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د عبٌر داخل حاتم.م.ا: إعداد 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات 

جامعة بغداد
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تأثير العوامل الداخمية والخارجية
.عمى تمك الوظائف  

Physiology: ( األعضاء وظائف علم)  الفسٌولوجٌا

اآلليات التي تتم بها وظائف الجسم يدرسهوالعمم  

يعني دراسة جميع الوظائف الحيوية ألعضاء وأجهزة الجسم 

كيفية عمل كل منها 

العالقة التنظيمية التي تربط وظائف
  بعضها البعضاألجهزة الحيوية  



مفهوم الفسيولوجية
 (علم وظائف األعضاء)علم الفسيولوجيةphysiology

و األعضاء عمل كٌفٌة و الحٌوٌة الجسم وظائف بدراسة ٌهتم الذى العلم هو و 
general)    العامة الطبٌة العلوم من جزء هو و المختلفة الجسمٌة األجهزة

medicine sciences)

 (فسيولوجية الحركة)الفسيولوجية الرياضيةmovement physiology

التى المدى البعٌدة و المباشرة التأثٌرات استكشاف ٌستهدف الذى العلم هو و 
 و األعضاء و العضالت وظائف على ( البدنٌة التمرٌنات) البدنٌة الحركة تحدثها

. الصحة و باللٌاقة النشاطات هذه عالقة و المختلفة الجسمٌة األجهزة

ٌهتم حٌث (األعضاء وظائف علم) الفسٌولوجٌة من فرعى مٌدان العلم هذا وٌعد 
 الرٌاضٌة النشاطات ممارسة نتٌجة الرٌاضى للفرد تحدث التى التغٌرات بدراسة
 الوظٌفٌة التغٌرات من العدٌد الى ٌتعرض الرٌاضى جسم ألن ذلك و ,المختلفة

. البدنى العمل جراء
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exercise physiologyفسيولوجيا الجهد   
الرٌاضٌة التدرٌبات أداء بعد الرٌاضى الٌها ٌصل التً الحالة معرفة ٌعنى و 

 ٌتطلب و االنجاز مرحلة الى للوصول مدروسة علمٌة برامج وفق المقننة

 مع الجهد بعد ما حالة و الراحة وقت فى الطبٌعٌة الحالة معرفة ذلك

 غٌر لحاالت ا معرفة كذلك ,الحالتٌن بٌن ما الحاصلة التغٌرات مالحظة

 ٌجب ولهذا , الجهد أدأء أثناء الرٌاضى ٌصلها قد التى المرضٌة و الطبٌعٌة

 رٌاضى أو بدنى نشاط أى ممارسة قبل الوظٌفٌة و  البدنٌة القابلٌة معرفة
 قابلٌة استثمار و (pathology) المرضٌة الحالة الى  الوصول لتجنب

 تحقٌق لغرض المرضٌة الحالة الى الوصول دون الحهد ألداء الرٌاضى
physical) االفضل واالنجاز البدنى األداء performance) .

رفع فً المهم العامل البدنً الجهد اداء خالل االعضاء وظائف دراسه وتعد 

 للقابلٌه وموافق صحٌح بشكل استخدم ما اذا الرٌاضً نجاز اال مستوي
. للرٌاضً والوظٌفٌه البدنٌه
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عدة أسابٌع أو –أو ممارسة الرٌاضة لفترات طوٌلة 

.أو استجابة غٌر مباشرة–كعملٌة تكٌف –أشهر 

Sport ) ( التمرٌن فسٌولوجٌا ) الرٌاضٌة الفسلجة

physiology) 

يدرسهوالعمم  

التغٌرات الفسٌولوجٌة التً تحدث ألجهزة الجسم الحٌوٌة وأعضائه المختلفة تحت تأثٌر 

الجهد البدنً

المؤدي لمرة واحدة كاستجابة 
Direct Responseمباشرة 

أوكنتٌجة لألداء المتكرر للجهد البدنً 

واالنتظام فً عملٌات التدرٌب الرٌاضً



6

وعلٌه من خالل اإلجابة على هذه األسئلة األربعة ٌمكن دراسة أٌة 

.موضوع من موضوعات علم الفسٌولوجً 

...فأن الدراسات الفسيولوجية تهدف أساسًا إلى 
:محاولة اإلجابة عن األسئلة اآلتية 

ماهً الوظٌفة ؟ 

ماهً العوامل المؤثرة على الوظٌفة ؟ . كٌفٌة أداء هذه الوظٌفة 

كٌفٌة اندماج هذه الوظٌفة 

.  مع الوظائف األخرى 



اإلجابة عن التساؤالت 
1-الحٌوٌة والمواد باألوكسجٌن الجسم وخالٌا أنسجة لتزوٌد الجسم أجزاء جمٌع إلى الدم ضخ… 

. األول السؤال على الجواب هو وهذا

 2-  ذلك ٌلً ثم القلب عضلة ارتخاء فترة أثناء الجسم أجزاء جمٌع من إلٌه الوارد الدم استقبال 
 الجواب …االنقباض لهذا نتٌجة الجسم أعضاء جمٌع إلى أخرى مرة الدم لٌدفع عضلته انقباض

 . الثاني السؤال على

 

3-  الظروف , الجنس , العمر )) الفرد به ٌختص ما فهً الوظٌفة على المؤثرة العوامل أما 
 . الثالث السؤال على الجواب هو وهذا ((.الخ…الرٌاضة , االنفعاالت , الحٌاتٌة

 

4-  الدموٌة األوعٌة من الدم حركة توفٌر مثل الجسم فً الحٌوٌة العملٌات بمعظم ٌرتبط القلب إن 
وغٌرها الطاقة إلنتاج الالزم والغذاء األوكسجٌن من ٌحتاجه وما الجسم أجزاء جمٌع إلى ٌنتقل لكً

 . الرابع السؤال على الجواب…

7



8

االختبارات والمقاٌٌس

: أهمٌة علم الفسٌولوجً فً المجال الرٌاضً 

.نتقاءاإل

.تقنٌن حمل التدرٌب

  .التعرف على التأثٌرات الفسٌولوجٌة للتدرٌب

 .الحالة الصحٌة


