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 مدخل إلى فيزيولوجيا الجهد البدني

 تمهيد 

يدرس  لكونه  نظرا  الرياضي  التدريب  مجال  في  العلوم  أهم  من  البدني  الجهد  فيزيولوجيا  علم  يعتبر 

التغيرات الوظيفية التي تحدث في الجسم نتيجة ممارسة مختلف األنشطة البدنية والعاليات الرياضية، كما  

يسمح   استجابة  أنه  ومدى  البدني  المجهود  لممارسة  الوظيفية  الجسم  قابلية  بمعرفة  والمدرب  للرياضي 

 .أجهزة الجسم لألحمال التدريبية على اختالف مستوياتها

لجرعات  التعرض  جراء  الجسم  ألجهزة  تحدث  التي  الفيزيولوجية  التغيرات  مختلف  في  الغوص  قبل 

وبعض المفاهيم األساسية التي تسمح لنا بالولوج أكثر في    التدريب وجب التعرف على هذا العلم وأهميته

 دقائق هذا العلم.

 البدني  الجهد فيزيولوجيا تعريف

 في  تحدث   التي  الوظيفية  التغيرات   بدراسة  يهتم  ،( الفيزيولوجيا)  األعضاء  وظائف  علم  فروع  أحد   هوـ  

 على   والتعرف  تحديدها  بهدف  وذلك   مرات   لعدة  أو  واحدة  لمرة  سواء  البدني،  للجهد   التعرض   نتيجة  الجسم

 .حدوثها كيفية

 تكرار   عند   أو  واحدة  لمرة  التدريب   أداء  عند   الناتجة  الوظيفية  للتغيرات   وتفسيرا  وصفا  يعطي  الذي  العلمـ  

 .غالبا  الجسم استجابات  تحسين بهدف مرات  لعدة التدريب  أداء

  .االستجابة مصطلح=  واحدة لمرة التدريبي الحمل أداء عن  الناتجة الوظيفية التغيرات  ـ

  ـ 10  ص  ،2000.  العال  أبو.  محمد)  .التكيف  مصطلح=    مرات   لعدة  التدريبي  الحمل  أداء  عن  الناتجة  الوظيفية  التغيرات   ـ

11 ) 

 القلب   مثل)  واألعضاء(  واألعصاب   العضالت  مثل)  األنسجة  وظيفة  دراسة  هو  األعضاء  وظائف  علم

       رينتم  تأثير  لتقييم  البدني  الجهد   فيزيولوجيا  يمتد (.  الدموية  واألوعية  القلب   مثل)  واألنظمة(  والرئتين 

 االستجابات   دراسة  يمكن  ذلك،  إلى  باإلضافة.  واألنظمة  واألعضاء  األنسجة   هذه   على  التدريب   برامج  و

  تأثير   لتحديد   القصوى  والرطوبة  الحرارة  درجات   في  أو  عالية  ارتفاعات   على  والتدريب   الحادة  للتمارين

  على   دراسات   إجراء  يتم  وأخيرا،.  التمرين  مع  والتكيف  االستجابة  على   قدرتنا  على  البيئية  العوامل  هذه

  من   الوقاية  في  التمرين  دور  لفهم  بالمرض،  المصابين  أو  األصحاء  سواء  والكبار،  الصغار  األفراد 

 ( Scott. Edward, 2018, p3) .تأهيلها إعادة أو المزمنة األمراض 

 التمارين  فيزيولوجيا

 التوازن الستتباب   تحد  وهو  معينة، شدة ذو تمرين  ممارسة عند  الجسم وظائف تغيير كيفية دراسة علم

(homéostasie).  

 الرياضة  فيزيولوجيا



  الرياضي   وتدريب   الرياضي  األداء  لتعزيز   التمارين   فيزيولوجيا  مفاهيم  كذلك  الرياضة   فيزيولوجيا  يطبق 

  علم   ألن  نظًرا.  التمرين  فيزيولوجيا  من   مبادئه  الرياضة  فيزيولوجيا  يستمد   وهكذا،.  األمثل  النحو  على

 ما   فغالبا  وثيق،  بشكل ويتكامالن  البعض   ببعضهما  يرتبطان  الرياضة  فيزيولوجيا  وعلم  التمرين  فيزيولوجيا

 دراسة  في  األساسية  العلمية  المبادئ  نفس  تطبيق  يتم  ألنه  نظًرا  بوضوح،  بينهما  التمييز  الصعب   من  يكون

 . بهم  الخاصة الموضوعات 

 الرياضة  لممارسة والمزمنة  الحادة االستجابات

  من   مختلفين  بنمطين  المرتبطة   المفاهيم  تعلم  الرياضة  وفيزيولوجيا  التمارين  فيزيولوجيا  دراسة  تتضمن

 التمارين   من  فردية  لنوبة  الجسم  استجابة  بكيفية  التمارين  فيزيولوجيا  علماء  يهتم  ما  غالبا  أوالً،.  التمارين

  ويشار   حادا،  تمرينًا  الفردية  التمرين  نوبة  تسمى.  األثقال   رفع  أو  ساعة  لمدة  المشي  جهاز  على  الجري  مثل

 معنيين  نحن  للتمرين،  الحادة  االستجابة  فحص   عند .  الحادة  باالستجابات   التمرين  لهذا  االستجابات   إلى

 . الفورية الجسم باستجابة

 المزمن  التكيف

 الوقت   بمرور  الجسم  استجابة   كيفية  هو  الرياضة  فيزيولوحيا  علم  في  لالهتمام  اآلخر   الرئيسي  المجال  ثانيا،

.  التدريب   تأثيرات   أو  المزمن   التكيف  باسم  أحيانا  إليها   يشار   والتي  التمارين،  من   متكررة  نوبات   لضغوط

  الفيزيولوجية   التغيرات   تعمل.  الجسم  يتكيف  وأسابيع،  أيام  مدى  على  منتظمة  بتمارين  المرء  يقوم  عندما

.  واالستطاعة  القدرة  من   كل  تحسين  على   التدريب   أو  الرياضة   لممارسة   المزمن  التعرض   مع  تحدث   التي

 كفاءة،  أكثر  والرئتان  القلب   يصبح  الهوائي،  التدريب   مع.  أقوى  العضالت   تصبح   المقاومة،  تدريب   مع

 .التحمل  على العضالت  قدرة وتزداد 

 البدني  الجهد فيزيولجيا  أهمية

 .الرياضي للتدريب  الفيزيولوجية التأثيرات  معرفة ـ

 .التدريبية األحمال تقنين ـ

 .الرياضي النتقاء ـ

 .الرياضي االنجاز تحقيق ـ

 .الفيزيولوجية والمقاييس االختبارات  ـ

 .( 12ص  ،2000.  العال  أبو. محمد). للرياضيين الصحية الحالة تحسين ـ

 القيزيولوجي  والتكيف االستجابة

 وقت  انتهاء بعد  تختفي مؤقتة وهي واحدة، لمرة  تدريبي حمل أداء عن ناتجة وظيفية تغيرات  :االستجابة

 حجم في المؤقتة والزيادة التنفس ومعدل الدم  ضغط وارتفاع القلب  نبض  معدل في زيادة مثل التدريب 

 .العضالت  لهذه للدم كبير تدفق  نتيجة العاملة العضالت 



 داخلية أحمال لمتطلبات  نتيجة الحي الكائن جسم في تحدث   التي والعضوية  الوظيفية التغيرات : التكيف

 .الرياضي للتدريب  العامة األسس أهم  التكيف ويعتبر وخارجية

 :هما التكيف من نوعان   هناك : التكيف أنواع

  أدائها كفاءة تحسين  إلي يؤدي والذي الوظيفية، األجهزة  في يحدث  الذي التكيف هو :الوظيفي التكيف. 1

  وكل الصماء والغدد  والعضلي والعصبي والتنفسي الدوري الجهاز من كل هي  األجهزة وهذه لوظائفها،

 .والهضمي  اإلخراجي الجهاز من

 . سلفا إليها المشار العضوية األجهزة وأبعاد   أحجام في يحدث  الذي التكيف وهو  :المورفولوجي التكيف.2

 :التالية  األنواع التكيف في أيضا نميز

  من الرفع العضالت، بين   وما داخل التوافق مستوى في التحسن: قصيرة لمد  قصوى حموالت  مع التكيفـ 

  الالهوائية القدرات  مستوى يرتفع كما أكبر قوة بإنتاج  يسمح مما العضالت  حجم في ثم ومن األلياف سمك

 (F, V, FV) العاملة للعضالت  الالحمضية

  من العضلي المخزون استعمال على القدرة الفي  ارتفاع يحدث : أكبر لمدة قصوى حموالت  مع التكيفـ 

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

  الغليكوجين من العضلي المخزون في ارتفاع (Extensif) :الهوائية  بالمداومة خاصة  حموالت  مع التكيفـ 

 .لها المرافقة واألنزيمات  والدهون

 :التكيف درجة في  المؤثرة العوامل

 :هما التكيف درجة في يؤثران أساسيان عامالن  هناك

 الالعب  بها يمر  التي النمو مرحلة منها :الداخلية العوامل .1

 الالعب  يؤديها  التي التدريبية األحمال منها : الخارجية العوامل .2

  التدريب  عن والناتجة  الالعب  جسم داخل الوظيفية  األجهزة في الحادثة  الفيزيولوجية التغيرات  تقسم

 : يلي كما الرياضي

 . المدفوع الدم وحجم  والتنفس الدموية والدورة القلب  وظائف في تحسنـ 

 . والعظام واألربطة  العضلي والعمل العصبية اإلثارة كفاءة تحسنـ 

 . واإلنزيمي الهرموني النشاط تحسنـ 

 . العضلية الخاليا في الطاقة إنتاج مخزون زيادةـ 
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ينبض القلب، عندما يتحرك الطعام المهضوم  عندما

ا من خالل األمعاء، وعندما يتحرك الجسم بأي  جزئي

شكل من األشكال، يكون للعضالت دور. يتم تنفيذ هذه 

الوظائف العديدة والمتنوعة للجهاز العضلي من خالل 

(:  1ثالثة أنواع متميزة من العضالت )انظر الشكل 

بية والعضالت الهيكليةالعضالت الملساء والعضلة القل . 

. الالإرادية العضالت  أحيانًا الملساء العضالت  تسمى

  لها يسمح مما الدموية، األوعية معظم جدران في توجد 

 في أيًضا توجد . الدم تدفق  لتنظيم التمدد  أو باالنقباض 

  لهم يسمح مما الداخلية، األعضاء معظم جدران

  لتحريك المثال سبيل على واالسترخاء، باالنقباض 

 .الهضمي  الجهاز عبر الطعام

  الغالبية مكونة القلب، في فقط القلب  عضلة توجد 

  بعض  في تشترك بينما . القلب  بنية من العظمى

  العضالت  مثل الهيكلية، العضالت  مع الخصائص 

 .الإرادية فهي الملساء

 فهي  العصبي الجهاز لسيطرة تخضع الهيكلية العضالت 

  معظمها ألن االسم بهذا تسميتها  ويتم. إرادية عضالت 

 الجهاز يشكلون العظمي، الهيكل عظام مع يرتبط

 الصدرية مثل معين، اسم عضلة  لكل. الهيكلي العضلي

 من أكثر على  جسم يحتوي الرأسين، ذات  العضلة أو

 بتسعة وحده  اإلبهام في التحكم يتم. هيكلية عضلة 600

 . منفصلة عضالت 

 

 

 

 

 : صور مجهرية 1شكل 

 لألنواع الثالثة من العضالت 



                                                                        

                                                                                    

                                                                                

                                                                           

 

 

 

  مرتبطة عضلة  650 للبشر بالنسبة الجسم عضالت  عدد  يبلغـ 

  42 ومنها  العنق، حول  عضلة 18  منها المفاصل، حول كلّها

  8و العين،  مقلة تحّرك عضالت  6  ومنها الوجه، حول عضلة

 . اللسان تحّرك عضالت 

 األلياف من آالف من تتكّون اإلنسان جسم في عضلة كلـ 

  بما  بعض  مع ومتماسكة متالصقة حزم في تتجّمع العضليّة

 .مطلوب  هو كما وإنقباضها  بتمددها  يسمح

  ويمكن  عضلة، كل في القّوة وحدة هي الحركيّة الوحدةـ 

 هذا. واحد   بعصب  تتغذّى التي العضليّة األلياف بعدد  تعريفها

  ووظيفتها  موضعها حسب  أخرى  إلى عضلة من يختلف العدد 

 .بها  المناطة االستجابة وسرعة

  عددها يتحدد  األلياف من مجموعة من عضلة كل تتكّونـ 

 األلياف  عدد . بها  تقوم التي والوظيفة العضلة حجم حسب 

  تتجّمع  وهي ماليين، عدة إلى مئات  عدة بين  يتراوح العضليّة

 من تتكّون   عضليّة حزمة كل. أحزمة تسّمى داخليّة قوالب  في

  بعض  في اآلالف عشرات   تتجاوز قد  األلياف من عدد 

 حسب  الحزم من مجموعة من تتكّون عضلة وكل العضالت 

 . ووظيفتها حجمها

 إلى تصل  اللويفات  من مجموعة من  يتكون عضلي ليف كلـ 

 من تتكّون لويفة وكل العضالت  بعض  في اآلالف عشرات 

 اللويفة هذه. Actins et Myosins تسّمى أصغر مكّونات 

 إلى تقسمها  Z القرص  تدعى أقراص  طوليا تقسمها العضلية

  قطعة أو عضلية قطعة منها  قطعة كل على فنطلق قطع،

  الوحدة هي العضلية القطعة هذه ،Sarcomere لحمية

 . للعضلة الوظيفية

 :اآلتية العوامل على تعتمد  العضالت  انقباض  قوةـ 

 .الوقت  نفس في المتفاعلة الحركيّة الوحدات  عدد  

 .الوقت  نفس في المرسلة الكهربائيّة الذبذبات  عدد 

 .حركيّة وحدة كل في العضلة ألياف انقباض  سرعة

 . التعب  سرعة حيث  من العضالت  نوعيّة

 

 

 

 

 

 



                                                     

                                                               

 

 

وهي  ـ   ساركومات،  من  العضلية  اللويفات  تكون 

للعضلة وظيفية  وحدات  ساركومير    .أصغر  يتكون 

مختلف خيوط  ورقيقة، من  سميكة  خيوط   ، الحجم  ة 

العضالت  تقلص  عن  الميوسين،   .المسؤولة  يتكون 

وهو البروتين األساسي للخيوط السميكة، من خيوط  

أحد   في  كروي  رأس  في  مطوي  منها  كل  بروتين 

األكتين    .طرفيه من  الرقيقة  الشعيرة  تتكون 

أحد  إرفاق  يتم  والتروبونين.  والتروبوميوسين 

 .Z رص طرفي كل خيط رفيع بق

 الرؤوس،عند  من  العديد   عليها  الميوسين  خيوطـ  

  اللويفة   إلى  العصب   من  العصبية  اإلشارة  وصول

  بخيوط   لتلصق  تمتد  الميوسين  رءوس  فإن  العضلية،

  بعضها   نحو  وتسحبها كخطاطيف تعمل  ثم  األكتين،

 القطعة   فتنقبض   بعضها،  من  Z  أقراص   يقرب   مما

 العضلية،   القطع  جميع  انقباضات   وبجمع  العضلية،

 تحتاج   العملية،  هذه  أثناء  العضلة،  انقباض   نصنع

  الكيميائية   الطاقة  الستهالك  الميوسين  خيوط

 ATP (Adénosine  في  ممثلة  الخلية  في  المخزنة

Triphosphate 

 

 

 

  بروتين يوجد  العصبية، اإلشارة وصول قبلـ  

  يتموضع ،Trompomyosin الترومبوميوسين يدعى

  باألكتين  الميوسين رؤوس التصاق يمنع األكتين، على

  عند .  العصبية اإلشارة بدون االنقباض  يحدث   ال حتى

 أيونات  دخول ذلك يحفز اإلشارة، وصول

 ينزاح   الترومبوميوسن يجعل هذا الِلويفة، داخل الكالسيوم

  ال فاألكتين لذا االنقباض، فيحدث  األكتين، ويكشف

 والكالسيوم  اللويفة، داخل الكالسيوم وجود   في إال ينكشف

 بذلك  فيتم العصبية، اإلشارة وصول بعد  إال يدخل ال

 .التقلص  تنظيم

 

 

 



                                                       

 

 

 

 

 

 

 العضلي التقلص عملية  ملخص

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

 .واالقتران

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

  (.االستقطاب  إزالة)  العضلية الخلية بدخول  للصوديوم يسمح مما العضلية، الخلية غشاء  في أيونية بوابات 

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

 .SR من المخزنة

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

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

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

 .الغليضة

  الذي ، ATPase  الفوسفات  ثالثي األدينوزين إنزيم ـ 

  ثنائي لينتج ATP يقسم ، الميوسين رأس على  يقع

  العضوي غير  والفوسفات  ،  ADP  األدينوزين فوسفات 

Pi، هذا  من المنبعثة الطاقة استخدام يتم. والطاقة 

.  الميوسين رأس إمالة لتشغيل ATP لـ االتشطار

  لتقلص  للطاقة الكيميائي المصدر  هو  ATP وبالتالي،

 .العضالت 

  أنها يعني  مما نشطة عملية  هو العضالت  انقباض  ـ

  ، لألكتين الربط موقع  إلى باإلضافة. طاقة تتطلب 

 لجزيء ربط موقع  على  الميوسين رأس يحتوي

  يرتبط  أن يجب  ATP  الفوسفات  ثالثي األدينوزين

 تقلص  يحدث  حتى  ATP مع الميوسين جزيء

  .الالزمة الطاقة يوفر ATP ألن العضالت 

 

 
  أخرى   مرة  الكالسيوم  ضخ  يتم  العضالت،   تقلص   نهاية  في.  الساركوبالزم  في  الكالسيوم  يتوفر  طالما  العضالت   تقلص   يستمر  ـ

 .العضلية األلياف غشاء إلى محتمل جديد  عمل  وصول حتى  تخزينه يتم حيث  ، SR إلى

 على  ا أيض  تعتمد   أخرى   طاقة  تتطلب   أخرى  عملية  هذه.  النشط  الكالسيوم  ضخ  نظام  طريق  عن SR إلى  الكالسيوم  إرجاع  يتمـ  

ATP. ،واالسترخاء التقلص  مرحلتي من لكل مطلوبة الطاقة فإن وبالتالي. 

  ربط   يمنع   هذا.  الراحة   حالة  في  وضعيتهم  إلى  والتروبوميوسين التروبونين  يعود  ،  SR  إلى  أخرى  مرة  الكالسيوم  ضخ  يتم عندما

  في   األصلية  حالتها  إلى   والرقيقة السميكة  الخيوط  تعود   لذلك،  ونتيجة.  ATP استخدام  ويوقف األكتين  وجزيئات  الميوسين  جسور

 .الراحة حالة

 



 إلى ATPase  ATP ويقسم ، ATP بـ الميوسين  رأس يرتبط.  طاقة توفر عضلي  تقلص   حدوث  يتطلب  ـ

ADP و Pi ، التقلص  لتغذية الطاقة يطلق مما . 

  يتم .  العضلي  العصبي  التقاطع  عند   العصبي  النشاط  يتوقف   عندما  العضالت  تقلص   نهاية  إلى  اإلشارة  يتم  ـ

  لتغطية  Tropomyosin يتحرك.  للتخزين SR إلى  ويعود   الساركوبالزما  من  بنشاط  الكالسيوم  ضخ

 .الربط ومواقع الميوسين رؤوس بين االسترخاء إلى يؤدي مما ، األكتين لجزيئات  النشطة المواقع

 . ATP  يوفرها التي الطاقة العضالت  استرخاء يتطلب  العضالت، تقلص  مثل ـ

 لها  المرافقة والتغيرات  العضلي  التقلص مراحل

  للقيام العضلية األلياف الستثارة العصبي الجهاز من صادرة عصبية إشارة وصول: العصبية  التغيرات 

 .بالتقلص 

  فولت  ميلي 110 يعادل بما العضلية الخلية لجدار الكهربائي الجهد  فرق انعكاس :الكهربائية  ـ التغيرات

 .الساركوبالزم شبكة  من الكالسيوم ويظهر الحركة جهد  فرق ذلك ويسمى

 .إليها العصبية اإلشارة وصول عند  العصبية النهايات  من كولين األستيل مادة إفراز :الكيميائية  ـ التغيرات

 .نوعين  إلى تقسم: الحرارة التغيرات 

 .العضلة ارتخاء مرحلة وفي التقلص  خالل وتحرر الثانية من أجزاء بضع تدوم :أولية حرارة ـ

 لنمطين مقر العضلة بأن  المعطيات  هذه توحي دقيقتين، أو بدقيقة التقلص  نهاية  بعد  تحرر :متأخرة حرارة ـ

 .للحرارة الناشرة التفاعالت  من

  حدوث  وبالتالي  والميوزين األكتين تداخل وعملية االنزالقية بالنظرية تتعلق  :الميكانيكية ـ التغيرات

 .العضلي التقلص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 03المحاضرة 

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

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

 . والقوة الطاقة إنتاج في العضالت 

 العضالت  ألياف أنواع

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

(  االنقباض   بطيئة  أو  البطيئة   األلياف  أيًضا  يسمى)   األول  النوع :  القصوى   القوة  توليد   على   وقدرة  مختلفة

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

 .تحفيزها عند   التوتر ذروة إلى للوصول ثانية  مللي 110 حوالي تستغرق  األول النوع من األلياف

 .ثانية مللي 50 حوالي في التوتر ذروة إلى تصل أن يمكن أخرى، ناحية من  الثاني، النوع من األلياف

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

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

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

 المفضل  01التصنيف   Type Iالنوع   Type IIaالنوع   Type IIxالنوع 

 ألياف سريعة
Fast-twitch x (FTx) 

 ألياف سريعة
Fast-twitch a (FTa) 

 ألياف بطيئة 
Slow-twitch (ST) 

 02التصنيف 

 ألياف سريعة محللة للسكر 
Fast glycolytic (FG) 

 ألياف سريعة مؤكسدة/ محللة للسكر
Fast oxidative/glycolytic (FOG) 

 ألياف بطيئة مؤكسدة 
Slow oxidative (SO) 

 03التصنيف 

 العضلية األلياف خصائص  :02 جدول

 خصائص الليف العضلي  Iالليف  نوع  IIaالليف  نوع  IIxالليف نوع 

 سرعة التقلص بطيئة   سريعة سريعة

 حجم الوحدة الحركية  صغير كبير  كبير 

 مقاومة التعب  كبيرة   متوسطة  صغيرة 

 النظام الطاقوي  هوائي الهوائي حمضي الهوائي ال حمضي 

 إنتاج القوة  صغيرة  كبيرة  كبيرة 

 كثافة الميتوكندري كبيرة  كبيرة  صغيرة 

 كثافة األوعية الدموية كبيرة  متوسطة  صغيرة 

 القدرة على التأكسد كبيرة  كبيرة  صغيرة 

 القدرة على تحليل الغلوكوز صغيرة  كبيرة  كبيرة 

 الطاقة المستخدمة الدهون الثالثية فوسفوكرياتين غليكوجين  فوسفوكرياتين غليكوجين 

 مخزون تلفوسفوكرياتين منخفض  كبير  كير 

 مخزون الغليكوجين  منخفض  كبير  كبير 

 مخزون ثالثي الغليسرين  كبير  متوسط  منخفض 

 زمن الوصول ألقصى انقباض عضلي ملي ثا  110 50 50

 عدد األلياف لكل وحدة حركية  180ـ  10 800ـ 300 800ـ 300

 



 الرياضي والنجاح  األلياف  نوع

  القدرة   لديهم  يكون  قد   األول  النوع  من  األلياف  من  عالية  نسبة  لديهم  الذين  الرياضيين  أن  يبدو  سبق،  مما

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

  هل   ولكن.  القصوى  الشدة  وذات   االنفجارية  الرياضات   في  التفوق   على  القدرة  لديهم  تكون  الثاني  النوع 

 الرياضي؟  النجاح للرياضي العضلية األلياف ألنواع  التوزع نسبة تحدد 

  التخصصات   من  متنوعة  مجموعة  من  الناجحين  للرياضيين  العضالت   ألياف  تركيبة  03الجدول  ويبين

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

 أللياف  العرضي   المقطع  منطقة   اختالف  من  الرغم   على  أيًضا،.  األول  النوع  من  األلياف  تسود   التحمل

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

 . الثاني النوع من األلياف من المستعرضة المنطقة عن تقريبًا٪ 22

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

  من   فقط٪    25  حوالي  على  يمتلكون  السرعة  سباقات   في  العالمي  الطراز  من  العدائين  أخرى،  ناحية

 .العضالت  هذه في I النوع من األلياف

 العضالت   بعض   في  II  والنوع  I  النوع  من  لأللياف  العرضي  المقطع  ومساحة  المئوية  النسب   :  03جدول

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

 % µm²مساحة المقطع العرضي 

 IIالنوع  

% 

 Iالنوع  

 الرياضي  الجنس  العضلة

 Iالنوع  IIالنوع 

سباقات   ذ الساق  24% 76% 5.878 6.034

 السرعة
 أ الساق  27% 73% 3.752 3.930

المسافات   ذ الساق  79% 21% 8.342 6.485

 الطويلة 
 أ الساق  69% 31% 4.441 4.128

الدراجات   ذ العضلة الجانبية للساق  57% 43% 6.333 6.116

 الهوائية
 أ العضلة الجانبية للساق  51% 49% 5.487 5.216

 السباحة ذ العضلة الخلفية للكتف  %67 %33 ــ ــ

 رفع األثقال  ذ الساق  44% 56% 5.060 8.910

 ذ الكتف 53% 47% 5.010 8.450

 دفع الجلة  ذ الساق  38% 62% 6.367 6.441

غير   ذ العضلة الجانبية للساق  47% 53% 4.722 4.709

 الرياضيين 
 أ الساق  52% 48% 3.501 3.141

 

 



 العضلية  التقلصات  نواعأ

ً   العضلي  االنقباض   أشكال  تختلف   توتر   من  بها  يتولد   ما  ومقدار  العضلة  طول  في  يحدث   الذي  للتغير  تبعا

  أنواع   ثالثة  إلى  عام  بشكل  العضالت   حركة  تصنيف  يمكن  الجسم،  أجزاء  بعض   تحريك  أو  تثبيت   عنه  ينشأ

  والالمركزي (  Isométrique)  والثابت (  Concentrique)  المركزي  التقلص   –  االنقباضات   من

(Excentrique  .)في  الثالثة   االنقباض   أنواع  جميع  تحدث   قد   والقفز،  الجري  مثل  األنشطة،  من  العديد   في  

 .حدا على نوع كل سنفحص  ذلك، مع الوضوح، أجل من. ومنسقة   متسلسلة حركة تنفيذ 

 :(Concentrique) المركزي العضلي التقلص 

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

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

  concentrique  المركزى  االنقباض   أو  dynamique  الديناميكي  االنقباض   النوع  هذا  على  يطلق  أن

 . األرضية الجاذبية وعكس  مركزها اتجاه في طولها في تقصر العضلة أن باعتبار

 

 :(Excentrique) الالمركزى العضلي التقلص 

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

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

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

 . سريعا العضالت  تطوير علي  ويساعد  الثابت  العضلي

 

 



 :(Isométrique) االيزومترى الثابت  العضلي التقلص 

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

  من   نوع  هذا  يزيد   و  المختلفة  الثابتة  األوضاع  واتخاذ  المصارعة  مثل  الرياضية  األنشطة  أداء  إثناء  العضلي

  .العضالت  قتمز  في يتسبب  وقد  كثير  عيوب  لديه أن إال خمسينات  في ظهر وقد  العضالت  قوه

 

 

 



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 





 Travail et Puissanceتعريف العمل واالستطاعة ➢

 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 

(:37، 36، 5)يمكن رسم العملية العامة بشكل تخطيطي على النحو التالي 

.حرارة+ O2ATP+ المغذيات 

حرارة عمل الخاليا



لماذا التقييم؟➢
عند اإلنسان تطوير المعرفة وفهم قدرات التدريب: ظل األساس المنطقي للتقييم دون تغيير لعدة عقود 

ة والنتيجة العملية لذلك هي تحسن في األداء وفي قدر(.  Degré d’entraînabilitéدرجات التدريب )

امل لالحتياجات يجب أن يسبق التقييم تحليل ش. ممارسة األشخاص الذين تم اختبارهم للتمارين الرياضية

ييمات يجب أن تكون التق. والذي يجب أن يقوم أساسا على متطلبات وآراء الرياضي والمدرب والعالم

.تكررجزًءا ال يتجزأ من برامج تدريب الرياضيين ودعمهم العلمي ويجب إجراؤها بانتظام وبشكل م

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"ما هو التصرف بطريقة أخالقية كباحث؟ 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

تحديدمنالباحثينلتمكين:لسببينهناوجيزةلفترةالرئيسيةاألخالقيةالنظرياتتقديميتم.األخالقية

.المحتملةاإلجراءاتتبريركيفيةفيالعميقالتفكيروتسهيل،المبادئمصدر

بيل المثال، أن على س)، وأن تفعل الشيء الصحيح " جيدا"ـ تركز نظرية الفضيلة على أن تكون شخًصا 

انت إذا ك-تعلق نظرية المنفعة أهمية أساسية على عواقب األفعال (. يكون عادال وصادقا وما إلى ذلك

صحيحا ومطلوبا لجميع المعنيين بالعمل، فعندئذ يكون اإلجراء" السيئة"تفوق العواقب " الجيدة"العواقب 

، وأن أخيرا، من الناحية األخالقية، األسبقية مرتبطة بالواجبات وااللتزامات. من الناحية األخالقية

.  الغايات ال تبرر الوسائل، وأنه يجب احترام خصوصيات الفرد ومصالحه وحقوقه

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

.والعدالة( فعل الخير)

، وااللتزام بعدم (هحق الفرد في اتخاذ قرارات)يشمل تطبيق ذلك على سياقات البحث النظر في االستقاللية 

بين الفوائد تحقيق توازن)والمنفعة (  بما في ذلك األذى الجسدي أو النفسي أو االجتماعي)إيذاء اآلخرين 

، (لعقود، والوفاء بالوعود وا(توزيع الفوائد والضر بالتساوي)والعدالة ( واألضرار لصالح الفوائد

.  والخصوصية، والصدق



المشاركينريةسعلىوالحفاظالثقافية،بالعواملاالعترافتحديدااألكثراألخالقيةاالعتباراتوتشمل

اكاتاالنتهوتقاريرلإلجراءاتواالمتثالالجناة،ضدوالعقوباتالتمييز،وعدماالختبارات،في

Consentementالموافقة المسبقة للمشارك في االختبار •

مكتوبةليةأوموافقةعلىالحصولفكرةهيالحديثةالحيويالطبيالبحثألخالقياتالرئيسيةالسمة

الباحثونيحتاجالمشاريع،معظمفيمطلوبعنصرأنهإلىبالنظر.البحثفيالمشاركينمنوطوعية

(نيينالقانوممثليهمأو)المشاركينأنيعني"اإلبالغ»أوالً،.المفهومهذاعليهينطويماإدراكإلى

معفقتتوابطريقةالمعلوماتهذهتقديميجب.المشروعحولكافيةمعلوماتعلىيحصلواأنيجب

الموافقةكوشعلىهمماعلىالمترتبةاآلثاروفهمتقييممنالمشاركينيمكنممالديهم،الفهممستوى

.ضغطأوإكراهدونالمشاركة،علىحرةطوعيةموافقة"الموافقة"تعنيثانيا،.عليه

نموذج الموافقة المسبقة•

وعللمشرخصيصامصممةعادة،المشاركونيوقعهاالتيالمسبقة،الموافقةنموذجيكونأنيجب

:ليةالتاالعناصرالوثيقةتتضمنأنيجببها،سيقومالتيباالختباراتيتعلقالذيالمحدد



.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.لمشاركةافيباإلكراهواإلقناعالصالحياتفيفروقمثلقضاياأيًضاولكن(االنسحابأو)البحث

علىالمشرفعننيابةاألطفالبتجنيدالشخصهذايقومأالفيجبوسيطعلىاالعتمادحالة

لحصولامنالحذريجب.جمعهاتمفرديةبياناتأيإلىالوصولحقلديهيكونأالويجباالختبارات،

مثل)يانسبمنخفضهرميوضعفيشخصأييرفضأنالمحتملغيرمنألنهالوكيل،موافقةعلى

أنيجب.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

بعدمنهاتخلصالويتمفقطواحدةمرةوالمشابكالقفازاتتستخدم.الجلدفيصغيراثقبايجعلمماإبرة،

.فقططفيفاانزعاجاويسبببسيطإجراءهذا.عينةكل

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 

من كال االختبارين يجبران الرياضيين على القيام بأقصى قدر(. 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



(Tests Navette)ختبارات الجري المتكرر ✓

رياضيينختبارااليتضمن.الملعبفييقامللرياضي،القصوىالهوائية(السرعة)القدرةلقياسيستخدم

عندوالدورانم20خطإلىالوصولهووالهدف.مترا20مسافةبينهمايفصلخطينبينيجرون

ةسرعلزيادةوفقاتدريجيا،يقصرالتنبيهوقت.(Bip)صوتيجهازمنمسموعتنبيهصوتإصدار

(سرعة)دةبشاالختباريبدأ.الرياضيعلىالجهدشدةزيادةوبالتاليالجهازمنالتنبيهصوتاصدار

السرعةعلىالحفاظيستطيعوالالرياضييتعبحتى(تدريجياختبار)تدريجياويزدادمعتدلة

.متتاليتينرتينلصافالمطلوبةالوتيرةعلىالحفاظفييفشلعندمااالختبارينهيالرياضي.المطلوبة

Tests)م20لمسافةالمتكررالجرياختباراتنجدكما✓ 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



 Cycle ergometerاختبار الجهد على الدراجة ✓

لتقييم القدرة والسعة الالهوائية، يتم تقييمCycle ergometeيتم إجراء االختبار على دراجة ثابتة

30ثوان والقدرة الالهوائية بجهد إجمالي يبلغ 10االستطاعة الالهوائية باستخدام جهد إجمالي قدره 

.ثانية بشكل عام مرهق للغاية30اختبار . ثانية

اختبارا لجري المستمر بسرعة✓

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

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

.ين المدربينيتطلب هذا االختبار مستوى عال من المهارة واللياقة البدنية ويستخدم فقط مع العدائ. معتدل

(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 

.يعبرها الرياضي



اختبارات الرشاقة➢

الرشاقةاختباراتجميعمنالغرضفإنذلك،ومعالممارسة،الرياضةخصوصيةلهاالرشاقةاختبارات

ردوسرعةيكيالدينامبالتوازنواالحتفاظبسرعةوالموقفاالتجاهتغييرعلىالرياضيقدرةتقييمهو

األقصىهدبالجالمرتبطةوالمخاطرسرعة،بأقصىاالختباراتالرياضيونيكملأنالمتوقعمن.الفعل

.المقدمالجهدبنوعيةصلةذات

اختبارات القوة➢

مجموعةاستخداممكني.معينلنشاطالعضليةالقوةلتحديدالمختلفةالقوةاختباربروتوكوالتاستخداميتم

التالعضومجموعاتللعضالتالمتكررةأوالفرديةالقصوىالقدرةإماتقيمالتياالختباراتمن

جسمهوزنأوةحرأوزانباستخداممختلفةبتمارينالرياضييقومالمختبر،توجيهاتبإتباع.المختلفة

باراتاختإجراءالرياضيينمنيتوقع.اإلرهاقحتىالتكراراتأوالتكراراتمنمحددعددباستخدام

.االختباربعدالمتأخرالعضالتوجعمنيعانونوقدأقصىبجهد


