

 الدرقية
Thyroxin  

   T4الثيروكسين 
  T3و   

   لتغطية احتياجات المجهود الرياضي من الطاقةزيادة المعدل االيضي  -
  ستهالك االوكسجين المستخلص بالخالياالعاملة اثناء النشاط الرياضي   -
   مما يساعد في سرعة اتمام العمليات االيضية .  زيادة كمية االنزيمات الخلوية -
   والدهون يتحكم في تمثيل المواد الغذائية مثل الكربوهيدرات والبروتينات -
له أهمية كبرى في نمو  -  .زيادة التنفس وضربات القلب يعمل على -   .الحمراء يعمل على زيادة عدد كرات الدم -

  الجسم ونشاط الجهاز العصبي

 الفوق كلوية
  األدرينالين

 النوادرينالين

   لعمل على توسيع األوعية الدموية في الجلد والعضالت لتوصيل الدم الكافي لها.ا -
انقباض األوعية الدموية مما يؤدي إلى رفع ضغط الدم وزيادة سرعة ضربات القلب وجدير بالذكر إن هذين الهرمونيين  -

 .حاالت الشدائد واالضطرابات والخوف واالنفعاالت والغضب ي فيزداد إفرازهما 

 
 قشرة الكظر

   اللدوسترونا
 لوالكورتيزو 

   الستمرار العطاء في الجهد البدني .تنشيط العمليات االيضية الالزمة  -
   االستجابة للضغوط المختلفة مثل حالة التعب او تغيرات البيئة الخارجية المحيطة ( حرارة أو برد ) اثناء الجهد البدني . -  
   تنبيه عمل القلب والدورة الدموية وفقا للمواقف التدريبية والتنافسية . -  
   في الدم وامداد العضالت بحاجتها منه .الحفاظ على نسبة سكر الكلوكوز  -  

   التكيف مع التدريبات الرياضية بخاصة القسرية ومقاومة التعب . -
 المشاركة في الحفاظ على التوازن االيوني تجنبا المراض الحرارة . -

 هرمون الجلوكاجون البنكرياس
وهرمون الجلوكاجون له تأثيرات كبيرة على ه، زيادة إفراز تؤثر المجهودات البدنية التي يستمر أدائها لمدة زمنية طويلة على  -

عمليات التمثيل الغذائي للكربوهيدرات وزيادة نسبة جلوكوز الدم . كما يزيد الهرمون أيضا من سرعة تحويل البروتينات إلى 
  جليكوجين.

الغدة 
النخامية 
 الخلفية

الهرمون ضد إدرار 
 البول

امتصاص الماء في الكلى وإعادته إلى الدم ويلعب ذلك دورا كبيرا في تنظيم التوازن المائي في يعمل هذا الهرمون على زيادة 
الجسم وخاصة مع زيادة عمليات التعرق التي تصاحب التدريبات الشاقة في الجو الحار, ويساعد في عمليات التنظيم 

 .لكظريةالذي تفرزه قشرة الغدة ا Aldosterone  المائي تلك هرمون االلدوستيرون

يفرز اإلندورفني استجابة للجهد البدين اهلوائي املعتدل : تأثير الجهد البدني على تركيز االندروفين في الدم -
األقل شدة إذا استمر اجلهد لفرتة طويلة.  اجلهد البدين وقد يفرز يف حالة ، دقيقة فأكثر 20الشدة الذي يدوم 

العنيف الذي ال يدوم إال لفرتة وجيزة، كعدو املسافات القصرية أو رفع األثقال، فال يعتقد  اجلهد البدين أثناء أما
    .الدم يتغري بشكل حمسوس مقارنة حبالة الراحة أن تركيزه يف

اليت يشعر ا العيب اجلري املنتظمون التدريب   ن اإلندورفين هو المسؤول عن حالة الشعور بالسعادةإ
دقيقة  30 – 20والبعض اآلخر قد يستغرق منه األمر  )،د10فبعضهم يفرز جسمه مادة اإلندورفني بعد حوايل (

   قبل شعوره حبالة السرور والسعادة النامجة من إفراز مادة اإلندورفني.

  اندروجينهرمون 
  هرمون استروجين

  المبيض –الخصية 
  المبيض –الخصية 

  نمو و تطور العمليات الجنسية -

  البنكرياس
  كل خاليا الجسم  االنسولين

زيادة تحلل الجلكوز  –خفض سكر الدم  –التحكم في جلكوز الدم 
  و الدهون

  لبروتنو ا الدهون زيادة تحلل -زيادة جلكوز الدم  كل خاليا الجسم  الجلوكاجون

  الهرمونانت الجنسية
  األعضاء التناسلية للذكور  هرمون تستوستيرون

نمو عالمات الذكورة لدى    –تحسن العمليات الجنسية الذكرية 
  الصغار 

  العضاء التناسلية   –الصوت    –الشعر    –

  األعضاء التناسلية لإلناث  هرمون استروجين
الدورة   -االعضاء االنثوية نمو  –العمليات  الجنسية االنثوية  تحسن

  الشهرية عالمات االنوثة
  التحكم في ضغط الدم  العظام  –قشرة الكلى   هرمون رينين   هرمونات الكلى 
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واستمرار التمارين سيؤدي أيضا إىل زيادة يف التنبيه العصيب السمبثاوي مع زيادة يف اإلنتاج القليب وزيادة الدورة 
ليت كان عليها اجلسم قبل االخنراط التنفسية، وإيقاف التمارين سيؤدي إىل تراجع هذه املظاهر والعودة إىل احلالة ا

يف التمارين وكل ذلك يدلل على وجود ترابط وتوافق منتظم بصورة مباشرة بني املركز العصيب احلركي وتغري إفراز 
 .اهلرمونات من الغدد

 :اهلرمونات على املنتظمة الرياضية التمارين ا تؤثر اليت الطريقة:  الغددي الجهاز على الرياضية التمارين تأثير -

 يزداد و والغضاريف العظام، قوة على يؤثر أنه كما الربوتني، تركيب عملية حيفز اهلرمون هذا أن يذكر :النمو هرمون -

   .'اإليروبيك' متارين تأدية فرتة إزدادت كلما النخامية الغدة تفرزه الذي النمو، هرمون إفراز معدل

 سدّ  على يعمل أنه كما. لآلالم املسّكن دور ويلعب النخامية، الغدة تفرزه آخر هرمون وهو:االندورفني هرمون -

 تأدية فرتة زادت كلما يزداد اهلرمون هذا إفراز معدل أن بالذكر اجلدير ومن. والقلق التوتر حدة من أيضا ويقلل الشهية،

  .ساعة النصف عن' اآليروبيك' متارين

 اهلرمون ويبقى الرياضية، التمارين ممارسة أثناء الدم يف يزداد التيستوسرتون هرمون إفراز معدل:التيستوسرتون هرمون -

  .التمارين إداء من االنتهاء بعد ساعات ثالث اىل ساعة من ترتاوح لفرتة الدم يف

 التمارين مبمارسة ددايز  اجلسم، يف الدهون خمزون تدمري عملية تسريع على اهلرمون هذا يساعد :نياإلسرتوج هرمون -

   .التمارين تأدية من االنتهاء بعد ساعات أربع اىل ساعة من ترتاوح لفرتة الدم يف اهلرمون ويبقى. الرياضية

 أنه كما. القلب يضخه الذي الدم كمية زيادة على ويعمل الكظرية، الغدة من اهلرمون هذا يفرز  :إيبينيفرين هرمون -

 وتعتمد. النشطة العضالت يف املخزنة الدهون تدمري على أيضا يعمل ' اجلاليكوجني'  من التخلص على اجلسم يساعد

  .   تستغرقها اليت الزمنية والفرتة التمارين قوة على اهلرمون هذا كمية

معدالت اإلنسولني تبدأ بالتناقص بعد مرور ما يقارب العشرة دقائق على بدء متارين :   هرمون اإلنسولني -
   .''األيروبيك

إفراز هذا اهلرمون يبدأ بعد مرور نصف ساعة على بدء ممارسة التمارين الرياضية، وذلك :   هرمون اجللوكاغون -
  .ألن نسبة سكر الدم تبدأ بالتناقص أثناء ممارسة التمارين الرياضية

  
  

  حققهاتالتي تنتجها الغدد والوظيفة التي الهرمونات يبين جدول  -
 الذي تنتجه الغدة  الهرمون  الغدد

المستهدف  العضو أو الجزء
 في الجسم

 الوظيفة التي يحققها الهرمون

الهيبوثاالمس 
(ماتحت 

  )المهاد

 يساعد على تنظيم إعادة إمتصاص الماء من الكليتين الكلتيان الهرمون المضاد الدرار البول
 ينبه انقباض الرحم الرحم الهرمون المعجل للوالدة

الهرمون المطلق 
 للكورتيكوتروبين

 اطالق لبن الثديينبه  الثديان

 ينبه اطالق الكورتيكوتروبين من الغدة النخامية الغدة النخامية الهرمون المطلق للثيروتروبين
 الثيروتروبين من الغدة النخامية  ينبه اطالق الغدة النخامية الهرمون المطلق للجونادوتروبين

 للحويصلة وهرمون اللوتنة من الغدة النخاميةينبه اطالق الهرمون المحفز  الغدة النخامية هرمون النمو
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  الغدة النخامية

 انسجة كثيرة هرمون النمو
يسبب نمو العظام وأعضاء عديدة في مرحلتي الطفولة والمراهقة ، ويحسن 

 القوة العضلية في البالغين ، ويرفع مستويات السكر في الدم
 هرمونات الدرقية من الغدة الدرقيةينظم افراز  الغدة الدرقية الهرمون المحفز للدرقية

 ينظم افراز هرمون الكورتيزول من الغدتين الكظريتين الغدتان الكظريتان الكورتيكوتروبين
 )ينبه افراز اللبن (إنتاج اللبن الثديان منشط افراز اللبن

 في الرجلينبه نمو البويضات في النساء والمني  المبيضان والخصيتان الهرمون المحفز للحويصلة

 المبيضان والخصيتان هرمون اللوتنة
يسبب اطالق البويضات وانضاجها في النساء، وينبه اطالق التستوستيرون في 

 الرجال

  الغدة الدرقية
 الخاليا الثيروكسين

ينبه استهالك الخاليا لألكسجين وينظم االيض في الخاليا، وهو وضروري 
 .للنمو والنضج الطبيعيين

 وظيفته مشابهة لوظيفة الثيروكسين الخاليا يودوثيرونينثالثي 
 يساعد على تنظيم مستويات الكالسيوم في الدم وبناء قوة العظم العظام كالسيتونين

الغدد جار 
  الدرقية

 ينظم مستويات الكالسيوم والفوسفات في الدم والعظام العظام والكليتان هرمون الجار الدرقية

  البنكرياس
 يرفع مستويات سكر الدم ليجعل الطاقة متاحة للجسم الكبد الجلوكاجون

 االنسولين
الخاليا الدهنية ، الكبد ، 

 العضالت
يزيد امتصاص وتخزين واستخدام الجلوكوز من قبل الخاليا، ويزيد انتاج 

 البروتينات وتخزين الدهون

الغدتان 
  الكظريتان

 معدل دقات القلب وضغط الدم ويزيد جلوكوز الدميزيد  الجهاز الدوري والكبد )ابنفرين (ادرينالين

 )نورابنفرين (نورادريناين
القلب والرئتان واالوعية 

 الدموية
 يزيد ضغط الدم

 (قد يكون له دور في دعم جهاز المناعة (ولكن وظائفه الرئيسية غير معروفة معظم األنسجة ديهيدروإبي أندروستيرون
 الصوديون والبوتاسيوم وينظم ضغط الدم ينظم تبادل الكليتان ألدوستيرون

 أغلب األنسجة كورتيزول
يلطف اإللتهاب، يساعد على المحافظة على ضغط الدم، ويؤثر أيضآ على 

 أيض الكربوهيدرات والبروتين والدهون

  المبيضان
  استروجين

 مسئول عن نشوء الخصائص الجنسية األنثوية الجهاز التناسلي األنثوي
 ينبه نضج البويضات المبيضان
 يهيء الرحم لزرع البويضات الرحم
 قد يحمي من األمراض اإلنحاللية مثل مرض ألزهايمر المخ

 قد يساعد على إلتئام الجروح األنسجة
 ينبه نمو األوعية في بطانة الرحم تمهيدآ لتحولها إلى مشيمة الرحم بروجسترون

  الخصيتان
 الخصيتان تستوستيرون

نشوء الخصائص الجنسية الذكرية أثناء الطفولة، وينشط النمو أثناء ينشط 
الطفولة، ويحافظ على الخصائص الجنسية الذكرية(بما فيها نضوج المني) أثناء 

 مرحلة البلوغ
 يعمل مع التستوستيرون لتنظيم معدل نشوء المني الخصيتان إنهيبين
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كمّية األكسجني ، حيث أّن األكسجني يقل كّلما اخنفض الّضغط اجلّوي أي  يتأثّر اإلنسان بالضغط اجلّوي بسبب  
ففي املناطق املنخفضة عن سطح البحر يكون اهلواء مشبع باألكسجني أّما يف  كّلما زاد االرتفاع عن سطح البحر

الّتعب ، ولكن يستطيع البشر  حالة االرتفاعات العالية قد يبدأ الّناس بالّشعور باألعراض مثل الّداور ، الّدوخة ،
مرت فوق سطح البحر و حتتوي على نصف كمّية  5500العيش و التأقلم يف املناطق اليت يصل ارتفاعها إىل 

األكسجني املوجودة عند مستوى سطح البحر إال أّن جسم اإلنسان قادر على التأقلم مع هذا ، كما أن أخفض 
مرتا عن سطح البحر، و هي كذلك تسبب  390ا تنخفض مبقدار األردن فإّ ب  غورالبقعة على األرض و هي 

مشاكل لإلنسان غري املتعود فهو يشعر بتسكري مستمر يف أذنيه بسبب زيادة الضغط و هو مضطر للتثاؤب أو فتح 
 أّما يف املناطق العالية جداً مثل قمم ؛الفم بشكل كبري من وقت آلخر للتخلص من ذلك الضغط الزائد داخل أذنيه

اجلبال فال ميكن البقاء من دون أنبوبة أكسجني إضافّية ، خاّصًة يف أعلى قّمة على األرض وهي جبال 
مرت فوق سطح البحر هي غري مناسبة  7500). ويقدر العلماء بأن االرتفاعات األكثر من م8848إفرست(

يف املرتفعات يعتمد بصيغة أساسية على  والتدريبلإلنسان بل قاتله ألن ليس هنالك أكسجني كايف للتنّفس؛ 
التغريات اليت حتدث يف أجهزة اجلسم املختلفة(التغريات الفسيولوجية والبيوكيميائية) واليت تنتج من خالل التعرض 

  .يز األماكن واملدن املرتفعة عن سطح البحر الذي مييف املناخ  للتغريات

  تأثير المرتفعات على القدرة الهوائية القصوى : -
الدراسات العلمية إىل  (سلبًا باملرتفعات حيث تشري ( تتأثرVO2 max من املعروف أن القدرة اهلوائية القصوى 

م من  1500صعود فوق ارتفاع  م  305لكل  % 3.5أن هناك فقدانًا يف القدرة اهلوائية القصوى يصل إىل 
عند  )  %15 إىل %12(  مستوى سطح البحر (أي أن مقدار االخنفاض يف القدرة اهلوائية القصوى يبلغ حوايل

أن البعض يعتقد أن االخنفاض يف القدرة اهلوائية  ؛ غريم فوق مستوى سطح البحر) 2500الصعود إىل مستوى 
ولقد مت التنبؤ مبقدار االستهالك األقصى لألكسجني عند قمة  ؛ صورة أشد من ذلك القصوى قد يكون على

، وهو ال خيتلف كثرياً عن معدل استهالك  مليليرت يف الدقيقة 500إىل  350حبوايل  أيفرست في جبال الهيماليا
علمًا بأن  ؛ ملليلرت يف الدقيقة لشخص متوسط احلجم 280إىل  260األكسجني أثناء الراحة الذي يبلغ 

مرت فوق مستوى سطح  900إىل  االستهالك األقصى لألكسجني يتأثر لدى الرياضيني عند بلوغهم ارتفاع يصل
مرت فوق  1200األقصى لألكسجني قبل الوصول إىل  البحر، غري أن الشخص العادي قد ال يتأثر استهالكه

 اجلوي الضغط يف االخنفاض بسبب لألوكسجني األقصى االستهالك يف االخنفاض وحيدث؛مستوى سطح البحر
 الضغط اخنفاض إن ؛البحر سطح عن ارتفعنا كلما لألوكسجني، اجلزئي الضغط يف اخنفاض من يعقبه وما للهواء،
 الدم تشبع نسبة اخنفاض وبالتايل الرئوية، احلويصالت يف األوكسجني ضغط خفض إىل يؤدي لألوكسجني اجلزئي

 مثل التحمل عنصر تتطلب التي الرياضات في البدني األداء في انخفاض وبالتالي ، باألوكسجني الشرياين
 مستوى عن االرتفاع مع تنخفض اهلواء كثافة أن إىل اإلشارة جتدر ذلك ولتوضيح فأكثر م 1500 مسافة جري
 طهذا الضغ لكن ،زئبقي متر ملي 760 يبلغ البحر سطح مستوى عند للهواء اجلوي فالضغط البحر، سطح
 مستوى فوق  م 3048 ععند ارتفا  زئبقي لم م 510 إىل ليصل البحر، سطح عن االرتفاع مع ينخفض اجلوي
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 هو ما نصف إىل للهواء اجلوي الضغط فيصل البحر، سطح مستوى فوق  م 5846 ارتفاع عند أما ؛البحر سطح
 سطح عند هي كما تبقى املرتفعات يف األوكسجني تركيز نسبة أن من الرغم على؛ البحر سطح مستوى عند عليه

 الخنفاض ةالبحر نتيج سطح عن االرتفاع مع ينخفض لألوكسجني اجلزئي الضغط أن إال ،(% 20.93 ) البحر
 مضروباً   % 20.93 األوكسجني زنسبة تركي يساوي لألوكسجني اجلزئي الضغط أن للهواء،حيث الكلي الضغط
 اجلزئي الضغط أن فنجد االرتفاع مع ينخفض للهواء الكلي الضغط أن وحيث للهواء، الكلي الضغط مبقدار

 /ملم 159 إىل يصل البحر سطح مستوى عند لألوكسجني اجلزئي فالضغط لذلك، تبعاً  ينخفض لألوكسجني
 م   30489 ارتفاع عند ينخفض لألوكسجني اجلزئي الضغط هذا أن إال،  ) زئبقي /ملم (0.2093 × 760زئبقي
 عند األكسجني وضغط اجلوي الضغط من كل التايل اجلدول ويوضح زئبقي،  /ملم 107 ليبلغ البحر سطح فوق

     .البحر سطح مستوى عن خمتلفة مرتفعات
  لالرتفاعتغيرات الضغط الجوي و ضغط األكسجين بالنسبة  يبينجدول  -

  م زئبقي )لضغط األكسجين ( م  م زئبقي )ل(م  الضغط الجوي  المرتفعات
 159.2 760 مستوى سطح البحر

1000 674 141.2 
2000 596 124.9 
3000 526 110.2 
4000 462 96.9 
9000 231 84.4  

التغريات الفسيولوجية اليت   :المرتفعاتالتغيرات الفسيولوجية التي تطرأ على جسم الرياضي في  -
بفعل اختالف الضغوط مما   تطرأ على اجلسم خالل التدريب يف املرتفعات تعود إىل قلة تركيز األكسجني يف اهلواء

األعراض اليت ترتاوح شدا من  بعضويعاين الرياضي من ؛ينتج نوع من اختناق األنسجة يسمى (هيبوكسيا)
الشديدة )، أما  ضيق التنفس  - التعب  - الصداع(  :هي  هذه األعراضو اخلفيفة إىل الشديدة وتتطور تدرجيياً 

وبناًء على ذلك يقوم اجلسم  ؛ الستسقاء الرئويا، تنتج عن  الغيبوبةتؤثر على مستوى الوعي، والتشنجات و  فهي
وتبدأ هذه األعراض عند  ، (فسيولوجية) من أجل احملافظة على استقرار اجلسم ةبعدة عمليات حيوية وتكيفي

م ، حيث يبدأ اجلسم بإحداث تغريات فسيولوجية من شأا احلفاظ على استقرار  2400االرتفاع ألكثر من 
لزيادة تروية األنسجة   زيادة يف ضغط الدم، سم، وتتمثل بزيادة معدل التنفس وزيادة عدد دقات القلب اجل

واخلاليا وتأمني حاجتها من األكسجني والتخلص من فضالا األيضية، وهناك تغريات تظهر الحقًا كزيادة يف 
) والذي Erythropoiten( ) إلريثروبويتينا(عدد كريات الدم احلمراء الناجتة عن حتفيز خناع العظم بفعل هرمون

األوعية الدموية لزيادة وصول  اتساعوكذلك ؛ ) بشكل رئيسي% 85) والكلية بنسبة (% 15تفرزه الكبد بنسبة (
يف حني تقوم الرئتان بزيادة حجمهما وزيادة عدد احلويصالت اهلوائية الالزمة يف عملية تبادل  ،الدم إىل اخلاليا

ومن املعروف أن الرئتني يف املرتفعات العادية ال تتفعل كامل أجزاءها حيث تكون األجزاء العلوية  غري ،الغازات
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نشطة بشكل كبري يف عملية تبادل ؛ أما يف املرتفعات فإن كمية الدم الواصلة هلذه األجزاء تزيد وتبدءا بالعمل 
  غازات بشكل أكرب.لتعويض نقص األكسجني يف هذه املناطق، وحتفيزها على تبادل ال

ال ميكن الفصل بني : التغيرات التي تحدث للقلب واألوعية الدموية عند االرتفاعات العالية -
القلب واألوعية الدموية وبني أنظمة اجلهاز التنفسي فيما يتعلق بوصول األكسجني إىل األنسجة، حيث أن 

بات القلب وقت الراحة وأثناء أداء األنشطة التعرض الكبري لالرتفاعات العالية يؤدي إىل زيادة يف معدل ضر 
مقارنة مبا حيصل عند مستوى سطح البحر، ويكون معدل ضربات القلب وقت الراحة (االسرتخاء) أقل مما هو 

باإلضافة إىل زيادة عدد ضربات القلب حيدث نوع من االنقباض الوعائي داخل ، عليه عند مستوى سطح البحر
م داخل الرئة وحتفيز األجزاء العلوية من الرئة وحتسني نسبة التهوية الرئوية إىل الرتوية الرئة من أجل زيادة ضغط الد

الدموية، وعلى العكس متاماً فإن هذه العملية قد تؤدي يف بعض األشخاص إىل تدهور األوعية الدموية، وحدوث 
عود إىل انقباض حاد يف ما يسمى باالستسقاء الرئوي  وفشل يف عضلة القلب وباقي أجهزة اجلسم، واليت ت

  األوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم بداخلها بشكل كبري.
 إلريثروبويتينا ) واليت تعترب احملفز الرئيسي إلفراز هرمونHypoxiaبفعل نقص األكسجني (تغيرات دموية: -
)Erythropoietin يقوم  هساعة، وبدور  )48 -24() يف الدم من الكليتني والكبد وارتفاع مستواه يف الدم خالل

بتحفيز خناع العظم إلنتاج كريات الدم احلمراء، مما يؤدي إىل زيادة حجم الدم وزيادة يف تركيز اهليموجلوبني 
)hemoglobin (.من أجل حتسني وصول األكسجني إىل األنسجة وزيادة قابلية ارتباط األكسجني بكريات الدم احلمراء  

إن اآلليات الطبيعية اخلاصة بتوازن السائل تكون مضطربة عند التعرض :  التغيرات على السائل (البالزما) -
) فإن  م4000 -3500لالرتفاعات العالية، ويكون املوقف أكثر تعقيداً عند القيام بالتمارين يف االرتفاعات ما بني (

ويظهر   االرتفاعات وحيصل هذا نسبياً وبشكل سريع بعد الوصول إىل هذهغ) لملم/ ك 5 -3(   بالزما يقل ما بني
وتقل نسبة املاء  ؛أشهر قبل أن يتم التكيف ليعود إىل املستوى الطبيعي )  4أو  3 (  نوع من العجز ويستمر لفرتة

ويعزى سبب النقص احلاصل يف املاء يف اجلسم اىل نقص كمية املاء الداخل )  % 5(الكلية يف اجلسم حبوايل 
للجسم وترافقًا مع فقدان متزايد للماء من خالل إخراج البول، وال يتغري معدل وجود الصوديوم والبوتاسيوم يف 

إىل أن التناقص السريع حلجم البالزما عند التواجد ضمن املرتفعات العالية ) Mason, 2000ويشري (؛ اجلسم 
يؤدي إىل زيادة يف تركيز اهليموجلوبني، ويف نفس الوقت عند حصول نقص يف حجم البالزما، فإن نقص 

االستجابة عن   األكسجني حيفز الكبد والكلى على إنتاج هرمون (االرثروبيتني) وبالتايل أنتاج كريات الدم احلمراء
هلذا اهلرمون تكون سريعة ونالحظ تزايد الرتكيز بعد مرور ساعتني فقط على التواجد ضمن املرتفعات العالية، 
وتصل االستجابة إىل أعلى مستوياا يف غضون يومني، مث تعود إىل مستوياا عند مستوى سطح البحر يف 

  ) أسابيع6بعد العودة ملستوى سطح البحر بعد ( ) أسابيع؛ يف حني يعود اهلرمون ملستواه الطبيعي3غضون (
وبالرغم من استمرار الزيادة يف كريات الدم احلمراء وكتلة اخلاليا احلمراء فإن تركيز اهليموجلوبني يبدأ باالزدياد 

  وهنا حتدث الفائدة (استمرار نقل األكسجني بكفاءة عالية) . ،بسبب زيادة حجم البالزما
  .يقل حجم املاء يف اجلسم كاستجابة ولكن لفرتة طويلة  - 
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  يقل حجم بالزما الدم ولكن بشكل تدرجيي، ويعود حجم البالزما للطبيعي بعد اإلقامة لفرتات طويلة. - 
  ثبات معدل األمالح يف اجلسم وال يتغري) - 
إىل العضالت يف  يؤثر نقص األكسجني الواصل:تأثير نقص األكسجين على الجهاز العضلي الهيكلي  -

اجلسم إىل حتويل العضالت إىل مرحلة التنفس الالهوائي والذي من شأنه تقليل معدل أنتاج الطاقة الكلية يف 
اجلسم الناجتة عن احرتاق اجللوكوز، وبرتاكم كميات كبرية من محض اللبنيك يف اخلاليا العضلية مؤشر طبيعي 

) يف األنسجة العضلية يؤدي Lactic Acidتراكم محض اللبنيك (لعملية التنفس الالهوائية ومن جهة أخرى فإن 
إىل حدوث آالم عضلية مربحة وتشنجات عضلية قد تستمر أليام  ومن ناحية فسيولوجية على صعيد العضلة، 

بزيادة يف عددها وحجمها، واليت تعترب املسئولة  تقوم اخللية العضلية بزيادة فاعلية أجزائها اخللوية مثل امليتوكندريا
عن التنفس اخللوي يف حماولة ملقاومة نقص األكسجني احلاصل يف املرتفعات وجتنب اعتماد اخللية على التنفس 

  . الالهوائي ألنه يسبب التعب
  : األكسجينو فائدة التدريب في ظروف نقص  أهمية -
 دنية الذي يتطور وفق هذه التدريبات.ببوصفه بديل للكفاءة ال األكسجنيالستهالك  األقصىقياس احلد  - 
هو كمية األكسجين التي تستهلك خالل فترة االستشفاء او الدين االوكسجيني ( يف الدين االكسجيين الزيادة - 

يف للرياضيني  األعباءتساعد على زيادة  )االسترداد ، وهذه الكمية من األكسجين تزيد على حجمها وقت الراحة .
  التدريب و تعد طريقة لزيادة احلمل التدرييب. أثناء

و ال هوائي و تزداد قدرة التمثيل الغذائي يف اخلاليا وزيادة عدد  هوائيATP  زيادة قدرة العضلة على تكوين  - 
  . ATPلتكوين  ة امليتوكوندريا و زيادة يف كمية اجلاليكوجني املخزون بالعضالت و اإلنزميات املنشط

كريات الدم احلمراء اذ يقل الدم   إنتاجزيادة  إىلنتيجة الخنفاض الضغط اجلوي يؤدي  األكسجنيعندما يقل  - 
مكون  أو ) E P Oالــــ(   Erythropoietin إلريثروبويتيناهرمون  إفرازالكلى مما يؤدي  إىلاملؤكسد الواصل 
د نسبة اهليموغلوبني و زيادة اكريات الدم احلمراء فتزد  إفرازم على زيادة ظالذي حيفز خناع الع  )الكريات الحمر

للرياضيني يف  األداءالتدريب يف ظل هذه الظروف حيسن  - .األكسجنيقدرة الدم على محل اكرب كمية من 
   مستوى سطح البحر.

تنتجه  بروتيني سكري هرمون هو   : Erythropoietin( باإلنجليزية )مكون الكريات الحمر أو  إلريثروبويتينا
  وفي غيرها من الحاالت نقص التأكسج في حاالت %15والكبد بنسبة  %85الكلية بنسبة 

أثبتت التجارب والبحوث والدراسات اليت تناولت  ؟ هي االرتفاعات المناسبة للتدريب في المرتفعات ما -
؛ ليست ذا فائدة يف حتسني مستوى أجناز الالعبني   م 1200التدريب يف املرتفعات أن االرتفاعات األقل من 

تبدأ املؤثرات  م1500االستجابات والتغريات اليت حتدث يف عمل األجهزة الوظيفية لالعب حتدث بعد ارتفاع 
خلل يف توازن البيئة الداخلية جلسم الرياضي فتبدأ األجهزة الوظيفية باالستجابة  إحداثعب يف اخلارجية على الال

قد اتفقت معظم الدراسات على أن  و؛ ملعاجلة هذه التأثريات إلعادة التوازن والرجوع باجلسم إىل احلالة الطبيعية 
م عن مستوى سطح البحر  3000ا عن كلما ارتفعنو  كم   )3 – 2(أفضل ارتفاع لتدريب المرتفعات يكون بين 
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يستطيع  ال يستطيع الالعب التدرب بشكل طبيعي و ال، حيث ن قدرة وقابلية األجهزة الوظيفية ستقل كثريا فإ
الالعب سيتعرض إىل أعراض مرضية تقلل من قدرته يف كما أن ،  تنفيذ احلجوم التدريبية املقررة يف خطة التدريب 

  . األداء
 حيث  االرتفاع مقدار على للرياضي  التام التأقلم حدوث يعتمد :المرتفعات في التكيف بشأن توصيات -

  . البحر سطح فوق م  2500 الى2000  مابني  ترتاوح اليت االرتفاعات يف ثالثة إىل أسبوعني بني يرتاوح
 يف السباق قبل الالزمة التأقلم  فرتة يقضي أن الالعب باستطاعة يكن ومل املرتفعات يف مسابقة وجود حالة يف - 

 فيما - ) ؛ واحد بيوم(  جداً  قصري بوقت السباق قبل املرتفعات إىل وصوله جيدول أن عليه فينبغي املرتفعات،
 التدريب مدة خفض مع التدريب شدة على احملافظة الالعب على ينبغي املرتفعات، يف البدين بالتدريب يتعلق

 السوائل تناول من اإلكثار املرتفعات يف يتدرب الذي الالعب على ينبغي - ؛ األسبوعية التكرارات على واإلبقاء
  .املتزايد للتنفس نتيجة املرتفعات يف بسهولة فقده يتم حيث املاء وخاصة

 التدريب في المرتفعات على مستوى العالم : أماكنأفضل  -
    )م  1850املكسيك (  .سانت لويس بونوسي   - 
  ) م 1850فرنسا (  .فونت روميو    - 
      ) م2100جنوب افريقيا (  .دوليستورم  - 
  ) م 2106و م أ (  .فالغستاف   - 
    )م 2240املكسيك (  –مكسيكو سييت  - 
     )  م2300اثيوبيا (  .أديس ابابا  - 
                                                                ) م 2300اثيوبيا (  .قرية بابا   - 
      ) م2320اسبانيا (  .سريا نيفادا   - 
     ) م2400كينيا (   .الني  - 
  )  م2400و م أ (  .ماموث ليكس   - 
  
  

��������� ������� �������� �������  �!" ���                                                            : 	������ $�%�&�� '():  

   : *+�,�  ��-� �������(.	�����                                       *���/�   ')%9   

  : مة إنتاج الطاقةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنظ  -
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 بأا القدرة على إجناز شغل معني  وهي تنتج داخل اجلسم عن طريق عمليات االيض تعرف الطاقة 
)Metabolism ( اليت بدورها تشمل) جمموعة العمليات البنائيةAnabolism (وعمليات اهلدم )Catabolism (

ميكن ؛  اليت بوساطة تكوين الطاقة وحتريرها واستخدامها يف التفاعالت احليوية يتم استمرار حياة الكائن احلي
اليكوجني أو بشكل جيف الكبد والعضالت على شكل   (لقسم من هذه الطاقة أن خيزن على شكل طاقة كامنة

دهون خمزونة يف األنسجة الدهنية وخالل العمليات األيضية املختلفة تتحول الطاقة الكامنة املوجودة على شكل 
اليكوجني أو دهون أو إذا كانت على شكل كلوكوز املوجود يف الدم إىل أشكال أخرى من الطاقة. فقد تتحول ج

وطاقة  أعند تكوين مركب جديد داخل اجلسم  أو طاقة كيميائية ، اىل طاقة ميكانيكية يف حالة تقلص العضالت
وطاقة  أاليت حتدث خالل غشاء اخللية،  أو ما يسمى بآلية ضخ الصوديوم ،متمثلة بالنفاذية   كهروكيميائية

  حالة تنظيم درجةيفطاقة احلرارية  وأكهربائية يف حالة عمل الدماغ واجلهاز العصيب عند نقل اإلشارات العصبية 
من  يف حالة توليد الضوء من قبل عدد الطاقة الكهرومغناطيسية وأحرارة اجلسم وحترير الطاقة عند أداء العمل 

ومرة ثانية ميكن أن يتحرر ثنائي أوكسيد الكاربون واملاء إذ  حتصل عملية األكسدة بوجود األوكسجني ،احلشرات 
وقسم من الطاقة  ،ميكن عن طريقها تنظيم درجة حرارة اجلسموتتحرر احلرارة بوصفها جزءاً من الطاقة املبددة اليت 

   الكامنة املوجودة يف الغذاء خيرج عن طريق اإلفرازات املختلفة كالرئتني واجللد والكليتني واألمعاء. 
إن جسم اإلنسان ميكن أن يؤدي العمل باستخدام الطاقة وهذه الطاقة تكون على شكل حرارة متحررة يف اجلسم 

   ). calorieاس الطاقة عن طريق قياس احلرارة إذ تكون وحدة قياس الطاقة هي السعرة (وميكن قي
 –م °14.5منغرام) من املاء درجة مئوية واحدة ( 1وتعرف السعرة بأا كمية احلرارة الالزمة لرفع درجة حرارة (

 كيلو كالوري (كيلو سعرة)أو   ويف التغذية تستخدم وحدة اكرب من السعرة وهي السعرة الكبرية م). 15.5°
يعد الغذاء مصدر الطاقة اليت حيصل عليها اجلسم، والذي يتحول اىل طاقة كيميائية  ختزن : أنظمة الطاقة   -

) املخزون يف خاليا ATP( يف اجلسم وحترر هذه الطاقة باستخدامها يف االنقباض العضلي من خالل املركب

) األدينوزين ثالثي ATP( المقصود بـ( بانشطاره تنتج الطاقة.اجلسم، وال سيما العضلية منها، والذي 

واملخزونة  وهو املصدر املباشر ألنظمة الطاقة الالزمة للنشاط العضلي، وهو أحد املركبات الغنية بالطاقةالفوسفات 
 .الطعام) يف معظم اخلاليا وال سيما اخلاليا العضلية، وهو يعد أحد أشكال الطاقة الكيميائية اليت تستخلص من

هي القدرة على استخدام الطاقة  : القدرة الالهوائية:القدرة الالهوائية واإلمكانية الالهوائية وكيفية قياسهما  -
  . Pcو  ATP الالهوائية الناجتة من نظام الطاقة السريع الذي يعتمد على

ATP    ادينوزين ثالثي الفوسفات :  
PC   فوسفات الكرياتني :  .                              

  ثا)10وتكون غالبا عند القيام جبهد بدين أقصى يف فرتة زمنية قصرية جدا ال تتجاوز (
  .املخزنة تكون غالبا حمدودة  ATPمالحظة : كمية 

  ــــــــــــيقدر ب  )ATPيوجد يف كل كلغ من العضالت خمزون  ( مقدار الطاقة الفوسفاتية في الجسم : -
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  ميلي مول )  15)  تساوي(PCميلي مول ) وكمية من فوسفات الكرياتني ( 5( 
باملئة من وزن جسمه ) فان  40غ (أي لك  30كغ فان وزن كتلة عضالته متثل تقريبا  75ففي حالة شخص وزنه 

  .ميلي مول) 690 الى 570 خمزون الطاقة املخزنة يصل حوايل (
كلغ من عضالته يف اجلهد املبذول فان الطاقة الفوسفاتية تكفي للمشي دقيقة واحدة   20فإذا استخدم الشخص 

  .ثواين 6أو اجلري بأقصى سرعة ملدة  )ثا30 الى 20أو هرولة مدة (
ثواين) فان اجلسم يبدأ يف االعتماد على مصدر أخر  10إىل  5أما يف حالة أداء جهد بدين يف أقصى شدة ملدة (

للطاقة والذي يسمى مصدر الطاقة "قصري املدى" واملتمثل يف التحلل الالهوائي "للجليكوجني و اجللوكوز" بعدما  
يف بداية اجلهد وهو ما جيعل مصدر الطاقة  )ATP,PCكان معتمدا بنسبة كبرية على مصدر الطاقة السريع (

يبدأ يف االخنفاض و تشري إحدى الدراسات إىل أن تقدير نسبة مشاركة املصدر السريع  )ATP,PCالسريع (
)ATP, PC( ) من  بالمئة49باملئة )و املصدر الطاقوي الالهوائي القصري تقارب نسبة مشاركة ( 23تقارب (

  ثانية بشدة قصوى.  30الطاقة الكلية املستخدمة يف اختيار القدرة الالهوائية باستخدام الدراجة ملدة 
 تعين السعة القصوى للنظام قصري األمد املرتكز على (التحلل الالهوائي للجليكوجنيأما اإلمكانية الالهوائية :

واجللوكوز )وهلذه األسباب فان اختبارات قياس القدرة الالهوائية تتطلب القيام جبهد بشدة قصوى لفرتة زمنية 
ينما تتطلب اختبارات اإلمكانية الالهوائية زمنا أطول من زمن ؛ ثواين تقريبا 10قصرية ترتاوح من ثانية واحدة إىل 

جهاد املخزون الالهوائي قصري املدى  املعتمد على "التحلل الالهوائي إقياس القدرة الالهوائية وهذا قصد 
ثانية بالرغم  120ية و ثان 60للجليكوجني و اجللوكوز" وترتاوح فرتة االختبارات لقياس اإلمكانية الالهوائية بني 

وتشري نتائج البحوث اليت تتم خالهلا تقدير نسبة تدخل كل من الطاقة اهلوائية و الالهوائية  ،من عدم االتفاق
أثناء جهد بدين عنيف ملدة دقيقتني حيث من املعروف انه كلما زادت مدة اجلهد البدين اخنفضت شدته تدرجييا 

لطاقوية الالهوائية و باملقابل ترتفع نسبة مشاركة املصادر الطاقوية االهوائية واخنفضت معه نسبة مشاركة املصادر ا
باملئة ) وبينت  28إىل  15) تقدر مشاركة املصادر اهلوائية حبوايل (ثا30ففي اختبار اجلهد البدين األقصى ملدة (
القصري املدة املعتمد على التحلل الالهوائي "للجليكوجني و اجللوكوز"  البحوث و التجارب ان املصدر الطاقوي

يشارك بنسب متفاوتة يف إمداد العضالت العاملة بالطاقة أثناء اختبارات القدرة الالهوائية اليت ال تزيد مدة إجرائها 
إىل أن هناك اخنفاض حيث أشارت دراسة مت فيها اخذ عينة من العضالت العاملة و حتليلها كيميائيا ؛) ثا30(

) فوسفات الكرياتني (املصدر الطاقوي السريع )وكذلك جليكوجني العضالت  PCملحوظ يف تركيز كل من (
ومبرور الوقت تناقصت نسبة  ؛) ثواين  فقط من بداية اجلهد البدين العنيف 6(املصدر الطاقوي القصري) بعد ست(

ويف حبث أخر مت فيه إحداث ؛  املصدر الطاقوي القصريتدخل املصدر الطاقوي السريع وازدادت نسبة تدخل 
  انقباض عضلي مكثف عن طريق التنبيه الكهربائي تبني  من خالله أن مشاركة  املصدر الطاقوي السريع 

( فوسفات الكرياتني  ) كانت هي األعلى يف الثواين األوىل مث بدأت يف االخنفاض مع مرور الوقت لتبدأ نسبة 
  لطاقوي الالهوائي القصري يف االرتفاع أي االعتماد على حتلل "الالهوائي للجليكوجني "مشاركة املصدر ا
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و فيما يلي جدول يوضح نسبة مشاركة كل من الشعبة الطاقوية "اهلوائية" و الشعبة "الالهوائية" يف اجلهد البدين 
  املدة: العنيف قصري

  جدول يوضح نسبة مساهمة الشعب الطاقوية الثالث :
  نسبة مشاركة الطاقة الهوائية  نسبة مشاركة الطاقة الالهوائية  الزمن

  20  80  ثانية 30إلى  0من 
  40  60  ثانية 60إلى  30من 
  60  40  ثانية 90إلى  60من 
  65  35  ثانية 120إلى  90من 
  70  30  إلى حتى التعب 120من 

، أيضامتطلبات خمتلفة من النشاط البدين  إىليف جمال النشاط الرياضي فان الفعاليات الرياضية املختلفة حتتاج 
ولكي نفهم الطريقة اليت تفي ا الربامج التدريبية املختلفة باملتطلبات املختلفة ؛  واختالف يف أنظمة الطاقة
  وري فهم أنظمة الطاقة األساسية. لألنشطة البدنية، فمن الضر 

                              PCو   ATP املرتكز على املصدر الطاقوي السريع (الالهوائي الالمحضي)  - 
  .املصدر الطاقوي القصري (الالهوائي احلمضي )املرتكز على التحلل الالهوائي للجليكوجني و اجللوكوز   - 
  )ويعتمد على اجلليكوجني و األمحاض الدهنية O2املصدر الطاقوي اهلوائي إنتاج الطاقة بوجود ( - 

  طاقة هوائية  طاقة الهوائية حمضية  الهوائية الحمضيةطاقة   زمن الجهد
  5  10  85  ثواني 5

  15  35  50  ثواني 10
  20  65  15  ثانية 30
  30  62  8  دقيقة 1
  50  46  4  دقيقتين 2

  70  28  2  دقائق 4
  90  9  1  دقائق 10
  94  5  1  دقيقة 30

  97  2  1  ساعة
  98  1  1  ساعتين

الثالث تنطلق كلها يف العمل يف وقت واحد مع تفاوت يف نسب املسامهة  يبني اجلدول أعاله أن الشعب الطاقوية
  يف إنتاج الطاقة وهذا بأخذ بعني االعتبار شدة اجلهد و الزمن .

  خصائص النظام الطاقوي الالهوائي الالحمضي (المصدر الطاقوي السريع ) :  -
  . جاهز للعمل اآلين وبشدة عالية مبجرد وصول التنبيه - 
  ) كمصدر للطاقة املخزن بالعضالت   PC ،ATP على (يعتمد  - 
  ثواين ) 5يدوم لفرتة قصرية جدا (من ثانية إىل  - 
  شدة العمل القصوى  - 
  سرعة م100 -القفز  -الرمي  -أهم الرياضات املعتمدة عليه : رفع األثقال  - 
  خصائص النظام الطاقوي الالهوائي الحمضي " المصدر الطاقوي القصير ": -
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  . يعتمد على األكسجني ال - 
  . حتدث التفاعالت الكيميائية يف سيتوبالزم اخللية - 
  مصدر الطاقة فيه اجليلكوجني و اجللوكوز املتواجدين يف السيتوبالزم على شكل حبيبات - 
  سريع يف إنتاج الطاقة  - 
  د)  3( ثا180تقريبا وقد يدوم حىت  ثا 30ويكون فعاال أكثر بداية من  ثا120ثا إىل 10يدوم من  - 
  )O2يتدخل يف كل التمارين واألنشطة اليت تتطلب جهدا مرتفعا وتتم يف زمن قصري ال ميكن خالله توفري( - 
سباحة اقل  – م800جري  –سرعة  م400د مثل:  3ثا إىل  30اهم الرياضة املعتمدة عليه هي اليت تدوم من  - 

  .التزحلق الفين  –اجلمباز   -التزحلق – م800من 
والكلوكوز واألمحاض  ، لتجهيز الطاقة امليتاكوندري يعين أكسدة املواد الغذائية يف : النظام الطاقوي الهوائي  -

لكي تنتج   األوكسجنيالدهنية واألمحاض األمينية من الغذاء بعد أن جيري عليها بعض العمليات فإا ترتبط مع 
  . )ATPاىل (ADP) و (AMP كمية جديدة من الطاقة تستخدم لتحويل

حامض اللبنيك ومع النظام الفوسفاجيين فإننا  –اليكوجني وعند مقارنة النظام اهلوائي ألنتاج الطاقة مع نظام اجل
  ) تكون كاآليت: ATPنالحظ أن السرعة القصوى لتوليد القوة (استهالك 

  / دقيقة.  ATP مول  1                        النظام اهلوائي               
  / دقيقة.  ATP مول  2.5                                         حامض اللبنيك –نظام الكاليكوجني 

    / دقيقة. ATP  مول 4                                  النظام الفوسفاجيين                     
   :ون كاآليتكت endurance عند مقارنة األنظمة الثالثة من حيث التحمل 

  ثانية 15 – 10                                                      النظام الفوسفاجيني                 
  ثانية  40 – 30                                                حامض اللبنيك     –اليكوجين جنظام ال

وقت غير محدد (مادامت المواد                                                               النظام الهوائي             
  الغذائية موجودة) 

  وهكذا نرى أن العضالت تستخدم النظام الفوسفاجيين يف حاالت القوة االنفجارية أي يف وقت قصري. 
فيستخدم يف األحداث الرياضية الطويلة املدى. وبني النظامني فان نظام الكاليكوجني   أما النظام اهلوائي      

 200يستخدم يف املسابقات الرياضية اليت حتتاج قوة إضافية خالل املسابقات املتوسطة مثل  )حامض اللبنيك(
  مرت ركض.  800مرت إىل 

  
  خصائص النظام الطاقوي الهوائي :  -
  . يعمل على توفري كميات كافية من األكسجني  - 
  .حتدث التفاعالت الكيميائية يف "امليتوكندري " وهي اليت يطلق عليها "بيت الطاقة" - 
  .تنتج الطاقة عن طريق تفاعالت كيميائية كثرية و معقدة  - 

 

 

 




	 �� ������ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ     �� ������ ���� -  �����2 -  

 
45 

 

  .مصدر الطاقة فيه اجلليكوجني و األمحاض الدهنية  - 
  نظام الطاقوي تكون يف األنشطة البدنية املتوسطة وخفيفة الشدة وتتم يف زمن طويل بطيء وإنتاج الطاقة ذا ال - 
  .يدوم إنتاج الطاقة لفرتة طويلة وقد تصل حىت ساعات  - 
  .إنتاج الطاقة فيه كبري و غري حمدود  - 
  .حيتاج إىل كفاءة جهازي التنفس و اجلهاز الدوري  - 
  .دث مبكرا أي التعب غري مصاحب إلنتاج الطاقة التعب العضلي يكون غالبا متأخرا و ال حي - 
  .يتطلب تدخل العديد من املركبات ذات املصدر الفيتاميين  - 

  .املشاركة النسبية لألنظمة الثالث تبعا لشدة اجلهد من حيث القدرة و السعة 
  .معدل لتزويد العضلة بالطاقة  أقصىالقدرة :معناها 
  .كمية متوفرة من الطاقة عن طريق كل مصدر طاقوي   أقصىالسعة :معناها 

املخزن بالقرب من خيوط امليوزين يعطي قدرة عالية لكن سعته حمدودة (اي املخزون  )ATP.PC(املصدر الطاقوي السريع  -
  ثا 20ضعيف ) ميكن تزويد العضلة بالطاقة أثناء جهد بدين عنيف ملدة التتعدى 

القصري املدة (املتمثل يف التحلل الالهوائي للجليكوجني و اجللوكوز) الذي ينتج عنه "محض اللبينيك" ميكنه  املصدر الطاقوي -
  إعطاء قدرة متوسطة وسعة متوسطة كذلك تدوم إمكانية تزويده للعضلة العاملة بالطاقة 

  .او اكرت قليال ثا 60مدة 
حليل اهلوائي للجليكوجني و اجللوكوز و أكسدة األمحاض الدهنية  ميتلك املصدر الطاقوي اهلوائي (طويل املدة)املتمثل يف الت -

  .منخفض لكن املخزون ا مرتفع )  ATPبقدرة منخفضة لكن بسعة عالية (أي معدل تزويد العضلة العاملة 
  : خصائص أنظمة حرق الطاقة في األنشطة الرياضيةيبين  جدول

ATP-P C النظام الهوائي  حامض الالكتيك  
  هوائي  ال هوائي  هوائيال 

  بطئ  سريع  سريع جدا
  طاقة الغذاء كاليكوجين دهن بروتين  طاقة الغذاء كاليكوجين P C طاقة كيماوية :

  ATPإنتاج غير محدود لِ ِ◌   ATPإنتاج محدود جدا ل  ATPإنتاج محدود جدا ل 
  اإلرهاقال ينتج مركبات تسبب   حامض الالكتيك يسبب إرهاقاً   المخزون العضلي محدود

  د/ض 150الضربات القلبية  ال تتعدى   د/ض180-150تتراوح مابين  الضربات القلبية  د/ض180اكبر من   الضربات القلبية
الضربة  -الجلة -القفز العالي -م100 يستعمل في األنشطة مثل : 

  الراسية في كرة القدم
  ثواني 10إلى  5(التي تتراوح مدتها من 

 دقائق    مثل :  3 -1يستعمل في األنشطة التي مدتها 
  م800    -م      400

يستعمل في األنشطة التي تزيد مدتها على 
  م .............الخ1500دقائق مثل :  3

  :    االستفادة التطبيقية من دراسة أنظمة إنتاج الطاقة في المجال الرياضي   -
لكي حيقق برنامج التدريب اهلدف املطلوب فان الرتكيز األساسي جيب أن يكون على تنمية املقدرات 

  (الفسيولوجية) الالزمة ألداء النشاط البدين التخصصي من هذه املقدرات هي إنتاج الطاقة. 
  إن الفهم لكيفية إنتاج الطاقة يساعد على تأخري حدوث التعب.  تأخير التعب: -1
هناك عالقة وثيقة بني التغذية واألداء والدليل على ذلك فقد ثبت أن تناول الغذاء الغين ة واألداء: التغذي -2

حتسني  إىلبالكاربوهيدرات لعدة أيام قبل السباق الذي يتطلب املطاولة (مثل عدو املسافات الطويلة) يؤدي 
  النتائج. 
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تساعد دراسة أنظمة إنتاج الطاقة املدرب على وضع برنامج التدريب الذي المحافظة على وزن الجسم:  -3
يعمل على االحتفاظ بوزن اجلسم ثابتا مع وصف الغذاء الالزم، كما ميكن وضع برنامج التخلص من الوزن الزائد 

  بطريقة ال تضر صحة العبيه. 
أنه يف الوقت  (Martin & Lumsden) يؤكد : الطاقة وأهميتها في تخطيط برنامج التهيئة البدنية والغذائية   -

الذي حياول فيه الرياضيون تطوير إمكانيام يف جمال فعاليام، فان كًال من التهيئة البدنية والتوازن الغذائي ومقدار 
ولغرض تطوير الربامج التدريبية مع استغالل  ،مستوى اإلجناز العايل إىلالراحة تعد األسس األكثر أمهية للوصول 

أقصى طاقة لدى الرياضي على املدربني أن يدركوا األنواع واملقادير املختلفة من النشاط العضلي الذي تتطلبه 
فعاليام، وكذلك أنظمة الطاقة املشاركة ضمن هذا النشاط العضلي، كما جيب ان يعرفوا نوع الربامج التدريبية اليت 

شكل أكرب متطلبات أنظمة الطاقة املسيطرة يف الفعالية ومالحظات اختالف الفعالية هو الذي حيدد طبيعة تطور ب
  . العمل العضلي، وكذلك متطلبات اللياقة اهلوائية
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  )  (VO2 max)(  لألكسجين  األقصى االستهالك
  

 حقل يف واستخداماً  شيوعاً  التعابري أكثر القصوى من  اهلوائية القدرة لألكسجني أو األقصى االستهالك يعد
 من اإلجراءات أصبحا مقداره ومعرفة لألكسجني األقصى االستهالك قياس أن بل البدين، اجلهد فسيولوجيا

 وميثل؛  السواء على البدين النشاط ولعامة ممارسي للرياضيني الفسيولوجي التقومي اختبارات االعتيادية ضمن
 أخذ على قدرة للجسم أقصى (VO2 max)بالرمز ، له يرمز الذي ، لألكسجني األقصى االستهالك
 عمليات يف العاملة الستخدامه قبل العضالت من استخالصه مث الدم عرب ونقله ، الرئتني) (بواسطة األكسجني

 اليت الدم (كمية للقلب نتاج أقصى ضرب حاصل إجرائياً  وهو يساوي ؛العضلي لالنقباض الالزمة الطاقة إنتاج
 األكسجني من الشريان حمتوى بني (الفرق لألكسجني وريدي شرياين فرق أقصى يف الدقيقة) يف القلب يضخها

 الشرايني الدم عرب من كمية دقيقة كل يف يضخ القلب أن إىل نشري ذلك األكسجني)ولتوضيح من وحمتوى الوريد
 تقوم فإا األنسجة عرب احململ باألكسجني الدم من الكمية هذه ومبرور ، القلب) نتاج (تسمى اجلسم أنسجة إىل

 احلال)متوجهاً  هذه يف (العضالت األنسجة يغادر الشرياين والذي الدم هذا من األكسجني من كمية باستخالص
 الفرق هذا الوريدي، والدم الشرياين الدم بني األكسجني كمية يف فرقاً  هناك أن األوردة،والنتيجة عرب أخرى مرة القلب إىل

  :فإن وعليه العضالت استخلصتها اليت األكسجني كمية ميثل وهو لألكسجني الوريدي الشرياين نسميه بالفرق
  لألكسجين وريدي شرياني فرق أقصى ×القلب نتاج أقصى = لألكسجين األقصى االستهالك

  معرفة اآليت:ويفيد قياس االستهالك األقصى لألكسجني أثناء اجلهد البدين يف 
  قدرة اجلهاز التنفسي على استنشاق أكرب كمية من اهلواء و إدخاهلا إىل الرئتني. -
، ويرتبط ذلك  كسجني من الرئتني إىل أنسجة اجلسمو قدرة اجلهاز الدوري على توصيل أكرب كمية من األ -

عية الدموية على حتويل سريان الدم من ، ومقدرة األو  حبجم الدم وعدد اخلاليا الدموية احلمراء وتركيز اهليموجلوبني
 غري العاملة إىل العضالت العاملة. الاألنسجة 

  ثيل الغذائي و إنتاج الطاقة اهلوائية. التم، أي كفاءة عمليات  كسجني املتوفر لديهو قدرة اجلهاز العضلي على استخالص األ -

 ارتباطاً  يرتبط لألكسجني األقصى االستهالك أن املعروف من: لألكسجين األقصى االستهالك أهمية -
) اهلوائية أي(  التحملية الرياضات يف والنجاح التفوق عوامل من مهم عامل وهو ألتحملي البدين األداءب قوياً 

 أمهية أن فيه الشك ومما الجري اقتصادية أو اجلري وكفاءة ، الالهوائية العتبة مها آخرين عاملني إىل باإلضافة
 يشارك اليت املسابقة نوعية على كبري حد إىل تعتمد الرياضي للتفوق حمدد كعامل لألكسجني األقصى االستهالك

 أمهية تقل مرتاً، 50 سباحة و )م 100و  200 ( السريع العدو: مثل القصرية السباقات ففي ،الرياضي  ذلك فيها
 إىل وما واملاراثون الطويلة كاملسافات( التحمل عنصر تتطلب سباقات يفبينما   لألكسجني األقصى االستهالك

 أن ميكن اليت األغراض وتتعدديوضح ذلك ، ) 1رقم( اجلدولو  لألكسجني األقصى االستهالك أمهية تزداد )ذلك
 أو التشخيص أو التدريب يف سواء الرياضي، لدى لألكسجني األقصى االستهالك قياس نتائج من فيها يستفاد
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 األكسجني من األقصى استهالكه قياس طريق عن للرياضي القصوى اهلوائية القدرة حتديد أن غري ، االنتقاء
 : التالية األغراض يف قطعاً  يساعد دوري بشكل

 .التحمل رياضيي انتقاء عن عالية هوائية قدرة امتالك من التحقق  -1
 .رياضته يف به يقوم الذي للدور الرياضي لدى اهلوائية اإلمكانية مالئمة مدى معرفة  -2
 الرياضي؟ ذلك لدى اهلوائي التدريب على الرتكيز جيب مدى أي إىل  -3
 .تطبيقه الواجب اهلوائي التدريب نوعية معرفة - 4
 .معني تدريب جراء من اهلوائية القدرة مستوى يف التحسن معدل على التعرف  -5
 عندها؟ يتدرب أن الالعب على جيب اليت املثلى الشدة هي ما  -6
  .البدين أدائه مستوى يف اخنفاض من يشكو الرياضي كان إذا ما معرفة يف والرياضي املدرب مساعدة  -7

  .الشائعة الرياضات من للعديد لألكسجين األقصى االستهالك أهمية مدى يبين جدول
  نوع الرياضة  مقدار األهمية

  كبيرة أهمية ذو
  التي األخرى الرياضات وجميع الدراجات، التجديف، ، طويلة  سباحة  م  100  سباحة،   ماراثون – متر 400   القوى ألعاب

  .دقيقة من ألكثر مستمراً  بدنياً  جهداً  تتطلب
  .واإلسكواش كالتنس المضرب، وألعاب  ، والرجبي واليد، ، والسلة ، القدم ككرة ، الجماعية األلعاب معظم  متوسطة أهمية ذو
  .المشابهة األخرى  الرياضات وجميع ، الرماية ، الجولف الغطس، الطاولة، تنس الرمي، القفز،  أهمية منخفضة ذو

  التحملية املسابقات رياضيي لدى لألكسجني األقصى االستهالك من عالٍ  مقدار امتالك أمهية من الرغم وعلى
 جداً  متفاوتاً  يعد التحملية الرياضات يف البدين األداء وزمن لألكسجني األقصى االستهالك بني العالقة أن إال

 األقصى االستهالك ومعدل البدين األداء بني للعالقة تطرقت حبثاً  37 مراجعة خالهلا مت شيبارد ا قام دراسة ففي
 يف الكبري التفاوت ذلك سبب ويعود ، 0,90 إىل 0,04 بني ما تراوح االرتباط معامل أن وجد لألكسجني

 العينة طبيعة أمهها من عديدة عوامل إىل لألكسجني األقصى االستهالك ومقدار البدين األداء بني العالقة
 ضعفت كلما العينة أفراد بني جداً  متقارب لألكسجني األقصى االستهالك كان كلما(العالقة يف املستخدمة

 النفسية واحلالة ، اجلري وكفاءة ، الالهوائية العتبة ومقدار ، الدراسة يف للمشاركني التدريبية واحلالة )العالقة
  . ذلك وغري بالسباق، احمليطة املناخية والظروف للمتسابق

 األقصى االستهالك أن إىل أوالً  اإلشارة جيب:  لألكسجين األقصى لالستهالك االعتيادية الحدود -
 وزن من رامغكيلو  كل إىل منسوباً  أو ، )المطلق االستهالك( الدقيقة يف باللرت مطلقاً  ماإ تسجيله يتم لألكسجني

 وزن من كلغ كل إىل أحياناً  ينسب كما ، النسبي باالستهالك يسمى ما أو ،)دقيقة.كلغ /مليلرت( اجلسم
 املطلق لألكسجني األقصى االستهالك قسمة إىل يعود االهتمام بدء املاضية السنوات ويف ؛ الشحمية غري األجزاء

 اجلسم محل فيها يتم اليت الرياضات ويف ) الوزن أرباع ثالثة أو اجلسم وزن ثلث من نسبة إىل )الدقيقة يف باللرت(
 ملي(النسيب االستهالك هو لألكسجني األقصى االستهالك عن للتعبري مؤشر أفضل فإن ، التزجل أو اجلري مثل
 مثل مرتفعة مطلقة هوائية قدرة وتتطلب ، اجلسم محل فيها يتم ال اليت الرياضات يف أما ،)  الدقيقة يف .كلغ  /لرت

 هنا الغرض ألن ،)الدقيقة يف لرت( املطلق االستهالك هو للفرد القصوى اهلوائية للقدرة مؤشر أفضل فإن  التجديف
 يف لرتات 5 من أكثر الرياضيني بعض لدى لألكسجني األقصى االستهالك ويبلغ.مطلقة قدرة أكرب إنتاج هو
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 أما .(االسكندنافيني املتزجلني بعض لدى احلال هو كما ، الدقيقة يف لرتات 7 أو 6 إىل يصل وقد الدقيقة
 املسافات جري رياضات يف املتميزين الرياضيني بعض لدى فيصل ، النسيب لألكسجني األقصى االستهالك

 جتاوز الذي االسكندنافيني الرياضيني ألحد قياسي رقم تسجيل مت) دقيقة .كلغ/ مليلرت 80 إىل واملاراثون الطويلة
 تبعاً  التنفسية القلبية اللياقة يبني معايري التايل اجلدول) و دقيقة .كلغ/مليلرت( 90 األكسجني من األقصى استهالكه

 يف اهلوائية للبحوث تكساس مركز يف أجريت طولية دراسة يف بيانات على بناء اجلنس، ونوع العمرية للفئة
  .األمريكية املتحدة الواليات

 تكساس مركز في أجريت طولية دراسة في بيانات على بناء الجنس، ونوع العمرية للفئة تبعاً  التنفسية القلبية اللياقة لقيميبين معايير   جدول
  .األمريكية المتحدة الواليات في الهوائية للبحوث

  إناث  ذكور  مستوى اللياقة القلبية التنفسية

  سنة 29الى 20العمر : 
  أو أقــل     30,63  أو فأقــل     37,13  منخفض
  36,64إلى   30,64  44,22إلى   37,14  متوسط
  أو أكثر  36,64  أو أكثر  44,23  مرتفع

  سنة 39الى 30العمر : 
  أو أقــل     28,70  أو أقــل     35,35  منخفض
  34,59إلى   28,71  42,41إلى   35,36  متوسط
  أو أكثر  34,60  أو أكثر  42,42  مرتفع

  سنة 49الى 40العمر : 
  أو أقــل     26,54  أو أقــل     33,04  منخفض
  32,30إلى   26,55  39,88إلى   33,05  متوسط
  أو أكثر  32,31  أو أكثر  39,89  مرتفع

  
  األقصى لألوكسجين واالستهالك لعوامل المؤثرة علىاجدول يبين 

 االستهالك العوامل المؤثرة على
  لألوكسجين األقصى

  عوامل مرتبطة بنقل األوكسجين  قدرة الدم على حمل األوكسجين

  القلب نتاج
  الهيموجلوبين كمية
  الهيموجلوبين تركيز
  وضغطه الدم حجم

  عوامل مرتبطة باستخالص  األوكسجين  قدرة العضالت على استخالصه

  الشعرية األوعية كثافة
  العضالت في الدم جريان حجم

  الميتوكوندريا كثافة
  الهوائية اإلنزيماتنشاط 

  

 مدى يف ملحوظ بدورٍ  هماتس الوراثة أن من الرغم على:  لألكسجين األقصى واالستهالك البدني التدريب -
 يؤدي ) التحملي( اهلوائي البدين التدريب أن إال ، لألكسجني األقصى االستهالك من عالٍ  حلجم الفرد امتالك

 اهلوائي بالتدريب ويقصد ؛ التدريب قبل مبا مقارنة الفرد لدى لألكسجني األقصى االستهالك حجم ارتفاع إىل
 يف كما  الوقت من لفرتة مستمراً  عضلياً  انقباضاً  يتطلب ما غالباً  والذي املستمرة الوترية ذا البدين التدريب ذلك

 التدريب عكس وعلى  ذلك شابه ما أو التجديف أو التزجل أو الدراجات أو السباحة أو املستمر واجلري اهلرولة
 يف ملحوظ حتسن أي إىل العضلية القدرة أو السرعة تدريبات يف كما الالهوائي التدريب يؤدي ال ، اهلوائي

 بشكل يستجيب فالبعض ، البدين للتدريب االستجابة يف األفراد ويتفاوت ، لألكسجني األقصى االستهالك
 من لألكسجني األقصى االستهالك يف التحسن أن واملالحظ ، منخفضة استجابته تكون اآلخر والبعض ملحوظ

 يف وتكراره ومدته البدين التدريب شدة منها عوامل عدة على يعتمد اهلوائي أو التحملي البدين التدريب جراء
 .أيضاً  املتدرب وعمر ، التدريب قبل للفرد واللياقة البدنيةاألسبوع،
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 يف البدين تصل التدريب جراء من لألكسجني األقصى االستهالك يف الزيادة أن إىل العلمية الدراسات تشري
 بعض أن من الرغم على أشهر، 6 – 3 من مدته ترتاوح تدرييب لربنامج نتيجة % 20 الى10 من املعدل

 غير لدى البدني التدريب من جراء لألكسجين األقصى االستهالك في كبيرة زيادة سجلت قد الدراسات
 .التدريب قبل بما مقارنة % 40 حوالي إلى وصلت المتدربين

 فيه يتم (الذي الفرتي أن التدريب إىل تشري البحوث بعض أن إال املستمر اهلوائي التدريب أمهية من الرغم وعلى
  لألكسجني األقصى االستهالك يف حتسن إىل البينية )يؤدي أيضاً  والراحة الشدة املرتفع البدين اجلهد بني التناوب

 التدريب من أمناط أربع إىل عشوائي بشكل اجلامعيني األفراد من جمموعةإخضاع  فيها مت حديثاً  أجريت جتربة ففي
 مرة يف كل دقيقة 45 ملدة املستمر اهلوائي البدين التدريب األوىل اموعة مارست حيث ، أسابيع 8 ملدة البدين
 بدنياً  تدريباً  مارست الثانية واموعة )،% 70 (مستمر القصوى القلب ضربات من % 70 تعادل شدة عند

 ملدة (القصوى القلب ضربات من % 85اللبنيك  محض عتبة مستوى تعادل شدة عند لكن مستمراً  هوائياً 
 ضربات من  %95 –90 شدة عند فرتياً  تدريباً  الثالثة مارست واموعة )،% 85 (مستمر دقيقة 24,3
 فمارست الرابعة اموعة أما. )15× 15(فرتي ثانية 15 ملدة راحة نشطة مع ثانية 15 ملدة القصوى القلب
 راحة بينها مرات وكان 4 دقائق تكررت 4ملدة  القصوى القلب ضربات من  %95 –90 شدة عند فرتياً  تدريباً 
 هذا نتائج بينت ولقد ؛ )4×4القصوى (فرتي  القلب ضربات من % 70 توازي شدة عند دقائق  3 ملدة نشطة

،  الضربة حجم ويف لألكسجني األقصى االستهالك من كل يف ملحوظ حتسن عنه نتج فقط الفرتي التدريب أن
 إىل يؤدي للراحة فإن الركون لألكسجني األقصى االستهالك زيادة إىل يؤدي اهلوائي البدين التدريب أن وكما

  .األقصى لألكسجني) استهالكه (أو اهلوائية الفرد قدرة اخنفاض
  : القصوى) الهوائية القدرة (لألكسجين الستهالكالحد األقصى  قيمة على المؤثرة العوامل -
كمعدل لالستهالك األقصى لألوكسجني مقارنة بالرجال  % 70 تصل النساء إىل نسبة عامل الجنس : -

ويعتقد ان السبب يف ذلك اخنفاض مستوى اهليموغلوبني من  % 60 إىل% 40 منويتفوق الرجال بنسبة تصل 
  لدى النساء مقارنة بالرجال .  % 14إىل  10%
 أن هذه على  سنة 25 -18 بنيما الفرد لدى لألكسجني األقصى لالستهالك قيمة أعلى تصل:العمر  -

 عند للفرد األقصى لألكسجني االستهالك أن جند حيث ، العمر يف التقدم مع التدرجيي بالتناقص تبدأ القيمة
 التدريب أن باملالحظة واجلدير % 30حوايل  إىل تصل بنسبة العشرين سن عند مستواه عن يقل سنة 60 عمر

 يف االخنفاض أن ويعتقد العمر يف التقدم مع الذي حيدث التدرجيي التناقص هذا من يقلل املنتظم البدين
 القصوى القلب ضربات يف االخنفاض إىل جزئياً  يعود العمر يف مع التقدم لألكسجني األقصى االستهالك
 .للفرد البدين النشاط مستوى اخنفاض إىل باإلضافة ، العمر يف التقدم مع األقصى حاصل القلب يف واالخنفاض

 إىل الغالب يف الوصول إىل يؤدي املثال سبيل على املتحرك السري فاستخدام : المستخدم االختبار نوعية -
 أداة استخدام أن كما ، الثابتة الدراجة استخدام حالة يف مما أعلى لألكسجني األقصى االستهالك من مستوى
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 من أعلى مقداراً  يعطي املسابقة أو التدريب أثناء الرياضي يستعمله ما كبري حد إىل حتاكي البدين للجهد قياس
  .الرياضي عليها متعود غري أخرى بأداة مقارنة لألكسجني األقصى االستهالك

 مقدار يف التحسن كان التدريب يف االخنراط قبل عالية لياقة بدنية يف الفرد كان كلما:التدريبية الحالة -
 . البدين التدريب جراء من لألكسجني األقصى االستهالك

 فإن ، الدقيقة) يف (لرت املطلق باحلجم لألكسجني األقصى االستهالك حساب عند:للفرد الجسمي التكوين  -
 االستهالك من عالياً  مستوى الغالب يف سيحققون كبرية وعضالت ضخمة أجساماً  ميتلكون الذين األفراد

 ليست العربة نإف اجلري يف كما جسمه الفرد حيمل أن تتطلب اليت الرياضات يف أما؛  لألكسجني األقصى
 اجلسم وزن من كلغ كل إىل نسبة لألكسجني األقصى االستهالك حساب ينبغي ولكن وحده املطلق باالستهالك

 يف التحملي البدين األداء على قدرته وبالتايل ، للفرد القصوى اهلوائية القدرة ملعرفة أفضل مؤشراً  يعترب ذلك ألن
 .اجلري تتطلب رياضة

ميكن حساب احلد األقصى الستهالك األكسجني بطريقتني  :وحدات حساب الحد األقصى الستهالك األكسجين -
                      من وزن اجلسم ). غراممليلرت لكل (  د/كلغالطريقة النسبية: مليلرت. -    الطريقة املطلقة: لرت/دقيقة. -  مها: 

  االستهالك األقصى لألكسجني بطرقتني:  يتم حتديدطرق قياس الحد األقصى الستهالك األكسجين :-

  الطريقة املباشرة ( القياس املباشر للحد األقصى لألكسجني). -
 الطريقة غري املباشرة ( التنبؤ باحلد األقصى الستهالك األكسجني). -

يتم قياس االستهالك األقصى لألكسجني بطريقة  أوًال: القياس المباشر للحد األقصى الستهالك األكسجين:
كسجني الداخلة مع هواء و ويستهدف معرفة كمية األ ،مباشرة ومعملية من خالل متغريات قياس التبادل الغازي

، وكمية األكسجني اخلارجة مع هواء الزفري، حبيث يدل الفرق بني الكميتني على مقدار األكسجني الذي  الشهيق
األقصى  وميثل احلد؛  للميتوكوندريا إلنتاج الطاقة اهلوائية اإللكرتوينيستخدمه اجلسم عن طريق نظام النقل 
رئتني (الشهيق ) وحجم األكسجني اخلارج من كسجني الداخل إىل الو الستهالك األكسجني الفرق بني حجم األ

  الرئتني مع هواء الزفري.     
  حجم أكسجين هواء الزفير -الحد األقصى الستهالك األكسجين = حجم أكسجين هواء الشهيق 

ويتطلب ذلك خمتربًا جمهزًا باألجهزة الالزمة لقياس نسبة األكسجني وثاين أكسيد الكربون وحجم التهوية الرئوية 
أثناء قيام الفرد بأداء جهد بدين أقصى باستخدام بعض أشكال التمرينات البدنية مثل املشي أو اجلري على السري 

، كما ميكن قياسه أثناء السباحة أو  ، أو التبديل على الدراجة األرجومرتية ، أو اخلطو على املقعد املتحرك
إضافة إىل كوا تستغرق وقتًا طويًال يف التنفيذ ،  كما يتطلب تشغيل هذه األجهزة خرباء متخصصون؛التجديف

  حبيث تصبح غري مناسبة عند تطبيقها على جمموعات كبرية العدد. 
تتلخص الطريقة بأن يعرض املفحوص إىل بذل طريقة قياس الحد األقصى الستهالك األكسجين المباشرة: -

قياس أقصى استهالك لألكسجني لديه  مث ،ةأقصى جهد بدين ممكن باستخدام السري املتحرك أو الدراجة الثابت
 عن طريق معرفة نسبة األكسجني وثاين أكسيد الكربون يف هواء الزفري وكذلك معرفة حجم هواء الزفري يف الدقيقة
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حيث يتم مجع هواء الزفري طوال فرتة  ؛ ، ومن ذلك ميكن معرفة االستهالك األقصى لألكسجني اللرت يف الدقيقة
، وللتأكد من أن  دوجالسمتنقل أو عن طرق أكياس تر يجهاز سبيرومطريق استخدام  أداء االختبار عن

املفحوص قد حقق املستوى احلقيقي الستهالكه األقصى لألكسجني يتفق الكثري من املختصني على وجوب 
  حتقيق الشروط التالية:

  وصول املفحوص على ضربات القلب القصوى املتوقعة لديه. -1
 أخذ يف االستقرار أو الزيادة البسيطة جداً على الرغم من زيادة اجلهد البدين.أن مستوى استهالك األكسجني  -2

وتستخدم هذه الطريقة للتنبؤ باحلد األقصى  ثانياً: القياس غير المباشر للحد األقصى الستهالك األكسجين:
  عليها عن طريق قياس متغريات مّعرفة وهى:الستهالك األكسجني وهى تعّرب عن قيمة غري معلومة يتم احلصول 

االستجابات اليت حتدث هلذا املعدل نتيجة للمجهود و تستخدم و  معدل القلب قبل المجهود البدني -
االستجابات اليت حتدث ملعدل القلب أثناء اهود البدين كمتغري جترييب مهم للتنبؤ باحلد األقصى الستهالك 

وذلك لكوا تعتمد على استخدام عدد من املعادالت الرياضية، واليت  ريقة القياس غري املباشراألكسجني و يطلق على هذه الط
  ، (مثال االحندار املتعدد). مت إعدادها للتنبؤ باحلد األقصى الستهالك األكسجني وفقاً لبعض األساليب اإلحصائية

  الحد األقصى الستهالك األكسجين.األدوات واألجهزة المستخدمة لتقنين األحمال البدنية عند قياس  -
  اخلطو على املقعد. -1
 العمل على الدراجة األرجومرتية. -2
 املشي أو اجلري على السري املتحرك. -3
 السباحة يف القناة الصناعية.  -4
 . األداء يف بعض األنشطة الرياضية "كالدراجات، التجديف -5
فضًال عن أن الطرق املعملية تتطلب   غير المباشرة لتحديد االستهالك األقصى األكسجين:الالطرق  -

خمترباً جمهزًا باألدوات الالزمة لقياس استهالك األكسجني فهي غري عملية عند اختبار عدد كبري من املفحوصني 
، وهلذا يكثر استخدام الطرق غري املباشرة أو  وعلى نطاق واسع ملا يتطلبه ذلك من جهد ودقة وتكلفة أيضاً 

ومعظم االختبارات غري املباشرة   وليس قياس االستهالك األقصى لألكسجنيتقدير خالهلا امليدانية واليت يتم من 
مبنية على افرتاض أن هناك عالقة خطية بني ضربات القلب واستهالك  لتقدير االستهالك األقصى لألكسجين

اختبارات ، املتحرك اختبارات السري ( وهنالك العديد من هذه االختبارات وهي:؛ األكسجني أثناء اجلهد البدين
 ) اختبارات جري املسافة، اختبارات صندوق اخلطوة ،  الدراجة الثابتة 

 على امليدانية االختبارات هذه تعتمد:ميدانية اختبارات خالل من لألكسجين األقصى االستهالك تقدير -
 زمنية ملدة اجلري أو املشي أثناء املقطوعة املسافة حساب على أو معينة ، مسافة جري أو مشي أثناء األداء زمن

 لألكسجني األقصى االستهالك تقدير إن عادية؛ غري جتهيزات أو أدوات أي ال تتطلب اختبارات وهي حمددة ،
 تلك األكسجني عند استهالك ومعدل اجلري سرعة بني اخلطية العالقة على مبين االختبارات من هذا النوع يف

  التنبؤية: معادالا مع هذه بعض االختباراتو  ،السرعة
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  :دقيقة 15 مشي أو لجري Balke بلكي اختبار -
  ساعة إيقاف،  أقماع،  ارض مستوية أو مضمار األدوات :

 15يف عب عند خط البداية وعند اإلشارة يبدأ بالركض ويتم اخذ املسافة املقطوعة الاليقف شرح االختبار : 
 ،يدفع نفسه إلاء االختبار حىت يتم احتساب النتيجة لالعب  أن الالعب يسمح باملشي وجيب على ،  دقيقة 

 :التالية املعادلة باستخدام لألكسجني األقصى تقدير االستهالك ويتم
  33,3+ )  133 –) 15÷ بالمتر المقطوعة المسافة ((×  0,172   = دقيقة .لغك /مليلتر) لألكسجين األقصى االستهالك

هذا  ويصلح مرت، 1609  واحد ميل اهلرولة ملسافة على يعتمد اختبار هو :واحد ميل لمسافة الهرولة اختبار -
 عينة على االختبار ذلك تطوير مت حيث سنة، 29إىل  18بين ما أعمارهم ترتاوح ممن األصحاء للشباب االختبار

 املسافة طوال وثابتة مرحية خبطوة االختبار باهلرولة إجراءات وتتلخص .والنساء الرجال من العمرية الفئة هذه يف
 االنتهاء بعد مباشرة القلب ضربات معدل حساب وكذلك امليل قطع مسافة يف املستغرق الزمن قياس مث احملددة،

 :التالية التنبؤية املعادلة مث تطبيق ومن االختبار، من
(    -بــ كلغ )  وزن الجسم × 0,1656(   - 88,02=      دقيقة . كجم /مليلتر) لألكسجين األقصى االستهالك

 نوع الجنس )×  3,716الزمن بالدقائق ) + ( ×  2,7
  ثلإلنا وصفر للذكور، 1 يعطى الجنس نوع حيث
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  : المخبرية الهوائية والالهوائيةالميدانية و االختبارات 
  :المخبرية الهوائية الميدانية و االختبارات  -

  

، أو  تعد اختبارات اجلهد البدين وسيلة مهمة للتعرف على أي قصور وظيفي لدى األفراد ال يظهر أثناء الراحة    
ولكي تكون القياسات الفسيولوجية ذات معىن أثناء اجلهد البدين جيب أن يكون ذلك اجلهد   ملعرفة لياقتهم البدنية

ن خالهلا تعريض املفحوص جلهد بدين حمدد ومعايري مما يسهل قابال للقياس.وهنالك العديد من الطرق اليت ميكن م
  معرفة استجابة الفرد هلذا اجلهد البدين،ومن أهم الوسائل الشائعة لقياس اجلهد البدين لدى اإلنسان مايلي : 

وهو عبارة عن سري من اجللد املقوى أو :  )Treadmillقياس الجهد البدني باستخدام السير المتحرك(  - 
املطاط يدور حول أسطوانتني ، وميكن التحكم يف سرعته ومقدار ميله بطريقة تشابه عملييت املشي و اجلري 

  ) صورة للسري املتحرك .1الطبيعيتني لدى اإلنسان ، ويوضح الشكل رقم (
  
  
  
  
  
  
  

  :العيوب  مميزات السير المتحرك
حاكي املشي أو اجلري و كالمها حركتان طبيعيتان لدى  -

  اإلنسان .
يتم فيه استخدام عضالت كربى مما ميكن من إجهاد اجلهاز  -

 الدوري التنفسي للفرد.
 ميكن ضبط سرعته ودرجة ميله. -
  أكثر الطرق استخداماً. -

  مكلف وبالتايل قد ال يتوافر يف كل مكان. -
 ب نقله خارج املخترب.ثقل الوزن و بالتايل يصع -
 يشغل حيز حمسوساً وحيدث ضوضاء نتيجة للتشغيل. -
 يصعب أخذ بعض القياسات أثناء االختبار مثل ( ضغط الدم ) -
  يصعب حساب الشغل بدقة . -

                           
وهى الدراجة الثابتة ذات العجل الدوار حيث ميكن التحكم : Cycle Ergometerاستخدام دراجة الجهد  -

يف درجة املقاومة أناجتة عن االحتكاك العجل بشريط الشد، إال أنه يتوافر حديثاً دراجات كهربائية يتم ضبط 
  دراجة اجلهد . التايلمقاومتها إلكرتونياً، ويظهر الشكل 
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  العيوب:  جة الجهد :مميزات استخدام درا
تعد دراجة الجهد (وخاصة الميكانيكية ) غير مكلفة مقارنة بالسير  -

  المتحرك .
يسهل عمل قياسات إضافية أخرى مثل ( سحب عينة دم أو قياس  -

 ضغط الدم )
يمكن معرفة الشغل بدقة حيث ال عالقة لوزن الجسم بالشغل  -

 المتحرك . سهولة نقل الدراجة مقارنة بالسي - المبذول .
  

يعد استخدام الدراجة بشكل عام غير طبيعي للكثير من األفراد وخاصة عند مقاومة عالية  -
  مما يؤدى إلى إجهاد عضالت الرجلين قبل إجهاد الجهاز الدوري التنفسي حتى أقصاه .

 ال تالئم الدراجة األطفال صغار السن أو صغار الحجم ألنها مخصصة للكبار عادة . -
% من السير المتحرك  8-7حصول على استهالك أقصى لألكسجين أقل بمقدار يتم ال -

 ، وذلك الستخدام كتلة عضلية أثناء الدراجة أقل حجماً مما في السير المتحرك .
  

وهو صندوق مربع أو شبيه بذلك ذو أطوال معينة ويتم تعريض املفحوص للجهد :  استخدام صندوق الخطوة   - 
ل صعود املفحوص ونزوله من الصندوق مرات متكررة بإقاع حمدد حىت التعب أنظر إىل البدين باستخدامه من خال

  التايل :الشكل 
  

  
  
  

 
  

  :العيوب  مميزات استخدام صندوق الخطوة:

  غري مكلف وسهل الصنع. -
 سهل االستخدام وال حيتاج إىل مكان كبري. -

يتم فيه استخدام عضالت كربى من  -
 اجلسم.

  

  قياسات إضافية أخرى أثناء االختبار نتيجة حلركة املفحوص املستمرة.يصعب أخذ  -
يصعب إجهاد األفراد ذوي اللياقة البدنية العالية بدون اللجوء إىل معدل سريع من  -

 اخلطوات.
يعتمد حساب الشغل على وزن اجلسم مما جيعل من الصعوبة حساب الشغل السالب  -

  وق.الناتج من عملية النول من على الصند
  

  يتم استخدام اختبار اجلهد البدين ألغراض كثرية ومتنوعة من أمهها ::  مبررات اختبار الجهد البدني -
حيث ميكن أثناء اختبار اجلهد البدين التدرجيي قياس االستهالك األقصى لتقييم الوظائف القلبية التنفسية: -1

الوظائف الرئوية، سواء مت ذلك قبل استخدام ) أو Q max) أو نتاج القلب األقصى (Vo2 maxلألكسجني (
أدوية معينة لتوسيع الشعب اهلوائية أو بعدها بغرض معرفة تأثريها عليها، أو بعد إجراء عملية جراحية ملعرفة مدى 

  التحسن الوظيفي بعد إجرائها.
عانون من ضيق يتم استخدام اختبار اجلهد البدين للذين ي الكتشاف أي قصور في تروية عضالت القلب:  -2

  يف الشريان األر أو من لديهم تشوهات خلقية يف الشرايني التاجية أو يف حالة مرض كاواساكي.
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يستخدم لكشف حاالت تسارع ضربات القلب أو ملعرفة حدة حالة لتقييم معدل ضربات القلب وانتظامها: -3
  عدم انتظام ضربات القلب خاصة من لديهم حصار قليب كامل.

خاصة للمصابني بارتفاع ضغط الدم الشرياين، حيث إن اجلهد استجابة ضغط الدم للجهد البدني:لمعرفة  -4
  البدين يف حد ذاته يؤدي إىل ارتفاع ضغط الدم وخاصة الضغط االنقباض.

اختبار اجلهد البدين ميكن الطيب من معرفة حدة احلالة ومدى لتشخيص الربو الناتج عن الجهد البدني: -5
  ية املوسعة للشعب اهلوائية أو األدوية األخرى يف منع حالة الربو أو التخفيف من حدا.فاعلية األدو 

ميكن تقييم مستوى الكفاءة الفسيولوجية للرياضي ومن مث لتحديد اللياقة البدنية (الكفاءة الفسيولوجية): -6
  .معرفة مقدار التحسن يف بعض املؤشرات الفسيولوجية 

تتمثل يف مجلة من األعراض مثل الدوخة، أو أمل المصاحبة للجهد البدني: لتشخيص األعراض األخرى -7
  وغرياها. ...............الصدر، أو الصداع أثناء اجلهد البدين.

  الحاالت التي تمنع فيها إجراء اختبار الجهد البدني. -
بناًءا على تعليمات مجعية القلب األمريكية حيث يوجد العديد من املوانع اليت حتول دون إجراء اختبار اجلهد البدين 

  :ما يلي و تتمثل هذه املوانع يف 
  التهاب قليب حاد مثل إلتهاب عضلة القلب، أو شغاف القلب، أو التهاب القلب الرماتيزمي. -1
  قصور القلب الشديد.  -2
  ء عضلة القلب احلاد.احتشا -3
  مشكلة تنفسية حادة (ربو، التهاب رئوي ). -4
  ملم زئبقي ). 120/ 240ارتفاع حاد يف ضغط الدم الشرياين ( أكثر من  -5
  مرض كلوي حاد أو التهاب كبدي حاد. -6
  تناول جرعات زائدة من األدوية املؤثرة على اجلهاز القليب التنفسي. -7

  ة، و موازنة فوائد االختبار مع خماطرة يف احلاالت اآلتية.كما جيب أخذ احتياطات خاص
  ضيق شديد يف الشريان األورطى. -1
 ضيق شديد يف الشريان الرئوي. -2
 اضطراب شديد يف نظم القلب البطيين. -3
 مشاكل خلقية يف الشرايني التاجية. -4
 أمراض الشرايني الرئوية.-5
 النزف. أمراض -7   األمراض االستقاللية. -6

                                                                   الناتج عن الوقوف أو تغيري وضع اجلسم –اخنفاض الضغط القيامي 
  وهنالك العديد من هذه االختبارات نذكر منها ما يلي : 

  اختبارات جري المسافة -   اختبارات صندوق الخطوة   -  اختبارات الدراجة الثابتة   -  اختبارات السير المتحرك  -
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  :   اختبارات باستخدام السير المتحرك -1
توجد العديد من االختبارات اليت تستخدم السري املتحرك لقياس اللياقة اهلوائية وتقدير االستهالك األقصى 

  اشهرها اختبار بالك واختبار كاالن. لألكسجني ومن
  وفيما يلي عرض مفصل إلجراءات هذين االختبارين:

م ، لقياس احلد األقصى الستهالك 1952أعد هذا االختبار برونو بالك وزمالئه عام :   اختبار بالك -
  يستخدم السري املتحرك.للياقة اهلوائية فيما أنه  170األكسجني، واالختبار يشبه إىل حد كبري اختبار القدرة 

قياس اللياقة اهلوائية عند القيام جبهود بدين أقل من األقصى يتطلب الوصول مبعدل القلب إىل الغرض من االختبار:
  نبضة يف الدقيقة. 180
جهاز رسم القلب الكهربائي لقياس معدل القلب أثناء  -جهاز السري املتحرك. - :األدوات واألجهزة -

  ساعة توقيت. - ضغط الدم.جهاز قيا  -األداء.
  :اإلجراءات -
  ميل/ساعة. 3.5املشي على السري املتحرك وهو يف الوضع األفقي متاماً ، ويتحرك سرعة ثابتة حوايل  - 
يف اية الدقيقة األوىل من االختبار يتم قياس معدل القلب وضغط الدم، ويستمر القياس يف اية كل دقيقة  - 

 من زمن االختبار.
 زيادة ميل السري يف اية الدقيقة األوىل، وتستمر الزيادة يف امليل يف اية كل دقيقة من زمن االختبار حىت يصل  -   

 نبضة يف الدقيقة. 180معدل القلب إىل 
نبضة يف الدقيقة   180تسجيل الفرتة الزمنية اليت استغرقها املفحوص يف املشي على السري املتحرك للوصول إىل  - 

 الزمن األطول على مستوى األداء األفضل.حيث يدل 
 النظر إىل املعايري واملستويات املعدة من قبل بالك ومقارنة الزمن ا. -   

  جدول يبين مستويات اختبار بالك
  (المستوى)    فئة التصنيف  نبضة/ق)180الدقائق التي يستغرقها المفحوص للوصول إلى معدل قلب (

  ضعيف جداً   دقيقة فأقل 12
  ضعيف  14 – 13
  مقبول  16 – 15

  متوسط  17
  جيد  19 – 18
  جيد جداً   21 - 20
  ممتاز  فأكثر 22

من  م1968صمم هذا االختبار دونالد كاالن، وهو عبارة عن مشروع لنيل درجة الدكتوراه عام :   اختبار كاالن -
  جامعة والية أوهايو. حيث قام بإجراء بعض التعديالت على اختبار بالك.

قياس لياقة القلب واألوعية الدموية لتالميذ وتلميذات الصفوف الدراسية الرابع واخلامس   من االختبار: الغرض
  والسادس االبتدائي عند قياهم مبجهود بدين أقل من األقصى.

 جهاز رسم القلب الكهربائي لقياس معدل القلب أثناء األداء. -   جهاز السري املتحرك.  -   األدوات واألجهزة:
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  ساعة توقيت. -   جهاز قياس ضغط الدم. - 
ميل /ساعة للصف الرابع واخلامس،  2.8املشي على السري املتحرك يف وضع أفقي بسرعة ثابتة  - : اإلجراءات

  ميل/ساعة للصف السادس. 3.5وبسرعة  
 ثانية). 45-30الوسطى بالنسبة لكل دقيقة من الدقائق اليت يستغرقها االختبار ( ثا 15تسجيل معدل القلب خالل 

عند اية كل دقيقة من الدقائق اليت يستغرقها االختبار ، حىت تصل إىل  %1رفع درجة ميل السري املتحرك بنسبة 
 % مث تتوقف.14

نبضة/ق، أو  200يتوقف االختبار عندما يطلب املفحوص ذلك نتيجة التعب ، أو إذا وصل معدل القلب لديه إىل 
 دقيقة كحد أقصى. 25إذا استمر املفحوص يف املشي على السري املتحرك ملدة 

تسجل درجة االختبار واليت تساوي جمموع الدقائق اليت استغرقها املفحوص يف املشي على السري املتحرك حىت يصل 
 نبضة يف الدقيقة. 200معدل القلب إىل 

توجد العديد من االختبارات اليت تستخدم الدراجة الثابتة لتقدير  : اختبارات باستخدام الدراجة الثابتة -2
  االستهالك األقصى لألكسجني ومن اشهرها اختبار اسرتاند واستخدام معادلة فوكس.

تعترب هذه الطريقة وسيلة يسرية لتقدير االستهالك األقصى لألكسجني ( بطريقة غري : . Foxمعادلة فوكس  -
من خالل معادلة خطية تصف العالقة بني االستهالك األقصى لألكسجني والذي مت قياسه مباشرة بالطبع ) وذلك 

مباشرة وبني استجابة ضربات القلب يف الدقيقة اخلامسة من اجلهد عند أداء جهد بدين على الدراجة الثابتة مبقاومة 
  العامل األمريكي فوكس هي:  م .م / ق ) ، وهذه املعادلة اليت مت حتديدها من قبلغك900مشعة (أو  150تساوى 

  ) ضربات القلب في الدقيقة الخامسة من الجهد× 0.0193( – 6.3االستهالك األقصى لألكسجين (لتر/ ق) = 
  تقدير االستهالك األقصى لألكسجني من خالل ضربات القلب دون القصوى. - الغرض من االختبار: 

 االستهالك األقصى لألكسجني الناتج يف هذه التجربة باالستهالك األقصى لألكسجني يف التجربة السابقة. مقارنة -

 جهاز قياس نبض القلب. - ساعة توقيت. -  ميقاع. -  دراجة اجلهد. - األدوات المستخدمة: 
  القلب لديه يف الراحة.جيلس املفحوص على الدراجة ملدة دقيقة تقريباً مث يتم قياس ضربات  -:  اإلجراءات 

.م / ق (أو  لغك900دقة / ق مما جيعل العبء اجلهدي يساوى  100م ويكون اإليقاع غك3يتم وضع مقاومة الدراجة على  - 
 مشعة ).  150

املفحوص بتحريك العجل متمشياً مع اإليقاع ويتم قياس ضربات القلب لديه عند اية كل دقيقة  يقوم - 1
  حىت الدقيقة اخلامسة من اجلهد.

  مبجرد احلصول على يف اية الدقيقة اخلامسة يتم وقف التجربة وتسجل ضربات القلب دون القصوى. - 2
   - قصى لألكسجني:يتم تطبيق املعادلة التالية للحصول على االستهالك األ - 3

  ضربات القلب يف الدقيقة اخلامسة)× 0.0193( –6.3   االستهالك األقصى لألكسجني = 
اختبارات اخلطوة اهلوائية كاختبارات أداء أقل من األقصى،  تصنف: اختبارات باستخدام صندوق الخطوة -3

واحلد األقصى لألكسجني، حيث يقوم وتتأسس بشكل عام على العالقة اخلطية بني العبء اجلهدي ومعدل القلب 
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املفحوص بعمل اخلطوات صعوداً وهبوطاً على صندوق اخلطوة حىت يصل إىل جهد ومعدل قلب معني أو زمناً 
ويستخدم يف جماالت ، حمدداً. ومن مث يتم تقومي القدرة اهلوائية عن طريق االستجابات اليت حتدث ملعدل القلب

تبارات اخلطوة لقياس القدرة اهلوائية وتقدير االستهالك األقصى لألكسجني حبوث اجلهد البدين جمموعة من اخ
  وهي:

     اختبار هارفارد للخطوة -
     اختبار جاالجر وبروها -
  اختبار هودجكنز وسكوبك -
  اختبار جامعة والية أوهايو للخطوة -
  اختبار كلية كوينز للخطوة -
  اختبار جامعة ميتشجان الشرقية للخطوة -
  والية لويزيانا للخطوةاختبار جامعة  -
  اختبار شاركي للخطوة -
  اختبار سيسونولفي خلطوة -
 اختبار مجعية الشبان املسيحية للخطوة -

  هي:   هذه االختبارات أكثر شيوعاً واستخداماً  بني من
، وهو من أقد اختبارات م1943مت تصميم هذا االختبار مبعمل جامعة هارفارد عام :  اختبار هارفارد للخطوة -

اجلهد البدين وأكثرها شيوعاً إىل وقت قريب.وهو اختبار شاق يتطلب إجراؤه الصعود النزول من على صندوق 
دقائق مبعدل عال، ويتم حتديد الكفاءة البدنية من خالل مؤشر أو معامل يأخذ يف االعتبار مدة  5اخلطوة ملدة 

                                              سرتداد على النحو التايل:              اجلهد البدين وضربات القلب يف فرتة اال
  مؤشر الكفاءة البدنية =

  100× مدة الجهد البدني بالثواني 
  مجموع معدل ضربات القلب في الدقائق الثالث األولى من االسترداد× 2

  التنفسي (كفاءة الفرد البدنية)قياس التحمل الدوري الغرض من االختبار:
 جهاز قياس ضربات القلب. -     ساعة توقيت. -  ميقاع.  -سم).51بوصة ( 20صندوق الخطوة بارتفاع  - األدوات المستخدمة:

  صعودا كامًال يف الدقيقة). 30دقة يف الدقيقة (أي  120ضبط امليقاع على  -أ   اإلجراءات:
  دقائق متواصلة مع إمكانية التوقف عند التعب.5والنزول من على الصندوق متشياً مع معدل اخلطوة ملدة  الصعود -ب
دقائق) يتم قياس ضربات القلب  5يف اية الدقيقة اخلامسة (أو بعد توقف املفحوص مباشرة إذا مل يكمل  -ج

 ثانية على ثالث مراحل من فرتة االسرتداد كالتايل: 30ملدة 
  معدل ضربات القلب بعد الدقيقة األوىل وحىت دقيقة وثالثني ثانية. - 
  معدل ضربات القلب بعد الدقيقة الثانية وحىت دقيقتني وثالثني ثانية. - 
  معدل ضربات القلب بعد الدقيقة الثالثة وحىت ثالث دقائق وثالثني ثانية. - 

 

 

 




	 �� ������ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ     �� ������ ���� -  �����2 -  

 
60 

 

  تسجيل ضربات القلب يف فرتة االسرتداد ، وحساب مؤشر الكفاءة البدنية على النحو التايل: -د
  مؤشر الكفاءة البدنية =

  100× مدة الجهد البدني بالثواني 
  مجموع معدل ضربات القلب في الدقائق الثالث األولى من االسترداد× 2

  

  م جبامعة أوهايو األمريكية كالتايل:1978ماثيوز عام النظر إىل املعايري اليت مت تطويرها من قبل  -ه
  جدول يبين المعايير التي تم تطويرها من قبل ماثيوز

  ممتاز  90أكثر من 
  جيد  89 – 80
  متوسط  79 – 65
  متوسط ضعيف  64 – 55

  ضعيف  55أقل من 

هو عبارة غري مبسطة من اختبار اخلطوة هلارفارد مت تطويره يف كلية كوينز يف :  اختبار كلية كوينز للخطوة -
دقائق على 3وتتلخص فكرة اإلختبار بأن يقوم املفحوص بأداء جهد بدين ملدة  –نيويورك بواسطة مكردل وآخرين 

ملعايري اليت مت عملها صندوق اخلطوة يف اية الدقائق الثالث يتم قياس ضربات القلب لديه ومن مث مقارنتها ببعض ا
على جمموعة كبرية من الذكور واإلناث، ولقد مت قياس صدق هذا االختبار مبقارنته باالستهالك األقصى لألكسجني 

  ) للنساء. 0.75-) للرجال   و( 0.72-ووجد أنه يساوى (
  تقدير االستهالك األقصى لألكسجني. الغرض من االختبار: 
 ساعة توقيت. -  ميقاع. - سم) . 41بوصة ( 16.25صندوق خطوة ارتفاعه  - األدوات المستخدمة:

 جهاز قياس النبض. - 
صعوداً يف الدقيقة للرجال ( يوضع  24صعود املفحوص على صندوق اخلطوة والنزول منه مبعدل  - اإلجراءات:
  دقة يف الدقيقة ). 88صعوداً أو خطوة للنساء (يوضع امليقاع على  22دقة يف الدقيقة )، و 96امليقاع على 

 دقائق متواصلة. 3على املفحوص االستمرار يف أداء اجلهد متمشياً مع اإليقاع ملدة  - 
ثوان مباشرة من دون توقفه  5يف اية الدقائق الثالث يتوقف املفحوص و يتم قياس نبض القلب لديه بعد  - 

 قة.ملعرفة ضربات القلب يف الدقي 4ثانية مث ضرب الناتج يف  15وملدة 
 تسجل قراءة ضربات القلب لديه على ورقة تسجل البيانات. - 
  ) املعد مسبقاً ملعرفة مقدار االستهالك األقصى لألكسجني لدى ذلك املفحوص.4النظر يف اجلدول رقم ( - 
 

 جدول تقدير االستهالك األقصى لألكسجين من خالل ضربات القلب في االسترداد.
  النساء  الرجال

  أثناء االسترداد/قضربات القلب 
  الحد األقصى الستهالك األكسجين

  (ملل/كجم/ق)
  ضربات القلب أثناء االسترداد/ق

  الحد األقصى الستهالك األكسجين
  (ملل/كجم/ق)

120  60.9  128  42.2  
124  59.3  140  40.0  
128  57.6  148  38.5  
136  54.2  152  37.7  

 

 

 




	 �� ������ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ     �� ������ ���� -  �����2 -  

 
61 

 

140  52.5  156  37.0  
144  50.9  158  36.6  
148  49.2  160  36.3  
149  48.8  162  35.9  
152  47.5  163  35.7  
154  46.7  164  35.5  
156  45.8  166  35.1  
160  44.1  168  34.8  
162  43.3  170  34.4  
164  42.5  171  34.2  
166  41.6  172  34.0  
168  40.8  176  33.3  
172  39.1  180  32.6  
176  37.4  182  32.2  
178  36.6  184  31.8  
184  34.1  196  29.6  

تصنف اختبارات جري املسافة كاختبارات ميدانية تستخدم لقياس احلد األقصى  اختبارات جري المسافة: -
وتستخدم يف العادة شدة أقل من القصوى خالل فرتات األداء اليت  ، الستهالك األكسجني بطريقة غري مباشرة

وقد وجد علماء القياس أن اختبارات اجلهد األقصى واألقل من األقصى باستخدام السري  ،متتاز بأا طويلة نسبياً 
املتحرك أو الدراجة الثابتة تعد اختبارات غري مناسبة لقياس اللياقة الدورية التنفسية عند حماولة تطبيقها على 

لسبب ابتكرت جمموعة من اختبارات ، هلذا ا جمموعات كبرية من األفراد يف مواقف تشبه األداء الفعلي يف امليدان
التحمل يف اجلري للتنبؤ باحلد األقصى الستهالك األكسجني. وتتميز اختبارات اجلري بشكل عام بأا ال تتطلب 

استخدام أجهزة أو أدوات مكلفة الثمن، باإلضافة إىل إمكانية تطبيقها على أعداد كبرية نسبياً من األفراد دفعة 
وفري عامل الوقت وتشري سافريت وآخرون  إىل أن اختبار جري املسافة مييل إىل كونه ثابتاً واحدة مما يؤدي إىل ت

  ). 0.14± 0.74) وله معامل صدق مصاحب عام (0.78(
  وتوجد العديد من اختبارات جري املسافة لتقومي اللياقة اهلوائية لعل من أكثرها انتشاراً االختبارات التالية:

  دقيقة  12جري/ مشي ملدة  اختبار - 
  دقائق  5اختبار جري/ مشي ملدة  - 
  دقائق  9اختبار جري/ مشي ملدة  - 
  كلم )  1,61م = 1609,35ميل = 1(   ميل 1اختبار جري/ مشي  - 
  م1200اختبار جري/ مشي  -   ميل 1.5اختبار جري/ مشي  - 
  م 550,45=   ياردة  ) 1,09م = 1(  ياردة. 600اختبار جري / مشي  - 
  ميل.  1اختبار املشي املتأرجح  -    مرت متعدد املراحل (بيسر) 20اختبار جري  - 

  سيتم عرض اختبارين من هذه االختبارات واليت تعترب من اشهرها وأكثرها استخداماً وهي:  مايليويف 
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دقيقة باسم اختبار   12يعرف اختبار جري/مشي :   دقيقة (اختبار كوبر) 12اختبار جري/ مشي لمدة  -1
وهذا االختبار . 0.94إىل  0.65ومعامالت الصدق من  0.94إىل  0.75كوبر، وترتاوح معامالت ثبات االختبار من 

  مناسب للبنني والبنات يف مرحلة الدراسة الثانوية وحىت اجلامعية.
  قياس القدرة اهلوائية (لياقة القلب واألوعية الدموية).الغرض من االختبار: -
 عدد مناسب من العالمات املرقمة والرايات الركنية. - صفارة. -  ساعة إيقاف. -   ألدوات المستخدمة: ا -

  ، أو ملعب كرة قدم، أو أي منطقة فضاء.م )  403,60( ياردة440مضمار أللعاب القوى  - 
  اإلجراءات: -

ياردة فإنه ينبغي تقسيم هذا املضمار خبطوط من اجلري إىل أربعة  440عند استخدام مضمار ألعاب القوى  - 
. ويف حالة عدم توفر املضمار فإنه ميكن استخدام منطقة فضاء م) 100,91(  ياردة 110مستويات طول كل منها 
بني كل  ياردة برايتني، ومن مث تقسم املسافة بني الرايتني بعالمات من اجلري، املسافة110حبيث حتدد مسافة طوهلا 
. واهلدف من هذا التقسيم مساعدة احملكم على تقدير املسافة م ) 9,17(  ياردات 10عالمة واألخرى تساوي 
  دقيقة. 12اليت يقطعها املخترب يف 

  تقسيم األفراد املفحوصني أثناء أداء االختبار إىل جمموعات متناسبة مع عدد احملكمني. - 
ط البداية، وعند مساع صافرة البداية يقومون باجلري واملشي حول يتخذ املفحوصني وضع االستعداد خلف خ - 

  املضمار أكرب عدد من املرات حىت يعلن امليقايت انتهاء الزمن. 
القيام بتسجيل عدد اللفات حول املضمار أو عدد مرات الرتدد بني العالمات الركنية. وحساب املسافة املقطوعة  - 

  ويات ومعايري معدة مسبقاً لتقدير االستهالك األقصى لألكسجني. مقارنة النتيجة مبست - دقيقة. 12يف 
  )Cooper, K 1968(ق 12جدول يبين الحد األقصى الستهالك األكسجين في مقابل المسافة المقطوعة في اختبار جري/مشي

  

  (ملليلتر/كجم/ق)  الحد األقصى الستهالك األكسجين  (بالميل)   ق12المسافة المقطوعة في زمن

1.0  
1.0  

1.25  
1.50  
1.75  
2.00  

-  
-  
-  
-  
-  
-  

  > أصغر من
1.24  
1.49  
1.74  
2.00  

  < أكبر من

25.0  
25.0  
33.8  
42.6  
51.6  
60.2  

-  
-  
-  
-  
-  
-  

  > أصغر من
33.7  
42.5  
51.5  
50.2  

  < أكبر من

سنوات فأكثر، وقد  10هذا االختبار مناسب للبنني والبنات من سن :  ميل1.5ميل و 1اختبار جري/ مشي  - 2
م باستخدام اختبار اجلري AAHPRD 1976أوصى االحتاد األمريكي للصحة والرتبية الرياضية والرتويح والرقص 

اجلنسني  لكال 1.5سنة، وأوصى باستخدام اختبار اجلري ملسافة  12-10ميل لكال اجلنسني من سن  1ملسافة 
  سنة فأكثر. وهلذا االختبار معامالت صدق وثبات مرتفعة. 13من 
  قياس اللياقة اهلوائية وخباصة لياقة القلب واألوعية الدموية.الغرض من االختبار: -
 مضمار للجري، أو أي منطقة فضاء مناسبة ومعروفة األبعاد. -    ساعة إيقاف -  األدوات المستخدمة: -
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  يتخذ املختربين وضع االستعداد خلف خط البداية. -  اإلجراءات: -
 عند إعطائهم إشارة البدء ينطلقون يف اجلري ليقطعوا مسافة االختبار يف أقل زمن ممكن. - 
  التايل : النظر إىل املستويات واملعايري يف جدول  -    يسجل الزمن بالدقائق والثواين. - 

  )Wilmore & Berfeld, 1979ميل وما يقابله من الحد األقصى الستهالك األكسجين. (1.5اختبار جري  جدول يبين زمن

 VO2 max  ميل 1.5اختبار   زمن VO2 max  ميل 1اختبار   زمن
  ملليلتر/كجم/ق  بالدقائق الثواني  ملليلتر/كجم/ق  بالدقائق الثواني

7:31   <  
7:31-8:00  
8:01-8:30  
8:31-9:00  
9.01-9:30  
9:31-10:00  

10:01-10:30  
10:31-11:00  
11:01-11:30  
11:31-12:00  
12.01-12:30  

75  
72  
67  
62  
58  
55  
52  
49  
46  
44  
41  

12:31-13:00  
13:01-13:30  
13:31-14:00  
14.01-14:30  
14:31-15:00  
15:01-15:30  
15:31-16:00  
16.01-16:30  
16:31-17:00  
17.01-17:30  
17:31-18:00  

39  
37  
36  
34  
33  
31  
30  
28  
27  
26  
25  

الطرق املباشرة لقياس القدرة اهلوائية: هناك ثالث طرق عامة الختبار احلد األقصى االختبارات الهوائية: -
  دراجة قياس اجلهد -السري املتحرك سواء باستخدام املشي أو اجلري - (:  الستهالك األكسجني هي

  )   اختبار اخلطو - 
  اختبارات الحد األقصى الستهالك األكسجين باستخدام السير المتحرك:  -
كيلومرت /ساعة   8اىل  4يقوم املخترب باملشي ملدة عشر دقائق بسرعة مناختبار ميتشل وسبرول وشابمان:  -أ

طبيعة  لغرض االمحاء وهي كافية ألن جتعل املخترب متكيفا مع باملئة هذا األداء 10على السري املتحرك بزاوية 
  العمل على اجلهاز ,يلي ذلك أداء االختبار وفقا للتسلسل  التايل:

 عشر دقائق راحة - 
  0كلم/سا على درجة ميل   9 -7دقائق بسرعة  5 - 2اجلري على السري ملدة  - 
  من اجلري3يتم مجع هواء الزفري لتحليله ابتداءا من الدقيقة  - 
  دقائق للراحة 10يعطى للمخترب  - 
باملئة واألداء  6-5أخرى بنفس معدل السرعة السابقة ولكن مع زيادة درجة زاوية السري املتحرك اىلاجلري مرة  - 

  دقائق مع مجع هواء الزفري 6- 5لنفس املدة 
  يستمر تنفيذ هذه العمليات حىت الوصول اىل احلد األقصى الستهالك األكسجني - 
دقائق تبديل على جهاز األرجومرت,يتم قياس معدل القلب  5يؤدي املخترب يف البداية  -1 ستراند:ااختبار  -ب

واستهالك األكسجني خالل الدقيقة األخرية ,وتستخدم هذه البيانات يف تقدير احلد األقصى الستهالك 
  األكسجني بواسطة استخدام النوموجرام 
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للسري املتحرك ,حيث ان اجلري الكامل اجلهد سيستمر ومن خالل اجلدول التايل يتم حتديد السرعة املناسبة  -2
  7-3بني الدقائق 

ميل/كجم/مرت فان سرعة البداية له على السري املتحرك  45مثال: شخص استهالكه التقديري لألكسجني يبلغ
  باملئة 5- 2ميل/ساعة  ودرجة زاوية امليل تكون  8-7تكون 

باملئة من السرعة اليت  50دقائق باستخدام محل شغل يعادل  10قبل اجلري جيب أن ميشي املخترب ملدة  -3
 .حددت له لبداية العمل على السري املتحرك بناء على تقدير احلد األقصى الستهالك األكسجني له 

  .  شخص اىل مرحلة التعبكل ثالث دقائق حىت يصل ال  7,2عند اجلري تزداد زاوية ميل السري املتحرك اىل  -4
  نبضة/ دقيقة  175يتم مجع هواء الزفري ملدة دقيقة حينما يصل معدل قلب املخترب  -5

  ثانيا: اختبارات احلد األقصى الستهالك األكسجني باستخدام الدراجة:
تتميز طريقة استخدام الدراجة الختبار احلد األقصى الستهالك األكسجني بأا أكثر شيوعا من حيث 

  االستخدام وتنقسم اىل نوعني من حيث أسلوب زيادة محل الشغل مها:
 ،تبديلة /د  60يف هذا األسلوب جيب أن تكون سرعة التبديل مبعدل : الزيادة غري املستمرة حلمل الشغل.  - 

  وهذه السرعة هي أعلى سرعة إلنتاج احلد األقصى الستهالك االكسجني مقارنة مبعدالت أخرى .
  يلي : يف هذا األسلوب يراعي ما: ستمرة حلمل الشغلالزيادة امل  - 
  تبديلة /د. 60يكون معدل التبديل بواقع  - 
واط كل دقيقتني حىت ال يستطيع الشخص االستمرار يف العمل ,أو حىت  30يزداد التحميل تدرجييا بواقع  - 

  تبديلة /د 50تنخفض سرعة التبديل ألقل من 
يقة لكل زيادة يف درجات شدة العمل بعد وصول معدل القلب اىل يتم مجع هواء الزفري خالل آخر دق- 

  ضربة /د.175
  مالحظات على الطرق املباشرة : 
  . األكسجنيالسري املتحرك هو أكثر الطرق إلنتاج أعلى قدر للحد األقصى الستهالك  - 
اتج احلد األقصى ميكن استخدام الزيادة املستمرة أو غري املستمرة للتحميل ,حيث ال توجد فروق يف ن  - 

  الستهالك االكسجني
  من املفيد أداء االمحاء للتعود على اجلهاز املستخدم من الناحية النفسية و الفسيولوجية . - 
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  : المخبرية الالهوائيةالميدانية و االختبارات 
   طرق قياس القدرة الالهوائية (االختبارات) -
   االختبارات الالهوائية الطويلة - االختبارات الالهوائية املتوسطة  - االختبارات الالهوائية القصرية      - 
  و أيضا تستخدم هذه اإلختبارات كتمرينات لتطوير القدرة العضلية   

  مرت  60و  50و  40اختبارات العدو  -:   االختبارات الالهوائية القصيرة  -1
 اختبار االدرج ملارجرييا   -   اختبار الوثب العمودي لسارجنت   -                           

      اختبار الثالثني ثانية لـــــــــــــــــــــــ وينجات  - :   االختبارات الالهوائية المتوسطة  -2
  االختبارات اخلاصة باأللعاب -               اختبارات القوة القصوى  -                            

  .  ةثاني 60اختبار الوثب العمودي ملدة   -:   االختبارات الالهوائية الطويلة  -3
  .  اختبار السري املتحرك لكنجهام و فولكنر -   اختبار التسعني ثانية لكيوبيك  -              

  . اختبار اخلطوة للقدرة الالهوائية  -  ثانية كحد أقصى   120اختبارات الدراجة االورمجرتية  -            
اختبار وينجات  القى قبوًال كبرياً يف املختربات حول العامل لتخمني وتقومي قدرة :  تطبيق اختبار وينجات  -

أو إجهادها ، كما أنه استخدم كمعيار للمساعدة يف التحليل الفسيولوجي  العضالت وثباا وسرعة تعبها 
ت صدقها وثباا يف واالستجابات اإلدراكية للشدة فوق القصوى ، ويعترب من أكثر االختبارات اليت اختربت وأثبت

  قياس قدرة التحمل للعضالت بواسطة القدرة القصوى امليكانيكية .
يعرف االختبار يف االوساط العلمية باسم: اختبار الدراجة اهلوائية لوينجات واختبار وينجات   ماهية االختبار :

استخدام اي من الرجلني او الذراعني الالهوائي واختبار التبديل الالهوائي لوينجات . وميتاز االختبار بأنه يسمح ب
   يف االداء،وان كانت الرجلني هي االكثر شيوعا يف االستخدام .

ويستخدم االختبار لتحديد كل من القدرة الالهوائية والسعة الالهوائية للمخترب، حيث ميكن التمييز بني هذين 
لقدرة تشري اىل القدرة القصوى اليت يتم اجنازها املصطلحني ( القدرة يف مقابل السعة ) استنادا اىل عامل الزمن، فا

خالل فرتة مخس ثوان أثناء أداء االختبار ، بينما تشري السعة اىل القدرة على االداء خالل زمن الثالثني ثانية 
 فالقدرة اللهوائية (أو القدرة الالهوائية القمة تشري يف معظم االحوال اىل اقصى معدل املقررة بالكامل لالختبار.

من الشغل (انتاج اجلهد) يقتضي استهالك (استنفاذ) ثالثي فوسفات االدينوسني وتكسري فوسفات الكرياتني يف 
، حيث تعتمد  ثا30وأما السعة الالهوائية القصوى فهي تشري اىل متوسط معدل انتاج اجلهد املبذول يف  اجلسم .

   واجللكزة الالهوائية .يف ذلك على ثالثي فوسفات االدينوسني، وفوسفات الكريياتني، 
   قياس القدرة الالهوائية املتوسطة للرجلني والذراعني . -   الغرض من االختبار :

   يقيس القدرة الالهوائية املتوسطة بصورة غري مباشرة ولكنها دقيقة . - 
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جلني أو دراجة الدراجة االرجومرتية من طراز مونارك املعدل يف حالة التبديل بالر : االدوات واالجهزة الالزمة 
   ويستخدم أرجومتري فليش عند استخدام الذراعني . فليش يف حالة أداء االختبار عن طريق التبديل بالذراعني .

   وقد اظهرت نتائج البحوث املختلفة أنه ال يوجد فروق بني استخدام اجلهازين بالنسبة للعمل البدين الالهوائي .
، وبه امكانية التنبيه  ثا 30ؤشر للثواين حلساب زمن االختبار وهو جهاز حلساب الزمن (منبه او ساعة ) به م

   عندما ينتهي هذا الزمن .
   عداد حلساب اللفات ( الدورات ) على الدراجة االرجومرتية . - 
   ميزان طيب الكرتوين حلساب وزن اجلسم اذا اقتضت احلاجة لذلك . - 
   خطوات رئيسية هي :تتضمن اجراءات تطبيق االختبار أربع  االجراءات :  

    أوال :نظام تنفيذ االختبار ويشمل :
دقائق)  يقوم املخترب بالتبديل على اجلهاز مبستوى شدة تكفي ألن يعمل القلب  5فرتة االمحاء :تستغرق ( -1 

  )  ضربة يف الدقيقة  . 160 -  (150منمبعدل نبض يرتاوح 
 -10د) وتعترب راحة اجيابية تتطلب من املخترب التبديل مبعدل يرتاوح  من  5 - 2فرتة الراحة : تستغرق من ( -2 

  لفة/د ضد اقل مقاومة . 20
ضد ثلث املقاومة  ث10/د ملدة لفة20ثا) يقوم املخترب بالتبديل مبعدل  15فرتة تزايد السرعة : تستغرق ( - 3

  ثا .  5مع زيادة املقاومة خالل  املقررة لالختبار مث التدرج يف زيادة التبديل ليصل اىل أعلى سرعة
  )fثا) يقوم املخترب بالتبديل املستمر ضد املقاومة املقررة ( 30فرتة تنفيذ االختبار : يستغرق (- 4
  ) يقوم املخترب بالتبديل مبستوى منخفض او متوسط من القدرة الالهوائية .د 2- 1(فرتة التهدئة :تستغرق - 5

 ل الشغل حساب ثالث قياسات تدل على املقدرة الالهوائية للعضلة : ميكننا من خالل فحص  الوينجات ملعد
: يساوي ذلك أعلى عالمة ملعدل الشغل خلمس  ثوان خالل الفحص الذي  ثا 5ذروة معدل الشغل ملدة  - 1

ثا وجيب ان حيدث عادة يف الثواين اخلمسة االوىل من الفحص . تعكس عالمة ذروة معدل  30يستمر ملدة 
 ثا مقدرة العضلة على هدم ثالثي ادينوسني الفوسفات  وبشكل رئيسي من مصدرين : خمزون 5الشغل يف 

ATP   وخمزونCP .   
: يساوي هذا متوسط انتاج معدل الشغل للعضلة خالل الفحص ملدة ال  ثا 30لمدةمتوسط معدل الشغل  - 2

تستنفذ خالل الثواين العشرة االوىل ، فأن هذا  CPوكريتينات الفوسفات  ATP، مبا ان خمزونات ال  ثا30
   من خالل اهلدم الالهوائي للسكر ( هدم اجلاليكوجني ) ATPالقياس يعكس بشكل رئيسي انتاج ال 

دليل االجهاد : ويعكس هذا مقدار العضلة على مقاومة االجهاد ،ويساوي دليل االجهاد الفرق ما بني  - 3
  ثا  5مقسوما على اعلى انتاج ملعدل  الشغل يف  ثا 5واقل انتاج ملعدل الشغل يف  ثا 5اعلى انتاج ملعدل الشغل يف 

  ) تشري اىل حتمل عضلي منخفض نسبيا ، بينما تشري العالمة املنخفضة% 45العالمة العالية ( اكرب او يساوي 
  ) اىل املقدرة على مقاومة االجهاد العضلي . %30( أقل او يساوي  

 :االختبارات الالهوائية القصيرة   -
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 : Margaria Staircase Testاختبار الدرج لمارجاريا  -
 ثا  100حىت م ومفتاحني يتصالن بساعة إيقاف تقيس لم 175به يتطلب استخدام هذا االختبار مدرج ارتفاع الدرجة  -
عند مساع اإلشارة جيري بأقصى سرعة جتاه املدرج حماوال الصعود  يقف املخترب على مسافة مرتين من املدرج , - 

 بنفس معدل السرعة حبيث يتخطى يف كل مرة درجتني من درجات املدرج .
يوضح املفتاح األول املتصل بالساعة على املدرج الثامن , و املفتاح الثاين على املدرج الثاين عشر , حيث  - 

 يف اخلطوة الرابعة والسادسة ( األول لتشغيل الساعة والثاين اليقافها) .جيب أن يضغط عليهما الالعب بقدمه 
  تستخرج القدرة الالهوائية بدون الالكتيك بواسطة املعادلة التالية : - 
 

 المسافة العمودية بين مكاني مفتاحي الساعة×  9.8×وزن الالعب                                             
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           =      * القدرة الالهوائية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــ

 زمن قطع المسافة بين مفتاحي  ساعة اإليقاف                                              

 : Margaria – Kalamen power Testكاالمن   -اختبار االقدرة لمارجاريا  -
 مارجايا السابق ذكره وذلك بغرض احداث انتاج أكثر للقدرة .يعترب هذا االختبار تطويرالختبار  - 
أمتار أمام املدرج ,  6نفس شروط ومواصفات اختبار مارجاريا السابق ذكره باستثناء أن املخترب يقف على بعد  - 

مث يقوم باجلري بأقصى سرعة لصعود الدرج حبيث يأخذ ثالث درجات يف اخلطوة الواحدة يوضع مفتاح تشغيل 
 ).ملم 174ومفتاح اإليقاف على الدرجة التاسعة (متوسط ارتفاع الدرجة  ،ساعة اإليقاف على الدرجة الثالثة 

  يف اختبار مارجايا  حتسب النتائج بنفس املعادلة السابق ذكرها  - 
  الجدول يوضح معايير اختبار مارجاريا كاالمان للذكور و االناث .

  مــــــــعايير الـــــــــــــذكور
 50أكثر من  50 - 41 40 - 31 30  - 21 20  - 15 العمر

  الذكور

  50أقل من   65أقل من   75أقل من  106أقل من   113أقل من   سيء  المستوى
 65- 50 84- 65 111 - 75 139 - 106 149- 113 مقبول
 82- 66 105- 85 140  - 112 175 - 140 187- 150 متوسط
 98- 83 125- 106 168  -  144 210 - 176 224- 188 جيد
224أكثر  ممتاز 210أكثر من   167أكثر من  125أكثر من   98أكثر من    

  
  مــــــــعايير االناث

 50أكثر من  50 - 41 40 - 31 30  - 21 20  - 15 العمر

  المستوى  االناث

 38أقل من  50قل من  65أقل من 85أقل من 92أقل من   سيء
 48-38 65 -50 84 -65 111-85 120-92 مقبول
 61 -49 82 -66 105 -85 140-112 151 -121 متوسط
 75 -62 98 -83 125 -106 168-141 182 -152 جيد
 75أكثر من 98أكثر من 125منأكثر  168أكثر من  182أكثر من  ممتاز

  : Sargent Jump Test اختبار الوثب لسارجنت -
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 ستخدم يف هذا االختبار شريط قياس وحائط بارتفاع مناسب ووعاء به ماء .ي 
يقف املخترب حبيث يواجه احلائط بكتفه اليمىن (أو كتف الذراع املميزة), يقوم املخترب برفع ذراعه اليت جهة احلائط 

أصابع اليد يف املاء ) لعمل عالمة على احلائط عند اقصى نقطة تصل اليها األصابع . يقوم املخترب (بعد غمس 
مث مرجحتهما أماما عاليا مع مد الركبتني عموديا للوثب ألعلى  ، مبرجحة الذراعني اسفل مع ثين الركبتني نصفا

 .صل اليها األصابع لعمل العالمة الثانية بيد الذراع ااورة للحائط عند أقصى نقطة ت
يعطى املخترب ثالث حماوالت يسجل له أفضلها ,وتعرب املسافة بني العالمة األوىل والثانية بالسنتيمرت عن القدرة  - 

 الالهوائية القصرية للمخترب .
ولذا يف حالة ما اذا وثب شخصان مسافة  ،جيب مالحظة أن وزن الالعب له دور مهم يف نتائج االختبار  - 

  .متساوية فان أكثرمها وزنا هو األفضل 
 :Treadmill Test) اختبار السير المتحرك(التريدميل -

لقياس القدرة ،  ثا 60 ، ثا45،  ثا30،  ثا15ميكن استخدام العدو على جهاز السري املتحرك لفرتات زمنية 
 وكذلك حامض الالكتيك يف الدم الوريدي  ،ويف هذه احلالة ميكن قياس استهالك االكسجني  ،الالهوائية القصرية 

 : Quebec 10-Second Testاختبار الثواني العشر لكيوبيك  -
 modifid monarkطراز مونارك املعدل ,   Ergometerيؤدي هذا االختبار على جهاز الدراجة األرجومرتية 

وتسجل اخللية الضوئية الكهربائية كل ثالث لفة لالطار حتول النتائج اىل امليكروبروسيسور  ويقوم جهاز فرق اجلهد 
املرتبط باجلهاز بتسجيل احلمل البدين . ويقوم جهاز الضبط الكهربائي بالتحكم يف حتويل النتائج اىل 

 0.09د حجم  الشغل تبعا لوزن اجلسم (حوايل ويسجل العمل الكلي لكل ثانية ويتم حتدي، امليكروبروسيسور 
كيلو بوند /كيلوغرام) ولكن ميكن ضبطها أثناء فرتة التبديل حبيث ميكن للشخص احلفاظ على سرعة تبديل عالية 

 مرت/ثا   16-10ملدة 
  . د) 10بينهما راحة قدرها ،ثواني10ملرتني (كل منهما  ثواني10يتكون االختبار من أداء التبديل على األرجومرت ملدة  -
 .التبديل من وضع اجللوس دائما    يراعي يف األداء مايلي:  - 
 ثواين (ضبط املقاومة املناسبة) 3-2ويتم خالل فرتة من ،تبديلة /د  80يف البداية يكون التبديل مبعدل   - 
ثواين أخرى بعد فرتة راحة  10يتم تكرار االختبار ،  ثا10مع إعطاء أمر (ابدأ) يتم التبديل بأسرع ما ميكن ملدة  - 

تسجل النتائج بوحدة قياس اجلول ,او جول لكل كيلوغرام من وزن اجلسم خالل أفضل أداء  ،  د10بينية قدرها 
 و يسجل أعلى شغل ناتج خالل الثانية الواحدة , وحيسب التعب بالنسبة بني مقدار مايتم،خالل الثواين العشر 

 تسجيله يف آخر ثانية يف فرتة الثواين العشر وأعلى شغل خالل الثانية الواحدة .
  عند األداء باستخدام اجلول كوحدة قياس 0.98هذا وقد بلغ معامل ثبات هذا االختبار  
  
 

  :  االختبارات الالهوائية المتوسطة
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بشكل يفوق معظم  م1974منذ عام  انتشر استخدام اختبار وينجات:اختبارالثالثين ثانية لوينجات   -
 ،ويتمتع هذا االختبار بإمكانية التبديل على الدراجة األرجومرتية بالرجلني أو الذراعني ،االختبارات األخرى 

 ملتوسط القدرة وقمة القدرة . 0.98اىل  0.90ويرتاوح معامل ثباته مابني 
     أو مونارك املعدل   fleishاألرجومرت من طراز فليش ميكن أداء االختبار بالتبديل بالرجلني على جهاز دراجة  

حيث يتطلب استخدام جهاز مونارك تعديالت  ، أرجوميرت فليش للذراعني  وبالنسبة الستخدام الذراعني يستخدم
 وال توجد فروق  بني استخدامات اجلهازين بالنسبة للعمل الالهوائي . ،خاصة الستخدامه بالذراعني 

 ثانية  4-3ثا ويتم ضبط املقاومة خالل فرتة  30يطلب من املخترب التبديل بأقصى سرعة ممكنة ملدة  - 
غرام /كيلوغرام من وزن اجلسم وذلك يف حالة  45بالنسبة للمقاومة للبالغني تستخدم مقاومة مقدارها  - 

لوغرام يف حالة استخدام التبديل /كي غرام 75استخدام التبديل بالرجلني بواسطة جهاز فليش, ومقاومة مقدارها 
 بالرجلني بواسطة جهاز مونارك.

غرام /كيلوغرام بواسطة جهاز فليش ,  30يف حالة استخدام التبديل بالذراعني تستخدم مقاومة مقدارها  - 
 غرام/كيلوغرام جلهاز مونارك , هذا وميكن زيادة هذه املقاومة مع االفراد املدربني . 50ومقاومة مقدارها 

يف هذا االختبار يستخدم أسلوب العمل حىن التعب   :برفوست للحمل الثابت –اختبار دي برون  -
  metronome(املرتونوم) باستخدام محل بدين ثابت ,ويؤدي العمل على جهاز الدراجة األرجومرتية مع جهاز ضبط التوقيت 

, كما أن إيقاع البدال للذكور  وات350مبقدار  , ولالناث وات400حتدد املقاومة للذكور مبقدار  طريقة األداء :
 تبديلة /د  108-104تبديلة /د , ولالناث  128اىل  124

 350 – 50وات للذكور ومن  400-50تتم زيادة احلمل عن طريق زيادة املقاومة خالل أول مخس ثواين من  - 
 ويتوقف الفرد عن األداء حينما ال يتمكن من العمل تبعا للتوقيت احملدد وات ,

ويسمى الوقت املستغرق يف  ،  Dealy Timeيسمى الوقت الالزم للوصول اىل إيقاع التبديل وقت التأخري النتائج :
 . Indexويقسم الوقت الكلي على وقت التأخري الستنتاج الفهرست  ، Total Timeالعمل كله الوقت الكلي 

 ويستخدم الفهرست وتركيز محض الالكتيك لتقومي التحمل الالهوائي واألداء . 
 : االختبارات الالهوائيةالطويلة

يقوم املخترب يف هذا االختباربتوايل الوثب العمودي ألعلى ما ميكن : ثانية 60 اختبار الوثب العمودي لمدة-
املعد هلذا الغرض ,حيث ميكن أن يقيس  Ergojumpوميكن استخدام قياس اجلهد الثابت ، ثا  60خالل فرتة 

 ثا . 60هذا اجلهاز زمن الطريان الكرتونيا ,ويتم تسجيل زمن كل وثبة وجيمع الزمن للوثبات خالل فرتة 
ليدان على درجة وا 90ثا حبيث تكون الركبتان منثنيتني  60جيب أن يثبت املخترب باستمرار خالل فرتة  - 

  امتدادمها جبانب الفخذين وحتسب القدرة بامعادلة التالية :

  60مجموع زمن الطيران خالل الوثبات كلها * ×9.8                                               
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      =   القدرة الميكانيكية (وات/كغ) • ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ

 مجموع زمن الطيران خالل الوثبات كلها)-60ثانية ( 60عدد الوثبات خالل × 4                                            
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ثانية أثناء االختبار ,وميكن باستخدام نفس اجلهاز  15هذا وميكن دراسة التغريات اليت حتدث يف الزمن كل 
  0.95ثبات هذا االختبار بلغ ، تصميم اختبارات أقصر أو أطول يف فرتاا الزمنية .

 Modifiedيستخدم هذا االختبار جهاز أرجومرت مونارك املعدل   اختبار التسعين ثانية لكيوبيك: -
Monark ، ويقوم ،وحتول الناتج اىل ميكروبروسيسور ،حيث تسجل اخللية الضوئية الكهربائية كل لفة ثالثة لالطار

جهاز فرق اجلهد بتسجيل محل الشغل ويقوم جهاز التوقيت الكهربائي بضبط حتويل النتائج اىل امليكروبروسيسور 
كيلوبوند /كغ)ولكن   0.05وحيسب الشغل الكلي املنفذ كل ثا  ويتحدد محل الشغل بناء على وزن اجلسم (حوايل 

ثا  90ويتضمن االختبار األداء ملدة  ،مرت/ ثانية  12-10 يتم ذلك يدويا أثناء االختبار للحفاظ على السرعة مابني
 ويقوم املخترب مبا يلي :

 التبديل من وضع اجللوس . - 
بواسطة  ثا 3-2خالل تبديلة /د منذ أول حلظة للعمل ,مع ضبط مقاومة احلمل البدين  80التبديل مبعدل  - 

ثا  20تبديلة /د خالل اول  130بسرعة عالية حبوايل عند مساع األمر بالبدء يتم التبديل  ، املشرف على االختبار 
 مث بأسرع ماميكن بعد ذلك.

ثا  5ويتم تسجيل القدرة كل  ،ثا  5حتسب النتائج بالوات لكل كيلوغرام من وزن اجلسم بأعلى قدرة خالل 
ثا او  30ا وآخر ث 30لالستفادة من ذلك عند دراسة فهرست التعب باملقارنة للنسبة بني القدرة الناجتة خالل أول 

 ثا   90 - 61ثا أو   60 - 31ثا بالفرتة من   30 -1من    ثا أي  30ثاين 
  0.99وجد معامل الثبات هلذا االختبار قد بلغ  - 
أن يقوم املخترب باجلري بأقصى سرعة على  االختباريتطلب هذا اختبار السير المتحرك لكوننجهام وفولكنز: -

 التعب . ويسجل زمن العمل حىت ،ميل/سا  8وسرعة  %20جهاز السري املتحرك بزاوية 
 12والدقيقة  5كما ميكن أن يتضمن هذا االختبار حتديدا لرتكيز حامض الالكتيك يف الدم الوريدي يف الدقيقة 

  0.91 الى0.76وجد ان معامل الثبات هلذا االختبار قد بلغ ،بعد العمل 
  حيتاج االختبار اىل الدراجة األرجومرتية من طراز مونارك وجهاز حاسب كهربائي  ثانية : 120اختبار أقصى 

 ثا  120كيلو بوند على لوحة األرجومرت . فرتة األداء   5.6أو  ،كيلو بوند لفة   43شدة احلمل أو مقاومة احلمل 
د وال خيرب الفرد  1.5ة ويتم ضبط شدة احلمل خالل فرت  ،مع اإلشارة يقوم الرياضي بالتبديل بأسرع ما ميكن  - 

هذا وجيب على املخترب أن يؤدي  ،املخترب عن مدة االختبار حيث خيرب فقط بأن زمن االختبار قصري جدا 
حيسب الشغل خالل فرتة العمل الكلية ,وكذلك حيسب احلد األقصى للشغل  - االختبار بأقصى سرعة ممكنة .

  .  0.92ربلغ معامل ثبات هذا االختبا - خالل أول ست ثواين.
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 - ,�0000000000000000000000000000000000000000000000 : 1���  
  : )1984( عبد الفتاحأبو العال  ،محمد حسن عالوي  -

  دار الفكر العريب . ، القاهرة ، فسيولوجيا التدريب الرياضي 
  : )2000(    رافع صالح فتحي ، شريف قادر حسين -

  .دار دجلة لنشر والتوزيع  عمان ،  ،1طوتدريب مرتفعات ، تطبيقات يف الفيسيولوجيا الرياضية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس إبراهيمبهاء الدين   -    : )2000(    المةـــ

  .، دار الفكر العريب ، القاهرة فسيولوجيا الرياضة واألداء البدين (الكتات الدم)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  - ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    : )2002(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مصر.دار الفكر العريب،  القاهرة ، ،  1الصحة الرياضية واحملددات الفسيولوجية للنشاط الرياضي ، ط
   : )2003(   دــــــــــــــــــدين سيـــــــــــــــــــــــــــــــــــصر الـــــــــــــأحمد ن -

 .دار الفكر العريب  القاهرة ، ،  1فيزيولوجيا الرياضة نظريات وتطبيقات، ط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد اهللا حس -    : )2004(  ين الالميــــــــــــــــــ

 .كلية الرتبية الرياضية   ، األسس العلمية للتدريب الرياضي، جامعة القادسية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه -   : )2006(  النيــــــــــــــــــــاشم عدنان الكيــ

  .مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ، فسيولوجيا اجلهد البدين و التدريبات الرياضية 
  ) :2006(   امة الرطروط ـــــــــــــــــــطالل الخريسات ، اس -

  ، عمان ، مكتبة اتمع العريب. 1، ط الوجيز يف علم وظائف االعظاء (الفسيولوجي )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمهند حس -   : ) 2006(   ين البشتاوي ـــــــــــــ

  .، دار وائل للنشر، عمان  1فسيولوجيا التدريب الرياضي، ط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلى ج -    ) :2007(  الل الدين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .كلية الرتبية الرياضية مصر ،  ،  1مبادئ ووظائف األعضاء ، ط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن محم الهزاع -    : )2007(  هزاعال دـــــــــــــ

كلية   ،جامعة امللك سعود ،الرياض ،التنظيم احلراري وتعويض السوائل والنحالت أثناء اجلهد البدين لدى اإلنسان
  . الرتبية

  اجلهاز العصيب ، عني مليلة ، اجلزائر ، دار اهلدى . ) :2007(  ن ــــــــــــــــــمحمد موهوب بن أحمد بن حسي -
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسمي -   : )2008(  عه خليل محمد امينـــــــ

  .، كليه الرتبية الرياضية ، جامعه بغداد ةالنظري ةالرياضي الفسيولوجيا مبادىء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبزار علي ج -   ) : 2008( وكلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  منشورات دار دجلة لنشر والتوزيع عمان ،، 1فسلجة التدريب يف كرة اليد ، ط
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعال عبد الفأبو  -   :) 2008(    تاح ــــــــــــ
  ، دار الفكر العريب. القاهرة،   فسيولوجيا التدريب والرياضة

  :  )2009(  المة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس إبراهيمبهاء الدين   -
  دار الفكر العريب . القاهرة ،  ، 1البدين ،طفسيولوجيا اجلهد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن محم الهزاع -   :)2009( هزاعال دــــــــــ
جامعة امللك ،   1فسيولوجيا اجلهد البدين " االسس النظرية واالجراءات املعملية للقياسات الفسيولوجية " ج

  ، النشر العلمي واملطابع . سعود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   :)2009.(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعة امللك سعود،   2الفسيولوجية " جفسيولوجيا اجلهد البدين "االسس النظرية واالجراءات املعملية للقياسات 
  ، النشر العلمي واملطابع .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   :)2009(ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . كلية الرتبية  ،جامعة امللك سعود ،الرياض ،واألداء البدينموضوعات خمتارة يف فسيولوجيا النشاط 

  :) 2010(.د الشاعر وأخرونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد المجي -
  دار البداية ناشرون وموزعون  .، عمان ،  1علم وظائف األعضاء، ط

  االعضاء ، عمان ،  دار اليازوري . علم وظائف : (2010) .ام الصفدي ــــــــــــــــرمزي الناجي ، عص -
  :)2011(.محمد قدري بكري ،سهام السيد الغمرى -

  ، دار املكتبة املصرية للنشر والتوزيع.القاهرة  ،فسيولوجيا االداء الرياضي للرياضيني والغري الرياضيني 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد الرحم -   :)2011(.ان زاهرـــــــــــــــــــــــــــــ

  .مكتبة اتمع العريب للنشر والتوزيععمان ، ،1، طفسيولوجيا الرياضةموسوعة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاضل كامل م -   : )2011(.ذكورــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مكتبة اتمع العريب للنشر والتوزيععمان، ،1طمدخل الفلسجة يف التدريب الرياضي، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوسف الزم كم -   :)  2011(. اشــــــــــــــــــــــــــــــ

  دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر. القاهرة ،،1علم وظائف األعضاء يف اال الرياضي، ط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنايف مفضي الج -    :)2012(.ورــــــــــــــــــبــــــــــ

  .مكتبة اتمع العريب للنشر والتوزيععمان ،،1فسيولوجيا التدريب الراضي، ط
  ):2017.(د ابراهيم الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشيماء السي -

  ،منشاة املعارف. االسكندرية،االستجابات الفسسيولوجية لالنشطة الرياضية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريس -    ) :2017ان خريبط .(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دار الفكر العريب . القاهرة ،   ، 1احلمل البدين واملتغريات البيوفزيولوجية واجلغرافية لتكيف الرياضييني ،ط
 

 

 

 


