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:قال هللا تعالى

...ن ُقوَّة  َوَأِعدُّوا َلُهم مَّا اسَْتطَْعُتم م ِ 

سورة األنفال 

:قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

المؤمن القوي خير وأحب إلى هللا من المؤمن "

"الضعيف

صحيح مسلم



استمر

حاول

انهض

انجح
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مرحبا بكم في حقل فيزيولوجيا الجهد البدني

.مفاهيم ومصطلحات أساسية في فيزيولوجيا الجهد البدني والرياضة1.

(.التمرين)ـ فيزيولوجيا الجهد البدني 

.ـ فيزيولوجيا النشاط البدني

.ـ فيزيولوجيا الرياضة

.ـ االستجابة

.ـ التكيف

.ـ استعادة الشفاء

.في المجال الرياضيالفيزيولوحيةـ أهمية المعارف 

.المبادئ الفيزيولوجية لحمل التدريب

.ظاهرة الحمل الزائد

(.االستقرار التجانسي)ـ الجهد البدني و آلية تنظيم بيئة الجسم الداخلية 

.ـ لمحة تاريخية عن فيزيولوجيا الجهد البدني
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التمرين .  ف

النشاط البدني . ف

االستجابة

التكيف

استعادة الشفاء

أهمية المعارف 

الفيزيولوجية
المبادئ 

الفيزيولوجية

calculs

1مفاهيم أساسية

2مفاهيم أساسية

معارف ومبادئ 

فيزيولوجية

مفاهيم أساسية في 

فيزيولوجيا الجهد

الرياضة . ف
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مرحبا بكم في حقل فيزيولوجيا الجهد البدني

«ياضة،الر«البدنيالنشاط»،«البدنيالجهد»،«الفيزيولوجيا»:التاليةالمفاهيمتحديديجبالحقلهذاماهيةفيالخوضقبل

وفيزيولوجيا،«دنيالبالنشاطفيزيولوجيا»و،«الرياضةفيزيولوجيا»،«(التمرين)البدنيالجهدفيزيولوجيا»،«الرياضيالتدريب»

.«الشفاءاستعادة»،«التكيف»،«االستجابة»،«الرياضيالتدريب

(ئتينوالرالقلبمثل)واألعضاء(واألعصابالعضالتمثل)األنسجةوظيفةيدرسعلم(األعضاءوظائفعلم):الفيزيولوجياــ

.(الوعائيالقلبيالجهازمثل)واألجهزة

وأجهزةوأعضاءأنسجة،فيواضحةتغيراتتحدثالتيالجسمأجهزةعلىالضغطأشكالمنشكلالتمرين:البدنيالجهدــ

.عليهاالحفاظأوالصحةأواللياقةتحسينإلىيهدفعضليتقلصأومتكرربدنينشاطهوالبدني،والجهد.الجسم

نقباضاتاالألننظرادائماالحركةتحدثالقد.الطاقةإنفاقفيزيادةعنهينتجالعظميالهيكلعضالتتقلص:البدنيالنشاطـ

.الحركةإلىتؤديالولكنهاطاقةتتطلبااليزومترية

ل الظاهرة الرياضة أرقى أشكا. ومنافسة......( قوانين، تحكيم، نظام)هي نشاط بدني أو حركة تنطوي على قواعد ومنافسة : ـ الرياضة

لى والتفوق الحركية لدى اإلنسان، وهي أكثر تنظيما وأرفع مهارة، تعتمد على التدرب لساعات طوال بقصد الحصول على المراتب األو

.  في المنافسات

عاليةوتنميةيكيا،وتكتتقنياوإتقانامتناغمة،جسديةوتنميةوتربية،جيدة،صحةتضمنالتيالمهامجميعيشمل:الرياضيالتدريبـ

Edgar)منكليعرفحينفي.(Platonov.1984)"معينةلصفات et Al. شدةمعالمتكيفةالتمارينمجموعبأنهالتدريب(1990

.ممكنأداءأعلىلتحقيقوتقنيةونفسيةبيولوجيةتغيراتإلىتؤديتدريجيا،ومضبوطةمتزايدة
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يؤثركيفتمرينالفيزيولوجياعلماءيدرس.البدنيالنشاطمننوعأليالجسماستجابةلفحصالمخصصالدراسةمجالهو:(التمرين)البدنيالجهدفيزيولوجياــ

.........الجريالمشي،األثقال،تمارين.الجسمفيالهيكليالعضليوالجهازالصماءوالغددالدمويةواألوعيةالقلبعلىالبدنيالنشاط

أو(االستجابة)واحدةمرةلالمؤدىالبدنيالجهدتأثيرتحتالمختلفةوأعضاؤهالجسمألجهزةتحدثالتيالفيزيولوجيةالتغيراتبدراسةتهتم:الرياضةفيزيولوجياــ

(التكيف)الرياضةمننوعىممارسةفيواالنتظامالمتكررلألداءكنتيجة

.الحركةإلىالالحركةمنالتحولعندأوالمجهودمنمستوىألدنىالجسمتعرضعندالفيزيولوجيةالتغيراتبدراسةتهتم:البدنيالنشاطفيزيولوجياــ

.وسنواتأشهرعدةإلىأسابيععدةبينتتراوحومنتظمةطويلةلفتراتتؤدىمقننةتمارينمنتدريبيلبرنامجالجسمتعرضعند:الرياضيالتدريبفيزيولوجياــ

مجاالت فيزيولوجيا الجهد البدني  

اعادة التأهيل اللياقة البدنية
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زوال المثير غيرات مؤقتة تحدث في وظائف أجهزة الجسم نتيجة ألداء جرعة من الجهد البدني تزول بت: ــ االستجابة الفيزيولوجية

تغيرات: مثل

.نبض القلب، والتنفس وارتفاع ضغط الدم

تدريب والعوامل المؤثرة التأقلم مع مع تغيرات البيئة الفيزيولوجية الداخلية للجسم والبيئة الخارجية المرتبطة بظروف ال: ــ التكيف

ي لفترات طويلة قد تمتد عليه، والتكيف يعني تغير أوأكثر في البناء أو الوظيفة تحدث كنتيجة لتكرار منتظم لعمليات التدريب الرياض

من عدة أسابيع إلى عدة أشهر

.انخفاض معدل النبض وارتفاع الحجم األقصى الستهالك األوكسجين: مثل

واالستشفاءدريب،التوأحمالالبدنيللجهدتعرضهعقبللفردوالنفسيةالفيزيولوجيةالحالةمؤشراتتجديد:الشفاءاستعادةــ

وإعادةالرياضي،األداءتركهاالتياآلثاربعضأوكلإزالةخاللهاويتماألداءتعقبالتيالزمنيةالفترةتعنيالرياضيالمجالفي

.الموضوعالهدفلتحقيقمنهالمطلوببالمستوىالالحقلألداءجديدمنالرياضيتهيئة

الرياضيلإلنجازالعاليالمستوىتحقيقلغرضالرياضيالتدريبفاعليةلتطويرالجديداالتجاهأصبح:االستشفاءأهميةــ

المختلفةبوسائلهاءاالستشفاستعادةوعملياتنظاماستخداممععاليتدريبيحملبتنفيذوثيقاارتباطاويرتبطيعتمدوتطويره

.وأهدافهالتدريبيللمنهجوالمالئمةوالمناسبة

:التاليةللعواملنتيجةاالستشفاءسرعةوتحدث

-ATPــ استعادة مخزون الطاقة الفوسفاتي  CPبالعضالت.

.ــ استرجاع واشباع العضالت بالميوغلوبين واألوكسجين

.ــ التخلص من حمض الالكتيك بالدم والعضالت
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يث تستمر الفترة المبكرة ح( فترة مبكرة وفترة متأخرة ) ان فترة استعادة الشفاء تتعلق بشدة وحجم ونوع التدريب خالل الوحدة التدريبية حيث تنقسم الى 

.لعدة دقائق أما الفترة المتأخرة فتصل الى عدة ساعات

ة الفترة ثم تبدأ ي بدايحيث ان الرجوع الى الحالة الطبيعية تتعلق في عودة التمثيل الغذائي والطاقة الى ما كانت عليه قبل اداء العمل البدني فهي سريعة ف

ئبالتباط

(الخ .…وةدامم–سرعة –قوة –فتري –مستمر ) كما وان الرجوع الى الحالة الطبيعية يتعلق بنوع التدريب 

-:عند استخدام مجهود بدني يصل الى الحد االقصى تعود الحالة الوظيفية الى حالتها الطبيعية كما يأتي-:مثال 
بعض ( دقيقة 30)من ليكوجينغال .ATP6.دقيقة( 20)النبض أكثر من  .3.دقيقة( 18-16)استهالك االوكسجين  .2.دقائق-6)الضغط بعد .1

.ساعة وحسب نوع النشاط البدني( 46-5) من ليكوجينغال
.أبطأ الى العضالت< -----بطيء الى الكبد < -----بسرعة أقل الى القلب < ------بسرعة الى المخ ليكوجينغيعود ال

ذه وبعد المجهود تبدأ ه( الدم والدهونلوكوزغفي العضالت والكبد وليكوجينغالATPاالوكسجين)ان جسم الرياضي يفقد أثناء الجهد البدني كل من •

.العناصر بالعودة الى الحالة الطبيعية التي قد ال تعود الى ما قبل المجهود البدني
-:مراحل االستشفاءــ 
.أثناء الجريويحدث هذا النوع خالل تنفيذ الجرعة التدريبية أو المنافسة حيث يمكن الجسم أن يعوض نقص االوكسجين: االستشفاء المستمر .1

كما ويعوض بعض LA, CO2ويحدث هذا النوع في نهاية الجرعة التدريبية حيث يتخلص الجسم من مخلفات الطاقة مثل: االستشفاء السريع .2

.مصادر الطاقة التي استهلكت خالل المجهود البدني
.وجية والنفسيةخالل هذه المرحلة تتم عمليات التكيّف ويصبح الرياضي أفضل مستوى مما كان عليه من الناحية الفسيول: االستشفاء العميق .3
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-:ــ االسس البيولوجية لالستشفاء 

:اعادة مخزون العضالت من الفوسفات . 1

من خالل  ATPالمسؤول االول عن مد الجسم بالطاقة المباشرة خالل العمل البدني حيث يبدأ العمل أوالً ب  ATP , PCان مخزون العضالت من 

تختلف  ATPان اعادة ملئ المخازن الفارغة ب . CPKباستخدام أنزيم  ATPاالساس في تكوين ال PCحيث يعد  ATP aseانشطاره باستخدام انزيم 

.نسبتها والفترة الزمنية لالستشفاء

:الغليكوجيناعادة مخزون . 2

ففي أثناء الجهد البدني يفقد ( غ 450–350)وان أهمية هذه الكمية تكون ما بين ( العضالت، الدم، الكبد ) يوجد في ثالث مناطق هي الغليكوجينأن 

:ن الت بعامليالرياضي جزء كبير من هذه الكمية وعليه يجب أن يعوض ذلك خالل النشاط البدني أو في مرحلة االستشفاء حيث يرتبط عمله داخل العض

.درجة تركيزه وامداد العضالت باألوكسجين بواسطة جهاز الدوري التنفسي -أ

.بالدم والعضالت الالكتيكمعدل تراكم حامض -ب

عية يتعلق بعدة الى الكمية الطبيالغليكوجينكما وان اعادة كمية ¡ ان مقدار ذلك يتوقف على طبيعة االداء وشدته ونظام الطاقة المستخدم هوائي أو الهوائي

-:عوامل 

.نوع الغذاء الذي يتناوله الرياضي بعد المجهود البدني -أ  

((.مستمر أو فتري )) نوع الحمل التدريبي -ب  

:واألوكسجين الميوقلوبين. 3

يث يرتبط عمله هو الوسيط الذي ينقل االوكسجين خالل غشاء الخلية العضلية من الخارج الى الداخل في عملية االكسدة لتحرير الطاقة حالميوقلوبينان 

ملم لكل كغم عضل وتقدر نسبة 11حيث تقدر نسبته حوالي ¡ في االلياف العضلية بنسب مختلفة بين الحمراء والبيضاءالميوقلوبينويوجد بالهيموقلوبين

ازن الفوسفات باألوكسجين بعد الجهد البدني خالل االستشفاء تشبه عملية امتالء مخالميوقلوبينملل ان عملية امتالء مخازن 500بالميوقلوبيناوكسجين 

حيث تكون سريعة
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-:األوكسجينيــ الدين 

دة من الزمن عالي لمان متطلبات الطاقة تكون أقل خالل عملية االستشفاء مما عليه أثناء الجهد البدني في حين نجد ان استهالك االوكسجين يستمر بمستوى

كمية المستهلكة في نفس التي أداها الرياضي حيث ان كمية االوكسجين المستهلك خالل االستشفاء بالنسبة لل( التدريب ) تعتمد في طولها على شدة التمرين 

:على قسمين األوكسجينيد ويشتمل الدين / لتر180بحوالي األوكسجينيوتقدر كمية الدين االوكسجينيالفترة الزمنية خالل الراحة تسمى الدين 

العادةطاقة المطلوبة والذي يعمل على توفير االوكسجين الالزم لل( األوكسجينيوالمعروف بالقدر السريع للدين ) الالكتيكبدون األوكسجينيالدين -أ  

.بناء فوسفات العضلة 

طة للتخلص من االوكسجين والذي يرجع الى الطاقة النشالكتاتويطلق عليه ( والمعروف بالقدر البطيء من الدين ) الالكتيكياألوكسجينيالدين -ب 

.المتراكم في العضالت والدم الالكتيكحامض 

-:بالدم والعضالت الالكتيكالتخلص من حامض . 4

يتحول الى ماء وثاني أوكسيد الكاربون % 15في الكبد وقليكوجينالناتج من المجهود البدني يعاد تشكيله في صورة الالكتيكمن حامض % 85ان حوالي 

تهاء التدريب أو من أجل منع حدوث التقلصات بعد انالالكتيكوهذا سوف يحتاج الى أوكسجين لتعويض ما تم فقدانه وللمساعدة على التخلص من حامض 

رة للتخلص من نسبة في العضالت يؤدي الى التعب فيها وهو بالتالي يحتاج الى فترة ليست بالقصيالالكتيكخالل االيام التالية حيث أن تراكم حامض 

كما ويمكن ¡ د/ ض 120البأس بها منه عقب كل تدريب وذلك من خالل االستشفاء االيجابي عن طريق الهرولة البطيئة لمدة زمنية معينة وبمعدل نبض 

في العضالت تيكالالكواللذان يعمالن على التخلص من تراكم حامض والسونافضالً عن استخدام التدليك ¡ استخدام تمارين المرونة واالسترخاء والتهدئة

.دقيقة الى أكثر من ساعة30وبفترة زمنية من 
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االستشفاءأنواعــ

ويشمل:االيجابياالستشفاء.1

دقيقة15لمدةالتدريبيةالجرعةنهايةفيالخفيفالجريمثل-التهدئةأنشطةأـ

(ةاالسبوعي)الصغيرةالتدريبدورةخاللالحجمكبيرةأومتتاليبشكلالشدةعاليةتدريبيةجرعاتالتنفذبحيث-التدريبحملتشكيلـب

الماءلتعويضلالوسائأفضلمنالكلوكوزمعالماءتناولويعتبرالتدريبوبعدوأثناءقبلالماءوخاصةالسوائلتناوليجب-السوائلتعويض-ج 

والطاقة

تعويضتضمنىحت¡مباشرةالتدريبأوالمنافسةبعدتناولهايجبالتيالمركبةالكاربوهيدراتمنعاليةنسبةعلىالغذاءيشملأنيجب-التغذية-د 

الخ....حديد¡بوتاسيوم،صوديوم)باألمالحالغنيةاالغذيةكذلك،العضالتفقدتهالذيكوجينقليال

.ساعات8عنتقلالبحيثالسهروتجنبمعينتوقيتاتفيالنومعلىالرياضيتعويديجب-النوم-ه 

.التدريبياليومنهايةفيوالترويحلالسترخاءالحرالمشييفيد-المشي-و 
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ويشمل:السلبياالستشفاء.2

الدمويةالدورةوتنشيطالالكتيكمنللتخلصالتدليكيتم-التدليك-أ 

القلبمعدلواستعادةالالكتيكحامضمنالتخلصعلىتساعدحيثمئوية36الحرارةدرجةتكونبحيثالجاكوزياستخدام-االسترخاءحمامات-ب 

تستخدم لالستشفاء ويمكن استخدام التدليك معها في نفس الوقت وبمعدل مرة في االسبوع -السونا-ج  

التدريبيةبالوسائلاالستشفاءـ

التدريبحملبينالتنسيقةكيفيفيتتلخصوالتيالتدريبوبعدوخاللقبلالمدربيعتمدهاالتياالجراءاتجميعلالستشفاءالتدريبيةبالوسائليقصد

التكيفعملياتحدوثلالالزمةالزمنيةالفترةتعنيوالتيالراحةوبين¡عنهالناتجالتعبونوعيةالمختلفةوتأثيراتهوانواعهواتجاهاتهدرجاتهبمختلف

الدوراتوبينريبيةالتدالوحداتوبينالتدريبيةالوحدةداخلفترتهاوطولالمستعملةالراحةنوعذلكفي"مراعياالتدريبآثارمنواالستشفاءالمطلوب

الهدافالمناسبكيفالتعلىيعملالرياضيينبينالفرديةوالفروقالرياضيومستوىلقدرات"وفقاالتدريبحملتقنينكذلك¡المختلفةالتدريبية

التعبآثارمناالستشفاءوسرعةالتدريب

الغذائيةبالوسائلاالستشفاءــ

ومقاومةستشفاءاالعملياتسرعةوزيادةالبدنيةالكفايةمستوىلرفعالمهمةالعواملاحدىالمبذولالجهدلنوعوالمناسبةوالمتوازنةالجيدةالتغذيةتعد

التعب
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الطبيةباألعشاباالستشفاءــ

ا في رة منتجاتهيالحظ في الوقت الحاضر الزيادة الكبيرة في البحوث العلمية الستخدام االعشاب الطبية في المجاالت المختلفة ومنها الرياضي ووف

ية على صحة الرياضي من العقاقير الطبية والمنشطات الممنوعة والتي لها الكثير من اآلثار الجانبية السلب" االسواق لغرض التشجيع على استخدامها بدال

وسالمته والجوانب االخالقية والتربوية له 

ــ أهمية دراسة فيزيولوجيا الجهد البدني في المجال الرياضي

.بناء برامج االعداد البدني وتقنين األحمال التدريبية من خالل تكوين قاعدة نظرية من المعلومات الفيزيولوجية1.

الحرارة المرتفعة)الوقاية الصحية للرياضيين  من طرائق التدريب الخاطئة واألحمال غير المقننة وحسن التعامل الظروف البيئية الصعبة للتدريب2.

(.البرودة الشديدة، نسبة الرطوبة العالية

.تقويم مستوى اللياقة البدنية  من خالل معرفة االختبارات والقياسات الفيزيولوجية التي تمكن المحضر البدني من متابعة مستوى الرياضي. 3

.االنتقاء الرياضي، والتوجيه. 4
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Trainingالتدريبحملــ Load (TL)

.الرياضيفورمةعلىالحفاظأوتطويرإلىتهدفوالتيتدريبية،مرحلةأوبحصةمرتبطوعقليبدنياجهاد

التدريبشدةxالتدريبحجم=التدريبحمل:التاليةبالصيغةعنهالتعبيريمكن:التدريبحملحساب.

=TL:مثال sRPE x Durée.

التدريبحملأقسامــ

بعةاألرالمتغيراتهذهتسمح.التردد(د)،الكثافة(ج)،الشدة(ب)،الحجم(أ)منيتكون.الرياضيينجزهالذيالعملهوالخارجيالحمل1.

حسابهيمكن.دريبالتحصةأثناءالرياضيبهقامالذيالعملحجمإجماليهوالحجمفإنوبالتالي،.الكميللقياسقابلةببياناتالتدريببمراقبة

(ط)المقطوعة،المسافة(ز)المرفوعة،األحمال(و)الحركات،(هـ)أوالتمارين(د)المجموعات،(ج)التكرارات،(ب)الساعات،(أ)بعدد

التعبيرميتماغالبا.الحملنوعيايصف.التمرينأوللحصةالتدريبمهمةإلكمالالالعبيبذلهالذيالجهدمستوىهيالشدة....إلخالحمولة،

المئويةنسبةال(د)القلب،ضرباتلمعدلالمئويةالنسبة(ج)بالواط،القوة(ب)المرفوع،للثقلاألقصىالحدمنمئويةنسبة(أ)أنهاعلىعنها

..إلخالملحوظالجهدمعدل(هـ)القصوى،الهوائيةالسرعةأوالقصوىللسرعة

لمورفولوجياالتكيفقدرةهو.الجهدألداءكنتيجةالداخليةالجسمأجهزةعلىالواقعةوالنفسيةالفيزيولوجيةالتأثيراتحجم:الداخليالحمل2.

علىللتدريبالحقيقييرالتأثإنه.الرياضيالتدريبنتيجةالداخليالتدريبحمليحددالخارجية،األحماللهذهاستجابةً للفردوالنفسيوالبيولوجي

.الحملهذامعالتكيفعلىوقدرتهالخارجيالتدريبلحملاستجابتهأوالفردفعلردإنه.الرياضي

بشكل شائع لتقييم الحمل الداخلي(RPE)الدم، واستهالك األكسجين، وتصنيف الجهد الملحوظ والكتاتتستخدم القياسات مثل معدل ضربات القلب، 
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WLحمل العمل البدني / TLحمل التدريب 

TL CL

TL

TL CL

WL

WL= TL + CL
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ــ مستويات أحمال التدريب

ؤشر التدريبات التي تعتمد على م

النبض

تمارين القوة مستويات الحمل

النبضمعدل التكرار شدة الحمل 

د/ن130حتى  20أكثر من  %35ـ  20 حمل منخفض ـ راحة ايجابية

د/ن150ـ 131 20ـ 16 %60ـ  35 حمل معتدل

د/ن165ـ  151 15ـ 10 %75ـ  60 حمل متوسط

د/ن180ـ  166 9ـ5 %90ـ  75 حمل مرتفع

د/ن180أكثر من  4ـ 1 %100ـ  90 حمل أقصى

تصنيف مستويات حمل التدريب في تمرينات القوة و التدريبات التي تعتمد على نبض القلب
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معدل التنفس معدل استهالك الطاقة الحملمستوى

د/مرة14أقل من  د/سعر حراري5ـ 1 حمل منخفض

د/مرة16ـ 14 د/سعر حراري10ـ6 حمل متوسط

د/مرة20ـ 16 د/سعر حراري15ـ 11 حمل مرتفع

د/مرة 25ـ 20 د/سعر حراري20ـ 16 حمل أقصى

تصنيف مستويات حمل التدريب وفقا الستهالك الطاقة ومعدل التنفس 

معدل النبض كمؤشر التجاه الحمل التدريبي في استخدام نظام الطاقة

الحمل التدريبياتجاه النبضمعدل

هوائي د/ن150حتى 

هوائي ـ الهوائي د/ن180ـ 150

الهوائي د/ن180أكثر من 
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.النشاط البدني  ونظم الطاقة

H2OوCO2منO2وC6H1206تكوينيتمالضوئيالتمثيلآليةالكلوروفيل،/الشمسمصدرها%99:الطاقة

، H، والهيدروجين Cعناصر أساسية وهي الكربون 6تدفق الطاقة الشمسية يسمح بتصنيع كل ما يعيش على األرض من خالل 

.P، والفوسفور S، والكبريت N،  والنيتروجين Oواألوكسجين 

.تيناتيسمح كل من األوكسجين، الكربون والهيدروجين بتشكيل أهم مصادر الطاقة الكربوهيدرات، والدهون باإلضافة إلى البرو

في النهاية إلى غلوكوز، أحماض دهنية وأحماض أمينية و التي بفضل بعض التفاعالت الكيميائية  تتحول(Catabolisme)يتم تفكيكها 

أو يمكن ...........كيميائية، ميكانيكية: هذه العملية تسمح بإطالق كميات منة الطاقة الستعمالها وفق أشكال مختلفةN2وCO2 ،H2Oإلى 

.التخلص منها على شكل حرارة

عض يحتاج حرق هذه المركبات حضور عنصر األوكسجين، على الرغم انه يمكن حدوث هذه العملية بدون حضور األوكسجين في ب

.دقائق4إلى 3جسم ال يمكنه االستغناء عن األكسجين ألكثر من . الحاالت

ATPهو ( الليفة العضلية)مصدر وقود العضلة 

4-6 millimole/kg

%40الكتلة العضلية تمثل 

m= 80kg, 32kg             160 – 190 mmol d’ATP         
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ATP

ADP

االماهة

حرارة75%

عمل25%

ميكانيك

الدورة الدموية

الهضم

افراز الغدد
ةتكوين األنسج

النقل العصبي

والعضلي
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أنإالواالسترخاء،للتقلصتحتاجهاالتيبالطاقةمباشرةالعضالتإمدادعلىالقادرالوحيدالجزيءهوATPأنمنالرغمعلى

مستوىيظهرديدا،شكانلوحتىالبدني،النشاطأثناءالحالهوكما.العضليللعملالمختلفةاالحتياجاتلتلبيةكافيةغيراحتياطاتها

يعنيوهذاالراحة،مةقينصفمنتقتربقيمعندذلكبعداالستقرارإلىويميلالتمرينبدايةفيفقططفيفاانخفاضاATPاحتياطيات

.تشكيلهاإعادةيتمATPجزيئاتأن

أنالظروف،علىاعتماداللجسم،يمكنالتيالطاقةمصادرالفوسفاجانومجموعوالبروتينوالدهونالكربوهيدراتاحتياطياتتشكل

.بالماءتحللهاأثناءATPجزيئاتتكوينإلعادةمنهايستخلص

فيATP/ADP-AMPالنسبةأوAMPوADPمنكلتركيزيرتفعوبالمقابل،ATPتركيزينخفضالعضلياالنقباضبدايةفي

تتدخلاللكنوواحد،آنفيتقريباتنطلقبطيئةوأخرىسريعةمصادرمنكيميائيةتفاعالتحدوثإلىيؤديمماالعضليةالليفة

مصادر اعادة تشكيل .بهخاصزمننظاملكلولكنواحدوقتفيقدرةبأقصى
ATP

هوائيالهوائي

تحليل 

الغليكوجان

فوسفاجاني
ATP-CP
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:االعتباربعيناألخذيجبالطاقةنظملترتيب

مناإلجماليةالكمية-،العضليالعمليتطلبهاالتيATPكمياتتشكيلبإعادةللسماحالضروريالزمن-المستخدم،المصدرأوالطاقةاحتياطياتـ

ATPإنتاجلمعدلاألقصىالحد-،الطاقويةالسعةأوالطاقويالمصدراحتياطياتمنإنتاجهاالمحتملATPعلىوتعَرف،الطاقويةاالستطاعةأو

Jالثانيةفيجولهيالطاقويةاالستطاعةقياسوحدة.زمنيةوحدةلكلالمنتجةالطاقةلكميةاألقصىالحدأنها / sأوالتحملعلىقدرتها-،واطأو

:لـالالزموالوقت-.ATPإنتاجمنتحدالتيالعوامل-للتقلص،الالزمةالطاقةتوفيرعلىقادرةقوتها،منمعينةنسبةعندخاللها،تكونالتيالمدة

.منهاالتخلصأوالناتجةللباقاياالغذائيالتمثيلأوالمستخدمة،الطاقةاحتياطياتتجديد

الطاقويالنظام شدة النشاط زمن النشاط

مسيطرالفوسفاجاني شدة قصوى ثا5ـ 0

يصبح األولالغليكوجاننظام تحليل ثا10عند الفوسفاجانيانخفاض  شدة عالية جدا ثا30ـ 6

مسيطرالغليكوجاننظام تحليل  شدة عالية ثا120ـ 30

الهوائي يصبح األولالنظاممسيطر الغليكوجاننظام تحليل  متوسطة د3ـ 2

النظام الهوائي مسيطر تقريبا بشكل كلي منخفضة  د3أكبر من 
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نظامينفيهونجد،(O2بدونATPتشكيلاعادة)الالهوائيالنظام:الطاقةنظم

Phosphagen(ATP-CP)الفوسفاجانيالنظام1. System

CrP + H2O                       Cr + P

+ H2O                     ADP + Pi  + H

CrP + ADP + H                      Cr +                           +H2O 

Creatine

Kinase

ATP
ATPase

ATP
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ATP-CPخصائص نظام 
.في الساركوبالزم مباشرة بالقرب من العناصر االنقباضية  لليف العضلي(ADP, AMP, Pi)إلى ATPيحدث تحلل . 1

2 .ATP, ADP,CP (.مجموعة الفوسفاجين)تمثل مصادر الطاقة المستعملة في هذا النظام

.مجموعة الفوسفاجان قابلة للتحلل السريع المداد العضالت بالطاقة الالزمة للتقلص: زمن التدخل. 3

تكونالعضالت،منكيلوغراملكل.4إلى1مننطاقفيالقيمهذهتقع.للغايةمنخفضةCPوATPمنكلاحتياطيات:القدرة.4

يتمCPمن٪90وATPمنفقط٪50ألننظرا.CPلـمولملي24إلى16وATPلـموالتملي6إلى5منالقيم

فإنجول،كيلو45حوالييطلقالفوسفاجينمنمولوكلالقصوى،الشدةذاتالتمريناتمنالقصوىالحاالتفياستخدامها

30و(عضليةكتلة1/3كغ(70)البالغالشبابمتوسطفيجولكيلو26إلى23هيالفوسفاجينلجميعالقصوىاأليضيةالسعة

فقطالقدرةهذهتلبيشدة،بأقصى.(عضالت٪40ذلكفيبماكغ80وزنم200عداء)متخصصرياضيعندكيلوجول36إلى

.ثوان  8إلى7لمدةالعضليللعملالطاقةاحتياجات

يتمالتيالقيم.يللرياضالعضالتأليافمنالمختلفةلألنواعالمئويةوالنسبةالتوزيععلىذلكيعتمد.جداعالية:االستطاعة.5

للرياضييندقيقة/كيلوجول750إلىوتصلالمتوسطالبالغللشبابدقيقة/كيلوجول530و240بينماغالبابهااالستشهاد

.(.........م،200و100وعداء،واالرمي،القفز،الطائرةالكرةالعب)المتخصصين

هذاتدخلمنديحالذيالعامليشكلللغايةالمنخفضةالفوسفاجينالحتياطياتماحدإلىالمبكراالنخفاضإنالمحددةالعوامل.6

.الغذائيالتمثيل

8و6نبيالتعافييكتمل.يتباطأثمالتمرينبعدواحدةدقيقةغضونفيجداسريع،ATP-PCاحتياطياتلتجديدالالزمالوقت

.العاليةالشدةذوالتمرينبعددقائق



Physiology of sports            Dr. Hadj Ahmed Mourad              m.hadjahmed@univ-bouira.dz 

Effects of Creatine Supplementation on Performance and Training Adaptations

آثار مكمالت الكرياتين على االنجاز والتكيف مع التدريب

،ياتينالفوسفوكرمنالجسممخزونزيادةالممكنمنكانإذابأنهاالفتراضهوالكرياتينمكمالتاستهالكوراءالمنطقياألساس

500منأكثراألدبياتمراجعةفحصت.أطوللفترةالشدةعاليجهدببذليسمحممااآللية،هذهبواسطةATPتجديدتعزيزفسيتم

مجموعاتفيكليهما،أوالرياضة،ممارسةعلىالقدرةأوالعضالتفسيولوجياعلىالكرياتينمكمالتآثارفيبحثتبحثيةدراسة

الفوسفوكرياتينومخازن٪30إلى٪10بنسبةالجسمفيالكليالكرياتينمحتوىتزيدالكرياتينمكمالتأنعنالتأكيدتم.متنوعة

إحصائيامهمةتحسيناتعن٪70حواليأكدتالطاقة،لتوليدالمحتملةآثارهاقيمتتقريبادراسة300بينمن.٪40إلى٪10بنسبة

األقصىالجهدمنمجموعاتخاللالعملقدرةوتحسين٪،15إلى٪5بنسبةالقصوىالقوة/القوةتحسينذلكيتضمن.األداءفي

.٪15إلى٪5بنسبةالمتكرراألداءوتحسين٪،15إلى٪5بنسبة

Kreider RB. Effects of creatine supplementation on performance and training adaptations. Mol. Cell. Biochem. 2003;244:89–94.
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التمرين؟أثناءاألداءتحسنالكرياتينمكمالتهل

انخفاضإلىيؤديPCاستنفادألنالشدةعاليالمدىقصيرالتمرينأثناءاألداءمنالحدإلىPCالفوسفوكرياتيناستنفاديؤديقد

(يوم/غ20)الهيدراتأحاديالكرياتينمنكبيرةكمياتتناولأنالدراساتأظهرت.ATP-PCنظامبواسطةATPإنتاجمعدل

لتعمالكرياتينمكمالتأنثبتفقدالجدل،بعضوجودمنالرغمعلى.العضليPCمخازنزيادةإلىيؤديأيامخمسةفترةخالل

.الشدةعاليتمرين،(ثانية30المثال،سبيلعلى)قصيرةفترةخاللالمختبرفياألداءتحسينعلى

فيزيولوجييفتكإلىتؤديالمقاومةتمارينمعجنبإلىجنباالكرياتينمكمالتأنإلىأيضاتشيرالدراساتأنلالهتمامالمثيرومن

.لدهونامنالخاليةوالكتلةالديناميكيةالعضليةالقوةزيادةإلىالدراساتهذهتشيرالتحديد،وجهعلى.الوزنلتدريبمعزز
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التكميليلمنتجاأنأيالمنتج؛داخلتلوثحدوثإمكانيةاألخرىالغذائيةوالمكمالتالكرياتينباستخدامالمتعلقةالمهمةالقضايامن

دونمالتالمك"صناعةفيمهمةسالمةقضيةهذهالواقع،في.الكرياتينإلىباإلضافةأخرىكيميائيةمركباتعلىيحتويقد

.»طبيةوصفة

إجابةتوجدال،الحظلسوءصحية؟مخاطروتشكلضارةفيزيولوجيةجانبيةآثارإلىالفمطريقعنالكرياتينمكمالتتؤديهل

مثلسلبية،جانبيةآثارمعتترافقأنيمكنالكرياتينمكمالتأنإلىتشيرالدراساتأنمنالرغمعلى.السؤالهذاعلىنهائية

في.جيداقهاتوثييتملماالدراساتهذهأنإالالعضلي،والتشنجالطفيف،الهضميالجهازوضيقالعصبي،والضعفالغثيان،

تلمكمالالمدىطويلةالصحيةالمخاطرحولمؤكدةنتيجةإلىالوصوليمكنالالبيانات،لمحدوديةنظراالحالي،الوقت

صحيةمخاطرتجتنأنهايبدوالأسابيعثمانيةإلىتصللمدةالكرياتينمكمالتأنإلىالحاليةاألدلةتشيرذلك،ومع.الكرياتين

.طويلةلفتراتالكرياتينمكمالتسالمةإثباتيتملمولكنكبيرة،
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Glycolysisالسكرالهوائياتحللنظام.2

مناثنينإلىالعضليالغليكوجينأوC6H12O6يكسرالجلوكوزالذياأليضيالمسارالجلوكوزتحلليمثلالتعريف،بحكم

نفسالتأجلمنالميتوكوندرياإلىنقلهايتمأو.األكسجينمنكافيةكميةوجودعدمحالةفيالكتات،2أو(كربونثالثة)البيروفات

توفرىعلاعتماداواحد،وقتفيكليهماأوأحدهماإلىيؤديأنيمكنشيء؛الأوالكلمبدأيتبعالالبيروفاتمصيرإن.الهوائي

.األكسجين

السكرتحلليستخدم.البيروفاتمن2تصنيعإلىتؤديوسيطةمركباتتتضمنتفاعالت10منسلسلةعنعبارةالسكريالتحلل

.ATPجزيئاتلتشكيلتستخدمطاقةتحريروأيضامحددةخطواتإلكمالالطاقة
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؟الالكتاتأمالالكتيكحمض

هل"يسألون،ذينالللطالبمحيراهذايكونماغالبا.بالتبادلوالالكتاتالالكتيكحمضمصطلحاتاستخداميتمالكتب،منالعديدفي

.قنياتمختلفةجزيئاتولكنهمامرتبطانوالالكتاتالالكتيكحمضأنهوالجواب"الجزيء؟نفسوالالكتاتالالكتيكحمض

يسمىمتبقيالالجزيءفإنالهيدروجين،أيوناتوتطلقاألحماضتنفصلعندما،الالكتيكحمضقاعدةإلىالالكتاتمصطلحيشير

.الالكتيكلحمضالمرافقةالقاعدةهيالالكتاتأنذلكعلىويترتب.للحمضالمرافقةالقاعدة

تسمىتيالالمرافقةالقاعدةالالكتيكحمضتأينيشكل

للجسم،الطبيعيةالحموضةدرجةعند.الالكتات

.اتالالكتليشكلبسرعةالالكتيكحمضينفصل
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Glycolysisالسكرالهوائياتحللنظامخصائص

.ثانية30و20بينيتراوح:االستجابةزمن1.

الثالثةاألنظمةخلتتدقصيرة،لفترةحتىتمرين،أيفيألنه،الالهوائيالسكرلتحللاأليضيةالقوةقياسيصعب:االستطاعة2.

جول،كيلو372المقدرةالطاقةتكلفةتبلغمتر،400سباقفيالعالميالقياسيللرقمبالنسبة،المثالسبيلعلى.تكامليةبطريقة

الطاقةعلى٪30و(اللبنيالسكرتحلل+الفوسفاجين)الالهوائيالغذائيالتمثيلعلىالميكانيكيةالطاقةمن٪70حوالييعتمد

و3333أي)دقيقة/كيلوجول500و200بينيتراوحبماعامبشكلاللبنيالسكرلتحللاأليضيةالقوةتقدر.القصوىالهوائية

.عالياتدريباوالمدربينالمدربينغيرللرياضيينالتواليعلى(واط8333

تيكيالالكالسكرتحللقدرةتتيحالرياضيين،عندكيلوجول120والعادييناألشخاصعندكيلوجول95بينالمتوسطفي:القدرة3.

والتدريبالتخصصمستوىحسبدقائق3إلى2و20بينماحدودفيالشدةعاليةللتمارينالطاقةاحتياجاتمعظمتغطية

.للرياضي

راباتاالضطمنكلسببهيالالكتيكلحمضالقويالتراكمعنالناجمةالحموضةتكونأنجداالمحتملمن:المحددةالعوامل4.

.العضالتتقلصوتثبيطوالميكانيكيةاألنزيمية

:االسترجاعزمن

25في٪50:لتالياالنحوعلىالالكتاتينخفضدقيقتين،إلىدقيقةلمدةيستمرالذيالمرهقالتمرينبعدالسلبي،االسترجاعأثناء

إلى50منخفضةبشدةااليجابياالسترجاعأثناء.دقيقة30وساعةفي٪100؛دقيقة15وساعةفي٪88؛دقيقة50في٪75؛دقيقة

.دقيقة20في٪100؛ودقيقة12في٪75؛دقائق6في٪50:بكثيرأقصراألوقاتهذهتكونVO2maxمن60٪
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الهيكليةالعضالترهاقإلرئيسياوسبباالسكرتحللنتيجةأيضيةنفاياتأنهعلىإليهينظركانحيثمنالالكتاتلدورفهمناتغيرلقد

الحمراءالدمياخالمثلالخالياتفتقرحيثباستمرار،الالكتاتينتجاإلنسانجسم.الطاقةمساراتفيمهمادورااآلنيلعبمركبإلى

الراحةالةحفيذلك،ومع.(السكرتحللمثل)الالهوائيةالمساراتخاللمنإالالطاقةتوليديمكنهاالوبالتالي،الميتوكوندرياإلى

البيروفاتإلىرىأخمرةالالكتاتتحويليمكنحيثوإزالته،الالكتاتإنتاجبينالتوازنعلىنحافظالمستقرة،التمرينظروفوتحت

.والعضالتوالكبدالقلبقبلمنكوقوداستخدامهويمكنالخاليابعضداخل

التنفسلمواصلةياالميتوكوندرستدخلوالتي،البيروفاتإلىالعضليالجليكوجينأوالدمجلوكوزتحويليتمالجلوكوز،تحللأثناء

البيروفاتلكيدخل.واحدوقتفييحدثأنيمكنكالهما.األكسجينوتوافرالتمرينشدةعلىاعتمادا،الالكتاتإلىتتحولأوالهوائي

التنفسقدرةاوزتجعندالبيروفاتشدةزيادةعندولكنالشدة،منخفضةتمارينممارسةأثناءأوالراحةحالةفيالميتوكوندرياتقريبا

الذيالمعدلعلىمتزايداعتمادهناكالمرتفعة،التمرينشدةحاالتفي.الالكتاتإلىالبيروفاتمنالمزيدتحويليتم،الميتوكوندريا

ينتجاألعلى،السكرتحللمعدالتفيأنهالباحثونيعتقدATPلصنعالجلوكوزتحللخاللمنالبيروفاتإلىالجلوكوزبهينتقل

تستطيعالالتيزائدةالالبيروفاتتحويليتموهكذا،.الميتوكوندرياتنفسأجلمنالميتوكوندريافييدخلأنيمكنمماأسرعالبيروفات

،الكبد،القلب،المثالسبيلعلى)الجسممنآخرمكانأيفيكوقوداستخدامهايمكنوالتي،الالكتاتإلىالميتوكوندريادخول

.(ناشطةغيرالعضالت
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Lactate and Metabolic Acidosis: An Interview with Robert A. Robergs, PhD

Dr. Robergs is the Head of Human Movement Studies at Charles Sturt University in Australia. He is an 

accomplished author with more than 110 published peer-reviewed articles and is an internationally recognized 

expert on lactate and metabolic acidosis.

Q: If lactic acid doesn’t cause fatigue, what does?

قوتهاأوعضالتالقوةفيانخفاضبأنهالتعبيعرفاألعضاء،وظائفعلمفييفعل؟فماذاالتعب،يسببالالالكتيكحمضكانإذا

أيضاوقوتهاالعضالتتقلص.العضالتفيالالكتاتإنتاجقبلحتىالعضلياإلرهاقعلىدليلهناك.المستمرالجهدمنالرغمعلى

فيالمبكرالتعبهذايكونأنيجب.(البروتوناتفيالكبيرةالزياداتأي)الكبيراأليضياإلجهادوقبلاالنزعاجأوباأللمالشعورقبل

تحددالتيوكيالشالنخاعإلىالحركيةالقشرةمنتنحدرالتيالعصبيةالمساراتفيموجودايكونوقدكبير،حدإلىعصبيااألصل

أليضيةاالحيويةوالكيمياءاألعضاءوظائفعلمعلىالعضلي"التعب"أبحاثمعظمركزتالحظ،لسوء.الحركيةالوحدةتجنيد

السابقةاألبحاثينتقدأنللمرءويمكن،"اإلرهاق"بدايةالتمريننهايةتعتبرال.التمرينالشخصينهيعندماتحدثالتيللعضالت

يبدأالفعليضليالعالتعبأنعلىطويلةلفترةدليلهناكيكونعندماالتمرينإنهاءعند"التعب"عنالبحثفيالواضحالتحيزحول

ذوالتمرينأثناءهأنالبيوكيميائيالدليليكشف.العضالتفيالالكتاتإلنتاجمهمةاألخيرةالنقطةهذه.التمرينمنجدامبكروقتفي

NADلتجديدالالكتاتالعضالتتنتجأنيجبالعالية،الشدة منATPدورانمنمرتفعمعدلعلىتحافظوبذلكالخلوي،العصاري+

.المتكررةالشديدةالعضالتتقلصاتعلىللحفاظالالكتاتإنتاجإلىالعضالتتحتاجآخر،بمعنى.السكرتحلل
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What is the practical application of this new way of thinking for exercise professionals?

.علمايعدلم،الحقيقةعنالعلمينحرفعندما.الحقيقةبساطة،أكثربعباراتأوالواقعية،األدلةحولوالتعليمالعلميدورأنيجب

العضليالالكتاتإنتاجوأنالحماض،يسببالعضليالالكتاتإنتاجبأنالخاطئالتفسيرهيتغييرهايجبالتيالرئيسيةالمشكلة

البحثمنمزيداعيفةالضالتقلصوظيفةمشكلةتتطلب.صارخبشكلصحيحغيرالحماضتفسير.العضالتانقباضوظيفةيضعف

تقلصلوظيفةضاراجزيءاالالكتاتيكونالقد.العضليالتعبفيلالكتاتالمستقلةالمساهمةعنيكفيمانعرفالزلناماألننا

"السيئ"زيءالجليسالالكتات.العاليةالشدةذوالتمرينعلىللحفاظالالكتاتالعضالتتنتجأنيجب،ذلكمنبدال.العضالت

.بهاالعتقادإلىقيادتناتمالذي
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Sodium Bicarbonate Supplementation and Performance

Buffering)ثابتةحموضةعلىللحفاظالعضالتقدرةزيادةيمكنأنهاألبحاثأظهرت Capacity)التغذيةاستراتيجياتخاللمن.

التعبفيةاأليضيالحموضةمساهمةمدىتقليلطريقعناألداءتحسينعلىلقدرتهاواسعنطاقعلى(الصوديومبيكربونات)

إزالةتعزيزلخالمنهياألداءتحسينعلىالصوديومبيكربوناتتناولبهايعملالتياآللية.االشدةعاليةالتمريناتأداءأثناء

الدراساتجنتائتشير.اإلرهاقفييساهممماالعضالتداخلالحموضةدرجةانخفاضالبروتوناتإزالةتمنعحيثالبروتونات،

فيكبيرفاعارتمعالسريعاألداءفيهايكونالتيالنشاطاتفيالتحملأداءيعززأنيمكنالصوديومبيكربوناتتناولأنإلى

نميعانوناألفرادبعضأنهوالصوديومبيكربوناتالستخدامالرئيسيالعيب.(سرعةم400المثال،سبيلعلى)الالكتات

تسليمهيتم)مالصوديوبيكربوناتلتناولالزمنيواإلطاربهاالموصىالجرعةلذلك،وفقا.تناولهعندالهضميالجهازاضطرابات

120إلى60خاللالسوائلمنل1معمأخوذالجسموزنمنكغ/غ0.4إلى0.2هو(نكهةذومشروبأوكبسولةعبرعادة

.التمرينقبلدقيقة

Peart DJ, Siegler JC, Vince RV. Practical recommendations for coaches and athletes: a meta-analysis of sodium

bicarbonate use for athletic performance. J. Strength Cond. Res. 2012;26:1975–1983.
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:النظام الهوائي. 3

داخلاألكسدةعمليةتحدث،H2OوCO2إلىليتحولالغليكوجينجزيءبأكسدةيسمحالذياألوكسجين،بوجوديتميز

.32ATPإلنتاجالميتوكندري،

الحديثةاألبحاثتشيرذلك،ومع38ATPإنتاجإلىيؤديالجلوكوزمنواحدلجزيءالهوائيالغذائيالتمثيلأنيعتقدكانتاريخيا،

التيالطاقةأنإلىتشيرالجديدةاألدلةأنهواالستنتاجهذاتفسير.السيتوبالزمإلىبالفعلتصل32ATP.فيهمبالغالرقمهذاأنإلى

.الميتوكوندرياغشاءعبرATPلنقلأيضاولكنATPإلنتاجفقطليسمطلوبةFADHوNADHيوفرها
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ةخصائص نظم انتاج الطاق

النظام الهوائي نظام تحليل السكر الهوائيا ATP-CP نظام الخصائص

موجود / / O2

بطيئ سريع اسرع سرعة انتاج  الطاقة

الدهون/ غليكوجين غليكوجين CP مصادر الطاقة

غير محدود محدود محدود جدا ATPانتاج 

1.0 1.6 3.6 دقيقة / ATPعدد موالت 

ال يوجد يوجد ال يوجد التعب

د3اكثر من  د3ــ 1 ثا30أقل من  الفترة الزمنية

ألعاب التحمل العاب تحمل السرعة و القوة ألعاب القوة والسرعة نماذج األنشطة الرياضية
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الطاقةانتاجنظممقارنة

فترة الحد األقصى فترة التأثير مصدر الطاقة النظم

ثا10حتى  ثا30حتى  ATP-CP ATP-CPنظام  

د1.5ـ ثا30 د6دـ 5إلى ثا30 غليكوجين حمضينظام 

د5ـ2 عدة ساعات بروتين/ دهون/ كربوهيدرات نظام  هوائي

البدنيةاألنشطةزمنوفقالطاقةنظماستخدام

نماذج األنشطة نظام الطاقة زمن األداء األنشطة

م سرعة100/ دفع الجلة

........الرمي/ الوثب

ATP - CP ثا30أقل من  1المجموعة

م سباحة100/م400/م 200 – ATPتحلل السكر CP + 30 د1.5ثا ـ 2المجموعة

/  المالكمة/ الجمباز/ م800

المصارعة

هوائي+ تحلل السكر  د3ـ 1.5 3المجموعة

الدراجات/ الماراتون هوائي د3أكثر من  4المجموعة
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:الالهوائيةالفارقةالعتبة

اآللياتوفقمنهالتخلصبمعدلمقارنةالدم،إلىوانتقالهبالعضالتالالكتيكحمضانتاجيزيدعندماالعتبةهذهإلىالرياضييصل

المقدرةلتطويراألقصىالحدعتبةهوالبدنيالحملمنالمستوىهذاويعتبرمول،ملي4بـحوالحينذاكويقدر.بذلكالخاصة

,الالهوائيةالمقدرةبدايةوالهوائيةالمقدرةبينالفاصلأيللرياضي،الهوائية

:الهوائيةالفارقةالعتبة

2يعادللالكتيكاحمضتركيزمستوىيوافقهاوللرياضيالهوائيةالمقدرةيحسنأنيمكنالذيالبدنيالحمللشدةاألدنىالحدتمثل

.مولميلي
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type:التاليبالترتيبالعضالتأليافوتوظيفتحفيزيتمالتمرين،شدةبزيادة I → type IIa → type IIx

.تأكسدااألقلالعضالتأليافنوعإلىتأكسدااألكثرالنوعمنالتقدمينتقل

VO2max)الشديدالتمرينيتطلب. > typeتجنيد(75% IIx،إلىباإلضافةtype IIa،وtype IإنتاجزيادةإلىيؤديمماH+
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االنجاز الرياضي

التغذية

الكربوهيدرات•

الماء•

المهارة/ القوة 

نوع الجسم• 

نوع األلياف العضلية•

المحيط الخارجي

االرتفاع• 

الحرارة• 

الرطوبة• 

إنتاج الطاقة

المصادر الالهوائية

 •CP

تحلل الغلوكوز• 

مصادر هوائية

 •VO2max

 •HB

استخراج األوكسجين •

الميتوكوندريا• 

وظيفة الجهاز العصبي

المركزي

اإلثارة• 

التحفيز• 

عوامل االنجاز الرياضي فيزيولجيا
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Ultra Short-Termثا10العوامل الفيزيولوجية  المؤثرة على االنجاز الرياضي في الفعاليات أقل  Performances

.مطلوبةقوةأكبرلتوليدالمناسبةالثانيالنوعأليافتوظيف1.

.(األليافتنبيه)االثارةعلىالكبيرةالقدرةوالدافعية2.

.الفوسفوكرياتينعلىالتركيزمعالالهوائية،األوليةالطاقةمصادر3.

Short-Termثا 180إلى 10العوامل الفيزيولوجية  المؤثرة على االنجاز الرياضي في الفعاليات من  Performances

يوفر تحلل السكر . ثانية180٪ يتم إمدادها هوائيا خالل 60ثوان  إلى 10٪ من الطاقة الموردة الالهوائية في 70هناك تحول من 

.الالكتاتالالهوائي جزءا كبيرا من الطاقة ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات 

Moderate-Lengthد  20د إلى 3العوامل الفيزيولوجية  المؤثرة على االنجاز الرياضي في الفعاليات من  Performances

هذهتتطلب.التواليعلى،ATPمن٪90-٪60الهوائيالنظاميوفردقيقة،20إلى3منتستمرالتيالمتوسطةالفعالياتفي

VO2منبالقربللطاقةإنفاقااألنشطة max،النوعمنأليافاستخداممعIIيتداخلعاملأي.األولالنوعأليافإلىباإلضافة

.الهوائيةلطاقةاإنتاجعلىكبيربشكليعتمدألنهاألداءمنيقللأنشأنهمن(الدمفقرالمثالسبيلعلى)األكسجينتوصيلمع

.األنشطةمناألنواعهذهتصاحب+Hمنعاليةمستويات
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Intermediate - Length Performances (21–60 Minutes) العوامل الفيزيولوجية  المؤثرة على االنجاز الرياضي في الفعاليات

إلىبالنظر.هوائيةالغالبفيوتكونأقصىكحدVO2max٪90منبأقلدقيقة60إلى21منتدومالتياألنشطةتتمماعادة

.النتيجةفيدوراالجسمترطيبوحالةوالرطوبةالحرارةمثلالبيئيةالعواملتلعبالنشاط،طول

Long-Term Performances (1–4 Hours) العوامل الفيزيولوجية  المؤثرة على االنجاز الرياضي في الفعاليات

لجليكوجينامخازنتحاولحيثأهميةأكثردوراالبيئيةالعواملتلعبساعات،أربعإلىساعةمنمدتهاتتراوحالتياألنشطةفي

معالتعاملعلىالرياضيوقدرةالسوائلوتناولالغذائيالنظاميؤثر.الكربوهيدراتاستخداممعدلمواكبةوالكبدالعضالتفي

.النهائيةالنتيجةعلىوالرطوبةالحرارة



Physiology of sports            Dr. Hadj Ahmed Mourad              m.hadjahmed@univ-bouira.dz 

.النشاط البدني والجهاز العصبي
قياس كفاءة الجهاز العصبي/ ـ الجهاز العصبي وعناصر اللياقة واألداء الرياضي

ارجيةوالخالداخليةالبيئةفياألحداثإلدراكالجسموسيلةهوالعصبيالجهاز

ودرجةواأللماللمساستشعارعلىالقادرةالمستقبالتترسل.لهاواالستجابة

يتعلقمافيالمركزيالعصبيالجهازإلىمعلوماتالكيميائيةوالمحفزاتالحرارة

وأاإلراديةبالحركةإماالمركزيالعصبيالجهازيستجيب.بيئتنافيبالتغيرات

علىاعتماداالصماء،الغددنظاممنمعينةهرموناتإفرازمعدلبتغيير

الجهاز(1):رئيسيينقسمينإلىالعصبيالجهازينقسم.المناسبةاالستجابة

العصبيالجهازيشمل.المحيطيالعصبيالجهاز(2)والمركزيالعصبي

المحيطيالعصبيالجهازيشملبينما،الشوكيوالنخاعالدماغالمركزي

.المركزيالعصبيالجهازخارجاألعصاب

فإنوبالتالي،.الياالخبالييننشاطوتنسيقوالتحدثبالتحركلناتسمحسريعةداخليةاتصالبوسائلالجسمالعصبيالجهازيزود

.التوازنعلىالحفاظعلىالجسمقدرةفيللغايةمهمالعصبيالنشاط

CNS PNS

عصبي ذاتي. ج

القسم 

الوارد

القسم الصادر

حسي جسدي

حسي خاص 

باألحشاء

حسي خاص

حركي جسدي
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الرياضيواألداءاللياقةوعناصرالعصبيالجهازـ

:إلىالعضليالعصبياألداءتوافقحسبضوءفيالحركيةالمهاراتتصنيفيمكن

.....اليدوكرةسلة،الكرةفيالتصويبالرماية،مثلواليد،العينبينالدقيقالعضليالعصبيالتوافقتتطلبحركيةمهارات1.

....القدمكرةفيالتصويبمثلواليد،القدمبينالدقيقالعضليالعصبيالتوافقتتطلبحركيةمهارات2.

....والوثبالرمي،ألعابالجماعية،األلعابمثلللجسم،الكليالعضليالعصبيالتوافقتتطلبحركيةمهارات3.

.نوعكلأداءفيالعصبيالجهازدوريتبينالتقسيمهذاخاللمن

التوازنعنصروتطويرالعصبيالجهازـ

والمتحرك،ثابتالالتوازنبيننميزيجعلناماوهووالحركة،الثباتحالةفيالجسماستقرارعلىالحفاظعلىالجسمقدرةهوالتوازن

االدراكمعلداخليةاالحسيةالمستقبالتوالخارجيةالحسيةالمثيراتبينالتنسيقفيالعصبيالجهازكفاءةعلىيعتمدانوكليهما

.والمتحركالثابتاالتزانآلياتمختلفتطويرإلىالمنتظمالتدريبيؤدي.البصري

العضليالتحملوتطويرالعصبيالجهازـ

فييتحكم،باضيةاالنقطاقتهابكاملتعملالالعضلةأنيعنيماالشدة،متوسطةإلىمنخفضةبدنيةأحمالعلىالعضليالتحمليعتمد

فترةطولألبالتناوبتعملالتيالحركيةالوحداتطريقعنبهالعضليةاألليافارتباطخاللمنالمركزيالعصبيالجهازذلك

التياوماتالمقتقديرخاللمنالعضليالعصبيالتوافقآلياتتتطورالتدريبعمليةاستمرارومعالتعب،مرحلةحتىممكنة

االنقباضفيالمشاركةالحركيةالوحداتمنالمالئمالعددوتعبئةالعضلةتواجهها
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العضليةالقوةوتطويرالعصبيالجهازـ

:العضليةالقوةيخصفيماالعصبيالجهازلياقةعلىالرياضيالتدريبتأثيراتأهم

.العضلةعلىالعصبيةالسيطرةتحسينـ

.الحركيةالوحداتتعبئةزيادةـ

.الحركيةالوحداتعملوتوقيتتزامنزيادةـ

.لالنقباضالوقائيةاآللياتخفضـ

السرعةوتطويرالعصبيالجهازـ

أنإالاالنقباض،ةبطيئاألليافمقابلاالنقباضسريعةاألليافتوزيعنسبحيثمنالوراثيبالعاملكبيرةبدرجةالسرعةتتأثر

ترجمتهاثمومنةالعصبياالشاراتلتردداتمعدلأقصىالنتاجالعصبيللجهازالكافالتنبيهسرعةمنالرفععلىيعملالتدريب

.العضليالجهازمعالتوافقدرجةتحسينخاللمنالحركيةسرعةإلى

جهازالوحالةالطاقةمخزونتعويضزمنحيثمنالعضلةحالةفيهايتحكمالسرعةلتطويروالراحةاألداءفتراتتوزيعان

.األداءلتكرارالعصبيالتنبيهدرجةعلىالمحافظةوالعصبيللجهازالنسبيةالراحةحيثمنالعصبي
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العصبيالجهازكفاءةلقياسالطرقبعضـ

Rombergرومبيرغاختبار1. test

التوازنعلىالقدرةقياس:االختبارهدف

مدمعاالرتكاز،رجلركبةفوقمشطهاوسنداألخرىالرجلثنيمعواحدةقدمعلىالقدمين،حافالمختبريقف:األداءطريقة

.العينينغلقمعاليدينأصابعوتباعداماماالذراعان

:التقويمطريقة

.العينينوأهدابالقدمينأصابعتحريكبدونثا15منألكثرالتوازنعلىالمحافظةحالةفي:جيدمستوىـ

.القدمينأصابعفيبسيطةحركةوجودمعثا15لمدةالوضعفياالستمرارحالةفي:مقبولمستوىـ

.ثا15منألكثربالوضعاالحتفاظصعوبةحالةفي:ضعيفمستوىـ
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.النشاط البدني والجهاز القلبي الوعائي

ز القلبي الوعائيقياس لياقة الجها/تأثير التدريب الرياضي على الجهاز القلبي الوعائي/ـ مفاهيم أساسية خاصة بالجهاز القلبي الوعائي

علىلعضلياالطلبزيادةهوالرياضيةالتمارينتفرضهوالذيللجسم،الداخليالتوازنتواجهالتيالرئيسيةالتحدياتأحدإن

التنفسيالجهازمناألساسيالغرض.الراحةحالةعنمرة25إلى15بمقدارأكبرالطلبيكونقدالشاقة،التمريناتأثناءاألكسجين؛

العناصراأيضالدوريالجهازينقلذلك،علىعالوة.الجسمأنسجةمنالنفاياتوإزالةاألكسجينمنكافيةكمياتتوفيرهوالقلبي

يوفر؛"مقترنةكوحدة"معايعمالنالدمويةوالدورةالتنفسيالجهازأننتذكرأنالمهممن.الحرارةدرجةتنظيمفيويساعدالغذائية

والمغذياتسجالمؤكالدمإيصالعنمسؤوالالدوريالجهازيكونبينما،الدممنالكربونأكسيدثانيويزيلاألكسجينالتنفسيالجهاز

الكربونأكسيدوثانيناألكسجيتوازنعلىللحفاظكوحدة"القلبيالتنفسيالجهاز"يعمل،بسيطةبعبارات.الحتياجاتهاوفقااألنسجةإلى

.الجسمأنسجةفي
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زيادةأي)القلبيالناتجزيادة(1):الدملتدفقرئيسيينتعديلينيحدثالتمرين،أثناءللعضالتالمتزايدةاألكسجينمتطلباتلتلبية

العظميالهيكلعضالتإلىالنشطةغيراألعضاءمنتتدفقالدمتوزيعإعادة(2)و(الدقيقةفيالقلبيضخهاالتيالدمكمية

منذلكحقيقتيتم.الدمتدفقمنالدماغ،مثلأخرى،أنسجةمنعيمكنالالعضالت،احتياجاتتلبيةيتمبينماذلك،ومع.النشطة

مهماأمرامرينللتالدمويةواألوعيةالقلبالستجاباتالشاملالفهميعد.الدمتدفقوراءالدافعةالقوةالدم،ضغطعلىالحفاظخالل

.والرياضيةالبدينةالنشاطاتوتقنياتعلوملطالب
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ـ مفاهيم أساسية خاصة بالجهاز القلبي الوعائي

Heart):(القلبنبض)النبضمعدل1. Rate. HR)ضاتالنببعددعادةعنهالتعبيرويتمزمنية،وحدةلكلالقلبضرباتعددهو

فترةبعدالدقيقةفينبضة100إلى60منعادةالطبيعيHRمعدليتراوح،السليمالشخصفي.(الدقيقةفينبضة)الدقيقةفي

،(bradycardia)القلببطءالدقيقةفينبضة60منأقلالقلبضرباتمعدليسمى.(دقائق10حوالي)الهادئةالراحةمن

الذينالرياضيينمنالعديدفييظهرماوغالبا.(tachycardia)القلبتسارعيسمىالدقيقةفينبضة100مناألكبروالمعدل

.د.ن50منأقليصلالنبضمعدلفيانخفاضالتحملرياضةيمارسون

Fcmax. ـ السن200(: نظري)حساب أقصى معدل النبض  théorique= 200 – Age 

FCmax = 208 – 0,7 x âge

Karvonenمعادلة 

FCcible= [ X% x FC Réserve ] + FC Repos, FC Réserve = FC max – FC Repos 

.Karvonenد، باستعمال طريقة /ن50سنة، نبضه في حالة الراحة 25لرياضي  يبلغ من العمر % 90ــ أحسب النبض المستهدف  بشدة 

Fcmax = 220 – 25, Fcmax = 195p/mn / ou Fcmax = 208 – 0,7 x 25, FCmax = 19O,5p/mn

FCRéserve = 195 – 50 FCRéserve = 145p/mn/

FCcible = (0,9 x 145) + 50, FCcible = 180p/mn.
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(د.ن)النبض في حالة الراحة معدل مستوى اللياقة

سنة وأكثر50 سنة 49ـ 40 سنة39ـ 30 سنة29ـ 20 العمر

رجال

68تحت  66تحت  64تحت  60تحت  ممتاز

75ـ 68 73ـ 66 71ـ 64 69ـ 60 جيد

91ـ 76 89ـ 74 87ـ 72 85ـ70 مناسب

91فوق  89فوق  87فوق  85فوق  ضعيف

نساء

76تحت  74تحت  72تحت  70تحت  ممتاز

83ـ 76 81ـ 74 79ـ 72 77ـ 70 جيد

100ـ 84 98ـ 82 96ـ 80 94ـ 78 مناسب

100فوق  98فوق  96فوق  94فوق  ضعيف

معايير لياقة القلب  وفق معدالت النبض في حالة الراحة خالل مراحل عمرية مختلفة وحسب الجنسين
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.النبضمعدلعلىالمؤثرةالعواملـ

.القلبأعصاب1.

.النفسيةوالحالةاالنفعاالت2.

.الدمحرارة3.

.القلبإلىالراجعةالدمكمية4.

.الهرموناتنشاط5.

.العضالتانقباض6.

.الشريانيالدمضغط7.

.الجسموضع8.

.الجسمحالة9.

.البدنيالجهد10.
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.ـ المتغيرات الفيزيولجية

Strockحجم ضربة القلب . 1 Volume  SV

مل، بينما لدى االناث 90ـ 70حجم الدم المدفوع من القلب في الضربة الواحدة ويبلغ أثناء الراحة لدى األشخاص البالغين من الذكور 

.مل، وهو يتناسب عكسيا مع معدل نبض القلب70ـ 50

Cardiac Out Putالدفع القلبي . 2

يبلغ في حالة الراحة لدى . SVفي حجم الضربة HRحجم الدم المدفوع من القلب في الدقيقة الواحدة، ويتم حسابه بضرب معدل النبض 

.ل5الشخص البالغ نحو 

VO2maxالحجم األقصى الستهالك األكسجين . 3

وزنمنكغلكلةالدقيقفياستهالكهايمكنالتي(بالملليلتر)األكسجينلكميةاألقصىالحدهواألكسجينالستهالكاألقصىالحدإن

تحسنمعيزدادنأويجبرياضيأداءإلىاألكسجينالستهالكاألقصىالحديشيرأبسط،بتعبير.لألداءاألقصىالحدبلوغلدىالجسم

.البدنيةاللياقةمستوى

.د/مل250حدودفييكونالسليمالبالغالشخصلدىالراحةحالةفيلألكسجينالعادياالستهالك

وهوالجسم،وزنعلىاألقصىاالستهالكتقسيمطريقعنيستخرج(ml.mn/kg)بـيقاسالنسبياألكسجينالستهالكاألقصىالحجم

.البدنيالجهدفيزيولوجيامجالفيواستعماالدقةاألكثرالقياس

لألكسجين؟النسبياألقصىاالستهالكحجمهوما.2.8l/mnالمطلقلألكسجيناألقصىاالستهالكوحجمكغ،70كتلتهرياضي:مثال

VO2max relat= 2800ml/70, = 40ml.mn/kg



Physiology of sports            Dr. Hadj Ahmed Mourad              m.hadjahmed@univ-bouira.dz 

6ـ2.5بينالبدنيالنشاطأثناءويتراوحالعالية،الشدةذاتالتحملتدريباتأداءعندمرة20إلى10األكسجيناستهالكيزيد

.الدقيقةفيلترات

.والجنسالعمر،التدريب،منهاعواملعدةعلىبناءاألكسجينالستهالكاألقصىالحجمدرجاتتختلف

.VO2maxـ مؤشرات اللياقة التي يعبر عنها 

.كفاءة استيعاب األكسجين من الهواء الجوي. 1

.كفاءة وظائف القلب والرئتين واألوعية الدموية في توصيل اكسجين الشهيق من الرئتين إلى الدم. 2

كفاءة عمليات توصيل األكسجين إلى األنسجة بواسطة خاليا الدم الحمراء، ما يعني سالمة القلب الوظيفية، حجم الدم، عدد الخاليا. 3

.الحمراء، وتركيز الهيموغلوبين

.كفاءة العضالت في استخدام األكسجين الواصل إليها. 4

.ـ تأثير التدريب الرياضي على الجهاز القلبي الوعائي

.زيادة حجم القلب1.

.انخفاض معدل نبض القلب2.

.SVزيادة حجم ضربة القلب 3.

.ارتفاع الدفع القلبي4.

.زيادة سمك جدران البطين األيسر5.

أقل إلى سرعة االستشفاء للوظائف القلبية الوعائية وعودتها في زمن6.

.الحالة الطبيعية عقب انتهاء الجهد البدني

.نزيادة عدد الخاليا الحمراء، وبالتالي زيادة تركيز الهيموغلوبي7.

عبي زيادة حجم تجويف القلب  لالعبي األنشطة الهوائية، وسمكه لال8.

.األنشطة الالهوائية

.زيادة حجم الدم، وحجم الشرايين9.

.مانخفاض مستويات الكولسترول وثالثي الغليسرين في الد10.
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.ـ قياس لياقة الجهاز القلبي الوعائي

.VO2maxاختبار الحجم األقصى الستهالك األكسجين 1.

د وجود أي اختبارات الحد األقصى الستهالك األكسجين ممكن أن تشكل خطورة على المختبر حيث تتفاقم حالته الصحية عنإن

مشكلة

تم تطوير . تلذلك وجب وجود طبيب أو مساعد طبي عند تنظيم مثل هذه االختبارا. لديه بالجهاز التنفسي أو بجهاز القلب والدوران

Ergometer، دراجة قياس الجهد Treadmillالعديد من البرتوكوالت، اما باستعمال أجهزة مثل السير المتحرك  Bicycle ،

وصندوق

Benchالخطو  Stepping(الطريقة المباشرة) (.الطريقة غير المباشرة)، أو باستعمال االختبارات الميدانية

.  ـ الطريقة المباشرة

ة داخل المخبرففي االختبارات الرياضي. يجب القيام بجهد بدني كافي في مدته وشدته ألجل تغطية عمل نظام الطاقة الهوائي كامال

مرين بالزيادة يستخدم عادة التمرين متدرج الشدة باستخدام جهاز السير المتحرك أو دراجة قياس الجهد والتي يتم بواسطتها أداء الت

.زفيرالمتصاعدة مع قياس التهوية أي تركيز األكسجين وثاني أكسيد الكربون من هواء التنفس أثناء عمليات الشهيق وال

.شدة العمليصل الحد األقصى الستهالك األكسجين عندما تبقى عملية استخدام واستهالك األكسجين ثابتة رغم ارتفاع درجة و

.ـ الطريقة غير المباشرة

Cooper’sاختبار كوبر  Test

(Kenneth H. Cooper ) وكانت احدى نتائج تلك الدراسة اختبار 1960أجرى دراسة للقوة الجوية األمريكيةCooper والذي

ى وباستعمال المعادلة التالية يمكن استخراج مقدار الحجم األقص. د ومحاولة قطع أكبر مسافة12ينص على الجري المستمر لمدة 

الستهالك األكسجين
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VO2max(ml/mn/kg) = (D12 – 505) /45

.د12المسافة المقطوعة في D12حيث 

Uth, Pedersen, Sorensen & Overgaardـ طريقة 

ترتكز هذه الطريقة على قيم نبض الراحة والنبض األقصى باستعمال المعادلة التالية

VO2max = 15(Hrmax / Hrrest) ml/mn/kg

.ـ اختبار تحمل القلب للمجهود الرياضي

.معرفة مدى قدرة القلب على تحمل المجهود الرياضي: هدفه

.سم، جهاز قياس النبض أو ساعة توقيت لقياس النبض45صندوق خشبي أو مقعد بارتفاع : األدوات

ثا، وعند النهاية يتم قياس 30مرة خالل فترة 15قياس النبض في حالة الراحة، الصعود والهبوط من على المقعد لـ : االجراءات

.وهو في حالة االستلقاء على األرض( ثا120ثا، و90ثا، 60)معدل نبض القلب خالل مرحلة االستشفاء على فترات 

:  تقييم المستوى حسب الجدول التالي
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المستوى الحالة

ممتاز ثا60عودة النبض إلى معدله خالل 

جيد جدا ثا90عودة النبض إلى معدله الطبيعي خالل فترة 

جيد ثا120عودة النبض إلى معدله الطبيعي خالل فترة 

المتوسطأقل من نبضات10ـ 2ثا مع زيادة في حدود 120عدم عودة النبض إلى معدله الطبيعي خالل فترة 

رديء نبضة30ـ 11عودة النبض إلى معدله الطبيعي خالل فترة مع زيادة في حدود

تقييم اختبار تحمل القلب للمجهود الرياضي

.النشاط البدني والجهاز التنفسي
.از التنفسيقياس لياقة الجه/ تأثير التدريب الرياضي على الجهاز التنفسي/ ـ مفاهيم أساسية خاصة بالجهاز التنفسي
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.النشاط البدني والجهاز التنفسي
.نفسيقياس لياقة الجهاز الت/ تأثير التدريب الرياضي على الجهاز التنفسي/ ـ مفاهيم أساسية خاصة بالجهاز التنفسي

O2للفردريوفالتنفسيالجهازأنأي.الجسموخالياالجويالغالفبينالغازاتتبادلهوالتنفسيالجهازمناألساسيالغرض
لحمصطيشير.االنتشاروالتهوية:عمليتيننتيجةوالدمالرئةبينCO2وO2تبادليحدث.الدممنالكربونأكسيدثانيوإزالة

.التنفسعادةتسمىالعمليةهذه؛الرئتينوإلىمنالهواءلنقلالميكانيكيةالعمليةإلىالتهوية

.ـ مفاهيم أساسية خاصة بالجهاز التنفسي

تعدل قوة عضالت التنفس ومرونة الرئتين والقفص الصدري وكفاءتهما الميكانيكية من أهم المتغيرات الفيزيولوجية التي تعبر عن لياقة 

:الجهاز التنفسي، والتي يمكن التعبير عنها بالمفاهيم التالية

.مرة في حالة الراحة12يمثل عدد مرات التنفس في الدقيقة الواحدة، حيث نجده لدى األشخاص البالغين بمعدل : معدل التنفس1.

خالل عمليةأويطرحهالشخص خالل عملية الشهيق الهادئ، يستنشقهيمثل مقدار الهواء الذي يمكن أن : حجم هواء التنفس العادي2.

.مل500الزفير الهادئ ويقدر بحوالي 

ل لدي الشخص7و6يمثل حجم الهواء الداخل والخارج من وإلى الرئتين خالل دقيقة واحدة، يتراوح ما بين : حجم التهوية الرئوية. 3

:السليم البالغ، يمكن حسابه باستعمال المعادلة التالية

.حجم التنفس العاديxمعدل التنفس = حجم التهوية 
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.ل4.5حجم الهواء الذي يمكن اخراجه من الرئتين بعد أخذ أقصى شهيق بمتوسط :السعة الهوائية. 4

.ل4.8بمتوسطشهيقأقصىأخذبعدممكنةوسرعةبقوةاخراجهيمكنالذيالهواءحجم:القسريةالهوائيةالسعة.5

.ل3.6بمتوسطالعاديالزفيربعداستنشاقهيمكنللهواءحجمأقصى:الشهيقسعة.6

.ل6.0بمتوسطشهيقأقصىعقبالرئتينفيالكليالهواءحجم:الكليةالرئويةالسعة.7

.ل2.4بمتوسطالعاديالتنفسنهايةعندالرئتينفيالمتبقيالهواءحجم:المتبقيةالوظيفيةالسعة.8

.ل1.2بمتوسطالعاديالزفيرنهايةبعدالرئةمناخراجهايمكنالهواءمنكميةأقصى:المدخرالزفيرحجم.9

.ل3.1بمتوسطالعاديالشهيقنهايةبعداستنشاقهايمكنالهواءمنكميةأقصىهو:المدخرالشهيقحجم.10

.تأثير التدريب الرياضي على الجهاز التنفسي

ـ يقلل عدد مرات التنفس، وهو ما يساعد الرياضيين على تسهيل عملية التنفس العميق مما يرفع من حجم هواء التنفس العادي لديهم في

.مل لغير الرياضيين500مل مقارنة بـ 800ـ 700حالة الراحة إلى 

.االكسجينوامتصاصونقلاستيعاب،عملياتكفاءةخاللمنالطاقة،إلنتاجاالكسجينواستهالكاستغاللفيالرياضيكفاءةارتفاعـ

.ـ تحسن قوة وكفاءة عضالت التنفس، خاصة عضالت ما بين الضلوع وعضلة الحجاب الحاجز وهو ما يرفع من حجم القفص الصدري

.ارتفاع حجم السعة الهوائية للرئتين وكذا الحد األقصى للتهوية الرئويةـ

.ـ ارتفاع الحجم األقصى الستهالك األكسجين

.ـ تتحسن سرعة عودة الوظائف التنفسية إلى حالتها الطبيعية بعد نهاية الجهد البدني
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.قياس لياقة الجهاز التنفسي

طة الرياضية التي تعكس السعة الحيوية سالمة أجهزة التنفس، كما ترتبط  بدرجة  ممارسة األنش: اختبار السعة الحيوية للرئتين1.

.«Spirometer»السبيرومتريستخدم جهاز . تتطلب عنصر التحمل

يقوم بعد ذلك بأداء لمرتين شهيق . 0يقف الالعب ممسكا بالجهاز في يده مع التأكد من وضع الجهاز عند القيمة: بروتكول االختبار

مرات مع 3ربة تكرر التج. وزفير تمهيدي، ثم يأخذ أكبر شهيق ممكن ويسد األنف ليتم النفخ في الجهاز إلخراج أكبر زفير ممكن

.أخذ أفضل قراءة
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 Anoxiaقياس القدرة على الثبات في ظروف نقص األكسجين. 2

تماما  مع يطلب من الالعب أداء أقصى شهيق وزفير ممكن في أسرع وقت ثم الثبات باالمتناع عن التنفس: بروتكول االختبار

.يحتسب الزمن من لحظة االمتناع عن التنفس وحتى العودة للتنفس. االحتفاظ بهذا الوضع ألطول فترة زمنية ممكنة

. ثا45إلى 40يتراوح الزمن الطبيعي لالحتفاظ بالتنفس من : التقويم

.ثا فإن هذا يدل على صعف الحالة الوظيفية والبدنية لالعب20إذا قل الزمن عن 



فــــيـــزيــولــوجــيــا الــجــهــد الــبــدنــي

ـ تخصص تدريب رياضيالسنة الثانية ليسانس



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

Book of Abstracts - 9th Annual Congress European College of Sport Science, 3-6 juillet 2004, 

Clermont-Ferrand, France



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
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فــــيـــزيــولــوجــيــا الــجــهــد الــبــدنــي

ـ تخصص تدريب رياضيالسنة الثانية ليسانس



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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