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 مفهوم الفسيولوجيا

يعد عمم الفسيولوجيا أحد الفروع اليامة لعمم البيولوجي الذي ييتم بدراسة ظاىرة الحياة في 
الكائنات الحية بصورة عامة ، فالكائن الحي عبارة عن وحدة بيولوجية أي ) وحدة بنائية متكاممة 

 مترابطة تتفاعل مكوناتيا لتعطي ظاىرة الحياة لمكائن الحي ( . 

وعمم الفسيولوجي ) ىو العمم الذي ييتم بدراسة كيفية حدوث وظائف الكائن الحي المختمفة مثل 
 الخ( . وىذا يعني : … عمل جياز الدوران، جياز التنفس، الجياز العضمي، الغدد الصم

 الخ ( . …وصف وظائف األعضاء في الكائنات الحية ) اإلنسان ، الحيوان ، النبات -1

 ذه الوظائف في ضوء القوانين الفيزيائية والكيميائية . شرح وتفسير ى -2

وعميو يمكن تفسير عمم الفسيولوجي في ضوء ما تقدم بأنو ) فيزياء وكيمياء الكائنات الحية (     
وال يقتصر أن نعرف ماىي وظيفة ىذا العضو أو ذاك ، فأن ىذا الوصف غير كافي ولكن األىم 

الوظيفة ونحاول اكتشاف آلية ىذه الوظيفة فضاًل عن أن نفسر كيف يؤدي ذلك العضو تمك 
دراسة العالقة بين أنشطة أعضاء الكائن الحي والعوامل التي تؤثر عمى ىذه األنشطة اذ يعتمد 

 عمم الفسيولوجي عمى الفيزيائية والكيميائية والحيوية بالجسم. 

ح، عمم الخمية، عمم األنسجة إن الفسيولوجيا ترتبط مع العموم المورفولوجية مثل عمم التشري    
وارتباطو أيضًا مع الكثير من عموم الطب فضاًل عن ارتباطو بعمم النفس ليشكل ما يسمى بعمم 
 النفس الفسيولوجي، إن ما ييمنا بالموضوع ىو ارتباط عمم الفسيولوجي بعمم التدريب الرياضي. 

الحية لوصفيا وتقديرىا ) نوعًا تعتمد الدراسات الفسيولوجية عمى المالحظة والتجريب لمظواىر 
… وكمًا ( أو التعبير عنيا في صور رقمية حجميو مع تسجيل النتائج في شكل كتابي أو أفالم

الخ، من خالل كل ذلك فأن الدراسات الفسيولوجية تيدف أساسًا إلى محاولة اإلجابة عن األسئمة 
 اآلتية:

 ماىي الوظيفة ؟    -1

 .  كيفية أداء ىذه الوظيفة   -2

 ماىي العوامل المؤثرة عمى الوظيفة ؟    -3

 كيفية اندماج ىذه الوظيفة مع الوظائف األخرى .    -4
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وعميو من خالل اإلجابة عمى ىذه األسئمة األربعة يمكن دراسة أية موضوع من موضوعات     
 عمم الفسيولوجي . 

رجع إلى األسئمة األربعة ن… مثال / لو أخذنا القمب كعضو في جياز الدوران في جسم اإلنسان
 سابقة الذكر لإلجابة عمييا . 

ضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم تزويد أنسجة وخاليا الجسم باألوكسجين والمواد   -1
 وىذا ىو الجواب عمى السؤال األول .… الحيوية

استقبال الدم الوارد اليو من جميع أجزاء الجسم أثناء فترة ارتخاء عضمة القمب ثم يمي ذلك   -2
الجواب … انقباض عضمتو ليدفع الدم مرة أخرى إلى جميع أعضاء الجسم نتيجة ليذا االنقباض 

 عمى السؤال الثاني . 

ر ، الجنس ، الظروف أما العوامل المؤثرة عمى الوظيفة فيي ما يختص بو الفرد ) العم  -3
 الخ(. وىذا ىو الجواب عمى السؤال الثالث . …الحياتية ، االنفعاالت ، الرياضة 

إن القمب يرتبط بمعظم العمميات الحيوية في الجسم مثل توفير حركة الدم من األوعية   -4
نتاج الدموية لكي ينتقل إلى جميع أجزاء الجسم وما يحتاجو من األوكسجين، الغذاء الالزم ال

 الجواب عمى السؤال الرابع .…الطاقة وغيرىا 

ومننن ىننذا المفيننوم فننان عمننم البيولننوجي ييننتم بدراسننو ظنناىرة الحينناه فنني االنسننان والحيننوان والنبننات 
وتشننمل ىننذه الدراسنننو كننل مننن الجاننننب الننوظيفي ل الفسننيولوجيل والجاننننب الشننكمي ل المورفولنننوجيل 

حننندوث وظنننائف الكنننائن الحننني المختمفنننو فنننان الجاننننب بينمنننا يينننتم الجاننننب النننوظيفي بدراسنننو كيفينننة 
الشنننكمي ل المورفولنننوجي ل يينننتم بدراسنننو شنننكل وتركينننب الخالينننا واالنسنننجو واعضننناء واجينننزة جسنننم 
الكائن المختمفو ، وبناء عمى ىذا فأن عمم البيولوجي يقوم اساسا عمى مجموعو منن العمنوم اليامنو 

مننم وظننائف االعضنناء او ل الفسننيولوجيل بينمننا التنني ييننتم الننبعض  منيننا بالجانننب الننوظيفي مثننل ع
تينننتم بعنننض العمنننوم البيولوجينننو االخنننرى بالجاننننب الشنننكمي او البننننائي وىننني منننايطم  عميينننا عمنننومل 
المورفولوجيننننول مثننننل عمننننم التشننننريح وعمننننم دراسننننو االنسننننجو ل اليسننننتولوجيل وعمننننم دراسننننو الخميننننة ل 

ث اليمكنننن دراسنننو أي منينننا بمعنننزل عنننن اسنننتولوجي ل ، وىنننذه العمنننوم كمينننا متداخمنننو ومترابطنننو بحيننن
العمنننوم االخنننرى ، فالكنننائن الحننني ىنننو وحننندة بيولوجينننة أي وحننندة وظيفينننة بنائينننة متكاممنننو ومترابطنننو 
تتفاعننل مكوناتيننا لتعطنني ظنناىرة الحينناه لمكننائن الحنني بمننا تشننممو ىننذه الظنناىرة مننن مظنناىر حيويننة 

القدرة عمى التفاعل مع  البيئو الخاجية ، تشمل التمثيل الغذائي والنمو والتكاثر والتنفس واالخراج و 
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وينفرد االنسان بصفو خاصو بالمستوى الراقي لنشاط جينازه العصنبي منن ناحينة مقندرة المنخ عمنى 
 تشكيل االفكار والتفكير المنطقي والخيالي ايضا . 

فينني العمننم الننذي يعننني بدراسننو التغيننرات الوظيفيننة التنني تحنندث الجيننزة  :امااا يساايولوجيا الهيا اا 
الجسم الحيوية واعضائو المختمفو تحت تنأثير الجيند البندني المنؤدى لمنرة واحندة كأسنتجابو مباشنره 
او كنتيجنننة لنننالداء المتكنننرر لمجيننند البننندني واالنتظنننام فننني عممينننات التننندريب الرياضننني او ممارسنننو 

 كعمميو تكيف او استجابو غير مباشرة .الرياضو لفترات طويمو 

 :اهمية الفسيولوجيا يي التدهيب الهيا ي 

تعد الدراسات الفسيولوجية في مجال فسيولوجيا التدريب أو فسيولوجيا الرياضة من     
الموضوعات الرئيسية لمعاممين في حقل التربية الرياضية والتدريب الرياضي والتي من خالليا 

أثير طرائ  التدريب البدني عمى األجيزة الحيوية لجسم الرياضي نتيجة أمكن التعرف عمى ت
االشتراك في المنافسات أو التدريب والتي من خالليا تستطيع تقنين حمل التدريب بما يتالئم 
وقدرة الفرد الفسيولوجية وذلك لالستفادة من تأثيراتو اإليجابية وتجنب التأثيرات السمبية التي ستؤثر 

الحالة الوظيفية مما يؤدي إلى اإلخفا  في اإلنجاز فضاًل عن الحالة الصحية والتي حتمًا عمى 
 قد تؤدي إلى إصابات مرضية خطيرة إذا ما عرفت واكتشفت بصورة مبكرة. 

لذا فأن عمم فسيولوجيا التدريب الرياضي ييتم بدراسة التغيرات الفسيولوجية التي تحدث أثناء     
البدني( بيدف استكشاف التأثير المباشر من جية والتأثير البعيد المدى التدريب )مزاولة النشاط 

من جية أخرى والذي تحدثو التمرينات البدنية أو الحركة بشكل عام عمى وظائف أجيزة وأعضاء 
الخ(. ......الجسم المختمفة مثل )العضالت، الجياز العصبي، الجياز العضمي، جياز الدوران

لتدريب الرياضي واحد من أىم العموم األساسية لمعاممين في مجال لذا يعد عمم فسيولوجيا ا
    التدريب الرياضي. 

إن التدريب لمرة واحدة أو مزاولة أية نشاط بدني تحدث ردود أفعال لألجيزة الوظيفية  
نتيجة ىذا النشاط ومن ثم يحدث ما يسمى )باالستجابة( وىذا يرتبط بالنقطة األولى وىي عبارة 

مفاجئة مؤقتة تحدث في وظائف أعضاء الجسم نتيجة لمجيد البدني الممارس لمرة  عن تغيرات
واحدة وأن ىذه التغيرات تختفي وتزول بزوال الجيد ومنيا ) زيادة معدل ضربات القمب ، ارتفاع 

 ضغط الدم وخصوصًا االنقباضي ، زيادة معدل أو عدد مرات التنفس(. 

النشاط البدني والتدريب لعدة مرات فأن ىذه التغيرات أما إذا كانت مزاولة الرياضة أو     
الفسيولوجية تحدث لدى األجيزة الوظيفية وتبقى وتستمر بالتطور إلى أن تصبح حالة تكيف ليذه 
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األجيزة عمى الحالة الوظيفية الجديدة وىذا ما يطم  عميو في المصطمح الفسيولوجي )التكيف( 
قص معدل أو عدد ضربات القمب وقت الراحة، زيادة حجم وتشمل تغيرات وظيفية وبنائية مثل ) ن

الضربة، زيادة حجم الناتج القمبي ، قدرة القمب عمى ضخ أكبر كمية من الدم إلى العضالت 
 العاممة أثناء الجيد مع االقتصاد في صرف الطاقة(، فضال عن تكيف الجياز العصبي.

تعد الفسيولوجيا من اىنم القواعند االساسنيو لممندرب الرياضني النناجح لمنا لينا منن االىمينو 
البالغو في معرفة الكثير من االمنور المتعمقنو بالرياضني و اذ تننعكس ىنذه المعمومنات عمنى حياتنو 
العممينة بمنا يحقن  تخطنيط وتنفينذ البنرامج الرياضننية سنواء كاننت تدريبينو او ترويحينة بحينث تحقنن  

دافيا بنجاح وفاعمية وامان ، فمن غير المعقول ان يتعامل المدرب الرياضي منع الالعنب النذي اى
يمتمك جياز بيولوجي معقد و ولكني يحقن  ىنذا الجيناز كفناءة عالينة اثنناء النشناط الرياضني النذي 
يننعكس عمننى االداء ، لننذا البند لممنندرب ان يكننون ممتمنى بالمعمومننات العمميننة وان يكنون عمننى عمننم 

راينو بينذه الوظننائف المختمفنو العضناء الجسننم المختمفنو حتننى ينتمكن منن وضننع البنرامج التدريبننو ود
المناسبو مع الرياضي لموصول بو الى المستويات العميا .وىناك الكثير من الفوائد الفسيولوجيا في 

 التدريب الرياضي منو : 

 التعهف على التأثيهات الفسيولوجي  للتدهيب الهيا ي : -1

مننندرب الرياضننني النننذي يفينننم كيفينننة عمنننل االجينننزه الوظيفينننة لمفنننرد الرياضننني وكيفينننو ان ال
اسنتجابو ىنذه االجينزه الداء الرياضني يعند منن اىنم الفوائند التطبيقينة لعمنم الفسنيولوجي فني المجننال 
العممي ، اذ تعمل ىذه المعمومات وتمكننا من وضع المناىج التدريبيو الصحيحو بما يناسب الفنرد 

، فضال عن التمكن منتشكيل حمل التدريب وتطوير وتحسين طر  التدريب الرياضي ، الرياضي 
اذ نالحظ الكثير من المدربين يعتمدون عمى معدل نبض القمب اثناء التدريب لتحديد نوعينة تناثير 
التنندريب عمننى الالعننب وكننذلك تحدينند فتننرات الراحننو البينيننة المناسننبو لمفننرد الرياضنني ، ومننن خننالل 

لممننندرب منننن ادراك االسنننتجابات الفسنننيولوجيو التننني تننندل عمنننى االجيننناد وزيننناده حمنننل ذلنننك يمكنننن 
 التدريب مما يساعد عمى تقنين االحمال التدريبيو المستخدمو في البرنامج التدريبي .
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 تقنين االحمال التدهيبي  : -2

يعد الحمل التدريبي من الوسائل الرئيسيو الحداث التأثيرات الفسيولوجية لمجسم مما يحق  
تحسين اسنتجابو وبالتنالي تكينف اجينزة الجسنم واالرتفناع بالمسنتوى الرياضني ، لكنن ان االسنتخدام 

نينة االمثل لالحمال التدريبيو المناسبو مع الرياضي ىو الشي االىم . اذ ان اسنتخدام االحمنال البد
التي يقل مستواىا عن مستوى الالعب التفي بالغرض المنشود منن تطنوير الالعنب نحنو االفضنل 
، كمنننا ان زينننادة حمنننل التننندريب اكثنننر منننن مقننندرة الالعنننب او عننندم التخطنننيط السنننميم لننندورة الحمنننل 
االسبوعيو او الفترية نرى ان ىنذه االحمنال سنتكون عبنى عمنى الرياضني بندال منن ان تكنون مفينده 

كثر حاالت االجياد واالصابات الرياضية ، لذا فان تقنين االحمال التدريبينو يجنب ان ينتالئم لو وت
مع الحالو الوظيفية لمفرد الرياضي وىي من اىم عوامنل نجناح البرننامج التندريبي وبالتنالي تحسنين 
مسنننتوى االداء ، كمنننا وتسننناعد فننني تحقيننن  ذلنننك االختبنننارات الفسنننيولوجيو والفحنننوص الطبينننو التننني 

جرى اوال باول باالضافو الى االختبارات الفسيولوجية الميدانيو التي يمكن لممدرب القيام بيا اثناء ت
 الوحدات التدريبيو . 

 االختباهات والمقاييس: -3
تعنند االختبننارات الفسننيولوجية مننن أىننم العوامننل التنني يجننب أن تصنناحب المنننيج التنندريبي  

حتننى نننتمكن مننن التأكنند مننن مالئمننة حمننل التنندريب لمسننتوى الرياضنني ومننن ثننم يمكننن رفننع وخفننض 
حمل التدريب عمى وف  ىذه االختبنارات، كمنا وتسناعد االختبنارات الفسنيولوجية عمنى الكشنف عنن 

لصحية ومن ثم معالجة ذلك قبل أن تتفاقم لدى الرياضي مما يؤدي إلى عدم أية خمل في الحالة ا
 المشاركة في التدريب أو المنافسة وحتى إلى خسارة الرياضي. 

 
 الحالة الصحية: -4

إن تحسين الحالة الصحية لمرياضي واحدة من األىنداف التربوينة لمتندريب الرياضني. إن  
ى حدوث خمل في أجينزة الرياضني، ولعنل السنبب المباشنر التقنين الخاطى لحمل التدريب يؤدي إل

لعمماء الطب الرياضي وفسيولوجيا التدريب عن الكشف عمى الحالنة الصنحية لمرياضني إنمنا نناتج 
عن الزيادة اليائمة الحمال التدريب منن حينث الحجنم والشندة، وىنذا ممنا يتوجنب عمنى المندرب فينم 

ريب عمننننى حالننننة الرياضنننني الصننننحية، إن قمننننة الفيننننم البيانننننات الفسننننيولوجية عننننن تننننأثير حالننننة التنننند
الفسيولوجية من قبل المندرب والالعنب عنن كيفينة تخمنيص الجسنم منن الحنرارة وأىمينة تنناول المناء 
فني الجنو الحنار فضناًل عنن التغينرات الفسننيولوجية التني تحندث أثنناء ممارسنة النشناط الرياضني قنند 

 فضاًل عن نوع الغذاء المتناول. تؤدي إلى األضرار بالرياضي من الناحية الصحية 
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 االنتقاء الهيا ي :  -5

توجنند فنني المجنننال الرياضنني مبنندأ اسنننمو مبنندا الفننرو  الفردينننة ، فننالالعبين اليتسنناون فننني  
جميننع قنندراتيم ولننذا فننان اكتشنناف القنندرات الحركيننة والخصننائص الفسننيولوجية التنني يتميننز بيننا كننل 

نشنطو الرياضنية ينتالئم منع منايتميز بنو ، انمنا يعجنل انسان ثم توجييو لممارسنو ننوع معنين منن اال
بالحصول عمى النجناح وتحقين  المسنتويات المطموبنو منع االقتصناد فني الوقنت والجيند النذي يبنذل 

 مع افراد ليسوا صالحين لممارسو نوع معين من االنشطو الرياضية .

اسنننتعدادات سننناىمت الدراسنننات الفسنننيولوجيو فننني ىنننذا المجنننال حينننث امكنننن تحديننند مننندى  
الالعب الفسيولوجية الداء مسابقات السرعو او مسابقات التحمل في ضوء المؤشرات الفسنيولوجية 

 اليامو .

وبالرغم من انو التزال ىناك صعوبو في تحديد نموذج معين لمخصائص الوظيفية ترجع النى كثنرة 
وظيفيننة لالعنب واالخننذ العوامنل الفسنيولوجية وتعنندد الطنر  الفسنيولوجية لمتعننرف عمنى االمكاننات ال

بعننين االعتبننار تفاعننل الوظننائف الفسننيولوجية فيمننا بينيمننا اثننناء عمميننات التنندريب وبننالرغم مننن ىننذه 
الصننعوبات فقنند اتجننو كثيننر مننن البنناحثين الننى التنبننؤ فنني مجننال االنتقنناء عمننى اسنناس االمكانيننات 

لصننننحية العامننننو الوظيفيننننة لمرياضنننني بننننناء عمننننى عوامننننل كثيننننرة كمؤشننننرات وظيفيننننة مثننننل الحالننننو ا
 .واالمكانيات الوظيفية لمجياز الدوري والتنفسي وغيرىا 

 

 


