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المكتسبات القبلية
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المهارات المعرفية المطلوب تطويرها

ناء الجهد معرفة التغيرات الفيزيولوجية التي تحدث ألجهزة الجسم أث-

.وعند الراحة

.فهم لكيفية عمل أجهزة الجسم أثناء الجهد البدني وعند الراحة-

.ث فيهاـ معرفة أهم المتغيرات الفيزيولجية التي يمكن دراستها والبح

.معرفة أنظمة أنتاج الطاقة  داخل جسم اإلنسان أثناء الجهد البدني-

.ـ معرفة كيفية حدوث الحمل الزائد وأثار االنقطاع عن التدريب

ى االنجاز ـ معرفة الفروق الفردية والفروق بين الجنسين وتأثيرهم عل

.الرياضي



توجيهية اإلستراتيجية التدريسية للمحاضرات واألعمال ال
إلىباإلضافةالموجهة،واإلعمالالمحاضراتعلىالمقياسهذامحاورتعتمد

جمالحقياس)المخبرداخلالتجارببعضإجراءخاللمنالتطبيقيةاألعمال

خاصةوأجهزةوسائلإلىتحتاجوالتي(VO2maxاألكسجينالستهالكاألقصى

((cardio-fréquencemètre, ergocycleالنظريالجانببينالمزجعلينايحتمماوهذا

اتالدراسعلىباالعتماد(الموجهةاألعمال)التطبيقيوالجانب(المحاضرات)

االتالمقمنمجموعةبتحليلمطالبينالطلبةسيكونأينالسابقةالميدانية

.الرياضةفيزيولوجياميدانفيالعلميةالمجالتفيالمنشورة



ـمالــــتــقــيــيـ

.ـ امتحان في نهاية السداسي خاص بالمحاضرات

.ـ تقييم ألعمال الطلبة في األعمال الموجهة



المراجع المتوفرة على مستوى المكتبة 









ما عليكم إال الغوص في 

المحاضرات، انطالقا من المحاضرة 

:األولى وإتباع المنهجية  التالية

.تصفح محتوى المحاضرات1.

البحث في بعض المصطلحات2.

.الموضحة في نهاية المحاضرة

في اإلجابة على األسئلة المقترحة3.

.نهاية كل محاضرة



فــــيـــزيــولــوجــيــا الــجــهــد الــبــدنــي

ـ تخصص تدريب رياضيالسنة الثانية ليسانس

01المحاضرة 

.مدخل إلى فيزيولوجيا الجهد البدني:  المحور األول



األحداثمنيحصىالعدديحدث،المقدمةهذهقراءةفيجلوسكأثناء.مذهلةآلةهواإلنسانجسم

السمعلمثالمعقدة،الوظائفاستمراراألحداثهذهتتيح.واحدوقتفيجسمكفيوالمتكاملةالمنسقة

وركضت،البابمنوخرجتوقفتإذا.واعيجهدأيدونالمعلومات،ومعالجةوالتنفسوالرؤية

ممارسةإلىةالراحمنبنجاحاالنتقاللكيتيحمماللعمل،تقريبًاجسمكأنظمةجميعاستدعاءفسيتم

الجريوكثافةمدةمنتدريجيًاورفعتأشهرأوألسابيعبانتظامالروتينهذاتابعتإذا.الرياضة

راسةلداألساسيانالمكونانيكمنهنا.أفضلبشكلاألداءمنتتمكنحتىجسمكيتكيففسوف

معاألنظمةهذهوتكييفأشكالهابجميعالرياضةلممارسةللجسمالحادةاالستجابات:التمارينفسيولوجيا

التدريبغالباعليهايطلقوالتيالمزمنة،أوالمتكررةالتمارين

ة للعمل على لدعم االنقباض واالسترخاء العضلي المستدام واإليقاعي، يتم استدعاء أنظمة إضافية متعدد

:سبيل المثال

.يوفر الهيكل العظمي اإلطار األساسي الذي تعمل حوله العضالت• 

.ضالتيوفر نظام القلب واألوعية الدموية الوقود للعضالت العاملة وجميع خاليا الجسم ويزيل الف• 

ثاني أكسيد تعمل أنظمة القلب واألوعية الدموية والجهاز التنفسي معا لتوفير األكسجين للخاليا وإزالة

.الكربون

رارة بين في الحفاظ على درجة حرارة الجسم من خالل السماح بتبادل الح( الجلد)يساعد النظام الداخلي • 

.الجسم ومحيطه

.يعمل الجهازان العصبي والغدد الصماء على تنسيق هذا العمل• 



را لكونه يعتبر علم فيزيولوجيا الجهد البدني من أهم العلوم في مجال التدريب الرياضي نظ

بدنية والعاليات يدرس التغيرات الوظيفية التي تحدث في الجسم نتيجة ممارسة مختلف األنشطة ال

ة المجهود الرياضية، كما أنه يسمح للرياضي والمدرب بمعرفة قابلية الجسم الوظيفية لممارس

.البدني ومدى استجابة أجهزة الجسم لألحمال التدريبية على اختالف مستوياتها

تعرض قبل الغوص في مختلف التغيرات الفيزيولوجية التي تحدث ألجهزة الجسم جراء ال

تسمح لنا لجرعات التدريب وجب التعرف على هذا العلم وأهميته وبعض المفاهيم األساسية التي

.بالولوج أكثر في دقائق هذا العلم

Let’s Go 



بب من السرعة ليكون عداءا من الطراز العالمي، أم أن كل ذلك بس" هدية وراثية"ـ هل يحتاج المرء إلى 

التدريب؟

ـ ماذا يحدث لمعدل ضربات القلب عند إجراء اختبار تمرين يزداد شدة كل دقيقة؟

لك بالجري ـ ما التغييرات التي تحدث في عضالتك نتيجة لبرنامج التدريب على التحمل الذي يسمح

بسرعات أعلى لمسافات أطول؟

عند جري ماراتون؟-الكربوهيدرات أم الدهون -ما هو الوقود األهم 

.يوفر البحث في فيزيولوجيا الجهد البدني إجابات لهذه األسئلة وأسئلة أخرى متعددة

.من خالل الولوج في محاضرات هذا المقياس سنجد أجوبة لهذه األسئلة

بالقلمثل)واألعضاء(واألعصابالعضالتمثل)األنسجةوظيفةدراسةهواألعضاءوظائفعلم•

واحدةنوبةتأثيرملتقييالبدنيالجهدفيزيولوجيايمتد.(الدمويةواألوعيةالقلبمثل)واألنظمة(والرئتين

جةاألنسهذهعلى(التدريببرامجأي)المتكررةالتمارينونوبات(الحادةالتمارين)التمارينمن

لىعوالتدريبالحادةللتماريناالستجاباتدراسةيمكنذلك،إلىباإلضافة.واألنظمةواألعضاء

قدرتناعلىالبيئيةالعواملهذهتأثيرلتحديدالقصوىوالرطوبةالحرارةدرجاتفيأوعاليةارتفاعات

سواءار،والكبالصغاراألفرادعلىدراساتإجراءيتموأخيرا،.التمرينمعوالتكيفاالستجابةعلى

.يلهاتأهإعادةأوالمزمنةاألمراضمنالوقايةفيالتمريندورلفهمبالمرض،المصابينأواألصحاء
(Scott. Edward, 2018, p3)

تعريف فيزيولوجيا الجهد البدني➢



التييةالوظيفالتغيراتبدراسةيهتم،(الفيزيولوجيا)األعضاءوظائفعلمفروعأحدهو➢

هدفبوذلكمراتلعدةأوواحدةلمرةسواءالبدني،للجهدالتعرضنتيجةالجسمفيتحدث

.حدوثهاكيفيةعلىوالتعرفتحديدها

أوواحدةلمرةالتدريبأداءعندالناتجةالوظيفيةللتغيراتوتفسيراوصفايعطيالذيالعلم➢

.غالباالجسماستجاباتتحسينبهدفمراتلعدةالتدريبأداءتكرارعند

.بةاالستجامصطلح=واحدةلمرةالتدريبيالحملأداءعنالناتجةالوظيفيةالتغيراتـ

.التكيفمصطلح=مراتلعدةالتدريبيالحملأداءعنالناتجةالوظيفيةالتغيراتـ

(11ـ 10، ص 2000. أبو العال. محمد)



(الرياضةلوجيافيزيوالتمرين،فيزيولوجيا)البدنيالجهدفيزيولوجيابعلمالخاصةالممارساتتطورت

البنيةعلىالتشريحعلميركزبينما.األعضاءوظائفوعلمالتشريحلعلماألساسيةالتخصصاتمن

هذهفوظائدراسةهواألعضاءوظائفعلمفإنالمتبادلة،وعالقاتهاالمختلفةالجسمألجهزةاألساسية

موجودةالوالجزيئاتوالخالياواألنسجةالجسمأجهزةعملكيفيةالفيزيولوجياعلماءيدرساألجهزة

وازنالتتسمىعمليةوهيللجسم،الداخليةالبيئةلتنظيموظائفهاتتكاملوكيفالخالياداخل

(Homéostasie)،البدنيجهدالفيزيولوجياوعلموطبيعته،حدتهكانتمهماالبدنيبالجهدتتأثرالتي

.األخرىةاألساسيوالعلوموالفيزياءوالكيمياءالبيولوجيالعلمالعمليةالمعرفةعلىأيضايعتمد



فيزيولوجيا التمارين➢

التوازنبالستتباتحدوهومعينة،شدةذوتمرينممارسةعندالجسموظائفتغييركيفيةدراسةعلم

(homéostasie).

فيزيولوجيا الرياضة➢
النحوعلىالرياضيوتدريبالرياضياألداءلتعزيزالتمارينفيزيولوجيامفاهيمكذلكالرياضةفيزيولوجيايطبق

وعلمالتمرينلوجيافيزيوعلمألننظًرا.التمرينفيزيولوجيامنمبادئهالرياضةفيزيولوجيايستمدوهكذا،.األمثل

بينهماالتمييزعبالصمنيكونمافغالباوثيق،بشكلويتكامالنالبعضببعضهمايرتبطانالرياضةفيزيولوجيا

.بهمالخاصةالموضوعاتدراسةفياألساسيةالعلميةالمبادئنفستطبيقيتمألنهنظًرابوضوح،

االستجابات الحادة والمزمنة لممارسة الرياضة➢
.التمارينمنلفينمختبنمطينالمرتبطةالمفاهيمتعلمالرياضةوفيزيولوجياالتمارينفيزيولوجيادراسةتتضمن

علىالجريمثلالتمارينمنفرديةلنوبةالجسماستجابةبكيفيةالتمارينفيزيولوجياعلماءيهتمماغالباأوالً،

لهذااباتاالستجإلىويشارحادا،تمرينًاالفرديةالتمريننوبةتسمى.األثقالرفعأوساعةلمدةالمشيجهاز

.الفوريةالجسمباستجابةمعنييننحنللتمرين،الحادةاالستجابةفحصعند.الحادةباالستجاباتالتمرين

التكيف المزمن➢
لضغوطالوقتوربمرالجسماستجابةكيفيةهوالرياضةفيزيولوحياعلمفيلالهتماماآلخرالرئيسيالمجالثانيا،

المرءيقومدماعن.التدريبتأثيراتأوالمزمنالتكيفباسمأحياناإليهايشاروالتيالتمارين،منمتكررةنوبات

التعرضمعتحدثالتيالفيزيولوجيةالتغيراتتعمل.الجسميتكيفوأسابيع،أياممدىعلىمنتظمةبتمارين

حتصبالمقاومة،تدريبمع.واالستطاعةالقدرةمنكلتحسينعلىالتدريبأوالرياضةلممارسةالمزمن

.التحملىعلالعضالتقدرةوتزدادكفاءة،أكثروالرئتانالقلبيصبحالهوائي،التدريبمع.أقوىالعضالت



أهمية فيزيولجيا الجهد البدني

.ـ معرفة التأثيرات الفيزيولوجية للتدريب الرياضي

.ـ تقنين األحمال التدريبية

.ـ النتقاء الرياضي

.ـ تحقيق االنجاز الرياضي

.االختبارات والمقاييس الفيزيولوجيةـ

.(12، ص2000. أبو العال. محمد).ـ تحسين الحالة الصحية للرياضيين



التغيرات الفيزيولوجية المرتبطة بالتدريب الرياضي➢

:تحدث على مستوى الخاليا واألنسجة وتشمل: التغيرات الكيموحيوية1.

ـ التغيرات الهوائية

ـ التغيرات الالهوائية

تغيرات الجهاز القلبي. 2

تغيرات الجهاز التنفسي. 3

ليسرين في الدم تركيب الجسم، مستوى الكوليسترول وثالثي الغ: تغيرات فيزيولوجية أخرى. 4

..................................وضغط الدم و تأقلم الجسم مع الحرارة

ة الجسم مما يؤدي التدريب الرياضي إلى إحداث تغيرات فيزيولوجية مختلفة تشمل جميع أجهز

حقق يحدث ارتفاع في مستوى األداء الرياضي، خاصة إذا كانت هذه التغيرات ايجابية بما ي

ية مع التكيف الفيزيولوجي ألجهزة الجسم ألداء الحمل التدريبي وتحمل األداء بكفاءة عال

.   االقتصاد في الجهد



القيزيولوجياالستجابة والتكيف ➢

في بعد تغيرات وظيفية ناتجة عن أداء حمل تدريبي لمرة واحدة، وهي مؤقتة تخت: االستجابة•

فس والزيادة انتهاء وقت التدريب مثل زيادة في معدل نبض القلب وارتفاع ضغط الدم ومعدل التن

.المؤقتة في حجم العضالت العاملة نتيجة تدفق كبير للدم لهذه العضالت

ة لمتطلبات أحمال التغيرات الوظيفية والعضوية التي تحدث في جسم الكائن الحي نتيج: التكيف•

.داخلية وخارجية ويعتبر التكيف أهم األسس العامة للتدريب الرياضي

:هناك نوعان من التكيف هما: أنواع التكيف •

حسينتإلييؤديوالذيالوظيفية،األجهزةفييحدثالذيالتكيفهو:الوظيفيالتكيف.1

والعصبيوالتنفسيالدوريالجهازمنكلهياألجهزةوهذهلوظائفها،أدائهاكفاءة

.والهضمياإلخراجيالجهازمنوكلالصماءوالغددوالعضلي

لمشاراالعضويةاألجهزةوأبعادأحجامفييحدثالذيالتكيفوهو:المورفولوجيالتكيف.2

.سلفاإليها



:نميز أيضا في التكيف األنواع التالية

العضالت، التحسن في مستوى التوافق داخل وما بين: التكيف مع حموالت قصوى لمد قصيرة•

فع مستوى الرفع من سمك األلياف ومن ثم في حجم العضالت مما يسمح بإنتاج قوة أكبر كما يرت

(F, V, FV. )القدرات الالهوائية الالحمضية للعضالت العاملة

زون يحدث ارتفاع الفي القدرة على استعمال المخ: التكيف مع حموالت قصوى لمدة أكبر•

EN Anaérobie la, EN F, EN V, EN FV. العضلي من الغليكوجين واألنزيمات الالهوائية حمضية

ارتفاع في المخزون العضلي من ( Extensif): التكيف مع حموالت خاصة بالمداومة الهوائية•

.الغليكوجين والدهون واألنزيمات المرافقة لها

:العوامل المؤثرة في درجة التكيف➢

:هناك عامالن أساسيان يؤثران في درجة التكيف هما

منها مرحلة النمو التي يمر بها الالعب: العوامل الداخلية

منها األحمال التدريبية التي يؤديها الالعب:ـ العوامل الخارجية 



الالعب تقسم التغيرات الفيزيولوجية الحادثة في األجهزة الوظيفية داخل جسم

:والناتجة عن التدريب الرياضي كما يلي 

.تحسن في وظائف القلب والدورة الدموية والتنفس وحجم الدم المدفوع •

.تحسن كفاءة اإلثارة العصبية والعمل العضلي واألربطة والعظام •

.تحسن النشاط الهرموني واإلنزيمي •

.زيادة مخزون إنتاج الطاقة في الخاليا العضلية •



العالقة بين الحمل والتكيف

ً حتميةعالقةوالتكيفالحملبينالعالقةإن ً وأساسا المقامفيتعتمدو،المستويفيتقدملحدوثجوهريا

يؤثرواحدةوحدةأنهماعليإليهاالنظريجبولذاالراحةوفترةالحملمستويبينالعالقةعلياألول

ً مناسكانإذابالمستوياالرتقاءإليالتأثيرهذايؤديوقدمباشرا،تأثيرااآلخرفيمنهماكل لمستويبا

.تجاهلهتمإذا(الزائدالحملظاهرة)المستويتقدمإعاقةأوانخفاضالعكسعليأوالتدريبية،الحالة

الالعبأديامفإذاالراحةوفتراتالحملأداءفتراتبينالسليمةللعالقةنتيجةالتكيفعمليةوتحدث

ً تقلاألداءعليقدرتهفإنمناسببحمل تكمنهناوالجسمألجهزةالوظيفيةالقوةالستهالكتدريجيا

الحملنفسارتكروعندالطاقةمنالمستهلكالستعادةالراحةمنفترةالجسميتطلبحيثالتكيفعملية

المستويهذاندعالجسموأجهزةألعضاءتكيفحدوثثمومنالتأثير،نفسيتمالزائدالتعويضفترةفي

ً )والبناءالهدمعملياتبينتوازن(الحملمن ثالثمهايحكالتكيفعمليةفإنسبقلماواستخالصا

:وهيالتدريبفيأساسيةقوانين

:الخصوصية-1

2 .الزائدالحملوليسالعاليبالحملالتدريبضرورةيعنيوهو:الزائدالحمل-

لمعاودةالقلبيالجهازتقبلدرجةوتعني،:القلبقابلية-3

ً التدريب (صافيالعزيز.ع.أ)التدريبيالحملونوعكميةاعتبارهفيالمدربيضعأنيجبوعموما



(Larry, Jack, David. p19)استجابات معدل ضربات القلب مع االختالفات في الظروف البيئية والسلوكية

(دقيقة.نبضة) معدل نبضات القلب العوامل البيئية والسلوكية

الجهد الراحة 

(نسبة الرطوبة% 50) درجة الحرارة 

165 60 21°

190 70 35°

(°21)الرطوبة 

165 60 50%

175 65 90%

% (50، °21)مستوى الضوضاء والضجيج 

165 60 منخفض

165 70 مرتفع

% (50، °21))تناول الوجبات اليومية 

165 60 ساعات قبل الممارسة الرياضية3وجبة صغيرة 

175 70 دقيقة قبل الممارسة الرياضية30وجبة كبيرة 

% (50، °21)النوم 

165 60 ساعات أو أكثر8

175 65 ساعات أو أقل6



مثال على االختالفات في معدل ضربات القلب أثناء الراحة وأثناء ممارسة

(Larry, Jack, David. p19)الرياضة على مدار اليوم

األوقات في اليوم

مساء10 مساء6 مساء2 صباحا10 صباحا6 صباحا2 الشروط

(الدقيقة.نبضة )معدل نبضات القلب 

69 72 74 73 69 65 الراحة

104 105 109 109 103 100 جهد خفيف

135 135 139 138 131 130 جهد متوسط

181 181 184 183 179 179 جهد أقصى

125 128 128 129 129 118 د3االستشفاء 



Ergomètres: أدوات البحث في فيزيولوجيا الجهد البدني 

الجهد البدني عندما يتم تقييم االستجابات الفسيولوجية لممارسة الرياضة في مخبر، يجب التحكم في

خدام أجهزة قياس يتم تحقيق ذلك بشكل عام من خالل است. للرياضي لتوفير شدة التمرين القابلة للقياس

.  الجهد

(Tapis de course, Treadmills)جهاز السير المتحرك ➢
ن للرياضي إما جهاز لقياس الجهد البدني المفضلة لمعظم الباحثين واألطباء، وخاصة في الواليات المتحدة حيث يمك

ال على سبيل المث. المشي أو الركض يجب أن يتناسب طول وعرض الحزام مع حجم جسم الفرد وطول الخطوة

لجري عددًا من تقدم أجهزة ا. يكاد يكون من المستحيل اختبار نخبة الرياضيين على األجهزة التي تكون قصيرة جدا

لمشي على جهاز يعد المشي نشاًطا طبيعيا للجميع تقريبا، لذلك يتكيف األفراد عادة مع المهارة المطلوبة ل. المزايا

هاز الجري، أيضا، يمكن لمعظم األشخاص تحقيق ذروة قيمهم الفسيولوجية على ج. الجري في غضون بضع دقائق

التي يحققون قيما أعلى على أجهزة قياس العمل( مثل الدراجات الهوائية)على الرغم من أن بعض الرياضيين 

يةهذه األجهزة لديها بعض العيوب، بشكل عام غال. تتطابق بشكل أكبر مع أسلوب التدريب أو المنافسة

قد يكون القياس الدقيق لضغط. الثمن كما أنها ضخمة الحجم وتتطلب طاقة كهربائية

الدم أثناء تمرين جهاز المشي أمرا صعبا ألن كال من الضوضاء المرتبطة بالتشغيل

العادي لجهاز الجري وحركة الرياضي يمكن أن تجعل السمع من خالل سماعة

.الطبيب صعبا

https://www.primphysio.es/productos/pruebas-esfuerzo-analisis-gases-quark-cpet/

https://www.primphysio.es/productos/pruebas-esfuerzo-analisis-gases-quark-cpet/


Vélo ergomètre vélo, Cycle ergometerدراجة قياس الجهد ➢

https://gramho.com/explore-hashtag/epreuvedeffort

لسنوات عديدة، كانت  دراجة قياس الجهد هي الجهاز األساسي➢

لبحثية المستخدم، وال يزال يستخدم على نطاق واسع في المجاالت ا

لسماح واالكلينيكية، يمكن تصميم اختبارات باستعمال الدراجة ل

في للمختبرين  بالضغط على الدواسة في وضع رأسي عادي أو

الحتكاك تستخدم بشكل عام في  باستخدام ا.وضع مائل أو شبه مائل

.ارالميكانيكي أو المقاومة الكهربائية، يتم مراقبتها باستمر

متلما لجهز الجري مزايا وعيوب، فإن دراجة قياس الجهد تمنح 

مرين بعض المزايا وال تخلو من بعض العيوب، من المزايا شدة الت

الة على هذه الدراجة ال تتعلق بكتلة الرياضي وهذا مهم جدا في ح

يوبه دراسة االستجابات الفيزيولوجية لمعدل جهد قياسي، ومن ع

اجات يحتاج إلى أشخاص معتادين على العمل في هذا النوع من الدر

ول إلى حتى ال يحدث تعب مبكر للساقين وبالتالي ال يمكن الوص

إن الدراجة الهوائية لقياس الجهد هي األكثر ➢.الشدة القصوى

سيولوجية مالئمة لتقييم التغيرات في الوظائف الف

الذين دون القصوى  قبل وبعد التدريب لألشخاص

على عكس الوضع مع تمرين. تغيرت أوزانهم

.جهاز المشي

تنتج أجهزة الجري بشكل عام قيم ذروة أعلى من ➢

مقدرة األجهزة األخرى لجميع المتغيرات الفسيولوجية ال

ئوية تقريبًا ، مثل معدل ضربات القلب والتهوية الر

.ومعدل امتصاص األكسجين

https://gramho.com/explore-hashtag/epreuvedeffort


أهم المصطلحات الواردة في هذه المحاضرة 

للبحث 

acute exercise

Physiological response

Physiological adaptation

cycle ergometer

exercise physiology

homeostasis

Physiology

sport physiology

treadmill

exercice aigu

Réponse physiologique

adaptation physiologique

ergomètre de vélo

physiologie de l’exercice

homéostasie

physiologie

physiologie du sport

tapis roulant

التمرين الحاد

الفيزيولجيةاالستجابة 

الفيزيولوجيالتكيف

ergomètreدراجة الجهد 

التمارينفيزيولوجيا

حالة التوازن

فيزيولوجيا

الرياضةفيزيولوجيا

جهاز السير المتحرك



ما هو المقصود من فيزيولوجيا التمارين؟ كيف تختلف عن فيزيولوجيا الرياضة؟1.

ما هي أهداف و أهمية دراسة فيزيولوجيا الجهد البدني؟2.

.قدم مثاالً عن المقصود بدراسة االستجابات الحادة لنوبة واحدة من التمارين3.

.ما هو المقصود بدراسة التكيفات المزمنة لممارسة التدريب4.

.فسر العالقة الموجدة بين الحمل التدريبي والتكيف الفيزيولوجي5.

.لتمريناذكر العديد من الظروف البيئية التي يمكن أن تؤثر على استجابة المرء لنوبة حادة من ا6.

ما هو المقصود باالستجابة والتكيف؟7.

.أذكر أمثلة لالستجابة والتكيف الفيزيولجي8.

01أسئلة خاصة بالمحاضرة 
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فــــيـــزيــولــوجــيــا الــجــهــد الــبــدنــي

ـ تخصص تدريب رياضيالسنة الثانية ليسانس

02المحاضرة 

.الجهد العضلي:  المحور الثاني



كل من عندما ينبض القلب، عندما يتحرك الطعام المهضوم جزئيًا من خالل األمعاء، وعندما يتحرك الجسم بأي ش

الثة أنواع يتم تنفيذ هذه الوظائف العديدة والمتنوعة للجهاز العضلي من خالل ث. األشكال، يكون للعضالت دور

.العضالت الملساء والعضلة القلبية والعضالت الهيكلية(: 1انظر الشكل )متميزة من العضالت 

ها توجد في جدران معظم األوعية الدموية، مما يسمح ل. تسمى العضالت الملساء أحيانًا العضالت الالإرادية

م باالنقباض توجد أيًضا في جدران معظم األعضاء الداخلية، مما يسمح له. باالنقباض أو التمدد لتنظيم تدفق الدم

.واالسترخاء، على سبيل المثال لتحريك الطعام عبر الجهاز الهضمي

ة توجد عضلة القلب فقط في القلب، مكون

شترك في بينما ت. الغالبية العظمى من بنية القلب

مثل بعض الخصائص مع العضالت الهيكلية،

.  العضالت الملساء فهي الإرادية

العضالت الهيكلية تخضع لسيطرة الجهاز

تها بهذا ويتم تسمي. العصبي فهي عضالت إرادية

االسم ألن معظمها يرتبط مع عظام الهيكل 

لكل . العظمي، يشكلون الجهاز العضلي الهيكلي

ات عضلة اسم معين، مثل الصدرية أو العضلة ذ

600الرأسين، يحتوي جسم على أكثر من 

ده يتم التحكم في اإلبهام وح. عضلة هيكلية

مجهريةصور : 1شكل .بتسعة عضالت منفصلة

لألنواع الثالثة من العضالت

عضلة القلب ةعضلة هيكلي
عضلة ملساء

https://www.alamyimages.fr/illustration-medicale-des-differents-

types-de-tissu-musculaire-humaine

https://www.alamyimages.fr/illustration-medicale-des-differents-types-de-tissu-musculaire-humaine


عضلة حول العنق، 18عضلة مرتبطة كلّها حول المفاصل، منها 650يبلغ عدد عضالت الجسم بالنسبة للبشر 

.عضالت تحّرك اللسان8عضالت تحّرك مقلة العين، و6عضلة حول الوجه، ومنها 42ومنها 

عضليّة كل عضلة في جسم اإلنسان تتكّون من آالف من األلياف ال

تمددها تتجّمع في حزم متالصقة ومتماسكة مع بعض بما يسمح ب

.وإنقباضها كما هو مطلوب

يفها الوحدة الحركيّة هي وحدة القّوة في كل عضلة، ويمكن تعر

عدد يختلف هذا ال. بعدد األلياف العضليّة التي تتغذّى بعصب واحد

ابة من عضلة إلى أخرى حسب موضعها ووظيفتها وسرعة االستج

.المناطة بها

ب واحد من يتراوح عدد األلياف العضليّة التي تتغذّى بعص

أكبر ما في عضلة الفخذ، فإّن النسبة تكون1000-10,000

حركة ؛ وذلك بكل تأكيد يعتمد على قّوة ال(1:10,000)يمكن 

.وسرعتها

احدة ّن عدد الوحدات الحركيّة في كل عضلة يختلف من وإ

إلى أخرى حسب الطلب وحسب الوظيفة، وحسب سرعة 

ة قد فالعضالت التي تحتاج إلى سرعة الحرك. وقوة الحركة

لى قوة شد تحتاج إلى وحدات حركية قليلة، وتلك التي تحتاج إ

. ركيّةأو ردة فعل كبيرة تحتاج إلى عدد أكبر من الوحدات الح

ن عدد الوحدات الحركية في عضالت الجسم يتراوح ما بي

ة وحدة حركيّة، وهي تتوّزع بطريقة مبرمج100-2000

.وغاية في الدقّة واإلبداع



دديتحاألليافمنمجموعةمنعضلةكلتتكّون

.هابتقومالتيوالوظيفةالعضلةحجمحسبعددها

عدةإلىمئاتعدةبينيتراوحالعضليّةاألليافعدد

ّمىتسداخليّةقوالبفيتتجّمعوهيماليين،

منعددمنتتكّونعضليّةحزمةكل.أحزمة

بعضفياآلالفعشراتتتجاوزقداأللياف

منمجموعةمنتتكّونعضلةوكلالعضالت

.ووظيفتهاحجمهاحسبالحزم

ل إلى كل ليف عضلي يتكون من مجموعة من اللويفات تص

ّون من عشرات اآلالف في بعض العضالت وكل لويفة تتك

هذه اللويفة .Actins et Myosinsمكّونات أصغر تسّمى 

تقسمها Zالقرص العضلية تقسمها طوليا أقراص تدعى

قطعة إلى قطع، فنطلق على كل قطعة منها

هذه القطعة ،Sarcomereقطعة لحميةأوعضلية

.العضلية هي الوحدة الوظيفية للعضلة

:انقباض العضالت تعتمد على العوامل اآلتيةقوة 

.عدد الوحدات الحركيّة المتفاعلة في نفس الوقت

.عدد الذبذبات الكهربائيّة المرسلة في نفس الوقت

.سرعة انقباض ألياف العضلة في كل وحدة حركيّة

.سرعة التعبنوعيّة العضالت من حيث 



.للعضلةوظيفيةوحداتأصغروهيساركومات،منالعضليةاللويفاتتكون

.التالعضتقلصعنالمسؤولةورقيقة،سميكةخيوط،الحجممختلفةخيوطمنساركوميريتكون

رأسفييمطومنهاكلبروتينخيوطمنالسميكة،للخيوطاألساسيالبروتينوهوالميوسين،يتكون

.طرفيهأحدفيكروي

رفيعخيطكليطرفأحدإرفاقيتم.والتروبونينوالتروبوميوسيناألكتينمنالرقيقةالشعيرةتتكون

.Zبقرص

الرؤوس،عند خيوط الميوسين عليها العديد من

ة وصول اإلشارة العصبية من العصب إلى اللويف

بخيوط تمتد لتلصقالعضلية، فإن رءوس الميوسين

ضها وتسحبها نحو بعكخطاطيفاألكتين، ثم تعمل

من بعضها، فتنقبض القطعة  Zمما يقرب أقراص 

لية، العضلية، وبجمع انقباضات جميع القطع العض

تاج نصنع انقباض العضلة، أثناء هذه العملية، تح

لمخزنة خيوط الميوسين الستهالك الطاقة الكيميائية ا

.ATP (Adénosine Triphosphate)في الخلية ممثلة في 



قبل وصول اإلشارة العصبية، يوجد بروتين 

يتمو،Trompomyosinالترومبوميوسينيدعى

سين ضع على األكتين، يمنع التصاق رؤوس الميو

ارة باألكتين حتى ال يحدث االنقباض بدون اإلش

عند وصول اإلشارة، يحفز ذلك . العصبية

عل داخل الِلويفة، هذا يجأيونات الكالسيومدخول

حدث الترومبوميوسن ينزاح ويكشف األكتين، في

جود فاألكتين ال ينكشف إال في واالنقباض، لذا

إال بعد الكالسيوم داخل اللويفة، والكالسيوم ال يدخل

التقلصوصول اإلشارة العصبية، فيتم بذلك تنظيم

.



لب ـ انقباض العضالت هو عملية نشطة مما يعني أنها تتط

أس باإلضافة إلى موقع الربط لألكتين ، يحتوي ر. طاقة

لفوسفات الميوسين على موقع ربط لجزيء األدينوزين ثالثي ا

ATP  يجب أن يرتبط جزيء الميوسين معATP  حتى يحدث

.يوفر الطاقة الالزمة ATPتقلص العضالت ألن 

الذي يقع ، ATPaseـ إنزيم األدينوزين ثالثي الفوسفات 

لينتج ثنائي فوسفات  ATPعلى رأس الميوسين ، يقسم 

.  والطاقة،Piوالفوسفات غير العضوي ، ADPاألدينوزين 

لتشغيل  ATPيتم استخدام الطاقة المنبعثة من هذا االتشطار لـ 

هو المصدر الكيميائي  ATPوبالتالي، . إمالة رأس الميوسين

.للطاقة لتقلص العضالت

وفر ـ يستمر تقلص العضالت طالما يت

هاية في ن. الكالسيوم في الساركوبالزم

يوم تقلص العضالت، يتم ضخ الكالس

ه حيث يتم تخزين، SRمرة أخرى إلى 

حتى وصول عمل جديد محتمل إلى 

.غشاء األلياف العضلية

عن  SRيتم إرجاع الكالسيوم إلى 

هذه .طريق نظام ضخ الكالسيوم النشط

مد عملية أخرى تتطلب طاقة أخرى تعت

ة وبالتالي، فإن الطاق .ATPأيًضا على 

مطلوبة لكل من مرحلتي التقلص 

.واالسترخاء

عندما يتم ضخ الكالسيوم مرة أخرى

يعود التروبونين ، SRإلى 

ي والتروبوميوسين إلى وضعيتهم ف

هذا يمنع ربط جسور . حالة الراحة

ف الميوسين وجزيئات األكتين ويوق

ونتيجة لذلك، تعود . ATPاستخدام 

تها الخيوط السميكة والرقيقة إلى حال

.األصلية في حالة الراحة



اإلثارة والتقلص ـ يسمى تسلسل األحداث التي تبدأ بتنبيه العصب الحركي وينتج عنه تقلص العضالت

.واالقتران

الذي يفتح ، AChـ يبدأ تقلص العضلة بتنبيه من العصب الحركي، يطلق الخاليا العصبية الحركية 

(.  الة االستقطابإز)بوابات أيونية في غشاء الخلية العضلية، مما يسمح للصوديوم بدخول الخلية العضلية 

مما يتسبب في إطالق أيونات ، T-tubuleـ ينتقل العمل على طول البالزما، ثم ينتقل عبر نظام 

.SRالكالسيوم المخزنة من 

وسين من مواقع ربط ثم يقوم تروبونين بنقل جزيئات التروبومي. ـ ترتبط أيونات الكالسيوم بالتروبونين

.االميوسين على جزيئات األكتين، وفتح هذه المواقع للسماح لرؤوس الميوسين لالرتباط به

لخيوط ـ بمجرد إنشاء حالة ربط قوية مع األكتين، يميل رأس الميوسين، ويسحب الخيوط الرقيقة ل

.الغليضة

إلى  ATPase ATPويقسم ، ATPيرتبط رأس الميوسين بـ . ـ يتطلب حدوث تقلص عضلي توفر طاقة

ADP  وPi ، مما يطلق الطاقة لتغذية التقلص.

يتم . بي العضليـ يتم اإلشارة إلى نهاية تقلص العضالت عندما يتوقف النشاط العصبي عند التقاطع العص

لتغطية  Tropomyosinيتحرك . للتخزين SRضخ الكالسيوم بنشاط من الساركوبالزما ويعود إلى 

.ربطالمواقع النشطة لجزيئات األكتين ، مما يؤدي إلى االسترخاء بين رؤوس الميوسين ومواقع ال

.ATPـ مثل تقلص العضالت، يتطلب استرخاء العضالت الطاقة التي يوفرها 

ملخص عملية التقلص العضلي



لياف وصول إشارة عصبية صادرة من الجهاز العصبي الستثارة األ: التغيرات العصبية

.العضلية للقيام بالتقلص

110عادل انعكاس فرق الجهد الكهربائي لجدار الخلية العضلية بما ي: التغيرات الكهربائية

.ميلي فولت ويسمى ذلك فرق جهد الحركة ويظهر الكالسيوم من شبكة الساركوبالزم

ل اإلشارة إفراز مادة األستيل كولين من النهايات العصبية عند وصو: التغيرات الكيميائية

.العصبية إليها

نوعينإلىتقسم : التغيرات الحرارة.

.لعضلةتدوم بضع أجزاء من الثانية وتحرر خالل التقلص وفي مرحلة ارتخاء ا:حرارة أوليةـ 

أن العضلة تحرر بعد نهاية التقلص بدقيقة أو دقيقتين، توحي هذه المعطيات ب:حرارة متأخرةـ 

.مقر لنمطين من التفاعالت الناشرة للحرارة

يوزين وبالتالي تتعلق بالنظرية االنزالقية وعملية تداخل األكتين والم: التغيرات الميكانيكية

.حدوث التقلص العضلي

مراحل التقلص العضلي والتغيرات المرافقة لها



1. W. Larry Kenney, Jack H. Wilmore, David L. Costill. Physiology of sport and exercise -- 5th ed

2. Scott K. Powers, Edward T. Howley  Exercise Physiology: Theory and Application to Fitness and Performance, Tenth 

ed.

المراجع



مالحظة
جميع الصور مأخوذة من مواقع انترنيت متخصصة 

.مفتوحة



فــــيـــزيــولــوجــيــا الــجــهــد الــبــدنــي

ـ تخصص تدريب رياضيالسنة الثانية ليسانس

03المحاضرة 

.الجهد العضلي:  المحور الثاني



تطرق بشكل بعد مراجعة الهيكل العام للعضلة والعملية التي يتم من خاللها إحداث التقلص العضلي، سن

حد كبير على تعتمد القوة والتحمل والسرعة إلى. أكثر تحديدًا في كيفية عمل العضالت أثناء التمرين

.قدرة العضالت في إنتاج الطاقة والقوة

أنواع ألياف العضالت

رعات انقباض تحتوي العضالت الهيكلية الفردية على ألياف ذات س. ليست كل ألياف العضالت متشابهة

(  طيئة االنقباضيسمى أيًضا األلياف البطيئة أو ب)النوع األول : مختلفة وقدرة على توليد القوة القصوى

(.تسمى أيًضا األلياف سريعة أو سريعة االنقباض)واأللياف من النوع الثاني 

.مللي ثانية للوصول إلى ذروة التوتر عند تحفيزها110األلياف من النوع األول تستغرق حوالي 

.مللي ثانية50األلياف من النوع الثاني، من ناحية أخرى، يمكن أن تصل إلى ذروة التوتر في حوالي 

ن يفضل في حي. “ألياف ذات تقلص سريع“ و“ ألياف ذات تقلص بطيء” يتم استخدام المصطلحين، 

.“النوع الثاني“و“ النوع األول”العلماء اآلن استخدام المصطلحات 

Iixالنوع 

Type IIx

aIIالنوع 

Type IIa

Iالنوع 

Type I

01التصنيف 

المفضل

ألياف سريعة
Fast-twitch x (FTx)

ألياف سريعة
Fast-twitch a (FTa)

ألياف بطيئة
Slow-twitch (ST)

02التصنيف 

رألياف سريعة محللة للسك

Fast glycolytic (FG)

محللة للسكر/ ألياف سريعة مؤكسدة

Fast oxidative/glycolytic (FOG)

ألياف بطيئة مؤكسدة

Slow oxidative (SO)
03التصنيف 

(Larry, Jack, David. p40)تصنيف أنواع األلياف العضلية : 01جدول 



IIxنوع الليف IIaالليف  نوع  Iالليف  نوع  خصائص الليف العضلي 

سريعة سريعة بطيئة  سرعة التقلص

كبير كبير صغير الوحدة الحركيةحجم

صغيرة متوسطة كبيرة التعبمقاومة

ال حمضيالهوائي حمضيالهوائي هوائي الطاقويالنظام 

كبيرة كبيرة صغيرة إنتاج القوة

صغيرة كبيرة كبيرة الميتوكندريكثافة 

صغيرة متوسطة كبيرة كثافة األوعية الدموية

صغيرة كبيرة كبيرة القدرة على التأكسد

كبيرة كبيرة صغيرة تحليل الغلوكوزعلى القدرة

كوجينغليفوسفوكرياتين جينغليكوفوسفوكرياتين الدهون الثالثية الطاقة المستخدمة

كير كبير منخفض تلفوسفوكرياتينمخزون 

كبير كبير منخفض الغليكوجينمخزون 

منخفض متوسط كبير الغليسرينمخزون ثالثي 

50 50 110 انقباض زمن الوصول ألقصى

ثاعضلي ملي 

800ـ 300 800ـ 300 180ـ10 عدد األلياف لكل وحدة حركية

خصائص األلياف العضلية: 02جدول 



(01شكل ) Biopsie(Larry, Jack, David. p38 )فحص النسيج العضلي

اث ـ كان من الصعب في السابق فحص أنسجة العضالت البشرية من شخص حي، لذلك استخدمت معظم أبح

ريق العضالت من حيوانات المختبر أو العضالت من البشر التي تم الحصول عليها عن ط( 1900قبل )العضالت 

باإلبرة لدراسة الضمور ( biopsie)في أوائل القرن العشرين، تم تطوير إجراء فحص النسيج العضلي . الجراحة

ات في علم وفي الستينيات، تم تكييف هذه التقنية لعينة العضالت للدراس(. dystrophie musculaire)العضلي 

.وظائف األعضاء

ت من بطن ـ تتم إزالة العينات عن طريق خزعة العضالت، والتي تنطوي على إزالة قطعة صغيرة جدًا من العضال

م عمل شق صغير يتم تخدير المنطقة التي تؤخذ منها العينة أوالً باستخدام مخدر موضعي، ثم يت. العضالت لتحليلها

العمق ثم يتم إدخال إبرة مجوفة إلى. بمشرط من خالل الجلد واألنسجة تحت الجلد واألنسجة الضامة( سم1حوالي )

يتم سحب . التيتم دفع مكبس صغير عبر مركز اإلبرة لقص عينة صغيرة جدًا من العض. المناسب في بطن العضلة

ثم يتم . مغ، وتنظيف الدم وتركيبها وتجميدها بسرعة100إلى 10إبرة الخزعة، ويتم إزالة العينة، التي تزن 

الت وقياس تسمح لنا هذه الطريقة بدراسة ألياف العض. تقطيعها إلى شرائح رقيقة وصبغها وفحصها تحت المجهر

يوية للعينات في فهمنا تساعد التحليالت الميكروسكوبية والكيميائية الح. تأثيرات التمارين الحادة على تكوين األلياف

.آلليات العضالت إلنتاج الطاقة

طريقة أخذ مقطع من : 01شكل 

.العضلة



٪ من األلياف 25٪ من األلياف من النوع األول و50في المتوسط ، تتكون معظم العضالت من حوالي 

فقط  IIcحيث تشكل األلياف من النوع ، IIx٪ المتبقية هي في الغالب من النوع 25ال  .IIaمن النوع 

محدودة ، فلن نناقشها IIcنظًرا ألن المعرفة حول األلياف من النوع . ٪ من العضالت3٪ إلى 1

ا في العضالت تختلف النسبة الدقيقة لكل نوع من أنواع األلياف هذه اختالفًا كبيرً . باإلضافة إلى ذلك

.المختلفة وبين األفراد، لذلك فإن األرقام المدرجة هنا هي فقط متوسطات

اف في هذا االختالف الشديد واضح أكثر في الرياضيين، كما سنرى الحقًا عندما نقارن أنواع األلي

.الرياضيين من خالل التخصصات الرياضية

د كبير إلى هذا يرجع إلى ح. تلعب أنواع األلياف العضلية المختلفة أدواًرا مختلفة في النشاط البدني

.االختالفات في خصائصها

نتج هذا ي. يختلف  باختالف األلياف من النوع األول والنوع الثاني في سرعة تقلصهاATPaseأنزيم 

هو  ATPaseتذكر أن الميوزين  .ATPaseاالختالف بشكل أساسي عن أشكال مختلفة من الميوزين 

األلياف من النوع األول لها شكل . إلطالق الطاقة من أجل التقلص العضلي ATPاإلنزيم الذي يقسم 

نبيه استجابة للت. في حين أن األلياف من النوع الثاني لها شكل سريع، ATPaseبطيء من الميوزين 

.  ولبسرعة أكبر في األلياف من النوع الثاني أكثر من األلياف من النوع األ ATPالعصبي، يتم تقسيم 

.ونتيجة لذلك، تدور الجسور المتقاطعة بسرعة أكبر في األلياف من النوع الثاني



نوع األلياف والنجاح الرياضي
ديهم القدرة مما سبق، يبدو أن الرياضيين الذين لديهم نسبة عالية من األلياف من النوع األول قد يكون ل

م نسبة عالية من على التفوق في الرياضات التي تحتاج إلى التحمل الهوائي، في حين أن أولئك الذين لديه

ولكن هل . ىالنوع الثاني تكون لديهم القدرة على التفوق في الرياضات االنفجارية وذات الشدة القصو

تحدد نسبة التوزع ألنواع األلياف العضلية للرياضي النجاح الرياضي؟

ات تركيبة ألياف العضالت للرياضيين الناجحين من مجموعة متنوعة من التخصص3ويبين الجدول

لى القدرة كما هو متوقع، فإن عضالت الساق للعدائين، الذين يعتمدون ع. الرياضية وغير الرياضيين

ي أيًضا، على الرغم من اختالف منطقة المقطع العرض. على التحمل تسود األلياف من النوع األول

األرجل أللياف العضالت بشكل ملحوظ بين عدائي النخبة، فإن األلياف من النوع األول في عضالت

.٪ تقريبًا عن المنطقة المستعرضة من األلياف من النوع الثاني22تزيد بنسبة 

 من األلياف من النوع 99٪ إلى 93أبطال العالم في الماراثون يمتلكون ٪I

ات في عضالت الساق، من ناحية أخرى، العدائين من الطراز العالمي في سباق

في هذه I٪ فقط من األلياف من النوع 25السرعة يمتلكون على حوالي 

.العضالت



µm²مساحة المقطع العرضي  %

IIالنوع 

%

Iالنوع 

العضلة الجنس الرياضي

IIالنوع  Iالنوع 

6.034 5.878 76% 24% الساق ذ سباقات

السرعة
3.930 3.752 73% 27% الساق أ

6.485 8.342 21% 79% الساق ذ المسافات

الطويلة
4.128 4.441 31% 69% الساق أ

6.116 6.333 43% 57% اقالعضلة الجانبية للس ذ الدراجات 

الهوائية
5.216 5.487 49% 51% اقالعضلة الجانبية للس أ

ــ ــ 33% 67% فالعضلة الخلفية للكت ذ السباحة

8.910 5.060 56% 44% الساق ذ لاألثقارفع

8.450 5.010 47% 53% الكتف ذ

6.441 6.367 62% 38% الساق ذ دفع الجلة 

4.709 4.722 53% 47% اقالعضلة الجانبية للس ذ غير 

نالرياضيي
3.141 3.501 48% 52% الساق أ

في بعض IIوالنوع Iلأللياف من النوع النسب المئوية ومساحة المقطع العرضي: 03جدول

(Larry, Jack, David. p43)العضالت للرياضيين الذكور واإلناث وغير الرياضيين 



ليةتأثير تدريبم مزدوج من المقاومة مع تناول البروتينات على حجم وقوة األلياف العض
The effect of resistance training combined with timed ingestion of protein on muscle 

fiber size and muscle strength

(Andersen et al, 2005, p151.)

منأيضاولكنمةالمقاوتمارينخاللمنفقطليسالعضالتلبروتيناتالحادالغذائيالتمثيلتعديليتم

Tipton)األمينيةاألحماضخالل et al., المدىطويلالتأثيرعنالقليلإاليُعرفالذلك،ومع(2001

Esmarck)األليافحجمضخامةعلىالمقاومةتدريبمعباالشتراكالبروتينلمكمالت et al., 2001).

تناولمعجنبإلىجنباالمقاومةعلىالتدريبمنأسبوًعا14تأثيرلمقارنةالدراسةهذههدفت

protéines)حراريةسعراتذاتبروتينات iso-caloriques)األليافتضخمعلىكربوهيدراتيةبمكمالتمقارنة

معتدلبشكلبدنياالنشطينالرجالمن22الدراسةفيشارك.للعضالتالميكانيكيواألداءالعضالت

.(كغ2.6±77.0،سم2.0±184.5،سنة23.2±0.6)

دونياماألصباحوفيمباشرة،تدريبيةحصةكلوبعدقبلالغذائيةالمكمالتمنغراًما25إعطاءتم

vastus)للفخذالجانبيةالعضلةمنالتدريبوبعدقبل(Biopsie)خزعاتأخذتم.تدريب lateralis)(شكل

Squatتنفيذتم.العضليةلألليافالعرضيللمقطعوتحليلها(02 jump (SJ) countermovement jump

(CMJ)التقلصثناءأالدورانلعزماألقصىالحدقياستم.العموديةالقفزةارتفاعلتحديدقوةمنصةعلى

للعضلة(s/°240)والسريع(s/°30)البطيء(Excentrique)والالمركزي(Concentrique)المركزي

dynamomètre)حركيديناميكيمقياسباستعمالللركبةالباسطة isocinétique).استخدامتمTwo-way

ANOVAاإلحصائيللتحليل.

01دراسة علمية 



العضالت األمامية 02الشكل 

والجانبية للفخذ

خًماتضالبروتينمجموعةأظهرتالمقاومة،علىالتدريبمنأسبوًعا14بعد

18)األولالنوعمنالعضالتألياففي ± 5%, p<0,01)الثانيوالنوع

(26 ± 5%, p<0,01)وعةمجمفيالقاعديالخطفوقتغييريحدثلمبينما

البروتينمجموعةفيفقطSJاختبارفيالقوةارتفاعزادكماالكربوهيدرات

(9 ± 2%, p الدورانوعزمCMJاختبارفيالقوةزادتبينما(0,01>

.مجموعتينالفيمشابهبشكلالبطيءالحركيالعضالتتقلصأثناءاألقصى

ناولتبدونبروتينات،تناولمعالمقاومةتدريبأنالحاليةالنتائجتظهر

.دراسةالعينةلدىالعضالتألياففيتضخمإحداثفيفعالكربوهيدرات،

لبروتيناتالحادالغذائيالتمثيلحولالسابقةالدراساتمعالنتائجهذهتتوافق

Tipton)العضالت et al, المدىطويلالمقاومةتدريبدراسةإلىباإلضافة(2001

Esmarck)السنكبارعند et al, مؤشراتبعضلوحظتذلك،إلىباإلضافة(2001

العضالتاراختبأثناءالكربوهيدراتمكمالتعلىللبروتيناتالمفيدالتأثير

.الوظيفي

Vastus latiralis
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بهايتولدماقدارومالعضلةطولفييحدثالذيللتغيرتبعا ًالعضلياالنقباضأشكالتختلف

عامبشكلالتالعضحركةتصنيفيمكنالجسم،أجزاءبعضتحريكأوتثبيتعنهينشأتوترمن

(Isométrique)والثابت(Concentrique)المركزيالتقلص–االنقباضاتمنأنواعثالثةإلى

باضاالنقأنواعجميعتحدثقدوالقفز،الجريمثلاألنشطة،منالعديدفي.(Excentrique)والالمركزي

.حداعلىنوعكلسنفحصذلك،معالوضوح،أجلمن.ومنسقةمتسلسلةحركةتنفيذفيالثالثة

أنواع التقلصات العضلية



(:Concentrique)التقلص العضلي المركزي . 1

االنقباض أشهر انقباض عضلي حيث تقتصر العضلة في طولها مع زيادة توترها عند أداء هذا النوع من

ويمكن العضلي ويستخدم هذا االنقباض في معظم أنواع العمل العضلي وخاصة في حاله رفه األثقال

أو االنقباض المركزى  dynamiqueأيضا أن يطلق على هذا النوع االنقباض الديناميكي 

concentrique يةباعتبار أن العضلة تقصر في طولها في اتجاه مركزها وعكس الجاذبية األرض.



(:Excentrique)التقلص العضلي الالمركزى . 2

لة أثناء هذا النوع من االنقباض العضلي هو عكس االنقباض المتحرك االيزوتونى حيث تطول العض

على زيادة توترها وأفصل مثال لهذا االنقباض عند أداء حركه نزول الثقل إلى األرض وكذلك الجري

نقباض منحنى هابط ويكون مع اتجاه الجاذبية لكن بشرط التحكم في الحركة وهذا تمرين هو بديل لال

.العضلي الثابت ويساعد علي تطوير العضالت سريعا



(:Isométrique)التقلص العضلي الثابت االيزومترى . 3

باض خالل االنقباض الثابت تخرج العضلة توترا إال أنها ال تغير طولها ويحدث هذا النوع من االنق

زيد هذا نوع العضلي إثناء أداء األنشطة الرياضية مثل المصارعة واتخاذ األوضاع الثابتة المختلفة و ي

ضالت لهذا ال من قوه العضالت وقد ظهر في خمسينات إال أن لديه عيوب كثير وقد يتسبب في تمزيق الع

يفضل هذا نوع في تماري



إنتاج القوة العضلية
وة العضلية عندما تنقبض العضالت، سواء كان االنقباض مركزي، المركزي أو ثابت، فإن إنتاج كمية الق

كل وحدة على عدد ونوع الوحدات الحركية التي يتم تنشيطها، وتواتر التحفيز لالتي يتم تطويرها يعتمد

وسرعة تقلص ،(Sarcomère)حركية، وحجم العضالت، وألياف العضالت وطول الوحدة العضلية 

.العضالت

الوحدات الحركية وحجم العضالت
IIتولد الوحدات الحركية من النوع .يمكن توليد المزيد من القوة عند تنشيط المزيد من وحدات الحركية

تحتوي على ألياف عضلية IIألن الوحدة الحركية من النوع Iقوة أكبر من الوحدات الحركية من النوع 

ي على وبنفس الطريقة، يمكن للعضالت األكبر حجما، التي تحتو. Iأكثر من الوحدات الحركية من النوع 

.المزيد من ألياف العضالت، أن تنتج قوة أكبر من العضالت األصغر

 تردد تحفيز الوحدات الحركيةFréquence de stimulation des unités motrices

ي يتم فيه يمكن لوحدة حركية واحدة أن تمارس مستويات متفاوتة من القوة  والتي تعتمد على التردد الذ

أصغر استجابة تقلص من ألياف العضالت أو وحدة المحرك لمحفز3هذا موضح في الشكل . تحفيزها

(.Twitch)كهربائي واحد يسمى التشنج 

، أن تثير زيادة يمكن لسلسلة من ثالثة منبهات بالتسلسل السريع، قبل االسترخاء التام من المنبه األول

يمكن أن يؤدي التحفيز المستمر على ترددات . (Sommation)هذا يسمى الجمع. أكبر في القوة أو التوتر

.حركيةأعلى إلى حالة التقلص القوي، مما يؤدي إلى قوة الذروة أو توتر األلياف العضلية أو الوحدة ال



تنبيهات3مجموع 

Tétanosتنبيهات متتالية 

ذروة

توتر

التشنج

0

1

2

3

s

4

sتنبيه 
s s s ssssssssssssssssssssssssss

200زمن ميلي ثا 400 600

(  twitch)نج التباين في القوة أو التوتر الناتج على تردد التنبيه الكهربائي، مما يوضح مفاهيم التش: 03الشكل 

(..tétanos)والتقلص القوي ( sommation)والجمع 



 الليف العضلي وطول الوحدة العضلية (Sarcomere)

العضلية تتكون لنتذكر أن األلياف. هناك طول مثالي لكل ألياف عضلية بالنسبة لقدرتها على توليد القوة

من وحدات عضلية متصلة من طرف إلى طرف وأن هذه الوحدات العضلية تتكون من خيوط سميكة

.ورقيقة

ط السميكة يتم تعريف الطول األمثل للوحدة العضلية على أنه الطول الذي يسمح بتداخل مثالي للخيو

.والرقيقة وبالتالي زيادة التفاعل عبر الجسور

سرعة التقلص

ي إن قدرة الليف على تطوير القوة تعتمد على سرعة تقلص العضالت، خالل التقلص المركز

(Concentrique )زي تطوير القوة ينخفض تدريجيا وبسرعة عالية، وفي حالة التقلص الالمرك

(Excentrique )ى حدتسمح التقلصات الالمركزية السريعة بتطبيق القوة إلى أقص.يحدث العكس.
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ضالتالعقدرةأنالحظالقوة،وإنتاجالتقلصسرعةالعضالتإطالةبينالعالقة:04الشكل

التقلصأثناءمنها(Excentriqueا)الالمركزيالتقلصأثناءأكبرتكونالقوةتوليدعلى

.(Concentriqueا)المركزي

اإلطالة

Excentrique

السرعة الموجهة

Vélocité m/s

اتأقصى قوة في حالة الثب

التقلص

Concentrique



للمراجعة
ة وحسب عند الرياضيين النخبة، يختلف توزيع نوع ألياف العضالت حسب نوع الرياضة الممارس

و في IIوع نوعية الحركات المنفذة، فالحركات ذات السرعة والقوة تتميز بنسب أعلى من األلياف من الن

.Iحاالت التحمل  تتميز بنسب أعلى من األلياف من النوع 

الت؛ األنواع الثالثة الرئيسية النقباض العضالت هي االنقباض المركزي، حيث تقصر العض

صل؛ االنقباض االنقباض الثابت، حيث ال يحدث تغير في طول العضلة، نتيجة عدم  تغير في زاوية المف

.الالمركزي، حيث يحدث زيادة في العضالت

تنبيه يمكن زيادة إنتاج القوة من خالل توظيف المزيد من الوحدات الحركية ومن خالل زيادة تواتر ال

.للوحدات الحركية( تشفير المعدل)

د الجسور عند هذا الطول، تكون كمية الطاقة المخزنة وعد. يتم زيادة إنتاج القوة بأقصى طول للعضلة

.المتقاطعة األكتيني ميوزينية المرتبطة هي األمثل

القوة القصوى مع للتقلص المركزي، يتم تحقيق. سرعة االنقباض تؤثر أيًضا على مقدار القوة المنتجة

االنقباضات مع. ، يمكن توليد قوة أكبر( ثابتة)كلما كانت السرعة أقرب إلى الصفر . سرعة تقلص اقل

.الالمركزية، تسمح الحركة األسرع بإنتاج المزيد من القوة



المراجع

1. W. Larry Kenney, Jack H. Wilmore, David L. Costill. Physiology of sport and exercise -- 5th ed

2. Scott K. Powers, Edward T. Howley  Exercise Physiology: Theory and Application to Fitness and 

Performance, Tenth ed.



فــــيـــزيــولــوجــيــا الــجــهــد الــبــدنــي

ـ تخصص تدريب رياضيالسنة الثانية ليسانس

04المحاضرة 

.الجهد العضلي:  المحور الثاني



إلىم؟100لمسافةالجريسرعةهيمامعينة؟لمسافةالجريعندتنفقهاالتيالطاقةمقدارما

من–جاريةاالنفوالقوةوالسرعةبالطاقةاألسئلةهذهعلىاإلجابةتتعلقالقفز؟يمكنكمدىأي

عةوسوالكفاءة،والالهوائية،الهوائيةالطاقةمثلمصطلحاتسنناقشالمحاضرة،هذهخالل

توالقياساالمعداتأكثربعضتقديمهوالمحاضرةهذهمنالغرض.الطاقةوإنفاقالعمل،

تميحيثالبداية،فيالمعلوماتهذهفهمجداالمهممن.المصطلحاتبهذهالمرتبطةشيوعا

.القياسوحداتبأبسطلنبدأ.المقياسمحاضراتطوالاستخدامها

وتقييم الجهد البدني قياس



وحدات القياس
النظام المتري•

نجده في النظام المتري،  هو النظام المستخدم في معظم البلدان، وهو نظام القياس  الذي يعتمده العلماء و

ساسية في النظام المتري، الوحدات األ. معظم المجالت العلمية تقريبا بالمقارنة مع النظام االنجليزي

ري هي أن الميزة الرئيسية للنظام المت. للطول والحجم والكتلة هي المتر واللتر والغرام على التوالي

.التقسيمات الفرعية أو مضاعفات وحداته األساسية

(سبع وحدات أساسية للنظام الدولي للوحدات: 01شكل )SIوحدات النظام الدولي •

د وحدات من المشكالت المستمرة في علوم  تحتاج إلى قياس الجهد البدني عدم قدرة العلماء على توحي

لإلبالغ عن وللقضاء على هذه المشكلة، تم تطوير نظام موحد. القياس المستخدمة لتقديم بيانات البحث

.التدابير العلمية من خالل التعاون الدولي

على هذا النظام،المعروف تمت الموافقة

أو وحدات باسم وحدات النظام الدولي

SI ،من قبل جميع مجالت علوم الجهد

والطب الرياضي تقريبا لنشرالبدني

التوحيد SIنظاميضمن. البحثبيانات

العلمية ويسهل مقارنةفي نقل البيانات

على01الجدوليحتوي. القيم المنشورة

.الجهد البدنيقياساألهمية فيذاتSIوحدات 



SIأهم وحدات النظام الدولي : 01جدول 

لقياس الجهد البدني

الوحدات الكميات

(kg)كغ الكتلة

(m)متر المسافة

(S)الثانية  الزمن

(N)نيوتن  القوة

(J)جول  العمل

(J)جول  الطاقة

(W)واط االستطاعة

(m/s)ثا/متر السرعة

(N.m)متر . نيوتن  العزم

ملخص

خدمه النظام المتري هو نظام القياس الذي يست

.  حجمالعلماء للتعبير عن الكتلة والطول وال

لطاقة في محاولة لتوحيد المصطلحات لقياس ا

والقوة والعمل واالستطاعة، طور العلماء 

نظاًما مشتركا للمصطلحات يسمى وحدات

(SI)النظام الدولي 





 تعريف العمل واالستطاعةTravail et Puissance 

 Travailالعمل•

:يتم تعريف العمل على أنه نتاج القوة والمسافة التي طبقت فيها هذه القوة

 Travail (Joule)= Force x Distanceالمسافة × القوة = العمل 

يوضح المثال التالي كيفية (. m)للمسافة هي متر  SIفي حين أن وحدة ،(N)للقوة هي نيوتن  SIوحدة 

على سطح األرض، حيث. متر2كغ ألعلى على مسافة 10حساب العمل عندما يتم رفع وزن 

1kg = 9.81 N ، جول 196.2= 2×98.1= ، العمل 98.1= كغ 10أي(J.)

 Puissanceاالستطاعة•

للطاقة هي  SIوحدة . االستطاعة هي المصطلح المستخدم لوصف مقدار العمل المنجز لكل وحدة زمنية

:يمكن حساب االستطاعة على النحو التالي(W)واط 

Puissance(Watt) = Travail/Tempsالوقت، /العمل= االستطاعة 

لذي إنه إيقاع العمل، ا(. شدة العمل)إن مفهوم االستطاعة مهم ألنه يصف السرعة التي يتم بها العمل 

20000دره مع الوقت الكافي، يمكن ألي شخص بالغ سليم القيام بإنتاج إجمالي ق. يصف شدة التمرين

60عمل في ومع ذلك، يمكن فقط لعدد قليل من الرياضيين ذوي القدرات العالية القيام بهذا القدر من ال.ج

:يمكن حساب االستطاعة الناتجة عن هؤالء الرياضيين على النحو التالي. ثانية

(W)واط 333.3= ثانية 60/ جول 20000= االستطاعة 

.



قياس العمل واالستطاعة
إلى (ergomètre)تشير كلمة . يشير مصطلح قياس العمل إلى قياس ناتج العمل أو األداء الوظيفي

يتطلب من المهم أن نشير إلى أن تحديد العمل واالستطاعة. الجهاز المستخدم لقياس نوع معين من العمل

ذبية يتحرك بخطوة ضد الجا( قوة)يمكن أن يكون هذا وزن جسم الشخص . تحريك القوة ضد مقاومة ما

هزة العديد من أنواع أج. أو أو أي دواسة على دراجة ثابتة عند تطبيق المقاومة على العجلة( المقاومة)

.02الشكل قياس العمل قيد االستخدام اليوم في مختبرات فيزيولوجيا الجهد البدني 

جب

دأ

ة رسم توضيحي ألربع: 02شكل 

اس أجهزة مختلفة مستخدمة في قي

اء العمل المنجز  واالستطاعة أثن

صندوق ( أ. )الجهد البدني

(  ج. )دراجة ثابتة( ب. )الخطوة

دراجة( د. )جهاز السير المتحرك

. بمقود للذراعين



Bench Step( أ)صندوق الخطوة •

.  مال يزال مقياس العمل هذا مستخدما اليو. واحد من أقدم أجهزة القياس المستخدمة لقياس قدرة العمل

مل المنجز حساب الع. االختبار ببساطة، يقوم الرياضي بالصعود والنزول بسرعة محددة على الصندوق

.أثناء هذا االختبار بسيط للغاية

دقائق 10لمدة ( متر0.3)سم 30كغ يصعد وينزل على الصندوق 70ــ نفترض أن رياضي تبلغ كتلته 

دقائق 10يمكن حساب مقدار العمل المنجز خالل هذه المهمة لمدة . خطوة في الدقيقة30بمعدل ( دقيقة)

:على النحو التالي

(9.81× 70أي )نيوتن 686.7= القوة

م90= 10× 30× 0.3= المسافة

(61,8kJ، أو J)جول 686.7x 90 =61803: لذلك، فإن إجمالي العمل المنجز هو

:من التمرين على النحو التالي( ثانية600)خالل هذه الدقائق العشر االستطاعة يمكن حساب 

.واط103أو -ثانية / جول 103= 600/ 61803= االستطاعة 



 Cycle ergometerالدراجة الثابتة•

مختبراتفيالبدنيالجهدبقياسيسمحجهازايزالوالعام100منأكثرقبلالجهازهذاتطويرتم

تحديديمكن.جزالمنللعملدقيقبقياستسمحثابتةبتمارينالدراجةهذهتعملالبدنيالجهدفيزيولوجيا

(دورةلكلأمتار6)دواسةدورةلكلالمقطوعةالمسافةحسابطريقعنالعجلةتقطعهاالتيالمسافة

.دواسةدوراتعددفيمضروبة

.الجهازهذاباستخدامواالستطاعةالعمللحسابالتاليالمثاللنأخذــ

دقائق10=التمرينمدة

نيوتن14.7=القيادةعجلةمقاومة

م6= المقطوعة في دورة للدواسة المسافة

الدقيقة / دورة 60= سرعة الدواسة 

وبالتالي،. الدقيقة/ دورة 600= 60× 10= دقائق 10لذلك، فإن إجمالي الدورات في 

.كيلوجول52.9جول أو 14.7x (6x600 = )52920= العمل المنجز 

:يتم حساب االستطاعة الناتجة في هذا المثال عن طريق قسمة إجمالي العمل المنجز بالوقت

واط88.2= 600÷ 52،920= االستطاعة



Treadmillجهاز السير المتحرك •
يصعدالشخصلهذاالكتلةمركزفإن٪،0منحدرعلىالمتحركالسيرجهازعلىيجريأوالشخصيمشيعندما

جداالصعبمنذلك،ومع.خطوةكلخاللطيرانفترةهناكألنهالمشيمنأكثرللجريخطوةكلمعوينخفض

أوالمشييقطرعنبسهولةالمنجزالعملتحديديمكنالوبالتاليالكتلة،لمركزالصغيرةالرأسيةاإلزاحةقياس

لقيتسأوالشخصيمشيعندماالعملقياسجداالسهلمنأخرى،ناحيةمن.األفقيالمشيجهازعلىالجري

المئويةالنسبةتعريفيتم."المئويةالنسبة"باسمالمعروفةبالوحداتالمشيجهازميلعنالتعبيريتم.المنحدر

على.(Courroie)الدائريةالحركةنقلبحزامالسيرمنوحدة100لكلالعموديالتسلقمقدارأنهاعلىللمنحدر

100لمسافةعمودياأمتار10٪10بنسبةمنحدرعلىالمشيجهازعلىيمشيالذيالشخصيسيرالمثال،سبيل

.(Courroie)بالحزامالسيرمنمتر

تحديديمكنالعملية،الممارسةفي.100فيالمشيجهاززاويةجيبضربطريقعنالمئويةالنسبةحسابيتم

باستخدامأو(3الشكل)البسيطةالمثلثاتحسابطريقعن(المئويةبالدرجاتعنهامعبرا)المشيجهاززاوية

.الميلمقياسيسمىقياسجهاز

المقطوعةفةوالمساالشخصجسمكتلةمعرفةإلىنحتاجالمتحرك،السيرجهازتمرينأثناءالمنجزالعمللحساب

.المنحدربنسبةالحزاميغطيهاالتيالمسافةبضربالعموديةالمسافةحسابيمكن.عموديا

.المسافة×المنحدر%=العموديةاإلزاحة

.  تحديد درجة الميالن على جهاز السير المتحرك المائل:03شكل

.100(Ө)يتم حساب الدرجة المئوية كجيب الزاوية. زاوية الميل(Ө)تمثل 



رب سرعة جهاز حيث يتم التعبير عن النسبة المئوية ككسر ويتم حساب المسافة اإلجمالية المقطوعة بض

. المشي في إجمالي دقائق التمرين

(نيوتن60x9.81 =588.6=القوة )كغ60= كتلة الجسم 

د/م200= جهاز المشي سرعة

(0.075= 100÷ 7.5)٪ درجة 7.5= جهاز المشي زاوية

دقائق10= التمرين وقت

م لذلك، فإن إجمالي العمل المنجز هو150= 10× 0.075× 200= الرأسية المقطوعة المسافة إجمالي

.كيلو جول88.3جول أو 588.6x 150 =88290= العمل المنجز



قياس الطاقة
الطاقة المبذولة•

.لعمليةاالتطبيقاتمنالعديدلهمعيننشاطأثناءأوالراحةحالةفيالفردمنالمبذولةالطاقةقياس

معرفةأنحالواضمن.الرياضيةالتمارينبمساعدةالوزنإنقاصبرامجعلىالمباشرالتطبيقينطبق

هذهمثلونيستخدمالذينلألشخاصمفيدمختلفةبسرعاتالسباحةأوالجريأوللمشيالطاقةتكلفة

:األفرادعندذولةالمبالطاقةلقياسطريقتيناستخداميتمعام،بشكل.الوزنإنقاصفيللمساعدةالتمارين

.الحراريةللسعراتالمباشرغيرالقياس(2)الحرارية،للسعراتالمباشرالقياس(1)

القياس المباشر للسعرات الحرارية•

اسطة الخاليا يحدث هذا إنتاج الحرارة بو. عندما يستخدم الجسم الطاقة للقيام بالعمل ، يتم تحرير الحرارة

.وعمل الخلية( الطاقة الحيوية)عن طريق التنفس الخلوي 

:يمكن رسم العملية العامة بشكل تخطيطي على النحو التالي

.حرارة+ O2ATP+ المغذيات 

حرارة عمل الخاليا



لماذا التقييم؟
اإلنسانعندالتدريبقدراتوفهمالمعرفةتطوير:عقودلعدةتغييردونللتقييمالمنطقياألساسظل

Degréالتدريبدرجات) d’entraînabilité).ةقدروفياألداءفيتحسنهيلذلكالعمليةوالنتيجة

لالحتياجاتاملشتحليلالتقييميسبقأنيجب.الرياضيةللتماريناختبارهمتمالذيناألشخاصممارسة

ييماتالتقتكونأنيجب.والعالموالمدربالرياضيوآراءمتطلباتعلىأساسايقومأنيجبوالذي

.تكررموبشكلبانتظامإجراؤهاويجبالعلميودعمهمالرياضيينتدريببرامجمنيتجزأالجزًءا

اط الذي باإلضافة إلى ذلك ، يجب أن تعكس التقييمات الحركة والمتطلبات األخرى للرياضة أو النش

الق الطاقة التي لذلك، يجب أن يكون لدى القائم على التقييم فهما مفصال آلليات إط. يشارك فيه الرياضي

:وبشكل أكثر تحديدا، فإن أسباب إجراء االختبارات الفيزيولوجية هي. يتم اختبارها

.  ذي يشارك فيهتقديم تقييم مبدئي لنقاط القوة والضعف للرياضي في سياق الرياضة أو النشاط ال1.

.يمكن استخدام هذه المعلومات لتصميم وتنفيذ برنامج تدريبي

نت تقييم فعالية برنامج التدريب لمعرفة ما إذا كان األداء أو إعادة التأهيل يتحسن وما إذا كا2.

.التعديالت الفيزيولوجية محققة

.اقم الطبيقد يكون هذا جزءا من برنامج مشترك مع الط. تقييم الحالة الصحية للرياضي أو المتمرن3.

.المساعدة في تحديد األهداف قصيرة المدى لتحسين اللياقة البدنية4.



.المنافسةأوالتدريبالستئنافالتحضيرتحديدأواالنتقاءفيالمساعدة.5

لمدربينالصالحالممارسالنشاطأوالرياضةومتطلباتلخصائصالدقيقوالفهمالمعرفةتطوير.6

.والعلماءوالرياضيين

.البحثأسئلةعناإلجابة7

الصحيةلةالحاببساطةيصنفدورمنالبدنيالجهداختباراتفائدةتوسعتاالكلينيكي،المجالفي

ههذفياألصلكانإذاماأيالوظيفية،المحدوديةتشخيصيمكنهدورإلىللمشاركأوللمريض

يصالتشخيتطلبحيثمتعددةأمراضوجودفيهذايكونقد.عضليأورئويأوقلبيالمحدودية

.كبيرةخبرةالدقيق

أخالقيات إجراء االختبارات الفيزيولوجية

ما هي األخالق؟•

ر التي مجموعة من المعايي" األخالق"كباحث، ما هو التصرف بطريقة أخالقية؟ يقترح مصطلح 

تعلق بمتابعة يتم من خاللها تنظيم السلوك، وتساعدنا هذه المعايير في تحديد ما هو مقبول فيما ي

ي لألخالق هو السؤال الرئيس. أهدافنا، وكذلك مساعدتنا على التمييز بين الفعل الصواب والخطأ

"ماذا يجب أن أفعل؟"



النظرياتمنمشتقةبدورهاوالتيوالقيم،المبادئمنمستمدةاألخالقيةاإلجراءاتعام،بشكلـ

مصدرتحديدمناحثينالبلتمكين:لسببينهناباختصارالرئيسيةاألخالقيةالنظرياتتقديميتم.األخالقية

.المحتملةاإلجراءاتتبريركيفيةفيالعميقالتفكيروتسهيلالمبادئ،

أنالمثال،يلسبعلى)الصحيحالشيءتفعلوأن،"جيدا"شخصاتكونأنعلىالفضيلةنظريةتركزـ

انتكإذا-األفعالعواقبعلىأساسيةأهميةالمنفعةنظريةتعلق.(ذلكإلىوماوصادقاعادالتكون

ومطلوباصحيحااإلجراءيكونفعندئذبالعمل،المعنيينلجميع"السيئة"العواقبتفوق"الجيدة"العواقب

الوسائل،تبررالالغاياتوأنوااللتزامات،بالواجباتمرتبطةاألسبقيةأخيرا،.األخالقيةالناحيةمن

.وحقوقهومصالحهالفردخصوصياتاحتراميجبوأنه

سان ـ هناك ثالثة مبادئ أساسية يقوم عليها مفهومنا ألخالقيات البحث، وهي احترام األشخاص، واإلح

.والعدالة( فعل الخير)

بعدموااللتزام،(هقراراتاتخاذفيالفردحق)االستقالليةفيالنظرالبحثسياقاتعلىذلكتطبيقيشمل

الفوائدبينتوازنتحقيق)والمنفعة(االجتماعيأوالنفسيأوالجسدياألذىذلكفيبما)اآلخرينإيذاء

،(لعقودوابالوعودوالوفاء،(بالتساويوالضرالفوائدتوزيع)والعدالة(الفوائدلصالحواألضرار

.والصدقوالخصوصية،



المشاركينريةسعلىوالحفاظالثقافية،بالعواملاالعترافتحديدااألكثراألخالقيةاالعتباراتوتشمل

.التمييزوعدماالختبارات،في

Consentementالموافقة المسبقة للمشارك في االختبار •

مكتوبةليةأوموافقةعلىالحصولفكرةهيالحديثةالحيويالطبيالبحثألخالقياتالرئيسيةالسمة

الباحثونيحتاجالمشاريع،معظمفيمطلوبعنصرأنهإلىبالنظر.البحثفيالمشاركينمنوطوعية

(يينالقانونممثليهمأو)المشاركينأنيعني"اإلبالغ»أوال،.المفهومهذاعليهينطويماإدراكإلى

معفقتتوابطريقةالمعلوماتهذهتقديميجب.المشروعحولكافيةمعلوماتعلىيحصلواأنيجب

الموافقةكوشعلىهمماعلىالمترتبةاآلثاروفهمتقييممنالمشاركينيمكنممالديهم،الفهممستوى

.ضغطأوإكراهدونالمشاركة،علىحرةطوعيةموافقة"الموافقة"تعنيثانيا،.عليه

نموذج الموافقة المسبقة•

وعللمشرخصيصامصممةعادة،المشاركونيوقعهاالتيالمسبقة،الموافقةنموذجيكونأنيجب

:التاليةصرالعناالوثيقةتتضمنأنيجبالشخص،بهاسيقومالتيباالختباراتيتعلقالذيالمحدد



.شرح أغراض مشروع البحث. 1

.وصف اإلجراءات التي ستشمل المشاركين، بما في ذلك االلتزام بالوقت. 2

تحديد ووصف أي مخاطر أو مضايقات، وفوائد محتملة يمكن توقعها بشكل معقول، وكذلك أي. 3

.ترتيبات للعالج في حالة اإلصابة

.البيانات المتعلقة بالسرية وعدم الكشف عن الهوية والخصوصية. 4

.بحثتحديد الفرد المناسب الذي يمكن للمشاركين التقرب منه فيما يتعلق بأي أسئلة حول ال. 5

نسحاب في بيان بأن المشاركة طوعية، وأنه تم الحصول على الموافقة بحرية وأنه يمكن للمشاركين اال. 6

.أي وقت دون خوف من العقوبة



األطفال كمشاركين في البحث•

فيمشاركةالاختيارفيحقوقهمفيفقطنفكرأاليجبالبحث،فيكمشاركيناألطفالاستخدامعند

في.لمشاركةافيباإلكراهواإلقناعالصالحياتفيفروقمثلقضاياأيضا،ولكن(االنسحابأو)البحث

علىالمشرفعننيابةاألطفالبتجنيدالشخصهذايقومأالفيجبوسيطعلىاالعتمادحالة

لحصولامنالحذريجب.جمعهاتمفرديةبياناتأيإلىالوصولحقلديهيكونأالويجباالختبارات،

مثل)يانسبمنخفضهرميوضعفيشخصأييرفضأنالمحتملغيرمنألنهالوكيل،موافقةعلى

يجب.عنهنيابةاإلذن(المديرأوالمعلم،مثل)أعلىشخصأعطىإذاالمشاركة(المدرسةفيالتالميذ

.لألطفالالمباشرةالموافقةعلىالحصول

. ر بعنايةاستخدام األطفال في البحث طالما يتم تقييم الفوائد والمخاط( 2004)يدعم مجلس البحوث الطبية 

الحد األدنى تتضمن أنشطة. عندما ال تكون هناك فائدة للمشاركين األطفال، يجب أن يكون الخطر ضئيال

.من المخاطر استجواب ومالحظة وقياس األطفال، والحصول على سوائل جسدية دون تدخل جراحي

(..Biopsies Musculaires)هذا يستبعد اإلجراءات األكثر توغال مثل خزعات العضالت 



لى األطفال بصفة عامة يجب احترام القوانين والتشريعات فيما يخص إجراء اختبارات فيزيولوجية  ع

سنة بإمكانه 18مر فمثال في انجلترا، أي شخص بلغ من الع. خاصة بالنسبة للبحوث اإلكلينيكية والعالجية

. أو غير عالجية( thérapeutiques)للمشاركة في أبحاث عالجية (Consentement)تقديم الموافقة 

سنة فما 16، دائما في انجلترا ينص على أن كل شخص يبلغ من العمر 1969في قانون إصالح األسرة 

سنة فال يحق 12فوق يمكنه تقديم الموافقة للمشاركة في األبحاث والدراسات، أما الذين يقل عمرهم عن 

سنة أن يمنحوا موافقتهم إذا اعتبر الباحث أنهم 12لهم ذلك، ولكن يمكن لألطفال الذين تزيد أعمارهم عن 

التي نقوم بها في ميدان علوم وتقنيات النشاطات بالنظر إلى أن معظم البحوث. بالغون بما فيه كفاية

سنة 12إلى 07فيمكن بالنسبة لألطفال من ( Non Thérapeutiques)البدنية والرياضة غير عالجية 

ذه الفئة عند أخذ موافقة الوالدين، مع األخذ بعين االعتبار استعمال لغة وتعبير بسيط بناسب مستوى ه

.أما في الجزائر فهذا الموضوع يحتاج إلى بحث ودراسة.تصميم نموذج الموافقة



Modèleنموذج استمارة الموافقة المسبقة Formulaire de Consentement

أوافق على المشاركة في هذا ___________________________________ ( االسم واللقب)أنا 

:بالشروط التاليةالفيزيولوجيالتقييم 

د أتيحت لي لق. بهالمرفقة وأفهم ما هو المطلوب مني القيام الفيزيولوجيلقد قرأت شرح إجراءات التقييم 1.

.الفرصة لطرح األسئلة وتلقيت تفسيرات مرضية حول االختبارات التي يتعين إجراؤها

دني على هذا أنني سأقوم بتمرين بدني بأقصى قدراتي تقريبا، وهناك خطر محتمل في التمرين البأفهم . 2

المستوى، مثل نوبات من الدوار، واإلغماء، وضغط الدم غير الطبيعي، وعدم الراحة في الصدر، 

.والغثيان

جراء أن هذا قد يحدث على الرغم من أن العاملين في هذا المخبر يتخذون جميع االحتياطات الالزمة إلأفهم . 3

.التقييم، وأنا أتحمل هذا الخطر تماما

.دهأنه يمكنني سحب موافقتي بحرية ودون تحيز، في أي وقت قبل االختبار أو أثناءه أو بعأفهم . 4

ذا الخطرلقد أبلغت الشخص الذي يقوم بالتقييم بأي مرض أو مشكل بدني لدي قد يسهم في مستوى ه. 5

ق في أن المعلومات التي تم الحصول عليها من االختبار سيتم التعامل معها بسرية مع ضمان الحأفهم . 6

.  وصيةومع ذلك، يمكن استخدام المعلومات ألسباب إحصائية أو علمية مع االحتفاظ بالخص. الخصوصية

ية مع يجب على أعضاء الفرق الرياضية إجراء ترتيبات خاصة حول معالجة البيانات الفرد: مالحظة)

(.المناجيرمدرب الفريق أو 

ة إلى هذا المخبر وموظفيه من أي مسؤولية عن أي إصابة أو مرض قد أواجهه أثناء التقييم باإلضافأعفي . 7

. أي إصابة أو مرض الحق مرتبط بالتقييم أو ناتج عنه



.مأخلي أي مسؤولية لهذا المخبر قد يتحملها فيما يتعلق بأي شخص آخر فيما يتعلق بالتقيي. 8

نظام والنشاط للمخبر في حالة مناسبة مع االلتزام بمتطلبات العلى أنني سآتيالموافقة، أوافقبموجب هذه.9

.الذي يحدده لي طاقم المخبر

_________________________: التاريخ________________________ : توقيع المشارك

التاريخ                  التوقيع(        سنة16مطلوب إذا كان العمر أقل من )ولي األمر / اسم الوالد 

____________        __________     _______________________________________

اسم الشاهد                                                       التاريخ                                      التوقيع

______________________      ______________________________________



شرح إجراءات التقييم الفيزيولوجي واألنتروبومتري

معلومات للرياضيين المشاركين•

Test sang capillaireاختبار الدم من الشعيرات الدموية •

منإما(صغيرةقطرات15-1أولترميكرو75-5عادة)الدمويةالشعيراتمنالدمعيناتتؤخذ

لتقييمليديتقبشكلوتستخدمالبدنيالجهداختباراتبعدأوأثناءأوقبلاإلصبعطرفأواألذنشحمة

جهازخدامباستالدمويةالشعيراتمندمعينةعلىالحصوليتم.البيكربوناتوقيموالالكتاتpHالـ

.عينةكلبعدهامنالتخلصويتمفقطواحدةمرةالقفازاتتستخدم.الجلدفيصغيراثقبايجعلمماإبرة،

.فقططفيفاانزعاجاويسبببسيطإجراءهذا

فحص الدم الوريدي•

الدمقياساتلتحليلالتلقيحأخصائيقبلمن(مل10إلى2منعادة)الوريديةالدمعيناتأخذيتم

ألخذقياسيالوباأساالختبارهذايتضمن.والبروتيناتوالبيضاءالحمراءالدمخالياذلكفيبماالروتينية،

راحةدمعهناكيكونقد.الرياضياستلقاءأثناءصغيرةإبرةإدخاليتمحيثالساعدوريدمنعينات

االنزعاجنمللحدالتدابيراتخاذيتم.محليةكدماتهناكيكونوقداإلجراء،بهذامرتبطةمؤقتةطفيفة

.الكدماتوخطر



االختبارات األنثروبومترية•

وأطوالت،والمحيطاالجسم،وكتلة،(الطول)للقامةبسيطةقياساتاألنتروبومتريالتقييميتضمن

باليدلمحمولاالفرجارباستخدامالجلدثنيةسمكقياسيتمذلك،إلىباإلضافة.العظامواتساعاألطراف،

يقومالذيالرياضيمنيطلبماعادة.الرياضيواحتياجاتالتقييممستوىعلىاعتمادامواقععدةعبر

بهذهتبطالمرالجسدياالنزعاجمنالقليلهناك.القياساتلهذهمناسبشورتيرتديأنالقياساتبهذه

.القياسات

اختبار الحد األقصى الستهالك األكسجين•

مباشرة باستخدام نظام تحليل الغاز أو يمكن ( VO2max)يمكن قياس الحد األقصى الستهالك األكسجين 

ر من كال االختبارين يجبران الرياضيين على القيام بأقصى قد(. Navette)استنتاجه من خالل اختبار 

لحال مع كما هو ا. الجهد، ويتوقف االختبار عندما ال يتمكن الرياضي من الحفاظ على السرعة المطلوبة

س الشديد أي تمرين يصل إلى أقصى جهد، هناك مخاطر محتملة مرتبطة بهذا االختبار بما في ذلك التنف

راحة في والمؤقت وتعب العضالت ونوبات الدوخة واإلغماء وضغط الدم غير الطبيعي والغثيان وعدم ال

:و نجد فيه األمثلة التالية. الصدر



 ختبارات الجري المتكرر(Tests Navette)

رياضيينختبارااليتضمن.الملعبفييقامللرياضي،القصوىالهوائية(السرعة)القدرةلقياسيستخدم

عندوالدورانم20خطإلىالوصولهووالهدف.مترا20مسافةبينهمايفصلخطينبينيجرون

ةسرعلزيادةوفقاتدريجيا،يقصرالتنبيهوقت.(Bip)صوتيجهازمنمسموعتنبيهصوتإصدار

(سرعة)دةبشاالختباريبدأ.الرياضيعلىالجهدشدةزيادةوبالتاليالجهازمنالتنبيهصوتاصدار

السرعةعلىالحفاظيستطيعوالالرياضييتعبحتى(تدريجياختبار)تدريجياويزدادمعتدلة

.متتاليتينرتينلصافالمطلوبةالوتيرةعلىالحفاظفييفشلعندمااالختبارينهيالرياضي.المطلوبة

م20لمسافةالمتكررالجرياختباراتنجدكما(Tests Navette)،القدرةلقياسالغازتحليلاختبار

7لمدةالعملةقدرقياساختبارإلىإضافةالطاقة،إلنتاجاألوكسجينواستعماللنقلللرياضيالقصوى

.دقائق

Tests de capacité anaérobieاختبارات القدرات الالهوائية •

يفالمخبرأوفيإجراؤهاويمكنقصيرةلمدةقصوىجهوداالالهوائيةالقدراتاختباراتتتضمن

.استخدامهيتمسالذيوالبروتوكولقياسهاالمرادالمتغيراتعلىاعتمادامختلفةطرائقباستخدامالميدان

سالتنفذلكفيبمابذلك،مرتبطةمحتملةمخاطرهناكمجهود،ألقصىتمرينأيمعالحالهوكما

يالطبيعغيرالدموضغطواإلغماء،الرأس،دوارمنونوباتالعضلي،والتعبالمؤقت،الثقيل

(خبرالمداخل)المعمليةاالختباراتعلىاألمثلةبعضتتضمن.الصدرفيالراحةوعدموالغثيان،

:يليماالالهوائية



 اختبار الجهد على الدراجةCycle ergometer 

Cycleثابتةدراجةعلىاالختبارإجراءيتم ergometeتقييميتمالالهوائية،والسعةالقدرةلتقييم

30يبلغإجماليبجهدالالهوائيةوالقدرةثوان10قدرهإجماليجهدباستخدامالالهوائيةاالستطاعة

.للغايةمرهقعامبشكلثانية30اختبار.ثانية

اختبارا لجري المستمر بسرعة

يجب Treadmillبالنسبة للعدائين، يتم قياس سرعة الجري المستمرة باستخدام جهاز السير المتحرك 

ة على سريع الحرك)على الجهاز ( حوالي دقيقة إلى دقيقتين)على الرياضيين الجري حتى اإلرهاق 

ع العدائين يتطلب هذا االختبار مستوى عال من المهارة واللياقة البدنية ويستخدم فقط م(. منحدر معتدل

.المدربين

 (قياسات منصات القوة)اختبارات القوة لألطراف السفلي من الجسم

ة االنفجارية تتيح منصات القوة إمكانية قياس قوى خاصة ومتغيرات االستطاعة مثل قوة االنطالق، والقو

.يتم تقييم معظم مقاييس القوة هذه باستخدام اختبارات القفز على قدم واحدة وعلى قدمين

السرعة والتسارع

ا باستخدام حواجز ضوئية يتم تنشيطها عندم( م40أو 20بشكل عام )يتم قياس السرعة على مسافة معينة 

.يتجاوزها الرياضي



اختبارات الرشاقة

الرشاقةاختباراتجميعمنالغرضفإنذلك،ومعالممارسة،الرياضةخصوصيةلهاالرشاقةاختبارات

ردوسرعةيكيالدينامبالتوازنواالحتفاظبسرعةوالموقفاالتجاهتغييرعلىالرياضيقدرةتقييمهو

األقصىهدبالجالمرتبطةوالمخاطرسرعة،بأقصىاالختباراتالرياضيونيكملأنالمتوقعمن.الفعل

.المقدمالجهدبنوعيةصلةذات

اختبارات القوة

مجموعةاستخداممكني.معينلنشاطالعضليةالقوةلتحديدالمختلفةالقوةاختباربروتوكوالتاستخداميتم

التالعضومجموعاتللعضالتالمتكررةأوالفرديةالقصوىالقدرةإماتقيمالتياالختباراتمن

جسمهوزنأوةحرأوزانباستخداممختلفةبتمارينالرياضييقومالمختبر،توجيهاتبإتباع.المختلفة

باراتاختإجراءالرياضيينمنيتوقع.اإلرهاقحتىالتكراراتأوالتكراراتمنمحددعددباستخدام

.االختباربعدالمتأخرالعضالتوجعمنيعانونوقدأقصىبجهد
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