
 : اساسيات علم الفسيولوجي

يعد علم الفسيولوجيا أحد الفروع الهامة لعلم البيولوجي الذي يهتم بدراسة ظاهـرة الحياة في الكائنات 
ة بصورة عامة ، فالكائن الحي عبارة عن وحدة بيولوجيـة أي )) وحدة بنائية متكاملة مترابطة الحي

يهتم بدراسة  العلم الذي وعلم الفسيولوجي ))ن الحي(( تتفاعل مكوناتها لتعطي ظاهـرة الحياة للكائـ
هاز لج، ا ، جهاز التنفس كيفية حدوث وظائـف الكائن الحي المختلفة مثل عمل جهاز الدوران

 (( . الخ… ، الغدد الصم العضلي

الخ …وهذا يعني : وصف وظائف األعضاء في الكائنات الحية )) اإلنسان ، الحيوان ، النبات
يمكن تفسير علم  وعليه قوانين الفيزيائية والكيميائية شرح وتفسير هذه الوظائف في ضوء ال ،(( 

رف الكائنات الحية (( وال يقتصر أن نع الفسيولوجي في ضوء ما تقدم بأنه )) فيزياء وكيميـاء
ماهي وظيفة هذا العضو أو ذاك ، فأن هـذا الوصف غير كافي ولكن األهم أن نفسر كيف يؤدي 
ذلك العضو تلك الوظيفة ونحاول اكتشاف آلية هذه الوظيفة فضاًل عن دراسة العالقة بين أنشطة 

طة اذ يعتمد علم الفسيولوجي على أعضاء الكائن الحي والعوامل التي تؤثـر على هذه األنش
 الفيزيائيـة والكيميائية والحيوية بالجسم. 

علم األنسجة  ، ، علم الخلية إن الفسيولوجيا ترتبط مع العلوم المورفولوجية مثل علم التشريح    
وارتباطه أيضًا مع الكـثير من علوم الطب فضاًل عن ارتباطـه بعـلم النفس ليشكل ما يسمى بعلم 

 . يارتباط علم الفسيولوجي بعلم التدريب الرياض، إن ما يهمنا بالموضوع هو  س الفسيولوجيالنف

تعتمـد الدراسات الفسيـولوجية على المالحظة والتجريـب للظواهر الحية لوصفها وتقديرها )) نوعًا 
… المفوكمًا (( أو التعبير عنها في صور رقميـة حجميـه مع تسجيـل النتائج في شكل كتابي أو أ

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

 



 ماهي الوظيفة ؟    -1

 كيفية أداء هذه الوظيفة .    -2

 ماهي العوامل المؤثرة على الوظيفة ؟    -3

 كيفية اندماج هذه الوظيفة مع الوظائف األخرى .    -4

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

.....نرجع إلى األسئلة … مثال / لو أخذنا القلب كعضو في جهاز الدوران في جسم اإلنسان
 األربعة سابقة الذكر لإلجابة عليها . 

 …خاليا الجسم باألوكسجيـن والمواد الحيويةضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم تزويد أنسجـة و   -1
 وهذا هو الجواب على السؤال األول .

يلي ذلك  القلب ثم استقبال الدم الوارد اليه من جميع أجـزاء الجسم أثـناء فترة ارتخاء عضلة  -2
 …انقباض عضلته ليدفع الدم مرة أخرى إلى جميـع أعضاء الجسم نتيجة لهذا االنقباض 

 سؤال الثاني . الجواب على ال

أما العوامل المؤثرة على الوظيفة فهي ما يختص به الفرد )) العمر ، الجنس ، الظروف   -3
 واب على السؤال الثالث .الخ. وهذا هو الجـ…الحيـاتية ، االنفعـاالت ، الرياضة 

 ةإن القلب يرتبط بمعظم العمليات الحيويـة في الجسم مثل توفير حركة الدم من األوعيـ  -4
الدمويـة لكي ينتقل إلى جميع أجزاء الجسم وما يحتاجه من األوكسجين ، الغذاء الالزم النتاج 

 الجواب على السؤال الرابع . …الطاقة وغيرها 

 



 أهمية الفسيولوجيا في التدريب الرياضي

ت اتعد الدراسات الفسيولوجية في مجال فسيولوجيا التدريب أو فسيولوجيا الرياضة من الموضوع    
الرئيسية للعاملين في حقل التربية الرياضيـة والتدريب الرياضـي والتي من خاللها أمكن التعرف 
على تأثيـر طرائـق التدريـب البدني على األجهزة الحيوية لجسم الرياضي نتيجة االشتراك في 

لفرد االمنافسات أو التدريب والتي من خاللها تستطيع تقنين حمل التدريب بما يتالئم وقدرة 
الفسيولوجية وذلك لالستفادة من تأثيراته اإليجابية وتجنب التأثيرات السلبية التي ستؤثـر حتمًا على 
الحالة الوظيفية مما يؤدي إلى اإلخفاق في اإلنجاز فضاًل عن الحالة الصحيـة والتي قد تـؤدي 

وجيا التدريب فسيول لذا فأن علم ذا ما عرفت واكتشفت بصورة مبكرة .إلى إصابات مرضية خطيرة إ
الرياضي يهتم بدراسة التغيرات الفسيولوجـية التي تحدث أثناء التدريب ))مزاولة النشاط البدني(( 
بهدف استكشاف التأثير المباشر من جهة والتأثير البعيد المدى من جهة أخرى والذي تحدثـه 

جسم المختلفة مثل التمرينات البدنيـة أو الحركة بشكل عام على وظائف أجهزة وأعضاء ال
الخ((. لذا يعد علم ......العضالت ، الجهاز العصبي، الجهاز العضلي، جهاز الدوران))

فسيولوجيا التدريب الرياضي واحد من أهم العلوم األساسية للعاملين في مجال التدريب الرياضي 
التدريب  فسيولوجيـا، فإذا كان علم الفسيولوجـي العـام يهتـم بدراسة كل وظائـف الجسم فأن علـم 

العلـم الذي يعطي وصفـًا وتفسيـرًا للمؤشرات الفسيولوجية الناتجة عن أداء التدريب  يعني ))
 ((. لمرة واحدة أو تكـرار التدريب لعدة مـرات بهدف تحسين استجابات أعضاء الجسم

تيجة الوظيفية نإن التدريب لمرة واحدة أو مزاولة أية نشاط بدني تحدث ردود أفعال لألجهزة     
(( وهذا يرتبط بالنقطة األولى وهي عبارة عن باالستجابة  هذا النشاط ومن ثم يحدث ما يسمى ))

تغيرات مفاجئة مؤقتة تحدث في وظائف أعضاء الجسم نتيجة للجهد البدني الممارس لمرة واحدة 
فاع ضغط لب ، ارتوأن هذه التغيرات تختفي وتزول بزوال الجهد ومنها )) زيادة معدل ضربات الق

أما إذا كانت مزاولة الرياضة  يادة معدل أو عدد مرات التنفس(( .الدم وخصوصًا االنقباضي ، ز 
أو النشاط البدنـي والتدريب لعدة مرات فأن هذه التغيرات الفسيولوجية تحدث لدى األجهزة الوظيفية 

ة الجديدة لحالة الوظيفيوتبقى وتستمر بالتطور إلى أن تصبح حالة تكيف لهذه األجهزة على ا



ة مثل (( وتشمل تغيرات وظيفية وبنائيالتكيفوهذا ما يطلق عليـه في المصطلح الفسيولوجي ))
)) نقص معدل أو عدد ضربـات القلب وقت الراحة، زيادة حجم الضربة، زيادة حجم الناتـج القلبي 

 ء الجهـد مع االقتصاد في، قدرة القلب على ضخ أكبر كمية من الدم إلى العضالت العاملة أثنا
 صرف الطاقة (( ، فضاًل عن تكيف الجهاز العصبي . 

 اهمية علم الفسيولوجي في المجال الرياضي :

إن اكتشاف الخصائص الفسيولوجية التي يتميز بها الفرد ثم توجيهـه لممارسة  : االنتقاء -1
الرياضية  ـن المستوياتفعالية معينة بما يتناسب وخصائصه البيولوجية سوف يؤدي إلى تحسي

المتميزة خالل المنافسات الرياضية مع االقتصاد بالجهد والمال الذي يبذل مع أفراد ليسوا صالحين 
في ممارسة أية نشاط أو إن قابليتهم محدودة في هذا النشاط أو ذاك، إن ذلك يمكن إن يتم من 

الخ ((. اذ يتـم …، التنفسخالل قياس أو اختبار أجهزة )) الجهاز العضلي ، جهاز الدوران 
 توجيه الرياضي إلى الفعـالية المناسبة المتطابقة مع إمكاناته الفسيولوجية. 

  
إن تقنيـن حمـل التدريـب بما يتناسب والقـدرة الفسيولوجية للرياضي   : تقنيـن حمل التدريب -2

و يعد حمل التدريب هتعد من أهم العوامل لنجاح المنهج التدريبي ومن ثم تحسيـن اإلنجاز، اذ 
 الوسيلة إلحداث التأثيرات الفسيولوجية للجسم مما يحقق تحسين استجاباته وتكيف أجهزته. 

إن استخدام الحمل البدني المالئم للرياضـي هو الشيء المهم ، اذ إن استخـدام أحمال بدنية     
داخليـة أجهزته ال يقل مستواها عن إمكانية الرياضي الفسيولوجية سوف لن تـؤدي إلى تطوير

ويصبح التدريب مضيعة للوقت. أما إذا زادت هذه األعمال عن قابلية الرياضي فأنها سوف تؤدي 
   إلى اإلرهاق وتدهور حالة الرياضي الصحية وكثرة اإلصابات.

عند أداء مكونـات حمـل التدريب الخارجي   : التعرف على التأثيرات الفسيولوجية للتدريب -3
م والشدة واالستشفاء خالل الجرع التدريبية ال يمكن للمدرب أن يفهـم ويالحظ مدى من حيث الحج

تطابـق مكوـنات هذا الحمـل مع قدرة الرياضـي الفسيولوجي أثناء أداء مجموعات التمارين البدنية 
إال من خالل المالحظـة أو سؤال الرياضي أو من خالل الزمن الذي طبق خالل األداء أو الراحة 



يعتمد على مدى التقويم الذاتي وصدق الرياضي، إال أن الفهم الصحيـح والتطابق ما بين  وهذا
مكونـات الحمل الخارجي وامكانية وقدرة األجهزة الداخلية ))الحمل الداخلي(( للرياضي تأتـي من 

ـي نخالل المؤشرات الفسيولوجية مثل النبض أثناء أو بعد األداء مباشرة لمعرفـة شدة الحمـل البد
الممارس فضاًل عن النبـض وقت الراحة لمعرفة هل وصـل الرياضي إلى مرحلة االستشفاء أو ال 

 وفق القدرة البدنية المراد تطويرها إضافة إلى الراحة بين التكرارات والمجاميع. 
  
تعد االختبارات الفسيولوجيـة من أهم العوامل التي يجب أن تصاحب  : االختبارات والمقاييس -4
منهج التدريبي حتى نتمكن من التأكد من مالئمة حمل التدريـب لمستوى الرياضـي ومن ثم يمكـن ال

لى ، كما وتساعد االختبارات الفسيولوجيـة ع رفع وخفض حمل التدريـب على وفـق هذه االختبارات
الكشف عن أيـة خلل في الحالة الصحية ومن ثم معالجة ذلك قبل أن تتفاقم لدى الرياضي مما 

 يؤدي إلى عدم المشاركة في التدريب أو المنافسة وحتى إلى خسارة الرياضي. 
  
إن تحسيـن الحالة الصحية للرياضـي واحدة من األهداف التربوية للتدريب   : الحالة الصحية -5

الرياضي. إن التقنين الخاطئ لحمل التدريب يؤدي إلى حدوث خلل في أجهـزة الرياضي ، ولعل 
لعلماء الطـب الرياضي وفسيولوجيـا التدريب عن الكشف على الحالة الصحيـة السبب المباشر 

للرياضـي إنما ناتج عن الزيادة الهائـلة الحمال التدريب من حيث الحجم والشدة، وهذا مما يتوجب 
على المدرب فهم البيانات الفسيولوجيـة عن تأثيـر حالة التدريـب على حالة الرياضـي الصحيـة ، 

لفهـم الفسيولوجية من قبل المدرب والالعب عن كيفية تخليص الجسم من الحرارة وأهمية إن قلة ا
تناول الماء في الجو الحـار فضاًل عن التغيرات الفسيولوجية التي تحـدث أثناء ممارسة النشاط 
 الرياضي قد تؤدي إلى األضرار بالرياضي من الناحية الصحية فضاًل عن نوع الغذاء المتناول. 

من خالل ما تقدم شرحه من مفهوم وأهمية لكل من الفسيولوجيا بصورة عامة وفسيولوجيـا     
التدريب الرياضـي بصـورة خاصـة ، إن ما يهمنـا بالموضوع هو دراسة اإلنسان على وفق كل ما 
ذكر الذي يعد أكبر اعجوبة في بناءة وتركيب أجزاءه ووظائف أعضاءه ، إن تركيب هذا الكائن 

 :  لفريد يتكون منالحـي ا



 
(( مليار  13أصغر وحدة بنائية في جسم اإلنسان فالدماغ مثاًل يحتوي على ))  :  الخلية  .1

 فهي وحدة بنائية ووظيفية، اذ يوجد في جسم اإلنسان عدة خاليا .  خلية عصبية
ها لمجموعـة من الخاليا تتشابه في التركيب والوظيـفة والمنشأ )) أي نشأت ك:   النسيج  .2

 ))وتوجد في جسم اإلنسان أربعة أنواع من األنسجة  من نفس الطبقة الجرثومية في الجنين ((
 .  ((الطالئية ، الضامة ، العضلية ، العصبية

ارتباط نسيجان أو أكثر بطريقة خاصة وهذه األعضاء أكثر تعقيدًا من األنسجة   : العضو  .3
 مارسها اإلنسان. وهي تؤدي الوظائف المختلفة واألنشطة التي ي

هناك دائما نسيج واحد رئيسي هو المسؤول عن أداء العضـو لوظيفته بينما تقـوم بقية األنسجة 
 األخرى بالمساعدة والدعم وعليـه هناك نسيـج رئيسي واحد وعـدة أنسجة ثانوية. 

 الذي يكـون الغشاء المخاطي للمعدة هو النسيج النسيج الطالئي<< -----مثال / المعدة 
 انويةالنسيج الضام هي أنسجة ثالرئيسي الذي يؤدي وظيفة الهضم بينما العضالت، األعصاب، 

 . 
ارتباط مجموعة من األعضاء وظيفيًا واألجهزة أكثر وحدات الجسم تعقيدًا ويؤدي  : الجهاز .4

 كل منها وظيفة معينة أو مجموعة من الوظائف . 
 :  الجهاز الهضمي يؤدي وظائف عديدة هيمثال / 

 تناول الغذاء وهضمه.  -
 امتصاص وطرد الفضالت التي ال يمكن هضمها.  -
 

وكل  ،يتألف كل منها من عدة أعضاء هذا إذا هو جسم اإلنسان مجموعة من األجهزة المعقدة
وكل نسيج من عدة خاليا ومحصلة هذه الوظائف جميعها تكّون ما يسمى  ،عضو من عدة أنسجة

 . ن ))هي الحياة نفسها((بالنشاطات الحيوية لإلنسا
 



 اقسام علم الفسيولوجي :

تعنى بدراسة الخصائص األساسية المشتركة بين معظم الكائنات   : الفسيولوجيا العامة -1
الحية دون التقيد بنوع معين من هذه الكائنـات كالحيوان، اإلنسـان والنبات وهي دراسة العمليات 

ثاًل كعملية الخ، فهو يدرس التنفس م…، التنفس التكاثرالحيوية المميزة لكل كائن حي مثل التغذيـة
حيوية بصورة عامة وهذا يعتمد على بناء الخلية والتي تتشابه في كثير من الخواـص )) خلية 

 أرنب، سمكة، ضفدعة (( هي واحدة ومتشابه. 
  
 يعنى هذا الفـرع بدراسة الخصائـص الوظيفية لمجوعة : فسيولوجيا المجموعات الخاصة -2

معينة من الحيوان أو النبات مثل فسيولوجيا )) الثديات، الحشرات ، األسماك (( وقد تختص 
 بدراسة نوع واحد )) فسيولوجيا اإلنسان مثاًل ((. 

  
دراسة مقارنـة الطرق التي تـؤدي بها الكائنات الحية وظائف متشابه.   : الفسيولوجيا المقارنة -3

 نفس فان اإلنسـان يتنفس والضفدع يتنفس واالميبيا تتنفس ولكنمثال/ لو أردنا دراسة ظاهـرة الت
طريقة تنفس وميكانيكية التنفس تختلف من كائن إلى آخر وعليه فأن اآللية تختلف واألعضاء 

 تختلف .
 


