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علم الفسيولوجيا 

الهامة لعلم البيولوجي الذي يهتم بدراسة ظاهرة الحياة في الكائنات الحية يعد علم الفسيولوجيا أحد الفروع 

وحدة بنائية متكاملة مترابطة تتفاعل مكوناتها)) بصورة عامة ، فالكائن الحي عبارة عن وحدة بيولوجية أي 

(( لتعطي ظاهرة الحياة للكائن الحي 



وران، جهاز هو العلم الذي يهتم بدراسة كيفية حدوث وظائف الكائن الحي المختلفة مثل عمل جهاز الد)) علم الفسيولوجي 

. ))الخ… ، الغدد الصمالجهاز العضليالتنفس،

:وهذا يعني

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

.شرح وتفسير هذه الوظائف في ضوء القوانين الفيزيائية والكيميائية-

http://www.sport.ta4a.us/health-science/anatomy/174-Musculature.html


((فيزياء وكيمياء الكائنات الحية)) تفسير علم الفسيولوجي في ضوء ما تقدم بأنه •

اطه أيضاً مع مثل علم التشريح، علم الخلية، علم األنسجة وارتبالمورفولوجية إن الفسيولوجيا ترتبط مع العلوم•

ن ما يهمنا ، إبعلم النفس الفسيولوجيالكثير من علوم الطب فضالً عن ارتباطه بعلم النفس ليشكل ما يسمى 

.بعلم التدريب الرياضيبالموضوع هو ارتباط علم الفسيولوجي 



:من خالل كل ذلك فأن الدراسات الفسيولوجية تهدف أساساً إلى محاولة اإلجابة عن األسئلة اآلتية

ماهي الوظيفة ؟-1

.كيفية أداء هذه الوظيفة-2

ماهي العوامل المؤثرة على الوظيفة ؟-3

.كيفية اندماج هذه الوظيفة مع الوظائف األخرى-4



.وعليه من خالل اإلجابة على هذه األسئلة األربعة يمكن دراسة أية موضوع من موضوعات علم الفسيولوجي

.عليهانرجع إلى األسئلة األربعة سابقة الذكر لإلجابة… كعضو في جهاز الدوران في جسم اإلنسانالقلبلو أخذنا/ مثال 

لى وهذا هو الجواب ع… ضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم تزويد أنسجة وخاليا الجسم باألوكسجين والمواد الحيوية-1
.السؤال األول

ثم يلي ذلك انقباض عضلته ليدفع الدم القلباستقبال الدم الوارد اليه من جميع أجزاء الجسم أثناء فترة ارتخاء عضلة-2
الجواب على السؤال الثاني… مرة أخرى إلى جميع أعضاء الجسم نتيجة لهذا االنقباض 

.

ت ، العمر ، الجنس ، الظروف الحياتية ، االنفعاال)) أما العوامل المؤثرة على الوظيفة فهي ما يختص به الفرد -3
.وهذا هو الجواب على السؤال الثالث. الخ…الرياضة 

ل إلى جميع يرتبط بمعظم العمليات الحيوية في الجسم مثل توفير حركة الدم من األوعية الدموية لكي ينتقالقلبإن-4
.الجواب على السؤال الرابع…أجزاء الجسم وما يحتاجه من األوكسجين، الغذاء الالزم النتاج الطاقة وغيرها 

http://www.sport.ta4a.us/health-science/anatomy/835-heart.html
http://www.sport.ta4a.us/health-science/anatomy/835-heart.html
http://www.sport.ta4a.us/health-science/anatomy/835-heart.html


:الرياضيالتدريبأهمية الفسيولوجيا في

التعرف على تأثير طرائق التدريب البدني على األجهزة الحيوية لجسم الرياضي•

تقنين حمل التدريب بما يتالئم وقدرة الفرد الفسيولوجية •

ة مما يؤدي إلى اإلخفاق في لالستفادة من تأثيراته اإليجابية وتجنب التأثيرات السلبية التي ستؤثر حتماً على الحالة الوظيفي

.رة مبكرةاإلنجاز فضالً عن الحالة الصحية والتي قد تؤدي إلى إصابات مرضية خطيرة إذا ما عرفت واكتشفت بصو

https://www.youtube.com/watch?v=BdgCDvyPEwQ

https://www.youtube.com/watch?v=BdgCDvyPEwQ


وجية الناتجة عن أداء بأنه العلم الذي يعطي وصفاً وتفسيراً للمؤشرات الفسيول: علم فسيولوجيا التدريب الرياضي 

.التدريب لمرة واحدة أو تكرار التدريب لعدة مرات بهدف تحسين استجابات أعضاء الجسم

البدني هي عبارة عن تغيرات مفاجئة مؤقتة تحدث في وظائف أعضاء الجسم نتيجة للجهد: استجابة الرياضية

، القلبزيادة معدل ضربات)) الممارس لمرة واحدة وأن هذه التغيرات تختفي وتزول بزوال الجهد ومنها 

))وخصوصاً االنقباضي ، زيادة معدل أو عدد مرات التنفسضغط الدمارتفاع

http://www.sport.ta4a.us/health-science/anatomy/835-heart.html
http://www.sport.ta4a.us/health-science/anatomy/440-Blood-pressure.html


ماهي التكيف الرياضي وما هي مثل هده تغيرات الوظيفية والبنائية؟

ة الوظيفية وتبقى هي مزاولة الرياضة أو النشاط البدني والتدريب لعدة مرات فأن هذه التغيرات الفسيولوجية تحدث لدى األجهز: التكيف الرياضي 

((  التكيف))ي وتستمر بالتطور إلى أن تصبح حالة تكيف لهذه األجهزة على الحالة الوظيفية الجديدة وهذا ما يطلق عليه في المصطلح الفسيولوج

وقت الراحة، زيادة حجم الضربة، زيادة حجم الناتج القلبي ، القلبنقص معدل أو عدد ضربات)) مثل التغيرات الوظيفية وبنائية 

.بيالجهاز العص، فضالً عن تكيف((على ضخ أكبر كمية من الدم إلى العضالت العاملة أثناء الجهد مع االقتصاد في صرف الطاقةالقلبقدرة

http://www.sport.ta4a.us/health-science/anatomy/835-heart.html
http://www.sport.ta4a.us/health-science/anatomy/835-heart.html
http://www.sport.ta4a.us/health-science/anatomy/37-nervous-system.html


:الرياضيأهمية علم الفسيولوجي في المجال-

:االنتقاء-1

توجيه فعالية معينة بما يتناسب وخصائصه البيولوجية•

تحسين المستويات الرياضية •

االقتصاد بالجهد •

.اذ يتم توجيه الرياضي إلى الفعالية المناسبة المتطابقة مع إمكاناته الفسيولوجية•



:تقنين حمل التدريب-2

يتناسب والقدرة الفسيولوجية للرياضي•

تحسين اإلنجاز•

إحداث التأثيرات الفسيولوجية للجسم •

.يحقق تحسين استجاباته وتكيف أجهزته•



:التعرف على التأثيرات الفسيولوجية للتدريب-3

التعرف على الحجم والشدة واالستشفاء خالل الجرع التدريبية•

تطابق مكونات الحمل مع قدرة الرياضي الفسيولوجي•

الذاتي وصدق الرياضيالتقويميعتمد على مدى•

التطابق ما بين مكونات الحمل الخارجي والداخلي•

http://www.sport.ta4a.us/human-sciences/teaching-methods/318-evaluation-in-the-sports-field.html


:االختبارات والمقاييس-4

تصادق موضوعية المنهج التدريبي •

رفع وخفض حمل التدريب على وفق هذه االختبارات•

تساعد االختبارات الفسيولوجية على الكشف عن أية خلل في الحالة الصحية•



:الحالة الصحية-5

تحسين الحالة الصحية للرياضي•

يةيتوجب على المدرب فهم البيانات الفسيولوجية عن تأثير حالة التدريب على حالة الرياضي الصح•



:تركيب هذا الكائن الحي الفريد يتكون من

مليار خلية عصبية فهي وحدة  (( 13 ))وهي أصغر وحدة بنائية في جسم اإلنسان فالدماغ مثالً يحتوي على:الخلية .1
.بنائية ووظيفية

وهو عبارة عن مجموعة من الخاليا تتشابه في التركيب والوظيفة والمنشأ:النسيج.2

وظائف هو ارتباط نسيجان أو أكثر بطريقة خاصة وهذه األعضاء أكثر تعقيداً من األنسجة وهي تؤدي ال:العضو.3
.المختلفة واألنشطة التي يمارسها اإلنسان



ة معينة هو ارتباط مجموعة من األعضاء وظيفياً واألجهزة أكثر وحدات الجسم تعقيداً ويؤدي كل منها وظيف:الجهاز.4
.أو مجموعة من الوظائف

:يؤدي وظائف عديدة هيالجهاز الهضمي/مثال

.تناول الغذاء وهضمه-

.امتصاص وطرد الفضالت التي ال يمكن هضمها-

http://www.sport.ta4a.us/health-science/anatomy/45-Gastrointestinal_tract.html

