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-واالقتصادياالجتماعي الوضع -العالميةالصحة حالة

ذلك في بما المتحركة ، القطع من العديد على يحتوي معقداً موضوعاً الحالية العالمية الصحية الحالة تعد

الصحية ، الرعاية على والحصول الوراثة ، مثل الفرد ، سيطرة عن خارجة تكون ما غالباً التي العوامل 

أي (المبنية والبيئة ، واالقتصادياالجتماعي الوضع الطبيعية ،والكوارث الوقائي ، الطب على والحصول 

من كبير بقدر األفراد يتمتع جيدة ، صحة لتحقيق العديدة التحديات من الرغم على . )اإلنسانصنع من التي 

الصحية األطعمة وتناول البدني النشاط زيادة تعد المثال ، سبيل على ورفاههم. صحتهم على السيطرة 

مراكز (العامة الصحة تحسين نحو فورية فوائد لها والتي تقريباً شخص أي متناول في بسيطتين خطوتين 

.)أ2020 منها ، والوقاية األمراض على السيطرة 

-المراضة-

-الوفياتمعدل -

-التوازن-

األفراد مساعدة فإن ذلك ، ومع شخصياً. قراراً يزال ال ال ، أم صحية عادات في االنخراط األفراد اختار سواء

الجهود . tnessفي محترفاً لكونك ومكافأة قيمة الجوانب أكثر من هما النجاح على العمالء وتحفيز البدء على 

استغاللها يتم الوفيات معدل والمرض لتقليلالبدني ، والنشاط الرياضة ممارسة ذلك في بما الوقائية ، 

البدنية اللياقة محترفو يتمتع تقريباً. السكان من شريحة كل قبل من العالم أنحاء جميع في كاف ٍبشكل 

المجال.هذا في إيجابي تأثير إلحداث هائلة بفرصة 

والمرضالصحة تعريف
على وتركز المتحدة لألمم التابعة الدولية العامة الصحة وكالة بصفتها  )(WHOالعالمية الصحة منظمة تعمل

العامة الصحة إدارة العالمية الصحة منظمة اعتبار يمكن الرفاهية. وجهود الدولية العامة الصحة وتعزيز تطوير 

والعقلي الجسدي الرفاه من حالة "أنها على الصحة  )1948(العالمية الصحة منظمة تنكر العالم. في 

."العدمأو المرض غياب مجرد وليس الكامل ، واالجتماعي 

لتعديل المستمرة اإلنسان جسم حاجة بسبب التغير دائمة حالة هي بل ثابتة ، حالة ليست الصحة

( )1-3الشكل (المتغيرة البيئات أو األعضاء ، وظائف علم في والتغيرات والخارجية ، الداخلية المواقف 
 ، 2014Misselbrook( . إجراء األمر ، لزم وإذا لإلجهاد ، لالستجابة فريد بشكل اإلنسان جسم تصميم تم

حيث ، التوازنتسمىالعملية هذه الفسيولوجي. واألداء المثلى الصحة على للحفاظ الالزمة التغييرات 

والمهام المحيطة بالبيئة يتعلق فيما نسبياً مستقر توازن على للحفاظ باستمرار اإلنسان جسم يسعى 

ألدائها.المطلوبة المنتظمة 

الصحةطيف 1-3 الشكل

-
-

-
-
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تدريبيةنصيحة -

الموضوعية. بمالحظاتك قارنه ثم 1-3 الشكل في الموضح النطاق في أنهم يعتقدون الذي المكان عن اسألهم العمالء ، مع عملك أثناء التغير. ودائمة ديناميكية عملية الصحة

طبي.أخصائي إلى عميلك إحالة يجب كان إذا ما لتحديد أو فردية ، تدريب برامج لتصميم نهجك توجيه في للمساعدة المعلومات هذه استخدم 

تكون أن يمكن أو الجسم من واحدة منطقة األمراض تصيب أن يمكن الجسم. من جزء وظيفة أو بنية على سلباً تؤثر طبيعية غير حالة أي يشمل مرض لـ عام إنكار

 ، )المعديةغير أي (المعدية غير أو المزمنة ، األمراض األمراض: من أساسيان نوعان هناك . )السرطانمن مختلفة أشكال أي (الجسم من جزء كل تصيب جهازية 

التالي:النحو على المزمنة األمراض  )أ2018 (العالمية الصحة منظمة تنفي بينما  ، uبفيروس اإلصابة مثل حاالت الحاد المرض يفسر الحادة. واألمراض والمرض 

المزمنة ، األمراض باسم أيضاً المعروفة  ، )(NCDsالسارية غير األمراض تميل

الوراثية العوامل من مجموعة نتيجة وهي األمد طويلة تكون أن إلى 

هي المعدية غير لألمراض الرئيسية األنواع والسلوكية. والبيئية والفسيولوجية 

 )الدماغيةوالسكتة القلبية النوبات مثل (الدموية واألوعية القلب أمراض 
الرئوي االنسداد مرض مثل (المزمنة التنفسي الجهاز وأمراض والسرطان 

السكري.ومرض  )والربوالمزمن 

معرفتكامتد -

المزمنةمقابل الحادة األمراض

المعزولة الهوائية الشعب التهاب نوبة المثال ، سبيل على قصيرة. زمنية فترة في منها والشفاء عالجها ويمكن فجأة تحدث طبية حالة أي هو الحاد الطبي المرض أو الحدث

تتطور أن يمكن عالج ، دون تركت إذا ذلك ، ومع ذلك. نحو أو أسبوع غضون في حلها يتم ما وعادة والراحة ، الحيوية بالمضادات بسهولة عالجها يمكن حادة طبية حالة هي 

خطورة.أكثر مزمنة مشاكل إلى الحالة 

طريق عن عموماً المزمنة األمراض من الوقاية يمكن ال أكثر. أو أشهر 3 لمدة تستمر ما وعادة تماماً ، عالجها يمكن ال أو طويلة لفترة تستمر طبية حالة هو المزمن المرض

الشعب التهاب لنوبات عرضة التدخين من طويل تاريخ لديهم الذين األفراد يكون المثال ، سبيل على الوقت. بمرور تختفي ال أنها كما باألدوية ، عالجها أو اللقاحات 

المزمن.الهوائية الشعب التهاب نحو األحيان من كثير في تتطور أن يمكن والتي الحادة ، الهوائية 

في والمشاركة صحي غذائي نظام اتباع بسيطين: شيئين خالل من المزمنة األمراض من واسعة مجموعة تجنب يمكن أنه اعتبارهم في يضعوا أن العالج لمهنيي المهم من

السريعة الوجبات من أساساً يتكون غذائياً نظاماً ويأكل متكيف ، وغير أساسي ، بشكل مستقراً يكون الذي الشخص إن جسدياً. للبقاء بانتظام الرياضية التمارين ممارسة 

.)b)، 2020a، 2020CDCبانتظام نشطاً ويظل صحياً غذائياً نظاماً يتبع الذي الشخص من أكثر مزمن بمرض لإلصابة عرضة أكثر سيكون 
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التاجي ، الشريان مرض . )ب2018 العالمية ، الصحة منظمة ( )1-4الشكل (مزمنة وحاالت أمراض أنها على اليوم العالم في للوفاة الرئيسية األسباب تصنف

قد األفضل الطبية العالجات وتوافر العامة الصحة جهود أن حين في والنساء. الرجال من كل لدى للوفاة الرئيسي السبب هو القلب ، أمراض من محدد نوع وهو 

حد إلى منها الوقاية يمكن المزمنة األمراض من العديد أن الحقيقة تظل الماضية ، القليلة العقود في المزمنة األمراض عن الناجمة الوفيات معدالت خفضت 

هما الحديث المجتمع في منها الوقاية يمكن التي للوفاة الرئيسيين السببين أن األبحاث أظهرت الواقع ، في وصحي. نشط حياة بأسلوب العيش بمجرد كبير 

.)1-5الشكل ( )2009al.  et Danaei ،(السمنة أو الوزن زيادة وإما التبغ تدخين 

--

للوفاةالرئيسية األسباب 1-4 الشكل

منهاالوقاية يمكن التي الوفاة أسباب 1-5 الشكل
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-الخطرعامل -المزمنةباألمراض وعالقته البدني الخمول

ذلك في بما المزمنة األمراض واإلنسانية. االقتصادية الناحيتين من مذهل ، المزمنة لألمراض العالمي التأثير

في وكذلك المتحدة الواليات في والعجز للوفاة الرئيسية األسباب هي والسكري والسرطان القلب أمراض 

اإلعاقة خالل من الحياة ونوعية األرواح في الخسائر جانب إلى العالم. أنحاء جميع في المواقع من العديد 

3 عن تزيد وحدها المتحدة الواليات في السنوية الصحية الرعاية تكاليف فإن المزمنة ، باألمراض المرتبطة 

عالج على البالد في الصحية الرعاية نفقات من ٪ 90 تطبيق يتم ذلك ، على عالوة وتتزايد. دوالر تريليونات 

.)2014Misselbrook ، (وعقلية مزمنة صحية حاالت من يعانون الذين األفراد 

معرفتكامتد -

4 كل من 3 من يقرب ما ولكن مزمنة ، صحية بحالة اإلصابة أسباب أكبر أحد المستقر غير الحياة نمط يعد

كان إذا عما النظر بغض بها. الموصى البدني النشاط إرشادات يستوفون ال المراهقين من 80٪ من وأكثر بالغين 

تحسين نحو طويال ًشوطاً تقطع أن يمكن البدني النشاط ممارسة فإن مزمن ، مرض من يعاني ما شخص 

األصحاء األشخاص مبادرة تعمل . )2018األمريكية ، اإلنسانية والخدمات الصحة وزارة (الحياة ونوعية الصحة 

بجد العالم أنحاء جميع في المماثلة والبرامج  )2014(األمريكية اإلنسانية والخدمات الصحة وزارة من 2020 

من بمزيد الجمهور لتزويد الحكومية والمؤسسات المشرعين مع الشراكة خالل من اإلحصائية تلك لتغيير 

يصبح حتى المشي ومسارات الدراجات وممرات المتنزهات مثل لألنشطة ، صديقة بيئات إلى الوصول 

نشاطاً.أكثر األشخاص 

األوان فوات حتى أحد يالحظها أن دون المزمن للمرض الواضحة العالمات تمر الحاالت ، معظم في لألسف ،

هي  )ظهورهابعد المزمنة الصحية الحاالت عالج أي (الثانوية الوقاية أن من الرغم على األحيان. من كثير في 

الهدف هي تزال ال  )الحاالتتطور قبل العالج أي (األولية الوقاية أن إال بشدة ، به ويوصى للتطبيق قابل نهج 

والثانوية األولية الوقاية في مهمان الرياضية والتمارين المنتظم البدني النشاط المثال ، سبيل على المفضل. 

الهوائي التكييف خالل من قياسه تم كما المنتظم ، البدني النشاط يكون ربما المزمنة. األمراض من 

.)2009بلير ، (والمرض والعجز للوفاة شامل مؤشر أقوى الهوائي ، والتكيف 

مدار على لديهم الدموية واألوعية القلب تضخم مستويات على يحافظون الذين األفراد فإن آخر ، منظور من

 .2012al ،(مرات أربع إلى بمرتين بسببها المبكرة الوفاة أو القلب بأمراض لإلصابة عرضة أقل يكونون حياتهم 
 et Reimers( . أساسياً جزءاً الرياضية والتمارين البدني النشاط في المنتظمة المشاركة على التشجيع يعتبر

السلبي التأثير في يفكر أن المرء على كان إذا العالم. أنحاء جميع في وإدارتها المزمنة األمراض من الوقاية من 

الرعاية تكلفة وزيادة األجور فقدان مثل العالميين ، واالقتصاد الصحة على البدني النشاط لقلة العام 

على يتحركون الناس جعل هو التكلفة حيث من وفعالية بسهولة المتاحة التدخالت أكثر أحد فإن الصحية ، 

الرعاية تكاليف من دوالر مليار 117 حوالي تعُزى أن يمكن المتحدة ، الواليات في الواقع ، في منتظم. أساس 

أن المرجح ومن اليومية ، حياتهم في كافياً بدنياً نشاطاً يمارسون ال الذين األشخاص إلى السنوية الصحية 

المتحدة الواليات لكن . )2019منها ، والوقاية األمراض على السيطرة مراكز (االرتفاع في المبلغ هذا يستمر 

.)2012وآخرون ، هاالل ( )1-6الشكل (تجاهلها عدم يجب عالمية مشكلة البدني الخمول يعد وحدها. ليست 

...البدني الخمول انتشار 1-6 الشكل

2018 ، (المتحدة الواليات في وتكلفة انتشاراً الصحية الحاالت أكثر بين من المزمنة األمراض تعد

Raghupathi & Raghupathi(  مع بالشراكة هارفارد جامعة أجرتها دراسة في أيضاً. العالم مستوى وعلى

لـعالمية اقتصادية خسارة عن مسؤولة ستكون المزمنة األمراض أن قدرت العالمي ، االقتصادي المنتدى 

-



ويتأثر مذهل ، العالمي التأثير . )2011وآخرون ، بلوم (2030 عام بحلول دوالر تريليون 47 حوالي

عوامل منبها يرتبط وما المزمنة لألمراض المتزايد باالنتشار المجتمع مستويات جميع على األفراد 

.الخطر
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-الكوليسترول-حرج-

يكون أن الضروري من أكثر ، أو مزمنة صحية حالة مع يتعاملون الذين السكان من الكثير وجود مع

بانتظام الرياضية التمارين ممارسة تؤدي أن يمكن شيوعاً. األكثر بالحاالت دراية على العالج في المتخصصون 

يجب ذلك ، ومع مزمنة ؛ بأمراض المصابين األشخاص حياة نوعية تحسين إلى الصحي الحياة نمط وتغيير 

تصريح على حصلوا قد المصابين األفراد أن من دائماً التأكد الصحية الرعاية مجال في المتخصصين على 

جديد.عالج نظام في البدء قبل آخر مرخص صحية رعاية مقدم أو طبيب قبل من الرياضة لممارسة 

والسمنةالزائد الوزن

يحمل الحالتين ، كلتا في صحياً. أو طبيعياً يعتبر مما أكبر الجسم وزن إلى تشير بدانة و الوزن زيادة الشروط

من العديد ولها حدة أكثر السمنة فإن ذلك ، ومع صحته ؛ على سلباً تؤثر قد الجسم في زائدة دهوناً الفرد 

بأمراض اإلصابة خطر من كبير بشكل السمنة أو الوزن زيادة تزيد بها. المرتبطة الجسيمة الصحية المخاطر 

 ، )الدمضغط ارتفاع (الدم ضغط وارتفاع والسرطان ، والسكري ، الهيكلية ، العضلية االضطرابات مثل مزمنة ، 

c، 2018؛ 2017Collaborators Obesity  2015GBD ،(القلب وأمراض الكوليسترولالدم.ضغط وارتفاع 

Organization Health World(.

كتلة مؤشر هو والسمنة الوزن زيادة من للتخلص دولياً المستخدم العام المقياس فإن للبالغين ، بالنسبة

الشخص وزن بقسمة إما حسابها يتم ووزنه. الشخص طول بين بسيطة مقارنة عن عبارة وهو  ، )(BMIالجسم 

بالبوصة الطول مربع على بالجنيه الجسم وزن قسمة أو باألمتار الشخص ارتفاع مربع على بالكيلوجرام 

703.في والضرب 

2)]م(االرتفاع [ ÷ )كجم(الوزن  =الجسم كتلة مؤشر المترية: الصيغة ◆

2)]بوصة(االرتفاع [ ÷ )رطل(الوزن  ×703  =الجسم كتلة مؤشر اإلمبراطورية: الصيغة ◆

)2015Nuttall ، (1-1 الجدول في والسمنة الوزن لزيادة الكالسيكية الجسم كتلة مؤشرات على العثور تم
.

الجسمكتلة مؤشر تصنيف 1-1 جدول

التصنيفالمرضمخاطرالجسمكتلة مؤشر

الوزننقصزيادة18.5<

صحيوزنقليل24.9- 18.5

الوزنزيادةزيادة29.9- 25.0

سمينعالي34.9- 30.0

IIالسمنةجداعالي39.9- 35.0

IIIالسمنةللغايةمرتفع40.0 ≥

-
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يعانون الذين األشخاص عدد تضمين عند اليوم. نواجهها التي العامة الصحة مشاكل أصعب من البدني ، النشاط وقلة التغذية سوء بسبب السمنة ، تكون ربما

الذي المعدل ولكن مسبوقة غير مستويات إلى بالفعل الحالية األعداد وصول على األمر يقتصر ال السمنة ، من يعانون الذين أولئك إلى باإلضافة الوزن زيادة من 

و 1980 عامي بين عام ؛ كل سوءاً تزداد أنها ويبدو مذهلة والسمنة الزائد للوزن العالمية الصحية اآلثار كبير. النامية المناطق معظم في سنوياً كالهما به يتزايد 

من يعانون أنهم على اآلن طفل مليون 100 و بالغ مليون 600 من أكثر تصنيف مع دولة ، 70 من أكثر في الضعف من بأكثر السمنة معدالت زادت 2015 ، 

.)2015Hu & Hruby ،  ؛ 2017Collaborators Obesity  2015GBD ، ( )الوزنزيادة أنه على المصنف األكبر العدد يشمل ال (العالم أنحاء جميع في السمنة 

حرج-

كتلة مؤشر يعتبر السكان ، من كبيرة أعداد تحليل عند البالغين. أعمار ولجميع الجنسين لكال متماثل ألنه والسمنة الزائد للوزن عملية القياسات أكثر الجسم كتلة مؤشر يوفر

والسمنة.الوزن زيادة مستويات لتقدير وموثوقة صحيحة أداة الجسم 

يمكن المثال ، سبيل على فردي. أساس على األشخاص فحص عند الجسم في الدهون لتكوين وموضوعية دقة أكثر قياسات عن بديال ًليس الجسم كتلة مؤشر فإن ذلك ، ومع

مؤشر خالل من المفرطة السمنة من يعانون أنهم على الخطأ طريق عن الدهون من الخالية العضلية الكتلة من جداً عالية مستويات لديهم الذين النخبة الرياضيين تصنيف 

تقييمات في النظر وينبغي انطالق ، نقطة مجرد الجسم كتلة مؤشر حساب يعد السبب ، لهذا الجسم. في الدهون من جداً القليل لديهم أن من الرغم على وحده ، الجسم كتلة 

الوزن.إنقاص رحلة في هم الذين العمالء مع األخرى الجسم تكوين 

خالل من كبير. إيجابي تأثير إحداث الطبيعي العالج ألخصائيي يمكن حيث العامة الصحة مجاالت من واحداً مجاالً والسمنة الوزن زيادة تمثل جيدة. أخبار هناك ولكن

الشخصيون المدربون السمنة. أو الوزن لزيادة الصحية المخاطر تقليل يمكن الصحي ، األكل إرشادات واتباع النشاط وزيادة السلوكيات تغيير على العمالء تدريب 

الوطني السجل أجراها رئيسية لدراسة وفقاً الطويل. المدى على عليه الحفاظ أيضاً ولكن الوزن إنقاص على فقط ليس عمالئهم لمساعدة فريد وضع في المعتمدون 

بممارسة أفادوا الذين  ٪)90 (المشاركين غالبية فإن  ، )المتحدةالواليات في بنجاح الوزن فقدان على حافظوا الذين لألشخاص جارية دراسة أكبر (الوزن في للتحكم 

.)2012al.  et Ogden ،(سنوات عدة مدى على كبير بشكل الوزن فقدان على حافظوا يومياً واحدة ساعة بمعدل باستمرار الرياضة 
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قلبيمرض
-الدماغيةالسكتة -

الدموية واألوعية القلب مشاكل من العديد يصف واسع مصطلح هو ه الدمويةواألوعية القلب أمراض

. القلبضربات انتظام عدم و ، القلبصمام مشاكل و قلبيةسكتة و قلبيةأزمة و حدودمثل حاالت ويتضمن 

يتميز . )2017وآخرون ، بنيامين (اإلقفاري القلب مرض هوالحاالت لهذه شيوعاً األكثر الجذري السبب 

إليه يشار ما وهو واألكسجين ، بالدم القلب تزود التي التاجية الشرايين بضيق القلب تروية نقص مرض 

القلب.أمراض مناقشة عند عادة 

-قلبيةنوبة -

-قلبيةسكتة -

-القلبصمام مشكلة -

التي العملية هي  )1-7الشكل (الشرايين تصلب

إلى يؤدي مما الشرايين ، في البالك بها يتشكل 

الدماغ.أو القلب إلى الدم تدفق انخفاض 

القلب أمراض أنواع أكثر الشرايين تصلب يعد

النوبات إلى مباشرة يؤدي أن يمكن والذي شيوعاً 

بسبب يحدث ما عادة الدماغية. والسكتات القلبية 

تعاطي مثل الخطر ، عوامل من مجموعة وجود 

واالستخدام البدني ، النشاط وقلة والسمنة ، التبغ ، 

الدم ، ضغط وارتفاع المخدرات ، أو للكحول الضار 

ومرض الدم ، في الكوليسترول نسبة وارتفاع 

وسوء المزمن ، واإلجهاد 2 ، النوع من السكري 

التغذية.

-القلبضربات انتظام عدم -

-اإلقفاريالقلب مرض -

-الشرايينتصلب -

لكل للغاية مكلفة ككل المزمنة األمراض أن حين في

الناجمة النسبة فإن العالم ، أنحاء جميع في السكان 

األول السبب إنه مذهلة ؛ وحدها القلب أمراض عن 

للوفاة ،

مرض أي من أكثر األرواح في الخسائر عن مسؤول

ذلك ، ومع . )2013al.  et Finegold ،(آخر مزمن 

أيضاًعالية فهي 

أن باستمرار الدراسات أظهرت منه. الوقاية يمكن

من الهوائية قوتهم على يحافظون الذين األفراد 

مدار على والمستمرة المنتظمة التمارين خالل 

(القلب بأمراض اإلصابة خطر من يقللون حياتهم 
، 2017al.  et Brunjes 2012 ،  ؛Kokkinos ؛ 

، 2006al.  et Warburton( . ذلك ، إلى باإلضافة

إصابتهم تشخيص تم الذين ألولئك بالنسبة 

تقلل المعتادة التمارين أن يبدو القلب ، بأمراض 

ذلك في بما إضافية قلبية أحداث حدوث خطر من 

(الثانوية للوقاية مهم عنصر وهي - القلبية النوبات 
.)2013وآخرون ، داردن 

الشرايينتصلب 1-7 الشكل

-
-

-
-

-
-

-
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 )االنفتاحأي (التمدد على القلب شرايين تشجيع مثل اإليجابية ، الفسيولوجية التغيرات يعزز التمرين أن كما
والتمارين البدني للنشاط العام التأثير . )2015Sturek & Bruning ، (الدم تدفق يحسن مما أكبر ، بسهولة 

وجود عدم أو وجود عن النظر بغض ومثير ؛ كبير تأثير القلب بأمراض اإلصابة مخاطر من الحد على الرياضية 

في المشاركة على بالغ شخص كل تشجيع يجب الموجودة ، الخطر وعوامل اإلقفارية القلب أمراض 

.)2012أغاروال ، (حياته مدار على المنتظمة التمارين 

-البدنيالنشاط -

-الدمضغط ارتفاع -

-)(SBPاالنقباضي الدم ضغط -

-)(DBPاالنبساطي الدم ضغط -مساعدرمز -

البدنيالنشاط مقابل التمرين

القدرة تحسين أو الوزن فقدان مثل البدني ، التكيف الستنباط البشرية للحركة ومخطط منظم شكل هو التمرين

تحدث أن يمكن السباحة. أو الجري أو الدراجات ركوب أو األثقال رفع التمارين أمثلة من القوة. أو التحمل على 

جماعي.إطار في أو بمفردها إجراؤها أيضاً ويمكن الخارج في أو الرياضية األلعاب صالة بيئة في التمرين برامج 

الترفيهية الرياضات أو الحديقة في العمل أو المشي مثل الطاقة ، تستهلك التي الحركة إلى يشير البدني النشاط

من واسعة مجموعة عبر أداؤه ويمكن متقطع أو مستمر أنه على البدني النشاط تصنيف يمكن اللعب. وقت أو 

أو عادة البدني النشاط تنظيم يتم ال العاصفة. بعد بقوة الثلج تجريف إلى الكلب تمشية من الشدة ، مستويات 

الشخص.يوم طوال طبيعية حركة يمثل بل له ، التخطيط 

الدمضغط ارتفاع

(الدماغية والسكتة القلب ألمراض الرئيسية الخطر عوامل أحد هو التحديد ، وجه على ، الدمضغط ارتفاع
انقباضي(120 /80من أكبر دم ضغط طريق عن الدم ضغط ارتفاع يصُنف . )2019العالمية ، الصحة منظمة 

إلى البدنية اللياقة اختصاصيو يحتاج . )2015Vila-Hernandez ، ( )زئبقمم (زئبق مليمتر  )انبساطي  /

السيئ الغذائي النظام مثل الخطر ، عوامل تعديل على العمالء وتشجيع الدم ضغط بارتفاع الوعي تعزيز 

التبغ.وتعاطي البدني النشاط وقلة 

معرفتكامتد -

ينقبض. أو القلب ينبض عندما األخرى الدموية واألوعية الشرايين في الضغط هو  )(SBPاالنقباضي الدم ضغط

المسجل. )األعلى(األول الرقم إنه 

حالة في القلب يكون عندما األخرى الدموية واألوعية الشرايين في الضغط هو  )(DBPاالنبساطي الدم ضغط

المسجل. )السفلي(الثاني الرقم هو هذا النبضات ؛ بين أو راحة 

التالي:النحو على الدم ضغط يصنف

زئبقملم 120 /80من أقل : )صحي(عادي ◆

زئبقملم 80 من أقل واالنبساطي 129 و 120 بين االنقباضي مرتفعة: ◆

زئبقملم 89 و 80 بين االنبساطي أو 139 و 130 بين االنقباضي الدم: ضغط ارتفاع من األولى المرحلة ◆

أعلىأو زئبق ملم 90 االنبساطي أو أعلى أو 140 االنقباضي الدم: ضغط ارتفاع من الثانية المرحلة ◆

ويلتون (زئبق ملم 120 من أكبر االنبساطي أو   /و180 من أكبر االنقباضي الدم: ضغط ارتفاع أزمة ◆

)2018وآخرون ، 

يكون عندما فقط يتضاعف ال الدموية واألوعية القلب مضاعفات حدوث خطر أن إلى العلمية الدالئل تشير

مع بالتناسب أيضاً يزيد بل الطبيعية ، المستويات من مزمن بشكل أعلى واالنبساطي االنقباضي الدم ضغط 

تستخدم التي المحدثة اإلرشادات تصميم تم . )2002Collaboration Studies Prospective ،(العمر تقدم 

التي الصحية السلوكيات وتعزيز مبكر وقت في الوعي لزيادة الدم ضغط الرتفاع التحفظي اإلنكار من المزيد 

.)2018وآخرون ، ويلتون (التشخيص إلى الوصول تم إذا عليه والسيطرة الدم ضغط ارتفاع منع إلى تهدف 

-
-

-
-
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بصحة المرتبطة العوامل يحسن التمرين أن ثبت لقد بانتظام. الرياضية التمارين ممارسة صحية مستويات عند الدم ضغط على للحفاظ فرد لكل المفيدة الطرق من

والحبوب الخضار من الكثير مع بالنباتات غني غذائي نظام اتباع فإن ذلك ، إلى باإلضافة . )2011نام ، (الدم ضغط انخفاض إلى يؤدي مما الدموية ، واألوعية القلب 

الدم ضغط لتقليل باألدلة المسندة األخرى الممارسات توصيات تتضمن . )2015al.  et Siervo ،(الدم ضغط خفض في ملحوظ بشكل يساعد والفاكهة الكاملة 

الكحول.تعاطي في واإلفراط التدخين من كل وتجنب اإلجهاد من الحد تقنيات تعلم عليه والسيطرة 

تشخيص تم الذين لألفراد بالنسبة . )2016وآخرون ، ريفيرا كاربيو (زئبق ملم -9 4  بمتوسط االنقباضي الدم ضغط خفض إلى البدني النشاط زيادة تؤدي أن يمكن

الغذائي ، النظام وتحسين التدخين ، عن اإلقالع المثال ، سبيل على (العام الحياة نمط تعديل من مزيج هو للعالج النموذجي النهج فإن الدم ، ضغط بارتفاع إصابتهم 

النظر عند ذلك ، ومع حاد. بشكل عليه والسيطرة المرتفع الدم ضغط لخفض مناسبة غير وحدها لها المخطط التمارين تكون ما عادة ًواألدوية.  )البدنيالنشاط وزيادة 

على إيجابي تأثير له ذلك وكل والقلق ، التوتر وتقليل الدم ، تدفق وتحسين فيه ، والتحكم الجسم وزن خفض على أيضاً الرياضية التمارين تساعد األكبر ، الصورة إلى 

.)2017آل ،  et) Silva-Moraesالطويل المدى على عليه والسيطرة الدم ضغط خفض 

الكوليسترول

مستويات تزيد والنامي. المتقدم العالم من كل في المرض لعبء رئيسي سبب هو  )الدمشحميات عسر باسم طبيا إليه يشار (الكلي الكوليسترول ارتفاع

شمعية مادة الكوليسترول . )2018al. et Park ،؛ c)، 2020CDCالدماغية والسكتة القلب بأمراض اإلصابة مخاطر من مزمن بشكل المرتفعة الكوليسترول 

جسم ينتج ومتوازن ، صحي غذائي نظام تناول عند الدهني. البروتين باسم والمعروفة الدهنية ، واألحماض البروتين من مزيج من وتتكون الدم في موجودة 

العصبي.الجهاز ودعم الدم في المنتجات وحمل السليمة الخاليا لبناء الكوليسترول إلى اإلنسان جسم يحتاج به. الخاص الضروري الكوليسترول كل اإلنسان 

نيلسون ، (القلب بأمراض الشخص إصابة خطر من يزيد أن ويمكن الدموية األوعية في دهنية رواسب تكوين إلى المزمن الكوليسترول ارتفاع يؤدي أن يمكن

رئيسي مكون ألنه األمراض ، من والوقاية الصحة لتعزيز متكرر بشكل الكوليسترول مراقبة يجب أنه إال حيوية ، جسدية وظيفة يؤدي أنه من الرغم على . )2013

الشرايين.تصلب إلى يؤدي اللويحة في 

معرفتكامتد -

"السيئ"و  "الجيد"الكوليسترول
الذي الكثافة ، منخفض الدهني البروتين كوليسترول يميل . )(HDLالكثافة عالي الدهني والبروتين  )(LDLالكثافة منخفض الدهني البروتين الجسم: في الكوليسترول من رئيسيان نوعان يوجد

أشكال من شكل هو التحديد ، وجه على الضار ، الكوليسترول . )2013نيلسون ، (الدموية واألوعية القلب بأمراض اإلصابة مخاطر زيادة إلى  ، "الضارالكوليسترول "باسم أحياناً إليه يشار 

.)2004al. et O'Keefe ،( )ديسيلتر  /مجم(ديسيلتر لكل ملليجرام 100 من أقل  LDLمستويات تكون أن يجب المثالية ، الناحية من الشرايين. تسد التي اللويحة يشكل الذي الكوليسترول 

إزالة في يساعد الواقع في وهو الضار الكولسترول مثل الشرايين انسداد إلى ميل لديه ليس . "الجيدالكوليسترول "باسم أحياناً  HDLكوليسترول إلى يشار أخرى ، ناحية من

يجب ديسيلتر ،   /مجم100 من أقل إلى  LDLمستويات خفض مع بالتزامن القلب ، بأمراض اإلصابة مخاطر تقليل في للمساعدة الجسم. من الضار الكوليسترول بعض 

 .)2001Services Human and Health of Department US ،؛ 2018al. et Grundy ،(ديسيلتر   /مجم60 حوالي عند  HDLبمستويات االحتفاظ 

التمرين وكثافة ومدة األمثل التكرار من تماماً متأكدين ليسوا الباحثين فإن ذلك ، ومع الدم ؛ في الكوليسترول نسبة ارتفاع تقليل في يساعد التمرين أن ثبت

اإلصابة خطر من يزيد مما الجسم ، في الضار الكوليسترول كمية زيادة إلى الوزن زيادة تميل . )2014وآخرون ، مان (الكوليسترول مستويات لتحسين 

القلب.بأمراض 
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إلى الدم في السكر مستويات في والتحكم الوزن تقليل في للمساعدة الرياضية التمارين استخدام يؤدي أن المرجح من

القلب بأمراض اإلصابة مخاطر وبالتالي ، الكثافة ، منخفض الدهني البروتين كوليسترول مستويات في إيجابي انخفاض 

أن يمكن الكثافة عالية التمارين في بانتظام يشاركون الذين األفراد أن الدراسات أظهرت ذلك ، من العكس على عام. بشكل 

2017Xu & Wang ، (للقلب صحية مستويات إلى لديهم  )(HDLالكثافة عالي الدهني البروتين كوليسترول مستوى يرفعوا 

(.

-السكريداء -

-الجلوكوز-

-األنسولينمقاومة -

السكريداء

، الجلوكوزخاص بشكل للكربوهيدرات الغذائي التمثيل على الجسم قدرة على يؤثر مرض هو السكري داء

مرض من قليلة أنواع هناك الطاقة. إلنتاج مباشرة الخاليا تستخدمها التي الكربوهيدرات أشكال أبسط 

من السكري مرض مع كبير. بشكل الجسم فسيولوجيا على نوع كل ويؤثر 2 ، والنوع 1 النوع مثل السكري ، 

هرمون وهو  ، )اإلطالقعلى األنسولين أي ينتج ال أو (األنسولين من يكفي ما البنكرياس ينتج ال 1 ، النوع 

في الجلوكوز يرتفع أن يمكن األنسولين ، بدون الطاقة. في الستخدامه الخاليا إلى الجلوكوز نقل على يساعد 

يكون ما عادة ًالصحية. المضاعفات من العديد يسبب مما خطيرة ، مستويات إلى  )الدمفي السكر أي (الدم 

أن يمكن ذلك ، ومع فعال. بشكل منعه شخص ألي يمكن شيئاً وليس وراثياً األول النوع من السكري مرض 

نسبة إدارة تحسين على األول النوع من السكري بداء المصابين األشخاص المنتظمة التمارين تساعد 

.)2020Association Diabetes American ، (كبير بشكل الحياة ونوعية الدم في الجلوكوز 

-سرطان-

صحيح بشكل استخدامه يتم ال ذلك ، ومع األنسولين. ينتج الجسم يزال ال 2 ، النوع من السكري مرض مع

في مزمن بشكل  )التحديدوجه على السكر (الزائدة الكربوهيدرات استهالك يتم عندما الخاليا. قبل من 

الدم. في السكر نسبة تنظيم في للمساعدة األنسولين من عالية مستويات إنتاج يجب الغذائي ، النظام 

مما أكثر بالفعل لديها يكون عندما الخاليا إلى الجلوكوز توصيل باستمرار الزائد األنسولين يحاول عندما 

تصبح أن بمجرد . األنسولينمقاومة تسمىالحالة هذه له. االستجابة عن الخاليا تتوقف استخدامه ، يمكنها 
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غير الدم في السكر مستويات إلى يؤدي قد مما األفراد ، لهؤالء بالنسبة للغاية صعباً أمراً الدم في السكر 

الصحية.المضاعفات من متنوعة ومجموعة المنضبطة 

وكذلك للغاية ، مرتفعاً - 2 النوع وخاصة - وعالجه السكري مرض لتشخيص العالمي االقتصادي التأثير يعتبر
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الوقاية في حيوياً أمراً الرياضة وممارسة المنتظم البدني النشاط يعد . )2015ودرويش ، خروبي (العالم حول 
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تشخيصهم.تم الذين األفراد صحة تحسين 

سرطان

تنمو أن يمكن أورام عنه ينتج ما وغالباً طبيعي ، غير بشكل الجسم خاليا فيه تنمو مرض هو سرطان ببساطة،
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صحي.غذائي 
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.)2017al.  et Segal ،(واحد شهر مدار 

-
-

-
-
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اإلصابة خطر من كبير بشكل تقلل أن األنشطة هذه لكل يمكن البدني ، النشاط زيادة إلى باإلضافة

والخضروات بالفواكه غني غذائي نظام وتناول الزائد ، الوزن وفقدان التبغ ، استخدام تجنب بالسرطان: 

الكحول.استهالك من والحد الطازجة ، 

المزمناالنسداد -

)(COPDالرئة مرض
-

-اإلندورفين-التنفسيالجهاز أمراض

تتميز التي المزمنة التنفسي الجهاز الختالالت شامل مصطلح  )(COPDالمزمن الرئوي االنسداد مرض

تماماً األعراض هذه عكس يمكن ال الرئة. لوظائف سريع وتدهور الهواء ، تدفق وتقييد التنفس ، في بضيق 
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مرض أن يقُدر 2030 ، عام بحلول المزمن. الرئوي االنسداد مرض على أمثلة المزمن الهوائية الشعب 

 & 2018Hurst ، (العالم أنحاء جميع في للوفاة رئيسي سبب ثالث سيصبح المزمن الرئوي االنسداد 
Quaderi(.

المزمنة الصحية الحاالت من العديد من المزمن الرئوي االنسداد بمرض المصابون األفراد يعاني ما غالباً

مستقل مؤشر ذاته حد في وهو بالصحة ، متعلقة أقل حياة جودة لديهم يكون ما غالباً وبالتالي ، المصاحبة. 

االنسداد مرض يعتبر ال التشخيص ، بمجرد . )2011al.  et Janssen ،(والوفيات المستشفى دخول على 

يكون أن يمكن ذلك ، ومع الشخص. حياة مدى على طبيا تدار ذلك ، من بدال للشفاء ؛ قابال ًالمزمن الرئوي 

الجهاز أمراض من يعانون الذين األفراد على إيجابية تأثيرات البدني النشاط وزيادة الحياة نمط لتعديل 

مجموعات تتضمن التي الخفيفة الهوائية التمارين بممارسة يوصى التحديد ، وجه على المزمنة. التنفسي 

يومياً السريع المشي يكون أن يمكن األكسجين ؛ استخدام على القدرة تحسين في للمساعدة كبيرة عضلية 

.)2016al.  et Bender ،(المزمن الرئوي االنسداد بمرض المصابين لألشخاص التمارين أشكال أفضل أحد 

عصبىضغط

باستمرار. والتكيف االستجابة إلى والحاجة السريع التغيير يغذيه تعقيداً ، أكثر فيه نعيش الذي العالم أصبح

المتزايدة والطلبات االجتماعي ، التواصل ووسائل ساعة ، 24 مدار على األخبار دورات مواجهة في 

والمضاعفات بالتوتر يتأثر العالم معظم فإن للتوتر ، العالمية للمنظمة وفقاً الضغط. يتزايد لإلنتاجية ، 

في آخذة العمل مكان في اإلجهاد مستويات . )2003Wilkerson & deVries ، (باإلجهاد المرتبطة 

الضغوط زيادة عن الرئيسية العالمية االقتصادات جميع في عمال 10 كل من 6 أبلغ حيث االرتفاع ، 

ارتفاع مع أثره ، له العمل مكان في اإلجهاد وهذا . )2018al.  et Birhanu ،(العمل بمكان المرتبطة 

غير والقلق المستمر اإلجهاد . )2016Fink ، (السكان شرائح جميع بين بدورها بالتوتر المرتبطة األمراض 

. ،al) et Yaribeygiمزمنة بأمراض اإلصابة خطر من يزيد وقد والعقل الجسم من لكل ضار المدُارين 

والقلق التوتر في التحكم في تساعد الرياضية والتمارين المنتظم البدني النشاط أن ثبت فقد ذلك ، ومع

بمثابة يكون أن يمكن التمارين أو البدني النشاط أشكال من شكل أي . )2015al.  et Rebar ،(وإدارتهما 

بها تساعد التي الطرق إحدى التوتر. تخفيف في للمساعدة  "دواءأفضل "يكون وربما للضغط قوي إطالق 

بزيادة والشعور األلم بتقليل ترتبط التي اإلندورفين الدماغإطالق هي التوتر تقليل في المنتظمة التمارين 

القلب ضربات معدل خفض في المساعدة على التمرين قدرة فإن ذلك ، إلى باإلضافة والسعادة. الرفاهية 

البدني النشاط دور فإن األسباب ، لهذه والقلق. للتوتر مهماً مضاداً إجراء ًتجعله فيهما والتحكم الدم وضغط 

 & 2014Sinha ، (ومقنع واسع عليه والسيطرة اإلجهاد من التخفيف على المساعدة في الرياضية والتمارين 
Kolehmainen-Stults(.

-
-
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-والعضالتالعظمي الهيكل -اإلصابةوزيادة العضالت ضعف على دليل

-إلتواء-
الحياة مدى عبر المثلى والرفاهية الصحة لضمان حيويان أمران والصيانة التطوير والعضالت العظمي الهيكل

داخل الحركة حرية وتدعم الكلية الجسم كتلة من كبيراً قدراً الهيكلية العضلية األنسجة تمثل األفراد. لجميع 

النشاط وقلة المفرط الجلوس فإن وحدوثها ، المزمنة باألمراض اإلصابة مخاطر زيادة إلى باإلضافة البيئة. 

زيادة إلى يؤدي قد مما والهيكلية ، العضلية الجسم أنظمة في خلل حدوث في أيضاً يتسبب أن يمكن البدني 

؛ 2010al. et Owen ،؛ 2017Sluka & Law ،(األلم والرقبة. والكتف الظهر أسفل وحاالت اإلصابة خطر 

، 2011al. et Thorp(.

-األخمصيةاللفافة التهاب -

والكاحلالقدم في خلل

 & 2010Hertel ، (اليومية للحياة العادية األنشطة على وتؤثر بشدة والكاحل القدم إصابات تحد أن يمكن
Chinn( . اللفافة التهاب و االلتواء الكاحلالكاحل ومفصل القدم في شيوعاً المشكالت أكثر من اثنتان تشمل

أو شد إلى يؤدي مما يتقلب ، أو يلتوي أو الشخص كاحل يتدحرج عندما الكاحل في التواء يحدث . األخمصية

اللفافة التهاب ينطوي والساق. بالقدم وتربطها البعض ببعضها الكاحل عظام تربط التي األربطة تمزق 

اللفافة أي (القدم بأصابع الكعب عظم يربط الذي القدم أسفل الموجود النسيج التهاب على األخمصية 

المزمن.الكعب ألم إلى يؤدي ما وغالباً  )األخمصية

في والكاحل القدم تصيب التي اإلعاقات تتسبب قد لذلك ، نتيجة كله ؛ الجسم والكاحلين القدمان تدعم

وآخرون ، مينز (الظهر أسفل أو الوركين أو الركبتين مثل الجسم من أخرى مناطق في وظيفي خلل حدوث 

سابقاً ، كاحله في أصيب قد ما شخص كان إذا ذلك ، إلى باإلضافة . )2013وآخرون ، ريسكوسكي 2013 ؛ 

 2014al.  et ،(ومستقر قوي مكان إلى إلعادته بعمل القيام يتم لم إذا أخرى مرة إلصابته أكبر خطر فهناك 

Fulton( . عمالئهم أقدام وضعية مراقبة البدنية اللياقة لمحترفي بالنسبة للغاية المهم من يجعل هذا

أفضل.بشكل المناسبة الحركة أنماط تطوير من يتمكنوا حتى التمرين أثناء وكاحليهم 

-
-

-
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-
-

-
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الركبةضعف

النشاط مستوى أو العمر عن النظر بغض شخص أي على تؤثر أن يمكن شائعة شكوى هي الركبة آالم

 )المفاجئالظهور (الحادة واإلصابات المفاصل التهاب الركبة أللم المحتملة األسباب تشمل البدني. 
و الرضفياألوتار التهاب تشملشيوعاً الركبة إصابات أكثر من ثالثة أن القول يمكن . )المتكررة(واإلصابات 

الركبة آالم أشكال بعض ترتبط . )(MCLاإلنسي الجانبي الرباط تمزق و ، األماميالصليبي الرباط تمزق 

.)2016al.  et Frilander ،(المنتظم البدني النشاط ونقص السمنة أو الوزن بزيادة أيضاً المزمنة 

-الرضفيالوتر التهاب -

-األماميالصليبي الرباط تمزق -

اإلنسي الجانبي الرباط تمزق -

MCL)(
-

بشكل ووضعيتها الركبة لمحاذاة أساسي فهم التنحيف مجال في المتخصصين لدى يكون أن المهم من

أنواع من العديد من الوقاية يمكن اإلصابة. مخاطر لتقليل التمرين أسلوب مراقبة طرق إلى باإلضافة صحيح ، 

على والتعديالت الداعمة واألحذية المناسب التمرين أسلوب باستخدام الشائعة الركبة واضطرابات إصابات 

مع المنتظمة والمرونة القوة تدريبات خطط تساعد أن يمكن الضرورة. حسب البدني والنشاط التمارين 

.)2018al.  et Park ،(كبير بشكل الركبة إصابات حدوث تقليل في شامل إحماء مكون تضمين 

COMPLEX HIP-PELVIC-LUMBOوظيفة في خلل
والحوض  )الظهرأسفل منطقة (القطني الفقري العمود من  )(LPHCالقطني والورك الحوض مجمع يتكون

تشريحية بنية  LPHCيعد . "القلب"باسم عادة ًإليه ويشار الورك في الهيكلية العضلية والهياكل والبطن 

مهماً أمراً  LPHCواستقرار قوة زيادة تعد اإلنسان. جسم من والسفلي العلوي النصفين يربط ألنه مهمة 

على األطراف قدرة من تحد المستقرة غير النواة ألن اإلصابات من والوقاية الرياضي واألداء الصحة لتحسين 

 2013al. et ،؛ 2018al.  et Blaiser De ،(الورك أو الظهر أللم الفرد وتهيئ صحيح بشكل القوة إنتاج 

Granacher 2005 ،؛al. et Hewett 2002 ،؛al. et Richardson( . 80٪ من يقرب ما يعاني الواقع ، في

كما،. )2011نام ، (حياتهم خالل األقل على واحدة مرة الظهر أسفل آالم أشكال من شكال ًالبالغين من 

-
-

-



اإلصابةوزيادة العضالت ضعف على دليل 4 الدرسالبدنيةواللياقة للصحة الحديثة الحالة 1 الفصل

الكتفضعف
الكتفاصطدام -

متالزمة

-

مثل والروتينية ، البسيطة الحركات تسبب ما غالباً العمر. في الجسم تقدم مع خاصة شائع ، أمر الكتف ألم

مفاصل تكون عندما الراحة بعدم الشعور األعلى ، في ما شيء إلى الوصول أو المالبس ارتداء أو القمامة إخراج 

خاصة ًاألثقال ، رفع وتمارين الرياضات في أيضاً شائعة وإصاباته الكتف آالم مكيفة. غير حالة في الكتف 

أو الرخوة األنسجة اصطدام أو الكتف مفصل استقرار عدم بسبب الكتف مشاكل تكون قد العلوي. الرفع أثناء 

.)2005وآخرون ، ميتشل (الكتف اصطدام متالزمة باسموالمعروفة للكتف ، العظمية الهياكل 

الشد علم في المتخصصين لدى يكون أن يجب الكتفين ، تتضمن الوظيفية الحركات من العديد ألن نظراً

وتدريب الجسم من العلوي الجزء لمرونة المنتظم الروتين يساعد أن يمكن وهياكلهم. بعضالتهم عملية معرفة 

المتخصصين على يجب ذلك ، إلى باإلضافة الكتف. إصابات مخاطر تقليل في صحيح بشكل المطبق القوة 

برامج في فقط يشاركوا وأن صحيح بشكل الكثافة عالية تمارين يؤدون العمالء أن من التأكد  tnessفي 

سحب تمارين تكون أن يمكن المثال ، سبيل على الفردية ؛ وأهدافهم وأهدافهم لقدراتهم المناسبة التدريب 

الكتفين شد من متقدمة مستويات لديهم ليس الذين األفراد على خطرة المطرقة وتمارين العدوانية التأرجح 

.)2016al.  et Summitt ،(بالفعل 

والرقبةالرأس ضعف

في السبب. هي والرقبة للرأس السيئة الوضعية تكون ما وغالباً الشائعة ، األمراض من الرقبة وآالم الصداع

أو الكمبيوتر شاشات إلى النظر من طويلة فترات بسبب السيئ والرقبة الرأس وضع يكون األحيان ، من كثير 

كان إذا ما لتحديد الباحثون فيها يحقق متنامية ظاهرة هي نصية رقبة المثال،سبيل على المحمولة. الهواتف 

 2016al.  et ، ؛ 2017al.  et Gustafsson ،(الرقبة آالم في يتسبب المحمولة للهواتف المعتاد االستخدام 

Xie( . ثابتة خروج حالة في الرأس وضع يؤثر) وقد الرقبة منطقة عضالت من العديد على  )األسفلإلى النظر

الرقبة.في ألماً يسبب 

عبء زيادة إلى األمام إلى الرأس بروز يؤدي والرقبة. الرأس أللم آخر شائع سبب هي األمامية الرأس وضعية

والتي  ، )العلويةالفقري العمود منطقة (العنقي الفقري بالعمود المتصلة العضالت من العديد على العمل 

منطقة في وظيفي خلل إلى األمامية الرأس وضعية تؤدي أن يمكن الوقت ، بمرور الرأس. تثبيت على تعمل 

لألمام. مباشرة رؤية على للحصول الرأس لرفع مالئمة طرق عن والبحث التكيف الجسم يحاول حيث الرقبة 

أمام روتيني بشكل يعملون الذين األفراد من وغيرهم  Oceعمال في األمام إلى الرأس وضعية رؤية يمكن 

؛ 2015al. et Nejati ،(التركيز محاولة عند الشاشة نحو الرأس هجرة إلى طبيعي بشكل ويميلون الكمبيوتر 

، 2002al. et Szeto(.

في المستمر االنزعاج لتقليل خاصة أمامية ، رأس وضعية يظهرون الذين لألفراد مفيد التمرين أن ثبت لقد

خدمات على للحصول يسعون الذين األشخاص من كثير . )2018al.  et Sheikhhoseini ،(الرقبة 

يومهم معظم يقضون آخرون موظفون أو المحمول للهاتف معتادون مستخدمون هم  tnessفي متخصص 

عمالئهم ورقبة رأس وضع مراقبة البدنية اللياقة أخصائيي على يجب وبالتالي ، الكمبيوتر. على العمل في 

المناسبة.والحركة الحركة أنماط تدريب في والمساعدة اإلصابة مخاطر لتقليل التمرين أثناء 

-
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الصحيةالرعاية استمرارية
الرعاية صناعة لعرض منهجية طريقة  )1-8الشكل (الصحية الرعاية سلسلة تمثل

)الصحيةالرعاية إلى الحاجة سبب أي (المختلفة الدخول نقاط خالل من الصحية 
والنتائج  ، )يختارمتخصص أي المثال ، سبيل على (المقدمة الرعاية وأنواع  ، 

مجموعة الصحية الرعاية سلسلة تصف . )تحقيقهالفرد يريد ما  أي (المرجوة 

سبيل على األجل. وطويلة  )الفورية(والحادة الوقائية الصحية الرعاية احتياجات 

حين في حادة ، رعاية إصابة بسبب الطوارئ غرفة إلى الدخول يكون قد المثال ، 

وقائي.أنه على سيصنف طبيعي عالج أخصائي مع التدريب أن 

الصحة لمكونات واضح بفهم الصحية الرعاية سلسلة تسمح عام ، بشكل

لم الفرد. لسيطرة تماماً يخضع وأيها مرخصاً طبياً مقدماً تتطلب التي والعافية 

يكون عندما الطبيب إلى بالذهاب وثيقاً ارتباطاً مرتبطة الصحية الرعاية تعد 

إلى تهدف ديناميكية عملية الحديث التفسير يمثل مصاباً ؛ أو مريضاً الشخص 

المهنية الرعاية بين الجمع خالل من للحياة الكلية الجودة وإطالة تحسين 

الذاتية.الرعاية من المرتفعة والمستويات 

Shutterstock.com  /األعمالصور قرد

-

الصحيةالرعاية استمرارية 1-8 الشكل
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الوقائية الرعاية أشكال من كشكل الناس حياة في فعالين يصبحوا أن يمكن ألنهم الصحية الرعاية سلسلة من حيوياً جزءاً المعتمدون الشخصيون المدربون يعد

طبي تصريح على الحصول بعد - التمرين خالل من صحتهم تحسين على العمالء مساعدة أيضاً يمكنهم ذلك ، إلى باإلضافة اإلصابة. أو المرض منع في للمساعدة 

الصحيين المهنيين من متنوعة مجموعة مع التواصل المعتمدين الشخصيين للمدربين المهم من يجعل هذا المرض. تشخيص أو لإلصابة التعرض بعد - متخصص 

المناسب.الخبير إلى بالعميل تتعلق مخاوف أو سؤال أي إحالة يمكن بحيث المتحالفين 

المتحالفةالصحة مجال في العاملين

الشخصيون المدربون يلعب والعمالء. المرخصين الصحية الرعاية مقدمي بين الجسر هم الصحية الرعاية مجال في المتخصصون يكون الحاالت ، من كثير في

 tnessلمتخصصي المهم من اآلخرين. الصحية الرعاية مقدمي مع جنب إلى جنباً وفعالة آمنة تدريب برامج وتنفيذ تطوير على المساعدة في مهماً دوراً المعتمدون 

أمراً المتحالفين الصحيين المهنيين مع التواصل يكون أن يمكن المستقبل. في معهم يعملون قد الذين الصحية الرعاية في المتخصصين ألنواع عملية معرفة تطوير 

يتواصل ما غالباً به. الوثوق لعمالئه يمكن مجتمع وبناء الخاصة خدماته على للحصول اآلخر إلى يشير أن يمكن منهم كل ألن مزدهرة ، تجارية أعمال بناء في حيوياً 

التاليين:المتحالفين الصحيين المهنيين مع المعتمدون الشخصيون المدربون 

العديد في العمل الطبيعي العالج ألخصائيي يمكن البدني. التأهيل إعادة مجاالت من العديد في تعليمه تلقى ممارس هو الفيزيائي المعالج . الطبيعيالعالج ◆

النشاط إلى العودة على األفراد لمساعدة الرياضة أو التكييف ومرافق والمدارس المسنين رعاية ودور التأهيل إعادة ومراكز المستشفيات مثل األماكن من 

اإلصابة.بعد المنتظم 

تشخيص في للمساعدة اآلخرين الصحية الرعاية ومقدمي الطبية الطوارئ وفنيي األطباء مع جنب إلى جنباً الرياضي المدرب يعمل ما غالباً . الرياضيينالمدربين ◆

في العمل أيضاً الرياضيين للمدربين يمكن ذلك ، ومع الرياضي ؛ الطب من كجزء الرياضية الفرق مع الرياضيين المدربين من العديد يعمل وعالجها. اإلصابات 

الرياضية.بالتمارين الصلة ذات المدارس أو األماكن من متنوعة مجموعة 

العمود مقومو يستخدم الفقري. العمود بمحاذاة المتعلقة الحاالت مع أساسي بشكل يتعامل له مرخص صحية رعاية أخصائي هو العظام مقوم . العظاممقومين ◆

الشوكي.بالحبل تتصل الجسم في األعصاب جميع ألن العصبي الجهاز ضعف تخفيف في للمساعدة للفقرات اليدوية المعالجة الفقري 
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الشهادة اختبار واجتازوا المحددة والمهنية األكاديمية المتطلبات استوفوا والتغذية الغذاء في خبراء هم المسجلون التغذية أخصائيو . المسجلينالتغذية أخصائيو ◆

في متخصصين يكونون ما وغالباً المرضى ، أو العمالء من واسعة لمجموعة واالستشارات والعالج الغذائية المشورة المتخصصون هؤالء يقدم المطلوب. الوطني 

المسنين رعاية ودور المستشفيات مثل األماكن من العديد في العمل المسجلين التغذية ألخصائيي يمكن وإدارتها. المزمنة األمراض لعالج الغذائي العالج 

الرياضة.أو التكييف ومرافق والمدارس 

الرخوة واألنسجة بالعضالت عالجياً بالتالعب لهم ومرخص بالتدليك العالج يمارسون متخصصون هم المرخصون بالتدليك المعالجون . مرخصتدليك معالج ◆

ومرافق التأهيل ، إعادة مراكز مثل األماكن ، من متنوعة مجموعة في العمل المرخصين التدليك ألخصائيي يمكن الجسدي. اللمس خالل من الجسم في األخرى 

مستقل.كمقاول العمل أو الفاخرة ، الصحية والمنتجعات والمنتجعات الرياضي ، األداء 

المعتمدونالبدنية اللياقة متخصصو
جماعيين ومدربين معتمدين شخصيين مدربين البدنية اللياقة محترفو يشمل

بمعرفة يتمتع فرد هو المعتمد الشخصي المدرب وتكييف. قوة ومدربين 

عن صادرة وطنية شهادة اجتاز وقد الرياضية والتمارين التمرينات بعلوم محددة 

وتقديم سالمتهم من للتأكد العمالء بفحص يقومون وطنية. تصديق منظمة 

يساعد أيضاً ، األخرى. الحياة نمط وتغييرات التمارين لبرمجة توصيات 

األهداف تحديد خالل من العمالء تحفيز في المعتمدون الشخصيون المدربون 

البديلة.التدريبات أو للتقدم والتوصيات والمساءلة المالحظات وتقديم 

بتدريس يقوم البدنية اللياقة مجال في متخصص هو الجماعية اللياقة مدرب

لديهم كبيرة. جماعية تمارين فصول خالل من وتحفيزهم وقيادتهم األفراد 

تعليمات لتقديم الالزم والتعليم والتدريب ، المعرفة ، من مختلفة مستويات 

المختلفة.الفصل وإعدادات أشكال عبر آمنة 

Shutterstock.com/  Wavebreakmedia

أو المغلقة األماكن في الدراجات ركوب المثال ، سبيل على (الخبرة من تخصصاً أكثر مجال أو جماعي تمرين في شهادة الجماعي التدريب مدربو يحمل ما عادة ً

مدى تقييمات في يشاركون ما نادراً العمالء ألن يبدو ، ما على األصحاء األفراد على المجموعة مدرب ممارسة نطاق يقتصر . )اليوجاأو البيالتيس أو الهوائي الرقص 

جماعي.فصل حضور قبل التأقلم 

غالبية المتنافسين. للرياضيين والتكييف القوة برامج وتنفيذ تصميم في متقدمة وخبرة وتدريب بمعرفة يتمتع البدنية اللياقة في متخصص هو والتكييف القوة مدرب

مع العمل في كبيرة وخبرة الوطنية ، الشهادات من أكثر أو واحدة وشهادة التمرين ، بعلوم يتعلق مجال في جامعية درجة على حاصلون والتكييف القوة مدربي 

المحترفين.الرياضيين نخبة إلى الشباب من والقدرات ، األعمار جميع من الرياضيين مع العمل يمكنهم الرياضيين. 

المعتمدالشخصي المدرب دور

فإن يبدو ، ما على جيدة بصحة يتمتعون عمالء مع يعملون الصحية الرعاية مجال في متخصصون هم للمبتدئين المعتمدين الشخصيين المدربين أن حين في

مزمنة أمراض من يعانون الذين أولئك ذلك في بما العمالء ، من واسعة مجموعة مع للعمل مؤهلين يصبحوا أن من العديد تمكن والخبرة والتعليم اإلضافي التدريب 

بشكل ويقيسون صغيرة مجموعات في أو العمالء مع فردي بشكل عام بشكل المعتمدون الشخصيون المدربون يعمل الرياضة . بممارسة طبياً لهم السماح وتم 

تصميم يواصلون التقييمات ، هذه من الجسم. وتكوين والوضعية البدنية اللياقة تقييمات من متنوعة مجموعة خالل من العمالء لدى والضعف القوة نقاط موضوعي 

العافية.أو العافية أو الصحية أهدافهم إلى الوصول على عمالئهم لمساعدة وفعالة آمنة تمارين برامج 
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الغذائية واإلرشادات العامة الصحية المعلومات ذلك في بما العافية ، من أخرى مجاالت في عمالئهم تثقيف في أيضاً المعتمدون الشخصيون المدربون يشارك

داخل عمالئهم ، حياة نمط عادات لتقييم وقتاً يأخذوا أن المعتمدين الشخصيين للمدربين المهم من أهدافهم. تحقيق من أفضل بشكل تمكنهم التي األساسية 

الطريقة ، بهذه الطويل. المدى على الصحية غير السلوكيات تغيير على عمالئهم تساعد والتي جدواها أثبتت التي التدريب تقنيات وتطبيق الرياضية ، الصالة وخارج 

أهدافهم.تحقيق على عمالئهم لمساعدة ممكن هو ما بكل قيامهم من التأكد المعتمدين الشخصيين للمدربين يمكن 

المعتمد الشخصي المدرب اشتبه إذا لذلك. وفقاً ممارساتهم وتصميم خبرتهم مجاالت على التعرف المعتمدين الشخصيين المدربين على يجب ذلك ، إلى باإلضافة

إلى العميل ذلك إحالة المعتمد الشخصي المدرب على يجب تمرين ، برنامج في اآلمنة المشاركة من العميل تمنع أن يمكن طبية حالة من يعاني عمالئه أحد أن في 

والتخليص.للتقييم المناسب المرخص الصحية الرعاية أخصائي 
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السلوكقواعد ومدونة الممارسة نطاق
صارم لتنظيم الوظائف بعض تخضع الوظيفي. للمسمى القانونية الحدود ضمن بها القيام معين لمهني يمكن التي األشياء جميع الممارسة نطاق يمثل ببساطة ،

الممارسة نطاق يختلف ما غالباً ذلك ، على عالوة الفردية. للترجمة غموضاً أكثر بشكل أخرى وظائف تتُرك حين في المحامين ، أو األطباء مثل القانون ، بموجب 

الحدودتخطي بمجرد تماماً حظره يمكن ما منطقة في عالنية به السماح يمكن ما أخرى. إلى منطقة من أو آخر إلى بلد من معينة لمهنة 

اللياقة محترفو يقع مجاورة. أخرى بمجاالت ارتباطها خالل من ممارساتها نطاق تحديد يتم أن محددة حكومية لوائح لديها ليس التي للمهن يمكن األحيان ، بعض في

حول المتقدمة البلدان من والعديد المتحدة الواليات في معتمد شخصي كمدرب العمل بشأن ولوائح محدد قانوني تسجيل يوجد ال حين في الفئة. هذه في البدنية 

سبيل على بالصحة. المتعلقة األنشطة بعض أداء المعتمدين الشخصيين المدربين على تحظر والتي صارمة ، قواعد لديها المتحالفة األخرى الصحية المهن فإن العالم ، 

حاالت في بينما مرخصين ؛ صحية رعاية مقدمي أو مسجل تغذية اختصاصي قبل من إال قانونياً التغذوي العالج توفير يمكن ال المناطق ، من العديد في المثال ، 

متخصصة.غذائية مشورة على الحصول شخص ألي ويمكن ترخيص ، على الحصول يلزم ال أخرى ، 

المعتمدالشخصي المدرب ممارسة نطاق
على وقائمة وفعالة آمنة وتكييف تمارين برامج ويصممون فردية تقييمات بإجراء يقومون الصحية الرعاية مجال في متخصصون هم المعتمدون الشخصيون المدربون

على العمالء لمساعدة إرشادات يقدمون الرياضة. بممارسة طبياً لهم السماح تم الذين أو خاصة ، أو طبية احتياجات لديهم ليس الذين للعمالء وفردية علمي أساس 

شهادة على حاصلون إنهم الحياة. نمط لتعديل واالقتراحات العامة الغذائية والمعلومات التمارين برامج تنفيذ خالل من واألداء الشخصية الصحية أهدافهم تحقيق 

عالج أو بتشخيص المعتمدون الشخصيون المدربون يقوم ال الطوارئ. حاالت أثناء مناسب بشكل ويستجيبون  )الرئويالقلبي اإلنعاش (الحالية الطارئة القلب رعاية 

االقتضاء.عند اآلخرين الصحية الرعاية متخصصي إلى العمالء بإحالة ويقومون المرض ، أو األلم مناطق 
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NASMالمهني السلوك مدونة
مدونة على الموافقة المعتمدين المحترفين على ويتعين المرشحين من يتُوقع والمهنة. الجمهور لحماية التوجيهية والمبادئ لألخالقيات مدونة  NASMأنشأت

واتباعها. NASMالمهني السلوك 

احترافية

معتمد:محترف كل على يجب ممارسته. في الممتازة العمالء رعاية وإظهار مثالية احترافية خدمة تقديم معتمد محترف كل على يجب

NASMو اآلخرين والزمالء الجمهور احترام تستحق بطريقة يتصرفون . NASMالمهني السلوك قواعد بمدونة التام االلتزام 1.

والكرامةاالحترام درجات بأقصى وعميل زميل كل معاملة 2.

والعمالءالزمالء بممارسات يتعلق فيما مهينة أو خاطئة افتراضات وضع عدم 3.

والمكتوبةاللفظية وغير الشفوية المعامالت جميع في المناسبة المهنية االتصاالت استخدام 4.

أن:يجب المعتمد المحترف أن أدنى ، كحد تتطلب ، والتي العميل سالمة تضمن بيئة على والحفاظ توفير 5.

بهذه ويعمل بذلك للقيام قانونياً مرخصاً المعتمد المحترف كان إذا أو األساسية األولية لإلسعافات إال عالجهما أو اإلصابة أو المرض تشخيص يتم ال ◆

الوقتذلك في الصفة 

اإلجراءات اتباع أو بذلك ، القيام على خاص بشكل المعتمد المحترف تدريب يتم لم ما تشخيصها تم صحية حالة من يعانون الذين العمالء تدريب عدم ◆

الوقتذلك في الصفة بهذه ويعمل بذلك للقيام قانونياً مرخصاً أو المفعول ، ساري مرخص طبي أخصائي قبل من عليها واإلشراف عليها المنصوص 

العميلقبل من الموقع الحالي الصحي التاريخ استبيان ومراجعة تلقي قبل العميل تدريب في البدء عدم ◆

األوقاتجميع في  NASMمن معتمد مزود من اآللي الخارجي الحطام إزالة جهاز وشهادة الحالية الرئوي القلبي اإلنعاش شهادة على حاصل ◆

األقل:على المعتمد المحترف يكون عندما المناسب الطبي الممارس إلى العميل إحالة 6.

الدواءأو للعميل الصحية الحالة في تغيير بأي علم على يكون أن ◆

مشخصغير خطر عامل أو إصابة أو بمرض دراية على أصبح ◆

عن المعتمد المحترف سيتوقف الحالة هذه وفي مهنية ، رعاية تتطلب التي التدريب جلسة أثناء للعميل عادي غير إزعاج أو   /وألم بأي دراية على يصبح ◆

الفورعلى الجلسة 

بذلك للقيام محدد بشكل تدريبه تم قد المعتمد المتخصص يكن لم ما وتكميلية غذائية مشورة طلب عند اآلخرين الصحية الرعاية متخصصي إلى العميل إحالة 7.

الوقتذلك في الصفة بهذه ويتصرف بذلك للقيام اعتماد أوراق يحمل أو 

والنظافةالصحة لوضع المناسبة الشخصية النظافة من مستوى على الحفاظ 8.

ومهنيةومتواضعة نظيفة مالبس ارتداء 9.

الالزمةالمستمر التعليم متطلبات جميع على الحصول خالل من الحالية الشهادة حالة على والحفاظ جيد وضع في البقاء 10.

سرية

المعتمد:المحترف على يجب المهني ، دوره في العميل. معلومات جميع شرطية احترام معتمد محترف كل على يجب

االقتضاء عند أو طبي حدث بسبب الضرورة عند أو كتابياً ذلك خالف على العميل يتفق لم ما آخر مجال وأي واإلعالن المحادثات في العميل خصوصية حماية 1.

قانونياً

الوصي أو الثالث الطرف من قانوني إذن على الحصول خالل من الطوعية الموافقة منح على القادرين غير أو القانون بموجب القصر العمالء مصالح حماية 2.

المناسب

آمنةبطريقة العميل سجالت من والتخلص تخزين 3.
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واألخالقيةالقانونية

المعتمد:المحترف على يجب المهني ، دوره في بها. المعمول القضائية الوالية داخل القانونية المتطلبات لجميع االمتثال معتمد محترف كل على يجب

واإلقليميةوالفدرالية والوالئية المحلية المهنية والقواعد واللوائح القوانين بجميع االلتزام 1.

أفعالهمعن الكاملة المسؤولية قبول 2.

وصادقةدقيقة بسجالت االحتفاظ 3.

الموجودةالفكرية الملكية وحقوق التجارية والعالمات النشر حقوق قوانين جميع ودعم احترام 4.

عليه العثور تم أو جنحة أو جناية بارتكاب اعترف أو بالذنب اعترف أو جريمة بارتكاب أدين أو أدين الذي الفرد بشهادة يتعلق فيما إجراء اتخاذ أو بإلغاء  NASMتقوم قد

اآلراء ذلك في بما الخدمات ، لتقديم مؤهالتهم تمثيل أساءوا أو المهنية بصفتهم أدائهم في األذى أو اإلصابة عن مسؤولين أو مهملين كانوا قانونية عملية خالل من 

للجمهور.المشورة ، أو 

االعمالتدريب

المعتمد:المحترف على يجب المهني ، دوره في وقانونية. ونزاهة بأمانة العمل يمارس أن معتمد محترف كل على يجب

المناسبالمسؤولية تأمين على الحفاظ 1.

عميللكل وصادقة كافية تقدم بمالحظات االحتفاظ 2.

الخدماتهذه لتقديم ومؤهالتهم المقدمة بالخدمات وصادق دقيق بشكل الجمهور إبالغ 3.

وصدقبأمانة واالغتراب المهنية المؤهالت جميع تمثيل 4.

جنسيةأو   /ومثيرة صور أو   /ولغة استخدام دون تقديمها يمكن التي الخدمات وتمثيل وكريمة ، صادقة بطريقة اإلعالن 5.

سنوات4 عن تقل ال لمدة األصلية اإليصاالت ذلك في بما دقيقة وضرائب وتعيين وعقود مالية بسجالت االحتفاظ 6.

الجنسيالتحرش ذلك في بما والتمييز ، بالتحرش المتعلقة العمل صاحب وقواعد واإلقليمية والفدرالية والوالئية المحلية القوانين لجميع االمتثال 7.

الممارسةنطاق
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التعلمأهداف
من: tnessأخصائي سيتمكن الفصل ، هذا من االنتهاء عند

المتحالفة.الصحة مجال في متخصص دور تمييز ◆

الحديث.المجتمع في انتشارا ًالمزمنة المرضية الحاالت أكثر على التعرف ◆

والخرافات.البدع من األدلة على القائمة الممارسات استنبط ◆

.Trainer Personal Certified a Deneممارسة نطاق ◆
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-بدانة-!NASMفي بك مرحباً

كل مرور مع يوم. كل الناس من فأقل أقل بدنياً نشاطاً يتطلب متزايد بشكل آلي مجتمع في نعيش نحن

الغذائية والوجبات المستقرة الحياة أنماط تستمر حياتنا. تسهيل في التكنولوجية التطورات تستمر عام ، 

مما الصلة ، ذات المزمنة الصحية والحاالت بدانة منمرتفعة معدالت تغذية في الراحة على تركز التي 

مع جنب إلى جنباً اإلطالق. على مستوياتها أعلى في علمياً المتعلمين المتخصصين إلى الحاجة يجعل 

قوية قوة المعتمدون الشخصيون المدربون يمثل الكبرى ، الصحية الرعاية صناعة في اآلخرين الممارسين 

الطويل. المدى على والسعادة بالصحة التمتع أجل من قدراتهم تحسين على العمالء يساعد مما للتغيير ، 

!NASMمن معتمداً شخصياً مدرباً تصبح أن نحو األولى الخطوة اتخاذ على تهانينا 

NASMمن معتمد شخصي مدرب اعتماد

األساس  )(NASMالرياضي للطب الوطنية األكاديمية من  )(CPTالمعتمد الشخصي المدرب شهادة توفر

بيانات على الحصول فإن ذلك ، ومع البدنية. اللياقة مجال في كمحترف مثيرة مهنية حياة لبدء الالزم العلمي 

مع ومستمراً مستمراً نمواً  tnessكمحترف ناجحة مهنة تتطلب البداية. سوى ليس  CPT-NASMاعتماد 

على بالبحوث المدعومة والتدريب التدريب مبادئ بأحدث االلتزام يساعد . tnessصناعة تطور استمرار 

لألفضل.عمالئهم حياة تغيير وفعالية بأمان يمكنهم التدريب مجال في المتخصصين أن ضمان 

لمضاعفة فولر بكمينستر لمنحنى وفقاً سريع. بمعدل تنمو الشخصي التدريب مجال في المعرفة حالة إن

(أشهر بضعة كل المعرفة تتضاعف الطبي ، المجال في تقريباً. قرن كل البشرية المعرفة تتضاعف المعرفة ، 
 ، 2011Densen( . ًالوقائي ، الطب أشكال أفضل أحد هو الصحي الطعام وتناول جسدياً البقاء ألن نظرا

صناعة التعلم. ومواصلة للحدث مواكبين الصحية الرعاية مجال في المتخصصون يظل أن الضروري فمن 

tness  ذلك ، ومع االجتماعي ؛ التواصل وسائل واتجاهات الخاطئة بالمعلومات مليء شاسع مشهد هي

السبب ، لهذا األمام. إلى البشري األداء تدفع التي المذهلة الجديدة والمنهجيات بالتقنيات أيضاً مليئة فهي 

تمييز على قادرين يكونوا وأن الجديدة األفكار على منفتحين يكونوا أن  tnessفي المتخصصين على يجب 

لعمالئهم.النتائج نحو وموجهة وفعالة آمنة برامج لتصميم البدع من الحقائق 

-
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األدلةإلى المستندة الممارسة
-الحركةعلم -

أي تحقيق على يعمل عميل ألي وفعالة آمنة  NASMومنهجيات أنظمة يجعل العلمية المبادئ على التركيز

، الحركةعلم البشرية ،األعضاء ووظائف التشريح بعلم أساسية معرفة المبادئ هذه فهم يتطلب هدف. 

تحقيقا السلوك. تغيير على تساعد التي التدريب وتقنيات  ، tnessبرنامج وتصميم  ، tnessوتقييمات 

الممارسة التركيزعلى البدنية اللياقة مجال في المتخصصين جميع يحافظ أن  NASMتوصي الغاية ، لهذه 

النجاح.مستويات أعلى لتحقيق األدلة على القائمة 

-األدلةعلى القائمة الممارسة -

رعاية بشأن القرارات اتخاذ في الحالية األدلة ألفضل الضميري االستخدام هي األدلة على القائمة الممارسة

2008 ، (القرار واتخاذ لإلرشاد العلمية األدلة على تعتمد  )طبيةغير أو طبية (ممارسة كأي وصفها يتم العمالء. 

Titler( ،  التواصل لوسائل الحالي االتجاه كان أياً وليس العلمي ، البحث يقوله ما إلى االنتباه يعني مما

من غيرها أو الحدس أو التقاليد على أكبر بشكل األدلة على القائمة غير الممارسات تعتمد قد االجتماعي. . 

ثالثة هناك العلمية. العملية خالل من تحديدها أو فعال بشكل قياسها يمكن ال التي المثبتة غير األساليب 

بشأن دائم اطالع على والبقاء الفردية ، المهنية الخبرة تطوير األدلة: على القائمة للممارسة أساسية مكونات 

وتحديد  ، )األقرانقبل من مراجعتها تمت التي األبحاث المثال ، سبيل على (الخارجية األدلة مصادر أفضل 

.)1-1الشكل (وتوقعاته العميل قيم أولويات 

أفضل تطبيق يمثل  ، tnessلمحترف بالنسبة

الصلة ذات البحث إعادة استخدام الخارجية األدلة 

(السليمة البحث طرق باستخدام إجراؤها تم التي 
األقران قبل من مراجعتها تمت التي األبحاث أي 

.)العلميةالمجالت في والمنشورة 

tnessمتخصصي إلى الفردية المهنية الخبرة تشير

قيم العملية. والمهارات والخبرة التعليم تراكم

نوعهامن فريدة هي وتوقعاته العميل 

التي والتوقعات واألهداف والمخاوف التفضيالت

إن شخصية. تدريب لجلسة عميل كل يقدمها 

الذي هو الثالثة المكونات لهذه الالمتناهي التكامل 

على المعتمد الشخصي المدرب ممارسة يحرم 

األدلة.أساس 

األدلةعلى القائمة الممارسة 1-1 الشكل

التفاعليالنص إظهاراألدلةعلى القائمة الممارسة

-
-
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-الهيكليالعضلي الجهاز -معرفتكامتد -

وصف يتم األدلة. على القائم الممارسة لنموذج أساسياً مكوناً الزمالء قبل من مراجعته تمت الذي البحث يعد

العلمية أفكاره أو بحثه أو المؤلف عمل إلخضاع عملية "أنه على األقران قبل من مراجعته تمت الذي البحث 

."المجالنفس في خبراء هم الذين اآلخرين قبل من للتدقيق 

-مشروطغير -

-الوزنزيادة -

في فقط الجودة عالية األبحاث نشر لضمان كمرشحات األقران قبل من مراجعتها تمت التي المنشورات تعمل

)p.227) ، 2014،al. et Kellyوأصالتها وأهميتها الدراسة صحة تحديد خالل من الطيبة السمعة ذات المجالت 
.

-العضليالتوازن اختالل -

-المشتركاالستقرار -

األمثلوالنموذج المتكامل التدريب

 ، )1-2الشكل ( )(OPTاألمثل األداء على التدريب نموذج التدريب ، لممارسة  NASMملكية نهج تطوير تم

 .2013al ،(علمية ببحوث مدعوم  OPTنموذج أساسية. توجيهية كفلسفة األدلة على القائمة الممارسة مع 

et Distefano(  أو الوزن لفقدان يسعون الذين أولئك ذلك في بما العمالء ، أنواع من العديد في نجح وقد

الرياضي.األداء أو العضالت كتلة أو القوة أو الصحة في تحسينات 

المحتلةالفلسطينية األراضي نموذج 1-2 الشكل

أثناء بالصحة المتعلقة البدنية اللياقة مكونات جميع معالجة إلى التمرين على التدريب برامج تحتاج

مبادئ إلى التدريبية البرامج بعض تستند ال الحظ ، لسوء علمياً. بها المعترف التدريب مبادئ استخدام 

أو للتنس المتحمسين أو المشاهير تجربة على فقط يعتمدون ذلك ، من بدال ًسليمة. وإرشادات 

برامج تكون أن بمكان األهمية من التمارين. علم في خلفية أو رسمياً تعليماً يمتلكون ال الذين الرياضيين 

شاملة.بطريقة ككل الشخص احتياجات تلبي وأن العلم في متجذرة التمارين 

لإلصابة ؛ المحتملة بالمخاطر مباشراً ارتباطاً يرتبط الهيكلي العضلي الجهاز الشخص حالة المثال ، سبيل على

أن ببساطة يعني ال التكييف عدم أن مالحظة المهم من اإلصابة. خطر زاد كلما الشخص ، مشروط غير االكثر

حالة هي مشروط غير تكون أن . الوزنزيادة كذلكأنه أو درجات ثمانية تسلق عند أنفاسه من يخرج الشخص 

أو الكافي ، غير التحمل المرونة ، ضعف ، العضليالتوازن اختالل منمزيج فيها الشخص لدى يكون قد 

إنتاج على البشري الجسم قدرة كبير بشكل تمنع أن يمكن الحاالت هذه كل . المشتركاالستقرار محدودة 

اإلصابة.إلى النهاية في تؤدي أن ويمكن المناسبة الحركة 

مجال في المتخصصين بقدرة يتعلق فيما سيما ال كبير ، بشكل النمو في الشخصي التدريب صناعة تستمر

أن حين في هيكلي. عضلي ضعف أو مزمنة صحية حاالت من يعانون الذين األفراد مع العمل على التدريب 

الذين العمالء من العديد فإن البدنية ، اللياقة ألخصائيي النموذجيين العمالء من جزءاً يمثلون الرياضيين 

متكيفين.وغير جسدياً نشطين غير هم الشخصية التدريب خدمات على للحصول يسعون 

-
-

-
-

-
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. )شاملالمثال ، سبيل على (متكامالً نهجاً األمثل النحو على المصمم  tnessبرنامج يتبع أن يجب للعميل ، والفسيولوجية المادية االحتياجات من العديد لمعالجة

التدريب:من التالية األشكال إدراج للتمرين المتكامل النهج يمثل 

والتنقلالمرونة ◆

واالستقراراألساسية القوة ◆

)القلب(التنفسي والجهاز القلب ◆
الرصيد ◆

بليومتريكس ◆

والسرعةوالرشاقة السرعة ◆

مقاومة ◆

جنباً المستخدم االختياري العملي التدريب نموذج يوفر المحتلة. الفلسطينية األراضي نموذج تطوير خالل من للتدريب المتكامل النهج هذا إلى الحاجة  NASMتناول

أي على تطبيقه يمكن لذا مرن ، أنه في  OPTنموذج ميزة تتمثل وفعالة. آمنة تمارين برامج لتصميم استثنائياً مساراً األدلة على القائمة الممارسة مع جنب إلى 

تقريباً.بيئة أي إلى يحتاج عميل 
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-واالقتصادياالجتماعي الوضع -العالميةالصحة حالة

ذلك في بما المتحركة ، القطع من العديد على يحتوي معقداً موضوعاً الحالية العالمية الصحية الحالة تعد

الصحية ، الرعاية على والحصول الوراثة ، مثل الفرد ، سيطرة عن خارجة تكون ما غالباً التي العوامل 

أي (المبنية والبيئة ، واالقتصادياالجتماعي الوضع الطبيعية ،والكوارث الوقائي ، الطب على والحصول 

من كبير بقدر األفراد يتمتع جيدة ، صحة لتحقيق العديدة التحديات من الرغم على . )اإلنسانصنع من التي 

الصحية األطعمة وتناول البدني النشاط زيادة تعد المثال ، سبيل على ورفاههم. صحتهم على السيطرة 

مراكز (العامة الصحة تحسين نحو فورية فوائد لها والتي تقريباً شخص أي متناول في بسيطتين خطوتين 

.)أ2020 منها ، والوقاية األمراض على السيطرة 

-المراضة-

-الوفياتمعدل -

-التوازن-

األفراد مساعدة فإن ذلك ، ومع شخصياً. قراراً يزال ال ال ، أم صحية عادات في االنخراط األفراد اختار سواء

الجهود . tnessفي محترفاً لكونك ومكافأة قيمة الجوانب أكثر من هما النجاح على العمالء وتحفيز البدء على 

استغاللها يتم الوفيات معدل والمرض لتقليلالبدني ، والنشاط الرياضة ممارسة ذلك في بما الوقائية ، 

البدنية اللياقة محترفو يتمتع تقريباً. السكان من شريحة كل قبل من العالم أنحاء جميع في كاف ٍبشكل 

المجال.هذا في إيجابي تأثير إلحداث هائلة بفرصة 

والمرضالصحة تعريف
على وتركز المتحدة لألمم التابعة الدولية العامة الصحة وكالة بصفتها  )(WHOالعالمية الصحة منظمة تعمل

العامة الصحة إدارة العالمية الصحة منظمة اعتبار يمكن الرفاهية. وجهود الدولية العامة الصحة وتعزيز تطوير 

والعقلي الجسدي الرفاه من حالة "أنها على الصحة  )1948(العالمية الصحة منظمة تنكر العالم. في 

."العدمأو المرض غياب مجرد وليس الكامل ، واالجتماعي 

لتعديل المستمرة اإلنسان جسم حاجة بسبب التغير دائمة حالة هي بل ثابتة ، حالة ليست الصحة

( )1-3الشكل (المتغيرة البيئات أو األعضاء ، وظائف علم في والتغيرات والخارجية ، الداخلية المواقف 
 ، 2014Misselbrook( . إجراء األمر ، لزم وإذا لإلجهاد ، لالستجابة فريد بشكل اإلنسان جسم تصميم تم

حيث ، التوازنتسمىالعملية هذه الفسيولوجي. واألداء المثلى الصحة على للحفاظ الالزمة التغييرات 

والمهام المحيطة بالبيئة يتعلق فيما نسبياً مستقر توازن على للحفاظ باستمرار اإلنسان جسم يسعى 

ألدائها.المطلوبة المنتظمة 

الصحةطيف 1-3 الشكل

-
-

-
-
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تدريبيةنصيحة -

الموضوعية. بمالحظاتك قارنه ثم 1-3 الشكل في الموضح النطاق في أنهم يعتقدون الذي المكان عن اسألهم العمالء ، مع عملك أثناء التغير. ودائمة ديناميكية عملية الصحة

طبي.أخصائي إلى عميلك إحالة يجب كان إذا ما لتحديد أو فردية ، تدريب برامج لتصميم نهجك توجيه في للمساعدة المعلومات هذه استخدم 

تكون أن يمكن أو الجسم من واحدة منطقة األمراض تصيب أن يمكن الجسم. من جزء وظيفة أو بنية على سلباً تؤثر طبيعية غير حالة أي يشمل مرض لـ عام إنكار

 ، )المعديةغير أي (المعدية غير أو المزمنة ، األمراض األمراض: من أساسيان نوعان هناك . )السرطانمن مختلفة أشكال أي (الجسم من جزء كل تصيب جهازية 

التالي:النحو على المزمنة األمراض  )أ2018 (العالمية الصحة منظمة تنفي بينما  ، uبفيروس اإلصابة مثل حاالت الحاد المرض يفسر الحادة. واألمراض والمرض 

المزمنة ، األمراض باسم أيضاً المعروفة  ، )(NCDsالسارية غير األمراض تميل

الوراثية العوامل من مجموعة نتيجة وهي األمد طويلة تكون أن إلى 

هي المعدية غير لألمراض الرئيسية األنواع والسلوكية. والبيئية والفسيولوجية 

 )الدماغيةوالسكتة القلبية النوبات مثل (الدموية واألوعية القلب أمراض 
الرئوي االنسداد مرض مثل (المزمنة التنفسي الجهاز وأمراض والسرطان 

السكري.ومرض  )والربوالمزمن 

معرفتكامتد -

المزمنةمقابل الحادة األمراض

المعزولة الهوائية الشعب التهاب نوبة المثال ، سبيل على قصيرة. زمنية فترة في منها والشفاء عالجها ويمكن فجأة تحدث طبية حالة أي هو الحاد الطبي المرض أو الحدث

تتطور أن يمكن عالج ، دون تركت إذا ذلك ، ومع ذلك. نحو أو أسبوع غضون في حلها يتم ما وعادة والراحة ، الحيوية بالمضادات بسهولة عالجها يمكن حادة طبية حالة هي 

خطورة.أكثر مزمنة مشاكل إلى الحالة 

طريق عن عموماً المزمنة األمراض من الوقاية يمكن ال أكثر. أو أشهر 3 لمدة تستمر ما وعادة تماماً ، عالجها يمكن ال أو طويلة لفترة تستمر طبية حالة هو المزمن المرض

الشعب التهاب لنوبات عرضة التدخين من طويل تاريخ لديهم الذين األفراد يكون المثال ، سبيل على الوقت. بمرور تختفي ال أنها كما باألدوية ، عالجها أو اللقاحات 

المزمن.الهوائية الشعب التهاب نحو األحيان من كثير في تتطور أن يمكن والتي الحادة ، الهوائية 

في والمشاركة صحي غذائي نظام اتباع بسيطين: شيئين خالل من المزمنة األمراض من واسعة مجموعة تجنب يمكن أنه اعتبارهم في يضعوا أن العالج لمهنيي المهم من

السريعة الوجبات من أساساً يتكون غذائياً نظاماً ويأكل متكيف ، وغير أساسي ، بشكل مستقراً يكون الذي الشخص إن جسدياً. للبقاء بانتظام الرياضية التمارين ممارسة 

.)b)، 2020a، 2020CDCبانتظام نشطاً ويظل صحياً غذائياً نظاماً يتبع الذي الشخص من أكثر مزمن بمرض لإلصابة عرضة أكثر سيكون 
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التاجي ، الشريان مرض . )ب2018 العالمية ، الصحة منظمة ( )1-4الشكل (مزمنة وحاالت أمراض أنها على اليوم العالم في للوفاة الرئيسية األسباب تصنف

قد األفضل الطبية العالجات وتوافر العامة الصحة جهود أن حين في والنساء. الرجال من كل لدى للوفاة الرئيسي السبب هو القلب ، أمراض من محدد نوع وهو 

حد إلى منها الوقاية يمكن المزمنة األمراض من العديد أن الحقيقة تظل الماضية ، القليلة العقود في المزمنة األمراض عن الناجمة الوفيات معدالت خفضت 

هما الحديث المجتمع في منها الوقاية يمكن التي للوفاة الرئيسيين السببين أن األبحاث أظهرت الواقع ، في وصحي. نشط حياة بأسلوب العيش بمجرد كبير 

.)1-5الشكل ( )2009al.  et Danaei ،(السمنة أو الوزن زيادة وإما التبغ تدخين 

--

للوفاةالرئيسية األسباب 1-4 الشكل

منهاالوقاية يمكن التي الوفاة أسباب 1-5 الشكل
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-الخطرعامل -المزمنةباألمراض وعالقته البدني الخمول

ذلك في بما المزمنة األمراض واإلنسانية. االقتصادية الناحيتين من مذهل ، المزمنة لألمراض العالمي التأثير

في وكذلك المتحدة الواليات في والعجز للوفاة الرئيسية األسباب هي والسكري والسرطان القلب أمراض 

اإلعاقة خالل من الحياة ونوعية األرواح في الخسائر جانب إلى العالم. أنحاء جميع في المواقع من العديد 

3 عن تزيد وحدها المتحدة الواليات في السنوية الصحية الرعاية تكاليف فإن المزمنة ، باألمراض المرتبطة 

عالج على البالد في الصحية الرعاية نفقات من ٪ 90 تطبيق يتم ذلك ، على عالوة وتتزايد. دوالر تريليونات 

.)2014Misselbrook ، (وعقلية مزمنة صحية حاالت من يعانون الذين األفراد 

معرفتكامتد -

4 كل من 3 من يقرب ما ولكن مزمنة ، صحية بحالة اإلصابة أسباب أكبر أحد المستقر غير الحياة نمط يعد

كان إذا عما النظر بغض بها. الموصى البدني النشاط إرشادات يستوفون ال المراهقين من 80٪ من وأكثر بالغين 

تحسين نحو طويال ًشوطاً تقطع أن يمكن البدني النشاط ممارسة فإن مزمن ، مرض من يعاني ما شخص 

األصحاء األشخاص مبادرة تعمل . )2018األمريكية ، اإلنسانية والخدمات الصحة وزارة (الحياة ونوعية الصحة 

بجد العالم أنحاء جميع في المماثلة والبرامج  )2014(األمريكية اإلنسانية والخدمات الصحة وزارة من 2020 

من بمزيد الجمهور لتزويد الحكومية والمؤسسات المشرعين مع الشراكة خالل من اإلحصائية تلك لتغيير 

يصبح حتى المشي ومسارات الدراجات وممرات المتنزهات مثل لألنشطة ، صديقة بيئات إلى الوصول 

نشاطاً.أكثر األشخاص 

األوان فوات حتى أحد يالحظها أن دون المزمن للمرض الواضحة العالمات تمر الحاالت ، معظم في لألسف ،

هي  )ظهورهابعد المزمنة الصحية الحاالت عالج أي (الثانوية الوقاية أن من الرغم على األحيان. من كثير في 

الهدف هي تزال ال  )الحاالتتطور قبل العالج أي (األولية الوقاية أن إال بشدة ، به ويوصى للتطبيق قابل نهج 

والثانوية األولية الوقاية في مهمان الرياضية والتمارين المنتظم البدني النشاط المثال ، سبيل على المفضل. 

الهوائي التكييف خالل من قياسه تم كما المنتظم ، البدني النشاط يكون ربما المزمنة. األمراض من 

.)2009بلير ، (والمرض والعجز للوفاة شامل مؤشر أقوى الهوائي ، والتكيف 

مدار على لديهم الدموية واألوعية القلب تضخم مستويات على يحافظون الذين األفراد فإن آخر ، منظور من

 .2012al ،(مرات أربع إلى بمرتين بسببها المبكرة الوفاة أو القلب بأمراض لإلصابة عرضة أقل يكونون حياتهم 
 et Reimers( . أساسياً جزءاً الرياضية والتمارين البدني النشاط في المنتظمة المشاركة على التشجيع يعتبر

السلبي التأثير في يفكر أن المرء على كان إذا العالم. أنحاء جميع في وإدارتها المزمنة األمراض من الوقاية من 

الرعاية تكلفة وزيادة األجور فقدان مثل العالميين ، واالقتصاد الصحة على البدني النشاط لقلة العام 

على يتحركون الناس جعل هو التكلفة حيث من وفعالية بسهولة المتاحة التدخالت أكثر أحد فإن الصحية ، 

الرعاية تكاليف من دوالر مليار 117 حوالي تعُزى أن يمكن المتحدة ، الواليات في الواقع ، في منتظم. أساس 

أن المرجح ومن اليومية ، حياتهم في كافياً بدنياً نشاطاً يمارسون ال الذين األشخاص إلى السنوية الصحية 

المتحدة الواليات لكن . )2019منها ، والوقاية األمراض على السيطرة مراكز (االرتفاع في المبلغ هذا يستمر 

.)2012وآخرون ، هاالل ( )1-6الشكل (تجاهلها عدم يجب عالمية مشكلة البدني الخمول يعد وحدها. ليست 

...البدني الخمول انتشار 1-6 الشكل

2018 ، (المتحدة الواليات في وتكلفة انتشاراً الصحية الحاالت أكثر بين من المزمنة األمراض تعد

Raghupathi & Raghupathi(  مع بالشراكة هارفارد جامعة أجرتها دراسة في أيضاً. العالم مستوى وعلى

لـعالمية اقتصادية خسارة عن مسؤولة ستكون المزمنة األمراض أن قدرت العالمي ، االقتصادي المنتدى 

-



ويتأثر مذهل ، العالمي التأثير . )2011وآخرون ، بلوم (2030 عام بحلول دوالر تريليون 47 حوالي

عوامل منبها يرتبط وما المزمنة لألمراض المتزايد باالنتشار المجتمع مستويات جميع على األفراد 

.الخطر
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-الكوليسترول-حرج-

يكون أن الضروري من أكثر ، أو مزمنة صحية حالة مع يتعاملون الذين السكان من الكثير وجود مع

بانتظام الرياضية التمارين ممارسة تؤدي أن يمكن شيوعاً. األكثر بالحاالت دراية على العالج في المتخصصون 

يجب ذلك ، ومع مزمنة ؛ بأمراض المصابين األشخاص حياة نوعية تحسين إلى الصحي الحياة نمط وتغيير 

تصريح على حصلوا قد المصابين األفراد أن من دائماً التأكد الصحية الرعاية مجال في المتخصصين على 

جديد.عالج نظام في البدء قبل آخر مرخص صحية رعاية مقدم أو طبيب قبل من الرياضة لممارسة 

والسمنةالزائد الوزن

يحمل الحالتين ، كلتا في صحياً. أو طبيعياً يعتبر مما أكبر الجسم وزن إلى تشير بدانة و الوزن زيادة الشروط

من العديد ولها حدة أكثر السمنة فإن ذلك ، ومع صحته ؛ على سلباً تؤثر قد الجسم في زائدة دهوناً الفرد 

بأمراض اإلصابة خطر من كبير بشكل السمنة أو الوزن زيادة تزيد بها. المرتبطة الجسيمة الصحية المخاطر 

 ، )الدمضغط ارتفاع (الدم ضغط وارتفاع والسرطان ، والسكري ، الهيكلية ، العضلية االضطرابات مثل مزمنة ، 

c، 2018؛ 2017Collaborators Obesity  2015GBD ،(القلب وأمراض الكوليسترولالدم.ضغط وارتفاع 

Organization Health World(.

كتلة مؤشر هو والسمنة الوزن زيادة من للتخلص دولياً المستخدم العام المقياس فإن للبالغين ، بالنسبة

الشخص وزن بقسمة إما حسابها يتم ووزنه. الشخص طول بين بسيطة مقارنة عن عبارة وهو  ، )(BMIالجسم 

بالبوصة الطول مربع على بالجنيه الجسم وزن قسمة أو باألمتار الشخص ارتفاع مربع على بالكيلوجرام 

703.في والضرب 

2)]م(االرتفاع [ ÷ )كجم(الوزن  =الجسم كتلة مؤشر المترية: الصيغة ◆

2)]بوصة(االرتفاع [ ÷ )رطل(الوزن  ×703  =الجسم كتلة مؤشر اإلمبراطورية: الصيغة ◆

)2015Nuttall ، (1-1 الجدول في والسمنة الوزن لزيادة الكالسيكية الجسم كتلة مؤشرات على العثور تم
.

الجسمكتلة مؤشر تصنيف 1-1 جدول

التصنيفالمرضمخاطرالجسمكتلة مؤشر

الوزننقصزيادة18.5<

صحيوزنقليل24.9- 18.5

الوزنزيادةزيادة29.9- 25.0

سمينعالي34.9- 30.0

IIالسمنةجداعالي39.9- 35.0

IIIالسمنةللغايةمرتفع40.0 ≥

-
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يعانون الذين األشخاص عدد تضمين عند اليوم. نواجهها التي العامة الصحة مشاكل أصعب من البدني ، النشاط وقلة التغذية سوء بسبب السمنة ، تكون ربما

الذي المعدل ولكن مسبوقة غير مستويات إلى بالفعل الحالية األعداد وصول على األمر يقتصر ال السمنة ، من يعانون الذين أولئك إلى باإلضافة الوزن زيادة من 

و 1980 عامي بين عام ؛ كل سوءاً تزداد أنها ويبدو مذهلة والسمنة الزائد للوزن العالمية الصحية اآلثار كبير. النامية المناطق معظم في سنوياً كالهما به يتزايد 

من يعانون أنهم على اآلن طفل مليون 100 و بالغ مليون 600 من أكثر تصنيف مع دولة ، 70 من أكثر في الضعف من بأكثر السمنة معدالت زادت 2015 ، 

.)2015Hu & Hruby ،  ؛ 2017Collaborators Obesity  2015GBD ، ( )الوزنزيادة أنه على المصنف األكبر العدد يشمل ال (العالم أنحاء جميع في السمنة 

حرج-

كتلة مؤشر يعتبر السكان ، من كبيرة أعداد تحليل عند البالغين. أعمار ولجميع الجنسين لكال متماثل ألنه والسمنة الزائد للوزن عملية القياسات أكثر الجسم كتلة مؤشر يوفر

والسمنة.الوزن زيادة مستويات لتقدير وموثوقة صحيحة أداة الجسم 

يمكن المثال ، سبيل على فردي. أساس على األشخاص فحص عند الجسم في الدهون لتكوين وموضوعية دقة أكثر قياسات عن بديال ًليس الجسم كتلة مؤشر فإن ذلك ، ومع

مؤشر خالل من المفرطة السمنة من يعانون أنهم على الخطأ طريق عن الدهون من الخالية العضلية الكتلة من جداً عالية مستويات لديهم الذين النخبة الرياضيين تصنيف 

تقييمات في النظر وينبغي انطالق ، نقطة مجرد الجسم كتلة مؤشر حساب يعد السبب ، لهذا الجسم. في الدهون من جداً القليل لديهم أن من الرغم على وحده ، الجسم كتلة 

الوزن.إنقاص رحلة في هم الذين العمالء مع األخرى الجسم تكوين 

خالل من كبير. إيجابي تأثير إحداث الطبيعي العالج ألخصائيي يمكن حيث العامة الصحة مجاالت من واحداً مجاالً والسمنة الوزن زيادة تمثل جيدة. أخبار هناك ولكن

الشخصيون المدربون السمنة. أو الوزن لزيادة الصحية المخاطر تقليل يمكن الصحي ، األكل إرشادات واتباع النشاط وزيادة السلوكيات تغيير على العمالء تدريب 

الوطني السجل أجراها رئيسية لدراسة وفقاً الطويل. المدى على عليه الحفاظ أيضاً ولكن الوزن إنقاص على فقط ليس عمالئهم لمساعدة فريد وضع في المعتمدون 

بممارسة أفادوا الذين  ٪)90 (المشاركين غالبية فإن  ، )المتحدةالواليات في بنجاح الوزن فقدان على حافظوا الذين لألشخاص جارية دراسة أكبر (الوزن في للتحكم 

.)2012al.  et Ogden ،(سنوات عدة مدى على كبير بشكل الوزن فقدان على حافظوا يومياً واحدة ساعة بمعدل باستمرار الرياضة 
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قلبيمرض

الدموية واألوعية القلب مشاكل من العديد يصف واسع مصطلح هو ه الدمويةواألوعية القلب أمراض

. القلبضربات انتظام عدم و ، القلبصمام مشاكل و قلبيةسكتة و قلبيةأزمة و حدودمثل حاالت ويتضمن 

يتميز . )2017وآخرون ، بنيامين (اإلقفاري القلب مرض هوالحاالت لهذه شيوعاً األكثر الجذري السبب 

إليه يشار ما وهو واألكسجين ، بالدم القلب تزود التي التاجية الشرايين بضيق القلب تروية نقص مرض 

القلب.أمراض مناقشة عند عادة 

التي العملية هي  )1-7الشكل (الشرايين تصلب

إلى يؤدي مما الشرايين ، في البالك بها يتشكل 

الدماغ.أو القلب إلى الدم تدفق انخفاض 

القلب أمراض أنواع أكثر الشرايين تصلب يعد

النوبات إلى مباشرة يؤدي أن يمكن والذي شيوعاً 

بسبب يحدث ما عادة الدماغية. والسكتات القلبية 

تعاطي مثل الخطر ، عوامل من مجموعة وجود 

واالستخدام البدني ، النشاط وقلة والسمنة ، التبغ ، 

الدم ، ضغط وارتفاع المخدرات ، أو للكحول الضار 

ومرض الدم ، في الكوليسترول نسبة وارتفاع 

وسوء المزمن ، واإلجهاد 2 ، النوع من السكري 

التغذية.

-الدماغيةالسكتة -

-قلبيةنوبة -

-قلبيةسكتة -

-القلبصمام مشكلة -

لكل للغاية مكلفة ككل المزمنة األمراض أن حين في

الناجمة النسبة فإن العالم ، أنحاء جميع في السكان 

األول السبب إنه مذهلة ؛ وحدها القلب أمراض عن 

للوفاة ،

مرض أي من أكثر األرواح في الخسائر عن مسؤول

ذلك ، ومع . )2013al.  et Finegold ،(آخر مزمن 

أيضاًعالية فهي 

أن باستمرار الدراسات أظهرت منه. الوقاية يمكن

من الهوائية قوتهم على يحافظون الذين األفراد 

مدار على والمستمرة المنتظمة التمارين خالل 

(القلب بأمراض اإلصابة خطر من يقللون حياتهم 
، 2017al.  et Brunjes 2012 ،  ؛Kokkinos ؛ 

، 2006al.  et Warburton( . ذلك ، إلى باإلضافة

إصابتهم تشخيص تم الذين ألولئك بالنسبة 

تقلل المعتادة التمارين أن يبدو القلب ، بأمراض 

ذلك في بما إضافية قلبية أحداث حدوث خطر من 

(الثانوية للوقاية مهم عنصر وهي - القلبية النوبات 
.)2013وآخرون ، داردن 

-القلبضربات انتظام عدم -

-اإلقفاريالقلب مرض -

-الشرايينتصلب -الشرايينتصلب 1-7 الشكل

قمة ⇧

-
-

-
-

-
-

-



المزمنةباألمراض وعالقته البدني الخمول3الدرسالبدنيةواللياقة للصحة الحديثة الحالة 1 الفصل

 )االنفتاحأي (التمدد على القلب شرايين تشجيع مثل اإليجابية ، الفسيولوجية التغيرات يعزز التمرين أن كما
والتمارين البدني للنشاط العام التأثير . )2015Sturek & Bruning ، (الدم تدفق يحسن مما أكبر ، بسهولة 

وجود عدم أو وجود عن النظر بغض ومثير ؛ كبير تأثير القلب بأمراض اإلصابة مخاطر من الحد على الرياضية 

في المشاركة على بالغ شخص كل تشجيع يجب الموجودة ، الخطر وعوامل اإلقفارية القلب أمراض 

.)2012أغاروال ، (حياته مدار على المنتظمة التمارين 

-البدنيالنشاط -

-الدمضغط ارتفاع -

-)(SBPاالنقباضي الدم ضغط -

-)(DBPاالنبساطي الدم ضغط -مساعدرمز -

البدنيالنشاط مقابل التمرين

القدرة تحسين أو الوزن فقدان مثل البدني ، التكيف الستنباط البشرية للحركة ومخطط منظم شكل هو التمرين

تحدث أن يمكن السباحة. أو الجري أو الدراجات ركوب أو األثقال رفع التمارين أمثلة من القوة. أو التحمل على 

جماعي.إطار في أو بمفردها إجراؤها أيضاً ويمكن الخارج في أو الرياضية األلعاب صالة بيئة في التمرين برامج 

الترفيهية الرياضات أو الحديقة في العمل أو المشي مثل الطاقة ، تستهلك التي الحركة إلى يشير البدني النشاط

من واسعة مجموعة عبر أداؤه ويمكن متقطع أو مستمر أنه على البدني النشاط تصنيف يمكن اللعب. وقت أو 

أو عادة البدني النشاط تنظيم يتم ال العاصفة. بعد بقوة الثلج تجريف إلى الكلب تمشية من الشدة ، مستويات 

الشخص.يوم طوال طبيعية حركة يمثل بل له ، التخطيط 

الدمضغط ارتفاع

(الدماغية والسكتة القلب ألمراض الرئيسية الخطر عوامل أحد هو التحديد ، وجه على ، الدمضغط ارتفاع
انقباضي(120 /80من أكبر دم ضغط طريق عن الدم ضغط ارتفاع يصُنف . )2019العالمية ، الصحة منظمة 

إلى البدنية اللياقة اختصاصيو يحتاج . )2015Vila-Hernandez ، ( )زئبقمم (زئبق مليمتر  )انبساطي  /

السيئ الغذائي النظام مثل الخطر ، عوامل تعديل على العمالء وتشجيع الدم ضغط بارتفاع الوعي تعزيز 

التبغ.وتعاطي البدني النشاط وقلة 

معرفتكامتد -

ينقبض. أو القلب ينبض عندما األخرى الدموية واألوعية الشرايين في الضغط هو  )(SBPاالنقباضي الدم ضغط

المسجل. )األعلى(األول الرقم إنه 

حالة في القلب يكون عندما األخرى الدموية واألوعية الشرايين في الضغط هو  )(DBPاالنبساطي الدم ضغط

المسجل. )السفلي(الثاني الرقم هو هذا النبضات ؛ بين أو راحة 

التالي:النحو على الدم ضغط يصنف

زئبقملم 120 /80من أقل : )صحي(عادي ◆

زئبقملم 80 من أقل واالنبساطي 129 و 120 بين االنقباضي مرتفعة: ◆

زئبقملم 89 و 80 بين االنبساطي أو 139 و 130 بين االنقباضي الدم: ضغط ارتفاع من األولى المرحلة ◆

أعلىأو زئبق ملم 90 االنبساطي أو أعلى أو 140 االنقباضي الدم: ضغط ارتفاع من الثانية المرحلة ◆

ويلتون (زئبق ملم 120 من أكبر االنبساطي أو   /و180 من أكبر االنقباضي الدم: ضغط ارتفاع أزمة ◆

)2018وآخرون ، 

يكون عندما فقط يتضاعف ال الدموية واألوعية القلب مضاعفات حدوث خطر أن إلى العلمية الدالئل تشير

مع بالتناسب أيضاً يزيد بل الطبيعية ، المستويات من مزمن بشكل أعلى واالنبساطي االنقباضي الدم ضغط 

تستخدم التي المحدثة اإلرشادات تصميم تم . )2002Collaboration Studies Prospective ،(العمر تقدم 

التي الصحية السلوكيات وتعزيز مبكر وقت في الوعي لزيادة الدم ضغط الرتفاع التحفظي اإلنكار من المزيد 

.)2018وآخرون ، ويلتون (التشخيص إلى الوصول تم إذا عليه والسيطرة الدم ضغط ارتفاع منع إلى تهدف 

-
-

-
-
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بصحة المرتبطة العوامل يحسن التمرين أن ثبت لقد بانتظام. الرياضية التمارين ممارسة صحية مستويات عند الدم ضغط على للحفاظ فرد لكل المفيدة الطرق من

والحبوب الخضار من الكثير مع بالنباتات غني غذائي نظام اتباع فإن ذلك ، إلى باإلضافة . )2011نام ، (الدم ضغط انخفاض إلى يؤدي مما الدموية ، واألوعية القلب 

الدم ضغط لتقليل باألدلة المسندة األخرى الممارسات توصيات تتضمن . )2015al.  et Siervo ،(الدم ضغط خفض في ملحوظ بشكل يساعد والفاكهة الكاملة 

الكحول.تعاطي في واإلفراط التدخين من كل وتجنب اإلجهاد من الحد تقنيات تعلم عليه والسيطرة 

تشخيص تم الذين لألفراد بالنسبة . )2016وآخرون ، ريفيرا كاربيو (زئبق ملم -9 4  بمتوسط االنقباضي الدم ضغط خفض إلى البدني النشاط زيادة تؤدي أن يمكن

الغذائي ، النظام وتحسين التدخين ، عن اإلقالع المثال ، سبيل على (العام الحياة نمط تعديل من مزيج هو للعالج النموذجي النهج فإن الدم ، ضغط بارتفاع إصابتهم 

النظر عند ذلك ، ومع حاد. بشكل عليه والسيطرة المرتفع الدم ضغط لخفض مناسبة غير وحدها لها المخطط التمارين تكون ما عادة ًواألدوية.  )البدنيالنشاط وزيادة 

على إيجابي تأثير له ذلك وكل والقلق ، التوتر وتقليل الدم ، تدفق وتحسين فيه ، والتحكم الجسم وزن خفض على أيضاً الرياضية التمارين تساعد األكبر ، الصورة إلى 

.)2017آل ،  et) Silva-Moraesالطويل المدى على عليه والسيطرة الدم ضغط خفض 

الكوليسترول

مستويات تزيد والنامي. المتقدم العالم من كل في المرض لعبء رئيسي سبب هو  )الدمشحميات عسر باسم طبيا إليه يشار (الكلي الكوليسترول ارتفاع

شمعية مادة الكوليسترول . )2018al. et Park ،؛ c)، 2020CDCالدماغية والسكتة القلب بأمراض اإلصابة مخاطر من مزمن بشكل المرتفعة الكوليسترول 

جسم ينتج ومتوازن ، صحي غذائي نظام تناول عند الدهني. البروتين باسم والمعروفة الدهنية ، واألحماض البروتين من مزيج من وتتكون الدم في موجودة 

العصبي.الجهاز ودعم الدم في المنتجات وحمل السليمة الخاليا لبناء الكوليسترول إلى اإلنسان جسم يحتاج به. الخاص الضروري الكوليسترول كل اإلنسان 

نيلسون ، (القلب بأمراض الشخص إصابة خطر من يزيد أن ويمكن الدموية األوعية في دهنية رواسب تكوين إلى المزمن الكوليسترول ارتفاع يؤدي أن يمكن

رئيسي مكون ألنه األمراض ، من والوقاية الصحة لتعزيز متكرر بشكل الكوليسترول مراقبة يجب أنه إال حيوية ، جسدية وظيفة يؤدي أنه من الرغم على . )2013

الشرايين.تصلب إلى يؤدي اللويحة في 

معرفتكامتد -

"السيئ"و  "الجيد"الكوليسترول
الذي الكثافة ، منخفض الدهني البروتين كوليسترول يميل . )(HDLالكثافة عالي الدهني والبروتين  )(LDLالكثافة منخفض الدهني البروتين الجسم: في الكوليسترول من رئيسيان نوعان يوجد

أشكال من شكل هو التحديد ، وجه على الضار ، الكوليسترول . )2013نيلسون ، (الدموية واألوعية القلب بأمراض اإلصابة مخاطر زيادة إلى  ، "الضارالكوليسترول "باسم أحياناً إليه يشار 

.)2004al. et O'Keefe ،( )ديسيلتر  /مجم(ديسيلتر لكل ملليجرام 100 من أقل  LDLمستويات تكون أن يجب المثالية ، الناحية من الشرايين. تسد التي اللويحة يشكل الذي الكوليسترول 

إزالة في يساعد الواقع في وهو الضار الكولسترول مثل الشرايين انسداد إلى ميل لديه ليس . "الجيدالكوليسترول "باسم أحياناً  HDLكوليسترول إلى يشار أخرى ، ناحية من

يجب ديسيلتر ،   /مجم100 من أقل إلى  LDLمستويات خفض مع بالتزامن القلب ، بأمراض اإلصابة مخاطر تقليل في للمساعدة الجسم. من الضار الكوليسترول بعض 

 .)2001Services Human and Health of Department US ،؛ 2018al. et Grundy ،(ديسيلتر   /مجم60 حوالي عند  HDLبمستويات االحتفاظ 

التمرين وكثافة ومدة األمثل التكرار من تماماً متأكدين ليسوا الباحثين فإن ذلك ، ومع الدم ؛ في الكوليسترول نسبة ارتفاع تقليل في يساعد التمرين أن ثبت

اإلصابة خطر من يزيد مما الجسم ، في الضار الكوليسترول كمية زيادة إلى الوزن زيادة تميل . )2014وآخرون ، مان (الكوليسترول مستويات لتحسين 

القلب.بأمراض 
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إلى الدم في السكر مستويات في والتحكم الوزن تقليل في للمساعدة الرياضية التمارين استخدام يؤدي أن المرجح من

القلب بأمراض اإلصابة مخاطر وبالتالي ، الكثافة ، منخفض الدهني البروتين كوليسترول مستويات في إيجابي انخفاض 

أن يمكن الكثافة عالية التمارين في بانتظام يشاركون الذين األفراد أن الدراسات أظهرت ذلك ، من العكس على عام. بشكل 

2017Xu & Wang ، (للقلب صحية مستويات إلى لديهم  )(HDLالكثافة عالي الدهني البروتين كوليسترول مستوى يرفعوا 

(.

السكريداء

، الجلوكوزخاص بشكل للكربوهيدرات الغذائي التمثيل على الجسم قدرة على يؤثر مرض هو السكري داء

مرض من قليلة أنواع هناك الطاقة. إلنتاج مباشرة الخاليا تستخدمها التي الكربوهيدرات أشكال أبسط 

من السكري مرض مع كبير. بشكل الجسم فسيولوجيا على نوع كل ويؤثر 2 ، والنوع 1 النوع مثل السكري ، 

هرمون وهو  ، )اإلطالقعلى األنسولين أي ينتج ال أو (األنسولين من يكفي ما البنكرياس ينتج ال 1 ، النوع 

في الجلوكوز يرتفع أن يمكن األنسولين ، بدون الطاقة. في الستخدامه الخاليا إلى الجلوكوز نقل على يساعد 

يكون ما عادة ًالصحية. المضاعفات من العديد يسبب مما خطيرة ، مستويات إلى  )الدمفي السكر أي (الدم 

أن يمكن ذلك ، ومع فعال. بشكل منعه شخص ألي يمكن شيئاً وليس وراثياً األول النوع من السكري مرض 

نسبة إدارة تحسين على األول النوع من السكري بداء المصابين األشخاص المنتظمة التمارين تساعد 

.)2020Association Diabetes American ، (كبير بشكل الحياة ونوعية الدم في الجلوكوز 

صحيح بشكل استخدامه يتم ال ذلك ، ومع األنسولين. ينتج الجسم يزال ال 2 ، النوع من السكري مرض مع

في مزمن بشكل  )التحديدوجه على السكر (الزائدة الكربوهيدرات استهالك يتم عندما الخاليا. قبل من 

الدم. في السكر نسبة تنظيم في للمساعدة األنسولين من عالية مستويات إنتاج يجب الغذائي ، النظام 

مما أكثر بالفعل لديها يكون عندما الخاليا إلى الجلوكوز توصيل باستمرار الزائد األنسولين يحاول عندما 

تصبح أن بمجرد . األنسولينمقاومة تسمىالحالة هذه له. االستجابة عن الخاليا تتوقف استخدامه ، يمكنها 

نسبة تنظيم يصبح أن يمكن 2. النوع من السكري داء طور قد الشخص إن يقُال لألنسولين ، مقاومة الخاليا 

غير الدم في السكر مستويات إلى يؤدي قد مما األفراد ، لهؤالء بالنسبة للغاية صعباً أمراً الدم في السكر 

الصحية.المضاعفات من متنوعة ومجموعة المنضبطة 

-السكريداء -
وكذلك للغاية ، مرتفعاً - 2 النوع وخاصة - وعالجه السكري مرض لتشخيص العالمي االقتصادي التأثير يعتبر

للوفاة السابع الرئيسي السبب السكري مرض يجعل مما المبكرة ، والوفيات اإلعاقة لزيادة البشرية التكلفة 

الوقاية في حيوياً أمراً الرياضة وممارسة المنتظم البدني النشاط يعد . )2015ودرويش ، خروبي (العالم حول 

هي السمنة . )2020Association Diabetes American ، (2 النوع وخاصة وعالجه ، السكري مرض من 

جنب إلى جنباً الرياضة ممارسة فإن لذلك ، 2 ؛ النوع من السكري بمرض لإلصابة األساسية المؤشرات أحد 

في كبير تأثير لها يكون أن يمكن الوزن إنقاص في للمساعدة الحياة ونمط الغذائي النظام في التغييرات مع 

تشخيصهم.تم الذين األفراد صحة تحسين 

-الجلوكوز-

-األنسولينمقاومة -

-سرطان-

سرطان

تنمو أن يمكن أورام عنه ينتج ما وغالباً طبيعي ، غير بشكل الجسم خاليا فيه تنمو مرض هو سرطان ببساطة،

العضلية األنسجة مثل تقريباً ، الجسم أجزاء من جزء كل في السرطان يحدث أن يمكن بالجسم. وتضر بقوة 

عن ناتج تحديده ، تم السرطان من مختلف نوع 100 من أكثر هناك والدماغ. والدم والعظام الداخلية واألعضاء 

إلى مفرط بشكل المعالجة اللحوم وتناول التبغ تدخين مثل الحياة نمط خيارات من تتراوح عديدة عوامل 

يصيب أن يمكن . )2015للسرطان ، الوطني المعهد (لإلشعاع التعرض من الحاد النووي الحمض تلف 

جميع من 76٪ حوالي تشخيص يتم السن ؛ كبار عند شيوعاً أكثر ولكنه األعمار جميع من الناس السرطان 

منها والوقاية األمراض على السيطرة مراكز (أكثر أو عاماً 55 أعمارهم تبلغ الذين األفراد لدى السرطان أنواع 

من 30-50٪ حوالي من الوقاية يمكن أنه إلى التقديرات تشير المشرق، الجانب في . )2019وآخرون ، 

وآخرون ، براي (األدلة على القائمة الوقاية استراتيجيات وتنفيذ الخطر عوامل تجنب طريق عن السرطانات 

نظام وتناول بانتظام الرياضية التمارين ممارسة في هذه الوقاية استراتيجيات من اثنتان تتمثل . )2018

صحي.غذائي 

الخصوص ، وجه على السرطانات ؛ أنواع من العديد من الوقاية في مهماً دوراً التمارين تلعب أن يمكن

أنه إلى الدالئل تشير عام. بشكل بالسرطان اإلصابة خطر من البدني النشاط ممارسة تقلل أن يمكن 

على اليومية البدني النشاط جلسات زيادة يمكنهم السرطان لعالجات حالياً يخضعون الذين أولئك حتى 

.)2017al.  et Segal ،(واحد شهر مدار 
قمة ⇧
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اإلصابة خطر من كبير بشكل تقلل أن األنشطة هذه لكل يمكن البدني ، النشاط زيادة إلى باإلضافة

والخضروات بالفواكه غني غذائي نظام وتناول الزائد ، الوزن وفقدان التبغ ، استخدام تجنب بالسرطان: 

الكحول.استهالك من والحد الطازجة ، 

المزمناالنسداد -

)(COPDالرئة مرض
-

-اإلندورفين-التنفسيالجهاز أمراض

تتميز التي المزمنة التنفسي الجهاز الختالالت شامل مصطلح  )(COPDالمزمن الرئوي االنسداد مرض

تماماً األعراض هذه عكس يمكن ال الرئة. لوظائف سريع وتدهور الهواء ، تدفق وتقييد التنفس ، في بضيق 

والتهاب الرئة انتفاخ يعد تشخيصهم. تم الذين ألولئك اليومية الحياة أنشطة من ملحوظ بشكل وتحد 

مرض أن يقُدر 2030 ، عام بحلول المزمن. الرئوي االنسداد مرض على أمثلة المزمن الهوائية الشعب 

 & 2018Hurst ، (العالم أنحاء جميع في للوفاة رئيسي سبب ثالث سيصبح المزمن الرئوي االنسداد 
Quaderi(.

المزمنة الصحية الحاالت من العديد من المزمن الرئوي االنسداد بمرض المصابون األفراد يعاني ما غالباً

مستقل مؤشر ذاته حد في وهو بالصحة ، متعلقة أقل حياة جودة لديهم يكون ما غالباً وبالتالي ، المصاحبة. 

االنسداد مرض يعتبر ال التشخيص ، بمجرد . )2011al.  et Janssen ،(والوفيات المستشفى دخول على 

يكون أن يمكن ذلك ، ومع الشخص. حياة مدى على طبيا تدار ذلك ، من بدال للشفاء ؛ قابال ًالمزمن الرئوي 

الجهاز أمراض من يعانون الذين األفراد على إيجابية تأثيرات البدني النشاط وزيادة الحياة نمط لتعديل 

مجموعات تتضمن التي الخفيفة الهوائية التمارين بممارسة يوصى التحديد ، وجه على المزمنة. التنفسي 

يومياً السريع المشي يكون أن يمكن األكسجين ؛ استخدام على القدرة تحسين في للمساعدة كبيرة عضلية 

.)2016al.  et Bender ،(المزمن الرئوي االنسداد بمرض المصابين لألشخاص التمارين أشكال أفضل أحد 

عصبىضغط

باستمرار. والتكيف االستجابة إلى والحاجة السريع التغيير يغذيه تعقيداً ، أكثر فيه نعيش الذي العالم أصبح

المتزايدة والطلبات االجتماعي ، التواصل ووسائل ساعة ، 24 مدار على األخبار دورات مواجهة في 

والمضاعفات بالتوتر يتأثر العالم معظم فإن للتوتر ، العالمية للمنظمة وفقاً الضغط. يتزايد لإلنتاجية ، 

في آخذة العمل مكان في اإلجهاد مستويات . )2003Wilkerson & deVries ، (باإلجهاد المرتبطة 

الضغوط زيادة عن الرئيسية العالمية االقتصادات جميع في عمال 10 كل من 6 أبلغ حيث االرتفاع ، 

ارتفاع مع أثره ، له العمل مكان في اإلجهاد وهذا . )2018al.  et Birhanu ،(العمل بمكان المرتبطة 

غير والقلق المستمر اإلجهاد . )2016Fink ، (السكان شرائح جميع بين بدورها بالتوتر المرتبطة األمراض 

. ،al) et Yaribeygiمزمنة بأمراض اإلصابة خطر من يزيد وقد والعقل الجسم من لكل ضار المدُارين 

والقلق التوتر في التحكم في تساعد الرياضية والتمارين المنتظم البدني النشاط أن ثبت فقد ذلك ، ومع

بمثابة يكون أن يمكن التمارين أو البدني النشاط أشكال من شكل أي . )2015al.  et Rebar ،(وإدارتهما 

بها تساعد التي الطرق إحدى التوتر. تخفيف في للمساعدة  "دواءأفضل "يكون وربما للضغط قوي إطالق 

بزيادة والشعور األلم بتقليل ترتبط التي اإلندورفين الدماغإطالق هي التوتر تقليل في المنتظمة التمارين 

القلب ضربات معدل خفض في المساعدة على التمرين قدرة فإن ذلك ، إلى باإلضافة والسعادة. الرفاهية 

البدني النشاط دور فإن األسباب ، لهذه والقلق. للتوتر مهماً مضاداً إجراء ًتجعله فيهما والتحكم الدم وضغط 

 & 2014Sinha ، (ومقنع واسع عليه والسيطرة اإلجهاد من التخفيف على المساعدة في الرياضية والتمارين 
Kolehmainen-Stults(.

-
-
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-والعضالتالعظمي الهيكل -اإلصابةوزيادة العضالت ضعف على دليل

-إلتواء-
الحياة مدى عبر المثلى والرفاهية الصحة لضمان حيويان أمران والصيانة التطوير والعضالت العظمي الهيكل

داخل الحركة حرية وتدعم الكلية الجسم كتلة من كبيراً قدراً الهيكلية العضلية األنسجة تمثل األفراد. لجميع 

النشاط وقلة المفرط الجلوس فإن وحدوثها ، المزمنة باألمراض اإلصابة مخاطر زيادة إلى باإلضافة البيئة. 

زيادة إلى يؤدي قد مما والهيكلية ، العضلية الجسم أنظمة في خلل حدوث في أيضاً يتسبب أن يمكن البدني 

؛ 2010al. et Owen ،؛ 2017Sluka & Law ،(األلم والرقبة. والكتف الظهر أسفل وحاالت اإلصابة خطر 

، 2011al. et Thorp(.

-األخمصيةاللفافة التهاب -

والكاحلالقدم في خلل

 & 2010Hertel ، (اليومية للحياة العادية األنشطة على وتؤثر بشدة والكاحل القدم إصابات تحد أن يمكن
Chinn( . اللفافة التهاب و االلتواء الكاحلالكاحل ومفصل القدم في شيوعاً المشكالت أكثر من اثنتان تشمل

أو شد إلى يؤدي مما يتقلب ، أو يلتوي أو الشخص كاحل يتدحرج عندما الكاحل في التواء يحدث . األخمصية

اللفافة التهاب ينطوي والساق. بالقدم وتربطها البعض ببعضها الكاحل عظام تربط التي األربطة تمزق 

اللفافة أي (القدم بأصابع الكعب عظم يربط الذي القدم أسفل الموجود النسيج التهاب على األخمصية 

المزمن.الكعب ألم إلى يؤدي ما وغالباً  )األخمصية

في والكاحل القدم تصيب التي اإلعاقات تتسبب قد لذلك ، نتيجة كله ؛ الجسم والكاحلين القدمان تدعم

وآخرون ، مينز (الظهر أسفل أو الوركين أو الركبتين مثل الجسم من أخرى مناطق في وظيفي خلل حدوث 

سابقاً ، كاحله في أصيب قد ما شخص كان إذا ذلك ، إلى باإلضافة . )2013وآخرون ، ريسكوسكي 2013 ؛ 

 2014al.  et ،(ومستقر قوي مكان إلى إلعادته بعمل القيام يتم لم إذا أخرى مرة إلصابته أكبر خطر فهناك 

Fulton( . عمالئهم أقدام وضعية مراقبة البدنية اللياقة لمحترفي بالنسبة للغاية المهم من يجعل هذا

أفضل.بشكل المناسبة الحركة أنماط تطوير من يتمكنوا حتى التمرين أثناء وكاحليهم 

-
-

-
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الركبةضعف
-الرضفيالوتر التهاب -

النشاط مستوى أو العمر عن النظر بغض شخص أي على تؤثر أن يمكن شائعة شكوى هي الركبة آالم

 )المفاجئالظهور (الحادة واإلصابات المفاصل التهاب الركبة أللم المحتملة األسباب تشمل البدني. 
و الرضفياألوتار التهاب تشملشيوعاً الركبة إصابات أكثر من ثالثة أن القول يمكن . )المتكررة(واإلصابات 

الركبة آالم أشكال بعض ترتبط . )(MCLاإلنسي الجانبي الرباط تمزق و ، األماميالصليبي الرباط تمزق 

.)2016al.  et Frilander ،(المنتظم البدني النشاط ونقص السمنة أو الوزن بزيادة أيضاً المزمنة 

-األماميالصليبي الرباط تمزق -

اإلنسي الجانبي الرباط تمزق -

MCL)(
-

بشكل ووضعيتها الركبة لمحاذاة أساسي فهم التنحيف مجال في المتخصصين لدى يكون أن المهم من

أنواع من العديد من الوقاية يمكن اإلصابة. مخاطر لتقليل التمرين أسلوب مراقبة طرق إلى باإلضافة صحيح ، 

على والتعديالت الداعمة واألحذية المناسب التمرين أسلوب باستخدام الشائعة الركبة واضطرابات إصابات 

مع المنتظمة والمرونة القوة تدريبات خطط تساعد أن يمكن الضرورة. حسب البدني والنشاط التمارين 

.)2018al.  et Park ،(كبير بشكل الركبة إصابات حدوث تقليل في شامل إحماء مكون تضمين 

COMPLEX HIP-PELVIC-LUMBOوظيفة في خلل
والحوض  )الظهرأسفل منطقة (القطني الفقري العمود من  )(LPHCالقطني والورك الحوض مجمع يتكون

تشريحية بنية  LPHCيعد . "القلب"باسم عادة ًإليه ويشار الورك في الهيكلية العضلية والهياكل والبطن 

مهماً أمراً  LPHCواستقرار قوة زيادة تعد اإلنسان. جسم من والسفلي العلوي النصفين يربط ألنه مهمة 

على األطراف قدرة من تحد المستقرة غير النواة ألن اإلصابات من والوقاية الرياضي واألداء الصحة لتحسين 

 2013al. et ،؛ 2018al.  et Blaiser De ،(الورك أو الظهر أللم الفرد وتهيئ صحيح بشكل القوة إنتاج 

Granacher 2005 ،؛al. et Hewett 2002 ،؛al. et Richardson( . 80٪ من يقرب ما يعاني الواقع ، في

كما،. )2011نام ، (حياتهم خالل األقل على واحدة مرة الظهر أسفل آالم أشكال من شكال ًالبالغين من 

-
-

-
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الكتفضعف
الكتفاصطدام -

متالزمة

-

مثل والروتينية ، البسيطة الحركات تسبب ما غالباً العمر. في الجسم تقدم مع خاصة شائع ، أمر الكتف ألم

مفاصل تكون عندما الراحة بعدم الشعور األعلى ، في ما شيء إلى الوصول أو المالبس ارتداء أو القمامة إخراج 

خاصة ًاألثقال ، رفع وتمارين الرياضات في أيضاً شائعة وإصاباته الكتف آالم مكيفة. غير حالة في الكتف 

أو الرخوة األنسجة اصطدام أو الكتف مفصل استقرار عدم بسبب الكتف مشاكل تكون قد العلوي. الرفع أثناء 

.)2005وآخرون ، ميتشل (الكتف اصطدام متالزمة باسموالمعروفة للكتف ، العظمية الهياكل 

الشد علم في المتخصصين لدى يكون أن يجب الكتفين ، تتضمن الوظيفية الحركات من العديد ألن نظراً

وتدريب الجسم من العلوي الجزء لمرونة المنتظم الروتين يساعد أن يمكن وهياكلهم. بعضالتهم عملية معرفة 

المتخصصين على يجب ذلك ، إلى باإلضافة الكتف. إصابات مخاطر تقليل في صحيح بشكل المطبق القوة 

برامج في فقط يشاركوا وأن صحيح بشكل الكثافة عالية تمارين يؤدون العمالء أن من التأكد  tnessفي 

سحب تمارين تكون أن يمكن المثال ، سبيل على الفردية ؛ وأهدافهم وأهدافهم لقدراتهم المناسبة التدريب 

الكتفين شد من متقدمة مستويات لديهم ليس الذين األفراد على خطرة المطرقة وتمارين العدوانية التأرجح 

.)2016al.  et Summitt ،(بالفعل 

والرقبةالرأس ضعف

في السبب. هي والرقبة للرأس السيئة الوضعية تكون ما وغالباً الشائعة ، األمراض من الرقبة وآالم الصداع

أو الكمبيوتر شاشات إلى النظر من طويلة فترات بسبب السيئ والرقبة الرأس وضع يكون األحيان ، من كثير 

كان إذا ما لتحديد الباحثون فيها يحقق متنامية ظاهرة هي نصية رقبة المثال،سبيل على المحمولة. الهواتف 

 2016al.  et ، ؛ 2017al.  et Gustafsson ،(الرقبة آالم في يتسبب المحمولة للهواتف المعتاد االستخدام 

Xie( . ثابتة خروج حالة في الرأس وضع يؤثر) وقد الرقبة منطقة عضالت من العديد على  )األسفلإلى النظر

الرقبة.في ألماً يسبب 

عبء زيادة إلى األمام إلى الرأس بروز يؤدي والرقبة. الرأس أللم آخر شائع سبب هي األمامية الرأس وضعية

والتي  ، )العلويةالفقري العمود منطقة (العنقي الفقري بالعمود المتصلة العضالت من العديد على العمل 

منطقة في وظيفي خلل إلى األمامية الرأس وضعية تؤدي أن يمكن الوقت ، بمرور الرأس. تثبيت على تعمل 

لألمام. مباشرة رؤية على للحصول الرأس لرفع مالئمة طرق عن والبحث التكيف الجسم يحاول حيث الرقبة 

أمام روتيني بشكل يعملون الذين األفراد من وغيرهم  Oceعمال في األمام إلى الرأس وضعية رؤية يمكن 

؛ 2015al. et Nejati ،(التركيز محاولة عند الشاشة نحو الرأس هجرة إلى طبيعي بشكل ويميلون الكمبيوتر 

، 2002al. et Szeto(.

في المستمر االنزعاج لتقليل خاصة أمامية ، رأس وضعية يظهرون الذين لألفراد مفيد التمرين أن ثبت لقد

خدمات على للحصول يسعون الذين األشخاص من كثير . )2018al.  et Sheikhhoseini ،(الرقبة 

يومهم معظم يقضون آخرون موظفون أو المحمول للهاتف معتادون مستخدمون هم  tnessفي متخصص 

عمالئهم ورقبة رأس وضع مراقبة البدنية اللياقة أخصائيي على يجب وبالتالي ، الكمبيوتر. على العمل في 

المناسبة.والحركة الحركة أنماط تدريب في والمساعدة اإلصابة مخاطر لتقليل التمرين أثناء 

-
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الصحيةالرعاية استمرارية
الرعاية صناعة لعرض منهجية طريقة  )1-8الشكل (الصحية الرعاية سلسلة تمثل

)الصحيةالرعاية إلى الحاجة سبب أي (المختلفة الدخول نقاط خالل من الصحية 
والنتائج  ، )يختارمتخصص أي المثال ، سبيل على (المقدمة الرعاية وأنواع  ، 

مجموعة الصحية الرعاية سلسلة تصف . )تحقيقهالفرد يريد ما  أي (المرجوة 

سبيل على األجل. وطويلة  )الفورية(والحادة الوقائية الصحية الرعاية احتياجات 

حين في حادة ، رعاية إصابة بسبب الطوارئ غرفة إلى الدخول يكون قد المثال ، 

وقائي.أنه على سيصنف طبيعي عالج أخصائي مع التدريب أن 

الصحة لمكونات واضح بفهم الصحية الرعاية سلسلة تسمح عام ، بشكل

لم الفرد. لسيطرة تماماً يخضع وأيها مرخصاً طبياً مقدماً تتطلب التي والعافية 

يكون عندما الطبيب إلى بالذهاب وثيقاً ارتباطاً مرتبطة الصحية الرعاية تعد 

إلى تهدف ديناميكية عملية الحديث التفسير يمثل مصاباً ؛ أو مريضاً الشخص 

المهنية الرعاية بين الجمع خالل من للحياة الكلية الجودة وإطالة تحسين 

الذاتية.الرعاية من المرتفعة والمستويات 

Shutterstock.com  /األعمالصور قرد

-

الصحيةالرعاية استمرارية 1-8 الشكل
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الوقائية الرعاية أشكال من كشكل الناس حياة في فعالين يصبحوا أن يمكن ألنهم الصحية الرعاية سلسلة من حيوياً جزءاً المعتمدون الشخصيون المدربون يعد

طبي تصريح على الحصول بعد - التمرين خالل من صحتهم تحسين على العمالء مساعدة أيضاً يمكنهم ذلك ، إلى باإلضافة اإلصابة. أو المرض منع في للمساعدة 

الصحيين المهنيين من متنوعة مجموعة مع التواصل المعتمدين الشخصيين للمدربين المهم من يجعل هذا المرض. تشخيص أو لإلصابة التعرض بعد - متخصص 

المناسب.الخبير إلى بالعميل تتعلق مخاوف أو سؤال أي إحالة يمكن بحيث المتحالفين 

المتحالفةالصحة مجال في العاملين

الشخصيون المدربون يلعب والعمالء. المرخصين الصحية الرعاية مقدمي بين الجسر هم الصحية الرعاية مجال في المتخصصون يكون الحاالت ، من كثير في

 tnessلمتخصصي المهم من اآلخرين. الصحية الرعاية مقدمي مع جنب إلى جنباً وفعالة آمنة تدريب برامج وتنفيذ تطوير على المساعدة في مهماً دوراً المعتمدون 

أمراً المتحالفين الصحيين المهنيين مع التواصل يكون أن يمكن المستقبل. في معهم يعملون قد الذين الصحية الرعاية في المتخصصين ألنواع عملية معرفة تطوير 

يتواصل ما غالباً به. الوثوق لعمالئه يمكن مجتمع وبناء الخاصة خدماته على للحصول اآلخر إلى يشير أن يمكن منهم كل ألن مزدهرة ، تجارية أعمال بناء في حيوياً 

التاليين:المتحالفين الصحيين المهنيين مع المعتمدون الشخصيون المدربون 

العديد في العمل الطبيعي العالج ألخصائيي يمكن البدني. التأهيل إعادة مجاالت من العديد في تعليمه تلقى ممارس هو الفيزيائي المعالج . الطبيعيالعالج ◆

النشاط إلى العودة على األفراد لمساعدة الرياضة أو التكييف ومرافق والمدارس المسنين رعاية ودور التأهيل إعادة ومراكز المستشفيات مثل األماكن من 

اإلصابة.بعد المنتظم 

تشخيص في للمساعدة اآلخرين الصحية الرعاية ومقدمي الطبية الطوارئ وفنيي األطباء مع جنب إلى جنباً الرياضي المدرب يعمل ما غالباً . الرياضيينالمدربين ◆

في العمل أيضاً الرياضيين للمدربين يمكن ذلك ، ومع الرياضي ؛ الطب من كجزء الرياضية الفرق مع الرياضيين المدربين من العديد يعمل وعالجها. اإلصابات 

الرياضية.بالتمارين الصلة ذات المدارس أو األماكن من متنوعة مجموعة 

العمود مقومو يستخدم الفقري. العمود بمحاذاة المتعلقة الحاالت مع أساسي بشكل يتعامل له مرخص صحية رعاية أخصائي هو العظام مقوم . العظاممقومين ◆

الشوكي.بالحبل تتصل الجسم في األعصاب جميع ألن العصبي الجهاز ضعف تخفيف في للمساعدة للفقرات اليدوية المعالجة الفقري 
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الشهادة اختبار واجتازوا المحددة والمهنية األكاديمية المتطلبات استوفوا والتغذية الغذاء في خبراء هم المسجلون التغذية أخصائيو . المسجلينالتغذية أخصائيو ◆

في متخصصين يكونون ما وغالباً المرضى ، أو العمالء من واسعة لمجموعة واالستشارات والعالج الغذائية المشورة المتخصصون هؤالء يقدم المطلوب. الوطني 

المسنين رعاية ودور المستشفيات مثل األماكن من العديد في العمل المسجلين التغذية ألخصائيي يمكن وإدارتها. المزمنة األمراض لعالج الغذائي العالج 

الرياضة.أو التكييف ومرافق والمدارس 

الرخوة واألنسجة بالعضالت عالجياً بالتالعب لهم ومرخص بالتدليك العالج يمارسون متخصصون هم المرخصون بالتدليك المعالجون . مرخصتدليك معالج ◆

ومرافق التأهيل ، إعادة مراكز مثل األماكن ، من متنوعة مجموعة في العمل المرخصين التدليك ألخصائيي يمكن الجسدي. اللمس خالل من الجسم في األخرى 

مستقل.كمقاول العمل أو الفاخرة ، الصحية والمنتجعات والمنتجعات الرياضي ، األداء 

المعتمدونالبدنية اللياقة متخصصو
جماعيين ومدربين معتمدين شخصيين مدربين البدنية اللياقة محترفو يشمل

بمعرفة يتمتع فرد هو المعتمد الشخصي المدرب وتكييف. قوة ومدربين 

عن صادرة وطنية شهادة اجتاز وقد الرياضية والتمارين التمرينات بعلوم محددة 

وتقديم سالمتهم من للتأكد العمالء بفحص يقومون وطنية. تصديق منظمة 

يساعد أيضاً ، األخرى. الحياة نمط وتغييرات التمارين لبرمجة توصيات 

األهداف تحديد خالل من العمالء تحفيز في المعتمدون الشخصيون المدربون 

البديلة.التدريبات أو للتقدم والتوصيات والمساءلة المالحظات وتقديم 

بتدريس يقوم البدنية اللياقة مجال في متخصص هو الجماعية اللياقة مدرب

لديهم كبيرة. جماعية تمارين فصول خالل من وتحفيزهم وقيادتهم األفراد 

تعليمات لتقديم الالزم والتعليم والتدريب ، المعرفة ، من مختلفة مستويات 

المختلفة.الفصل وإعدادات أشكال عبر آمنة 

Shutterstock.com/  Wavebreakmedia

أو المغلقة األماكن في الدراجات ركوب المثال ، سبيل على (الخبرة من تخصصاً أكثر مجال أو جماعي تمرين في شهادة الجماعي التدريب مدربو يحمل ما عادة ً

مدى تقييمات في يشاركون ما نادراً العمالء ألن يبدو ، ما على األصحاء األفراد على المجموعة مدرب ممارسة نطاق يقتصر . )اليوجاأو البيالتيس أو الهوائي الرقص 

جماعي.فصل حضور قبل التأقلم 

غالبية المتنافسين. للرياضيين والتكييف القوة برامج وتنفيذ تصميم في متقدمة وخبرة وتدريب بمعرفة يتمتع البدنية اللياقة في متخصص هو والتكييف القوة مدرب

مع العمل في كبيرة وخبرة الوطنية ، الشهادات من أكثر أو واحدة وشهادة التمرين ، بعلوم يتعلق مجال في جامعية درجة على حاصلون والتكييف القوة مدربي 

المحترفين.الرياضيين نخبة إلى الشباب من والقدرات ، األعمار جميع من الرياضيين مع العمل يمكنهم الرياضيين. 

المعتمدالشخصي المدرب دور

فإن يبدو ، ما على جيدة بصحة يتمتعون عمالء مع يعملون الصحية الرعاية مجال في متخصصون هم للمبتدئين المعتمدين الشخصيين المدربين أن حين في

مزمنة أمراض من يعانون الذين أولئك ذلك في بما العمالء ، من واسعة مجموعة مع للعمل مؤهلين يصبحوا أن من العديد تمكن والخبرة والتعليم اإلضافي التدريب 

بشكل ويقيسون صغيرة مجموعات في أو العمالء مع فردي بشكل عام بشكل المعتمدون الشخصيون المدربون يعمل الرياضة . بممارسة طبياً لهم السماح وتم 

تصميم يواصلون التقييمات ، هذه من الجسم. وتكوين والوضعية البدنية اللياقة تقييمات من متنوعة مجموعة خالل من العمالء لدى والضعف القوة نقاط موضوعي 

العافية.أو العافية أو الصحية أهدافهم إلى الوصول على عمالئهم لمساعدة وفعالة آمنة تمارين برامج 
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الغذائية واإلرشادات العامة الصحية المعلومات ذلك في بما العافية ، من أخرى مجاالت في عمالئهم تثقيف في أيضاً المعتمدون الشخصيون المدربون يشارك

داخل عمالئهم ، حياة نمط عادات لتقييم وقتاً يأخذوا أن المعتمدين الشخصيين للمدربين المهم من أهدافهم. تحقيق من أفضل بشكل تمكنهم التي األساسية 

الطريقة ، بهذه الطويل. المدى على الصحية غير السلوكيات تغيير على عمالئهم تساعد والتي جدواها أثبتت التي التدريب تقنيات وتطبيق الرياضية ، الصالة وخارج 

أهدافهم.تحقيق على عمالئهم لمساعدة ممكن هو ما بكل قيامهم من التأكد المعتمدين الشخصيين للمدربين يمكن 

المعتمد الشخصي المدرب اشتبه إذا لذلك. وفقاً ممارساتهم وتصميم خبرتهم مجاالت على التعرف المعتمدين الشخصيين المدربين على يجب ذلك ، إلى باإلضافة

إلى العميل ذلك إحالة المعتمد الشخصي المدرب على يجب تمرين ، برنامج في اآلمنة المشاركة من العميل تمنع أن يمكن طبية حالة من يعاني عمالئه أحد أن في 

والتخليص.للتقييم المناسب المرخص الصحية الرعاية أخصائي 
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السلوكقواعد ومدونة الممارسة نطاق
صارم لتنظيم الوظائف بعض تخضع الوظيفي. للمسمى القانونية الحدود ضمن بها القيام معين لمهني يمكن التي األشياء جميع الممارسة نطاق يمثل ببساطة ،

الممارسة نطاق يختلف ما غالباً ذلك ، على عالوة الفردية. للترجمة غموضاً أكثر بشكل أخرى وظائف تتُرك حين في المحامين ، أو األطباء مثل القانون ، بموجب 

الحدودتخطي بمجرد تماماً حظره يمكن ما منطقة في عالنية به السماح يمكن ما أخرى. إلى منطقة من أو آخر إلى بلد من معينة لمهنة 

اللياقة محترفو يقع مجاورة. أخرى بمجاالت ارتباطها خالل من ممارساتها نطاق تحديد يتم أن محددة حكومية لوائح لديها ليس التي للمهن يمكن األحيان ، بعض في

حول المتقدمة البلدان من والعديد المتحدة الواليات في معتمد شخصي كمدرب العمل بشأن ولوائح محدد قانوني تسجيل يوجد ال حين في الفئة. هذه في البدنية 

سبيل على بالصحة. المتعلقة األنشطة بعض أداء المعتمدين الشخصيين المدربين على تحظر والتي صارمة ، قواعد لديها المتحالفة األخرى الصحية المهن فإن العالم ، 

حاالت في بينما مرخصين ؛ صحية رعاية مقدمي أو مسجل تغذية اختصاصي قبل من إال قانونياً التغذوي العالج توفير يمكن ال المناطق ، من العديد في المثال ، 

متخصصة.غذائية مشورة على الحصول شخص ألي ويمكن ترخيص ، على الحصول يلزم ال أخرى ، 

المعتمدالشخصي المدرب ممارسة نطاق
على وقائمة وفعالة آمنة وتكييف تمارين برامج ويصممون فردية تقييمات بإجراء يقومون الصحية الرعاية مجال في متخصصون هم المعتمدون الشخصيون المدربون

على العمالء لمساعدة إرشادات يقدمون الرياضة. بممارسة طبياً لهم السماح تم الذين أو خاصة ، أو طبية احتياجات لديهم ليس الذين للعمالء وفردية علمي أساس 

شهادة على حاصلون إنهم الحياة. نمط لتعديل واالقتراحات العامة الغذائية والمعلومات التمارين برامج تنفيذ خالل من واألداء الشخصية الصحية أهدافهم تحقيق 

عالج أو بتشخيص المعتمدون الشخصيون المدربون يقوم ال الطوارئ. حاالت أثناء مناسب بشكل ويستجيبون  )الرئويالقلبي اإلنعاش (الحالية الطارئة القلب رعاية 

االقتضاء.عند اآلخرين الصحية الرعاية متخصصي إلى العمالء بإحالة ويقومون المرض ، أو األلم مناطق 
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NASMالمهني السلوك مدونة
مدونة على الموافقة المعتمدين المحترفين على ويتعين المرشحين من يتُوقع والمهنة. الجمهور لحماية التوجيهية والمبادئ لألخالقيات مدونة  NASMأنشأت

واتباعها. NASMالمهني السلوك 

احترافية

معتمد:محترف كل على يجب ممارسته. في الممتازة العمالء رعاية وإظهار مثالية احترافية خدمة تقديم معتمد محترف كل على يجب

NASMو اآلخرين والزمالء الجمهور احترام تستحق بطريقة يتصرفون . NASMالمهني السلوك قواعد بمدونة التام االلتزام 1.

والكرامةاالحترام درجات بأقصى وعميل زميل كل معاملة 2.

والعمالءالزمالء بممارسات يتعلق فيما مهينة أو خاطئة افتراضات وضع عدم 3.

والمكتوبةاللفظية وغير الشفوية المعامالت جميع في المناسبة المهنية االتصاالت استخدام 4.

أن:يجب المعتمد المحترف أن أدنى ، كحد تتطلب ، والتي العميل سالمة تضمن بيئة على والحفاظ توفير 5.

بهذه ويعمل بذلك للقيام قانونياً مرخصاً المعتمد المحترف كان إذا أو األساسية األولية لإلسعافات إال عالجهما أو اإلصابة أو المرض تشخيص يتم ال ◆

الوقتذلك في الصفة 

اإلجراءات اتباع أو بذلك ، القيام على خاص بشكل المعتمد المحترف تدريب يتم لم ما تشخيصها تم صحية حالة من يعانون الذين العمالء تدريب عدم ◆

الوقتذلك في الصفة بهذه ويعمل بذلك للقيام قانونياً مرخصاً أو المفعول ، ساري مرخص طبي أخصائي قبل من عليها واإلشراف عليها المنصوص 

العميلقبل من الموقع الحالي الصحي التاريخ استبيان ومراجعة تلقي قبل العميل تدريب في البدء عدم ◆

األوقاتجميع في  NASMمن معتمد مزود من اآللي الخارجي الحطام إزالة جهاز وشهادة الحالية الرئوي القلبي اإلنعاش شهادة على حاصل ◆

األقل:على المعتمد المحترف يكون عندما المناسب الطبي الممارس إلى العميل إحالة 6.

الدواءأو للعميل الصحية الحالة في تغيير بأي علم على يكون أن ◆

مشخصغير خطر عامل أو إصابة أو بمرض دراية على أصبح ◆

عن المعتمد المحترف سيتوقف الحالة هذه وفي مهنية ، رعاية تتطلب التي التدريب جلسة أثناء للعميل عادي غير إزعاج أو   /وألم بأي دراية على يصبح ◆

الفورعلى الجلسة 

بذلك للقيام محدد بشكل تدريبه تم قد المعتمد المتخصص يكن لم ما وتكميلية غذائية مشورة طلب عند اآلخرين الصحية الرعاية متخصصي إلى العميل إحالة 7.

الوقتذلك في الصفة بهذه ويتصرف بذلك للقيام اعتماد أوراق يحمل أو 

والنظافةالصحة لوضع المناسبة الشخصية النظافة من مستوى على الحفاظ 8.

ومهنيةومتواضعة نظيفة مالبس ارتداء 9.

الالزمةالمستمر التعليم متطلبات جميع على الحصول خالل من الحالية الشهادة حالة على والحفاظ جيد وضع في البقاء 10.

سرية

المعتمد:المحترف على يجب المهني ، دوره في العميل. معلومات جميع شرطية احترام معتمد محترف كل على يجب

االقتضاء عند أو طبي حدث بسبب الضرورة عند أو كتابياً ذلك خالف على العميل يتفق لم ما آخر مجال وأي واإلعالن المحادثات في العميل خصوصية حماية 1.

قانونياً

الوصي أو الثالث الطرف من قانوني إذن على الحصول خالل من الطوعية الموافقة منح على القادرين غير أو القانون بموجب القصر العمالء مصالح حماية 2.

المناسب

آمنةبطريقة العميل سجالت من والتخلص تخزين 3.
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واألخالقيةالقانونية

المعتمد:المحترف على يجب المهني ، دوره في بها. المعمول القضائية الوالية داخل القانونية المتطلبات لجميع االمتثال معتمد محترف كل على يجب

واإلقليميةوالفدرالية والوالئية المحلية المهنية والقواعد واللوائح القوانين بجميع االلتزام 1.

أفعالهمعن الكاملة المسؤولية قبول 2.

وصادقةدقيقة بسجالت االحتفاظ 3.

الموجودةالفكرية الملكية وحقوق التجارية والعالمات النشر حقوق قوانين جميع ودعم احترام 4.

عليه العثور تم أو جنحة أو جناية بارتكاب اعترف أو بالذنب اعترف أو جريمة بارتكاب أدين أو أدين الذي الفرد بشهادة يتعلق فيما إجراء اتخاذ أو بإلغاء  NASMتقوم قد

اآلراء ذلك في بما الخدمات ، لتقديم مؤهالتهم تمثيل أساءوا أو المهنية بصفتهم أدائهم في األذى أو اإلصابة عن مسؤولين أو مهملين كانوا قانونية عملية خالل من 

للجمهور.المشورة ، أو 

االعمالتدريب

المعتمد:المحترف على يجب المهني ، دوره في وقانونية. ونزاهة بأمانة العمل يمارس أن معتمد محترف كل على يجب

المناسبالمسؤولية تأمين على الحفاظ 1.

عميللكل وصادقة كافية تقدم بمالحظات االحتفاظ 2.

الخدماتهذه لتقديم ومؤهالتهم المقدمة بالخدمات وصادق دقيق بشكل الجمهور إبالغ 3.

وصدقبأمانة واالغتراب المهنية المؤهالت جميع تمثيل 4.

جنسيةأو   /ومثيرة صور أو   /ولغة استخدام دون تقديمها يمكن التي الخدمات وتمثيل وكريمة ، صادقة بطريقة اإلعالن 5.

سنوات4 عن تقل ال لمدة األصلية اإليصاالت ذلك في بما دقيقة وضرائب وتعيين وعقود مالية بسجالت االحتفاظ 6.

الجنسيالتحرش ذلك في بما والتمييز ، بالتحرش المتعلقة العمل صاحب وقواعد واإلقليمية والفدرالية والوالئية المحلية القوانين لجميع االمتثال 7.

التفاعليالنص إظهارالممارسةنطاق
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ملخص
للمعرفة بسرعة المتغيرة الحالة فهم إلى البدنية اللياقة محترفو يحتاج معها. المتحالفة الصحية الصناعات في المعتمد الشخصي المدرب دور باستمرار يتزايد

كل على تقريباً وتؤثر مسبوق غير بمعدل البدني للنشاط الموفرة واألجهزة التكنولوجيا في التطورات تتزايد الشخصي. والتدريب التدريب بمجال المتعلقة والتكنولوجيا 

واألطعمة المتزايدة الحصص أحجام مع جنب إلى جنباً هذا ، بدنياً. نشيطين غير يصبحون الذين األشخاص عدد زيادة إلى يؤدي مما الحديثة ، الحياة جوانب من جانب 

الصلة. ذات المزمنة األمراض مع الحقاً األفراد من العديد يتعامل حيث السمنة ، أو الوزن زيادة من يعانون إما السكان من الكثير فيها يكون بيئة خلق النضج ، شديدة 

وعيش الحياة ، نمط عادات وتعديل نشاطاً ، أكثر ليصبحوا الحياة مناحي جميع في وتدريبهم األفراد تدريب في المساعدة البدنية اللياقة لمحترفي يمكن ذلك ، ومع 

وصحية.سعيدة حياة 
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التعلمأهداف
من: tnessأخصائي سيتمكن الفصل ، هذا من االنتهاء عند

مبتدئ.لمتخصص العمل فرص اكتشف ◆

المقابلة.مهارات وصقل مهنية ذاتية سيرة صياغة ◆

التدريب.لمحترفي شيوعاً األكثر اليومية العمل مهام وصف ◆

العمالء.نمو لدفع والتسويق المبيعات استراتيجيات تطوير ◆

.tnessصناعة في المستمر التعليم وفرص متطلبات تحديد ◆
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البدنيةاللياقة صناعة توظيف مشهد
المتحدة ، الواليات في العالم. أنحاء جميع في هائال ًنمواً  tnessصناعة تشهد

فئة  ("والمدربينالمدربين "على الطلب ينمو أن يمكن المثال ، سبيل على 

ألف 402 إلى  )الرياضةمجال في المتخصصين لجميع الواسعة الوظائف 

األمريكية الصحية النوادي سوق ضمن فقط وهذا 2028 ، عام بحلول وظيفة 

أجزاء في يرُى النمو هذا ألن نظراً . )2019العمل ، إحصاءات المكتب (المحلية 

تستمر الصناعة في للتوظيف القوية النظرة هذه فإن أيضاً ، العالم من أخرى 

من متنوعة مجموعة لدى العمل بخيار البدنية اللياقة محترفو يتمتع النمو. في 

وبالتالي ، بفعالية. التجارية أعمالهم وإدارة ألنفسهم ، العمل أو العمل أصحاب 

الحياة ، مدى المتعلم عقلية دائماً الناجحون المتخصصون يتبنى أن يجب 

ومهاراتهم.معارفهم تحسين إلى دائماً ويسعون 

Shutterstock.com/  NDABإبداع

والشهادةالتعليم أهمية
تطوير على العمالء لمساعدة والرياضيين األجسام كمال العبي مع التعاقد تم عندما الماضي القرن سبعينيات إلى الشخصي التدريب مهنة أصول تعود أن يمكن

الشخصي التدريب خدمات تقديم خالل من لإليرادات تماماً جديداً تدفقاً تخلق أن يمكن أنها التجارية الصحية األندية أدركت وجيزة ، فترة بعد العضلي. المظهر 

من الغرض متزايدة. أهمية ذا  ، )(CPTالمعتمد الشخصي المدرب شهادة مثل  ، tnessشهادة على الحصول أصبح الشخصي ، التدريب مهنة نمو مع لألعضاء. 

محددة.وظيفية لفئة المطلوبة المهام أداء على القدرة إثبات يمكنهم الفردية للوظائف المرشحين أن من التأكد هو المهنية الشهادة 
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على تعمل التي التمارين من متنوعة مجموعة باستخدام الجسم أنظمة جميع تدمج التي التمارين برامج تصميم عن مسؤولون حالياً المعتمدون الشخصيون المدربون

إلى الجمالي المظهر تحسين مجرد من المعتمد الشخصي المدرب وظيفة تطورت والصحة. الشاملة ، الحركة وجودة األساسية ، والقوة والتنسيق ، التوازن تحسين 

الوظائف وتحسين الرياضي واألداء اإلصابات من والوقاية الوزن لفقدان تمارين برامج تصميم خالل من عام بشكل حياتهم جودة تحسين على العمالء مساعدة 

مخصصة.تمارين برامج إلنشاء والقدرات والمهارات المعرفة لديهم الذين للمهنيين عمل فرص يخلق هذا اليومية. الحياة ألنشطة 

الرعاية مجال في المتخصصين تقدم مع ذلك ، ومع  ؛ tnessصناعة في المهنية حياته بدء في الفرد المعتمد الشخصي المدرب اعتماد بيانات تساعد أن يمكن

مثل العمالء ، من متنوعة مجموعة احتياجات تلبي التي المتقدمة المهارات لتطوير المستمر التعليم متابعة الضروري من سيكون المهنية ، حياتهم خالل الصحية 

المثال ، سبيل على (الهيكلي العضلي الوظيفي الخلل أو  )العظامهشاشة 2 ، النوع من والسكري القلب أمراض مثل (مزمنة صحية حاالت من يعانون الذين أولئك 

.)الحركةجودة وضعف المحدودة المرونة 

معرفتكامتد -

جميع من لألشخاص تمارين برامج لتصميم المهنية مسيرته لبدء استعداد على  )(NASMالرياضي للطب الوطنية األكاديمية من المعتمد الشخصي المدرب يكون أن يجب

التحديد:وجه على واألجيال ، األعمار 

1997عام بعد ولد : )األلفيةجيل (زد جيل ◆

1996و 1981 مواليد األلفية: جيل ◆

1980و 1965 عامي بين ولد العاشر: الجيل ◆

1964و 1946 مواليد مواليد: ◆

1945و 1925 عامي بين ولد الصامت: الجيل ◆

إلى الحاجة يخلق هذا . )2018وفالنسيا ، مورا (لذلك وفقاً التمرين برامج تعديل الضروري من وسيكون قدراتهم ، تتغير اإلنسان ، حياة فترة خالل البالغين تقدم مع

المتغيرة.العمالء احتياجات لتلبية المهارات تطوير لضمان المستمر التعليم لمتابعة  tnessفي المتخصصين 

توظيففرص
والحياة. العمل بين مريح توازن الستيعاب زمني جدول مع ثابتاً دخالً يوفر توظيف خيار أفضل تحديد هي التالية الخطوة فإن  ، CPT-NASMشهادة على الحصول بعد

عمالء مع ممارسة إلنشاء المختلفة الخيارات من بالعديد المعتمدون الشخصيون المدربون يتمتع منازلهم ، في العمالء تدريب إلى كبير صحي ناد ٍفي العمل من 

متسقين.

أن يمكن تجاري عمل بدء هو الثاني الخيار مستقل. كمقاول أو مؤسسة في مباشر كموظف العمل هو بها القيام  tnessأخصائي على يجب التي الخيارات أحد

مع أخيراً ، استوديو. لفتح األموال استثمار أو  ، )المناسبةالتصاريح مع (محلية حديقة في جماعي تدريب برامج تشغيل أو منازلهم ، في العمالء مع العمل يشمل 

اإلنترنت.على التدريب خدمات لتقديم الخيارات من العديد اآلن هناك التكنولوجيا ، تطور 

ثابتاً.دخل مصدر يوفر قوي أعمال سجل وبناء العمالء الكتساب وقتاً األمر يستغرق فقد تحديدها ، يتم التي التوظيف وسيلة عن النظر بغض
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أن يمكن تجاري صحي ناد ٍفي كموظف العمل خالل من  tnessمهنة بدء فإن  ، tnessاستوديو فتح أو تجاري عمل بدء هو  tnessاختصاصي هدف كان إذا حتى

أعماله يدير  tnessأخصائي فإن مباشر ، كموظف استوديو أو صحي ناد ٍفي العمل عند حتى الطويل. المدى على للنجاح الالزمة األساسية المهارات إنشاء في يساعد 

سمعة على تؤثر مباشر بشكل معروضة الجودة عالية خدمة بتقديم والتزامه  tnessمتخصص خبرة ألن المنشأة ، تلك أعضاء خدمة عند أساسي بشكل الخاصة 

وخدمة األعمال مجال في مهمة مهارات عمل صاحب لدى العمل في المهنية مسيرته يبدأ الذي المحترف سيتعلم الشخصية. التجارية والعالمة الخدمات اختصاصيي 

تجاري.عمل ببدء النهاية في القرار اتخذوا إذا مفيدة ستكون والتي العمالء 

تجاريةصحية نوادي

من أكثر تضم العالمية الصحية النوادي صناعة أن ورد 2019 ، عام من اعتباراً

 2019Association ،(عضو مليون 180 من أكثر تخدم منشأة 210000 

Sportsclub & Racquet، Health International( . الرابطة من الهدف

صناعة تعزيز على بنشاط تعمل التي والرياضة ، والمضرب للصحة الدولية 

النادي في عضو مليون 230 من أكثر لديها يكون أن هو الصحية ، النوادي 

من هائال ًقدراً يوفر مما 2030 ، عام بحلول العالم أنحاء جميع في الصحي 

الصحي النادي أعضاء من المزيد فإن باختصار ، للمحترفين. العمل فرص 

لذلك ، نتيجة المعتمدين. الشخصيين المدربين من المزيد على طلباً يخلقون 

وشخصيا.ًماليا ًمجزية لمهنة يؤسس أن صحي ناد ٍفي العمل لقرار يمكن 

Shutterstock.com/  Dmitry Vereshchagin

التجارية الصحية النوادي تشغيل يمكن ذلك ، إلى باإلضافة متعددة. بلدان في مواقع لها دولية حتى أو وطنية أو إقليمية أو محلية الصحية النوادي تكون أن يمكن

أمر هذا . )2-1الجدول (مستقل بشكل مملوكاً موقع كل يكون حيث فرديين امتياز أعضاء بصفته أو العمليات على مركزي مكتب يشرف حيث مؤسسي هيكل داخل 

هو الهدف كان لو حتى علناً. المتداولة الصحية النوادي من كبيرة سلسلة من أقوى بشكل محلي مالك مع امتياز تشغيل يتم أن المحتمل من ألنه االعتبار ، في مهم 

أساسي بشكل العمل مكان في تدريب ألنه تجارية ، منشأة في المهنية حياتهم التدريب مجال في المتخصصون يبدأ أن الجيد فمن ما ، يوماً خاصة منشأة فتح 

.tnessشركة لتشغيل 

الصحيةالنوادي أنواع 2-1 الجدول

وصففئة

على تشتمل ما وغالباً السعر ، منخفضة بعضوية المرافق هذه تتمتع الصحية. النوادي من األنواع هذه شعبية انتشرت األخيرة ، السنوات فيالكلفةمنخفض

الجماعي ، التدريب فصول مثل البرامج ، أو الراحة وسائل إلى الوصول التمرين. معدات إلى الوصول بخالف الراحة وسائل من جداً قليل عدد 

ستتمتع ذلك ، إلى باإلضافة اإلطالق. على الخدمات تقديم تم إذا إضافية ، يكلف الشخصي ، التدريب أو الصغيرة ، الجماعية التمارين برامج أو 

استخدام من بدال ًلألعضاء األسبوع أيام طوال الساعة مدار على الرئيسية البطاقة إلى الوصول بإمكانية التكلفة منخفضة األندية من العديد 

االستقبال.مكتب في موظفين 

المالبس خلع غرف مثل اإلضافية الراحة وسائل مع التكلفة منخفضة النوادي ميزات جميع الفئة هذه في الصحية النوادي توفرالسوقمنتصف

يكون ما غالباً ذلك ، إلى باإلضافة العضوية. سعر في المضمنة الجماعية والتدريبات والمكمالت الخفيفة الوجبات ومبيعات الراقية 

العضوية.مستوى بنفس إليها الوصول يمكن متعددة مواقع الصحية النوادي لهذه 

والجسم والعقل المغلقة األماكن في الدراجات ركوب مثل متعددة جماعي استوديو بخيارات عادة ًالفئة هذه في الصحية النوادي تتميزالممتازة

ومنتجات المناشف مثل الراقية الراحة وسائل من مختارة مجموعة متكرر بشكل توفر أنها كما التقليدية. الجماعية اللياقة وبرامج 

كاملة والصالونات الصحية والمنتجعات السباحة وحمامات التمرين بعد التغذية لتوفير والمقاهي المجانية الشخصية النظافة 

الموقع على بناء ًكبير بشكل المتميزة األندية في العضوية سعر يختلف الداخلية. األطفال رعاية وخدمات الرياضية والمالعب الخدمات 

في األمور جعل في للمساعدة عائلية حزماً النوادي هذه تبيع األحيان ، من كثير في المطلوب. المنشأة إلى الوصول ومستوى والشركة 

الجميع.متناول 

 tnessبرامج من اإليرادات يستخدمون ثم . tnessمنشآت بتشغيل  ، YMCAمثل االحترافية ، غير المنظمات من العديد تقوممحميغير

أن يمكن ذلك ، ومع المجتمعية. المبادرات من واسعة مجموعة وتمويل المرافق ، وتحسين التشغيلية ، التكاليف لتغطية والعضويات 

ال أنها إال خاصة ، شركة أو لمالك بروتوكوالت تنشئ ال قد المنظمات هذه أن حين في الشيء ؛ بعض مضلالً  nonprotمصطلح يكون 

الحماية.نوادي في يفعلون مما أقوى بشكل ليس إيرادات يولدوا أن التدريب مجال في المتخصصين من تطلب تزال 
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على ومساعدتهم يومي بشكل النادي أعضاء مع مباشر اتصال على ألنهم الصحي النادي في الموظفين أهم بين من المعتمدين الشخصيين المدربين اعتبار يمكن

مصلحة لديه العمل صاحب فإن االعتبار ، في ذلك وضع مع بها. واالحتفاظ العضويات بيع هو الصحي للنادي األساسي العمل فيها. يرغبون التي النتائج تحقيق 

للشركة.تحقيقها يتم التي اإليرادات زادت الشخصي ، التدريب خدمات يشترون الذين األعضاء عدد زاد كلما ألنه المعتمدين ، الشخصيين المدربين نجاح رؤية في 

تدريب جلسة تقديم عند إضافي ومبلغ  ، oor tnessفي مجدولة مناوبة في العمل عند ساعة كل مقابل  tnessألخصائي أجر دفع يتم ما غالباً مباشر ، كموظف

أن يمكن التوظيف ، نماذج معظم في المقدمة. الشخصية التدريب جلسات عدد أو المباع الشخصي التدريب مقدار على بناء ًمتنوعة ومكافآت للعميل ، شخصية 

الفردية.التدريب جلسة مقابل للنادي العميل يدفعه مما 70٪ إلى 40٪ من مكان أي في المحترف يكسب 

المستقلينالمهنيين

أو الصحية النوادي من أكثر أو واحد مع خدماته على المحترف فيه يتعاقد الذي المستقل المقاول نموذج وهو معتمد شخصي كمدرب للعمل آخر خيار هناك

استخدام من يتمكنوا حتى للمنشأة شهرية رسوماً أو عميل لكل رسوماً إما  tnessفي المتخصصون سيدفع مستقلين ، متعاقدين بصفتهم التدريب. استوديوهات 

األماكن في أو منازلهم في العمالء تدريب المستقلين التدريب ألخصائيي يمكن ذلك ، إلى باإلضافة بأنفسهم. للمنشأة عمالء األساس في ليصبحوا الموقع ، هذا 

.)2-2الجدول (الرياضية والمالعب الحدائق مثل العامة 

المستقلينللمقاولين التوظيف خيارات 2-2 الجدول

وصفالتوظيفخيار

ويلتزمون بهم الخاص المسؤولية تأمين لديهم طالما منشأة الستخدام إيجاراً البدنية اللياقة محترفو يدفعصحينادي أو استوديو

التشغيل.وإجراءات بها المعمول باإلرشادات 

الوصول أيضاً الخدمة هذه تشمل أن يمكن الخدمات. لتقديم العميل منزل إلى  tnessأخصائي يسافر سوفالعميللمنزل السفر

.tnessمركز مع سكني تطوير في يعيش العميل كان إذا مرفق إلى 

المعبأة البرامج بيع تشمل أن يمكن والتي اإلنترنت ، عبر التدريب خدمات لتقديم مختلفة خيارات هناكاإلنترنتعبر التدريب

أو الماراثون ، لسباق التحضير مثل مماثلة بأهداف البعيدين العمالء من لمجموعة التدريب توفير أو مسبقاً ، 

بعُد.عن الفردي التدريب مثل مخصصة خدمات تقديم 

الموظفين لمساعدة دراسية فصول لتقديم الصحية الرعاية مجال في متخصص مع العمل أصحاب يتعاقد قدالتنظيميةالعافية

منشأة الستخدام المسؤولية ضد تأميناً الخدمة هذه ستتطلب األمراض. من وخالية جيدة بصحة البقاء على 

العمل.صاحب 
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بالكامل. المبلغ وكسب بهم الخاصة األجور معدالت بتحديد  tnessألخصائي مستقل كمقاول العمل يسمح

تكاليف جميعدفع عن المسؤول هو  tnessأخصائي أن النهاية في يعني هذا أن اعتبارك في ضع ذلك ، ومع 

الرعاية مثل والمزايا المستمر ، والتعليم الجدد ، للعمالء والتسويق منشأة ، استخدام رسوم مثل ، التشغيل

كمقاول العمل المغري من يبدو قد البداية ، في الدخل. لضريبة اآللي واالستقطاع والوقت ، الصحية ، 

والعوامل التكاليف جميع في النظر عند ذلك ، ومع جلسة ؛ كل في المزيد كسب على القدرة بسبب مستقل 

المدربون يحتاج التدريب. مجال في الجدد للمحترفين كبيراً تحدياً يمثل أن يمكن األخرى ، اإلدارية 

والعمليات والتسويق المبيعات في ذكية مهارات إلى مستقل بشكل يتدربون الذين المعتمدون الشخصيون 

بحكمة.والحماية التكاليف إدارة لضمان التجارية 

-التشغيلتكاليف -

الكثافة عالي متقطع تدريب -

HIIT)(
-

بشكل ولكن مساحة ، باستئجار المتخصصين قيام كيفية حول مختلفة بترتيبات المختلفة المرافق ستتمتع

ذلك في بما رسمية ، اتفاقية يتطلب سوف العمالء بمقابلة المستقلين للمقاولين يسمح مرفق أي فإن عام ، 

عضوية مقابل الدفع المغري من يكون قد المنشأة. تلك في مساحة استئجار على القدرة مقابل شهرية دفعة 

تدريب "هذا ولكن اآلخرين ، النادي ألعضاء مباشرة الشخصي التدريب وخدمات الرياضية األلعاب صالة في 

أو السرقة في المتخصصين مقاضاة الصحي للنادي يجوز السرقة. أشكال من شكال ًويعتبر  "الطاولةتحت 

أيضاً يؤدي وقد المهني للسلوك  NASMمدونة ينتهك هذا عليهم. القبض تم إذا الغير ممتلكات على التعدي 

منشأة ،مع عقد في الدخول عند . CPT-NASMاعتماد بيانات فقدان إلى 

تدريبيةنصيحة -

مستقل ، كمقاول العمل خيار  tnessأخصائي يتخذ أن قبل مراعاتها يجب التي العوامل من العديد هناك

يلي:ما ذلك في بما 

كثب عن االنتباه التدريب مجال في المتخصصين على يجب مكان ، الستئجار مرفق عن البحث عند ◆

التدريب خدمات تسويق الصعب من يكون قد الحاليين. األعضاء مع الموظفين تعامل لكيفية 

استثنائية.خدمة تجربة تقدم ال التي المنشآت في الشخصي 

الكافي الوقت  tnessأخصائي يأخذ أن فيجب منازلهم ، في العمالء مع مباشرة العمل هي الخطة كانت إذا ◆

مثل التكاليف مراعاة أيضاً يجب العمل. هذا دعم بإمكانه كان إذا ما لمعرفة المحلية السوق في للبحث 

المكان.في القيادة ووقت المركبات وصيانة البنزين 

إستراتيجية تطوير يستغرق العمالء. لجذب المطلوبة التسويق نفقات  tnessأخصائي يحدد أن يجب ◆

والجهد.الوقت من الكثير العمالء من مستمر تدفق جذب يمكنها تسويق 

يتم عمل ، صاحب لدى العمل عند المسؤولية. تأمين لشراء الميزانية في متخصص يخصص أن يجب ◆

مستقل ، كمقاول العمل عند ذلك ، ومع العمل. صاحب مسؤولية تأمين تحت  tnessأخصائي تغطية 

حالة في الشخصية أصولهم لحماية بهم الخاص المسؤولية تأمين شراء  tnessفي المتخصصين على يجب 

قضائية.دعوى وجود 

الصغيرةالمجموعات تدريب

من عدد أدى للمشاركين ، إمتاعاً أكثر تجربة إلى المدرب ، يقودها التي للتمارين معقولة سعر نقطة توفير من

الشخصي التدريب أو الصغير الجماعي التدريب أيضاً تسمى والتي الجماعية ، التدريبات نمو إلى العوامل 

وركوب للرقص الرياضية التمارين مثل التقليدية ، الجماعية التمارين فصول تشمل أن يمكن الجماعي. 

التدريب برامج تتميز ذلك ، من العكس على أكثر. أو مشاركاً 30 عن يزيد ما المغلقة ، األماكن في الدراجات 

في فردي متخصص قبل من تدريبهم يمكن األفراد من أصغر لمجموعات بتدريبات الجماعية الشخصية 

من متنوعة مجموعة تقدم التي التجارية العالمات ذات  tnessاستوديوهات من عدد هناك التدريب. مجال 

والمعسكرات الجلسات  )(HIITالكثافة عالي متقطع تدريب منتتراوح التي الجماعي التدريب مفاهيم 

التدريب ألن نظراً . )والشبابالسن كبار مثل (خاصة لفئات المخصصة الجماعية للتدريبات التمهيدية 

تشجيع يتم التمرين ، خالل واحد فرد قيادة من أقوى مهارات مجموعة يتطلب الجماعي الشخصي 

الالزمة والتدريب االتصال مهارات لتطوير اإلضافي التعليم متابعة على التدريب مجال في المتخصصين 

الجماعي.التدريب برامج لقيادة 

-
-
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اإلنترنتعبر البدنية اللياقة تدريب

من توجيه إلى بحاجة لكنهم بمفردهم ، الرياضة لممارسة الحافز لديهم الذين المستهلكين من العديد هناك

اإلنترنت. عبر التدريب لبرامج مثالية فرصة يخلق هذا به. القيام يجب ما لمعرفة  tnessفي متخصص 

الماضي.العقد مدار على تطورت شخصية خدمات لتقديم تماماً جديد عمل نموذج هو اإلنترنت عبر التدريب 

-االلتزام-
للعمالء. اإلنترنت عبر التدريب تقديم لكيفية مختلفة نماذج توجد الشخصي ، الشخصي التدريب مثل تماماً

بناء ًمخصصة تدريبات تقديم أو مسبقاً المصممة التمرين برامج بيع شيوعاً النماذج أكثر من اثنان يتضمن 

محددة.احتياجات على 

على قائم تطبيق باستخدام التدريبات خالل من ويدربونهم العمالء مع اإلنترنت عبر المدربين بعض سيجتمع

مسبقاً المنسقة البرامج من عدد بإنشاء ببساطة اإلنترنت عبر اآلخرون المدربون يقوم قد بينما الكاميرا ، 

 tnessفي المتخصصين بعض يقدم قد ذلك ، إلى باإلضافة اجتماعية. وسائط قناة خالل من وتسويقها 

بعد ولكن األولي ، التمرين برنامج وتصميم تقييم إلجراء شخصياً العميل مع يجتمعون حيث مختلطة خدمة 

من االستفادة يمكن اإلنترنت. عبر منصة خالل من بعُد عن البرنامج وصيانة مستمراً تدريباً يوفرون قد ذلك 

متسق تفاعل على للحفاظ العمل في المتخصصين جميع قبل من التحديد ، وجه على الهجين ، النموذج هذا 

التقيد والمساءلة تعزيز على يساعد مما األسبوع ، في األيام متعددة تدريب حزم يشترون ال الذين العمالء مع 

للبرنامج.

تدريبيةنصيحة -

ووكالء المالية األوراق سماسرة مع المشتركة القواسم من الكثير لديهم المعتمدون الشخصيون المدربون

حياته أساس مجرد ذلك يكون العقارات ، أو األسهم لبيع ترخيص على الفرد يحصل أن بمجرد العقارات. 

على الحصول يعد به. الخاصة التجارية األعمال كل لتوليد الوكيل أو الفردي للوسيط متروك األمر - المهنية 

لكل متروك األمر فإن ذلك ، ومع باالحتماالت. غنية لمهنة أساسية خطوة  CPT-NASMاعتماد بيانات 

النظر بغض الطويل ، المدى على النجاح لتحقيق به الخاص األعمال دفتر إلنشاء األعمال مجال في متخصص 

اختياره.يتم الذي التوظيف نموذج عن 

-
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الوظيفيالتطوير
وظائف إلى  tnessمحترفي من العديد يسعى الكريم. العيش وكسب حياتهم تغيير على اآلخرين مساعدة حيث من مجزية مهنة الشخصي التدريب يكون أن يمكن

ما مرحلة في ذلك ، ومع النفقات. تقارير إدارة أو الموظفين سياسات إدارة بتفاصيل يستمتعون ألنهم وليس اآلخرين ، لمساعدة متحمسون ألنهم  tnessصناعة في 

ويكون ثابتاً راتباً يوفر أن يمكن ألنه ال أم النادي إدارة إلى ترقية على للحصول بطلب التقدم يجب كان إذا ما حول اعتبار هناك سيكون محترف ، كل مهنة من تقريباً 

الطويل.المدى على الوظيفي للنمو رائعة خطوة 

سيوفر ذلك كان إذا فيما بعناية التفكير إلى التكنولوجيا مجال في المتخصصون يحتاج الشركة ، في موسع دور بتولي قرار اتخاذ قبل لذلك ، مختلف ؛ عمل مكان كل

مهام على اإلشراف إلى مباشرة األشخاص مساعدة من بسرعة  tnessمهنة تركيز تحويل إلى اإلدارة إلى االنتقال يؤدي أن يمكن الطويل. المدى على الوظيفي الرضا 

.CPTاعتماد لكسب اختيارهم سبب عن خروجاً ذلك يعني أن يمكن لآلخرين ، بالنسبة ولكن الوظيفي ؛ للتطور متوقعة نتيجة هذه للبعض ، بالنسبة العمل. 

لياقةمدير

كل بأكمله ،  tnessفريق مع منتظمة اجتماعات وعقد  ، tnessفي المتخصصين إلى اإلرشاد وتقديم قوي ، زمني جدول على الحفاظ  tnessمدير واجبات تشمل

العمل فإن منشأة ، لفتح األجل طويل هدف لديهم الذين  tnessلمحترفي بالنسبة الضرورة. عند األعضاء الحتياجات مباشرة االستجابة في االستمرار مع ذلك 

إلى للوصول مكافآت مع البدنية اللياقة مديري رواتب دفع يتم ناجحة. عملية لتشغيل الالزمة واإلدارية التجارية المهارات من العديد بطبيعته سيعلم  tnessكمدير 

األداء.أهداف 
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عاممدير

إدارات على يشرفون والصيانة. اإلصالح إلى المبيعات من للنادي ، التجارية العمليات جميع عن مسؤوال ًالعام المدير يكون قسم ، مدير منصب من ترقيته تتم ما غالباً

فرص أيضاً توجد قد الشركة ، هيكل على اعتماداً محددة. أداء مقاييس لتحقيق مكافآت مع العامين المديرين رواتب دفع يتم ما غالباً فرديين. وموظفين متعددة 

واألعمال.األعمال مجاالت من كل في متقدماً تعليماً اإلدارة في أعلى أدوار إلى االنتقال يتطلب والوطنية. واألقسام ، اإلقليمية ، الشركات إدارة أدوار في للتقدم 

المنشأةمالك

تكاليف فإن أشكالها ، أبسط في األخرى. الصناعات من بالعديد مقارنة تجاري عمل لبدء نسبياً المنخفضة التكلفة هي معتمداً شخصياً مدرباً تصبح أن مزايا إحدى

 ، )اللغةحسب االقتضاء حسب (المناسبة التجارية والتراخيص المسؤولية ، ضد والتأمين الشهادة ، المتحان هي للمبتدئين شخصي تدريب لعمل األولية البدء 

نقلها .يسهل التي التمرين معدات من قليل وعدد التسويق ، وتكاليف 

المجدي من فيها يصبح التي النقطة إلى النهاية في ينموون ثم العامة ، األماكن في أو منازلهم في العمالء مع يعمل تجاري عمل بدء البدنية اللياقة لمحترفي يمكن

 tnessمنشأة شراء أو الصفر ، نقطة من تجاري عمل بدء أو االمتياز ، حق فتح ذلك في بما لذلك ، مختلفة نماذج هناك وفتحه. مادي موقع في االستثمار مالياً 

إلجراء للمدير ويدفعون شركة في اآلخرون المالكون يستثمر قد بينما للمنشأة ، عام كمدير ويعملون األعمال في كبير بشكل المالكين بعض يشارك قد موجودة. 

هي الفردية األعمال ملكية كانت إذا ما حقاً سيحدد ما هي  tnessمتخصصي لدى المبادرة روح فإن مراعاتها ، يجب التي الخيارات من العديد وجود مع العمليات. 

لالختيار.الصحيح المسار 

إضافيةوظائف

المحتملة بالفرص قائمة يلي فيما بديل. وظيفي لمسار األساس بمثابة  CPT-NASMاعتماد بيانات تكون أن يمكن العمالء ، مع مباشرة العمل إلى باإلضافة

الخيارات هذه من العديد أن مالحظة المهم من ذلك ، ومع وعملياته. التقليدية النادي إدارة عن مختلف اتجاه في المهنية حياتهم بتنمية المهتمين للمحترفين 

الماجستير.درجة حتى أو البكالوريوس درجة إكمال مثل إضافياً ، تعليماً تتطلب 

ماجستيرمدرس ◆

تعليماً ذلك يتطلب ما غالباً المستمر. بالتعليم الحاضرين تزود التي العمل ورش لتدريس  tnessالتعليم مؤسسات أو المعدات شركات مع مباشرة يعمل ◆

لشركة.به موثوقاً ممثالً لتصبح رسمية اختيار عملية في المشاركة إلى باإلضافة بالتمرين ، متعلق مجال في علمية درجة على الحصول مثل رسمياً 

مدونأو كاتب ◆

من المال كسب المستقلين للمدونين يمكن المطبوعة. للمجالت أو اإلنترنت عبر لمصادر محددة سكانية بمعلومات الصلة ذي بالمجال المرتبط المحتوى يكتب ◆

المعدات شركات أو الصحية للنوادي محتوى لكتابة مقال لكل الدفع هو شيوعاً األكثر الخيار أن حين في بهم ، الخاص الويب موقع على اإلعالنات عائدات خالل 

إلى باإلضافة معين. بجمهور صلة ذي لالهتمام مثير محتوى تحديد على والقدرة فعالة كتابية اتصال مهارات ذلك يتطلب الصلة. ذات الشركات من غيرها أو 

المحتوى.إنشاء عالم إلى االنتقال قبل القوية المهنية والسمعة المصداقية صياغة يجب ذلك ، 
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والتكييفالقوة مدرب ◆

الجامعات أو المنظمات قبل من والتكييف القوة مدربي توظيف يتم ما عادة ًالرياضي. األداء تحسين هو محدد لغرض التمرين برامج وتدرب وتنفذ تصمم ◆

أو جامعي لفريق الصفة بهذه العمل يتطلب ما غالباً المحترفين. وحتى والترفيهية والكلية الثانوية والمدارس الشباب الرياضيين مع العمل ويمكنهم الرياضية 

الداخلي.التدريب وإكمال  tnessصناعة وشهادة متقدمة درجة محترف 

Inuencerاالجتماعية االعالم وسائل ◆

داخل راسخة مهنية سمعة فقط يتطلب ال هذا الرعاية. مقابل المختلفة االجتماعي التواصل منصات على معينة تجارية عالمات أو لمنتجات ويروج يمثل ◆

نمو لدفع المتابعين يجذب أن ويمكن معين بجمهور صلة ذي وجذاب لالهتمام مثير محتوى وتوزيع وإنتاج تطوير على القدرة أيضاً ولكن وخارجها  tnessصناعة 

القوى ألعاب في السابقة اإلنجازات خالل من منصتهم على بالفعل حصلوا قد الناجحون المؤثرون يكون ما عادة ًللغاية. تنافسية مساحة هذه التجارية. العالمة 

العالية.الشعبية ذوي المشاهير من يتألفون عمالء بناء طريق عن أو 

تجارةأو كلية مدرس ◆

الدكتوراه. أو العلوم ماجستير مثل متقدمة ، علمية درجة على الحصول دائماً هذا يتطلب تجارية. مدرسة أو معتمدة كلية في  tnessمناهج بتدريس يقوم ◆

المستوى.هذا في الفعال للتدريس التعليمي والتصميم التعلم نظرية في إضافي واعتماد تدريب إلى أيضاً حاجة هناك تكون قد 

الكتابةاستئناف
جيداً المكتوبة الذاتية السيرة أهمية فهم إلى الطموحون المحترفون يحتاج

السيرة تكون أن يجب األعمال. أصحاب أو التوظيف مديري إلى والمقدمة 

من معين نوع في المساهمة على الفرد لقدرة ومختصراً موجزاً   عرضاً الذاتية 

العمل وليس بأكملها ، الحياة على الضوء يسلط أن يجب باختصار ، التنظيم. 

خبرة بأي الجديد المعتمد الشخصي المدرب يتمتع ال قد . )2010شولتز ، (فقط 

المهارات إبراز المهم من ولكن التدريب ، صناعة في العمل في محددة 

بسهولة.نقلها يمكن التي األخرى الوظيفية والخبرات 

Shutterstock.com/  NAN728

المهم من بالمقابلة ، للفوز المهنية. الوظيفة لواجبات الحاسمة الوظائف من الممتازة العمالء خدمة وإظهار الصحي النادي ألعضاء الشخصي التدريب خدمات بيع يعد

أي تقديم  tnessفي المتخصصين على يجب ذاتية ، سيرة كتابة عند لذلك ، البيع. وعملية العمالء لخدمة مرتاحون أنهم التوظيف لمديري يظُهروا أن للمتقدمين 

تجربة إبراز المهم فمن مطعم ، في كخادم العمل في خبرة الطلب مقدم لدى كان إذا المثال ، سبيل على العمالء. وخدمة بالمبيعات المتعلقة المهنية الخبرات وجميع 

الحلويات.أو المقبالت مثل اإلضافية المنتجات بيع وزيادة العمالء من االقتراب على القدرة توضح ألنها المحددة العمل 

مساعدرمز -

يجب للتميز ، النجاح. لتحقيق إليها يحتاجون التي العمالء خدمة في الخبرة السابقة الوظائف وفرت كيف إبراز  tnessفي المتخصصين على يجب ذاتية ، سيرة كتابة عند

.)2010شولتز ، (القارئ انتباه ستجذب والتي لالهتمام المثيرة الشخصية األنشطة يصفوا أن 

الذاتية:السيرة تكون أن يجب

محتمل.عمل صاحب أمام التميز في المرشح السابقة العمل خبرة أوصاف  "الكلماتصياغة "تساعد أن يمكن إبداعاً. األكثر بالطريقة دقيق توظيف تاريخ يوفر أن يجب خالق.

استخدام سيسلط بالتفاصيل. االهتمام تظهر التي للمعلومات متسق تدفق مع جيد بشكل منظمة تكون أن يجب عمل. عن للباحث تمثيل هي الذاتية السيرة منظم.

السابقة.الوظائف في اإلنجازات على الضوء العمل أفعال 

مجموعات قيادة على القدرة للشباب معسكر في كمستشار العمل يظُهر المثال ، سبيل على . tnessبأخصائي المتعلقة بالخبرة الذاتية السيرة تتميز أن يجب تقليدية. غير

الناس.من كبيرة 

والفشل.النجاحات من كل على الضوء تسليط خالل من منصب في والنمو التعلم على القدرة يظُهر وأن صادقاً المحترف يكون أن يجب معرض.
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والمقابالتعمل عن البحث
مقابلة على للحصول المرشح مهارات تسويق هو الذاتية السيرة من الغرض

يقدم التي الخطوة هي ذلك بعد المقابلة تصبح التوظيف. مدير مع شخصية 

في يساعد أن يمكن كحل محتمل عمل صاحب إلى مهاراته الطلب مقدم فيها 

عمل هو التجارية الصحية النوادي معظم في كمحترف العمل األعمال. تحسين 

يجب التي األولى الفرصة هي والمقابلة العمالء ، وخدمة المبيعات على قائم 

مدير مع العمالء وخدمة المبيعات في مهاراته يثبت أن المحتمل المحترف على 

مكان معرفة الطموحين للمهنيين المهم من مقابلة ، إجراء قبل ولكن التوظيف. 

محتمل.عمل عن البحث 

Shutterstock.com/  Mangostar

وظيفةعن تبحث أين

معتمدين. شخصيين مدربين توظيف إلى تتطلع لشركات وظائف عن إعالنات اإلنترنت عبر التوظيف مواقع معظم تتضمن وظيفة ، عن البحث وقت يحين عندما

للتعرف محتمل عمل صاحب بأي الخاصة الويب مواقع إلى مباشرة االنتقال للوظائف الطموحين المرشحين على يجب التوظيف ، مواقع استخدام إلى باإلضافة 

وتحديد مطلوباً العمل يكون حيث المدينة أنحاء جميع في القيادة هو اآلخر البحث أسلوب يكون أن يمكن ذلك ، على عالوة بهم. الخاصة التوظيف عملية على 

ولكن التوظيف. عملية لبدء الشركة موقع على التوظيف طلب إكمال المرشح من العمل أصحاب معظم سيطلب الذاتية ، السيرة إلى باإلضافة المحتملة. المرافق 

للنجاح.أكبر فرصة على للحصول العملية لتخصيص ذلك أمكن كلما شخصياً بالزيارة أيضاً المرشح يقوم أن دائماً الجيد من 

المؤهالت يستوفون المتقدمون كان إذا ما لمعرفة الهاتف عبر مقابلة أو المقابلة قبل ما استبيان مثل أولية ، فحص عملية هناك تكون قد الطلب ، اكتمال بمجرد

شخصية.مقابلة إجراء قبل للنجاح ضرورية أنها على العمل صاحب حددها التي األساسية 

ATTIRE
ارتداء الضروري من العمل ، فرص عن لالستفسار المحتمل العمل صاحب زيارة عند الرياضية ، المالبس هو  tnessألخصائي القياسي الزي أن من الرغم على

االحتراف.أهمية ويفهم الجد محمل على الفرصة يأخذ للوظيفة المرشح أن المحتمل العمل لصاحب التقليدية العمل مالبس ارتداء يظُهر المهنية. العمل مالبس 

أن من الرغم على للوظيفة. المهنية للطبيعة االحترام إلظهار االحترافية العمل مالبس ارتداء أيضاً الضروري من سيكون بالمنصب ، الخاصة المقابالت إجراء عند

يقدمون زالوا ما أنهم إال المتنوعة ، التدريبات من متنوعة مجموعة إظهار إلى يضطرون قد حيث رسمية غير بيئة في يعملون التدريب مجال في المتخصصين 

لضمان محددة موحدة إرشادات  tnessشركات معظم ستوفر التعيين ، بمجرد ما. لوظيفة المقابالت إجراء عند المحترفين مالبس يرتدوا أن ويجب احترافية خدمة 

الجودة.وعالية متسقة عمالء خدمة 

تدريبيةنصيحة -

تطبيق أنيقة. رياضية مالبس ارتد ِذلك ، من بدالً مفرط. بشكل الفاضحة أو جداً الضيقة المالبس أو العضالت قمصان ارتداء تجنب البدنية ، اللياقة في كمحترف العمل عند

يكون ال قد العميل: منظور من األمر اعتبارك في ضع المجوهرات. أو العطور أو الكولونيا من القليل وارتداء شده أو الشعر تمشيط مثل المناسبة ، المهنية العناية معايير 

مهنية.إلعدادات مناسبة غير مالبس يرتدي شخص أو اإلعداد ضعيف أو أشعثاً يكون الذي  tnessفي متخصص مع بالعمل مهتماً العميل 



الوظيفيالتطوير 2 الدرسالشخصيالتدريب مهنة 2 الفصل

المقابلة

يتجاوز بما الوظيفي تاريخهم من جوانب ومناقشة بهم ، الخاصة العمل أخالقيات ونقل شخصيتهم ، إظهار من للوظيفة المرشحين تمكن رسمية عملية هي المقابلة

وثقافتها.وعملياتها وممارساتها األعمال عن المزيد لمعرفة للوظائف للمرشحين فرصة أيضاً إنها الذاتية. سيرتهم في موجود هو ما 

األمر يتعلق عندما  "أعرفال "قول في حرج ال والصدق. الوضوح من ممكن قدر بأكبر األسئلة جميع على واإلجابة المحادثة على التركيز المهم من سيكون المقابلة ، في

على المرشح قدرة تحديد هو المقابلة من األساسي الغرض األشياء. واختالق المشكلة من التملص من بكثير أفضل وصادقين صادقين نكون أن تقني. بسؤال 

مشاركة وكذلك العمل ، صاحب تفيد أن السابقة العملية لخبراته يمكن كيف مناقشة المرشح على يجب المقابلة ، أثناء الفريق. في كعضو والعمل بفعالية التواصل 

المقابلة.أثناء النجاح من قدر أقصى لتحقيق التالية اإلرشادات استخدام يجب الفريق. في كعضو بنجاح العمل على القدرة توضح صلة ذات معلومات أي 

المقابلةقبل ◆

ومسؤولياته.الوظيفة على لتتعرف المقابلة قبل مرات عدة الوظيفي الوصف اقرأ

الويب.على موقعها زيارة خالل من مسبقاً الشركة عن ابحث

الفعلية.المقابلة قبل المحتملة المقابلة أسئلة على اإلجابة على تدرب

المحاور.على لطرحها مسبقاً األقل على أسئلة ثالثة بإعداد قم

مقابلة ◆

االحترافية.العمل مالبس ارتد ِ

ذاتية.سيرة من إضافية ونسخاً احترافي مظهر ذو وقلماً دفتراً أحضر

دقيقة.15 بـ مبكراً تصل

الشديدة.الشعر وتصفيفات الرمادية والمجوهرات المفرط المكياج وتجنب جيداً مهذباً كن

.)السلوكهذا تحبذ ال البلد ذلك في الثقافة كانت إذا إال (عينيه في وانظر المقابلة يجري الذي الشخص يد صافح التقديم ، عند

العمل.وثقافة المحتملة الوظيفة مسؤوليات حول ومفتوحة مدروسة أسئلة اطرح

جيدة.أمثلة باستخدام ودقة ، بوضوح المقابلة أسئلة عن أجب

ترخي.وال مستقيما ًاجلس الجيدة الوضعية على تدرب

المتابعةكيفية

اليد بخط مكتوبة مالحظة أو إلكتروني بريد رسالة كتابة إن اليد. بخط مكتوبة مالحظة حتى أو اإللكتروني البريد عبر شكر برسالة المقابلة بعد المتابعة ممتازة فكرة إنها

إلى اإلشارة من التأكد المرشح على يجب الشكر ، رسالة في الشركة. مع بالتوظيف ومهتم الفرصة بشأن جاد المرشح أن تظهر وقتهم على المقابالت مدير لشكر 

تؤدي ما غالباً المستمر. للتعليم العمل صاحب يوفرها التي الخيارات أو الوظيفي التقدم إمكانية مثل المقابلة ، أثناء مناقشتها تمت ربما التي المحددة الجوانب 

الوظيفة.لنفس المقابالت األشخاص من العديد يجري عندما خاصة ًالعمل ، فرصة كسب على الفرد ومساعدة الجهد بذل إلى جيداً المكتوبة الشكر مالحظة 
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تدريبيةنصيحة -

 tnessفي المتخصصين من العمل أصحاب من العديد يطلب شخصيا.ً تجاريا ًعمال ًيديرون كانوا لو كما المحترفون يتصرف أن يجب مباشر ، كموظف العمل عند حتى

يساعد أن يمكن عمل صاحب لدى العمل عند عمل كصاحب التصرف إن األهداف. هذه تحقيق في للمساعدة عمل خطة تطوير ثم الشهرية اإلنتاج أهداف تحديد 

يلي:ما ذلك في بما العمل ، بصاحب االلتزام قبل مراعاتها يجب التي العوامل من العديد هناك األجل. طويل المهني للنجاح أساس تكوين في متخصصاً 

تعلم التي اإلعداد بعملية العمل أصحاب من العديد يقوم الشخصي. التدريب وبيع لتسويق محددة إجراءات عن المحتمل العمل صاحب اسأل المقابلة ، عملية أثناء ◆

لديهم الذين العمل أصحاب تحديد في المقابلة عملية تساعد أن يمكن المبيعات. بعملية األمر يتعلق عندما خاصة المنشأة ، في األعمال إدارة كيفية الجدد المتخصصين 

الوظيفي.للنمو الخيارات أفضل 

سكانية مجموعة مع العمل في يرغبون الذين الطموحين للمهنيين يمكن فقط. النساء أو الرياضيين أو السن كبار مثل للعميل السكانية التركيبة تجذب التي المرافق حدد ◆

المرافق.هذه في العمل خالل من ناجحين يصبحوا أن متخصصة مكانة وتطوير محددة 

وأطفال والمتقاعدين المنزل في الوالدين بقاء بسبب النهار أثناء العمل ؛ قبل الصباح في ازدحاماً أكثر الضواحي مرفق يكون قد اليوم. مدار على العمل مجرى عن اكشف ◆

مع مباشرة ً، العمل وبعد الغداء وقت وأثناء العمل قبل الصباح في الزيارات من عدد أكبر الحضري الموقع سيشهد التقليدي. الدوام بعد المساء وفي الثانوية ؛ المدارس 

األوقات.تلك في العمالء مع للعمل متاحاً لتكون خطط ثم المحتمل العمل لصاحب اليوم في ازدحاماً األكثر األوقات حدد بينهما. للغاية البطيء الوقت من فترات 

في ما شيء على العمالء لتدريب تخطط كنت إذا خاصة ًالعمل ، وإلى من يومية برحلة المرتبط والوقت التكاليف بشأن واقعياً كن اليومي. التنقل اعتبارك في ضع ◆

المتأخر.المساء في أو الصباح 

اتخاذ عند . )ك(401 حساب خالل من التقاعد ومدخرات المستمر ، والتعليم المدفوع ، والوقت الصحي ، التأمين مثل اإلضافية ، المزايا عن المقابلة بإجراء القائم اسأل ◆

أرباب من العديد سيقدم بالساعة. األجر معدل أو جلسة لكل التعويض فقط وليس بأكملها المزايا حزمة في النظر  tnessفي المتخصصين على يجب التوظيف ، بشأن قرار 

الوظيفي.المسار مدار وعلى مرة ألول العمل بدء عند لموظفيهم وتعليماً مهنياً تطويراً  tnessصناعة في العمل 

على يجب أيضاً. الموظف يمثل العمل صاحب أن اعتبارهم في يضعوا أن يجب لكن المنشأة ،  tnessفي المتخصصون يمثل كموظفين ، الشركة. سمعة عن ابحث ◆

أو رائعة ، عمالء خدمة تقديم على  tnessمنشأة تؤكد هل المثال ، سبيل على المحتمل. العمل صاحب مع تتماشى قيمهم كانت إذا ما تحديد البدنية اللياقة محترفي 

الوقت؟نفس في ومريحة مهنية بيئة على الحفاظ أو الموظفين ، نجاحات مكافأة 

التفاعليالنص إظهارالوظيفيالتطوير

قمة ⇧
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معتمدشخصي مدرب حياة في يوم
معظم لدى يكون حيث اليوم من المحددة األوقات من قليل عدد سوى يوجد ال

استثناءات ، هناك أن حين في . tnessفي متخصص للقاء فراغ وقت العمالء 

العمل قبل الصباح في عام بشكل متاحين يكونون المحتملين العمالء معظم فإن 

للعمالء الشائعة األوقات األسواق ، معظم في العمل. وبعد الغداء ساعة وأثناء 

صباحاً ، 9 إلى صباحاً 5 من هي المعتمدين الشخصيين المدربين مع للعمل 

لطبيعة نظراً ذلك ، ومع مساء ً، 8 إلى مساء 4ً ومن مساء ً، 2 إلى ظهراً 12 ومن 

أو تقليدية غير وظائف في الناس من الكثير يعمل حيث الحديث االقتصاد 

مقابلة متزايد بشكل الممكن من أصبح فقد المنزل ، من العمل حرية لديك 

اليوم.من األوقات جميع في العمالء 

Shutterstock.com/  Ruigsantos

والحياة ، العمل بين صحي توازن لتحقيق . )2-2الشكل (لوقتهم المطالب من العديد هناك فسيكون العمالء ، من المزيد يستقبلون  tnessفي المتخصصين ألن نظراً

ولكن شخصي ، تدريب عمل بدء عند مهماً أمراً األوقات جميع في التواجد يبدو قد محددة. عمل ساعات ومتابعة بتحديد الصحية الرعاية أخصائي يقوم أن المهم من 

مبادئ وضع المهم من واإلرهاق. العمالء خدمة ضعف إلى يؤدي أن يمكن التوسع في اإلفراط أن اعتبارهم في يضعوا أن التدريب مجال في المتخصصين على يجب 

بها.وااللتزام للتوافر توجيهية 

NASMمن معتمد شخصي مدرب حياة في نموذجي يوم

نشاطزمن

العملإلى وانتقل مالبسك وارتدي استيقظصباحا00ً 6: 00–5:

العملإلى التوجه قبل الصباح عمالء تدريبصباحا9:00ً - 6:00

االستقبالمكتب في الضيوف بتحية وقم المعدات ، بتنظيف وقم الغرفة ، في تجولصباحا10:00ً - 9:00

االجتماعيالتواصل وسائل على يومية نصائح على للحصول التنغيم يشمل الشخصي ، التمرين وقتصباحا11:00ً حتي 10:00

غداءصباحا45ً 00-11: 11:

الغداءوقت لعمالء مدرب مجموعة تدريبمساء2:00ً - صباحاً 11:45

ضروريةورقية معامالت أي وإتمام للعمالء ، البرنامج تصميم العميل ، مع التواصل اإلداري: الوقتمساء3:00ً - 2:00

استراحةمساء4:00ً - 3:00

المسائيالعمالء تدريبمساء6:30ً إلى 4:00 من

العمليوم نهايةمساءا6:30

الحياةفي يوم 2-2 الشكل

التدريبات تدريب كيفية المعتمدين الشخصيين المدربين من العديد يتعلم أيضاً ، المكتسبة األموال مقدار زيادة مع العمل ، ساعات عدد لتقليل محاولة في

الجماعية.
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تمرين في األشخاص عدد زاد كلما المشاركين ؛ عدد على التعويض إلى الجماعي التمرين برامج تستند ما غالباً

خالل الجماعية التدريبات تدريب يعُد الساعة. في المحترف يكسبها أن يمكن التي األموال زادت جماعي ، 

الدخل زيادة خاللها من التدريب لمتخصصي يمكن التي الطرق إحدى العمالء معظم فيها يتوفر التي األوقات 

أيضاً.والحياة العمل بين التوازن تحسين مع 

-احتمال-

عمليات
مباشر ، بشكل العمالء تدريب إلى باإلضافة التجارية المهام من العديد معتمد شخصي كمدرب العمل يشمل

أو التمرين برامج وتطوير المدفوعات ، وتحصيل الفواتير وإعداد االستالم ، أو التقييم نماذج مراجعة مثل 

نصية. رسائل إرسال أو اإللكتروني ، البريد رسائل وكتابة للمتابعة ، هاتفية مكالمات وإجراء تحديثها ، 

للغاية الضروري من ولكن وقتاً ، اليومية العمليات مهام إدارة تستغرق وتحديدها. المواعيد لجدولة رسائل 

يعودون.الحاليون والعمالء القادمة آفاق بالجديداالحتفاظ 

أخصائي يعمل ال عندما المنشأة أنحاء جميع في إجراؤها يتم محددة واجبات أيضاً العمل أصحاب يتطلب

tness  األعضاء ، لجميع المساعدة لتقديم الدور على التعميم الواجبات هذه تشمل أن يمكن العمالء. مع

الخارجية المناسبات في والعمل األعضاء ، تركها التي المعدات وإخراج الرياضية ، الصالة معدات وتنظيف 

االستقبال.مكتب في العضوية فريق مساعدة أو  ، )الشوارعوأسواق الصحية ، المؤتمرات (

لرؤية فيها متاحين يكونون محددة ساعات تحديد  tnessفي المتخصصين على يجب العمالء ، مع العمل عند

الجماعية التدريبات أو العميل جلسات بدء المهم من االتساق. لتحقيق الزمني الجدول بهذا وااللتزام العمالء 

مقابل العمالء يدفع أخرى. جلسة مع جماعي تمرين أو جلسة تتداخل ال حتى المحدد الوقت في وإنهائها 

التالي. اليوم في تبدأ وأال المحدد الوقت في الجلسة تنتهي أن يجب العميل ، تأخر إذا محددة ؛ زمنية فترة 

من سيكون التدريبات ، لقيادة مختلفة مواقع إلى يسافرون الذين المستقلين  tnessلمحترفي بالنسبة 

التتبع.لعملية والتخطيط التنقل أوقات مراعاة الضروري 

-
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المتوافقةغير العمالء خدمة إرشادات

المهم من العمالء. خدمة هو  tnessعالم في اليومية للعمليات الرئيسي التركيز

شيء من جزء وكأنهم - بالتقدير يشعرون ألنهم يعودون العمالء أن تتذكر أن 

النادي إلى ينضمون األفراد تجعل التي األسباب من العديد هناك مميز. 

الصحي ، الجسم وزن وإدارة العامة ، والعافية الصحة تحسين مثل الصحي ، 

ذلك ، ومع جلدهم. في أكبر براحة الشعور ببساطة أو للعائلة ، األنشطة وتوفير 

العودة:في والعمالء األعضاء الستمرار رئيسيان سببان هناك 

ويختبرون الرياضية بالتمارين االستمتاع كيفية تعلموا لقد 1.

يريدونها.التي النتائج 

إحساساً المرفق ويوفر للغاية ، ممتعة يتلقونها التي الخدمة 2.

للمجتمع.باالنتماء 
Shutterstock.com  /لوندجاكوب

يقدمها التي والخدمات المرفق إلى الوصول مقابل يدفع فإنه الصحي ، النادي عضوية في الفرد يستثمر عندما الخدمات. صناعة من جزء هي  tnessصناعة

المهم من للغاية. صعباً أمراً يصبح بهم واالحتفاظ العمالء جذب فإن للعمالء ، الخدمة من عال ٍمستوى تقديم في المعتمد الشخصي المدرب فشل إذا الموظفون. 

وفقاً التكيف يمكنهم الذين هم نجاحاً األكثر المعتمدين الشخصيين المدربين أن يعني وهذا لوقتهم. المختلفة المطالب من العديد لديهم العمالء أن مالحظة 

بالفعل العمالء يدفعها التي الخدمات ولكن عديدة ، ألسباب معتمد شخصي مدرب استئجار للعميل يمكن فرد. لكل التدريب واحتياجات االتصال لتفضيالت 

يلي:ما تشمل ويتوقعونها 

أال يجب الجلسة. فقدان بعد خاصة بهم ، االتصال يتم أن ويفضلون بهم الخاصة التمرين أهداف عن مسؤولين يكونوا أن في العمالء من العديد يرغب مسئولية. ◆

ضمان في يساعد أن يمكن الذي الخدمة مستوى هذا يوضح فائتة. جلسة بعد بالعميل االتصال قبل ساعة 24 من أكثر بمرور البدنية اللياقة اختصاصيو يسمح 

بالبرنامج.العميل التزام 

معُتمد شخصي بمدرب االستعانة يساعد أن ويمكن األشخاص ، من للعديد مخيفاً أمراً عام مكان في الرياضة ممارسة أو التمرين مالبس ارتداء يكون قد الدعم. ◆

والتشجيع بالدعم العمالء فيها يشعر إيجابية بيئة خلق إلى دائماً البدنية اللياقة محترفو يسعى أن يجب الرياضة. لممارسة القوة اكتساب على األفراد بعض 

التمرين.أهداف لمتابعة المناسبين 

باإلضافة محددة أهداف إلى للوصول المطلوبة للتمارين المناسبة التعليمات على الحصول التدريب في متخصص مع العمل مزايا أهم من والتوجيه. الفعل ردود ◆

المدى.طويل تمرين برنامج في تقدم وإحراز المتابعة كيفية حول إرشادات إلى 

مختلفة. تقييمات إجراء خالل من هي التقدم لتقييم فعالية األكثر الطريقة المرجوة. النتيجة يحقق بهم الخاص التمرين برنامج أن معرفة العمالء يريد نتائج. ◆

أسابيع.بضعة كل العميل تقدم حول البيانات لجمع ومتسقة ومنهجية محددة طريقة على بالحصول للمختصين اللياقة تقييمات تسمح 

بعض في أو ، آخر مكان في أعمالهم العمالء يأخذ أن المحتمل فمن تلبيتها ، يتم لم إذا الخدمة. من الدنيا المستويات تلك دائماً والمحتملون الحاليون العمالء يتوقع

عندما أحبائهم. أو أصدقائهم أيضاً يحيلوا وقد العمالء يعود أن المرجح فمن التوقعات ، تجاوز تم إذا ذلك ، ومع تماماً. الرياضة ممارسة عن يتوقفون الحاالت ، 

هي العمالء إحاالت المباشرة. العمالء إحاالت قوة بنفس أبداً تكون لن والمبيعات التسويق تقنيات أفضل فإن الطويل ، المدى على العمالء بتطوير األمر يتعلق 

لألعمال.مستمر تدفق على والحفاظ العمالء من المزيد لكسب قوية استراتيجية 
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مقطع ينشرون أو الطلق ، الهواء في تمرين خالل من مجموعة يقودون أو صحي ، ناد ٍفي العمالء مع يعملون كانوا سواء أنه إدراك إلى أيضاً البدنية اللياقة محترفو يحتاج

عميل مع احترافياً عمالً يشاهد القلب معدات من قطعة على عضواً المثال ، سبيل على اآلخرون. يشاهدهم ما دائماً فإنهم االجتماعي ، التواصل وسائل على فيديو 

غير بطريقة يتصرف أو انتباهه يشتت التدريب اختصاصي أن العضو الحظ إذا الشخصية. المالحظات على بناء ًاألحكام من متنوعة مجموعة دائماً سيصدر آخر 

باليقظة ، يتسمون الذين الصحية الرعاية مجال في المتخصصين فإن ذلك ، ومع الشخصية. التدريب خدمات اختيار الفرد هذا يتجنب أن المرجح فمن مهنية ، 

اإلعالن أشكال أفضل أحد والرعاية االحتراف يعد المنشأة. في اآلخرين األعضاء قبل من إيجابي بشكل سيالحظون والتحفيز التشجيع ويقدمون بوضوح ، ويتواصلون 

المستقبل.لعمالء 

تدريبيةنصيحة -

التدريب ببرنامج العمالء التزام احتمالية زيادة إلى رائعة عمالء خدمة تقديم يؤدي لديهم. العمالء خدمة مهارات تحسين إلى دائماً البدنية اللياقة محترفو يسعى أن يجب

لجميع استثنائية خدمة تقديم كيفية حول مهمة نصائح حدد  )1936(كارنيجي ديل واإلدارة المبيعات خبير ، الناسفي وتؤثر األصدقاء تكسب كيف كتابه،في بهم. الخاص 

صناعة:أي في العمالء 

أوال.ًالمحترف يبتسم عندما االبتسام إلى ويميلون بالتقدير الناس يشعر يبتسم. ◆

الناس.مع فوري اتصال إلنشاء رائعة طريقة فهذه تهديد ، أنه على بالعين االتصال إلى تنظر الثقافة تكن لم ما الناس. عيون في وانظر مرحبا قل ◆

أنفسهم.عن التحدث على اآلخرين وشجع بنشاط استمع استمع. ◆

العمل.قيم اليومية أفعالك تعكس أن يجب آخر ، شخص لحساب تعمل كنت لو حتى الخاص. عملك صاحب كنت لو كما تصرف ◆

المحادثة.في اسمهم استخدام من تأكد الفرد. اسم عن واسأل نفسك عن عرفّ ◆

المشترك.االهتمام ذات المجاالت على والعثور التفاهم بناء في يساعد أن يمكن هذا اآلخر. الشخص اهتمامات عن تحدث ◆

السالمةإجراءات

التنفسي الجهاز أمراض عالج في المتخصصين جميع يكون أن المهم من القلبية ، السكتة مثل شديدة طارئة طبية حالة إلى الكاحل في التواء مثل طفيفة إصابة من

في المتخصصون يكون أن المهم من لذلك ، المتوقعة. غير والمواقف الطوارئ حاالت من متنوعة مجموعة مع للتعامل استعداد على منشأة في يعملون الذين 

tness  الرئوي القلبي اإلنعاش إجراء وكيفية الطوارئ ، معدات وجود مكان مثل المنشأة ، سالمة إجراءات بجميع دراية علىCPR)( ،  إزالة جهاز استخدام وكيفية

الطائرة.متن على الموظف إعداد أثناء بوضوح شرحها يجب والتي به ، خاصة فريدة أمان إجراءات تجاري نشاط لكل سيكون . )(AEDاآللي الخارجي الحطام 

الطوارئ. حالة في منشأة لكل السالمة وإجراءات سياسات عن تسأل أن المهم فمن مختلفة ، منشآت من مساحة على يتعاقد المعتمد الشخصي المدرب كان إذا

ويجب بهم ، خاصة قوية سالمة إرشادات وضع إلى الطلق الهواء في التكييف برامج يقودون أو العمالء منازل في للعمل يسافرون الذين البدنية اللياقة محترفو يحتاج 

االستثمار ذلك في بما التمرين ، جلسة أثناء تحدث قد متوقعة غير إصابات أي مع التعامل على قادرين ليكونوا الالزمة األولية المساعدة معدات دائماً لديهم يكون أن 

 AEDوشهادة  CPRشهادة إلى باإلضافة إضافية أولية مساعدة شهادة على الحصول إلى المستقلون المتخصصون يسعى أن بشدة يوصى إماراتي. درهم جهاز في 

والحفاظ الشخصية المسؤولية تأمين شراء يجب مستقل ، بشكل العمالء مع العمل قبل ذلك ، إلى باإلضافة المعتمدين. الشخصيين المدربين جميع من المطلوبة 

عليه ،



مبيعات4الدرسالشخصيالتدريب مهنة 2 الفصل

-البيععمليات -والتسويقالمبيعات

تشمل قد حل. إلى تحتاج مشكلة لديهم ألن  tnessفي متخصص خدمات على للحصول العمالء يسعى

على وقدرتهم قوتهم تحسين أو الكوليسترول ، أو الدم ضغط وخفض الوزن ، فقدان صعوبة مشاكلهم 

التمارين باستخدام للعمالء حلوال ًيقدمون البدنية اللياقة محترفو السلة. كرة فريق لتكوين الضروريين التحمل 

ألنفسهم.أفضل نسخاً يصبحوا أن إلى العمالء يهدف التعاوني الجهد هذا خالل ومن يختارونها. كأداة 

-مفتوحةأسئلة -

على القدرة ناجحة شخصي تدريب مهنة بناء يتطلب البيع. عملية بدون الخدمات هذه تحدث أن يمكن ال

مجموعات أهم من واحدة إنها تحدياً. المهنة جوانب أكثر أحد تكون أن يمكن والتي بيع ، عملية إتمام 

يشعر أن يجب الخصوص ، وجه على وممارستها. تعلمها إلى التدريب محترفو يحتاج التي المهارات 

الشخصية التدريب جلسات حزم أسعار عرض مثل البيع عمليات معبالراحة المعتمدون الشخصيون المدربون 

 tnessفي المتخصصون يستطيع ال البيع ، عملية بدون شيء ، كل بعد المحتملين. العمالء من البيع وطلب 

الوظيفتان هاتان بالخير. المتعلقة أو العافية أو الصحية أهدافهم إلى الوصول على عمالئهم مساعدة 

البعض.بعضهما على وتعتمدان مرتبطتان 

مبيعات

في متجذرة األخالقية البيع تقنيات أن هي الحقيقة لكن سلبية ، صورة أحياناً تولد مبيعات مندوب المصطلح

المشورة عن حقاً يبحثون فإنهم الشخصية ، التدريب خدمات عن الناس يسأل عندما اآلخرين. مساعدة 

خدمات بيع يتعلق التمرين. خالل من محددة نتائج تحقيق على مساعدتهم يمكنه خبير من والتوجيه 

ضوء في وسالمته. وعافيته صحته لتحسين تمرين ببرنامج بااللتزام العميل بمطالبة الشخصي التدريب 

احتياجاتهم يلبي الذي التمرين ، برنامج قيام كيفية حول المحتملين العمالء تثقيف عملية البيع يصبح ذلك ، 

برامج من نتائج على بالحصول البدنية اللياقة مستهلكو يهتم أهدافهم. تحقيق على بمساعدتهم الفردية ، 

تقديم عند بالرضا يشعرون الذين البدنية اللياقة مجال في المتخصصون وسيكون بهم ، الخاصة التمرين 

البيع.عملية في نجاحاً أكثر كحل خدماتهم 

البيععملية عن مقدمة

العمالء لمطالبة مرتاحين يكونوا أن يجب ناجحة ، بمهنة المعتمدون الشخصيون المدربون يتمتع لكي

هناك البيع. عملية مع بالراحة الشعور على القدرة يتطلب الذي األمر تدريبية ، جلسات بشراء المحتملين 

البيع:لعملية محددة مراحل 

العميلاحتياجات تحديد 1.

الحتياجاتهمالحلول التواصل 2.

)2015Gitomer ، (احتياجاتهم لتلبية مالي التزام طلب طريق عن البيع عملية إجراء 3.

األخالقية البيع عملية حلها. للبرنامج يمكن التي الحاجة تقييم على التمرين برنامج تصميم عملية تعتمد

 tnessمحترفي من العديد يدخل الحلول. وتقديم العميل احتياجات بتقييم األمر يتعلق مختلفة. ليست 

متخصص الرغبة. هذه يعزز حقيقي مبيعات محترف وكونك الناس ، مساعدة بصدق يريدون ألنهم المهنة 

تقديمها.يتم خدمة أو منتج من االستفادة كيفية حول المستهلكين يثقف الذي الشخص هو المبيعات 

متخصص يوجه قرار. لفرض العميل على ضغط يوجد ال صحيح ، بشكل البيع عملية تنفيذ يتم عندما

متخصص األسئلة هذه تساعد . مفتوحةأسئلة مراتعدة العميل سؤال طريق عن المحادثة المبيعات 

يمكن المعلومات ، هذه باستخدام ورغباته. ومخاوفه واحتياجاته العميل رغبات على التعرف في المبيعات 

نجاح أن المبيعات محترفو يدرك بدقة. للعميل المحتملة الحلول توصيل ذلك بعد المبيعات لمندوب 

ويحتاجونها ، يريدونها التي الحلول على والعثور العمالء مساعدة على القدرة على يعتمد المهنية حياتهم 

االتصاالت.جميع في وصادقين أخالقيين وسيكونون 

-
-
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الرصاصوتوليد التوقع
-األرضعلى العمل -

جدد أشخاص مقابلة بدون . tnessفي متخصص كل عمل يوم من يتجزأ ال جزءاً جدد عمالء عن التنقيب يعد

حياته في مهارة األكثر المعتمد الشخصي المدرب حتى سيفشل المحتملين ، العمالء من مجموعة وتطوير 

التدريب برامج بيع يتم ولن العمالء ، احتياجات عن الكشف يتم لن هذا ، األنابيب خط بدون المهنية. 

أبداً.الشخصية 

-عالقة-

مجرد ليسوا إنهم يدفعون. عمالء إلى تحويلهم يمكن للمبيعات محتملون عمالء هم المحتملون العمالء

أنهم على بالفعل النقل اختصاصي حددهم أفراد فهم ذلك ، من بدال ًالشارع ؛ في عشوائيين أشخاص 

طرق:بعدة اآلفاق تحديد يمكن . tnessبخدمات مهتمون 

الحاليينالعمالء من اإلحاالت طلب   1.

عالقةوالبناءالمنشأة أعضاء من ممكن عدد أكبر للقاء البور في العمل 2.

المبيعاتقسم أو   /والعضو من مقدمة دافئة خيوط على الحصول 3.

التسويقوسائل من وغيرها االجتماعي التواصل وسائل من االستفسارات على الرد 4.

أكثر أو واحدة مجانية شخصية تدريب جلسة عادة ًالصحية النوادي ستقدم دافئة ، خيوط تلقي في لالستمرار

إلظهار المعتمدين الشخصيين للمدربين الضغط منخفضة فرصة يخلق هذا التسجيل. عند الجدد لألعضاء 

العديد ألن كبير ، صحي ناد ٍفي للعمل إضافية فائدة هذه بالفعل. أسير لجمهور خدماتهم وتسويق خبرتهم 

عضو كل شهرياً. الجديدة العضوية من مئات بضع إلى العشرات تبيع قد التجارية الصحية النوادي من 

المنشأة.في العاملين للمتخصصين محتمل عميل هو جديد 

الموظفين. بين الجدد األعضاء معلومات لتوزيع نظام اإلدارة فريق لدى سيكون المرافق ، من األنواع هذه في

من المحتملين المتوقعين العمالء على االعتماد أو توقع ينبغي وال مختلفة ، منشأة كل فإن ذلك ، ومع 

الحالية العضوية قاعدة مع عالقة بناء دائماً البدنية اللياقة محترفي على يجب الجدد. األعضاء مبيعات 

العمالء قوائم إنشاء لعملية كمكافأة الجدد لألعضاء مجانية جلسات وعرض يوم ، كل احترافهم وإثبات 

المحتملين.

لتطوير  tnessلمحترف متروك األمر ألن صعوبة أكثر الصحية النوادي بيئة خارج المبيعات عمالء توليد يصبح

الموصى األساليب أحد المحتملين. العمالء عن للكشف التسويقية والمواد التجارية العالمات جميع وتوزيع 

أيضاً تلبي والتي المنطقة في الخدمات على القائمة األخرى الشركات مع الشبكة على العمل هو بشدة بها 

العالج واستوديوهات الطبيعي العالج وعيادات األطباء مكاتب تعد بالصحة. المهتمين العمالء احتياجات 

تلبي الخدمة على قائمة مهنية أعماالً كلها الوزن إنقاص ومراكز الفقري العمود بتقويم العالج ومراكز بالتدليك 

على التعرف يمكن معتمد. شخصي مدرب مع العمل قيمة أيضاً يرون قد الذين المستهلكين احتياجات 

شبكات مجموعات أو المحلية التجارة غرفة خالل من التكميلية الخدمات على القائمة التجارية األعمال 

ثم،األخرى. األعمال 

تدريبيةنصيحة -

ومع الصحية ؛ النوادي أعضاء من ممكن عدد أكبر على التعرف المهم من الصحية ، الرعاية دور في العمل عند

خفيفاً الجو على الحفاظ طريق عن ذلك تحقيق يمكن عدوانياً. أو متهوراً تكون أال القدر بنفس المهم من ذلك ، 

االبتعاد ثم عالقة ، بناء في والبدء المحتمل ، العميل اسم وتعلم سريعة ، مقدمة تقديم بسيط: الهدف وممتعاً. 

عن الكشف يمكن المحتمل ، العميل مع تفاعلك لتكرار نظراً ذلك ، بعد بالمبيعات. يتعلق شيء أي ذكر دون 

اإلطالق.على  "البيع"إلى الحاجة دون الحلول تقديم ويمكن طبيعي ، بشكل  tnessاحتياجات 

-
-
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عالقةبناء
-التوقع-

على القدرة العمالء مع عالقة بناء يتطلب والثقة. المفتوح التواصل على قائمة عالقة بناء  Rapportيمثل

وتطوير عالقة إلقامة فرصة هو عميل أو عضو مع تفاعل كل ودية. شخصية اتصاالت وإجراء بأمانة التواصل 

وودوداً ؛ صريحاً كن دائماً ؛ يبتسموا أن  tnessلمحترفي المهم من يجعل هذا محتمل. عميل مع عالقة 

واالحتياجات والرغبات اإلعجاب إبداءات واكتشاف المحادثة ؛ في واستخدمها األشخاص أسماء عن اسأل 

أجل من العميل بقصص الحياتية والتجارب الشخصية القصص ربط يمكن ثم محتمل. عميل لكل الفريدة 

المهني.واالحترام الثقة إلى يؤدي اتصال بناء 

العميل عائلة حول جديدة محادثات على الناجحين المعتمدين الشخصيين المدربين من العديد يركز

في يساعد أن تمرين لبرنامج يمكن كيف مناقشة قبل لألفضل حياتهم تغيير في ورغبتهم وهواياته المحتمل 

العالقة بناء على العمل خالل من التفاعالت هذه في صادقاً  tnessمحترف كان إذا االحتياجات. هذه تلبية 

إشباع كيفية فهم في المحتملون العمالء يرغب وتلقائية. طبيعية البيع عملية تصبح أن يمكن أوال ً، 

العمالء وخدمة قيمته إثبات من المعتمد الشخصي المدرب يتمكن عندما ورغباتهم. ورغباتهم احتياجاتهم 

ال األول. الموعد تحديد موعد هو المحتمل العميل تركه الذي الوحيد القرار فإن مقدماً ، فيها هوادة ال التي 

أن،حين في شيء ؛ أي على العميل  "بيع"إلى الناجحون المحترفون يحتاج 

التوقع

التفاعل إلى يحتاجون الذين المحتملين العمالء عدد تحديد في ويساعد المالية األهداف تحديد هو التوقع

أهداف تحديد  tnessلمهني المهم من للعميل. متسق أنابيب خط على للحفاظ يومي أساس على معهم 

التي العمالء جلسات عدد تحديد في المختص الراتب تحديد يساعد أن يمكن والنجاح. التقدم لقياس مالية 

مستقل. كمحترف الحياة في التفكير عند خاص بشكل مهم هذا الهدف. هذا لتحقيق تقديمها إلى سيحتاجون 

أثناء تحقيقها ثم بدقة الشهرية اإليرادات أهداف تحديد على قادر غير المعتمد الشخصي المدرب كان إذا 

أكثر ميزانية على الحفاظ تتطلب منشأة إدارة في ينجح أن المحتمل من فليس عمل ، صاحب لدى العمل 

المرفقإصالحات المهنية المسؤولية على والتأمين اإليجار ذلك في بما تعقيداً ، 

البيعطلب

شخصي مدرب مع الجلسات في االستثمار قرار يكون وقد األول ، المقام في عاطفياً مدفوعة الشراء قرارات

مع المحتملون العمالء يتعامل قد . )2018al.  et Kemp ، ؛ 2019al.  et Ahmad ،(للغاية عاطفياً معتمد 

 tnessمبيعات عملية من جزءاً فإن لذا المالءمة ، عدم أو القلق أو الخوف مثل المشاعر من كبيرة مجموعة 

العميل الطبيب ينصح قد المثال ، سبيل على المشاعر. تلك عن للكشف الوقت تخصيص حول يدور 

ثقيل عاطفي عبء هذا دماغية. سكتة أو قلبية بنوبة اإلصابة خطر لتجنب الدم ضغط وخفض الوزن بفقدان 

الحلول تقديم بعد فقط فيه. المساعدة على قادراً المعتمد الشخصي المدرب يكون قد ولكن مراعاته ، يجب 

البيع.العميل من  tnessأخصائي يطلب أن يجب عنها الكشف تم التي للمشاكل 

تتضمن البيع طلب في األولى الخطوة فإن العميل ، مشاكل حل في المساعدة على الفرد قدرة إثبات بعد

له وسيكون  tnessخدمات على القيمة من مختلفاً مستوى ًعميل كل سيضع متنوعة. شراء خيارات تقديم 

"حزمة مخطط لتقديم جيد بشكل المتخصصين يخدم فإنه السبب ، لهذا فريدة. وميزانية زمنية قيود أيضاً 
هناك الطريقة ، بهذه األفراد. من واسعة لمجموعة تروق أن يمكن سعر نقاط مع  ، "وأفضلأفضل ، جيد ، 

المتقاعدين إلى المنزل في المقيمين اآلباء إلى المشغولين التنفيذيين المديرين من للجميع ، متاح حل 

ثابتة.بميزانية 

-
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هذاجرب -

السنوي:الدخل هدف لتحقيق يومياً الالزمة الشخصية التدريب جلسات عدد لتحديد األساسية الرياضيات بعض استخدم

أمريكيدوالر  ________السنوي: الدخل إلجمالي هدفاً حدد 1.

األسبوع:في كسبه المطلوب الدخل لتحديد 50 على السنوي الرقم هذا قسمّ 2.

*األسبوعي الدخل هدف  ________ $ =50 السنوي الدخل هدف

السنة.في إجازة أسبوعين اللياقة ألخصائي ليوفر 52 من بدال 50ً يستخدم  *

تدريب:جلسة لكل المكتسب الدفع معدل على األسبوعي الدخل هدف رقم قسمّ 3.

السنويالدخل هدف لتحقيق الالزمة األسبوعية الجلسات عدد  _______ =الجلسة معدل  ÷األسبوعي الدخل هدف

السنوي:الدخل هدف لدعم يوم كل الالزمة الجلسات عدد لتحديد األسبوع في العمل أيام عدد على األسبوعية الجلسات عدد قسمّ 4.

السنويالدخل هدف لتحقيق اليومية الجلسات عدد  _______ =األسبوع في العمل أيام  ÷األسبوع في الجلسات

عدد بضرب قم االعتبار ، في ذلك وضع مع عميل. إلى ويتحولون البيع عند سيغلقون األوليين المتوقعين العمالء من ٪ 10  متوسط أن هي العامة العامة القاعدة 5.

الدخل أهداف لدعم يكفي بما ممتلئاً العميل أنابيب خط على للحفاظ يومياً معهم التفاعل يجب الذين المحتملين العمالء عدد عن للكشف 10 بمقدار يومياً الجلسات 

السنوي:

عمليوم كل مع للتفاعل المحتملين العمالء عدد  ______ =10  ×اليوم في الجلسات عدد

مقابل الشخصية التدريب جلسات من محدداً عدداً يوفر شهرياً اشتراكاً أو الشخصية التدريب جلسات من مسبقاً محددة حزماً الصحية النوادي تقدم ما عادة ً

جلسات 4 يقدم أن يمكن أو واحدة ، ساعة لمدة شخصية تدريب جلسة 20 من تتكون مسبقاً مدفوعة باقة الصحي النادي يقدم قد المثال ، سبيل على رسوم. 

من العمالء أكثر سوى يتمكن لن يوفرها. التي التكاليف تحمل على القدرة بسبب متزايد بشكل شائعاً االشتراك نموذج أصبح شهرية. اشتراك رسوم مقابل شهرياً 

الميزانية.في أكثر مريحة تكون أن يمكن الصغيرة الشهرية الرسوم فإن لذا مقدماً ، الكبيرة التدريب حزم مقابل الدفع 

بحث إجراء يجب السبب ، لهذا بيعها. يريدون التي الخدمات تنظيم كيفية تحديد إلى مستقلين كمقاولين أو لحسابهم يعملون الذين البدنية اللياقة محترفو سيحتاج

إلى المستقلون المتخصصون يحتاج مماثلة ، معدالت المتنافسة المنشآت من العديد فرضت إذا المحيطة. المنطقة في المنافسين معدالت عن للكشف كبير 

المنافسة.في االستمرار مع لذلك وفقاً أسعارهم تحديد 

أن يجب المعلومات. لتلقي الوقت ببعض المحتملين للعمالء والسماح المتاحة األسعار نقاط جميع تقديم  tnessفي المتخصصين على يجب البيع ، طلب عند

للمساعدة المدخالت بعض تقديم يمكن القرار. صنع عملية في بالتمكين يشعروا حتى أفضل بشكل يناسبهم الذي البرنامج يختار الذي الشخص هم العمالء يكون 

في أيام ثالثة التقينا إذا ولكن أسابيع. 10 غضون في هدفك تحقيق في مساعدتك يمكنني بالراحة أشعر األسبوع ، في مرتين التقينا إذا "مثل ، قرارهم ، توجيه في 

العميل يكون أن تماماً الجيد من بالنتائج. الخاصة والتوقعات باألسعار العمالء توعية على هذا يعمل  "أسرع! بشكل هدفك إلى الوصول من فستتمكن األسبوع ، 

العميل.تقدم وتتبع االحتراف وإظهار عالقة بناء لمواصلة فرصة تدريب كل يصبح العميل ، توقيع بمجرد ألنه مستوى ، األقل بالحزمة سعيداً 



التفاعليالنص إظهارمبيعات
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تسويق
للعمالء الخدمات تسويق الضروري من سيكون الدخل ، من محدد مبلغ لكسب به القيام يتعين الذي العمل مقدار  tnessأخصائي ويعرف األداء أهداف تحديد بمجرد

المحتملين.للعمالء الشخصي التدريب وفوائد ومزايا ميزات توصيل بغرض لخدمة الترويج عملية هو التسويق المحتملين. 
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ذلك ، ومع الجهود ؛ هذه معظم مع تتعامل مخصصة تسويق أقسام الصحية النوادي من العديد لدى سيكون

عن مسؤولين الصحية الرعاية مجال في المتخصصين جميع يزال ال التجارية ، الصحية النوادي أكبر في حتى 

على الضروري من سيكون مستقل ، كمقاول أو صحي ناد ٍفي تعمل كنت سواء عمالئهم. على والحفاظ بناء 

األلعاب صالة إلى جلبهم في والمساعدة المحتملين العمالء مع للتواصل شخصية تسويق خطة تطوير األقل 

3 من يستغرق قد األمر أن للتو المهنية حياتهم بدأوا الذين البدنية اللياقة محترفو يدرك أن يجب الرياضية. 

للعميل.كامل زمني جدول لتطوير العمل من أشهر 6 إلى 

-)(USPالفريد البيع عرض -

-ماركة-

وجه على مشكلة ؛ تسويقهم يحل أن يجب الخاصة ، لخدماتهم الترويج عن المسؤولين للمهنيين بالنسبة

التسويق ينقل أن يجب العمالء. حياة  )منتجأو (خدمة تحسين كيفية حول قصة تحكي أن يجب التحديد ، 

الصحية أهدافهم تحقيق على المحتملين العمالء لمساعدة معتمد شخصي مدرب مع العمل فوائد 

كبيرة نسبة مع ضواحي منطقة في يعمل المعتمد الشخصي المدرب كان إذا المثال ، سبيل على والخاصة. 

فعالة طرق تحديد إلى يحتاج المعتمد الشخصي المدرب فإن السن ، كبار أو المنزل في المقيمين اآلباء من 

بخبرة يتمتع الذي المعتمد الشخصي للمدرب يمكن الحالة ، هذه في المحددة. الجماهير تلك مع للتواصل 

لديه الذي اآلخر للمدرب يمكن بينما المنزل ، في المقيمين للوالدين بالتسويق يقوم أن الوالدين أحد كونه 

السن.كبار مع العمل على يركز أن خاصة سكانية مجموعات مع العمل في خاص تعليم 

سمات  USPتكون أن يمكن . )(USPالفريد البيع عرض تحديد النفسي العالج ألخصائي المفيد من يكون قد

عندما مختلفة. أو فريدة خدمات تقديم خالل من اآلخرين عن بالتميز المتخصصين ألحد تسمح مهارات أو 

من قصيرة فترة في قاسية بتمارين القيام أن هو  USPكان مرة ، ألول الكثافة عالية التمرين برامج تقديم تم 

أمثلة تتضمن أخرى. طرق بواسطة تنفذّ ال نتائج عنه ينتج الذي للتمرين صعوبة أكثر طريقة كان الوقت 

USPs  يلي:ما العالج أخصائي يستخدمها قد التي

فوقوما سنة 55 بين أعمارهم تتراوح الذين النشطين البالغين مع العمل في متخصص ◆

الصحة لتحسين البدني النشاط استخدام كيفية تعلم على لمساعدتهم الوزن إنقاص عمالء على التركيز ◆

الطويلالمدى على الجسم وتكوين 

الرياضيأدائهم لتحسين الرياضيين تدريب ◆

هذاجرب -

التدريبالجماعية التدريبات

بالترويج يسمح معتمد. شخصي لمدرب فعاالً تسويقياً أسلوباً المجموعة تدريب فصول تدريس يكون أن يمكن

يؤدي أن يمكن النتائج. بتحقيق بالفعل الملتزمين المستهلكين من لمجموعة الشخصي التدريب لخدمات 

المحتملين.العمالء من بالكامل جديد عالم فتح إلى جماعي كمدرب إضافية شهادة على الحصول 

التجاريةوالعالمة البناء قيمة

العالمة هوية إنشاء قيمة تكمن . )2004Ries & Ries ، (خدمة أو لمنتج هوية ويخلق قصة يروي ماركة أ

الفور على الذهن إلى يتبادر محدد تجارية عالمة اسم أن يعني مما متفوقاً ، تواجداً تؤسس أنها في التجارية 

بنمط تتميز تجارية عالمة إنشاء  tnessلمتخصص يمكن عامة. منتج فئة في المستهلك يفكر عندما 

مثل المعدات ، من فئة حول تجارية عالمة بناء أو التحمل ، تدريب أو الجسم بناء مثل البرنامج ، تصميم 

أجراس.باستخدام خاص بشكل التدريب 

-
-
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جودة لتقليل تجارية عالمة إنشاء فإن العاطفية ، القرارات اتخاذ على تعتمد المبيعات معظم ألن نظراً

مع عاطفي اتصال إنشاء في مهمة خطوة يعد العميل يتوقعها أن يمكن التي الشخصية التدريب خدمات 

أن لخدمتهم محددة تجارية عالمة لتطوير الوقت يستثمر الذي المعتمد الشخصي للمدرب يمكن العميل. 

الشخصية.التدريب تجربة أثناء توقعه يمكن لما العمالء إعداد في يساعد 

-SWOTتحليل -

هذاجرب -

كل مساعدة كيفية في وفكر حالياً الشائعة المنتجات أو  tnessلبرامج لديك المفضلة التجارية العالمات حدد

المنتج.شعبية تحسين في تجارية عالمة 

تجارية عالمة لتأسيس أخرى طريقة هناك المعدات ، من نوع أو العمالء من محدد نوع مع العمل جانب إلى

اختالفات هناك التمرين. تجربة تقديم خاللها من يتم التي المحددة الطريقة أو الشخصية خالل من وهي 

لها معنى ال أوامر يصدر الذي التدريب مدرب نوع من تدريب أخصائي بين المثال ، سبيل على رئيسية ، 

يستمتعون الذين األشخاص من الكثير هناك للجميع. العاطفية لالحتياجات ودعماً رعاية أكثر شخص وبين 

الفريدة بشخصيتهم مباشرة مرتبطة تجارية عالمة لبناء التدريب ألخصائيي الفرصة يخلق مما منهم ، بكل 

في تمرين أصعب لكونه تجارية عالمة المعتمدين الشخصيين المدربين أحد يؤسس قد التدريبي. وأسلوبهم 

األكثر األشخاص حتى فيها يشعر تجارية عالمة التدريب مجال في آخر متخصص يؤسس بينما المدينة ، 

المختارة ،التجارية العالمة نوع عن النظر بغض بالترحيب. تهيؤاً 

تجاريةعالمة لبناء  SWOTتحليل استخدام

من محددة مجموعة لتحديد الكافي الوقت  tnessفي المتخصصون يأخذ أن يجب كامل ، زمني جدول لوضع

أ. )المستهدفةالديموغرافية (الشخصية التدريب خدمات من االستفادة يمكنهم الذين المحتملين العمالء 

 USPوإنشاء تجارية عالمة لبناء استخدامها يمكن التي القوة مجاالت لتحديد استخدامها يمكن  SWOTتحليل 

والتهديدات:والفرص والضعف القوة نقاط تعني  SWOTالمهني. والتطوير النمو فرص تحديد مع 

القوةنقاط ◆

مجموعة مع العمل خبرة أو القدرات أو المهارات أو التعليم ذلك في بما التنافسية والمزايا القوة نقاط تحديد

العمل ، صاحب مكان أو اسم المكتسبة ؛ والشهادات التعليم ، القوة نقاط على األمثلة ومن محددة. سكانية 

تساعد أن يمكن العمالء. من معين نوع مع العمل في خبرة أو قوية ؛ تجارية عالمة هوية له يكون قد والذي 

التجارية.العالمة هوية لتطوير المهنية السمات تحديد في النهاية في القوة نقاط 

الضعفنقاط ◆

في صدقاً أكثر الصحية الرعاية اختصاصي كان فكلما ودقيقاً ، صادقاً كن الضعف ؛ نقاط وجميع أي تحديد

بأنواع اإللمام عدم هي الضعف نقاط أمثلة تكون قد تحديدها. يمكن التي النمو فرص زادت ضعفهم ، تقييم 

في الخبرة إلى العام االفتقار أو البيع ، لعملية االرتياح عدم أو المتميزين ، الرياضيين مثل العمالء من معينة 

الصناعة.مجال 

فرص ◆

برامج تدريب على القدرة مثل جديدة ، عمل فرص في التوسع أو جديدة مهنية مهارات تطوير فرص حدد

في التعليم إلى االفتقار يعد المثال ، سبيل على فرص ؛ إلى الضعف نقاط تحويل يمكن الجماعية. التمارين 

الالزمة المعرفة الكتساب المستمر للتعليم عمل ورشة ألخذ فرصة الواقع في التمرين علوم من معين مجال 

العمالء.من معين نوع مع للعمل 

-



التهديدات ◆

المناخ التهديدات أمثلة من . professional tnessأعمال على تؤثر قد التي التهديدات جميع تحديد

أو للنمو يخططون الذين المنافسين أو صحي ، ناد ٍفي العاملين اآلخرين المهنيين عدد أو العام ، االقتصادي 

(عليها السيطرة يمكن ال خارجية قوى عن ناتجة التهديدات تكون الحاالت ، بعض في السوق. في التوسع 
جديدة.ألعمال فرص إلى تحويلها يمكن أخرى حاالت في بينما  ، )االقتصاديالركود مثل 
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كبير.حضري سوق في للمبتدئين المعتمد الشخصي للمدرب  SWOTتحليل يبدو أن يمكن كيف 2-3 الجدول يوضح

SWOTلتحليل نموذج 2-3 الجدول

CPT-NASMاعتماد أوراق ◆القوةنقاط
اآلخرينللطالب التمارين برامج وتصميم للتقييمات الكلية إجراء أثناء الترفيه مركز في التدريب ◆

ببرامج االلتزام على العمالء مساعدة في ناجحاً الحياة ؛ ونمط الوزن إدارة قضايا في العمالء بمساعدة االهتمام ◆

الوزنلفقدان الرياضية التمارين 

بالمالالعمالء مطالبة في تتسامح ال ◆الضعفنقاط

والمبيعاتالتسويق عن المزيد لمعرفة بحاجة ◆

جماعيةتمارين فصول لتدريس معتمد غير ◆

tnessلمحترفي والتسويق المبيعات حول المزيد لمعرفة عمل ورشة في شارك ◆فرص
أعضاء 10 إلى 6 راجع شهرياً ؛ جديد عضو 100 من أكثر يجذب المدينة في كبير صحي نادي مشغل لدى العمل ◆

بالمنشأةوتعريفهم التقييمات إلجراء األسبوع في جدد 

الناديأعضاء مع العمل فرص لتوسيع الجماعية التدريبات تدريب كيفية على تعرف ◆

المجاورةالمنطقة في التدريب واستوديوهات األخرى الصحية النوادي من المنافسة ◆التهديدات

الحالياالقتصادي المناخ في المستهلك تكثيف انخفاض ◆

مزدحماًالنادي يكون عندما العمالء لتدريب محدودة مساحة ◆

التسويقمن نقاط أربع

األعضاء هو ببساطة السوق يكون أن يمكن الصحي ، النادي لموظف بالنسبة محددة. سوق بيئة في األعمال جذب وكيفية العمل فرص التسويق خطة تحدد أن يجب

في التسويق خطة ستساعد المجتمع. في منازل أو معين حي في المقيمين جميع يكون أن يمكن المستقل ، المعتمد الشخصي للمدرب بالنسبة الصحي ؛ النادي في 

الشخصي المدرب فيه يعمل الذي المحدد السوق على بناء ًستتعمق والتي المعتمد ، الشخصي المدرب يقدمها التي للخدمات للترويج فاعلية األكثر الطريقة تحديد 

خالل:من األربعة العناصر التسويق خطة تتناول أن يجب والمكان. والترويج والسعر المنتج التسويقي: المزيج باسم أيضاً المعروف التسويق ، المعتمد. 

المنتجأ استخدام فوائد عن اإلبالغ ◆

الخدمةمن سعر المنافسة تحديد ◆

ترقيةالخدمة ستكون كيف تحديد ◆

)2016Westwood ، (التوزيع طريقة أو مكان اختيار ◆
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مستقل.شخصي لمدرب الرباعية التسويق خطة تعجبه أن يمكن ما 2-4 الجدول يوضح

تسويقلخطة نموذج 2-4 الجدول

دولجين الملحمي الشخصي التدريب التسويق: خطة

دولجين الملحمي الشخصي التدريب المنتج:

وفعالية.بأمان التدريب تقوية كيفية تعلم في يرغبن اللواتي للنساء المنزل في الشخصي التدريب خدمات جين تقدم

التدريب من األسبوع في جلسات ثالث أو جلستين أو جلسة يريدون العمالء كان إذا ما على بناء ًشهري بمعدل العمالء على رسوماً جين تتقاضى السعر:

.)الشهرفي مرة 12 أو 8 أو 4 (المباشر الشخصي 

لجين يمكن حيث للتمرين مرافق على تحتوي التي والمناطق الشقق ذلك في بما كبيرة ، مدينة من خاص حي في المنزل في شخصياً تدريباً جين تجري المكان:

عمالئها.مع العمل 

اإلحاالت على تعتمد أنها كما أعمالها. لتنمية للنساء القوة تدريب نصائح على للتركيز االجتماعي التواصل وسائل على وموجزاً   مدونة جين بدأت الترويج:

الحاليين.العمالء من الشفوية 

االجتماعيةاالعالم وسائل

كما المختلفة االجتماعية الوسائط منصات من كل تظهر واحدة ، نظر وجهة من

الوسائط منصات تسمح . tnessلمحترفي خصيصاً مصممة كانت لو 

و  Twitterو  Snapchatو  Facebookو  Instagramمثل االجتماعية 

YouTube  العمالء من يحصى ال عدد مع المعلومات بمشاركة للمحترفين

تنسيقات تعد الصحيحة. بالطريقة لها الترويج تم إذا فقط ولكن - المحتملين 

عرض تقديم في يرغبون الذين  tnessلمحترفي مثالية القصيرة الفيديو 

كيفية حول تفصيال ًأكثر شرح أو كامل تمرين أو محدد لتمرين موجز توضيحي 

صعبة.حركة أداء 

Shutterstock.com/  Mark Oleksiy

خدمات عن اإلعالن على القدرة خالل من التجارية األعمال مجال في المتخصصين من العديد بها يمارس التي الطريقة تغيير على االجتماعي التواصل وسائل تعمل

االجتماعية الوسائط منصات تسمح المثال ، سبيل على صحي. ناد ٍفي ببساطة العمل خالل من إليه الوصول يمكن مما بكثير أوسع لجمهور اإلنترنت عبر التدريب 

النظرية ، الناحية من اإلنترنت. عبر الشخصي التدريب خدمات لتسويق ذلك بعد استخدامها يمكن التي التمارين أو الرياضية للتمارين فيديو مقاطع بنشر للمهنيين 

الرياضية.األلعاب صالة في قدمه يخطو أن دون معها ويعمل كاملة عمالء قائمة  tnessأخصائي يطور أن المحتمل من أنه يعني هذا 

لمشاركة حساب منفصلة: بحسابات االحتفاظ ألعمالهم للترويج االجتماعي التواصل وسائل استخدام في يرغبون الذين  tnessلمحترفي المهمة التوصيات من

الشخصية األنشطة مشاركة عند األسرة. وأفراد األصدقاء مع الشخصية المعلومات لمشاركة مختلف وحساب العمل وزمالء المحتملين للعمالء العامة المعلومات 

الشخصية.والحياة العمل بين الفصل الجيد من يزال ال ولكن الصحي ، الحياة أسلوب مع متوافقاً المعتمد الشخصي المدرب يكون أن يجب العمل ، خارج 

والشبكاتالصناعة أحداث

المتخصصين مع والتواصل العمل ورش أو التجارية المعارض أو المؤتمرات مثل  Industry-tnessأحداث حضور وهي  tnessأعمال لتسويق أخرى طريقة هناك

األفراد هؤالء على التعرف فإن لذا العمالء ، من محددة مجموعة مع العمل يفضلون قد  tnessفي المتخصصين بعض أن تذكر المماثل. التفكير ذوي اآلخرين 

السيناريو ، هذا في بهم. الخاصة الفريدة المهارات مجموعات على بناء ًاآلخرين إلى العمالء إحالة منها لكل يمكن المهني. للتعاون األبواب يفتح أن يمكن المتخصصين 

الجميع.وينجح متخصص عمل كل يرتقي التنافس ، من بدال ً

لتسويق فرصاً يخلق مما الناس ، عامة من اآلخرين واألعضاء المستهلكين لجذب أيضاً منها العديد تسويق يتم أنه الصناعة أحداث لحضور األخرى الفوائد ومن

المستهلكين من عدد فيها يهتم التي األحداث لحضور المعتمدين الشخصيين للمدربين جيدة فرصاً والمعارض الصحية المعارض توفر عريض. لجمهور الخدمات 

التمارين.عن المزيد بمعرفة 
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الصناعة. قادة إلى أوثق بشكل للوصول الصناعة أحداث في التطوع األحيان من كثير في للمتخصصين يمكن كمشارك ، الحضور مجرد من بدال ًذلك ، إلى باإلضافة

وحدات توفرها التي الفعاليات من العديد فإن ذلك ، إلى باإلضافة الباهظة. الحدث رسوم دفع إلى الحاجة دون التعلم فرص من العديد أيضاً حدث في العمل يوفر 

الحدث.يديرون الذين للمتطوعين مجاناً ستوفرها المستمر التعليم 

اإللكترونيالبريد حمالت

تجارياً نشاطاً ينشئون  tnessفي المتخصصين ألن نظراً وإدارتها. اإللكتروني البريد قوائم إنشاء لغرض المصممة اإللكترونية والمواقع المنصات من العديد هناك

أو مهمة معلومات لتوزيع اإللكتروني البريد حمالت إعداد يمكن والحاليين. المحتملين العمالء مع مباشرة التواصل يمكنهم اإللكتروني ، البريد قائمة خدمة باستخدام 

النادي ، أعضاء مع مباشرة للتواصل اإللكتروني البريد حمالت حالياً الصحية النوادي في العمل أرباب معظم سيستخدم الشخصية. التدريب برامج لبيع للترويج 

 tnessلمحترفي بالنسبة النادي. ألعضاء مباشرة التسويق خدمات لتحسين بالمحتوى المساهمة كيفية عن لالستعالم معتمد شخصي بمدرب االستعانة ويمكنهم 

األعمال.لتوليد للغاية مفيدة أداة المؤتمتة اإللكتروني البريد خدمة استخدام يكون أن يمكن المستقلين ، 

التفاعليالنص إظهارتسويق
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التعليماكمال
الضروري اإلضافي التعليم متابعة المهم من سيكون  ، tnessفي مهنة تقدم مع

أنجح يعرف العمالء. أنواع من واسعة مجموعة لخدمة والقدرات المهارات لتطوير 

كلما أنه عقلية مع ويعيشون الحياة ، مدى متعلمين كونهم قيمة  tnessمحترفي 

مع باستمرار ،  tnessصناعة تتطور للتعلم. المزيد هناك كان كلما أكثر ، عرفوا 

اإلنسان. جسم في تفكيرنا طريقة يغير أن المحتمل من يوم كل جديد بحث إجراء 

غرار على المعتمدون ، الشخصيون المدربون يتذكر أن يجب السبب ، لهذا 

ليس  CPTاعتماد على الحصول أن المتحالفين ، الصحيين المهنيين من غيرهم 

المهني.التطوير من عمر بداية سوى 

Shutterstock.com/  Stoatphoto

متطلبات
من المستمر التعليم نشاط على الموافقة تمت إذا المثال ، سبيل على التدريب. من اتصال ساعة لكل 0.1 بمعدل  )(CEUsالمستمر التعليم وحدات  NASMتمنح

-CPTاعتماد بيانات على للحفاظ إلكماله. ساعات 5 حوالي النشاط هذا يستغرق أن المتوقع فمن المستمر ، التعليم وحدات من 0.5 لـ التأهيل إعادة قسم قبل 

NASM  تطلب وصالحة ، نشطةNASM  1.9 إكمال لها التابعين المتخصصين منCEU  نظراً ذلك ، إلى باإلضافة عامين. كل - المستمر التعليم من ساعة 19 خالل

2.0 اإلجمالية المتطلبات يجعل هذا عام ، بشكل . tnessألخصائي  AED/  CPRشهادة لتجديد  0.1nal وحدة منح يتم الشهادة ، على للحصول صارماً مطلباً لكونه 

CEU  سنتين.كل

مساعدرمز -

.AED/  CPRشهادة تجديد من  0.1CEU و المستمر التعليم  eortsمن  1.9CEU عامين: كل  CPT-NASMاعتماد بيانات لتجديد  2.0CEUs مجموعه ما مطلوب
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فرص
يمكن اإلنترنت. عبر التعليمية الدورات إكمال خالل من أو المؤتمرات ، أو العمل ورش مثل الحية ، األحداث حضور هما  CEUلكسب شيوعاً األكثر الطريقتان

فرص تتيح محدد. موضوع حول اإلنترنت عبر الذاتية للدراسة دورة إكمال أو اإلنترنت عبر مباشرة ندوات في المشاركة خالل من اإلنترنت عبر  CEUsعلى الحصول 

والمؤتمرات العمل ورش فإن ذلك ، ومع التعليمية. للمواد أكبر متعمق بتحليل األحيان من كثير في وتسمح تناسبهم التي بالسرعة التعلم للمهنيين الرقمي التعلم 

تعليمية تفضيالت لديهم المتنوعون األفراد الصناعة. يقودون الذين المحترفين من مباشرة التعلم على والقدرة بثمن تقدر ال التي التواصل بفرص تسمح الشخصية 

الخاصة.احتياجاتهم لتلبية أفضل بشكل تعمل التي المستمر التعليم مصادر لتحديد محترف لكل متروك األمر فإن لذا مختلفة ، 

التجاريةالمعارض

األحيان ، من كثير في والمتحدثين. العمل ورش موضوعات من متنوعة بمجموعة تتميز األيام متعددة أحداث تقليدياً هي التجارية والمعارض والمؤتمرات المؤتمرات

حيث من فعالة وسائل التجارية والمعارض المؤتمرات يجعل مما  ،  )CEU )1.9لوحداتكاملة تجديد دورة تجاري معرض أو واحد سنوي مؤتمر حضور يوفر أن يمكن 

التعليمية ، والمحاضرات الجلسات يحضرون التدريب مجال في المتخصصين أن وحيث الحدث ، بداية في تسجيل ورقة توفير سيتم عادة ً، االعتماد. إلعادة التكلفة 

محاسبة تجعل متنقلة رقمية بحلول الطريقة هذه استبدال بدأ التكنولوجيا ، تقدم مع كدليل. العرض مقدم توقيع يتطلبون ما وغالباً فيها ، حضورهم يحسبون فإنهم 

CEUs  الحدث ،ينتهي عندما بكثير. أسهل التجارية للمعارض

عملورش

من متنوعة مجموعة تقوم المعدات. من جديدة قطعة أو تمرين برمجة تقنية أو محدد موضوع على العملي التدريب خالل من  CEUلكسب الفرصة العمل ورش توفر

أن بمجرد المختلفة. الموضوعات من عدد حول عمل ورش بإجراء األحيان من كثير في المعدات وشركات  NASMذلك في بما المعتمدة والمنظمات الصحية النوادي 

هو كما المحتملة. الفرص تحديد في  "منيالقريبة العمل ورش "عن اإلنترنت عبر البسيط البحث يساعد أن يمكن معينة ، تعليمية حاجة  tnessاختصاصي يحدد 

موثق.حضور إثبات الثالث بالطرف الخاصة العمل ورش تتطلب التجارية ، المعارض مع الحال 

CEUSاإلنترنت عبر والتخصصات
أو خصيصاً ، المصممة  CEUدورات إكمال أو اإلنترنت ، عبر ندوات في المشاركة ذلك في بما اإلنترنت ، عبر  CEUلكسب الخيارات من متنوعة مجموعة هناك

وغير قصيرة التدريبية الدورات بعض تكون قد والسعر. والصرامة العمق حيث من اإلنترنت عبر المستمر التعليم دورات تختلف متقدم. تخصص على الحصول 

وتدرس  1.9CEUs إلى قيمتها تصل أن يمكن المتقدمة ، التخصصات ذلك في بما األخرى ، الدورات . 0.1( CEUs )0.3–منصغيرة كمية ولديها مكلفة 

تغيير أو األداء ، تحسين أو التصحيحية ، التمارين أو التغذية ، اإلنترنت عبر المتواصل التعليم دورات موضوعات تشمل أن يمكن كبير. بتفصيل الموضوعات 

الخاصة.السكانية المجموعات أو السلوك ، 

الصناعةومساهمات الجامعية الدورات

والموافقة التصديق وكالة قبل من تقييمها ذلك بعد يمكن فردية فصول بأخذ المنطقة لسكان المجتمع ، كليات مثل العالي ، التعليم مؤسسات من العديد تسمح

أو التمارين فسيولوجيا أو البدنية التربية أو التشريح علم أو الحركة علم أو التمرينات علوم في عالي تعليم دورة أي تقديم يمكن عادة ً، المستمر. التعليم لوحدات عليها 

التدريبية.الدورة تتضمنها التي االتصال ساعات عدد على القيم تعتمد المستمر. التعليم وحدات إلى التغذية علم 
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التأهيل. إلعادة  CEUوحدات إلى الصناعية مساهماتهم تحويل الخبرة ذوي للمهنيين يمكن  ، tnessصناعة في موثوقة مهنية سمعة بناء بعد ذلك ، إلى باإلضافة

اإلنترنت. عبر ندوات وتقديم المؤتمرات ، في والتحدث  ، tnessتعليم لبرامج محتوى وإنشاء المحترمة ،  tnessلمجالت مقاالت كتابة الصناعة مساهمات تشمل 

على  CEUتوفر أن ويمكن المعنية  eortتدرك األخرى التصديق ووكاالت  NASMفإن األمام ، إلى الصناعة تدفع التي المساهمات هذه كل اعتبار يمكن ألنه نظراً 

حدة.على حالة كل أساس 

المكتسبةوالفوائد المهارات
حول إضافية تعليمية فرصاً المستمر التعليم برامج توفر . tnessلمهنة البداية نقطة سوى ليس  CPT-NASMاعتماد بيانات على الحصول فإن سابقاً ، ذكرنا كما

الشخصي المدرب تقدم مع المهنية. حياته مدار على مواجهتها المحترف يتوقع أن يمكن العمالء من واسعة متنوعة مجموعة احتياجات لتلبية التمرين برنامج تصميم 

دفع على أيضاً تعمل بل فحسب ، السنوية نصف التأهيل إعادة متطلبات تلبي ال التي التعليمية الفرص على التركيز المهم من سيكون المهنية ، حياته خالل المعتمد 

األمام.إلى المهنة تلك 

المحليينالسكان مع العمل

برنامج من خاصة احتياجات لديهم وبعدها ، الوالدة قبل ما فترة في والنساء النشطين ، السن وكبار الشباب ، الرياضيين مثل المتخصصة ، السكانية الفئات بعض

كتاب توسيع على يساعد مما المتخصصة ، العمالء مجموعات على تطبيقها ذلك بعد يمكن التي للموضوعات التعلم فرص المستمر التعليم موارد توفر التمرين. 

في لديهم المتوفرة األدوات زادت إليها ، المهنيون يسعى التي الفرص عدد زاد فكلما أدوات: صندوق بمثابة المستمر التعليم يعد كبير. بشكل المهنية األعمال 

المدرب تمكين إلى متخصصة سكانية مجموعات مع للعمل الالزمة والمهارات المعرفة اكتساب يؤدي المواقف. من متنوعة لمجموعة بهم الخاصة األدوات مجموعة 

فقط.أساسية اعتماد أوراق لديه شخص من أكثر األشخاص من أكبر عدد مع العمل من المعتمد الشخصي 

الدفعزيادة

إضافية. شهادة أو متقدم تخصص على الحصول عند خاصة أعلى ، رواتب معدل هو المستمر التعليم إلكمال المتكررة الفوائد أحد فإن تجارية ، منشأة في العمل عند

على الحصول بمجرد ذلك ، ومع العمالء. تدريب عند أساسياً سعراً عادة ًالمعتمد الشخصي المدرب يربح حيث متدرجة ، تعويض برامج على المرافق من العديد تحتوي 

بحيث األحيان ، من كثير في هذا يتفاقم أن يمكن جلسة. كل في المزيد وكسب أعلى مستوى إلى نفسه المحترف هذا ترقية يمكن إضافية ، شهادة أو متقدم تخصص 

المستقل ،وللمحترف فقط. واحدة بشهادة  tnessمحترفي من بكثير أكثر بكسب الشهادات أو التخصصات من العديد لديهم الذين بالمتخصصين األمر ينتهي 
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ملخص
عن مسؤول مجال إلى تطور والرياضيين األجسام كمال لالعبي متخصصة كخدمة بدأ ما الماضية. عاماً الخمسين خالل كبير بشكل الشخصي التدريب مجال تطور

الوظيفية الفرص تتزايد العالم ، أنحاء جميع في المثلى. والعافية الصحة وتعزيز البدنية اللياقة مكونات من واسعة مجموعة لتحسين البدني والنشاط التمارين استخدام 

والمبيعات العمالء خدمة في مكرسة جهود خالل من لألفضل. الحياة تغير أن يمكن التي التمارين برامج لتصميم والقدرات والمهارات المعرفة ذوي للمهنيين 

.tnessصناعة في للغاية ناجحة مهنة صياغة المعتمدين الشخصيين للمدربين يمكن الحياة ، مدى متعلماً تكون بأن االلتزام جانب إلى والتسويق ، 
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الفصلمراجعة

مع العمل أو شخصي ، تدريب استوديو فتح ذلك في بما للتوظيف ، المتنوعة الخيارات من عدد هناك معتمد ، شخصي مدرب اعتماد على الفرد حصول بمجرد

الذي الخيار عن النظر وبغض للتطبيق ، قابال ًوظيفياً خياراً اختيار كل يوفر اإلنترنت. عبر تدريب أعمال إدارة أو صحي ، ناد ٍفي العمل أو منازلهم ، في مباشرة العمالء 

بدء فإن  ، tnessاستوديو فتح أو تجاري عمل بدء هو  tnessاختصاصي هدف كان إذا حتى ثابتاً. دخل مصدر يوفر عميل لتطوير وقتاً األمر يستغرق فقد اختياره ، يتم 

الطويل.المدى على للنجاح الالزمة األساسية المهارات إنشاء في يساعد أن يمكن صحي ناد ٍفي كموظف العمل خالل من  tnessمهنة 

عن عبارة الذاتية السيرة تكون أن يجب مقابلة. لكسب الالزم االنتباه لجذب اإلعداد جيدة ذاتية سيرة إلى حاجة هناك  ، CPT-NASMاعتماد بيانات على الحصول بعد

الجديد المعتمد الشخصي للمدرب يكون ال قد المؤسسات. من معين نوع في المساهمة على الفرد قدرة يوضح صفحتين أو واحدة صفحة من قصير تقديمي عرض 

وجه على - بسهولة نقلها يمكن التي األخرى الوظيفية والخبرات المهارات على الضوء تسليط المهم من ذلك ، ومع التدريب ؛ صناعة في العمل في محددة خبرة أي 

وصادق.وصريح فعال بشكل التواصل جداً المهم من المقابلة ، أثناء والمبيعات. العمالء خدمة في الخبرة التحديد 

المهم من يجعل مما الخاصة ، أعمالهم إدارة عن مسؤولون  tnessفي المتخصصين فإن الصحي ، النادي في كموظف تعمل أو العميل منزل إلى مسافراً كنت سواء

األعمال أو الفواتير إعداد االستالم ؛ استمارات أو التقييم مراجعة مثل الالزمة الورقية األعمال بجميع القيام العميل إدارة تشمل يفعلونه. ما كل في باحتراف التصرف 

المواعيد لجدولة نصية رسائل أو إلكتروني بريد رسائل أو للمتابعة هاتفية مكالمات إجراء التمارين ؛ برامج تحديث أو تطوير المدفوعات ؛ وتحصيل الورقية 

حالية إرشادات أي اتباع عمل صاحب لدى يعملون الذين البدنية اللياقة محترفي على يجب الحاليين. العمالء مع بالعمل تتعلق أخرى اتصاالت أي وإدارة وتحديدها ؛ 

العديد استخدام كيفية تعلم المستقلين المعتمدين الشخصيين المدربين على يجب بينما االجتماعي ، التواصل وسائل أو اإلنترنت عبر القنوات خالل من للتسويق 

خدماتهم ،لتسويق المحمولة األجهزة وتطبيقات اإلنترنت عبر الموارد من 

الجدول بهذا وااللتزام العمالء لرؤية متاحين فيها يكونون محددة ساعات تحديد  tnessفي المتخصصين على يجب جديد ، عمل إنشاء أو وظيفة على الحصول بمجرد

جلسة إلى تصل وال المحدد الوقت في الجلسة تنتهي أن يجب العميل ، تأخر إذا الوقت. من ساعة مقابل يدفع أنه العميل يفهم أن يجب االتساق. لتحقيق الزمني 

صحي توازن على الحفاظ من والتأكد اإلرهاق تجنب في أيضاً هذا سيساعد ثابت. زمني جدول على والحفاظ إنشاء على القدرة العمالء جميع سيقدر التالية. العميل 

والحياة.العمل بين 

هي الحقيقة فإن مبيعات ، مندوبي يكونوا بأن مهتمين وليسوا الناس مساعدة في راغبين الصناعة يدخلون المبيعات مجال في المتخصصين من العديد أن حين في

وعافيته صحته لتحسين تمرين ببرنامج بااللتزام العميل بمطالبة الشخصي التدريب خدمات بيع يتعلق العيش. لقمة وكسب للنجاح ضرورية المبيعات مهارات أن 

االحتياجات.لتلك الحلول وتقديم العميل احتياجات عن للكشف راحة أكثر عملية البيع يصبح المنظور ، هذا من وسالمته. 

كمقاول أو صحي ناد ٍفي تعمل كنت سواء للعمالء. الخدمة وفوائد ومزايا ميزات توصيل بغرض لخدمة الترويج عملية هو التسويق فإن المبيعات ، جانب إلى

مجانية تدريبية جلسات الجدد لألعضاء الصحية النوادي توفر ما غالباً محتملين. جدد عمالء عن للكشف تسويق خطة وضع الضروري من سيكون مستقل ، 

عمالئهم.بناء على المعتمدين الشخصيين المدربين لمساعدة 
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التعلمأهداف
من: tnessأخصائي سيتمكن الفصل ، هذا من االنتهاء عند

المنتظمة.التمارين يتجنبون الناس تجعل التي الشائعة األسباب وصف ◆

بالتمرين.االلتزام على المختلفة االجتماعية المؤثرات تقييم ◆

الرياضة.بممارسة االلتزام على العمالء لمساعدة الدعم أشكال بأفضل التوصية ◆

المنتظمة.الرياضية للتمارين النفسية الفوائد على التعرف ◆
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-النفسعلم -والعافيةاللياقة في النفس علم دور

-االلتزام-

ذلك في بما الموضوعات ، من العديد مع يتعامل أن يمكن للغاية. مهم أمر العافية في النفس علم دور

والطويل ، القصير المدى على للشخص المزاجية الحالة على التمرين في المشاركة بها تؤثر التي الطريقة 

على االجتماعية التأثيرات تؤثر وكيف بدنياً ، نشيطاً لتصبح والدوافع الذات ، احترام على الوزن فقدان وتأثير 

الذي الدور هو والعافية بالصحة وعالقته النفس بعلم المتعلقة األشياء أهم من عام. بشكل التمرين سلوك 

منتظم ، بدني نشاط في يشاركون ال األشخاص من مقلقاً عدداً ألن نظراً السلوكي. التغيير عملية في يلعبه 

من االنتقال على الناس مساعدة في وتحديدا ًالسلوكي ، التغيير تعالج التي للتدخالت مستمرة حاجة فهناك 

النشط.الحياة نمط إلى المستقرة الحياة نمط 

الناس على يجب معين. يوم أي في نشط غير أو بدنياً نشطاً تكون أن إما قرار في النفس علم يؤثر عام ، بشكل

األسرة من المطالب ذلك في بما المزدحمة ، الحياة أنماط خضم في للتمرين األولوية ويمنحوا يقدرّوا أن 

في بما عوامل ، بعدة التمرين في المشاركة تتأثر الفراغ. وقت مثل المتنافسة ، األخرى واالهتمامات والعمل 

مع العمل عند االجتماعية. المؤثرات من متنوعة ومجموعة الذاتي والتكفل والحواجز واألهداف الدافع ذلك 

اكتشاف خالل من السلوكي التغيير يوجه أن يمكن التمرين ، إلى العودة أو الرياضة لممارسة جديد شخص 

الكشف سيساعد الماضي. في أوقفهم الذي وما اآلن المشاركة في العمالء هؤالء يرغب لماذا المتخصصين 

فهم مع عميل ، لكل المحددة لالحتياجات وفقاً تمرين برنامج تصميم إمكانية ضمان في المعلومات هذه عن 

.التقيدبالتمرين.يتعلق فيما العمالء يواجهها التي للتحديات إضافي 

-
-
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تقع والتي األكل ، باضطرابات المرتبطة السيئة الجسم صورة مشكالت أو التمرينات إدمان مثل السريرية ، المشكالت بعض إلى أيضاً النفس علم دور يمتد أن يمكن

بعلم المتعلقة األدوات من العديد باستخدام أفضل بشكل عمالئهم خدمة  tnessلمحترفي يمكن عام ، بشكل المعتمد. الشخصي المدرب ممارسة نطاق خارج 

للمعلومات.دقيق تبادل حدوث من التأكد في للغاية مهمان والشرح االستماع من كل ألن الممتازة ، االتصال مهارات ممارسة يجب الخصوص ، وجه على النفس. 

معرفتكامتد -

والتي اللفظية ، غير اإلشارات هي للتواصل األخرى المهمة الجوانب اإلجابات. إلى واالستماع الصحيحة األسئلة طرح يجب النفس. علم من جدا مهم جانب هو التواصل

ألنه للغاية قوية اللفظية غير اإلشارات تعتبر واإليماءات. الوجه ، وتعبيرات الصوت ، ونبرة بالعين ، واالتصال العام ، والمظهر الجسم ، ووضع الجسد ، لغة تشمل أن يمكن 

بشكل تلقيها أو نقلها يتم لم الرسالة أن المحتمل فمن يقال ، عما النظر بغض الدفاع ، أو بالملل يشعر أو مهتم غير أنه إلى تشير للشخص اللفظية غير اإلشارات كانت إذا 

فعال.

النفسعلم
على يركز الخصوص ، وجه على الناس ؛ على يركز علمي مجال هو النفس علم

النفس علم يفحص المختلفة. السلوكيات على والمشاعر العقل تأثير كيفية 

(السلوك على البيئي والتأثير البشري والسلوك الدماغ وظائف بين العالقات 
 ، 2019Association Psychological American( . المتخصصون األشخاص

المرخصون األفراد هؤالء نفسانيون. أطباء أو نفس علماء إما هم النفس علم في 

إلى واالستماع السلوكيات ، مراقبة على عاليا ًتدريبا ًومدربون متعلمون 

مجموعة مع التعامل أو سلوكياتهم تعديل على الناس ومساعدة المرضى ، 

المواقف.من متنوعة 

Shutterstock.com/Photographee.eu

ألعاب وحتى القانون ، وإنفاذ واالستشارات ، التعليمية ، واألماكن الصحية ، الرعاية صناعة مثل المجاالت من العديد في النفسيون واألطباء النفس علماء يعمل

القلق ، أو االكتئاب مثل العقلية الصحة مشاكل من يعانون الذين األفراد مع أو البشري ، بالسلوك المهتمة المختلفة للصناعات كمستشارين العمل يمكنهم القوى. 

فرد تحليل أو تقييم أو تشخيص يحاولوا أال يجب ممارستهم ؛ نطاق ضمن التدريب مجال في المتخصصين جميع يظل أن يجب التركيز. في صعوبة لديه رياضي أو 

النفس علم جوانب بعض تكون قد ذلك ، ومع نفسي. طبيب أو نفسي طبيب مثل مؤهل ، طبي أخصائي سوى به القيام يستطيع ال كما عقلي بمرض مصاب 

السلوكيات.تغيير يحاولون الذين األشخاص مع العمل عند مفيدة 

التقنيةعلى الحصول -

الذي التعليم نوع هو الرئيسي االختالف عقلي. بمرض المصابين لألفراد المشورة تقديم على يركزان المهنيين كال ألن متشابهة ، واجبات النفسيين واألطباء النفس علماء لدى

تقييم ويمكنهم الدكتوراه الحاالت ، معظم وفي األقل ، على الماجستير درجة على النفس علماء حصل البلد ، على اعتماداً األدوية. وصف على والقدرة محترف كل عليه حصل 

في شهادة على حاصل النفسي الطبيب فإن ذلك ، من النقيض على الحاالت. معظم في النفسي العالج على يقتصرون لكنهم عقلية ، أمراض من يعانون الذين المرضى 

إلى باإلضافة األدوية وصف أيضاً النفسي للطبيب يمكن الطب ، شهادة على الحصول بعد النفسي. الطب في سنوات أربع لمدة وأكمل العام ، الطب في ومتدرب الطب ، 

النفسي.العالج إدارة 
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السريري النفس علم ذلك في بما النفس علم مجال في الفرعية الموضوعات من يحصى ال عدد هناك

 2019Association Psychological ،(الرياضية والتمارين والرياضي والصحي واالجتماعي والتنموي 

American( . والعوائق المشاركين دوافع فهم مثل جوانب على الرياضية والتمارين الرياضي النفس علم يركز

االجتماعية والتأثيرات التمرين ، سلوك على البيئة بها تؤثر التي والطرق البدني ، النشاط دون تحول التي 

المدى على بالتمرين االلتزام على تؤثر التي النفسية والعوامل للتمرين ، النفسية والفوائد التمرين ، على 

مع التكيف على العمالء الناجح السلوكي بالتغيير المرتبطة النفسية المبادئ بعض تطبيق سيساعد الطويل. 

نشاطاً.أكثر حياة نمط 

-التحفيز-

-واالقتصادياالجتماعي الوضع -

-التحفيز-

حرج-

الدافع مثل سلوكي ، تغيير عنها ينتج التي النفسية بالمتغيرات دراية على البدنية اللياقة محترفو يكون أن يجب

فقط عقلية. اضطرابات من يعانون الذين لألفراد المشورة تقديم أبداً يحاولوا أال يجب لكن االجتماعي ، والتأثير 

 )النفسوعلماء النفسيين واألطباء األطباء مثل (لهم والمرخص المدربون الصحية الرعاية في المتخصصون 
األفراد.هؤالء لعالج مؤهلون 

التحفيز
ما ، شخص جهد واتجاه شدة لوصف يستخدم مصطلح هو التحفيز السلوك ، وتغيير النفس علم سياق في

(cال أم سلوك عن يبحث ما شخص كان إذا ما إلى يشير اتجاه و المنفق ،  eortمقدار إلى يشير الشدة بينما 
، 2019Gould & Weinberg( . جهداً يبذلون ما عادة معين سلوك عن يبحثون الذين األفراد عام ، بشكل

ما شخص لدى كان إذا المثال ، سبيل على مرتبطين. واالتجاه الكثافة تكون ما غالباً لذلك النجاح ، لتحقيق 

النظام وتعديل المنتظمة التمارين مثل السلوكيات ، نحو ينجذب فسوف الوزن ، إنقاص في قوية رغبة 

النتائج.لتحقيق كبيراً جهداً يبذل أن المرجح ومن الغذائي ، 

باتباع يسمح ألنه التدريب ، مجال في المتخصصين معظم اهتمام مجال الرياضة لممارسة الدافع فهم يعد

السكان. بين تفاوتاً أكثر الدوافع أن األبحاث أظهرت أهدافهم. تحقيق على العمالء تدريب عند شخصي نهج 

األصغر بالبالغين مقارنة ًالرياضة لممارسة أقوى دوافع امتالك إلى والنساء الرجال يميل المثال ، سبيل على 

أو ، واالقتصادياالجتماعي الوضع الثقافة ،على بناء ًالتحفيز في االختالفات مالحظة أيضاً يمكن سناً. 

الدافع أيضاً ، كبير. بشكل يختلف أن يمكن ألنه فردي أساس على الدافع تقييم المهم من المحيطة. البيئة 

الطويل.والمدى القصير المدى على يتغير أن يمكن أنه يعني مما ديناميكي ، متغير هو 

الدوافع تتحول قد المشاركة ، استمرار مع ولكن الوزن ، لفقدان الرياضية للتمارين برنامجاً ما شخص يبدأ قد

الدافع يتغير أن يمكن اآلخرين. المتمرنين مع الحميمة الصداقة تطوير أو القوة زيادة أو التوتر تقليل لتشمل 

قادم حدث أو حديثاً ، عنها الكشف تم صحية مشكلة مثل المعلومات ، تلقي على بناء ًمفاجئ بشكل أيضاً 

على  ؛ tnessأخصائي من الفور على الدافع يأتي األحيان بعض في األسرة. شمل لم أو زفاف حفل مثل 

كلمات تلهم أن يمكن نموذجياً ، جهداً يبذل ال وبالتالي بالتعب يشعر العميل كان إذا المثال ، سبيل 

والجهد.الكثافة لزيادة الحافز  tnessأخصائي من التشجيع 

ممارسة على الناس تحفيز يتم عندما . التحفيزأنه على إليه يشار ما ، شيء لفعل الناس تحفيز يتم ال عندما

أو شدة أي دون بالحركات المرور خالل من فقط سيشاركون أو اإلطالق ، على يشاركون ال فقد الرياضة ، 

يمارسون العمالء بعض يكون قد المثال ، سبيل على التمرين. عن تنتج قد التي اإليجابية بالنتائج إيمان 

لممارسة متحفزاً فسيكون وإال نشاطاً ، أكثر يكون أن يجب إنه قال طبيباً أو مهماً شخصاً ألن فقط الرياضة 

قيمة إدراك على العميل مساعدة لمحاولة أكثر التعمق المهم من المواقف ، هذه مثل في الرياضة. 

يمكن التي الدوافع بعض إنشاء في للمساعدة المحتملة ، بالنتائج اإليمان األقل على أو المشاركة ، 

بناء.كحجر استخدامها 

-
-

-
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األفراد مع الدوافع من مزيج وجود المستغرب من فليس النشطين ، وغير النشطين األشخاص مقارنة عند

النفسية ، الصحة وتحسين البدنية ، اللياقة خالل من تحفيزاً أكثر يكونوا أن إلى يميلون الذين النشطين ، 

بأن العلم مع . )2013al.  et Aaltonen ،(االجتماعية والتفاعالت المهارات ، وإتقان والمظهر ، والتمتع ، 

تحديد على العمالء مساعدة  tnessلمحترفي يمكن الدوافع ، من متنوعة مجموعة لديهم النشطين األفراد 

بهم.الخاص التمرين برنامج تشكيل في والمساعدة التمرين حول الشخصية دوافعهم 

-الخارجيالتحفيز -

-الذاتيةالدوافع -

 )2(و الخارجي الدافع  )1(بفئتين: دراية على  tnessأخصائي يكون أن يجب العميل ، دوافع على التعرف عند
يكون أن المرجح ومن اآلخر ، أو أحدهما قبل من حصرياً الناس تحفيز يتم ال . )3-1الشكل (الداخلي الدافع 

يتداخالن.قد ومتى االثنين بين االختالف فهم المهم من الحالتين ، كلتا في دوافع. منهما لكل 

...الخارجيةالدوافع مقابل الجوهرية الدوافع 3-1 الشكل

الخارجيالتحفيز

يعتمد جائزة ؛ أو تذكار على الحصول مثل التقدير ، من نوع أجل من بنشاط القيام على يركز الخارجي التحفيز

أن يجب ولكن صغيرة أو كبيرة المكافآت تكون أن يمكن محدد. سلوك تحقيق تم إذا ما شيء إلى التطلع على 

شهر لمدة األسبوع في أيام 3 لمدة الرياضة ممارسة تكافأ أن يمكن المثال ، سبيل على اإلنجاز. مع تتناسب 

بإجازة.يكافأ قد التدريب من شهوراً تطلب الذي الماراثون إكمال أن حين في األحذية ، من جديد بزوج واحد 

أو المسابقات ، من المكافآت أو االجتماعي ، االعتراف شكل في الرياضة لممارسة الخارجي الدافع يأتي قد

التمرين روتين من يأتي ال قد الذي بالرضا الشعور إلى المكافآت تحقيق يؤدي الجسدي. المظهر تحسين 

تحقيق بمجرد ألنه بالتمرين االلتزام على يحافظ ال قد أنه هو الخارجي الدافع على التركيز مع القلق اليومي. 

في المشاركة ترتبط أن المحتمل من وبالتالي لالستمرار ، إضافي حافز أي هناك يكون ال قد المكافأة ، 

الجوهري.الدافع من معين بمستوى الطويل المدى على التمرين 

الذاتيةالدوافع

بأنه يوصف الطويل ؛ المدى على بالتمرين بااللتزام يتعلق ألنه االهتمام من مزيد على حصل الذاتية الدوافع

يتعلق ولكن بالمكافآت األمر يتعلق ال الخارجي ، الدافع عكس على الشخص. داخل من يأتي الذي الدافع 

الدوافع ذوو األفراد يتمتع الفرد. لذلك بالنسبة المغزى ذات أو لالهتمام المثيرة األنشطة بمتابعة أكثر 

جوهري دافع لديهم الذين األشخاص يتمتع أن المرجح من الرحلة. في القيمة ويرون بالعملية الجوهرية 

تجلبها أن يمكن التي والنفسية الجسدية الفوائد جميع ويقدرون البدني بالنشاط الرياضة لممارسة 

جديدة طرق وإيجاد الطاقة ، وزيادة التوتر ، لتخفيف الرياضة ممارسة الداخلي الدافع يشمل قد التمارين. 

الجسدي.للتحدي 

-
-
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. )2018al.  et Ntoumanis ،(المنتظمة المشاركة من يأتي رضا يوجد حيث التمرين ، مع بشدة يتماهون الذين باألشخاص أيضاً التحفيز من النوع هذا ارتبط وقد

نحو الوراثي االستعداد بسبب تكون قد والتي المنتظمة ، بالمشاركة االستمتاع ببعض األرجح على سيشعرون الرياضة لممارسة جوهري دافع لديهم الذين األفراد 

المضي كيفية حول خيارات اتخاذ على القدرة وبعض المعرفة إلى الناس يحتاج الداخلي ، الدافع يحدث لكي أيضاً ، . )2014وآخرون ، هوبر كالدويل (الداخلي الدافع 

النتائج.تحقيق في نجاحاً أكثر يكونون فإنهم سلوكياتهم ، تغيير عملية في الناس ينخرط عندما أنه ثبت لقد قدماً. 

12 بعد جوهرياً تحفيزاً وأكثر نشاطاً أكثر كانوا الداخلي الدافع عن لمعلومات محدد بشكل تعرضوا الذين األفراد أن البدني النشاط تدخل كشف المثال ، سبيل على

وتثبيته لهم بالنسبة التمرين أهمية لتحديد األفراد إرشاد تم عندما ذلك ، إلى باإلضافة . )2010al.  et Silva ،(موحدة معلومات تلقت التي بالمجموعة مقارنة شهراً 

مقارنة الوقت بمرور نشاطاً أكثر ظلوا ذلك ، على عالوة بدنياً. نشيطين ليكونوا خصيصاً مصممة تمارين خطط اختيار من تمكينهم تم التمرين ، على قدرتهم في 

.)2015al.  et Friederichs ،(التفاعل من المستوى بنفس تزويدها يتم لم التي بالمجموعة 

التقنيةعلى الحصول -

وهو بالكفاءة ،  )1(يشعرون عندما التغيير بتنفيذ الناس يقوم أن يقترح السلوك. لتغيير االستخدام شائعة نظرية وهي المصير ، تقرير نظرية في بقوة متجذر الداخلي الدافع

(وأهدافهم أفعالهم على بالسيطرة الشعور وهو باالستقاللية ، الشعور  )3(و بالعالقة ؛ إليه يشار والذي آخرين ألشخاص باالنتماء الشعور  )2(المهارات ؛ أو المهام إتقان 
، 2000Deci & Ryan(.

تجنب في الرغبة ولكن الفشل لتجنب خارجية دوافع لديهم األفراد فيها يكون التي األوقات األمثلة بعض تتضمن وداخلية. خارجية الدوافع فيها تكون حاالت هناك

عن النظر بغض النشاط. من بمزيد ويشعرون صحة أكثر سيكونون أنهم يعرفون ألنهم الوزن إنقاص األفراد يريد عندما أو عام بشكل لذاتهم بتقديرهم مرتبطة الفشل 

مخصص برنامج لتوفير الوقت ، بمرور الدوافع تقييم وإعادة الفردية الدوافع فهم بمكان األهمية فمن الرياضة ، ممارسة على ما شخصاً تحفز التي  )األسباب(السبب 

العميل.احتياجات تلبية في يستمر 

مساعدرمز -

الشخص.عن خارجي شيء هو الخارجي الدافع للشخص. داخلياً ويعتبر الداخل من يأتي شيء هو الجوهري الدافع أن فقط تذكر التحفيز ، نوعي بين التفريق محاولة عند

التحفيزاختالف كيفية فهم

العمالء قاعدة إنشاء عند مفيداً الديموغرافيات بعض وراء الدافع يكون أن يمكن كيف فهم يكون قد ذلك ، ومع للجميع ؛ فريداً الرياضة لممارسة الدافع سيكون

أو اجتماعية ، مجموعة إلى باالنتماء الشعور أو التنافسية ، المواقف خالل من التحفيز إلى البالغين الشباب يميل استثناءات ، دائماً هناك أن حين في وتنميتها. 

الصحية الحاالت تجنب أو الدم ضغط خفض مثل بالصحة المتعلقة المتغيرات من المزيد نحو الدوافع تتحول العمر ، في الناس تقدم مع الجسدي. المظهر تحسين 

.)2013al.  et Kulavic ،(األخرى المزمنة 
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أو الجسدي التحول على تؤكد التي الفرص عن الخارجية الدوافع ذوو األشخاص يبحث األشخاص: عنها يبحث التي التمرينات أنواع في دوراً أيضاً الدافع يلعب

سيقطع األفراد يحفز ما معرفة فإن لذلك ، . )2017وآخرون ، براون (والعافية الصحة على تركز فرص عن البحث إلى جوهرياً المتحمسون األشخاص ويميل المنافسة ، 

العميل.إرضاء إلى النهاية في سيؤدي مما يفضلونها ، التي بالفرص تزويدهم نحو طويال ًشوطاً 

معرفتكامتد -

يمكن والتي متاحة منها التحقق تم التي االستطالعات المشاركة. في رغبتهم سبب عن سؤالهم مجرد الرياضة لممارسة دوافعهم تحديد على العمالء مساعدة تتجاوز أن يمكن

هذا يحدد . 2 Inventory Motivation Exercise-(1997Ingledew & Markland ،  )هواالستطالعات هذه أحد بموضوعية. الدوافع تحديد على العمالء لمساعدة توزيعها 

 2Inventory Motivation-استطالع على العثور يمكن للفرد. المحتملة أهميته إلى يشير معين دافع أي على أعلى درجات مع المحتملة للدوافع فرعياً مقياساً 14 االستطالع 

Exercise  األخرى الفوائد ومن والحاليين. الجدد للعمالء مثالياً يجعله مما سواء ، حد على المتمرسين وغير للمتمرنين مصمم إنه اإلنترنت. على سريع بحث إجراء طريق عن

األشخاص.بعض لدى الرياضة لممارسة الدافع يتغير قد حيث الوقت ، بمرور الدوافع تقييم إعادة األسهل من سيكون أنه موضوعي مقياس الستخدام 
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الرياضةلممارسة الشائعة الحواجز
دون تحول التي بالعوائق االستشهاد يتم ما غالباً والنفسية ، الجسدية الفوائد من بالعديد مرتبطة المنتظمة التمارين أن تظهر التي الدامغة األدلة من الرغم على

تشمل التي المزدحمة الحياة أنماط بسبب آخر أو وقت في تقريباً للجميع شائعة الرياضة ممارسة عوائق الناشطين. غير أو المستقرين األفراد قبل من المشاركة 

يمنع شيء أي هو الحاجز للتمرين. دوافع مع مباشرة منافسة في الحواجز تكون ما غالباً الواقع ، في االجتماعية. وااللتزامات العمل والتزامات األسرية المسؤوليات 

منتظم.بشكل أو واحدة لمرة ذلك كان سواء الرياضة ، ممارسة من الشخص 

االعتقاد مثل اإلدراك ، إلى األخرى الحواجز تستند الرياضة. لممارسة آمن مكان وجود عدم أو النقل وسائل نقص أو اإلصابة أو المرض مثل جسدية ، الحواجز بعض

يكونوا أن يمكن المواقف بعض وفي جسديون ، بأنهم اإلدراك حواجز من يعانون الذين األشخاص يشعر قد الرياضة. لممارسة الكافية الطاقة أو الوقت وجود بعدم 

أولوية وتحديد الوقت إدارة في أفضل مهارات خالل من العديد مع التعامل يمكن ولكن  ، )أطفالهويربي المهنية حياته بين يوازن وحيد والد المثال ، سبيل على (كذلك 

للصحة .يومية 

إلى أيضاً العمالء يحتاج عليها. التغلب لطرق إستراتيجيات وضع على ومساعدتهم الشخصية حواجزهم تحديد على العمالء مساعدة في  tnessمتخصص دور يتمثل

لألطفال. رعاية وجود عدم أو التمرين ، مالبس حزم نسيان أو العمل ، في متأخر لوقت البقاء إلى الحاجة مثل تحدث ، قد التي المتوقعة غير العوائق مع للتعامل خطة 

بشكل بالتمرين االلتزام في ستساعد عليها التغلب وكيفية الشخصية حواجزهم تحديد على العمالء مساعدة فإن لذا للبعض ، بالنسبة مستمرة معركة الحواجز ستكون 

عام.

الناس تقدم مع مهمة ؛ وظيفية مسؤوليات أو أطفال البالغين لدى يكون ال قد المثال ، سبيل على المسؤوليات. وتغير السن في الناس تقدم مع أيضاً الحواجز ستتغير

تشكل األبوة أن إلى الخصوص ، وجه على النساء ، أشارت العمل. في المسؤوليات من المزيد وتحمل األطفال إنجاب بعد وقتهم على الطلبات تتغير قد العمر ، في 

مثل عوائق السن كبار يواجه قد ذلك ، من النقيض على . )2009ولوفيل ، األنصاري (األطفال عدد زيادة مع أهميتها نما الرياضة ؛ ممارسة أمام رئيسياً عائقاً 

إلعادة عمالئهم مع متكرر بشكل التحقق البدنية اللياقة محترفي على يجب . )2016al.  et Gray ،(المشاركة وتكلفة الجذابة ، المرافق وتوافر الصحية ، المشكالت 

عليها.التغلب لطرق إستراتيجيات ووضع الحواجز تقييم 

www.onlinedoctranslator.com- العربية إلى اإلنجليزية من مترجم 

https://www.onlinedoctranslator.com/ar/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution
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زمن
بما الصحية ، السلوكيات من العديد أمام حاجزاً باعتباره بالوقت يسُتشهد ما غالباً

عام. بشكل اإلجهاد وإدارة المناسب الطعام وتناول الرياضية التمارين ذلك في 

الصحي واألكل االجتماعية وااللتزامات واألسرة العمل بين التوازن تحقيق يمثل 

البدنية اللياقة لمحترفي يمكن الناس. لمعظم تحدياً الرياضية التمارين وممارسة 

التمارين. أولويات لتحديد طرق إيجاد خالل من وقتهم إدارة في األفراد مساعدة 

التمرين هذا وأن اليوم في ساعة 24 الـ نفس لديه شخص كل أن يذُكر ما غالباً 

الناحية من صحيح هذا أن حين في أعلى. أولوية ذا يكون أن إلى ببساطة يحتاج 

مقدار وتحديد الوقت قضاء لكيفية دقيق تقييم إجراء المفيد من أنه إال الفنية ، 

قابلة أهداف تحديد عند واقعي بشكل يحدث أن يمكن الذي البدني النشاط 

النتائج.توقعات وإدارة للتحقيق 

Shutterstock.com/  Chaochaiya Chutima

عندما . )2013al.  et Kulavic ، ؛ 2015al.  et Ashton ،(األعمار جميع من البالغين بين واضح أمر وهو الرياضة ، ممارسة أمام رئيسياً عائقاً الوقت يكون ما غالباً

الناس محدودة. األخرى األنشطة تكون عندما خاصة ًالتحديات ، أصعب أحد يعد منتظم بشكل المشاركة وقت فإن الرياضة ، ممارسة على جديداً ما شخص يكون 

وظيفتهم ألن وظائفهم الناس معظم يقدر المثال ، سبيل على التمرين. غير آخر بشيء القيام في قيمة يجدون األحيان ، من كثير وفي متنافسة ، اهتمامات لديهم 

مسؤوليات أيضاً األفراد من العديد يتحمل بسهولة. يبرره ما له العمل في يقضيه الذي الوقت فإن لذلك ، حياتهم ؛ نمط على للحفاظ إليه يحتاجون الذي الدخل توفر 

االسترخاء.في يقضونه الذي والوقت االجتماعية تفاعالتهم الناس يقدر ذلك ، إلى باإلضافة اآلخرين. األسرة ألفراد الرعاية يقدمون أو أطفال ، أو مهم آخر شخص تجاه 

وقت الستعادة الطرق بعض تتضمن أن يمكن الوقت. إدارة في نهجهم معالجة على العمالء مساعدة في الوقت لضيق الملحوظ الحاجز على التغلب طرق إحدى تتمثل

لوضع العمالء طرق إحدى هو مباشرة العمل بعد أو الصباح في أول كنشاط الرياضة بممارسة االلتزام أولوية. أكثر التمرين يصبح بحيث الجداول ترتيب إعادة التمرين 

برنامج تصميم ثم الزمني الجدول لتعديل مجال فيها يوجد ال التي الحياة مجاالت تحديد في العمالء  tnessأخصائي يساعد أن يجب المنافسة. األنشطة قبل التمرين 

الزمني والجدول العامة األهداف تقييم إعادة يجب البدني ، النشاط أمام عائقاً كونه في الوقت ضيق يستمر عندما االلتزام. على الحقيقية العميل قدرة من يزيد 

األهداف.تلك إلى للوصول 

تدريبيةنصيحة -

أنماط متوسط   تحديد في ذلك سيساعد األسبوع. مدار على وقتهم قضاء لكيفية بسجل االحتفاظ منهم اطلب المحددة ، حواجزهم من متأكدين غير العمالء يكون عندما

الكمبيوتر على الوقت قضاء أو التلفزيون مشاهدة مثل الترفيهية ، واألنشطة والتمارين الوجبات وإعداد المنزلية واألعمال األطفال ورعاية للعمل المخصص والوقت نومهم 

التمرين مثل األولويات تكون بحيث الوقت إلدارة التحسين مجاالت تحديد األسهل من يصبح األسبوع ، متوسط   من لقطة رؤية خالل من االسترخاء. مجرد أو القراءة أو 

الزمني.الجدول في دائماً 

واقعيةغير أهداف
غير أهداف تحديد فخ في الجدد المتمرنون يقع ما غالباً ما. حد إلى وصعبة واقعية التوقعات تكون بحيث العمالء مع العمل جوانب من مهماً جانباً األهداف تحديد يعد

من قصيرة فترة في الشديد الوزن فقدان نتائج رؤية توقع من شيء أي الواقعية غير األهداف تكون أن يمكن األهداف. تتحقق ال عندما باإلحباط يصابون ثم واقعية 

باإلضافة التقدم. على بناء ًالتعديالت إجراء يمكن بحيث المرونة بعض إلى األهداف تحتاج كيلومترات. 5 سباق محاولة حتى قبل الماراثون سباق إكمال إلى الوقت 

األجل.طويلة أهداف نحو العميل توجيه في الطريق طول على الصغيرة اإلنجازات تساعد بحيث تقدميين يكونوا أن يجب ذلك ، إلى 
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أشار األمل. وخيبة اإلحباط في التسبب خالل من حاجزاً تصبح أن يمكن واقعية ، غير األهداف تكون عندما

للقدرة المتصورة التوقعات بسبب التمرين أمام حاجزاً كانت الواقعية غير األهداف أن إلى الذكور الشباب 

فسيتم ينجحوا ، ولم التماسك من معين مستوى إظهار حاولوا إذا المثال ، سبيل على للذكور. الجسدية 

خفياً ، تقدماً يحرز ال أنه الفرد اعتقد إذا . )2015وآخرون ، أشتون (ويستسلمون واقعية غير األهداف اعتبار 

 tnessمتخصص يتمتع التمرين. ممارسة عن النهاية في ويتوقف بالهزيمة الشعور في المتمرن يبدأ فقد 

أو مناسب بشكل الجسم في الدهون تقليل مثل ، النتائجأهداف واقعيوضع في العمالء لمساعدة بالخبرة 

لعدد البدني النشاط مثل ، العمليةأهداف للتحقيق وقابل واقعي تعيين أيضاً المهم من ولكن القوة ، زيادة 

.)3-1الجدول (يوم كل النشطة الدقائق من معين عدد إلى الوصول أو األسبوع في األيام من معين 

-النتيجةأهداف -

-العمليةأهداف -

-اجتماعيدعم -

-االجتماعيالجسدي القلق -

3-1الجدول األهداف أنواع

مثالالهدفنوع

كيلومترات10 سباق في األولى العشرة المراكز في ضعالنتيجةهدف

الجمعةإلى االثنين من صباحاً ، 6:30 الساعة من بدءاً دقيقة ، 45 لمدة هرولالعمليةهدف

في األهداف من الكثير تحديد يتم وعندما موضوعية ، تكون ال عندما واقعية غير األهداف تصبح أن يمكن

 a)، 2019Gouldاألهداف تحديد إلى األشخاص يضطر وعندما األهداف ، تعديل يتم ال وعندما واحد ، وقت 

& Weinberg( . مثل الغامضة العبارات وتجنب محددة أهداف تحديد خالل من المزالق هذه تجنب يمكن"
أن يجب األهداف ، تحديد في جدداً األشخاص يكون عندما . "نشاطاًأكثر كن "أو  "المزيدعلى احصل 

أن للعمالء يشرحوا أن يجب أيضاً ، البداية. في المدى قصيري هدفين أو هدف على المحترفون يقصرهم 

إخفاقات. أنها على التغييرات إلى ينُظر ال بحيث العملية ، من جزء هو وألسفل ، ألعلى األهداف ، تعديل 

تحديد على العمالء مساعدة إن ذلك. يقاومون كانوا إذا األهداف تحديد على العمالء يجبروا أال يجب أخيراً ، 

للنجاح.إعدادهم نحو طويال ًشوطاً ستقطع واقعية أهداف 

االجتماعيالدعم نقص
سلوك تحقيق في اآلخرين لمساعدة األشخاص يتخذها التي المتعمدة اإلجراءات إلى يشير اجتماعي دعم

التمارين في المشاركة األشخاص بعض على الصعب من االجتماعي الدعم نقص يجعل أن يمكن محدد. 

من دعم لديهم ليس الذين األشخاص يتمكن ال قد إليها. يحتاجون التي الدعم أنواع على اعتماداً المنتظمة ، 

بانتظام. المشاركة يمكنهم ال ببساطة أو الرياضة ، ممارسة دون تحول التي األخرى العوائق على التغلب 

التالية:المزايا إلى اجتماعي دعم لديهم ليس الذين األفراد يفتقر قد 

التمرينفي المشاركة على التشجيع ◆

التمرينتحديات مناقشة يمكنه شخص ◆

tnessمنشأة إلى النقل ◆
والعافيةالصحة عن دقيقة معلومات على العثور على القدرة ◆

ممارسةشريك ◆

االجتماعيالجسدي القلق
بشأن آمنين غير يكونون أو الجسدي مظهرهم بشأن بالقلق األفراد يشعر عندما هو االجتماعي الجسدي القلق

 2018al. et ،؛ 1989al. et Hart ،(أجسادهم يرون اآلخرين أن يعتقدون كيف أو لآلخرين مظهرهم 

Portman( . بشأن بالقلق أبداً يشعروا لم الذين األفراد فيها يشعر قد التي األماكن هي البدنية اللياقة مرافق

التي االجتماعية المقارنة إلى المشكلة هذه أسباب ترجع قد جسدياً. الئقين غير بأنهم فجأة مظهرهم 

ذلك في بما التمرين ، أثناء األشخاص من العديد يرتديها التي المحددة المالبس أو تحدث أنها يعتقدون 

التغطية.من األدنى الحد ذات المالبس أو   /والضيقة المالبس 

-
-

-
-
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التالية:للعبارات مشابهة بتعليقات يدليوا أن االجتماعي الجسدي القلق من يعانون الذين لألفراد يمكن

الوزن.من القليل أفقد عندما التمرين سأبدأ ◆

لالرتداء.مريح شيء أي لدي ليس لكن سأعمل ، كنت ◆

الناس.أمام الرياضة ممارسة من بالخجل أشعر ◆

بي.يحدق الجميع أن أشعر ◆

االجتماعي.الجسدي القلق من معين مستوى إلى تشير قد إليه بها ينظر أن يمكن التي للطريقة الشخص ارتياح عدم إلى تشير تعليقات أي

الحاجز هذا على التغلب طرق بعض تتضمن الجسد. صورة بقضايا أيضاً مرتبطاً يكون أن يمكن ألنه عليه للتغلب صعب عائق أنه االجتماعي الجسم قلق يثبت قد

على يجب أنه على التأكيد أيضاً يجب العمالء. لتدريب المنشأة في سرية مناطق استخدام أو  tnessمنشأة خارج إجراؤها يمكن التي التمارين ألنواع العمالء مطابقة 

اختيارية.المائية ، الرياضية التمارين أو السباحة مثل خاصة ، مالبس تتطلب التي األنشطة وأن مريحة مالبس ارتداء العمالء 

(أيضاً منه معين مستوى من الرجال يعاني ذلك ، ومع بالرجال. مقارنة االجتماعي الجسدي القلق من أعلى مستويات من يعانين عام بشكل النساء أن المعروف من
، 2008al. et Chu 2010 ،؛Stevenson & Hagger 2018 ،؛al. et McLester( . مؤشر لديهم الذين األفراد مع أقل يكون االجتماعي الجسدي القلق أن أيضاً وجُد

مجال في المتخصصين على يجب التمرين ، أمام عائقاً االجتماعي الجسدي القلق يكون عندما . )2018al.  et McLester ، ؛ 2016al.  et Ersöz ،(أقل جسم كتلة 

.)3-2الشكل (شيوعاً أكثر خيارات في األفراد دمج عند الرعاية واستخدام للمشاركة بديلة طرق لتوفير جهد بذل البدنية اللياقة 

...pو االجتماعي الجسدي القلق بين عكسية عالقة 3-2 الشكل

راحة
يشمل اإلزعاج كان سواء مريح ، غير نشاطاً األشخاص معظم سيتجنب صعبة. ليست الرياضة ممارسة في والراحة تقريباً ، الجميع يفضله شيء الحياة في الراحة

إلى الطريق في موجودة  tnessمنشأة كانت إذا المثال ، سبيل على المشاركة. تكلفة أو المطلوبة ، المالبس أو هناك ، إلى للوصول المسافة أو المستغرق ، الوقت 

أو المالبس تبديل غرف مثل العمل ، قبل الرياضة يمارسون الناس كان إذا أخرى عوامل مراعاة يجب ذلك ، ومع مالئمة ؛ أنها على إليها ينُظر فقد منه ، أو العمل 

تزعج ال قد منشأة إلى للوصول أميال 5 لمسافة القيادة مختلفة. بطرق العامل نفس إلى ينظران قد شخصين أن يعني مما ذاتية ، الراحة ستكون المنزل. من القرب 

حاجزاً.تشكل فهي وبالتالي للغاية ، مريحة غير أنها على يراها قد آخر شخصاً أن حين في واحداً ، شخصاً 

العمل على القدرة أو الحالية ، المعدات مع نظيفة مرافق أو متخصص ، جماعي تمرين فصل مثل استثنائية تجارب أنه يرون ما أجل من العمالء من العديد سيسافر

هناك فردية. تمارين برمجة تتضمن والتي ممتازة ، عمالء خدمة توفير في الحاجز هذا على التغلب في العمالء مساعدة طرق إحدى تتمثل متخصص. متخصص مع 

المسؤوليات بين أو الغداء ساعة خالل أو المنزل في الرياضة لممارسة طرق تحديد على مساعدتهم وهي البدني نشاطهم زيادة على العمالء لمساعدة أخرى طريقة 

المشاركة.في يرغبون الذين ألولئك ممكناً التمرين لجعل متاحة خيارات دائماً هناك أن هي القول خالصة األخرى. 
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-االزدواجية-االزدواجية

عنصر هناك يكون ما عادة ما. موقف حول مختلطة مشاعر ما شخص لدى يكون عندما يحدث االزدواجية

الناس يعتقد قد الرياضية ، بالتمارين األمر يتعلق عندما ما. شيء إلى بها ينُظر التي للطريقة وسلبي إيجابي 

في أو العمل في أو العائلة مع تقضيه الذي الوقت على ستقتصر لكنها عام ، بشكل جيدة فكرة أنها 

عدم سبب عن أعذاراً بسهولة الرياضية التمارين بشأن المتناقضون األشخاص يجد قد االجتماعية. التجمعات 

المستقر للعيش السلبية والتأثيرات التمرين مزايا بجميع العمالء إخبار يكون قد حياتهم. أسلوب في تأثيرها 

بالفوائد دراية على المتناقضون األشخاص يكون قد ذلك ، ومع للبدء. جيداً مكاناً للحياة العامة الجودة على 

حياتهم. من أخرى جوانب على المنتظمة التمارين بها تؤثر قد التي الصارمة الطريقة من أيضاً يعانون ولكنهم 

مع جنب إلى جنباً والسلبيات اإليجابيات موازنة غالباً يمكنهم الحجة ، من الجانبين كال الناس يرى عندما 

المتناقضين ، للعمالء بالنسبة للمشاركة. به التضحية يجب ما أو المبذول الجهد مقابل الفوائد تقييم 

على يحفزهم قد ما وأيضاً األخرى المهمة العوائق الكتشاف البحث من المزيد إجراء الضروري من سيكون 

اإلجراءات.اتخاذ 

هذاجرب -

شخصياً التغلب لطرق استراتيجيات ووضع التمرين في المشاركة تمنع التي العوائق لتحديد الوقت بعض خذ

العمالء سيقدر الحلول. تقديم أثناء العمالء يواجهها التي بالصعوبات االرتباط ذلك لك سيتيح الحواجز. هذه على 

الشخصي.االتصال من وسيستفيدون حواجز يواجهون من وحدهم ليسوا أنهم 

التفاعليالنص إظهار

-
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التمرينعلى االجتماعية التأثيرات
والتي العام ، التمرين سلوك على المحتملة االجتماعية المؤثرات من عدد هناك

بالنسبة المغزى ذات االجتماعية المؤثرات تحديد سيساعد األفراد. بين تختلف 

بسلوك يتعلق فيما المؤثرات هذه تلعبه قد الذي الدور شرح في للعميل 

مجموعة. أو شخص سلوك على تأثير وجود التأثير يعني عام ، بشكل التمرين. 

هذه تقود أن ويمكن التمرين ، سلوك في باستمرار االجتماعية المؤثرات تتواجد 

أنه ندرك أن المهم من عنه. واالبتعاد المنظم التمرين نحو األفراد التأثيرات 

حاجزاً تصبح الحاالت ، هذه مثل وفي إيجابية ، االجتماعية المؤثرات كل ليست 

الذي ما أو من رئيسيين: مكونين من االجتماعي الدعم يتكون عليه. للتغلب 

هو واألصدقاء العائلة من الدعم يبدو قد المقدم. الدعم ونوع الدعم يقدم 

زمالء ذلك في بما شخص ، أي من يأتي أن يمكن ولكن ترجيحاً ، األكثر المصدر 

العمل ،

Shutterstock.com/  digitalskillet Pixelheadphoto

يمكن والدعم. والمعلومات لإللهام االجتماعي التواصل وسائل األشخاص يستخدم حيث الشخصية ، التفاعالت من أبعد هو ما إلى أيضاً االجتماعية المؤثرات نمت

األشخاص بعض يحتفظ المثال ، سبيل على لوجه. وجهاً داعمة شبكة لديهم يكون ال قد الذين لألشخاص المنافذ من العديد االجتماعي التواصل وسائل توفر أن 

السلوكية. التغييرات من عدد ألي اإلنترنت عبر دعم مجموعات توجد بهم ؛ الخاصة  tnessرحلة يتتبعون حيث اجتماعية وسائط منصة أو ويب مواقع أو بمدونات 

محترفو يساعد أن يجب المحتملة. االجتماعية للمؤثرات أفضل فهم الكتساب يستخدمونها التي اإللكترونية المواقع عن العمالء البدنية اللياقة محترفو يسأل أن يجب 

رسائل العمالء يتلقى ال بحيث الصحية ، العادات تشجيع يتم كان إذا وما ال أم موثوقة معلومات المصدر لدى كان إذا ما مثل المعلومات ، تقييم في البدنية اللياقة 

الصور المثال ، سبيل على الواقعية. غير أو الواقعية طبيعتها حيث من االجتماعي التواصل منصات على الموجودة المعلومات تقييم يجب إلى، باإلضافة مختلطة. 

جسده.تجاه الشخص بها يشعر التي الطريقة على سلباً تؤثر قد  ، tnessنماذج أو األجسام كمال العبي مثل المتطرف ، الجسد تصور التي 
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-فعالدعم -حرج-

ال. أم موثوقة معلومات يوفر الويب موقع كان إذا ما تحديد في العمالء مساعدة البدنية اللياقة لمحترفي يمكن

على ويحتوي عليه التعرف يسهل مصدر هناك يكون أن يجب المعلومات. عن المسؤول إلى انظر أوال ً، 

الصحة منظمة مثل (المعروفة والمنظمات الحكومية والهيئات والجامعات الكليات مثل االتصال معلومات 

الحذر. توخي دائماً فيجب الوزن ، لفقدان منتج مثل خدمة ، أو منتج عن اإلعالن تم إذا أيضاً ، . )العالمية

النهاية.في ونجاحهم سالمتهم الحقيقة مقابل الحقائق فرز على العمالء مساعدة ستضمن 

وما حياتهم في االجتماعي التأثير أنواع تحديد األولويات إحدى تكون أن يجب العمالء ، مع األول االجتماع عند

أم التمرين ، في شريك لديهم هل المثال ، سبيل على ال. أم التمرين سلوك تدعم المؤثرات هذه كانت إذا 

بمقدار التمرين في السابق الفشل أو النجاح ربط يمكن األحيان ، أغلب في قوي؟ عاطفي دعم نظام لديهم 

التمرين في لرغبتهم ما شخص دعم بين التباعد على العمالء مساعدة ستساعد للسلوك. االجتماعي الدعم 

أفراد يتلقاها التي الدعم بأنواع يتعلق فيما التأثير مستوى تحديد في داعم غير أو داعم غير شخص مقابل 

معينون.

األخرى. وااللتزامات الممارسة وقت بين تمزقها إلى يؤدي مما متخيلة ، مؤثرات أيضاً العميل لدى يكون قد

(بسبب السلوك تغيير يكون أن المرجح من الشخص ، يمس الذي االجتماعي التأثير نوع عن النظر بغض 
الرعاية ألخصائيي يمكن كاف ٍ، اجتماعي دعم للعمالء يتوفر ال عندما الدعم. أو التأثير من نوع  )وبمساعدة

أنهم العمالء يشعر حيث جذاباً مكاناً االجتماعية الرعاية مرفق جعل في رئيسياً دوراً يلعبوا أن الصحية 

تمارين فصول تقديم أو واألعضاء ، بالموظفين العمالء تعريف طريق عن بذلك القيام يمكن مدعومون. 

أهداف أو اهتمامات لديهم الذين لألشخاص صغيرة جماعية تدريب جلسات تقديم أو للعميل ، تروق جماعية 

ألولئك خاصة صحي ، مجتمع وبناء للتواصل لألشخاص إضافية فرص توفير هو المهم الشيء مشتركة. 

قوية.دعم أنظمة لديهم ليس الذين 

الدعمأنواع
واألصدقاء األسرة ذلك في بما المصادر ، من متنوعة مجموعة من االجتماعي الدعم يأتي أن يمكن

. )3-2الجدول (والرفقة واإلعالمي والعاطفي الفعال الدعم العديدة الدعم أنواع تشمل أن ويمكن والمهنيين ، 

مفهوم غير يزال ال موضوع فهو التمرين ، بسلوك ارتباطه وطريقة االجتماعي للدعم الفردية للطبيعة نظراً 

مغزى وذو مفيداً يعتبر الذي الدعم ونوع مصدر . )2017al.  et Scarapicchia ،(الممارسين قبل من تماماً 

والبيئة واألصدقاء ، العائلة من والقرب الحياة ، مرحلة على بناء ًيتغير أن يمكن األفراد ؛ بين أكثر إرادة 

العامة.

االجتماعيالدعم أنواع 3-2 الجدول

مثالالدعمنوع

النقللمنشأة المواصالت توفيرمفيدة

مالشخص الرياضية الصالة عضوية ثمن دفع

الرياضةبممارسة الوالدين ألحد للسماح األطفال مراقبة

الرياضةممارسة على ما شخص تشجيععاطفي

إيجابيةفعل ردود تقديم

الرياضةممارسة من محبطاً يكون عندما ما شخص إلى االستماع

ماشخص به يشعر ما فهم إيصال خالل من متعاطفاً تكون أن

المثلىالصحة تحقيق كيفية حول السليمة النصائح إبداءمعلوماتية

-



tnessو

البدنيللنشاط الحالية التوصيات حول التثقيف توفير

الحياة لنمط المصاحبة الصحة تدهور بمخاطر الناس توعية

المستقرة

ماشخص مع الرياضة ممارسةالرفقة

التمرينجلسة أثناء ما شخص مرافقة

االجتماعيةللتجمعات بدنياً نشطة خيارات إيجاد

العميل ، توقعات على بناء ًجيداً ، توثيقه يتم لم االجتماعي للدعم كمصدر  tnessأخصائي دور أن حين في

والعميل. المدرب بين للعالقة  )والرفقةالمعلومات مثل (االجتماعي الدعم أشكال بعض افتراض يجب 

األكثر هم والمراهقون األطفال المثال ، سبيل على االجتماعي. الدعم أصل على قوي تأثير لها الحياة مرحلة 

أفراد على السن كبار ويعتمد للشباب ، األصدقاء إلى التركيز ينتقل بينما اآلخرين ، األسرة وأفراد باآلباء تأثراً 

2017 ؛ وآخرون ، سميث ليندسي 2018 ؛ وباتريك ، بيالنجر (الرياضة لممارسة الدعم على للحصول األسرة 

.)2017وألبريشت ، موتز 
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األداةدعم
-العاطفيالدعم -

اإلجراءات هذه سلوك. في االنخراط على آخر شخصاً يساعد لشخص الفعلية اإلجراءات يصف فعال دعم

حاسماً أمراً الدعم من النوع هذا يعد األفراد ، لبعض بالنسبة الحاجز. إزالة مثل مباشر ، بشكل السلوك تسهل 

النقل ذلك يتضمن المادي. الحاجز على التغلب يتم ال فقد المساعدة ، تقديم يتم لم إذا ألنه بالتمرين لاللتزام 

المالية.واالعتبارات األطفال رعاية ومسؤوليات الصحي النادي أو الرياضية األلعاب صالة إلى 

مساعدرمز -

من مراعاتهما: يجب مكونين دائماً هناك أن اعتبارك في ضع االجتماعي ، الدعم من الغرض تذكر عند

في زميالً أو صديقاً أو العائلة من فرداً أو مهماً شخصاً هذا يكون أن يمكن الدعم؟ يقدم الذي من وماذا. 

أو وسيلة هذا يكون أن يمكن المقدم؟ الدعم نوع ما صحية. رعاية أخصائي أو صحية رعاية مقدم أو العمل 

رفقة.أو إعالمية أو عاطفية 

األلعاب صالة في ما شخص عضوية رسوم دفع أو أطفال رعاية أو رعاية منشأة إلى ما شخص قيادة إن

أنه على غالباً إليه يشُار الذي الوقت لضيق نظراً ذلك ، إلى باإلضافة الفعال. الدعم لتقديم طرق كلها الرياضية 

ذلك على األمثلة ومن أيضاً. مفيداً سيكون الوقت من المزيد توفير في يساعد شيء أي فإن رئيسي ، عائق 

أيضاً تكون أن يمكن الطهي. أو األحداث إلى األطفال نقل أو البقالة شراء مثل ما لشخص بأشياء القيام 

رياضية حقيبة تعبئة أو مناسبة رياضية مالبس على للعثور للتسوق ما شخص اصطحاب مثل إيماءات 

الشخص على إيجابي تأثير له يكون أن المحتمل فمن اآللي ، الدعم نوع عن النظر بغض مهم. آخر لشخص 

بانتظام.الرياضة ممارسة يحاول الذي 

العاطفيالدعم

التشجيع إلى يشير إنه فيه. واالستمرار التمرين برنامج لبدء للناس جداً مهماً يعتبر العاطفي الدعم شاملة،

األفراد األمثلة بعض تخبر االهتمام. وإبداء والتعاطف االهتمام ويتضمن توفيره يتم الذي اإليجابي والتعزيز 

لهم يسمحون أو بهم ، الخاصة التدريبات سير كيفية عن يسألونهم أو التمرين ، في رائع بعمل يقومون أنهم 

تقدمهم.من محبطين يكونون عندما بالتنفيس 

-



التمرينعلى االجتماعية المؤثرات3الدرسالتمريننفس علم 3 الفصل

شخص بها يشعر التي الطريقة مع شخص يتطابق عندما يحدث العاطفي ، للدعم مهم مكون وهو ، تعاطف

التعاطف يساعد آخر. شخص مكان في نفسك وضع على القدرة هي التعاطف لوصف بسيطة طريقة آخر. 

التمارين تكون أن يمكن مفهومون. بأنهم الشعور على النهاية في ويساعدهم والتواصل التواصل على الناس 

النتائج تكون ال عندما محبطة أيضاً تكون قد ولكنها تماماً ، األشخاص بها يستمتع للغاية مجزية تجربة 

يحافظ الذي الوحيد الشيء هو العاطفي الدعم يكون أن يمكن مريحة ؛ غير التمارين تكون عندما أو واضحة ، 

الشخص.استمرار على 

-تعاطف-

-إعالميدعم -

-الرفقةدعم -

هو يسير ، برنامجهم أن يشعرون وكيف أحوالهم عن والسؤال العمالء ، مع روتيني بشكل التواصل يعد

إلى اإلشارة خالل من التعاطف إظهار أيضاً البدنية اللياقة محترفي على يجب العالقات. لتعزيز وسيلة 

فقط اآلخرون يحتاجه بينما يومياً العمالء لبعض مهماً العاطفي الدعم يكون قد العميل. به يشعر لما فهمهم 

االحتياجات تلبية تفضيالتهم على والتعرف العمالء على للتعرف الكافي الوقت أخذ سيضمن آلخر. حين من 

الفردية.

معرفتكامتد -

شخص تجاه باألسف والشعور الشفقة على التعاطف ينطوي ما عادة مختلفان. مفهومان والتعاطف التعاطف

ينطوي ال التعاطف الشخص. به يشعر لما وإدراك عميق فهم هو التعاطف فإن ذلك ، من العكس على آخر. 

الحكم.على 

المعلوماتيالدعم

األكثر النوع هو هذا ما. موضوع أو سلوك حول دقيقة معلومات ما شخص يتلقى عندما هي إعالمي دعم

واللياقة التمرين حول معلومات على العثور أصبح الطبيعي. العالج أخصائي يقدمه الذي الدعم من شيوعاً 

موضع تكون األحيان بعض في المعلومات دقة ولكن اإلنترنت ، عبر المنصات من يحصى ال عدد مع أسهل 

أحد أو صحية رعاية مقدم من بالتمرين يتعلق فيما إعالمياً دعماً أوال ًالعميل يتلقى قد المصدر. على بناء ًشك 

البحث فإن ذلك ، ومع االجتماعي. التواصل وسائل مؤسس أو العمل في زميل أو صديق أو األسرة أفراد 

مدرب لتوظيف الشخص تدفع التي األسباب أهم أحد يكون قد تحديداً وأكثر إضافي إعالمي دعم عن 

معتمد.شخصي 

وحداثة دقة األكثر المعلومات على للحصول  tnessفي المتخصصين على كبير بشكل العمالء يعتمد

والبرمجة ، العامة المشورة تقديم المعلوماتي الدعم يشمل األسئلة. على اإلجابة على القدرة إلى باإلضافة 

لالهتمام ومثيرة جديدة معلومات وتوفير البرنامج ، تعديالت في التقدم حول محددة مالحظات وتقديم 

غير والمعلومات األساطير وتصحيح تبديد على والقدرة النشاط ، عدم عيوب مقابل التمرين مزايا حول 

بعلوم يتعلق فيما قوي أساس  tnessفي المتخصصين لدى يكون أن الضروري من لذلك ، الدقيقة. 

العمالء.إلى لتمريرها الصحيحة المعلومات عن المستمر البحث عادة عن فضال ًالعامة ، التمرين 

الشركاتدعم

النوع هذا مالحظة يتم ما غالباً آخر. فرد مع سلوك في ما شخص بها ينخرط التي الطريقة يصف الرفقة دعم

العديد الرفقة لدعم يكون أن يمكن شريك. أو صديق مع األشخاص يتدرب حيث التمرين بيئة في الدعم من 

ويخلق االتساق ، يشجع أن يمكن المساءلة ، أشكال من كشكل التمرين. سلوك على اإليجابية التأثيرات من 

التمرين.تسببها التي المضايقات عن إلهاء بمثابة ويكون االجتماعية ، العالقات ويعزز ودية ، منافسة 

الوقت. حظر ويجب الزمنية الجداول تنسيق يجب ألنه الناس يخطط أن أيضاً شريك مع التمرين يتطلب

الرفقة دعم يعد التمرين. تخطي على الشخص تشجع قد التي األعذار من التخلص في ذلك يساعد أن يمكن 

بأكملها.التمرين جلسة في متخصص وجود مع لوجه ، وجها ًالشخصي للتدريب رئيسياً مكوناً 

-
-

-



التمرينعلى االجتماعية المؤثرات 3 الدرسالتمريننفس علم 3 الفصل

العميل ودفع العميل ، على التركيز إلى البدنية اللياقة محترفو يحتاج التجربة. في مدمج الرفقة دعم بأن توقع هناك معتمداً ، شخصياً مدرباً العميل يستأجر عندما

الشريك.عن النظر بغض متعة ، أكثر التمرين المرافقة دعم يجعل قد أخيراً ، المهمة. في العميل وإبقاء مناسبة ، بكثافة للعمل 

تدريبيةنصيحة -

مع متعمقة محادثات في الدخول تجنب الجلسة ، أثناء خدمتك. مقابل يدفع الذي الشخص على التركيز على والحفاظ االنحرافات تجنب جداً المهم من العمالء ، تدريب عند

تركيزك على الحفاظ خالل من عميلك. عن بعيداً انتباهك تحول الصغيرة المشتتات تدع وال الجلسة ، أثناء هاتفك إلى تنظر وال العمل ، زمالء أو اآلخرين الصحي النادي أعضاء 

ممتازة.عمالء خدمة تقديم وأيضاً للرفقة مهماً دعماً ستوفر عميلك ، على 

التمرينعلى المجموعة تأثيرات
كما القرار. صنع عمليات من العديد في رئيسياً دوراً الجماعية التأثيرات تلعب

ولكن لها ، حصر ال بطرق شخص ألي الدعم تقديم يمكن سابقاً ، موضح هو 

المثال ، سبيل على الدعم. هذا يقدم الذي الشخص هو األهمية من القدر بنفس 

هم الذين أولئك يفضل قد بينما أقرانهم ، قبل من تأثراً أكثر الشباب يكون قد 

أن يمكن كما األسرة. أفراد أحد أو الزوج من الدعم العمر منتصف مرحلة في 

بشأن المشورة تلقي يتم قد المثال ، سبيل على مهماً ؛ المعلومات مصدر يكون 

يمكن ولكن الصحية ، الرعاية مقدم من جيد بشكل والرفاهية العامة الصحة 

قد التي المجموعات األسرة. أفراد أحد من تأتي عندما النصيحة نفس مقاومة 

وأفراد مهمة ، أخرى مجموعات هي البدني النشاط على منتظم تأثير لها يكون 

أن يجب وشكله ، الدعم أصل عن النظر بغض التمرين. وقادة واألقران ، األسرة ، 

فعاالً.يصبح حتى الدعم هذا أخذ على منفتحاً العميل يكون 

Shutterstock.com/Rawpixel.com

أسرة

الحياة. طوال قوية العائلية التأثيرات تظل أن المرجح من ولكن والمراهقين ، لألطفال خاصة الحياة ، في السلوكيات معظم في المؤثرة العوامل أهم من األسرة تعتبر

ليس ولكن منزل في يعيشون الذين واألفراد ال ، أم المنزل في يعيش الشخص ذلك كان سواء األسرة ، أفراد من فرد أي إلى يشير ما غالباً أسرة مصطلحالبحث ، في 

تأثراً أكثر يكونوا أن إلى سناً األصغر األشخاص يميل تماماً ؛ مختلفاً األسرة تأثير يكون أن يمكن الفرد ، حياة مرحلة على اعتماداً سابقاً ، ذكرنا كما قرابة. صلة لديهم 

خاص بشكل مهم األسرة من البدني للنشاط االجتماعي الدعم مهم. آخر شخص قبل من تأثراً أكثر يكونون السن وكبار العمر منتصف في البالغين أن حين في باآلباء ، 

وآخرون ، سميث ليندساي 2016 ؛ وآخرون ، بوم (وتشجيعها. الرياضة ممارسة مع للمشي متاحين األسرة أفراد كان حيث الدراسات في موضح هو كما السن لكبار 

2017(.

ببساطة فيمكنه تمرين ، مجموعة أو بقائد يهتم ال ما شخص كان إذا ديمومة. أكثر يكونون ما عادة األسرة أفراد ألن للدعم أخرى مصادر من األسرة دعم حفاضات

غير األسرة أفراد مع العيش يكون أن يمكن سلبية. أو إيجابية السلوكية مؤثراتها تكون قد التي بالعائلة ، يتعلق فيما صحيح غير نفسه األمر لكن ذلك ، عن التوقف 

كان إذا وما ال أم التمرين يدعمون األسرة أفراد كان إذا ما على البدنية اللياقة محترفو يتعرف أن يجب المستمرة. للحواجز مصدراً التمرين يقدرون وال النشطين 

األخرى.الدعم مصادر تحديد يمكن حتى داعمين األسرة أفراد يكون ال عندما بذلك االعتراف يجب دعم. أي تقديم بإمكانهم 
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أبوي

لدى يكون أن المرجح فمن الرياضية ، بالتمارين إيجابية عالقة الوالدين لدى كان إذا والمراهقين. لألطفال خاص بشكل مهم التمرين سلوك على الوالدين تأثير إن

من الرئيسي النوع مع واألساسي ، العاطفي الدعم اآلباء يقدم ما عادة ًالبلوغ. مرحلة حتى تستمر أن يمكن والتي المنتظمة ، التمارين تجاه إيجابية نظرة أطفالهم 

األسرة من العاطفي الدعم من أكثر حتى الدعم ، من النوع لهذا يمكن للمراهقين ، بالنسبة األنشطة. مقابل ودفع النقل وسائل توفير من يأتي الذي الفعال الدعم 

.)2014al.  et Sicelo ،(المدى طويل بالتمرين االلتزام يفسر أن واألقران ، 

األطفال يتجاوز الوالدين نفوذ أن إلى يشير مما البلوغ ، مرحلة إلى االنتقال ذلك في بما للمراهقين ، مهم البدني للنشاط الوالدين دعم أن أيضاً األبحاث أظهرت

بين إيجابية عالقة وجود إلى الدالئل تشير جداً ؛ مبكرة سن في البدني النشاط على الوالدين تأثير يظهر . )2016وآخرون ، لي 2018 ؛ وآخرون ، جيل (والمراهقين 

. )2014al. et Hesketh ،(كذلك أطفالهن يكون فعندئذ نشيطات ، األمهات كانت إذا أنه يعني وهذا المدرسة ، قبل ما سن في وأطفالهن لألمهات البدني النشاط 

تجربة لألطفال أيضاً المفيد من تجلبها. التي الفوائد وجميع المنتظمة التمارين أهمية عن التحدث خالل من لألطفال اإلعالمي الدعم تقديم أيضاً للوالدين يمكن 

بشكل بها يقومون التي األنشطة على العثور من طبيعي بشكل يتمكنوا حتى  )والترفيهيةالرياضية األنشطة المثال ، سبيل على (البدنية األنشطة من متنوعة مجموعة 

األمد.طويلة عادات خلق على البدنية واألنشطة للتمارين والمتسق المبكر التعرض سيساعد أكثر. بها االستمتاع أو جيد 

القادةتمرين

المعسكرات مثل الصغيرة ، للمجموعات الشخصي والتدريب للموسيقى تدريسها يتم التي المنسقة الفصول ذلك في بما عديدة ، أشكال في الجماعي التمرين يأتي

تجارب حول الشركات بعض تنظيم ويتم الصغيرة ، البوتيك واستوديوهات الكبيرة االستجمام مرافق في عليها العثور يمكن الخاص. الرياضي التدريب أو التمهيدية 

يلعب التمارين. في بانتظام للمشاركة األشخاص من للعديد شائعة طريقة تظل أنها إال جذاب ، المجموعة إعداد أن الجميع يعتبر لن بينما فقط. الجماعي التمرين 

بالترحيب ، يشعرون الجميع ويجعل األعضاء ، جميع يحيي أن يجب الذي الشخص هو هذا عام ، بشكل التجربة. وقوة العامة النغمة مع حاسماً دوراً التمرين قائد 

وتنشيطها.المجموعة لتحفيز التقنيات من متنوعة مجموعة واستخدام بأمان ، للمشاركة المناسبة والمالبس المعدات لديهم المشاركين أن من والتأكد 

وبعد قبل األعضاء مع التواصل ويحاول الحالية ، المجموعة إلى جدداً أعضاء ويقدم المشاركين ، أسماء ويتعلم األمام إلى خطوة يخطو أن أيضاً التمرين لقائد يمكن

لكن  ، tnessصناعة في المحترفون يدخل عندما شائعاً توقعاً التمرين إعداد في القيادة توفير فكرة تكون ال قد التعليقات. على والحصول التشجيع لتقديم الفصل 

مكونات هناك ولكن للقيادة ، أفضل واحد نهج يوجد ال أنه يالُحظ ما غالباً الدراسة. يترك أو بالتمرين يلتزم المشارك كان إذا ما تحديد في رئيسياً دوراً تلعب القيادة 

على أمثلة 3-3 الجدول يعرض . )b)، 2019Gould & Weinbergالتابعين وصفات الظرفية والعوامل القيادة وأساليب القائد صفات الفعالة: للقيادة بها معترف 

هذه.القيادة مكونات 

3-3الجدول القيادة مكونات

قيادة

مكون

أمثلة

زعيم

الصفات

والمعرفة.والتعاطف التفاؤل تشمل والتي ومتوازنة ، صحية حياة عيش كيفية في رائعاً مثاالً القائد يقدم أن يجب

قيادة

األنماط

إخبار يتم حيث استبدادياً نهجاً أو والمدخالت التعليقات يشجع المشاركين على يركز نهجاً للقيادة المختلفة األساليب تتضمن

الموقف.على بناء ًأسلوبهم تعديل على قادرين القادة يكون أن يجب المهام. نحو موجهة بيئة في فعله عليهم يجب بما المشاركين 

الظرفية

عوامل

قد المثال ، سبيل على النمط ؛ على المحتملة والتعديالت صغيرة ، أو كبيرة مجموعة كانت سواء المجموعة ، حجم العوامل هذه تتضمن

استبداداً.أكثر أسلوب إلى األكبر المجموعات تحتاج 

متابعون

الصفات

العملية.والخبرة والجنس العمر ذلك في بما األتباع ، صفات االعتبار في القادة يأخذ أن يجب
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عن النظر بصرف متماسكة. جماعية بيئة تعزيز في وللمساعدة األشخاص من صغيرة أو كبيرة مجموعات على إيجابي تأثير إلحداث فريدة بفرصة التمرين قائد يتمتع

ردود وإعطاء واالبتسام البصري التواصل مثل بسيطة بإيماءات الفرديين المشاركين إلى الوصول على أيضاً قادراً التمرين قائد يكون أن يجب معاً ، المجموعة جمع 

المختلفة المهارات ذوي األشخاص تحدي يمكن بحيث التمرين تعديالت إظهار أيضاً الضروري من مشمولين ، بأنهم يشعرون الجميع جعل بهدف إيجابية. لفظية فعل 

أداء يمكن أنه ويظهر األهداف تحديد في ويساعد التدريبات يوضح الشخص هذا ألن محاكاته العمالء على يجب مهماً شخصاً التمرين قائد يعد واحدة. جلسة في 

.)2019al.  et Morton ،(باستمرار التمرين 

هذاجرب -

الشخصيون المدربون يكون أن يجب وبالتالي ، للحضور. األفضل الجماعي التمرين بفصول يتعلق فيما للعمالء توصيات تقديم المعتمدين الشخصيين المدربين من يتُوقع قد

الفصول من متنوعة مجموعة أخذ في التفكير  tnessمحترفي جميع على يجب بتدريسها. يقومون الذين والمدربين المختلفة الفصول بتنسيقات دراية على المعتمدون 

احتياجاتهم تناسب التي والمدربين الفصول مع العمالء مطابقة في ذلك سيساعد المختلفة. التدريس وأساليب التمرينات تنسيقات حول المزيد لمعرفة الدراسية 

وشخصياتهم.

التمرينمجموعة

مجموعة تتكون معتمدين. متخصصون يدربها التي التمرين جلسات شعبية تزايد مع جنب إلى جنباً التدريب صناعة في شائعة التمارين مجموعة فكرة أصبحت

زمنية جداول يتبعون والذين التمارين من معينة أنواع إلى األشخاص من العديد انجذاب مع معينة. جلسة أو فصل في حاضرين كانوا الذين المشاركين من التمرين 

يتمثل تمرين. مجموعة وستتشكل يلي ، ما الجيد التمرين قائد سيطور األحيان ، من كثير في الجماعية. التمارين لجلسات الوجوه نفس رؤية الشائع فمن متسقة ، 

جعل أو القميص نفس يرتدون المشاركين جعل خالل من ببساطة ذلك تشجيع  tnessلمحترفي يمكن اآلخرين ؛ عن بالتميز الشعور في التمرين مجموعة جوانب أحد 

المجموعة.بتلك خاصة أخرى طقوس أي أو جماعي هتاف أجل من الجلسة نهاية في معاً تجتمع المجموعة 

تأثير له مجموعة من جزءاً كونك أن على عاماً إجماعاً هناك أن إال تماماً ، مفهوم غير يزال ال التمرين سلوك على المجموعة تمارسه الذي اإلجمالي التأثير أن حين في

يكون ما وغالباً مميزة خصائص لها المجموعات ألن كمجموعة ، بالضرورة معاً الرياضة يمارسون الذين األشخاص يعُرفّ ال قد . )b)، 2019al. et Evansإيجابي 

والتنظيم.التعليمات منه يتوقع الذي المدرب أو التمرين قائد قبل من رسمي بدور القيام سيتم رسمية. غير أو رسمية أدوار لألعضاء 
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بالنسبة أنه لوحظ لقد االجتماعية. للتجمعات التخطيط أو الجدد لألعضاء التوجيه تقديم أو المجموعة إلهام إلى يميلون الذين أولئك الرسمية غير األدوار تشمل قد

وتماسك البعض بعضهم مع اجتماعي ارتباط وجود أيضاً يدركون األعضاء هؤالء فإن متميزة ، كمجموعة بقوة تحديدها يتم التي السليمة التمرينات لمجموعات 

إلى الناس ينجذب . )a)، 2019al.  et Evansجيداً مفهومة ليست الواقع في مجموعة التمرين بيئة في األفراد فيها يصبح التي العملية فإن ذلك ، ومع المجموعة. 

التمارين إلى ينجذبون األشخاص تجعل التي المحتملة األسباب بعض 3-4 الجدول يعرض واحد. سبب من ألكثر وغالباً مختلفة عديدة ألسباب الجماعية التمارين 

المحتملة.والفوائد الجماعية 

3-4الجدول الجماعي التمرين فوائد

بينيتسبب

التمرين.قائد أو المجموعة أعضاء من سواء المنتظم ، الحضور عن المساءلة يجلب تمرينات مجموعة من جزءاً تكون أنمسئولية

بمثابة وتحقيقه به القيام لآلخرين يمكن ما رؤية على القدرة تكون أن يمكن ضدهم ؛ أنفسهم مقارنة يمكنهم أشخاص لديهم المشاركونمقارنة

إضافي.حافز 

لديهم.ما أفضل إلى للوصول األفراد داخل أو المشاركين بين ودية منافسة إلى المجموعة بيئات تؤدي أن يمكنمسابقة

والقرب الصداقة مشاعر من يعانون بينما مماثلة ، نتائج تحقيق يحاولون الذين األشخاص مع روابط تكوين لألفراد يمكنكومريدري

والوالء.

عادات.تكوين في التجربة بتوقع للمشاركين يسمح جدول وجود سيساعدتناسق

الناس.إليها ينجذب جذابة بيئة يجعلها مما عالية ، طاقة ذات لتكون الجماعية التمارين فصول معظم تصميم تمطاقة

المجموعة.وجود في أكبر بجد يعملون وقد جهدهم ، قصارى بذل على المشاركين تشجيع يتمالشدة

التدريبات تصميم في التفكير دون التعليمات واتباع الظهور إلى فقط المشاركون يحتاج التمرين ، لجلسة التخطيط تم ألنه نظراًالطائش

بهم.الخاصة 

المنتظمة.للمشاركة التحفيز أشكال من شكال ًذاته حد في مجموعة مع التمرين يكون أن يمكنالتحفيز

يعودوا.أن المرجح فمن بالترحيب ، الناس يشعر عندما معاً ؛ الناس يجمع فإنه وجذاباً ، دافئاً الموقف أو المجموعة تكون عندمامؤانسة

تدريبيةنصيحة -

أو خصائص في تشترك التي المجموعات تحديد في المساعدة البدنية اللياقة لمحترفي يمكن العمالء. لبعض مخيفاً أمراً سليمة تمارين مجموعة إلى االنضمام يكون قد

حضور هي التكيف على مساعدتهم طرق إحدى فإن مجموعة ، إلى االنضمام على قدرتهم من متأكدين غير العمالء كان إذا المشاركة. على العمالء وتشجيع متشابهة أهداف 

جديد.شيء تجربة بشأن األمان بعدم الشعور تقليل في يساعد قد مما معهم ، تمرين جلسة 

المجتمع

باسم أيضاً المعروف المادي ، المحيط أن على دليل هناك بدنياً. نشطين ليكونوا لألشخاص المتاحة الفرص على بناء ًالتمرين سلوك في فريداً دوراً المجتمع يلعب

المجتمع.في النشاط مستويات على قوي تأثير له المبنية ، البيئة 

من جداً قليال ًتختلف المجتمعات أن نالحظ أن المهم من األشخاص. نشاط مستويات على المتاحة الدراجات وركوب المشي ومسارات األرصفة عدد يؤثر أن يمكن

وأرصفة ، ومالعب ، للمشي ، ومسارات أكثر ، خضراء بمساحات النشطة المجتمعات تتمتع أن المحتمل من االجتماعية. واألعراف والنقل واألمان الموارد حيث 

خارج التمرين في بالمشاركة المتعلقة التحديات أو الفرص إدراك إن واألحياء. اآلمنة العام النقل وسائل على التركيز إلى باإلضافة الدراجات ، لركوب ومسارات 

النشط.الحياة نمط من قدر أقصى لتحقيق السبل أفضل حول قرارات اتخاذ على العمالء سيساعد  tnessمنشأة 
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للتمرينالنفسية الفوائد
للتمرين النفسية الفوائد الجسدي. التحول للتمرين اإليجابية الفوائد تتجاوز

الفوائد بعض تتضمن والطويل. القصير المدى على تجربتها ويمكن راسخة 

احترام وزيادة المزاجية ، الحالة تحسن الرياضية للتمارين المعروفة النفسية 

مستويات وانخفاض النوم ، وتحسين اإليجابية ، الجسم صورة وزيادة الذات ، 

بزيادة المستقر السلوك ربط تم ذلك ، من العكس على والقلق. االكتئاب 

المستقرين األشخاص خالل من جزئياً العالقة هذه تفسير يمكن االكتئاب. 

الطاقة ، وانخفاض النوم في ومشاكل حركتهم ، في قيود من يعانون الذين 

(القلق من أعلى ومستويات الحركة ، مع الراحة وعدم األلم مستويات وبعض 
، 2018al.  et Stubbs(.

االكتئاب ، زيادة إلى يؤدي المستقر السلوك كان إذا ما هو واضحاً يكون ال قد ما

سوء إلى يؤدي مما مستقر ، سلوك إلى الشخص يقود االكتئاب كان إذا ما أو 

الشدة ذي البدني النشاط أن على متزايدة أدلة أيضاً هناك الصحية. الحالة 

التمارين أدت الدراسات ، إحدى في فاعلية. األكثر النهج يكون قد المعتدلة 

وتطور للقوة الذاتي اإلدراك تحسين إلى المعتدلة الكثافة ذات الهوائية 

. )2016al.  et Delextrat ،(والرفاهية باالستقاللية الشعور وتحسين العضالت 

سبيل على معاً ؛ التمرين عن الناتجة النفسية الفوائد من العديد تجربة يتم 

والتفاعالت األفضل النوم مع جنب إلى جنباً االكتئاب يتحسن قد المثال ، 

والشعور البدني النشاط بين ارتباط هناك عام ، بشكل المحسنة. االجتماعية 

صحتهم النشطين غير األشخاص صنف المثال، سبيل على بالرفاهية. األكبر 

  .2017al ،(الرياضة يمارسون الذين أولئك من أقل بدرجة الحياة عن ورضاهم 

et Pelletier( . ممارسة يقرر الشخص يجعل الذي السبب عن النظر بغض

السلوك.تعزيز في تساعد وقد حتماً ستحدث النفسية الفوائد فإن الرياضة ، 

Shutterstock.com/  Jemastock

اإليجابيالمزاج يعزز
. )2014Brehm ، (ما لموقف المدى قصير فعل رد هي والتي العاطفة ، عكس على المدى ، طويلة ذهنية حالة تعتبر ما ؛ شخص به يشعر ما إلى يشير مزاج المصطلح

المزاجية الحالة على تؤثر التي العوامل من العديد تشمل أن يمكن عموماً. بها يشعرون التي الطريقة على بناء ً "سيئ"أو  "جيد"بأنه مزاجهم الناس يصف ما غالباً 

ونبرة الجسد لغة اللفظي: غير تواصلهم خالل من مزاجهم عن الناس من الكثير يعبر السيئة. أو الجيدة األخبار وسماع الفشل ، أو النجاح واختبار باإلرهاق ، الشعور 

بانتظام يظهرون الذين اآلخرين نحو ينجذبون ما غالباً الناس ألن االجتماعية ، والتفاعالت العالقات تعزيز في أيضاً المزاج يساعد أن يمكن البصري. والتواصل الصوت 

المدى طويلة المشاركة تؤثر وكيف القصير المدى على المزاجية الحالة على واحدة تمرين نوبة بها تؤثر التي بالطريقة الباحثون يهتم ما غالباً إيجابية. طاقة أو جيداً مزاجاً 

العامة.المزاجية الحالة على 
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-الذاتاحترام -الجسدوصورة الذات احترام يحسن

ذلك في بما الصحية ، المشكالت من بعدد مرتبطة نفسية متغيرات هي الجسم شكل و الذات احترام

المتغيرات هذه تجعل الحاالت لهذه الخطيرة اآلثار الرياضية. التمارين وإدمان األكل واضطرابات االكتئاب 

تؤدي أن يمكن عادات تطوير لخطر عرضة أكثر تكون قد التي السكانية الفئات في خاصة للمراقبة ، مهمة 

بسبب البعض ببعضهما الجسد وصورة الذات احترام ارتبط لطالما والبدنية. العقلية الصحة ضعف إلى 

من أيضاً يعانون قد الذات احترام تدني من يعانون الذين األشخاص أن يعني مما لالثنين ، المتبادلة الطبيعة 

.)3-3الشكل (الذات. احترام تدني إلى الجسد صورة مشكالت تؤدي أن ويمكن الجسد صورة في مشاكل 

-الجسمشكل -

بها يقيمّ التي الطريقة إلى الذات احترام يشير

مثل مختلفة مجاالت لها الذاتية ؛ قيمته ما شخص 

تقدير يحتوي واالجتماعية. والعاطفية الجسدية 

اإلدراك تشمل فرعية مجاالت على الجسدي الذات 

ومستوى تماسكهم ، لمستويات للناس الذاتي 

ومستوى البدنية ، وقوتهم أجسامهم ، جاذبية 

 & 2017Rhodes ، (الرياضة في كفاءتهم 
Hausenblas( . الجسد ، صورة تستند أن يمكن

ينظر التي الطريقة أنها على عموماً تمييزها يتم التي 

التي الطريقة إلى الجسدية ، ذواتهم إلى الناس بها 

في يشعرون كيف أو أجسادهم الناس بها يتصور 

قد الواقع ؛ مع الجسد صورة تتطابق ال قد جلودهم. 

ويقيمون سلبية بطريقة أجسادهم إلى الناس ينظر 

 & 2017Rhodes ، (دقيق غير بشكل أنفسهم 
Hausenblas( . ارتباطها وطريقة المتغيرات هذه

بينهافيما تختلف سوف بالتنوع 

الرجال عن تختلف الجسم مثُلُ ألن السكان

الثقافات.وبين والنساء 

...التمرينبين العالقة 3-3 الشكل

القدر بنفس ليس ولكن لذاتهم ، واحترامهم للرجال تاريخياً مهمة العضلية القوة كانت المثال ، سبيل على

هناك يزال ال واسع ، نطاق على الجسد صورة دراسة تمت بينما . )2016al.  et Ciccolo ،(للنساء بالنسبة 

(سلبية  "نسائيةمشكلة "أنها على إال الجسد صورة إلى ينُظر ال حيث السكان ، عامة بين االلتباس بعض 
المقاومة والتمارين الهوائية التمارين من كال ًأن أخرى دراسة وجدت ذلك ، ضوء في . )2017وآخرون ، بيلي 

التمرين أن يوضح مما الجسم ، بصورة تتعلق مخاوف لديهن اللواتي النساء لدى العامة الجسم صورة حسنت 

الجنس عن النظر بغض ولكن . )2014al.  et Ginis Martin ،(المتغيرات هذه يحسن أن يمكن المناسب 

في المثال ، سبيل على الجسم. وصورة الذات بتقدير مرتبطان الوزن وإدارة الوزن فقدان فإن البيولوجي ، 

األمد ،طويلة دراسة 

-
-
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-النومأثناء التنفس توقف -مساعدرمز -

تحسن مع أنه يعني مما متبادلة ، عالقة لديهم يكون الحاالت ، من كثير في الذات. واحترام الجسد صورة ترتبط

سبيل على اآلخر ؛ االتجاه في أيضاً صحيح وهذا الذات. احترام يتحسن أن أيضاً المحتمل من الجسد ، صورة 

صحيح.والعكس سلبية أكثر الجسد صورة تصبح أن المرجح فمن الذات ، احترام انخفض إذا المثال ، 

النوميحسن
ضروري فهو لدينا ، إصالحية كأداة الشخص. عمل كيفية حيث من شخص كل يوم من مهماً جزءاً النوم يعد

البدنية الصحة في مهماً دوراً عدمه ، أو النوم ، يلعب تقريباً. والنفسية والفسيولوجية الجسدية الوظائف لكل 

 2019Institute Blood and، Lung، Heart ،(الفرد سالمة وحتى عام ، بشكل الحياة ونوعية والعقلية ، 

National( . والتعلم. والشفاء ، والتطور ، السليم ، للنمو حيوي وهو التصالحية الوظائف من العديد للنوم

الدم ضغط وارتفاع الدماغية والسكتة القلب بأمراض لإلصابة أكبر لخطر بالنوم المصابون األشخاص يتعرض 

من محروماً ما شخص يكون عندما . )2019Institute Blood and، Lung، Heart National ،(والسمنة 

مشاكل في يتسبب قد مما صحيح ، بشكل التفكير وعدم سيئة قرارات اتخاذ لخطر معرض أيضاً فهو النوم ، 

العالقات.أو العمل في 

والشدة ، والمدة التكرار حيث من التمارين ، من المعتدلة الكميات ترتبط النوم. تحسن التمرينات أن ثبت

إلى يحتاج التمرين أن إلى هذا يشير المستقر. بالسلوك مقارنة النوم في ملحوظ بشكل أقل باضطرابات 

 2018al.  et ،(النوم نوعية يحسن ال قد المفرط البدني النشاط ولكن مفيداً ، ليكون معين حد إلى الوصول 

Litleskare( . التمارين أنواع جميع من المزمنة النوم باضطرابات المصابون األشخاص يستفيد قد

أن يمكن معتدلة بكثافة األسبوع في األقل على دقيقة 150 إلى البدني النشاط زيادة الواقع ، في المنتظمة. 

.)2015al.  et Hartescu ،(األرق أعراض من تقلل 

 2019al.  et ،(المزمن األرق من يعانون الذين لألشخاص النوم يحسن المقاومة تدريب أن ثبت كما

D'Aurea( . في خطورة. أكثر نوم اضطرابات من يعانون الذين لألشخاص مفيد التمرين أن أيضاً يعُتقد

مع تتحسن األعراض أن تبين فقد ، النومأثناء التنفس توقف لالرياضية بالتمارين يعالجون الذين المرضى 

النوم وتحسين المنتظمة التمارين بين العالقة عام ، بشكل . )2016al.  et Aiello ،(البدني النشاط زيادة 

إيجابية.

والقلقاالكتئاب من يقلل
300 من يقرب ما منها يعاني شائعة عقلية صحية مشكلة االكتئاب يعد العالمية ، الصحة لمنظمة وفقاً

االكتئاب مع بالقلق الشعور يمكن . )2018العالمية ، الصحة منظمة (العالم أنحاء جميع في شخص مليون 

والقلق االكتئاب على التمرينات تأثيرات حول األبحاث أجُريت نفسه. تلقاء من يحدث أن يمكن ولكن 

وعلماء النفس وعلماء األطباء ذلك في بما الصحيين ، المتخصصين اهتمام مجال تزال وال الزمان من لعقود 

التمارين.

التحديات إحدى تتمثل لالكتئاب. عالجي كخيار الرياضية بالتمارين المجال هذا في االهتمام من الكثير يحيط

البدني ، النشاط من منخفضة مستويات في المشاركة إلى يميلون باالكتئاب المصابين األشخاص أن في 

  .2018al ،(الحالية البدني النشاط إرشادات لتلبية باالكتئاب المصابين غير نظرائهم من احتمالية أقل وهم 

et Schuch( . عبر االكتئاب تطور ضد وقائي تأثير توفير في فعالة تكون قد التمرينات أن أيضاً األدلة تظُهر

.)2018al.  et Schuch ،(الجغرافية المنطقة عن النظر بغض األعمار جميع 

المعتدلة التمارين من كال ًأن الدراسات إحدى أظهرت االكتئاب. معالجة عند مهمة التمرين شدة تكون قد

اإلجهاد من أيضاً زاد الكثافة عالي التمرين فإن ذلك ، ومع االكتئاب. من قللت الشدة عالية والتمارين الشدة 

بالنسبة . )2018al.  et Paolucci ،(أفضل يكون قد الشدة المعتدل التمرين أن إلى يشير مما الملحوظ ، 

المثال ، سبيل على نفسية. تحسينات إلى يؤدي أن يمكن البدني للنشاط البسيط النهج حتى األفراد ، لبعض 

مجموعة لدى القلق تقليل إلى األسبوع في مرات ثالث إجراؤه يتم الذي للمراقبة الخاضع المشي برنامج أدى 

أن حين في . )2017وآخرون ، فانكيني (سابقاً النشطين غير والسمنة الوزن زيادة من يعانون الذين األفراد من 

التمرين إدراج إن الجد. محمل على للشخص العقلية الصحة أخذ دائماً يجب شائعان ، والقلق االكتئاب 

ألكن واعدة ، نتائج له منعها أو األعراض لتقليل كوسيلة 

-



مؤهل.صحية رعاية مقدم من دائماً العالج خطة تنشأ أن يجب
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حرج-

للعمالء التمارين وصف أو عقلي مرض أي تشخيص مطلقاً النفسي العالج أخصائي يحاول أال يجب والقلق ، االكتئاب مشاعر من تقلل التمرينات أن المعروف من بينما

العمالء إحالة يجب عقلي ، مرض أي في االشتباه حالة في لذلك ، العالجات. ووصف األمراض تشخيص فقط المرخص الطبية الرعاية لمقدم يمكن العالج. أشكال من كشكل 

التقييم.من لمزيد األولية الرعاية طبيب إلى 

للتمرينالنفسية الفوائد فيديو:



ملخصالخامس الدرسالتمريننفس علم 3 الفصل

ملخص
التي النفسية الجوانب من العديد هناك منتظمة. ممارسة في لالنخراط القرار صنع عملية من كبير جزء يمثل والعافية. العافية في حيوياً دوراً النفس علم يلعب

ذلك ، إلى باإلضافة االجتماعي. والدعم االجتماعية ، والمؤثرات المتصورة ، والحواجز الشخصي ، الدافع ذلك في بما نشط ، حياة نمط لقيادة قرار اتخاذ عليها ينطوي 

للجسم ، اإليجابية والصورة الذات احترام وزيادة النوم ، وتحسين المزاجية ، الحالة تحسين مثل راسخة ، التمرين في المشاركة عن الناتجة النفسية الفوائد فإن 

الدوافع تحديد في العمالء لمساعدة المعروفة النفسية المبادئ بعض من االقتراض المعتمدين الشخصيين للمدربين يمكن والقلق. االكتئاب أعراض وتحسين 

بالنسبة صعباً أمراً منتظمة كعادة الرياضة ممارسة ترسيخ يعتبر االجتماعي. الدعم نظام وتحديد الحواجز ، على للتغلب االستراتيجيات ووضع للمشاركة ، المحددة 

الناس ،لمعظم 

الفصلمراجعة

نهج هو السلوكي التغيير أن إلى األبحاث تشير ذلك ، إلى باإلضافة تقريباً. السكان جميع بين المنتظمة الرياضية للتمارين النفسية الفوائد األبحاث من وفرة تدعم

تغيير على الناس مساعدة في بقوة متجذر واللياقة العافية في النفس علم دور إن الجدد. للمتمرنين المتغيرات من العديد مراعاة يجب أنه يعني مما األوجه ، متعدد 

االنخراط عند مهم عنصر الدافع التصويت. عن االمتناع أسباب وكذلك الناس ممارسة سبب تحديد يشمل وهذا األمد. طويل االلتزام إدارة في أيضاً ولكن السلوكيات 

العمالء.بين سيختلف ألنه التمرين ، في 

البرنامج. وتصميم األهداف تحديد على تؤثر قد والتي والخارجية ، الداخلية دوافعهم اكتشاف في العمالء لمساعدة جيد وضع في المعتمدون الشخصيون المدربون

عليها. التغلب كيفية حول اقتراحات وتقديم الرياضة ممارسة دون تحول التي العوائق تحديد على العمالء مساعدة هو الناجح السلوكي التغيير جوانب من آخر جانب 

الجسدي والقلق اجتماعي ، دعم نظام وجود وعدم العملية ، وأهداف الواقعية غير والنتائج الوقت ، ضيق الرياضة ممارسة دون تحول التي الشائعة العوائق تشمل 

شامل نجاح إلى ستؤدي العقبات على التغلب على العمالء مساعدة فإن العوائق ، عن النظر بغض التمرين. فكرة تجاه التناقض أو التمرين ، وإزعاج االجتماعي ، 

أفضل.والتزام 

واألصدقاء والشركاء األسرة أفراد االجتماعية التأثيرات هذه تشمل ال. أم بنجاح سيشارك العميل كان إذا ما أيضاً التمرين سلوك على االجتماعية التأثيرات ستحدد

على الحفاظ أو إضافة على ما شخص لمساعدة بها القيام يمكن التي الملموسة األشياء من اآللي الدعم يتكون الصحية. الرعاية في والمتخصصين العمل وزمالء 

ستساعد التي المعلومات توفير من المعلوماتي الدعم يتكون التمرين. سلوك يعزز الذي اإليجابي والتعزيز التشجيع العاطفي الدعم يشمل المعتاد. روتينه في التمرين 

يحتاج الذي الشخص مع جنب إلى جنباً التمرين سلوك في ما شخص يشارك عندما هو الرفقة دعم التمرين. في المشاركة بشأن المناسبة القرارات اتخاذ في العميل 

الدعم.إلى 
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التعلمأهداف
من: tnessأخصائي سيتمكن الفصل ، هذا من االنتهاء عند

العمل.وبيئة معتمد شخصي مدرب من العميل توقعات لخص ◆

فيها.المرغوب غير السلوكيات تغيير في العميل مرحلة بتقييم قم ◆

المثلى.الفعالية لتحقيق األولية العميل جلسات نظم ◆

العميل.مع عالقة وبناء الفعال التواصل ◆

بالتمرين.االلتزام لتعزيز السلوك تغيير تقنيات تطبيق ◆
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-البدنيالنشاط -السلوكيالتوجيه في مقدمة

-االلتزام-

، البدنيالنشاط منكافية كميات تحقيق أو على الحفاظ أو في االنخراط في النطاق الواسع الفشل بسبب

الشخصيين للمدربين يمكن كيف المنظمة. والتمارين البدني النشاط لتعزيز ضرورية الفعال التدريب تقنيات 

؟ التقيدالطويلالمدى على السلوك ممارسة مزايا حول لتثقيفهم العمالء مع العمل الناجحين المعتمدين 

وفهم التمرين ، سلوك محددات تحديد األساسية العناصر بعض تتضمن للعميل ، ناجح تدخل لتخطيط 

أسلوب وتحديد األولية ، الجلسة في العميل احتياجات وتحديد السلوك ، تغيير لدفع والتقنيات النظرية 

العناصر بعض الفصل هذا يستكشف . )الفعالاالتصال مهارات يتضمن والذي (فعالية األكثر التسليم 

الذاتي التنظيم قضايا في ومساعدتهم وتحفيزهم ، العمالء ، احتياجات تحديد في للمساعدة الالزمة األساسية 

وااللتزام.التبني ممارسة في للمساعدة 

معتمدشخصي مدرب من العميل توقعات

يتحمل لذلك ، عمالئهم. صحة على كبير تأثير لهم يكون أن المعتمدين الشخصيين للمدربين يمكن

على عمالئهم تساعد بيئات وخلق الفعالة ، المشورة وتقديم البرامج ، تصميم مسؤولية  tnessأخصائي 

.tnessبروتين االلتزام 

-
-
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في وسلطة كحليف البدنية اللياقة أخصائي ليرى للعميل بالنسبة األهمية بالغ أمراً جيد أول انطباع تكوين يعد

واستماع تواصل ومهارات إيجابي بسلوك المعتمدون الشخصيون المدربون يتمتع أن يجب الرياضية. الصالة 

للقيام الذاتي الحكم ملفاتهمعلى الحفاظ مع والكفاءة بالرضا الشعور على العمالء يساعدوا أن يجب قوية. 

يلي:ما عادة ًالجيد األول االنطباع يتضمن بها. يستمتعون ال التي التمارين تجنب مع بها ، يستمتعون بتمارين 

-الذاتيالحكم -

-الذاتيةالدوافع -

-الثالثالفضاء -

ً)ثقافيامقبوال ًكان إذا (البصري التواصل ◆
العميلاسم عن والسؤال باالسم التعريف ◆

يبتسم ◆

ً)ثقافيامقبوال ًكان إذا (العميل مصافحة ◆
واستخدامهالعميل اسم تذكر ◆

اإليجابيةالجسد لغة استخدام ◆

الهوايات ، أو الطبي التاريخ مثل شخصية ، اهتمامات قدم حيث اإلنترنت عبر تطبيقاً العميل أكمل إذا

أنهم المحترفون يظُهر عندما العمالء يقدرّ عنها. يسألوا أن الرعاية مجال في المتخصصين على فيجب 

الفعال ، االتصال ومهارات اإليجابي السلوك عن النظر بصرف عليهم. للتعرف الجلسة قبل الوقت استثمروا 

عودة على تحافظ شاملة بيئة لخلق التالية الصفات إلظهار بجد العمل  tnessفي المتخصصين على يجب 

العمالء:

مناسبة.مالبس ويرتدي نظيف ، أنيق ، محترفاً: كن ◆

الجدد.العمالء مع ثقة عالقة لبناء الكافي الوقت خذ ◆

ومفهوم.مسموع بأنه يشعر العميل أن من تأكد ◆

الرياضة.ممارسة عند العميل سالمة من التأكد ◆

تعاونيجهد روتينية العميل ممارسة جعل خالل من المجتمع بناء ◆

البيئةمن العميل توقعات
أو تعيق أن إما التدريب لبيئة يمكن المنشأة. داخل األشخاص وكذلك الفعلية المنشأة التدريب بيئة تشمل

تأثير العمالء ألهداف والداعمين واالهتمام الودودين الموظفين ألعضاء يكون أن يمكن . الذاتيةالدوافع تعزز

المعتمدون الشخصيون المدربون فيها يعمل التي البيئة فإن لذلك ، العميل. عودة استمرار على إيجابي 

األكثر الصحية النوادي تعمل السبب ، لهذا يجذبونهم. الذين العمالء نوع النهاية في وستحدد هم من تعكس 

ألعضائها.ثالثة فضاء بيئة لخلق جاهدة نجاحاً 

بناء فيه لألفراد يمكن مكان إنه العمل. أو المنزل عن منفصلة ومشتركة خاصة مساحة تعتبر الثالث الفضاء أ

مزاجاً الثالثة المساحات تثير أن يجب بهويتهم. إحساسهم عن التعبير في االستمرار مع اآلخرين مع عالقات 

المدربون يسعى أن يجب المنزل. عن بعيداً منزل في وكأنهم الشعور على العمالء يساعد مما مرحاً ، 

مساحة وكأنه يبدو  tnessاستوديو أو الرياضية الصالة جعل في دورهم أداء إلى المعتمدون الشخصيون 

يلي:ما االعتبار في يأخذ أن المرجح من الرياضية ، األلعاب صالة إلى العميل ينضم أن قبل للعمالء. ثالثة 

بينها؟من لالختيار التدريب خيارات من متنوعة مجموعة هناك هل ◆

داعمة؟التدريب بيئة هل ◆

النادي؟ثقافة مع يتعاملون سوف أنهم يبدو هل ◆

الشخصي؟والتدريب العضوية تكلفة هي ما ◆

الموقع؟مالءمة مدى ما ◆

ومرتبة؟نظيفة المرافق هل ◆

-
-

-
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()BCTs-السلوك تغيير تقنيات -السلوكتغيير تقنيات في مقدمة

المناسب تحديد إلى المعتمدون الشخصيون المدربون يحتاج السلوك ، تغير التي التدريب تدخالت لتحسين

النشطة العناصر  هي (2014al.  et Kok ،2016 ،  .)المثالسبيل ،على )(BCTsالسلوك تغيير تقنيات 

الراسخة المحددات أحد هو الذات اكتفاء  .BCTsالسلوك محددات على تؤثر التي التدخل الستراتيجيات 

تغيير أسلوب استخدام يجب بالتمرين ، االلتزام من تزيد التي التغييرات لتعزيز لذلك ، التمرين ؛ لسلوك 

يشيع والتي فعالية السلوك تغيير تقنيات أكثر من بعضاً 4-1 الجدول يوضح الذات. على يؤثر الذي السلوك 

عمالئهم.مع المهني التدريب مجال في المتخصصين قبل من استخدامها 

-الذاتيةالكفاءة -

-االزدواجية-

-الذاتيةالمراقبة -

4-1الجدول السلوك تغيير أساليب

السلوكتغيرالمرجوةالنتيجة

تقنية

إنكار

التمارينقسممحددةمهام ضعالذاتيةالبيئة تحسين

يسهل مهام في أهداف أو

لاالنطالق نقاط بناء تحقيقها. 

أكثرتدريجيا

صعبةتمارين

السلوكيات.أو

يمد

تعليمات

أداء كيفية حول تعليمات قدم

ذلك يكون أن يمكن السلوك. 

عبر أو كتابياً أو شخصياً 

الفيديو.

علىتدرب

تمكن

متكرربشكل شجعه

ما مع الصعبة المهام ممارسة

يكفي

لتحسينالفعل ردود

التعلم.

نقل

ايجابيبشكل

اإليجابياستخدم

المساعدةعلى التشجيع

القدرة لديهم أن العمالء يعتقد

لألفضل.التغيير على 

إيجابيةنتيجة

والمواقفالتوقعات

الحاليةالتأسيسيةالتوريدمعلومات

الصحية الفوائد علم

للتمرين

والعواقب

المستقر.السلوك من

متوقعاموجه

ندم

التخيلعلى العمالء ساعد

أكثر حياتهم ستكون كيف

تغيير خالل من صعوبة 

مقارنةالسلوك 

العواقبمع

تغييره.عدم من

التحفيزتطبيق

المقابالت

اإلرشاديةاألسئلة استخدم

على العمالء تحث التي

الحرجةاألمور في االنخراط 

-
-

-
-



يساعدالذي التفكير

تناقضحل

التغيير.عن

االجتماعيةتشجيعاالجتماعيالتأثير إدارة

الدعم

يخططون كيف العمالء اسأل

الدعم على للحصول 

األصدقاءمن االجتماعي 

والعائلة.

بناء على العمالء ساعداالنضباطتعزيز

المجتمعلمقاومة مهارات 

الضغط.

مفصلتقديمخطةأعملالذاتيالتنظيم تعزيز

يريد وأين متى على التخطيط

العمالء

التمرين.في االنخراط

التأقلمعلى التعرف

استجابات

بالعوائق قائمة ضع

خطط بوضع وقم المحتملة 

منها.كل على للتغلب 

وطويلة قصيرة أهدافاً ضعذكيةأهدافاً ضع

وقابلة محددة تكون المدى 

للقياس

الوقت وفي وواقعية للتحقيق قابلة

المناسب.

الذات-يطور  \ينمى  \يعزز  \يشجع  \تروج

يراقب

علىالعمالء شجع

للسلوك بسجالت االحتفاظ

لهمالمحدد 

في للمساعدة تغييرها تريد

بهاااللتزام تعزيز 

البرنامج.
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-السلوكمحددات -مساعدرمز -

خالل من المثال ، سبيل على الذاتية ، البيئة تعزيز يمكن عامة. بطبيعتها ، السلوك ، تغيير تقنيات تعتبر

يمكن ال مختلفة. قنوات عدة خالل من تقديمها يمكن والتي المختلفة ، السلوك تغيير تقنيات من العديد 

استخدام يساعد أن يمكن شخصياً. السلوك تغيير تقنيات تقديم دائماً البدنية اللياقة لمتخصصي 

االجتماعية ، الوسائط وتفاعالت اإللكتروني البريد وقوائم النصية الرسائل تذكيرات مثل التكنولوجيا ، 

الرياضية.األلعاب صالة خارج العميل وجود أثناء بالروتين االلتزام في كبير بشكل 

-الهدف-

-المصيرتقرير نظرية -

-المستقلالدافع -

التمرينفي المشاركة محددات
-تخطيط-

-االتجاهات-

يعمل الناس. مشاركة على تؤثر التي المساهمة للعوامل واضح بفهم  tnessلسلوكيات الناجح التغيير يبدأ

أساسي ، بشكل . السلوكمحددات تسمىوالتي العوامل ، هذه من أكثر أو واحد تغيير طريق عن التدريب 

. )2016al.  et Kok ،(السلوك تسبب التي للتعديل القابلة العامة المتغيرات السلوك محددات تمثل 

وتاريخ الذاتي ، والتنظيم الذاتي ، واالكتفاء الدافع ، ذلك في بما المحددات ، من العديد التمرين في للمشاركة 

سلوك وخصائص الزمنية ، والقيود والوصول ، االجتماعي ، والدعم واإلجهاد ، الجسم ، ووزن التمرين ، 

في المشاركة في يساهم ما  tnessفي المتخصصون يفهم أن بمجرد . )2000وجيري ، شيروود (التمرين 

عمالئهم.احتياجات مع  BCTsلمطابقة األساسية النظريات فهم إلى بحاجة فإنهم التمرين ، 

-النتائجتوقعات -

-عصبيضغط -

-السلوكىالتحكم سيطره -

والتمارين البدني النشاط في المشاركة محددات
الرياضية

وآخرون ، تشوي (البالغين لدى البدني النشاط محددات أقوى أحد هو  )الذاتياالكتفاء أي (الذاتي اإلكتفاء

أن ثبت . )2000وجيري ، شيروود (للسلوك كمحددات أيضاً تحديدها تم الهدفوللفرد التغيير مرحلة . )2017

. )2000وجيري ، شيروود (الفراغ أوقات في البدني بالنشاط عكسية عالقة لها العمل وساعات الوظيفة إجهاد 

من دعم على يحصلون عندما بانتظام الرياضية التمارين ممارسة في األشخاص ينخرط أن أيضاً المرجح من 

في بما المتغيرات ، المصيرتقرير نظرية .)2000وجيري ، شيروود (عملهم وبيئات عملهم بيئات في الناس 

تيكسيرا (التمرين بسلوك مرتبطة أنها على أيضاً عليها العثور تم المتصورة ، والكفاءة المستقل الدافع ذلك 

.)2012وآخرون ، 

 2013al. et ،(البدني النشاط على إيجابية تأثيرات لها - الذاتي التنظيم استراتيجية - تخطيطإلى، باإلضافة

Gravel-Belanger 2005 ،؛al. et Karoly 2002 ،؛al. et Rovniak( . عن المنتظمون المتمرنون أبلغ

إلى باإلضافة . )2002al. et Rovniak ،؛ 2005al. et Karoly ،(أيضاً الذاتية المراقبة من أعلى مستويات 

البدني بالنشاط مرتبطة باعتبارها اجتماعياً عامال 13ً و نفسياً عامال 40ً المراجعات أحدث إحدى حددت ذلك ، 

)، 2017al.  et Choi( . و عصبىضغط و النتائجتوقعات الهدف، ، االتجاهاتوالعاطفيةالمعرفية العوامل

 2017al.  et ،(أيضاً البدني بالنشاط مرتبطة أنها على بالنفس الثقة تحديد تم وقد ، السلوكىالتحكم سيطره 

Choi(.

المقاومةتدريب في المشاركة محددات

الهوائية التمارين من أكثر تبدأ أن المرجح من التي التمارين أشكال من فريد شكل هو المقاومة تدريب

تصميم كيفية معرفة ذلك في بما التشاركية ، الموارد من العديد يتطلب الترفيهي. البدني النشاط أو 

المعقدة.الحركات لتنفيذ الالزمة والمهارات البرامج 

-
-

-
-

-
-

-
-

-
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تدريب معالجة المفيد فمن البدني ، والنشاط التمرين مع المحددات من العديد مشاركة يتم حين في لذلك ،

بمفرده.المقاومة 
-عاطفيحكم -

والتحكم الذات على والمحافظة ، مؤثرحكم و المقاومة تدريب في المشاركة بين العالقات يدعم دليل هناك

 & 2008Kosma ،  ؛ 2002Rocheleau & Bryan ، (والنية الذاتي ، التنظيم وسلوكيات المدرك ، السلوكي 
Gao( . جيد ، شعور أنه يعتقدون عندما المقاومة تدريب في االنخراط إلى الناس يميل آخر ، بمعنى

الذاتية المراقبة ويمكنهم الحواجز ، على والتغلب صحيح بشكل التمارين أداء يستطيعون أنهم ويعتقدون 

أن أيضاً تبين ولكن للسلوك ، مباشر مؤشر هي النية التحفيز. من عالية مستويات ولديهم الخطط ، ووضع 

2017 ،  ؛ 2012al.  et Lubans ،(سلوك إلى الذات على والمحافظة النوايا ترجمة في يساعد التخطيط 

Lippke & Paech(. المقاومة على التدريب مع وإيجابية صغيرة عالقة أيضاً لديها شخصية معايير) رودس

.)2017وآخرون ، 

-شخصيةمعايير -

-
-
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-التأملقبل ما -التغييرمراحل نموذج

التغيير إلى  )السلوكلتغيير  Transtheoreticalنموذج باسم أيضاً المعروف (التغيير مراحل نموذج ينظر

المراحلهذه . )1997Velicer & Prochaska ، (المراحل من سلسلة عبر التقدم تتضمن عملية باعتباره 

كوسيلة األصل في النموذج تصميم تم . )4-1الشكل (صيانة اعمال و ، عملو تحضيرو التأملوالمسبقالتأمل 

الشخص فيه يحاول موقف أي على فعلياً تطبيقه يمكن ولكن التدخين ، عن اإلقالع على األشخاص لمساعدة 

استعداد إلى التغيير مراحل تشير بالشخصية ، يتعلق فيما جديدة. إيجابية عادات وتكوين سيئة عادات كسر 

تمرين:ببرنامج وااللتزام للبدء الشخص 

-التأمل-

-تحضير-

-عمل-

-صيانةاعمال -

الستة األشهر خالل الرياضة ممارسة لبدء يخطط وال الرياضة الفرد يمارس ال التأمل: قبل ما مرحلة ◆

المقبلة

أشهر6 غضون في للبدء يخطط ولكنه التمارين حالياً الفرد يمارس ال التأمل: مرحلة ◆

الرياضة يمارس وربما ذلك نحو خطوات اتخذ وقد قريباً التمرين لبدء الفرد يخطط التحضير: مرحلة ◆

متقطعبشكل 

أشهر6 عن تقل لمدة التمارين مارس قد الفرد يكون أن العمل: مرحلة ◆

 ؛ 2008al.  et Glanz ،(أكثر أو أشهر 6 لمدة باستمرار الرياضة يمارس الفرد كان الصيانة: مرحلة ◆

، 2006al.  et Spencer(

التغييرمراحل نموذج 4-1 الشكل

-
-

-
-

-
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-القراررصيد -التقنيةعلى الحصول -

 & 1997Velicer ، (اإلنهاء تسمى األصلي ،  Transtheoreticalنموذج من سادسة مرحلة أيضاً توجد
Prochaska( ،  اإلقالع مرحلة تمثل التدخين ، عن لإلقالع بالنسبة االلتزام. لممارسة يذكر تطبيق لها ليس ولكن

عندما االنتكاس. لخطر التعرض دون أخرى مرة التدخين في رغبة أي لديه الفرد عندها يعود ال التي النقطة 

تمرين بخطة االلتزام تقريباً المستحيل من تجعل المزدحمة الحياة أنماط فإن الرياضية ، بالتمارين األمر يتعلق 

والصيانة.والعمل االستعداد بين تفانياً الرياضيين أكثر حتى سيتحول السبب ، لهذا األبد. إلى مخصصة 

مراحل عبر الناس ينتقل . حاسمرصيد والذاتي واالكتفاء التغيير عمليات أيضاً التغيير مراحل نموذج يتضمن

السلوكيات تتأثر المثال ، سبيل على التغيير. الستراتيجيات والمعرفية السلوكية العمليات باستخدام التغيير 

والفوائد المعزز التكثيف مع جنب إلى جنباً الذاتية ، المراقبة استراتيجيات خالل من للنزعة المعززة 

رصيد يشير . )2008al.  et Harada ، ؛ 2004Kosma & Cardinal ، (المقاومة على للتدريب المتصورة 

زيادة مع زيادته. أو التمرين سلوك في لالنخراط والسلبية اإليجابية النتائج بين الموازنة عملية إلى القرار 

 al.2006) etالتغيير سلسلة لمراحل الصيانة نهاية نحو الناس يتحرك السلبيات ، وانخفاض الفوائد 

Spencer(.

العمالء يطبق قد المبكرة ، المراحل في . BCTsتطبيق كيفية حول استراتيجيات التغيير عمليات توفر

السلوكية العمليات على أكثر يعتمدون الالحقة ، المراحل في المراحل. خالل للتقدم المعرفية العمليات 

الفوائد حول المعلومات من التأمل مرحلة في الفرد يستفيد قد المثال ، سبيل على الصيانة. نحو للتقدم 

. )سلوكيةعملية (التمرين في لالنخراط محفزات أو إشارات إضافة من أكثر  )معرفيةعملية (للتمرين الصحية 

من مختلفة بمراحل يمرون الذين العمالء مع بجدية العمل إلى المعتمدون الشخصيون المدربون يحتاج 

إلجراء العمالء استعداد مع يتناسب بما والتوصيات  BCTsللـ استخدامهم تكييف إلى سيحتاجون التغيير. 

حياتهم.في إيجابية تغييرات 

التأملقبل ما
يعرفون ال ألنهم أو النشاط عدم عواقب عن يعلمون ال ألنهم التأمل قبل ما مرحلة في األفراد يكون قد

على الحفاظ أو بالرضا الشعور في وفشلوا قبل ، من حاولوا ربما ذلك ، من بدال ًللتمرين. الصحية الفوائد 

تصنيف يمكن الماضي. في تمرين بروتين االلتزام على قدرتهم عدم بسبب محبطين وأصبحوا االتساق ، 

الخيار هي المعرفية االستراتيجيات تكون قد الرياضة. ممارسة في مترددون أنهم على األشخاص هؤالء 

التأمل.قبل ما مرحلة في هم لمن األفضل 

القيمة لزيادة األفراد بعض يحتاجه ما بالضبط هو والتعليم المعرفة اكتساب يكون قد ذلك ، إلى باإلضافة

تحيط محسوسة سلبيات أي فهم على المعتمدون الشخصيون المدربون يعمل أن يجب للتمرين. المتصورة 

التدريب أن العمالء بعض يعتقد قد المثال ، سبيل على خرافات. أي تبديد على العمالء ومساعدة بالتمرين 

أن اللياقة ألخصائي يمكن لذلك يوم ، كل الرياضية األلعاب صالة في يقضيها ساعات يتطلب المقاومة على 

على للحصول األسبوع في أيام 4 إلى 2 من المركزة المقاومة برمجة من فقط دقيقة 60 إلى 30 أن يعلمهم 

مهمة.صحية مزايا 

حيث التأمل قبل ما مرحلة في األشخاص مع عادة ًالمعتمدون الشخصيون المدربون يعمل لن ذلك ، ومع

الشخص أن يعني الرياضية األلعاب صالة إلى الدخول مجرد إن الجلوس. حالة من التمرين ببدء األمر يتعلق 

تأمل حالة في العميل يظل قد ذلك ، ومع الحياة. في صحية تغييرات إجراء في بالفعل يفكر األقل على 

في المحتمل العميل يكون أن يمكن المثال ، سبيل على برنامجه. في بالتقدم صلته حيث من مسبق 

أجل من التأمل قبل ما مرحلة في يكون أن يمكن ولكن األسبوع ، في مرتين التمرين بهدف الصيانة مرحلة 

أفضل.بشكل األهداف لتحقيق األسبوع في مرات ثالث التمرين إلى التقدم 

-
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الترفيهي.البدني والنشاط الهوائية للتمارين الحركة مرحلة في بالفعل ولكنه المقاومة تدريب لبدء مسبق تأمل حالة في العميل يكون أن يمكن وبالمثل ،

التأمل
أن يمكن نشاطاً ، أكثر يصبحوا أن في يفكرون التأمل مرحلة في األفراد ألن نظراً

يكون أن يجب به. القيام يختارون ما على كبير تأثير التدريب ألخصائيي يكون 

ورغبات احتياجات إلى االستماع على قادرين المعتمدون الشخصيون المدربون 

القائمة بالحلول األهداف تلك ربط على ومساعدتهم التأمل مرحلة في هم من 

في القيمة من المزيد رؤية في التفكير في األشخاص يبدأ التمرين. على 

الواقع ، في موجودة. تظل قد الخاطئة المفاهيم لكن التمرين ، في المشاركة 

لديك يكون أن أي (والسلبيات السلبيات بين المتساوي التوازن عن ينتج قد 

مستعدين األفراد هؤالء يكون ال قد ازدواجية. عنه ينتج قد  )ماشيء حول عقلين 

دعمهم إلى المعتمدون الشخصيون المدربون يحتاج لذلك الفور ، على للتصرف 

ممكنة.طريقة بأي 

Shutterstock.com/  WAYHOMEاستوديو

من مزيد إلى فقط يحتاجون األحيان بعض في ألنهم التأمل ، حالة في األشخاص مع الستخدامها االستراتيجيات أفضل أحد التعليم يعد المسبق ، التفكير غرار على

في األفراد بالتمرين. المحيطة المتصورة السلبيات مع التعامل طرق مناقشة المهم من األفراد ، لهؤالء بالنسبة التمرين. لبرنامج المتصورة القيمة لتعزيز المعلومات 

األهداف تساعد البدء. في يترددون لذلك قدرتهم ، من متأكدين غير ولكنهم بذلك القيام في يرغبون قد الذات ؛ اكتفاء في منخفضون أيضاً هم التغيير من المرحلة هذه 

الزخم.واكتساب بالنفس الثقة بناء على التأمل في األشخاص للتحقيق القابلة الصغيرة 

تحضير
ولكنهم متقطع بشكل الرياضة يمارسون ربما أو رياضية ، ألعاب صالة إلى بالفعل انضموا قد يكونون ربما للتغيير. خطتهم على يعملون اإلعداد مرحلة في الناس

األفراد. معظم مع التدريب مجال في المتخصصون فيها يلتقي أن المرجح من التي المرحلة هي هذه المقبل. الشهر خالل رسمية أسبوعية تمارين خطة لبدء يخططون 

هذه في األفراد يشارك قد شخصية. تدريب استشارة حضور حتى وربما ناد ٍإلى لالنضمام الصحيحة بالتحركات ويقومون التمرين ، بدء يريدون أنهم يعلمون إنهم 

االتساق.أو الهيكل أشكال من شكل أي دون فقط البدني ، النشاط من متعددة أشكال في بالفعل المرحلة 

يشعر خطة وضع حول اإلعداد مرحلة تدور الزمني. جدولهم في التمارين ممارسة وكيفية ومكان لوقت التخطيط في العمالء مساعدة البدنية اللياقة لمحترفي يمكن

التحفيزية ، المقابالت تكون أن يمكن السبب ، لهذا المجموعة. هذه في االتساق لتطوير أيضاً مهم للتمرين الداخلي الدافع بناء اتباعها. على قدرتهم عن بالرضا العمالء 

رغباتهم عن الكشف على يساعد مما الجدد ، المحتملين العمالء جميع مع الستخدامها للغاية مفيدة  BCTبمثابة الفصل ، هذا في الحقاً مناقشتها ستتم والتي 

عمل.إلى الخطة وتحويل األساسية 

عمل
عن خروج إلى بالتحول المدى قصيرة لألخطاء السماح عدم المهم من المرحلة ، هذه في أشهر. 6 إلى تصل لمدة باستمرار العمالء فيها يمارس التي المرحلة هو اإلجراء

يمكن محتملة طرق حواجز أي توقع على العمالء ومساعدة الرياضة ممارسة دون تحول التي العوائق مناقشة البدنية اللياقة محترفو يواصل أن يجب التمرين. برنامج 

 "الطوارئ"تمارين توفير مثل التقدم ، على للحفاظ اقتراحات مع مجدولة جلسة العميل فات إذا مسبقاً محددة خطط وضع يجب ذلك ، في للمساعدة تنشأ. أن 
المنزل.من بها القيام يمكنهم والتي مسبقاً لها المخطط 
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تدريبيةنصيحة -

األقل:على التاليين األمرين بأحد يقوم أن التدريب اختصاصي على فيجب ما ، جلسة العميل ألغى أن حدث إذا

الجلسة.جدولة إعادة في يرغب عندما العميل اسأل 1.

.)ساعة24-48 غضون في (قريباً جدولتها المعاد الجلسة تكن لم إذا ذلك ، غضون في التمرين لمواصلة خطة وضع على العميل حث 2.

صيانةاعمال
عمليات األفراد هؤالء يستخدم ال أكثر. أو أشهر 6 لمدة التمرين بخطط وااللتزام النشط ، حياتهم نمط على للحفاظ باستمرار العمالء فيها يعمل التي المرحلة هي الصيانة

عام. بشكل مرتفعة لديهم الذاتي اإلكتفاء مستويات تكون المرحلة ، هذه في االنتكاس. إلى ميالً أقل وهم العمل ، مرحلة في يفعلون كما متكرر بشكل المعرفي التغيير 

الفائتة ، الجلسات لتعويض خطط وضع أو معهم التمارين لممارسة آخرين أشخاص دعوة مثل معينة ، سلوكية استراتيجيات الصيانة مرحلة في األفراد يستخدم قد 

السابقة.المراحل إلى االنتكاس لتجنب 

هذاجرب -

السؤال الحد ؛ هذا عند توقفوا بنعم ، أجابوا إذا التالي. السؤال إلى انتقل بالنفي ، العميل فيها يجيب مرة كل في العميل. تغيير مرحلة لتحديد هذه العمل ورقة استخدم

حالياً.العميل بها يمر التي التغيير مرحلة يحدد أوقفته الذي 

العميلإجابات

ال

العميلإجابات

نعم
أسئلة

ألكثر روتيني بشكل الرياضة تمارس كنت هل

أشهر؟6 من 

التاليإلى انتقل  ↓

سؤال

صيانةاعمال

المسرح
1

روتيني بشكل الرياضة تمارس كنت هل

أشهر؟6 عن تقل لمدة 

التاليإلى انتقل  ↓

سؤال
العملمرحلة2

تمارين برنامج لبدء محددة خططاً تضع هل

المقبلة؟الستة األشهر خالل رياضية 
التاليإلى انتقل  ↓

سؤال

تحضير

المسرح
3

التي الكمية لزيادة بحاجة أنك تعتقد هل

تمارسها؟

التأمل

المسرح
4↓↓↓↓↓↓

التأملقبل ما

*المسرح

مرحلة في األقل على بالفعل فهو  ، tnessأخصائي مع  tnessحول محادثة يجري الشخص كان إذا للغاية. نادر الموقف هذا أن تذكر ذلك ، ومع التأمل ؛ قبل ما مرحلة في فسيكون األسئلة ، جميع على بالنفي أحدهم أجاب إذا مالحظة:  *

التأمل.

التفاعليالنص إظهارالتغييرنموذج مراحل
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-تعاطف-الفعالاالتصال مهارات أهمية

-عالقة-

 BCTsأن يفهم أن المعتمد الشخصي المدرب على يجب االلتزام ، لتحسين محددة تقنيات في التفكير قبل

التي والعالقة المستخدم التسليم أسلوب عن أهمية تقل ال بالتمرينات االلتزام تحسين على تساعد التي 

 ، tnessفي المتخصصون يقول ما او ماذا فقطليس إنه آخر ، بمعنى عميل. كل مع  tnessمحترف أقامها 

ذلك.يقولون كيف ولكن 

يسعى أن يجب ثقة. عالقة وبناء أكبر بشكل العميل احتياجات لفهم ضرورية الفعال االتصال مهارات تعتبر

يلي:بما القيام إلى الجيدون المتصلون 

والعاطفية.الصعبة القضايا مناقشة يمكن حيث آمنة بيئة خلق ◆

العميل.على وركز المحمولة الهواتف مثل االنتباه تشتت التي األشياء من تخلص ◆

الشخص.يقوله ما معنى لفهم أسئلة اطرح ◆

الجسد.لغة مثل اللفظية غير اإلشارات الحظ ◆

.)2016Folkman & Zenger ، (الصحة من والتحقق تعاطف يمد ◆

ألن هذه ، االتصال استراتيجيات من كل لتحقيق السعي المعتمدين الشخصيين المدربين على يجب

الدعم تعظيم خالل من مريحة. غير العميل مع العالقة تجعل قد التي الخالفات يقلل أن يمكن استخدامها 

ببرنامج االلتزام في تساعد أن يمكن والتي العميل ، مع عالقة المتخصصينبناء سيتم الخالفات ، وتقليل 

التمرين.

واللفظياللفظي غير التواصل
تأثير له يكون أن ويمكن الكلمات غير جسدية إشارات خالل من المعلومات تبادل هو اللفظي غير التواصل

دون المعلومات لتوصيل البشر يستخدمها التي العديدة الطرق يمثل إنه االجتماعية. التفاعالت على عميق 

يشمل أن ويمكن اللفظي االتصال وقت نفس في اللفظي غير االتصال يحدث ما غالباً مباشرة. التحدث 

.)2010Crane & Crane ، (الوجه وتعبيرات اآلخرين من والقرب اليد وإيماءات الموقف 

يجب اآلخرين. مع التفاعالت جميع في اللفظية غير االتصال وسائل أهم من والوضعيات الوجه تعابير تعد

مستقيم بشكل دائماً الوقوف وكذلك العبوس ، وتجنب االبتسام من البدنية اللياقة محترفو يتأكد أن 

الذراعين ترسل بينما واالحتراف ، التكثيف إلى االفتقار على المترهل الموقف يدل الذراعين. عقد وتجنب 

على يجب اآلخر. يقوله بما ما شخص اهتمام مستوى أيضاً النظرة اتجاه يوضح مغلقة. إشارة المتقاطعتين 

وإيماءة عمالؤهم يتحدث عندما البصري للتواصل نقطة األمر جعل المعتمدين الشخصيين المدربين 

عمالؤهم.يقوله ما ويفهمون يستمعون أنهم إلظهار رؤوسهم 

أنهم على يدل هذا قليال.ً التقرب في المحترفون يرغب قد العمالء ، إلى االستماع عند ذلك ، إلى باإلضافة

الحكم يجب ذلك ، ومع بالرعاية. الشعور من المزيد يجلبوا أن ويمكن العميل يقوله ما بكل باهتمام يهتمون 

الراحة من مختلف بمستوى يتمتع شخص كل ألن حدة ، على حالة كل أساس على العميل من القرب على 

على الحفاظ إلى فقط يحتاجون ال  tnessمحترفي أن يعني هذا اآلخرين. من قربه بمدى يتعلق فيما 

اللفظية غير اإلشارات قراءة على قادرين يكونوا أن إلى أيضاً يحتاجون ولكنهم اإليجابي اللفظي غير تواصلهم 

لذلك.وفقاً والتعديل لعمالئهم 

تكون أن للغاية المهم من مهنية ، بيئة في التحدث. خالل من نقلها يتم التي المعلومات هو اللفظي االتصال

من سمعه ما توضيح إلى المستمع يحتاج صحيح. بشكل وتفسيرها تلقيها يتم حتى واضحة اللفظية الرسائل 

الناس يستخدم أحياناً صحيح. بشكل سمعه المستمع أن تأكيد إلى المتحدث يحتاج وبالتالي المتحدث ، 

الشخصي المدرب يتأكد أن يجب لذلك ، . )4-2الشكل (إيصاله يحاولون عما للتعبير ناقص بشكل صياغتهم 

جديد.موضوع إلى االنتقال قبل العميل يعنيه لما فهمه من المعتمد  -
-
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الفعالاالتصال مهارات أهمية3الدرسالسلوكيالتدريب 4 الفصل

لما تخمين أفضل تقديم يتضمن الفعال االستماع الفعال. االستماع باسم تعرف بتقنية ذلك تحقيق يمكن

للتحدث.المتحدث إلى وإعادته المتحدث يعنيه 
-التأملياالستماع -

-الفعالاالستماع -
أن المستمع يعتقد ما فإن العالم ، حول واللهجات اللغة في االختالف كثرة بسبب األحيان ، من كثير في

فإن وبالتالي االلتباس ، هذا على الفعال االستماع يقضي أن يمكن الفورية. الترجمة إلى يعود يعنيه المتكلم 

في المتخصصون يقدم رجعي ، بأثر االستماع عند المعنية. األطراف جميع قبل من مفهومة بأكملها القصة 

tness  هذا على التأكيد ويعيدون العميل يقوله ما وراء الكامن بالمعنى يتعلق فيما تخميناتهم أفضل

.)Rollnick & Miller، 2013   (قيل ما يفهمون أنهم من للتأكد مماثلة كلمات باستخدام للعميل التخمين 

-مغلقةأسئلة -

-مفتوحةأسئلة -

العالقاتوبناء الفعال االستماع
بإيماءات والقيام اآلخرون ، يتحدث عندما التحدث عدم على ينطوي الجيد االستماع أن الناس معظم يعتقد

أخرى ، ناحية من الفعالاالستماع . )2016Folkman & Zenger ، (الناس قاله ما وتكرار المناسبة ، الوجه 

يتطلب أعمق. مستوى على وفهمه العميل منظور عن بالبحث الحقيقي االهتمام من بموقف األمر يتعلق 

عين في والنظر االنحرافات ، وتجنب داخلي ، حوار أي وتعليق االنتباه ، الفرد من الفعال االستماع 

المناسبة.األوقات في الراجعة التغذية وتقديم المتحدث ، 

ومع سيئة ؛ فكرة العميل مقاطعة صمت. في الجلوس مجرد يعني ال االستماع فإن السائد ، للرأي خالفا

مناسباً ذلك يكون عندما المحادثة في للمشاركة معينة تقنيات الجيدون المستمعون يستخدم ذلك ، 

بناء في والمساعدة الرعاية إلظهار الطرق أفضل أحد هو الفعال االستماع إيجابي. اتجاه في تتحرك إلبقائها 

دمج التنويم في المتخصصين على يجب جيداً ، نشطاً مستمعاً تكون لكي ما. شخص مع صحية عالقة 

العمالء:مع محادثاتهم في التالية التقنيات 

اسئلةيسأل ◆

◆ Reecting
تلخيص ◆

تسليح ◆

اإلذنطلب ◆

اسئلةيسأل

أسئلة والمفتوحة. المغلقة األسئلة المحادثة: في استخدامها يمكن التي األسئلة من أساسيان نوعان هناك

المغلقة األسئلة أن من الرغم على ال. أو نعم مجرد عادة ، واحدة ؛ بكلمة عليه اإلجابة يمكن  )التوجيه(مغلقة 

من مزيد بتقديم للعمالء  )التوجيهيةغير (المفتوحة األسئلة تسمح - اسمك؟ ما مثل ، - مهمة تكون أن يمكن 

األسئلة تعقيداً. أكثر إجابة وتشكيل نقدي بشكل التفكير العمالء من تتطلب مفتوحة أسئلة المعلومات.

الستكشاف استخدامها ويمكن المناقشة إلى تدعو ألنها العميل مع تعاونية عالقات لبناء مهمة المفتوحة 

يلي:ما التغيير أجل من التفاؤل تثير التي المفتوحة األسئلة تشمل قد ومخاوفه. العميل تصورات 

التغيير؟بهذا القيام يمكنك كيف ◆

عليها؟للتغلب التخطيط يمكنك وكيف تراها التي التحديات ما ◆

هدفك؟إلى للوصول به للقيام مستعد أنت الذي العمل ما ◆

)2013ورولنيك ، ميلر (هدفك؟ إلى للوصول الماضي في جربته الذي ما ◆

عن للكشف والمغلقة المفتوحة األسئلة من مزيج استخدام المعتمدين الشخصيين المدربين على يجب

العميل يسأل أن  tnessألخصائي يمكن المثال ، سبيل على أفضل. بشكل عمالئهم حول المعلومات 

يمكن 5 ، العميل قال إذا 10. إلى 1 من مقياس على التمرين روتين بدء أهمية مدى حول مغلقاً سؤاال ً

الرد.هذا العميل إعطاء سبب ومعرفة أعمق بشكل للبحث سؤال مفتوحة. متابعة يطلب أن  tnessلمختص 

-
-

-
-
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حين في محددة ، ألسئلة محددة إجابات على للحصول المحادثة بقيادة للمختص المغلقة األسئلة تسمح

الشعور هذا استجوابه. يتم أن من بدال ًالمحادثة في منخرط بأنه يشعر العميل تجعل المفتوحة األسئلة أن 

وثقة.وراحة عالقة بناء نحو األولى الخطوات إحدى هو باالندماج 

-الملخصاتجمع -

-الملخصاتربط -

-انتقاليةملخصات -هذاجرب -

إيجابيةعلى التأكيد

1 من مقياس على التغيير إجراء أهمية مدى عن اسأل العميل ، احتياجات عن للكشف مرة ألول العمل عند

هذا يشير رائع! فهذا  ، )10أو 9 (جداً مهم التغيير أن يعتقد العميل كان إذا . )األعلى =10 األدنى ،  =1 (10 إلى 

نسبياً سهالً عميالً وسيكون  tnessبخطة تماماً ملتزماً يكون أن المحتمل من شخص إلى االستجابة من النوع 

التدريب بعض إلى يحتاج فقد  ، )أقلأو 6 (منخفضاً رقماً العميل أدرج إذا الطويل. المدى على معه للعمل 

حقاً.للشراء المعزز والتحفيز 

أكبر بالتزام العمالء شعور عدم سبب عن السؤال من بدال ًإيجابي ، اتجاه في األمور سير على للحفاظ

للدفاع دفعهم إلى ذلك سيؤدي . )4أو 3 (أقل بدرجة التزامهم يصنفوا لم لماذا تسألهم أن حاول بالتغيير ، 

حياتهم.في إيجابية بالفعل يرونها التي األشياء على بناء ًأجله من والمناقشة التغيير عن 

استيعابها يمكن والتي يفعلونها ، ال التي األشياء في التفكير إلى يدفعهم أعلى؟ تقيمه لم لماذا العمالء ، سؤال

في يفكرون تجعلهم أقل؟ تقيمه لم لماذا يسأل ، ذلك ، ومع الذاتي. الشك مشاعر إلى وتؤدي سلبية أنها على 

الحالي.التزامهم تصنيف تدعم التي اإليجابية األشياء كل 

تأمل

االستماع لتقنية األساس وتشكل للتو سمع لما المفترض المعنى عن تعبر محادثة تقنيات هي الفعل ردود

كل يقوله ما أن من للتأكد فرصة وتمثل سواء حد على وقوية خفية الفعل ردود سابقاً. نوقشت التي الفعال 

قوية الفعل ردود به. شعروا أو به فكروا ما قالوا أنهم من للتأكد فرصة العمالء يمنح بدقة ؛ مفهوم شخص 

الفعال.االستماع حدوث إثبات في تساعد ألنها 

لمراجعة الكافي الوقت المعتمد الشخصي المدرب يأخذ عندما ومفهومون مسموعون بأنهم العمالء يشعر

شعور سبب يؤكد أن يمكن ألنه مفيداً الفعال االستماع يعد للتو. قيل ما صياغة إعادة أو صياغة وإعادة 

)2016Curtis & Cliord ، (للعميل مهم التغيير ولماذا قوته ، نقاط هي وما التغيير ، بشأن بالتناقض العميل 
يقصده.ما فهم ومحاولة العميل يقوله لما باهتمام االستماع دقيق مراجعة بيان إنشاء يتضمن . 

شوطاً البسيطة العبارات تقطع أن يمكن أيضاً. األسئلة لتوضيح الفعل ردود تكون أن بالضرورة يجب ال

اتفاقاً ، يظهر الرأس إيماءة مع صحيح بشكل  "هوهآه "وضع إن بنشاط. يستمع ما شخصاً أن إلظهار طويال ً

رد بيانات تعتبر الواقع ، في واالهتمام. القلق عن يعبر أن يمكن متعاطفة بعيون  "الأوه "قول أن حين في 

العميل.مع التعاطف إلظهار الطرق أفضل من واحدة الفعل 

تلخيص

تكون أن فيجب بنجاح ، عمالئهم مع التعامل في المحترفون نجح إذا التأمالت. من سلسلة هي الملخصات

ما إما بتوضيح للعمالء وتسمح معاً للمحادثة المهمة النقاط جميع الملخصات ترسم بسيطة. الملخصات 

كاملة. محادثة خالل االستماع في أكبر عمقاً الملخصات تظهر قالوه. ما المتخصصون فسر كيف أو قالوه 

ورولنيك ، ميلر (انتقالية ملخصات و ، الملخصاتربط و الملخصاتجمع الملخصات:من أنواع ثالثة هناك 

2013(.

استخدامها يتم المحادثة. استمرار على للحفاظ العميل أفكار تكمل قصيرة جمل عن عبارة الملخصات جمع

على المستمع بقاء من للتأكد المحادثة أثناء بساطة األكثر التصريحات استخدام بها يتم التي الطريقة بنفس 

الصحيح.المسار 

-
-

-
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حتى أو كاملة ، محادثة عبر معاً المقدمة المعلومات ربط على ويعمل قليال ًقوة أكثر الملخصات ربط يعد

فيما سيما ال المدى ، طويلة المناقشات على الحفاظ في تساعد هذه الوقت. بمرور متعددة محادثات 

كما االنتقالية ، والملخصات . tnessلبرنامج األكبر الرؤية مع يتماشى بما المتغيرة ، بالعادات يتعلق 

التالي. إلى االنتقال قبل واحد موضوع اختتام في المستخدمة العبارات تلخص عبارة هي االسم ، يوحي 

إلى االنتقال قبل الصحية المخاوف العميل يناقش عندما المثال ، سبيل على استخدامها ، يمكن 

محتملة. tnessخطة عن الحديث 

-التأكيدات-

التأكيداتاستخدام

ما لمعرفة بعناية االستماع البدنية اللياقة محترفي على يجب قوتهم. ونقاط للعمالء التقدير إظهار التسليح

 & 2016Curtis ، (العميل شخصية قوة نقاط حول إيجابية عبارات عن عبارة التسليح تسليحهم. يجب 
Cliord(  أنا"عبارات المجامالت تستخدم المجامالت. من أقوى وهي") " هذا في حقاً بجد تعمل أنك أعتقد

أولت لقد (" Armationsتقر أخرى ، ناحية من العميل. وليس  tnessأخصائي إلى االنتباه وتوجه  )"األمر

الثقة لتعزيز استخدامها ويمكن العميل يبذلها التي والجهود القوة بنقاط  ، )"اليومللتقنية للغاية وثيقاً اهتماماً 

تعزيز التسليح مزايا بعض تتضمن هم. لمن العمالء تقدير ينقل التسلح التغيير. أجل من العميل لدى بالنفس 

الدعم مشاعر وتحسين التغيير ، أجل من الزخم ودعم الدفاعية ، وتقليل المثابرة ، وتشجيع بالنفس ، الثقة 

.)2016Curtis & Cliord ، (العميل لدى 

اإلذنطلب

الصلة ذات بالمعلومات معرفة لديهم يكون ما عادة المعتمدين الشخصيين المدربين فإن خبراء ، كونهم

عندما أفضل بشكل يستجيبون الناس أن ندرك أن المهم من ذلك ، ومع العميل. معرفة من أكثر والمفيدة 

هناك أن حين في فعله. عليهم يجب بما إخبارهم من بدال ًالخاصة خياراتهم التخاذ باالستقاللية يتمتعون 

فإن التدريب ، في  "التدريبمدرب "أسلوب يفضلون الذين العمالء وبعض التدريب معسكرات مثل مواقف 

يرتاحون وال يخافون قد - الرياضة يمارسون الذين الجدد أولئك وخاصة - الشخصي التدريب عمالء من العديد 

قطعة أبداً يستخدموا لم أو الرياضة ممارسة في جدداً كانوا إذا خاص بشكل صحيح هذا النهج. هذا خالل من 

على انفتاحاً أكثر يكونوا أن على ويساعدهم العمالء يد في القرار يضع األول السؤال المعدات. من معينة 

هي ما أو ممتعة؟ جديدة تقنية تجربة تريد هل مثل ، أسئلة طرح المثال ، سبيل على الجديدة. التجارب 

الذاتية البيئة تمكين نحو طويال ًشوطاً تقطع أن يمكن لإلحماء؟ استخدامها في ترغب التي القلب معدات 

للعميل.

شيء تعلم في رغبة أي عن التعبير يتم لم إذا  "إليهمالتحدث "يتم أن الناس يحب ال ذلك ، إلى باإلضافة

من يزال ال ذلك ، ومع معهم. المعلومات لمشاركة  tnessفي المتخصصين للمهنيين العمالء يدفع جديد. 

المعلومات لمشاركة اإلذن طلب أوال.ً العميل يطلبها لم معلومات أي لمشاركة اإلذن طلب للغاية المهم 

المعتمد. الشخصي المدرب يقوله ما سماع عليهم يسهل بينما باستقالليتهم باالحتفاظ للعمالء يسمح 

يجلبها التي الحياتية والتجارب والتعاون واالختيار االحترام األول التكريم طلب في المتمثل البسيط الفعل 

.)Rollnick & Miller، 2013   (اللقاء إلى بالفعل العميل 

-
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-التحفيزيةالمقابالت -التحفيزيةالمقابالت

األشخاص مع للتعامل معينة طريقة المعتمدين الشخصيين المدربين ولدى الفعال ، التواصل تنفيذ يجب

والتعبير بهم الخاصة التغيير أسباب فهم على العمالء تساعد إنها سلسة. التغيير عملية جعل على يساعد مما 

وتشير منفصل ، بشكل  Transtheoreticalنموذج تطوير تم وقد التحفيزية المقابالت منالرغم على عنها. 

المقابالت توفر التأمل. مرحلة سمات من سمة وهي االزدواجية ، مثل مفاهيم إلى بوضوح التغيير مراحل 

واالستعداد لديهم ، التناقض وتجاوز التأمل ، مرحلة من العمالء إخراج كيفية حول توجيهات التحفيزية 

للتصرف.

-الذاتيالتناقض -

التحفيزيةالمقابالت في مقدمة
من التغيير في الرغبة تعزيز على تساعد والتي العميل على المرتكز للتدريب طريقة هي التحفيزية المقابالت

وتعاوني تعاطفي تواصل أسلوب إنه . )Rollnick & Miller، 2013   (العميل لدى التناقض مشاعر حل خالل 

حياتهم. في تغيير إلجراء الشخصية أسبابهم اكتشاف على العمالء يساعد الهدف نحو وموجه تصادمي وغير 

من لذلك السلوك ، لتغيير االستعداد من مختلفة مستويات لديه شخص كل أن التحفيزية المقابالت تدرك 

هذا حيال بالتردد يشعرون تجعلهم قد التي األشياء وأيضاً التغيير في األفراد رغبة سبب نفهم أن المهم 

ما ،شيء بشأن التناقض من حالة في فيها يعلق أن يمكن أوقات لديه شخص كل التغيير. 

البعض ، بعضها مع متساوية محتمل بتغيير المحيطة والسلبيات اإليجابيات تكون عندما االزدواجية تحدث

فإن التناقض ، حالة في األفضل. هو القرار من جانب أي من متأكد غير الفرد فيها يكون حالة يخلق مما 

العميل يكون قد المثال ، سبيل على البعض. بعضهما مع أساسي بشكل يتنافسان سلوكين بين المطالب 

قد  ، Oceفي طويلة ساعات قضاء بعد ولكن العادي ، الروتين من جزءاً التدريبات جعل إلمكانية متحمساً 

من تماماً طبيعي جزء هو التناقض القدر. بنفس جذابة األريكة على والراحة العائلة مع الزيارة في الرغبة تكون 

مساعدة خاللها من المعتمد الشخصي للمدرب يمكن التي الرئيسية المجاالت أحد ويمثل التغيير عملية 

التأمل.مرحلة في أنه عادة ًيعني فهذا االزدواجية ، من يعاني العميل كان إذا العميل. 

التحفيزيةالمقابالت تطبيق
الوجود من المثالية حالتهم تصور على العمالء لمساعدة مستهدفة أسئلة التحفيزية المقابالت تستخدم

واألسئلة البيانات اختيار يتم العملية ، أثناء حياتهم. في تغيير إلجراء الجوهري بالدافع أعلى شعور لتطوير 

حول التفكير عملية صياغة أو الحالي اإليجابي السلوك على الحفاظ على العميل لمساعدة إما محدد بشكل 

ذلك ، من وبدال ًالجدال ، تجنب على التحفيزية للمقابالت المناسب التطبيق يساعد السلبي. السلوك تغيير 

العميل.عقل في التغيير على والقدرة والرغبة االستعداد مشاعر غرس على يعمل 

الذاتيالرفض

هي وما المثالية الذات عليه تكون أن يجب أنه ما شخص يعتقد ما بين داخلي صراع هو الذاتي التناقض أ

التغذية حلقة من جزءاً السلوك التناقضات بها تدفع التي الطريقة اعتبار يمكن . )4-3الشكل (الفعلية الذات 

والنسخة الحالي مكانهم بين تناقض هناك كان وإذا الحالية ، أنفسهم عن معلومات الناس يأخذ الراجعة. 

بين التناقض لتقليل سلوكيات يؤدون فإنهم فيه ، يكونوا أن يجب أنه يعتقدون الذي للمكان المثالية 

أربع يمارس الذي الشخص هي للعميل المثالية المثالية الشخصية كانت إذا المثال ، سبيل على الحالتين. 

يكون قد التناقض إدراك فإن فقط ، متقطع بشكل الرياضة يمارس الواقع في ولكن األسبوع ، في مرات 

التغيير.في متزايدة رغبة إلثارة الالزمة المعلومات مجرد 

فيما يعيشون أنهم األفراد اعتقد إذا . )Rollnick & Miller، 2013   (دافع يوجد ال ملحوظ ، تناقض بدون

حاله.على البقاء هو األفضل الخيار فإن مثالياً ، بالفعل يعتبرونه 

-
-
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على العمالء التحفيزية المقابالت منهجية ضمن صحيح بشكل المصاغة األسئلة ستساعد السبب ، لهذا

األفضل.نحو تغييرات إلجراء دافعهم يعزز مما الحالية ، حالتهم من أفضل المثالية الذات أن إدراك 
-الحديثفي استمر -

-الحديثتغيير -

الحديثفي واستمر المحادثة غير

وتغيير الحديث استمرار بين االختالف فهم هو العمالء مع التحفيزية المقابالت الستخدام آخر أسلوب

السلوكيات تدعم والتي العمالء بها أدلى التي العبارات يشمل الحديث في استمر العميل. حوار في الحديث 

يعرب عندما الحديث استمرار تحديد يمكن . )2016Curtis & Cliord ، (البدني الخمول مثل الحالية ، 

سبيل على التغيير. بشأن والتشاؤم التغيير ، عدم ونية التغيير ، وعيوب الراهن ، الوضع مزايا عن العميل 

وقت جدولة جداً الصعب من يجعل المزدحم حياتي أسلوب "مثل ، شيئاً يقول الذي العميل المثال ، 

مستداماً.حديثاً يستخدم  ، "الرياضةلممارسة 

عليها التعرف ويمكن التغيير نحو اإلشارات حركة الحديث تغيير الحديث. تغيير هو المستمر الحديث نقيض

(التغيير أجل من والتفاؤل التغيير ، ونية التغيير ، ومزايا الراهن ، الوضع عن رضاه عدم عن العميل يعبر عندما 
   2013 ،Rollnick & Miller( . على قادراً أكون ال قد أنني أخشى "يعترف ، الذي العميل المثال ، سبيل على

ال.أم ذلك أدركوا سواء التغيير ، حديث يستخدم  ، "أفضلشكل على أحصل لم إذا أطفالي مع اللعب 

الحججتجنب

ذلك سيؤدي عمالئهم. مع يتجادلون كانوا إذا التغيير بإحداث البدنية اللياقة محترفو يقوم أن المرجح غير من

مستداماً حديثاً يستخدمون العمالء كان إذا الحالي. السلوك وتبرير دفاعي موقف اتخاذ إلى عمالئهم دفع إلى 

غير أنهم بالضرورة تعني ال المقاومة هذه لكن للتغيير ، مقاومة عن يعبرون فإنهم  ، tnessحول محادثاتهم في 

االلتزام في مترددين تجعلهم ازدواجية من يعانون ببساطة العمالء يكون قد التغيير. في راغبين غير أو قادرين 

التغييرات.ببعض 

من متنوعة مجموعة تقديم المتخصصين على يجب الحجج ، تجنب مع المقاومة مكافحة في للمساعدة

الخيارات تحديد يتم حتى بينها من االختيار للعميل يمكن التي التغيير لقيادة والحلول التمرينات خيارات 

تجبر قد التغيير. ضد الحجج لتجنب مهماً أمراً بعناية األسئلة صياغة تعد وجذابة. إدارتها يمكن التي 

حديث عن واالبتعاد الراهن الوضع بشأن المجادلة على العميل المقاومة تثير التي األسئلة أو البيانات 

األكثر البدائل بعض ويقدم المقاومة تثير قد التي األسئلة على األمثلة بعض 4-2 الجدول يوضح التغيير. 

مالءمة.

التغييرتعزز التي األسئلة 4-2 الجدول

تثيرالتي األسئلة

مقاومة

التغييرتعزز التي األسئلة

التغيير؟تريد ال لماذا ◆

لست أنك تعتقد يجعلك الذي ما ◆

خطر؟في 

فقط؟هذا تفعل ال لماذا ◆

التغيير هذا إجراء يمكنك ال لماذا ◆

جدولك؟على 

تغير؟أن تريد ماذا ◆

أي بإجراء تقم لم إذا يحدث قد أنه تعتقد الذي ما ◆

تغييرات؟

أجلك؟من يعمل أن يمكن هذا أن تعتقد هل ◆

له سيكون الذي فما التغيير ، هذا إجراء قررت إذا ◆

حياتك؟في مختلف تأثير 

-
-
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والقراءةوالثقة األهمية

عن نسبية فكرة على الحصول البدنية اللياقة لمتخصصي يمكن التالية. المرحلة إلى لالنتقال العميل تحفيز مدى تحديد هو التحفيزية المقابالت في التالي المفهوم

أهمية ومدى تحقيقه ، على قدرتهم في التفكير عن رضاهم ومدى بذلك ، للقيام استعدادهم مدى بتقييم مطالبتهم خالل من تغيير إجراء تجاه عمالئهم التزام مستوى 

فعله يجب ما تحديد على  tnessفي المتخصصون يتلقاها التي اإلجابات تساعد أن يمكن . )4-4الشكل (10 إلى 1 من بسيط بمقياس ذلك كل لهم ، بالنسبة التغيير 

المحتمل.العميل مع ذلك بعد 

-

الحاكموجاهزية وعزاء ، أهمية ، 4-4 الشكل

و  ، Cتمثل 7 و  ، + Aعالمة  10a تمثل المثال ، سبيل على المدارس. في الشائع الدرجات لمخطط مشابه بشكل نقاط 10 من المكون الدرجات مقياس عرض يمكن

هذا. التغيير بمقياس يحيط يكفي بما قوي التزام لديه ليس العميل أن تعني  )أسوأأو  (Dأقل أو 6 من استجابة أي فإن االعتبار ، في ذلك وضع مع فاشلة. أقل أو 5 

بتقييم العميل قام إذا والصيانة. التغيير مراحل من االقتراب على لمساعدتهم التدريب من مزيد إلى سيحتاجون الذين العمالء على بسرعة التعرف في هذا يساعد 

بها.وااللتزام التغييرات إجراء لبدء جيد مكان في فهو أعلى ، أو 7 عند االستعداد أو التكثيف أو األهمية 
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االلتزامممارسة لتعزيز استراتيجيات
 & 2017LaVaute ، (األجل طويل االلتزام على للتمرين الصحية الفوائد تعتمد

Kompf( . جلسات وخاصة - الرياضية األلعاب صالة عضوية شراء يمثل

إن نقول أن اآلمن من لذلك ، الرياضة. لممارسة قوية نية الشخصية التدريب 

لممارسة نية لديه معتمد شخصي مدرب لتوظيف الخطوة اتخذ شخص أي 

ال ذلك ، ومع . )التغييرفي التفكير مرحلة في األقل على الفرد أن أي (الرياضة 

التمرين.بخطة يلتزم سوف العميل أن بالضرورة الحسنة النوايا تعني 

ال الرياضة ممارسة يعتزمون الذين األفراد من كبير عدد هناك الواقع ، في

إلى للزيارات المتوقع العدد يعُد . )2008Conner & Godin ، (ذلك يتبعون 

ومع الرياضية ؛ للصالة الفعلية بالزيارات تنبؤ بمثابة الرياضية األلعاب صالة 

أنهم يعتقدون التي المرات عدد تقدير في المبالغة إلى الناس يميل ذلك ، 

أن الدراسات إحدى وجدت المثال ، سبيل على الرياضة. فيها سيمارسون 

3 من أكثر الرياضة سيمارسون أنهم توقعوا الذين الرياضية الصالة أعضاء 

(فقط األسبوع في مرة 1.39 بممارسة األمر بهم انتهى األسبوع في مرات 
، 2015al.  et Garon( . لديهم الذين األشخاص كان ذلك ، إلى باإلضافة

التي المرات عدد تقدير في المبالغة إلى ميالً أكثر النفس بضبط مرتبطة حواجز 

أن يمكن  BCTأي فإن لذلك ، . )2015al. et Garon ،(الرياضة فيها يمارسون 

مفيداً.يكون قد التمرين في نواياهم على بناء ًالتصرف على العمالء يساعد 

Shutterstock.com/  NDABإبداع
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معرفتكامتد -

على كذلك. أنك تعرف أن دون األساليب هذه بعض بالفعل تستخدم أنك المحتمل من التفكير! في تفرط ال ولكن ومربكاً تقنياً وتطبيقها السلوك تغيير تقنيات تبدو قد

الثقة لتعديل السلوك لتغيير أسلوباً بالفعل تستخدم فأنت معين ، وزن رفع يستطيعون بأنهم إقناعهم خالل من العمالء تعاطف بتحسين تقوم عندما المثال ، سبيل 

الذاتي.تنظيمهم تحسين على لمساعدتهم السلوك لتغيير أسلوباً تستخدم فأنت فيه ، سيفعلونه الذي للمكان التخطيط منهم وتطلب للعمالء برنامجاً تكتب عندما بالنفس. 

السلوكيةاالستراتيجيات
الموجه للعمل األساس الذاتي التنظيم يوفر بالتمرين. االلتزام على العمالء لمساعدة الطبيعي العالج أخصائي يستخدمها قد التي المختلفة التقنيات من العديد هناك

 2013al. et ،(إيجابية بنتائج وترتبط  )2017al.  et Rhodes ،(التمارين نظم تبني على األفراد لمساعدة مهمة أنها على التنظيم ذاتية  BCTsتحديد تم الهدف. نحو 

Gravel-Belanger 2017 ،؛al. et Samdal(.

التنظيم جهود جزئياً الذات على الحفاظ معتقدات تحدد العميل. لدى بالنفس الثقة تعزيز مع ممتعة التمرين تجربة جعل على أيضاً البدنية اللياقة محترفو يركز أن يجب

يمكن التمرين سلوك كان إذا ما سيحدد المهمة لتحدي بالنسبة المتصورة القدرات تقييم إن التحديات. ظهور عند استمرارها ومدة المبذول ، الجهد ومقدار الذاتي ، 

الذاتية.والمراقبة والتخطيط ، الذاتي ، واالكتفاء األهداف ، تحديد استهداف يجب لذلك ، . )1991باندورا ، (ومتابعته تحقيقه 

األهدافتحديد

قيم يمثل لماذا أين ، لماذاو كيف طرقمفترق على يقع ما األهداف تمثل األهداف. تحديد على العمالء مساعدة كيفية فهم إلى البدنية اللياقة محترفو يحتاج

أهداف هي لماذا هؤالءعنه. والتعبير الهدف أهمية سبب فهم والعمالء  tnessلمحترفي المهم من الهدف. تحقيق بها سيتم التي الطريقة يمثل كيف و العميل 

المستوى.عالية 

صلتها حيث من األهداف ، من العديد تحقيق يمكن مناسبة. بطريقة العميل توقعات إدارة في المساعدة المهم من لذلك واقعية ، غير أهداف للعمالء يكون قد

لعدة بها االلتزام يصعب والتي التحدي ، شديدة رياضية تمارين برامج إلى قصيرة زمنية فترات في الواقعية غير األهداف تؤدي االعتبار. بعين الوقت أخذ إذا بالتمرين ، 

.SMARTأهداف تحديد تقنيات بدمج  tnessلمحترفي يوصى تحقيقها ، يمكنهم سليمة أهداف تطوير على العمالء لمساعدة أسباب. 

الذكيةاألهداف

إال األهداف ، تحديد مبادئ جميع تشمل ال  SMARTأهداف أن من الرغم على

وقابل محدد إلى  SMARTاالختصار يشير للغاية. فعالة تكون أن يمكن أنها 

.)4-5الشكل (المناسب الوقت وفي وواقعي تحقيقه ويمكن للقياس 

مع سلوكياتهم مطابقة على العمالء تشجيع البدنية اللياقة محترفي على يجب

مدروسة تكون أن يجب فرعية أهداف إلى األهداف تقسيم يمكن أهدافهم. 

األهداف من المزيد تقسيم يمكن المثال ، سبيل على تتبعها. ويمكن جيداً 

أهداف إلى  )التواليعلى ضغط تمرين 30 إكمال المثال ، سبيل على (العالمية 

المثال ، سبيل على (األكبر الهدف تحقيق إلى يصل ما ستضيف أصغر سلوكية 

كانت إذا ما تتبع يعد .  )صباحكل ضغط تمرينات 10 من مجموعات بثالث قم 

للقياس قابلة مهمة اكتملت قد ضغط تمارين 10 من مجموعات ثالث 

العمالء تشجيع  tnessفي المتخصصين على يجب التقدم ، ولتقييم بسهولة. 

متكرر.بشكل إليها والرجوع أهدافهم كتابة على 

الذكيةاألهداف 4-5 الشكل
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أربع خالل من األهداف تعمل محددة. زمنية فترة غضون في المماطلة معيار أو   /ونهائية حالة إلى ويوجهه النهائي اإلجراء إلى جيداً المدروس الهدف يهدف

يلي:ما تشمل وظائف 

العكسيةالنتائج ذات األنشطة عن واالبتعاد الصلة ذات األنشطة نحو والجهد االنتباه توجيه ◆

والجهدالعمل تنشيط ◆

eortاستمرار فرض ◆
)2002والثام ، لوك (بالهدف الصلة ذات المعلومات عن للبحث الناس قيادة ◆

ثم التماسك ، من مستقبلي مستوى نحو واسع هدف وخلق للفرد ، الحالي المستوى تقييم تتضمن عملية هو الهدف تحديد فإن بالتمرين ، صلته حيث من

المدى طويلة أهداف تطوير على الجدد العمالء مع األهداف لتحديد األولية الجلسات تركز أن يجب الهدف. هذا لتحقيق اتخاذها يجب التي اإلجراءات تفصيل 

التالية:األسئلة بعض العمالء على الصحية الرعاية مجال في المتخصصون يطرح قد األجل ، طويلة شاملة أهداف لتحديد الشخصية. قيمهم على بناء ًأوال ً

المقبلة؟الستة األشهر في تحقيقه تريد الذي ما ◆

القادم؟العام في تحقق ان تريد ماذا ◆

؟tnessفي النجاح لك يبدو كيف ◆

وتحفيزاً مركزاً مساراً توفر للتحقيق قابلة األجل قصيرة أهداف إنشاء على العميل  tnessأخصائي يساعد أن يجب العمالء ، عنها أعرب التي المدى طويلة األهداف من

تلك إلى األهداف نطاق تضييق على ومساعدتهم الحالي الوقت على العمالء انتباه تركيز في المدى قصيرة األهداف تساعد المدى. قصير هدف كل تحقيق عند وتكثيفاً 

التالية:بالمعايير  SMARTهدف يلتزم أن يجب رئيسياً. دوراً  SMARTهدف صنع مفهوم فيه يلعب الذي المكان هو هذا تحقيقها. يمكن والتي أهمية األكثر 

محدد ◆

الهدف تحقيقه. سيتم متى لمعرفة موضوعية طريقة بدون غامض هدف هو  "الوزنأفقد أن أريد "المثال ، سبيل على المقصودة. الهدف نتيجة توضيح يجب ◆

أرطال.5 فقدان عند سيتحقق الهدف أن بالتفصيل يوضح والذي  ، )"كجم2.2 (أرطال 5 أفقد أن أريد "يقول ، المحدد 

للقياسقابل ◆

لعمليات يمكن المثال ، سبيل على ذاتية. تقارير إلى استناداً وليس ثابتة ، بيانات باستخدام الوقت بمرور موضوعي بشكل وتتبعه الهدف تقدم قياس يجب ◆

نحو التقدم لتتبع البيانات هذه استخدام يتم ثم مرة. كل في العميل مقياس ووزن التاريخ تسجيل طريق عن الوزن فقدان هدف تتبع بانتظام المجدولة الوزن 

موضوعي.بشكل المرغوبة المحددة النتيجة 

تحقيقهيمكن ◆

كان إذا وبالمثل ، كافيا.ً جهدا ًالعميل يبذل ال فقد للغاية ، سهال ًالهدف كان إذا العميل. قبل من للتحقيق قابل ولكنه صعباً الهدف يكون أن يجب ◆

.tnessخطة اتباع عن ويتوقف باإلحباط العميل يشعر فقد للغاية ، صعباً الهدف 
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حقيقي ◆

الناحية من ممكناً يكون قد ما شيئاً أن من الرغم على العميل. بحياة صلة ذات الواقعية األهداف ◆

المثال ، سبيل على حياته. أسلوب سياق في إليه النظر عند معين لعميل ممكناً يكون ال فقد الفنية ، 

اليوم ، في أكثر أو ساعات 10 يعمل الذي المزدحم ، العمل لصاحب بالنسبة الواقعي غير من يكون قد 

توقعات إدارة من للتأكد  tnessألخصائي متروك األمر أشهر. 6 في  )كجم45 (رطل 100 يخسر أن 

لذلك.وفقاً العميل 

المناسبالوقت في ◆

وصول تسجيالت مع محددة زمنية أطر لديهم يكون أن يجب صحيح ، بشكل وتتبعها األهداف لقياس ◆

أن يجب المرجوة. النتيجة مثل وواقعياً صعباً الهدف إلكمال الزمني اإلطار يكون أن يجب متكررة. 

طول على اثنين أو بخطأ للسماح يكفي بما طويل ولكنه الملحة ، الضرورة لزيادة يكفي بما قصيراً يكون 

الطريق.

-النتيجةأهداف -

-العمليةأهداف -

مما العميل ، احتياجات تلبية في يفشل أن المحتمل فمن  ، SMARTمعايير من أي تلبية في الهدف فشل إذا

"يكون ، أن يمكن  SMARTليس هدف على مثال العميل. فقدان وحتى بالتمرين االلتزام تراجع إلى يؤدي قد 
وال محددة ، نتيجة له ليس الهدف هذا  ."الصيفهذا الشاطئ على أفضل أبدو حتى الوزن بعض أفقد أن أريد 

األولية الحالة على واعتماداً غامضة ، إنجاز ونافذة تحقيقه ، سيتم كيف معرفة أو التقدم لتتبع طريقة توجد 

لهذا أفضل خدمة لتقديم حياته . نمط في وواقعياً للتحقيق قابال ًيكون ال أو يكون قد العميل ، لسمعة 

6 في الجسم دهون من  )كجم2.2 (أرطال 5 أفقد أن أريد "ليصبح ، الهدف صياغة إعادة يمكن العميل ، 

."انتهىالعمل يوم بعد فراغي وقت في األسبوع في أيام 4 و يومياً ، واحدة ساعة لمدة الجري خالل من أشهر ، 

هذاجرب -

للمساعدة لنفسك.  SMARTأهداف وضع حاول تدريباً. وتتطلب سهلة عملية ليست  SMARTأهداف كتابة إن

يلي:ما  SMARTأهداف أمثلة تتضمن . SMARTهدف مكونات جميع مراعاة من تأكد العملية ، هذه في 

رفع طريق عن اليوم ، من بدءاً أشهر ، 5 غضون في العضالت من  )كجم2.27 (أرطال 5 سأكتسب ◆

جلسة.كل في واحدة ساعة لمدة األسبوع في األقل على أيام 4 لمدة األثقال 

دقيقة 30 لمدة المشي طريق عن أشهر 6 غضون في نقاط خمس بمقدار الدم ضغط بتخفيض أقوم سوف ◆

اليوم.في ملليغرام 2300 عن يزيد ال ما إلى أتناولها التي اليومية الملح كمية وتقليل يوم كل األقل على 

السعرات تقليل طريق عن أشهر 3 غضون في الجسم دهون من  )كجم4.53 (أرطال 10 سأفقد ◆

دقيقة 150 أدنى بحد معتدلة بكثافة الرياضة وممارسة يومياً 2000 إلى 3000 من اليومية الحرارية 

األسبوع.في 

مرتبطة موضوعي بشكل والتتبع للقياس قابلة بمعايير المقصودة النتيجة بالتفصيل أعاله مثال كل يوضح

معقول.بشكل الهدف تحقيق خالله من يمكن واقعي زمني بإطار 

العمليةأهداف مقابل النتيجة

حتماً ، الجاد العمل إليه سيؤدي الذي النهائي اإلنجاز تمثل إنها الهدف. عواقب إلى الرجوع النتيجة أهداف

اليومية المهام إلى أشر العملية أهداف المقياس.على المطلوب الوزن رؤية أو سباق في الفوز مثل 

يجب النتيجة ، هدف تحديد بمجرد النهائية. النتيجة تلك إلى للوصول بها القيام يجب التي واألسبوعية 

النتيجة.هذه تحقيق كيفية عن تتحدث التي العملية أهداف إنشاء 

فإن واحد ، عام غضون في K 10سباق مسابقة في الفوز نتيجة هدف الفرد لدى كان إذا المثال ، سبيل على

األسبوع في أيام 3 واحدة ساعة لمدة الركض يكون أن يمكن النهائية النتيجة هذه لخدمة العملية هدف 

مماثلة عملية أهداف إنشاء سيتم ذلك ، إلى باإلضافة األسبوع. في شخصيتين تدريبيتين دورتين وحضور 

إكمال نحو الطريق لقيادة العملية أهداف دائماً فعالية األكثر الهدف تحديد سيستخدم التقدم. معالم لتحديد 

النتيجة.هدف 

-
-
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من بدال ًالحاضر ، الوقت على التركيز على العمالء العملية أهداف تساعد المنال. عن وبعيدة صعبة النتائج أهداف تبدو قد التمرين ، تبني من األولى المراحل في

في يتمثل ناتجاً هدفاً السابق في مستقراً كان الذي الجديد للعميل يكون قد المثال ، سبيل على لتحقيقها. سنوات أو شهوراً تستغرق قد محددة نتيجة على التركيز 

العملية على التركيز يساعد ال بسرعة. محبطاً سيصبح ميلين لمسافة الركض في مشكلة حالياً يواجهون عندما ذلك على التركيز فإن ذلك ، ومع ماراثون ؛ نصف إكمال 

كل سيساعد األحيان. من كثير في صغيرةانتصارات تحقيقعلى القدرة يبني أيضاً ولكن  )للتحقيقوقابل واقعي أي (راحة أكثر شيء إلى الرؤية مجال تضييق في فقط 

أن ويمكن والتكثيف والكفاءة القدرة زيادة على العملية أهداف تعمل بالبرنامج. لاللتزام العميل دافع يعزز مما بموضوعية ، تقدمه مشاهدة على العميل صغير فوز 

نتيجة.إلى للوصول أفضل بشكل حديثاً المكتشفة قدراتهم تنفيذ فيها يمكنهم نقطة إلى التقدم على العمالء تساعد 

20 لمدة المستمر الجري في يتمثل أولي عملية هدف وضع يمكن صعوبة ، أقل تبدو أشهر 6 في الماراثون نصف إكمال نتيجة جعل في للمساعدة المثال ، سبيل على

إلى بالهدف التقدم ويمكن فوزاً ، العميل يمنح دقيقة 20 مدتها جوالت ست إكمال في المتمثل البسيط الفعل اآلن ، أسبوعين. لمدة األسبوع ، في أيام 3 دقيقة ، 

كل العملية إلى اإلضافي التشغيل من دقائق 10 إضافة طريق عن ببساطة المعدل ، بهذا األسبوع. في أيام 3 دقيقة ، 30 لمدة الجري مثل تحدياً ، أكثر شيء 

التدريب.من أسبوعاً 18 حوالي بعد  )الماراثوننصف إكمال وقت متوسط   (كاملتين ساعتين لمدة الجري على قادراً العميل يكون أن يجب أسبوعين ، 

مساعدرمز -

في الدولة ببطولة الفوز تكون أن يمكن النتائج أهداف على األمثلة بعض والدافع. الفرد مهارات مجموعة على اعتماداً وتختلف النهائية النتيجة على النتائج أهداف تركز

تنافسي.رياضي فريق في مكان على الحصول أو أشهر ، 4 في  )كجم9 (رطال 20ً خسارة أو اللينة ، الكرة 

في يتمثل ناتج هدف العميل لدى كان إذا المثال ، سبيل على النهائية. أهدافهم إلى الوصول على األفراد تساعد أسبوعية أو يومية استراتيجيات العملية أهداف تتضمن

التعامل مهارات على للعمل المدرسة بعد يوم كل التدريب من واحدة ساعة تحديد هو المناسب العملية هدف يكون أن فيمكن تنافسي ، سلة كرة فريق في مكان كسب 

والتسديد.الكرة مع 

تدريبيةنصيحة -

شخصياتهم على بناء ًتميزاً أكثر العمالء ألن الفردية االختالفات مراعاة دائماً يجب أنه إال  ، tnessلمحترفي مهم أمر األهداف تحديد مبادئ اتباع أن من الرغم على

الفريدة.ودوافعهم 

تتضمن أوضح. بشكل الجديدة الحياة نمط عادات دون تحول التي والعوائق الجوهرية الدوافع لفهم مفتوحة أسئلة اطرح للعمالء ، األهداف تخصيص في للمساعدة

يلي:ما األمثلة بعض 

الرياضة؟وممارسة الصحية عاداتك بشأن مخاوفك أكبر هي ما ◆

هدفك؟إلى للوصول به للقيام مستعد أنت الذي العمل ما ◆

هدفك؟إلى للوصول تحفيزك مدى ما ◆

هدفك؟إلى للوصول الماضي في جربته الذي ما ◆

ال؟لما و لما نجحت؟ هل ◆

الماضي؟في هدفك إلى الوصول من منعك الذي ما ◆

الغذائية؟عاداتك أو تمارينك على تغييرات إجراء في بالفعل بدأت هل ◆

الذاتيةالكفاءة تعزيز

وتقديم التمرين ، نحو التقدم أو الجهد وتعزيز العمل ، تخطيط ذلك في بما البدني ، للنشاط الذاتية البيئة تعزيز على تعمل التقنيات من العديد أن ثبت لقد

.)2011French & Williams ،  ؛ 2013al.  et Olander ،(االجتماعي والدعم الذاتية ، والمراقبة التعليمات ، 
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محاوالتهم على العمالء مدح يؤدي قد الالحقة. األقسام في الذاتية والمراقبة العمل تخطيط تناول سيتم

الفعل ردود من النوع هذا البدني. النشاط من أعلى ومستويات بالنفس الثقة زيادة إلى األهداف لتحقيق 

 & 2011French ، (العملية في الصغيرة النجاحات على التركيز خالل من التكثيف يعزز اإليجابية 
Williams(.

-التنفيذنوايا -

-المواجهةخطط -

في خاص بشكل مهم هذا والثناء. إيجابية فعل ردود إعطاء المهم فمن مقياس ، أي بتحسين العميل قام إذا

يمكن المهارات. أو التدريبات لبعض إتقاناً حقق قد العميل يكون ال عندما السلوك تغيير من األولى المراحل 

تعزيز إلى أيضاً االجتماعي الدعم على الحصول يؤدي قد لقدراته. العميل تكريس تعزيز على الثناء يساعد أن 

أي على التغلب في الفرد اآلخرين قبل من بالدعم الشعور يساعد قد التمرين. على بالسيطرة العميل شعور 

.)2013al.  et Olander ،(أيضاً عقبات أو نكسات 

تخطيط

لما التخطيط العمالء من التمرين في االنخراط يتطلب سلوك. إلى النوايا ترجمة في التخطيط يساعد أن يمكن

مثاالً بالظهور المالي االلتزام جانب إلى شخصي تدريب موعد تحديد يعد ذلك. سيفعلون وأين سيفعلونه 

التمارين ممارسة على العمالء تشجيع أيضاً ينبغي ذلك ، ومع ما. هدف لتحقيق الخطط وضع على واضحاً 

هذه تعزيز في للمساعدة جيدة استراتيجية هي العمالء مع التخطيط تقنيات مناقشة فإن لذلك ، بأنفسهم ؛ 

السلوكيات.

نوايا . المواجهةخطط و التنفيذ نوايا غالباًاستخدامهما يتم التخطيط سلوك لتغيير تقنيتين استدعاء يتم

نية تكوين خالل من العمل. نحو اإلشارات تحديد خالل من السلوك تدفع محددة خطط هي التنفيذ 

نوايا أظهرت العمل. بعد أو الغداء استراحة أثناء مثل محدد ، بحدث التمرين روتين العميل يربط تنفيذية ، 

البدني.والنشاط التمارين تعزيز في فعاليتها التنفيذ 

وإنشاء الحواجز توقع تتضمن المواجهة خطط فإن التمرين ، يتم وكيف وأين متى إلى التنفيذ نوايا تشير بينما

إيجابية تأثيرات لها المواجهة وخطط العمل خطط من كل أن وجُد . )2005al.  et Sniehotta ،(بديلة خطط 

السلوك لتغيير كأسلوب التخطيط فإن ذلك ، ومع . )2013al.  et Gravel-Belanger ،(البدني النشاط على 

يعانون الذين لألشخاص سلوك إلى الحسنة النوايا التخطيط يترجم ال المثال ، سبيل على للجميع. فعاالً ليس 

لذلك ، . )2016al.  et Zhou ، ؛ 2009al.  et Lippke ، ؛ al. 2012) et Koringالذاتي اإلدمان ضعف من 

تحديد فإن ذلك ، على عالوة التغيير. في التأمل مرحلة في لألفراد مثالية التخطيط حول المناقشة تكون ال قد 

لفت خالل من الذات اكتفاء من يقلل قد الرياضة ممارسة يستطيع ال العميل تجعل التي واألسباب الحواجز 

.)2011French & Williams ، (المحتملة الفشل حاالت إلى االنتباه 

تدريبيةنصيحة -

محدد بسلوك خطتهم ربط على تشجيعهم في فعالة تنفيذ نية تطوير في الجدد  tnessعمالء طرق إحدى تتمثل

يريد العمالء أحد أن لنفترض المثال ، سبيل على فيه. التمرين يريدون الذي الزمني اإلطار خالل بالفعل موجود 

جدولة تقترح قد العمل. إلى الذهاب قبل الماء من أكواب ببضعة دائماً اليوم ويبدأ الصباح في الركض يبدأ أن 

األول الكأس فنجان من أنتهي أن بمجرد "األمر ، لهذا العميل تنفيذ نية تكون قد األول. الكوب بعد للركض وقت 

المحددة النية يكرر أن عميلك من اطلب  ."دقيقة20 لمدة السريع العدو رياضة لممارسة سأذهب بي ، الخاص 

بالخطة.االلتزام على تساعده أن يمكن تعويذة باعتبارها جلسة كل نهاية قبل مرات ثالث 

-
-
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الذاتيةالمراقبة

تدفعهم التي الخارجية المحفزات بتحديد لألفراد الذاتية المراقبة تسمح األهداف. تلك نحو التقدم وتقييم واقعية أهداف لتحديد الالزمة المعلومات الذاتي الرصد يوفر

وتأثيرات السلوك ، في تساهم التي والظروف ألدائهم ، ينتبهوا لم إذا وسلوكهم نواياهم على التأثير للعمالء يمكن ال . )1991باندورا ، (معينة بطرق التصرف إلى 

جنب إلى جنباً وسلوكياتهم تفكيرهم أنماط مراقبة من العمالء تمكن إذا األهداف. نحو تقدمهم لتقييم يحتاجونها التي المعلومات للعمالء الذاتية المراقبة توفر سلوكهم. 

احتمالية أقل أنهم العمالء يالحظ قد المثال ، سبيل على . )1991باندورا ، (السلوك سالئف يالحظون فقد السلوكيات ، فيها تحدث ال أو تحدث قد التي الظروف مع 

العمالء تشجيع البدنية اللياقة لمتخصصي يمكن ليال.ً جيد نوم على يحصلوا لم إذا أو المالبس ، حزم نسوا إذا العمل ، بعد للذهاب يخططون كانوا إذا الرياضة لممارسة 

السلوك.في المحددة التغييرات حول مالحظات وتدوين حياتهم في األشياء تعديل على 

يومياً مكتوب سجل شكل في الذاتية المراقبة تتم ما عادة تقدمية. أهدافاً ويضعون التحسينات يالحظوا أن المرجح فمن التمرين ، بأداء وثيقاً اهتماماً العمالء أولى إذا

على والحفاظ تقدمهم لتتبع تمرين بسجل االحتفاظ الرياضة يمارسون الذين الجدد العمالء على يجب المثال ، سبيل على تغييره. العميل يحاول الذي للسلوك 

النظام سجل المثال ، سبيل على (الطعام تناول يوميات بدفتر االحتفاظ من كبير بشكل الوزن إنقاص رحلة في األفراد سيستفيد وبالمثل ، البرنامج. أمام المساءلة 

بموضوعية.اليومية الحرارية السعرات مراقبة من يتمكنوا حتى  )4-6الشكل الغذائي ؛ 

الغذائيالنظام سجل عمل ورقة 4-6 الشكل

-

https://nasmu.nasm.org/file.php/10474/Data/assets/CPT7_diet_record_worksheet.pdf
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المالحظات تدوين أو اليوميات تسجيل مثل الذاتية ، للمراقبة فعالة فردية طرقاً العمالء يجد أن المهم من

المجموعات تسجيل إلى باإلضافة المحمولة. أجهزتهم على  tracker tnessتطبيق استخدام أو التقويم على 

التي واألحداث التمرين ، وقت العمالء يدُرج أن أيضاً يقُترح التمرين ، ومدد واألوزان ، والتكرار ، التقليدية ، 

سجالت توفر بها. استمتعوا التي والتمارين وبعده ، التمرين قبل شعروا وكيف التمرين ، قبل حدثت 

يلي:ما ذلك في بما مزايا ، عدة للعميل الذاتية المراقبة 

-النفسحديث -

التكثيفتعزز أن يمكن والتي الوقت ، بمرور التقدم لمراقبة فرصة ◆

السجلرؤية سيطلب  tnessأخصائي أن يعلم العميل كان إذا المساءلة ◆

التمرينتسهيالت أو العوائق تحديد في تساعد أن يمكن والتي السلوك ، بسالئف الوعي ◆

 BCTلعبة هي الوقت إدارة للعمالء. الوقت إدارة تقنيات بعض توفير أيضاً البدنية اللياقة لمتخصصي يمكن

(أفضل بشكل وقتهم إدارة كيفية الناس تعليم خالل من البدني النشاط على إيجابية تأثيرات لها أخرى 
، 2011French & Williams( . يلي:ما الوقت إلدارة الشائعة االستراتيجيات بعض تتضمن

أوالًأهمية األكثر المهام واستكمال اليومية المهام أولويات تحديد ◆

واالحتياجات المتوقعة غير لألحداث مفتوحة العمل ساعات إبقاء واحدة ؛ لمرة طلب كل قبول عدم ◆

الشخصية

متكررةعادات إلى الرئيسية المهام تحويل ◆

الهامةالمهام بين  buerوقت جدولة ◆

التنظيمأنظمة تنفيذ ◆

الضروريةغير المهام على القضاء ◆

االجتماعيةالوسائط موجزات عبر التمرير مثل الفارغة األنشطة في تقضيه الذي الوقت تحديد ◆

المعرفيةاالستراتيجيات
إلى تهدف البدني. والنشاط التمارين تجاه ومواقفه العميل أفكار لتغيير المعرفية االستراتيجيات تسُتخدم

هذه تتضمن األداء. وأحياناً وااللتزام الحافز لزيادة ما نشاط في ما شخص بها يفكر التي الطريقة تغيير 

الذهنية.الصور واستخدام والذهن ، النفس ، عن اإليجابي الحديث اإلستراتيجيات 

اإليجابيالذاتي الحديث

التمرين. تجاه والسلبية السلبية األفكار من الكثير هناك يكون قد الرياضة ، يمارس جديد لشخص بالنسبة

إنه أو الوقت ، من الكثير يستغرق للغاية ، صعب إنه بذلك ، القيام يمكنني ال األفكار ، هذه بعض تتضمن 

على التغلب في العمالء لمساعدة محددين بأمرين القيام المعتمدين الشخصيين للمدربين يمكن للغاية. مؤلم 

من شكل هو النفس حديث إيجابيالنفس. مع إيجابي حديث تطوير على مساعدتهم هو األول سلبياتهم. 

الذات.ثقافة من يزيد الذي والمحفز التشجيعي الداخلي الحوار أشكال 

-
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المالحظات تدوين أو اليوميات تسجيل مثل الذاتية ، للمراقبة فعالة فردية طرقاً العمالء يجد أن المهم من

المجموعات تسجيل إلى باإلضافة المحمولة. أجهزتهم على  tracker tnessتطبيق استخدام أو التقويم على 

التي واألحداث التمرين ، وقت العمالء يدُرج أن أيضاً يقُترح التمرين ، ومدد واألوزان ، والتكرار ، التقليدية ، 

سجالت توفر بها. استمتعوا التي والتمارين وبعده ، التمرين قبل شعروا وكيف التمرين ، قبل حدثت 

يلي:ما ذلك في بما مزايا ، عدة للعميل الذاتية المراقبة 

-النفسحديث -

التكثيفتعزز أن يمكن والتي الوقت ، بمرور التقدم لمراقبة فرصة ◆

السجلرؤية سيطلب  tnessأخصائي أن يعلم العميل كان إذا المساءلة ◆

التمرينتسهيالت أو العوائق تحديد في تساعد أن يمكن والتي السلوك ، بسالئف الوعي ◆

 BCTلعبة هي الوقت إدارة للعمالء. الوقت إدارة تقنيات بعض توفير أيضاً البدنية اللياقة لمتخصصي يمكن

(أفضل بشكل وقتهم إدارة كيفية الناس تعليم خالل من البدني النشاط على إيجابية تأثيرات لها أخرى 
، 2011French & Williams( . يلي:ما الوقت إلدارة الشائعة االستراتيجيات بعض تتضمن

أوالًأهمية األكثر المهام واستكمال اليومية المهام أولويات تحديد ◆

واالحتياجات المتوقعة غير لألحداث مفتوحة العمل ساعات إبقاء واحدة ؛ لمرة طلب كل قبول عدم ◆

الشخصية

متكررةعادات إلى الرئيسية المهام تحويل ◆

الهامةالمهام بين  buerوقت جدولة ◆

التنظيمأنظمة تنفيذ ◆

الضروريةغير المهام على القضاء ◆

االجتماعيةالوسائط موجزات عبر التمرير مثل الفارغة األنشطة في تقضيه الذي الوقت تحديد ◆

المعرفيةاالستراتيجيات
إلى تهدف البدني. والنشاط التمارين تجاه ومواقفه العميل أفكار لتغيير المعرفية االستراتيجيات تسُتخدم

هذه تتضمن األداء. وأحياناً وااللتزام الحافز لزيادة ما نشاط في ما شخص بها يفكر التي الطريقة تغيير 

الذهنية.الصور واستخدام والذهن ، النفس ، عن اإليجابي الحديث اإلستراتيجيات 

اإليجابيالذاتي الحديث

التمرين. تجاه والسلبية السلبية األفكار من الكثير هناك يكون قد الرياضة ، يمارس جديد لشخص بالنسبة

إنه أو الوقت ، من الكثير يستغرق للغاية ، صعب إنه بذلك ، القيام يمكنني ال األفكار ، هذه بعض تتضمن 

على التغلب في العمالء لمساعدة محددين بأمرين القيام المعتمدين الشخصيين للمدربين يمكن للغاية. مؤلم 

من شكل هو النفس حديث إيجابيالنفس. مع إيجابي حديث تطوير على مساعدتهم هو األول سلبياتهم. 

الذات.ثقافة من يزيد الذي والمحفز التشجيعي الداخلي الحوار أشكال 

-
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من شكل هو النفس عن السلبي الحديث النفس. عن السلبي حديثهم تجاوز على مساعدتهم هو والثاني

القائمة النفسمع السلبي الحديث تقليل طرق تتضمن الشخص. قدرات ينتقد الذي الداخلي الحوار أشكال 

ببيانات واستبداله السلبي الداخلي السرد تحديد ممارسة هو العكسي اإلدراج تقنية. وقف ال و العكسية 

المرغوب غير السلبي التفكير أنماط على التعرف عند عال ٍبصوت  "توقف"لقول أسلوب هو التوقف إيجابية. 

األفكار تحويل في العكسي اإلدراج يساعد بينما المفرغة السلبية الحلقة كسر في التوقف يساعد معاً ، فيها. 

حالة من العميل تدريب البدنية اللياقة لمحترفي يمكن كيف حول األمثلة بعض تتضمن إيجابية. أفكار إلى 

يلي:ما إيجابية أكثر حالة إلى سلبية 

-العكسيةالقائمة -

-وقف-

-المعرفياالندماج -

-مصور-

-المظهرصور - تكون قد سلبية أفكار بأي قائمة وضع خالل من لديهم السلبي التفكير عملية إدراك على العمالء ساعد ◆

الحديث ومحتوى بتكرار الوعي تحسين في بسجل االحتفاظ يساعد أن يمكن التمرين. تجاه لديهم 

.)2009وآخرون ، هاردي (السلبي الذاتي 

على التمرين. في يستخدمونها قد التي اإليجابية األفكار من بقائمة الخروج على العمالء ساعد ◆

ذلك.على وسأبقى االستمرار ، ويمكنني بذلك ، القيام يمكنني المثال ، سبيل 

إلى السلبية األفكار تلك وترجمة السلبية ، األفكار تلك ووقف السلبية ، األفكار مالحظة على العمالء ساعد ◆

ولدوها.التي اإليجابية األفكار قائمة من إيجابي شيء 

هو من تمثل وال الواعي العقل وخارج داخل تظهر أشياء ببساطة إنها أفكار. مجرد األفكار أن العمالء ذكر ◆

عليه.قادراً يكون ال أو يكون قد ما أو الشخص 

النفس.مع سلبياً حديثاً يظهرون عندما بأهدافهم العمالء ذكرّ ◆

-الطاقةصور -

الحديث مع مشكلة يكون أن ويمكن ألفكارهم الدقيق المحتوى الناس يعتقد عندما يحدث المعرفي االندماج

يجب خاطئة ، أم صحيحة السلبية األفكار كانت إذا ما حول المجدي غير النقاش من بدال ًالسلبي. الذاتي 

العمل على العميل لمساعدة التحفيزية المقابالت تقنيات استخدام التدريب مجال في المتخصصين على 

فهل صحيحة ، الفكرة هذه تركت إذا "العمالء ، اسأل المثال ، سبيل على العقلية. الحواجز خالل من 

للفكر السلبية القيمة إدراك على لمساعدتهم الطرق إحدى هي  "أهدافك؟إلى الوصول في ستساعدك 

ألنفسهم.

مصور

للعمالء يمكن التمرين. في المشاركة تعزز أو تدعم وخبرات موقف تخيل عملية هي مصور العقلية باستخدام

أدائهم على ذهنياً التدريب يمكنهم أكبر. بتكثيف البدني النشاط أو التمرين من يقتربون أنفسهم تخيل 

الصور تحسن قد المستمر. التحفيز في للمساهمة إيجابية نتائج تخيل ويمكنهم إيجابية ، ونتائج بمشاعر 

. )2007Chandler-Munroe & Kossert ، (القلق تقليل خالل من أو مباشر بشكل إما الذاتي ، التكثيف 

أفضل.أداء ًويحققوا التكثيف يكتسبوا أن أعلى أداء بمستوى ذهنيا ًأنفسهم يتخيلون الذين للعمالء يمكن 

(التمرين برنامج من عليه سيحصلون لما بهم الخاصة النتائج توقعات لتعزيز أيضاً الصور العمالء يستخدم قد
 ، 2007Chandler-Munroe & Kossert(  المختلفة.التصوير تقنيات من متنوعة مجموعة يستخدمون وقد

الصور إلى يشير الطاقة صور بالصحة. المتعلقة النتائج أو المظهر العميل يتخيل عندما هو المظهر صور

أمارس عندما بالرضا سأشعر المثال ، سبيل على (التوتر وتخفيف الطاقة لزيادة المستخدمة الذهنية 

.)الرياضة

-
-

-
-

-
-
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 & 2007Chandler-Munroe ،  ؛ 2003al.  et Giacobbi ،(التمرين تقنية على التركيز يتضمن تقنية صور
Kossert( . اإلنفاق وتنظيم التكثيف وتعزيز للتركيز الصور استخدام أيضاً للعمالء يمكن) ، 2007Chandler-

Munroe & Kossert( . أخصائي يعمل أن بمجردtness  من وناجحة إيجابية قطعة لتطوير العميل مع

تكون لكنها وقت ، أي في الصور استخدام للعمالء يمكن الستخدامها. األوقات أفضل تحديد يجب الصور ، 

الرياضة.ممارسة تجاه اإليجابية أو بالحافز فيه يشعرون ال قد وقت خالل خاص بشكل فعالة 

-تقنيةصور -

-مخدر-

التنفيس

لمساعدة يستخدم استفزاز تقنيةصعباً. أمراً الدافع يكون أن يمكن الرياضة ، لممارسة جديد لشخص بالنسبة

البدنية اللياقة لمتخصصي يمكن التمرين. قبل والحيوية والمشاركة واإليجابية بالحماس الشعور على العمالء 

العقلية تعمل الرياضة. لممارسة الالزمة اإليجابية الطاقة لتطوير الالزمة والمهارات بالمعرفة العمالء تزويد 

في أخرى لمواقف والتحفيز اإلثارة على للحصول بالفعل العمالء يستخدمه الذي الداخلي الحوار تطوير على 

حياتهم

إيجابي مكان في وتجعلهم تثيرهم الموسيقى من معينة أنواع العمالء لدى يكون قد المثال ، سبيل على

العمالء يساعد أن يمكن وأثناءه التمرين قبل الموسيقى من النوع هذا إلى االستماع فإن وبالتالي ، وحيوي. 

مشاهدة العميل قلق تثير قد التي األخرى األمثلة تشمل أن يمكن الجلسة. من استفادة أقصى تحقيق على 

البدنية اللياقة محترفو يواصل أن يجب متخصص. إحماء روتين تنفيذ أو الرقص أو تحفيزية فيديو مقاطع 

من للتأكد مهم هذا بالذهول. يشعرون جعلهم في فعالية األكثر األشياء تلك حول العمالء مع محادثات إجراء 

التمرين.ببرنامج يلتزمون سوف أنهم 

التفاعليالنص إظهارااللتزامممارسة لتعزيز استراتيجيات

-
-
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األوليةالجلسة
يتطلب العمالء. مع دائمة عالقات بناء على  tnessصناعة في النجاح يعتمد

أثناء أهدافهم. أهمية سبب على والتعرف العمالء مع الوقت قضاء هذا 

عالقتهم مواصلة يريدون كانوا إذا ما غالباً العمالء سيقرر األولية ، االستشارة 

سيتم أنه العمالء يشعر أن بمكان األهمية من لذلك ، . tnessأخصائي مع 

تقييم ذلك يتضمن األولى. الجلسة بعد العودة أرادوا إذا احتياجاتهم تلبية 

والتعاون الدعم ، وإظهار واالستماع ، أهدافهم ، وفهم للتمرين ، استعدادهم 

فردي.تمرين برنامج إلنشاء معهم 

مع السابقة تجاربهم عن العمالء اسأل للتغيير ، االستعداد تقييم إلى باإلضافة

إذا الماضي؟ في لهم بالنسبة أفضل كان الذي وما أعجبهم شيء أكثر ما التمرين. 

عما فاسألهم قبل ، من معتمدين شخصيين مدربين مع عملوا قد العمالء كان 

معهم.العمل في يعجبهم لم وما أعجبهم 

Shutterstock.com/  Wavebreakmedia

التمرين خبرات وتغطية واضحة ، وأهداف العميل ، لدى تكون قد صحية مخاوف أي المعتمد الشخصي المدرب يناقش أن يجب األولية ، االستشارة نهاية قبل

للبدء.العميل استعداد ويقيم العملية عليه ستبدو الذي الشكل ينقل أن المعتمد الشخصي المدرب على يجب البرنامج ، تصميم بمجرد للعميل. خطة ووضع السابقة ، 

أو شخصياً ، (المناسبة التوصيل قناة بشأن قرار اتخاذ هو العملي التطبيق من وجزء  ، )2014Kok ، (عملي تطبيق إلى ترجمة إلى وتحتاج عامة بطبيعتها ،  ، BCTsتعد

فهم قبل تغييره العميل يريد ما المعتمد الشخصي المدرب يعرف أن يجب لذلك ، . )االجتماعيالتواصل وسائل على منشورات أو إلكتروني ، بريد أو نصية ، رسالة 

استعداد على اعتماداً  BCTsتنفيذ إلى يحتاج قد الذي المعتمد الشخصي للمدرب توجيهاً ستعطي ألنها حيوياً ، أمراً األولية العميل استشارة تعتبر تغييره. كيفية 

للتغيير.العميل 
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الصحيةالمخاوف مناقشة
لذلك ، المستقبل. في تمرين لبرنامج للتخطيط األهمية بالغ أمر الحالية ، الصحية الحالة مشكلة أو اإلصابة عن الناجمة القيود كانت سواء العميل ، صحة مخاوف فهم

بالمخاوف التمرين نظام ربط على القدرة تكون أن يمكن األولية. االستشارة من كجزء الصحية المشكالت تغطية الصحية الرعاية مجال في المتخصصين على يجب 

على األولى. الجلسة قبل الصحي التاريخ استبيان العمالء سيكمل األحيان ، من كثير في للعميل. والمواقف اإليجابية النتائج توقعات وتحسين محفزاً للعميل الصحية 

قد صحية مخاوف أي ومناقشة مراجعة المهم من يزال ال أنه إال النادي ، عضوية في االشتراك أثناء أو اإلنترنت عبر بالفعل ذلك فعلوا قد يكونون قد أنهم من الرغم 

أي هناك كان إذا عما الصحية الرعاية مجال في المتخصصون يسأل أن دائماً األفضل من لذلك قلق ، مصدر ذكر أيضاً نسوا قد العمالء يكون قد شخصياً. لديهم تكون 

به.دراية على يكونوا أن يجب آخر شيء 

اللياقةأهداف توضيح
تحفيز خالل من األداء تنشيط على األهداف تعمل الصحية. أهدافهم حول العمالء مع التحدث المهم من الصحية ، المخاوف ومناقشة جيد أول انطباع تكوين بعد

2002 ، (أهدافهم تحقيق في تساعدهم أن يمكن التي الصلة ذات والمعلومات السلوكيات إلى االنتباه وتوجيه الوقت ، مرور مع واالستمرار الجهد ، بذل على الناس 

Latham & Locke( . العمالء ، لهؤالء بالنسبة الذاتية. باألهداف أيضاً الغامضة األهداف تعُرف االعتبار. في للغاية سامية أو غامضة أهداف العمالء لدى يكون قد

مركزة.ونتائج عملية أهداف خالل من التوقعات إدارة يجب 

استخدام إلى  tnessمحترفو يحتاج لذلك ، هدفهم. تحقيق عليه سيبدو عما واضحة فكرة العمالء لدى يكون بحيث للقياس قابل هدف هدف لكل يكون أن المهم من

عما العمالء سؤال هي تحديداً أكثر شيء على الغامضة األهداف لتركيز البسيطة الحيل إحدى يقصدونه. ما تفسير محاولة من بدال ًالعمالء ، يعنيه ما لتوضيح التعليمات 

عما العميل يسُأل أن فيجب الوزن ، إنقاص هو األهداف أحد كان إذا المثال ، سبيل على هدفهم. إلى الوصول تم إذا تحقيقه على قادرين سيكونون أنهم يعتقدون 

العميل سيساعد للنتيجة فرعي هدف إلى - أسرع ميلين تشغيل مثل - المحددة المحتملة القدرة تلك تحويل يمكن ذلك ، بعد به. القيام من الوزن هذا فقدان سيمكنه 

بحلولالميالن تشغيل وقت لتحسين هدفاً حدد الحالة ، هذه في الصحيح. المسار على البقاء على 

وواضحة.محددة نهائية لعبة مع أجله ، من للعمل ملموساً شيئاً توفر ثانية 20

في النظر إعادة كيفية لمناقشة وقت تحديد الضروري من لذلك مختلفة ، بمعدالت جميعاً العمالء سيتقدم متكرر. بشكل والتعديل المراجعة إلى أيضاً األهداف تحتاج

إدارة على العمالء مساعدة األمر. لزم إذا األهداف حذف أو أهداف إضافة أو األهداف مراجعة المقبول من أنه يعرفون العمالء تدع أن المهم من تقييمها. وإعادة األهداف 

الصحيح.المسار على إلبقائهم ضروري أمر متكررة مالحظات وتقديم توقعاتهم 

السابقةالتمرين تجارب مراجعة
حل تقديم يؤدي فقد قبل ، من التمرين خطة تنجح لم إذا والضراء. السراء في التمرين ، في الحالي الفرد رأي على بالتمرين يتعلق فيما السابقة التجربة تؤثر أن يمكن

وما به ، يستمتعون ال أو به يستمتعون العمالء كان ما لمعرفة السابقة التمرين لخبرة فهم اكتساب الضروري من لذلك ، عكسية. نتائج إلى العميل إلى مماثل 

يمارسون كانوا عندما بشدة شعروا كيف يسُألوا أن يجب حالياً. يفعلونه وما تمارينهم تاريخ حول العمالء إلى التحدث هذا يتطلب معهم. ينجح ولم نجح أنه يعتقدون 

أسئلة بعض البدنية اللياقة اختصاصيو يطرح قد أخرى. مرة انتظاماً أكثر بشكل الرياضة ممارسة خالل من تحقيقه في يأملون الذي وما الحالي بالوقت مقارنة ًالرياضة 

ذلك:في بما المتابعة ، 

الرياضة؟لممارسة اليوم في وقت أفضل هو ما ◆

الفصل؟في أم بمفردك الرياضة ممارسة في نجاحاً أكثر كنت هل ◆

التمرين؟في السابقة تجربتك في إيجابية األكثر الجانب هو ما ◆

استقالتك؟إلى أدى الذي ما ◆
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الذي وما جيدة السابقة التدريبية خططهم كانت عما تسألهم أن المهم من يجعل هذا الماضي. في  tnessفي آخرين متخصصين مع أيضاً عملوا قد العمالء يكون قد

للعمالء المهم من واجهوها. ربما التي العوائق عن العمالء واسأل الرياضة ممارسة في السابقة المحاوالت فشل سبب عن معلومات خذ التجربة. في أكثر أعجبهم 

خطط وضع على العمالء مساعدة المعتمدين الشخصيين للمدربين يمكن المحتملة ، الحواجز توقع خالل من الحالية. التمرين عادات تعطل قد التي الحواجز تحديد 

أو التمتع ، عدم أو الحافز ، إلى االفتقار أو الوقت ، ضيق مثل التمرين ، بمحددات مرتبطة الناس يواجهها التي الحواجز تكون أن المحتمل من الحواجز. على للتغلب 

فردياً.نهجاً العميل يحدده حاجز كل يتطلب أن المحتمل من الدعم. نقص أو اإلصابة ، أو التكافؤ ، عدم أو الملل ، 

البرنامجإنهاء
العميل قدرة مدى تقييم إلى الصحية الرعاية أخصائي يحتاج السابقة ، التمرين وخبرة واألهداف ، للعميل ، الذاتية الصحية بالمخاوف جيد إحساس اكتساب بعد

واضحة معلومات توفر التي  )12و 11 الفصلين في مناقشتها تمت (متنوعة تقييمات باستخدام  NASMتوصي ذلك ، لتحقيق التمرين. انطالق نقطة تحديد على 

التمرين.برنامج تصميم سيوجه والموضوعية الذاتية المعلومات بين الجمع إن تماسكها. ومستوى العميل حركة جودة حول وموضوعية 

قد األولية ، الجلسة خالل إلنجازه الكثير وجود مع بهم. الخاصة األولى التدريب جلسة خالل للعمالء وتقديمه األولية االستشارة انتهاء بعد التمرين برنامج تصميم يجب

تخصيصه سيتم برنامجهم أن للعمالء توضيح يتم أن يجب لذلك ودراسة ، دقيقاً تفكيراً الفردية  tnessخطط تتطلب ذلك. بعد بذلك للقيام كاف ٍوقت هناك يكون ال 

القادمة.المرة في وصولهم عند وينتظرهم 

العمليةتوقع على العمالء مساعدة

العميل مع التحدث المعتمد الشخصي المدرب على يجب األول ، االجتماع نهاية في ترويعاً. أقل التمرين جعل إلى ذلك بعد سيأتي وما العملية فهم يؤدي أن يمكن

التالية:الموضوعات حول 

التمرين؟برنامج لمواصلة مستعدون هم هل ◆

مناقشته؟تمت شيء أي حول المعلومات من مزيد على الحصول في يرغبون هل ◆

بمفردهم؟إضافي بشكل الرياضة لممارسة إليه يحتاجون ما كل لديهم هل ◆

أخرى؟مخاوف أو أسئلة أي لديهم هل ◆

تدريبيةنصيحة -

االعتبار:في هذه التحقق قائمة ضع العمالء ، أحد مع األولى جلستك أثناء

الصحية.المخاوف مناقشة 1.

.tnessأهداف توضيح 2.

السابقة.العملية الخبرات استعراض 3.

شامل. tnessتقييم إجراء 4.

توقعات وقدم التالية جلستك في عميلك إلى البرنامج قدم ذلك ، بعد جمعها. تم التي المعلومات جميع على بناء ًتمرين برنامج صمم العميل ، ويغادر االنتهاء بمجرد

العملية.توقع من يتمكن حتى واضحة 

النادي في األشخاص من المزيد عرفوا إذا الراحة من بمزيد دائماً العمالء سيشعر المنشأة. في آخرين أعضاء إلى العمالء تقديم يجب أمكن ، إذا ذلك ، إلى باإلضافة

للمزيد.يعودون ويجعلهم حافزهم يعزز أن شأنه من بالمجتمع أكبر شعور تعزيز على يساعد مما الصحي ، 
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التعلمأهداف
من: tnessأخصائي سيتمكن الفصل ، هذا من االنتهاء عند

العصبي.للجهاز األساسية والوظيفة األساسي الهيكل حدد ◆

بها.المرتبطة والوظائف والمفاصل العظام أنواع تصنيف ◆

العضلي.الجهاز ووظيفة بنية لخص ◆

البشرية.الحركة نظام مكونات من مكون كل على التمرين تأثيرات على التعرف ◆
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-)(HMSالبشرية الحركة نظام -البشريةالحركة نظام في مقدمة

والجهاز العصبي الجهاز اإلنسان: جسم داخل أنظمة لثالثة الوظيفي التكامل خالل من اإلنسان حركة تتحقق

  .2016al ،(بشرية حركة إلنتاج معاً تعمل أن ويجب مترابطة الثالثة األنظمة هذه العضلي. والجهاز الهيكلي 

et Chu( . البشرية الحركة نظام مكوناتأحد كان إذاHMS)(  األنظمة على سيؤثر فإنه صحيح ، بشكل يعمل ال

في المتخصصون يفهم أن المهم من لذلك ، . )2013al.  et Sueki ،(الحركة على النهاية في ويؤثر األخرى 

tness  اقتصادية.حركة إلنتاج حركية سلسلة ملفوتشكيل معاً ، األنظمة عمل كيفية

-الحركيةالسلسلة -

البدنيةاللياقة أخصائي توقعات
دقيق تقييم إلدارة األعضاء وظائف وعلم بالتشريح عملية معرفة  tnessأخصائي لدى يكون أن يجب

 tnessببرنامج يتعلق فيما العميل لدى تكون قد أسئلة أي على واإلجابة للبرنامج ، آمنة وتمارين للسمنة ، 

تمرين في تشارك التي العضالت بخصوص أسئلة العميل لدى يكون قد المثال ، سبيل على به. الخاص 

من متنوعة مجموعة على بدقة لإلجابة الدموية. واألوعية القلب لتدريب الفسيولوجية الفوائد أو محدد 

يحتاج بها ، تعمل التي بالطريقة التمرين تقنيات عمل لسبب أفضل فهم إلى باإلضافة العمالء ، أسئلة 

والعضلية.والهيكلية العصبية األجهزة ووظيفة لهيكل أساسي فهم إلى البدنية اللياقة مجال في المتخصصون 

-
-
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-العصبيالجهاز -مساعدرمز -

حركية سلسلة و البشريةالحركة نظام الشروط

إلى الحركية السلسلة مصطلح يشير مترادفة. 

والمفاصل والعظام العضالت ارتباط كيفية 

(حركة إلنشاء  )سلسلةتشكيل (معاً واألعصاب 
القرفصاء ، أثناء المثال ، سبيل على . )حركية

والقدموالكاحل والركبة الورك من كل يتحرك 

أخصائي يدرك أن يجب الحركة. إلنجاز معاً

تؤثر أن يمكن واحد مفصل في الحركة أن الشد 

السلسلة داخل األخرى المفاصل حركة على 

في لمشكلة يكون أن يمكن وبالمثل ، الحركية. 

مما  ، "الدومينوتأثير "الجسم من ما منطقة 

أيضاً.أخرى نقاط في مشاكل يسبب 

-عصبون-

العصبيالجهاز
العصبي للجهاز اإلنسان. جسم داخل المعلومات تنقل متخصصة أعصاب شبكة هي العصبي الجهاز ال

اإلنسان حركة وتحفيز لدماغنا ،  )والذوقوالبصر األلم مثل (الحسية المعلومات توفير مثل عديدة ، وظائف 

األسالك أساساً العصبي الجهاز يمثل واألعضاء. القلب عمل على والحفاظ العضالت ، تقلصات خالل من 

البشرية.اآللة تشغل التي التشغيل وبرامج 

العصبيالجهاز تشريح
الخاليا تسمى المتخصصة الخاليا من شبكة من ويتكون الرئيسية الجسم أجهزة أحد هو العصبي الجهاز

. )2017Karemaker ، (اإلنسان جسم داخل اتصاالت شبكة وتوفر اإلشارات ، وتنسيق تنقل التي العصبية 

. )5-1الشكل (العصبي للجهاز الوظيفية بالوحدة إليها يشار ما وغالباً متخصصة خلية هي العصبية الخاليا ال

على القدرة العصبي للجهاز الخاليا هذه توفر العصبي. للجهاز المعقدة البنية العصبية الخاليا مليارات تشكل 

خالل من ونقلها المعلومات بمعالجة العصبية الخاليا تقوم الخارجية. البيئة مع وكذلك نفسه ، مع التواصل 

الدماغ يشمل والذي العصبي ، الجهاز جوهر العصبية الخاليا تشكل والكيميائية. الكهربائية اإلشارات 

.)2016وآخرون ، وين وير (الطرفية واألعصاب الشوكي والحبل 

العصبون5-1 الشكل

-
-
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من العصبية الخاليا تتكون الجسم. أعصاب معاً العصبية الخاليا من العديد اندماج يشكل جماعي ، بشكل

في الخلية جسم يحتوي الخاليا ، كل مثل والتشعبات. عصبي ، محور الخلية ، جسم رئيسية: أجزاء ثالثة 

من أسطواني إسقاط هو العصبي المحور . الميتوكوندريامثل، العضياتوغيرها نواة أعلى العصبية الخلية 

. ء)واألعضاالعضالت ( eectorمواقع أواألخرى العصبية الخاليا إلى العصبية النبضات ينقل الخلية جسم 

من أخرى أجزاء إلى الشوكي والحبل الدماغ من االتصال يوفر العصبية الخاليا من جزء هو العصبي المحور 

  .2016al ،(العصبية الخاليا إلى أخرى مرة وترسلها األخرى الهياكل من المعلومات التشعبات تجمع الجسم. 

et Wehrwein(.

النبضات نقل في للمساعدة كهربائية شحنة لها التي المعادن أو الشوارد ديمومة العصبي الجهاز يتطلب

الصوديوم هي العملية هذه في المشاركة األساسية األربعة اإللكتروليتات الجسم. أنحاء جميع في العصبية 

وظيفة إلنتاج اإللكتروليتات من كافية مستويات على الحفاظ يجب والماء. والمغنيسيوم والبوتاسيوم 

.)2020al.  et Kenney ،(المناسبة األعصاب 

مساعدرمز -

رئيسية:أجزاء ثالثة من العصبية الخاليا تتكون

والعضياتالنواة على يحتوي الذي الخلية جسم 1.

العصبيةالرسائل ويحمل الخلية جسم من يمتد أسطواني نتوء وهو العصبي ، المحور 2.

األخرىالعصبية الخاليا من الرسائل تتلقى التي الهياكل وهي التشعبات ، 3.

والمحيطيالمركزي العصبي الجهاز
الجهاز الالمحيطي. العصبي والجهاز المركزي العصبي الجهاز مترابطين: قسمين من العصبي الجهاز يتكون

نشاط تنسيق في األساسية وظيفته وتتمثل الشوكي ، والنخاع الدماغ من يتكون  )(CNSالمركزي العصبي 

 )(PNSالمحيطي العصبي الجهاز ال. )2019Varacallo & Ludwig ، ( )5-2الشكل (الجسم أجزاء جميع 
العصبي الجهاز أعصاب الخارجية. والبيئة الجسم ببقية المركزي العصبي الجهاز تربط أعصاب من يتكون 

ثم المعلومات ، ويدمج الحسية ، المدخالت المركزي العصبي الجهاز بها يتلقى التي الطريقة هي المحيطي 

.)2019Varacallo & Ludwig ، (الجسم باقي إلى استجابة يرسل 

-نواة-

-العضيات-

-الميتوكوندريا-
تتفرع التي الشوكية األعصاب من زوجاً 31 و القحفية ، األعصاب من 12 من المحيطي العصبي الجهاز يتكون

هذه تخدم . )2020وآخرون ، كيني ( )5-3الشكل (الحسية والمستقبالت الشوكي ، والحبل الدماغ من 

البصر المثال ، سبيل على (الحسية المعلومات يقدمون أوال ً، رئيسيتين. وظيفتين المحيطية األعصاب 

)الحسيالمسار أي (الهواء مسار عبرالمركزي العصبي الجهاز حتى الجسم بقية من  )والذوقواللمس والرائحة 
.

-المستجيبمواقع -

-الشوارد-

-)(CNSالمركزي العصبي الجهاز -

()PNS-المحيطي العصبي الجهاز -

-الواردالمسار -

قمة ⇧

المحيطيالعصبي الجهاز 5-3 الشكلالمركزيالعصبي الجهاز 5-2 الشكل

-
-

-
-

-
-

-
-
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طريق عبر الجسم باقي إلى المركزي العصبي الجهاز من المعلومات بنقل الطرفية األعصاب تقوم ثانياً ،

eerent ) بين النبضات ينقلون والدماغ. الشوكي النخاع داخل فقط تقع بينية أعصاب . )الحركيالمسار أي

.)2020al.  et Kenney ،(العصبية والخاليا الهوائية العصبونات 

-إفيرنتمسار -

-بينيةأعصاب -

(البيئية المنبهات بتحويل تقوم الجسم أنحاء جميع في موجودة متخصصة هياكل هي الحسية المستقبالت
إلنتاج الشوكي والحبل الدماغ يستخدمها حسية معلومات إلى  )والحركةوالذوق والصوت والضوء الحرارة 

المركزي. العصبي الجهاز إلى المعلومات إلرسال التهوية مسار الحسية المستقبالت تستخدم استجابة. 

كيميائية ، ومستقبالت لأللم ، ومستقبالت ميكانيكية ، مستقبالت إلى الحسية المستقبالت هذه تنقسم 

.)2019Wade ، (ضوئية ومستقبالت 

-الميكانيكيةالمستقبالت -

(لأللم األلم مستقبالت تستجيب  ، )والضغطاللمس (الميكانيكية للقوى تستجيب الميكانيكية المستقبالت
وتستجيب  ، )والذوقالشم (الكيميائي للتفاعل الكيميائية المستقبالت وتستجيب  ، )األلممستقبالت 

اآللية المستقبالت إن القول يمكن . )2018Watkins & Ackerley ، ( )الرؤية(للضوء الضوئية المستقبالت 

المتخصصين.لفهم أهمية األكثر يجعلها مما البشرية ، الحركة بعلم ارتباطاً أكثر 

-
-

-
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العصبيالجهاز أقسام
-الجسديالعصبي الجهاز -

( )5-4الشكل (والالإرادي الجسدي العصبي الجهاز المحيطي العصبي الجهاز من آخران فرعيان قسمان يشمل
 ، 2019Varacallo & Waxenbaum( .المناطق تخدم أعصاب من يتكون الجسديالعصبي الجهاز ال

الحركة.في اإلرادي التحكم عن كبير حد إلى مسؤولة وهي الهيكلية والعضالت الجسم من الخارجية 

العصبيللجهاز  owchartمخطط 5-4 الشكل

معرفتكامتد -

Reexesالعمل في

إلنتاج المحيط العالم حول المعلومات لمعالجة معاً والمحيطي المركزي العصبي الجهازان يعمل

باسم يعُرف ما وهو واع ، وعي أي دون االستجابات هذه تحدث األحيان ، من كثير في هادفة. استجابات 

reex.

ردا الشديدة. بالحرارة الشعور في سيبدأون ساخن ، صديق على غضبهم الناس يضع عندما المثال ، سبيل على

الحرارة ، استشعار - بأكملها الحلقة لجلدهم. المحتمل الضرر أو األلم لتجنب بسرعة أيديهم يسحبون ذلك ، على 

إرسال ثم وخطيرة ، مؤلمة أنها على المعلومات هذه ومعالجة المركزي ، العصبي الجهاز إلى المعلومات ونقل 

المثال هذا على يطُلق تقريباً. فوري بشكل األحداث عن بعيداً اليد وتحريك للتقلص الذراع لعضالت األمر 

.)2013Riley & Eckert ، (االنسحاب  reexاسم حركية استجابة إلنتاج معالجتها تتم التي الحسية للمعلومات 

-
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على (للجسم الالإرادية العمليات تدير التي لألعضاء العصبية المدخالت يزود الالإرادي العصبي الجهاز ال

أن دون األشياء هذه تحدث آخر ، بمعنى . )الهرموناتإنتاج الطعام ، هضم الدموية ، الدورة المثال ، سبيل 

إلى الالإرادي النظام تقسيم يتم ثم الالإرادي. العصبي الجهاز بفضل بوعي فيها التفكير إلى الشخص يضطر 

.السمبتاويالعصبي الجهاز و وديمنمزيد 

-الالإرادي العصبي الجهاز -

-الوديالعصبي الجهاز -

-السمبتاويالعصبي الجهاز -

الصماء الغدد أعضاء إلى ويشير العصبي النشاط زيادة على السمبثاوي العصبي الجهاز يعمل التمرين ، أثناء

ما غالبا واليقظة. والتنفس القلب ضربات معدل من تزيد التي األدرينالين ، مثل الهرمونات ، إلفراز القوية 

في لزيادة تحسبا  )ارتفاعأي ، (إثارة أكثر حالة في الجسم وضع يتم حيث ، ghtأو  ightالعمليةهذه تسمى 

النشاط.

-الحسيةالوظيفة -

-العميقالحس استقبال -

إفراز وقف طريق عن العصبي النشاط تقليل على ويعمل معاكس تأثير له السمبتاوي العصبي الجهاز

يعمل . والهضمالراحة غالباًعليه يطلق ما وهو أكثر ، استرخاء حالة في الجسم يضع هذا المثيرة. الهرمونات 

2019 ، (المحيط العالم مع التفاعالت وإدارة الجسدية الوظائف بين التوازن لتحقيق معاً النظامين كال 

Varacallo & Waxenbaum(.

العصبيالجهاز وظائف
الحسية الوظيفة والحركية. والتكاملية الحسية الوظائف العصبي للجهاز الثالث األساسية الوظائف تشمل

 2019Varacallo ، (الخارجية أو الداخلية البيئة في سواء بالتغيرات الشعور على العصبي الجهاز قدرة هي 

& Ludwig( . يستخدم خارجياً ، عضلي ؛ بتمدد العصبي الجهاز يشعر أن يمكن داخلياً ، المثال ، سبيل على

البيئة حول معلومات لجمع - والسمع واللمس والتذوق والشم البصر - األولية الحواس العصبي الجهاز 

الجهاز إلى المحيطي العصبي الجهاز من والخارجية ، الداخلية الحسية ، الراجعة التغذية تنتقل الجسم. خارج 

الهوائي.المسار عبر المركزي العصبي 

بشكل الشعور على الجسم قدرة وهي ، العميقالحس هي اإلنسان لجسم الرئيسية الحسية الوظيفة

المثال ، سبيل على . )2019Maya-Greenbaum ، (أجزائه لجميع النسبي والموقع العام بتوجهه طبيعي 

تركيز مع ويدهم ذراعهم بوضع الشعور على العميق الحس يساعدهم سلة ، كرة الناس يسدد عندما 

فوق متمركزون أنهم إلدراك أذرعهم إلى ينظروا أن لهم بالنسبة الضروري من ليس السلة. على انتباههم 

تدريب يؤدي أن يمكن المعلومات. تلك الخاصة التحسسية الجسم قدرات توفر الكرة ؛ لتصويب رؤوسهم 

مع التكيف من الجسم وتمكين والوضعية والتنسيق التوازن تحسين إلى التحسس على الجسم قدرات 

تدريب المهم من يصبح لذلك ، معين. موقف ألي مالءمة األكثر الحركة في بوعي التفكير دون محيطه 

المناسبة ،الحركة أنماط تطوير لضمان مؤقت بشكل العصبي الجهاز 

هذاجرب -

يلي:ما جرب أفضل ، بشكل العميق الحس مفهوم لفهم

عينيك.أغمض 1.

رأسك.فوق اليسرى يدك ارفع 2.

رأسك.فوق اليمنى يدك ارفع 3.

الوقت.نفس في جانبيك إلى الذراعين كال أعد 4.

أو شمهما أو ذراعيك رؤية يمكنك ال الخمسة. حواسك استخدام دون المهمة هذه أداء على قدرتك كيفية في فكر

هذا وقت. أي في ذراعيك وضع مكان بالضبط تعرف ما بطريقة لكنك لمسهما ، أو سماعهما أو تذوقهما 

العميق.الحس استقبال هو الجسم بتوجه الداخلي اإلحساس 

أنفك لمس حاول ثم جانبيك على ذراعيك ضع العميق ، التحسس على لقدراتك حقيقي اختبار إلجراء

ذلك؟فعل على قادرا كنت هل عينيك! إغالق مع واأليسر األيمن بمؤشرك  -
-

-
-

-
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القرار باتخاذ للسماح الحسية المعلومات وتفسير تحليل على المركزي العصبي الجهاز قدرة هي تكاملية دالة

المركزي العصبي الجهاز أن تذكر . )2019Varacallo & Ludwig ، (مناسبة استجابة ينتج والذي المناسب ، 

(الجسم استجابة إذن هو المحرك وظيفة الطيران.مسار عبر المحيطي العصبي الجهاز من معلوماته يتلقى 
التمدد عند العضالت تقلص في التسبب مثل المتكاملة ، الحسية المعلومات لتلك  )الدائمالمسار عبر 

الشكل يقدم الرمال. على المشي إلى الرصيف على المشي من االنتقال عند المشي نمط تغيير أو الشديد 

الماء من كوب إلى الوصول مهمة إلكمال معاً تعمل التي والحركية والتكاملية الحسية للوظائف مثاال 5-5ً 

بالعطش.الشعور عند 

والحركيةوالتكاملية الحسية الوظيفة 5-5 الشكل

ميكانيكي

تنقل ثم األنسجة داخل الميكانيكي للضغط تستجيب متخصصة هياكل هي الميكانيكية المستقبالت

للقوى الميكانيكية المستقبالت تستجيب . )2013وآخرون ، دين (الحسية األعصاب عبر اإلشارات 

األعصاب عبر النبضات وتنقل والحركة ، الصوتية والموجات والتمدد والضغط اللمس مثل الخارجية ، 

وعظامنا ، عضالتنا موضع ومراقبة واألصوات اللمس اكتشاف من الجسم تمكن بدورها والتي الحسية ، 

وتشمل المفاصل وكبسوالت واألربطة واألوتار العضالت في الميكانيكية المستقبالت توجد والمفاصل. 

.)2017كارميكر ، 2013 ؛ وآخرون ، دين (المفاصل ومستقبالت جولجي وتر وأعضاء العضالت مغازل 

-تكامليةدالة -

-المحركوظيفة -

-العضالتمغازل -

-تمتدالفعل رد -

 )5-6الشكل (العضالت عضالت مع بالتوازي تعمل العضالت داخل حسية مستقبالت هي العضالت مغازل
عضلة شد يتم عندما . )2013وآخرون ، دين (الطول تغير ومعدل العضالت طول في للتغيير حساسة وهي 

إلى طولها حول المعلومات تنقل بدورها والتي العضلة ، تلك داخل الموجودة المغازل شد أيضاً يتم محددة ، 

العضالت مغازل من المعلومات وصول بمجرد الحسية. العصبية الخاليا خالل من المركزي العصبي الجهاز 

المختلفة.الجسم أجزاء موضع تحديد ذلك بعد يمكنه الدماغ ، إلى 

العضليةالمغازل 5-6 الشكل
قمة ⇧

تمدد آلية. السابق فلوريداإعادةتمتد خاللمن العضالت تقلص تنظيم في أيضاً العضالت مغازل تساعد

لالجسم من طبيعية استجابة هو ريكس 

-
-

-
-



العضالت.في تمدد تحفيز

استجابة تلقي ويتم الشوكي ، الحبل إلى الفور على نبضة إرسال يتم العضلي ، المغزل شد يتم عندما

لمنع وقائية كآلية السريعة العصبية االستجابة تصميم تم ثانية. مللي 2 إلى 1 غضون في العضلة لتقلص 

.)2013al.  et Kistemaker ،(المحتمل العضالت وتلف المفرط التمدد 

قمة ⇧
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- )(GTOجولجي وتر عضو -هذاجرب -

فإن نهايته ، إلى االمتداد يصل عندما العضلة. في يحدث فيما فكر باإلطالة ، فيها تقوم التي القادمة المرة في

من العضالت حماية على يعمل الذي الشد تمدد تمثل  "أكثرتتمدد ال "تخبرك التي الراحة وعدم التوتر مشاعر 

كبيرة.بسرعة أو كثيراً اإلطالة 

-مشتركةمستقبالت -

الهيكل عضالت فيها تدخل التي النقطة عند تقع متخصصة حسية مستقبالت هي جولجي وتر أعضاء

الشكل (التوتر تغير ومعدل العضلي التوتر في للتغيرات حساسون إنهم الهيكلية. العضالت أوتار في العظمي 

7-5( ) ، 2019Nichols & Lyle( . يمنع مما العضالت ، استرخاء إلى جولجي وتر أعضاء تنشيط سيؤدي

العضالت مغازل من كل وظائف تعتبر . )2002تشالمرز ، (المحتملة واإلصابة المفرط اإلجهاد من العضالت 

المرونة.بتدريب يتعلق فيما للغاية مهمة جولجي وتر وأعضاء 

(المفصل في والتباطؤ والتسارع للضغط وتستجيب المفصل ، كبسولة وحول داخل تقع مشتركة مستقبالت
اإلصابة. منع على وتساعد المتطرفة المفاصل أوضاع إلى لإلشارة المستقبالت هذه تعمل . )5-8الشكل 

من الكثير هناك كان إذا المحيطة العضالت في  )تلقائية(مثبطة استجابة بدء على العمل أيضاً يمكنهم 

.)2013وآخرون ، دين (المفصل هذا على الضغط 

مشتركةمستقبالت 5-8 الشكلجولجيوتر عضو 5-7 الشكل

-
-
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-العصبيةالمرونة -العصبيالجهاز حياة دورة

الجسم يمر الطفل ، نمو خالل من البلوغ. سن وحتى الوالدة منذ مستمر بشكل العصبي الجهاز يتطور

(والعقلية  ، )األولىالخطوات اتخاذ المثال ، سبيل على (الجسدية تشمل التي التنموية المعالم من بمجموعة 
 ، )المشاعرإدارة المثال ، سبيل على (والعاطفية واالجتماعية  ، )المشكالتحل المثال ، سبيل على 

قبل من تفتيش كنقاط المعالم هذه تستخدم ما غالباً . )كلماتأوال ًالتحدث المثال ، سبيل على (والتواصل 

.)2016al.  et Scharf ،(الطفل نمو كيفية لتحديد الصحية الرعاية في المتخصصين 

-العصبيةالدوائر -

لدى المركزي العصبي الجهاز نضج يتأثر قد عاماً. 25 إلى 10 سن من النمو في المراهق دماغ يستمر

التغذوية ، والحالة وبعدها ، الوالدة قبل ما وإصابة والبيئة ، الوراثة ، مثل عوامل ، بعدة المراهقين 

.)2013al.  et Arain ،(المبكرة الطفولة أثناء الجراحية والتدخالت واألدوية ، النوم ، وأنماط 

التغيرات أي (العصبية المرونة التطورفي المركزي العصبي الجهاز يستمر بأكملها ، اإلنسان حياة فترة مدار على

جديدة. مهارات اكتساب مع تحدث والتي  ، )العصبيةالوصالت أي (العصبية الدوائر في والتغيرات  )العصبية

ووصالت تغييرات سيحفز دماغه فإن الكرة ، ركل كيفية مراهق طفل تعليم يتم عندما المثال ، سبيل على 

 ، tnessلمحترفي للغاية مهم المفهوم هذا حديثاً. المكتسبة المهارة وتكرار بفهم للطفل تسمح محددة عصبية 

إلى للتقدم مستعداً ويكون التمرين في مهارة أكثر العميل يصبح عندما الدماغ في يحدث ما يعكس ألنه 

الرياضية.األلعاب صالة في الصعبة التحديات من المزيد 

السن ، في الجسم تقدم مع الحياة ، مراحل من مرحلة أي في جديدة أشياء تعلم دائماً للبشر يمكن بينما

الناقل مستويات أن الكالسيكية البحثية الدراسات من العديد وثقت لقد ومعرفي. جسدي تدهور يحدث 

للمخ الجسدي الوزن ينخفض   المبكر. البلوغ بعد 10٪ بنحو تنخفض  )والسيروتونينالدوبامين مثل (العصبي 

هي  )الزهايمرمرض المثال ، سبيل على (العصبية المعرفية والقضايا األربعين ؛ سن بعد عقد لكل 5٪ بنسبة 

لحسن . )2016Coray-Wyss ، 2006 ؛ بيترز ، 2017 ؛ دامواسو ، (أكبر أو عاماً 65 البالغين عند انتشاراً األكثر 

(جسدياً البقاء هو بالشيخوخة المرتبط المعرفي التدهور مواجهة في للمساعدة الطرق أفضل أحد فإن الحظ ، 
، 2017al.  et Macpherson(.

-
-
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-قيادةمهارات -العصبيوالجهاز البدني النشاط

لألنظمة المنسق الجهد خالل من  )الحركةأي (قيادة مهارات بنجاح األداء على األفراد العصبي الجهاز يساعد

الحركية.المهارات اكتساب يجب البدني ، النشاط ألداء والحركية. الحسية الفرعية 

القدرات تطوير ويجب  ، )يمشونوهم األطفال يولد ال (الكامل بالتنسيق البشر يولد ال المثال ، سبيل على

أو األثقال رفع مثل الحركية ، المهارات واكتساب تعلم يتم الحاالت ، معظم في الوقت. بمرور الجسدية 

المتكررة.الممارسة خالل من الدراجة ، ركوب 

اآلليات ترتبط بها. واالحتفاظ جديدة مهارات البشر تعلم كيفية في رئيسياً دوراً العصبي الجهاز يلعب

2013 ، (العصبية والدوائر العصبية المرونة خالل من الدماغ بنمو الحركية المهارات تعلم وراء الكامنة 

Röder & Hötting( . مراحل ثالث من عملية أنها على الحركية المهارات تنمية فهم األفضل من) ، 2012

Ivry & Taylor(:

استراتيجيات ويطورون المهارة أهداف يفهمون إنهم فقط. مهارة العميل يتعلم : )اإلدراكية(1 المرحلة ◆

متسق.غير بأداء ولكن المهارة أداء ويمكنهم الحركة 

المهارة باستعادة يقومون الممارسة ، خالل من المهارة. فهم في العميل يبدأ : )الترابطية(2 المرحلة ◆

خطأ.بأقل المهارة أداء ويمكنهم الحركة واستراتيجية 

بتعديل ويقومون أخطاء بدون باستمرار المهارة يؤدون المهارة. العميل أتقن : )مستقل(3 المرحلة ◆

أخطاء.دون مستقل بشكل المهارة 

تدريبيةنصيحة -

تمارين أو حركات العمالء لتعليم طريق بخريطة المحترف الحركية المهارات لتنمية الثالث المراحل تزود قد

جديدة.

خطوات إلى المهارة وتقسيم بسيطة تعليمات استخدام إلى تحتاج قد  ، )اإلدراكية(األولى المرحلة خالل ◆

الحركة.أهداف فهم من عمالؤك يتمكن حتى أصغر 

الممارسة خالل من عمالئك مهارات تجديد في المساعدة إلى تحتاج قد  ، )الترابطية(الثانية المرحلة خالل ◆

المنتظمة.والتعليقات 

أكبر.بشكل لتحديهم المهارة من جديدة إصدارات عمالئك تعليم من تتمكن قد  ، )مستقل(3 المرحلة خالل ◆

التفاعليالنص إظهارالعصبيالجهاز

-
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-العظميالهيكل نظام -العظميالهيكل نظام

ويدعم ألجسامنا ، والشكل الشكل يوفر إنه الهامة. الوظائف من العديد يخدم العظمي الهيكل نظام ال

(المعادن ويخزن للجسم ، الدم وينتج الحركة ، منه تتكون الذي الهيكل ويوفر الداخلية ، أعضائنا ويحمي 
قد العظمي الهيكل نظام ووظائف ونضج نمو أن مالحظة المهم من . )2018وآخرون ، مور ( )5-9الشكل 

.)2015وآخرون ، هاميل (التغذوية والحالة البدني بالنشاط يتأثر 

-العظامهشاشة -

-المفاصل-

-

العظميالهيكل نظام 5-9 الشكل

صحة على سلبي تأثير لها والتي ، العظامهشاشة في البدني والخمول التغذية سوء يساهم المثال ، سبيل على

اإلنسان حركة من حيوياً جزءاً العظمي الهيكل يعد . )2019Hill & Aspray ، (اإلنسان وحركة العظمي الهيكل 

العظام تشكل األوتار. بواسطة بالعظام العضالت ترتبط العظمي. والهيكل العضلي الجهاز تفاعل خالل من 

تحدث التي المواقع وهي المفاصل باسمالتقاطعات هذه تعُرف الضام. والنسيج بالعضالت متصلة تقاطعات 

.)2015وآخرون ، هاميل (العضالت تقلص نتيجة الحركة فيها 

-
-

-
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-المحوريالعظمي الهيكل -العظميالهيكل أقسام

المحوري العظمي الهيكل الوالزائدي. المحوري العظمي الهيكل أنظمة جزأين: إلى العظمي الهيكل ينقسم

العظمي الهيكل في عظمة 80 من يقرب ما هناك الفقري. والعمود الصدري والقفص الجمجمة من يتكون 

الزائدي العظمي الهيكل الالحوض. وحزام والساقين الذراعين من الزائدي العظمي الهيكل يتكون المحوري. 

206 هناك البشري ، العظمي الهيكل نظام في . )2015وآخرون ، هاميل (عظمة 126 من يقرب ما يشمل 

من أكثر اإلنسان جسم في العظام تشكل اإلرادية. الحركة في تستخدم عظمة 177 من يقرب ما منها عظمة ، 

.)2015وآخرون ، هاميل (مفصل 300 

-الزائديالعظمي الهيكل -

-الرافعات-

-تصميمإعادة -

-العظمناقضات -عظام

تلتصق حيث صلبة قضبان أو الرافعات تعملالعظام أوال ، الحركة. في حيويتين وظيفتين العظام تؤدي

)2015al.  et Tagliaferri ،(الحركة عنه ينتج مما عظمها ، تسحب فإنها العضلة ، تنقبض عندما العضالت. 
أمر وهو الموقف ، إلى يترجم هذا الدعم. توفير هي للحركة بالنسبة للعظام الثانية األساسية الوظيفة . 

.)2018Floyd ، (الجسم على المؤثرة للقوى البيئي للتوزيع ضروري 

-العظمبانيات -

-وولفقانون -

العظامنمو

ارتشاف من تتكون عملية وهي ، تصميمإعادة تسمى عملية خالل من باستمرار العظم يتجدد الحياة ، طوال

أنسجة وإزالة تكسير على تعمل خاصة خاليا هي العظم ناقضات خاصة. خاليا بواسطة العظام بنية وتشكيل 

. )2013al. et Rolfe ،(جديدة عظمية أنسجة وتضع تتشكل خاصة خاليا هي العظم بانيات القديمة. العظام 

العظام إزالة من أسرع العظمي الهيكل إلى جديدة عظام إضافة تتم المراهقة ، وحتى الطفولة فترة خالل 

.)2013al. et Dirckx ،(كثافة وأكثر وأثقل أكبر العظام تصبح لذلك ، ونتيجة القديمة. 

العظام ، كتلة في ذروتها إلى تصل حتى اإلزالة من أسرع بوتيرة العظام تكوين يستمر الناس ، لمعظم بالنسبة

ومن . )2018فلويد ، (العمر من الثالثينيات إلى األفراد فيه يصل الذي الوقت بحلول عادة ًتحدث والتي 

طول على الحدوث إلى يميل ، وولقانون باسموالمعروفة العظام ، تشكيل إعادة أن أيضاً بالذكر الجدير 

تحفز قد المثال ، سبيل على . )2015al.  et Silva-Florencio ،(العظام على الواقع الضغط خطوط 

بأكملها العظام أنحاء جميع في تشكيلها إعادة على  )الفخذ(الفخذ عظام الجري ، أو المشي مثل األنشطة ، 

النشاط.أثناء تقديمها يتم التي الوزن تحمل ضغوط بسبب 

-
-

-
-

-
-

-
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الضعيفة الوضعية محاذاة جانب إلى الصحيحة ، غير التمرين تقنية ستؤدي العظمي. الهيكل نظام صحة على أساسي تأثير لهما المعتاد والوضع التمرين فإن لذلك ،

.)2015al.  et Ailon ،(السائد السيئ الوضع تعزز قد تشكيل إعادة عملية إلى عموماً ، 

تدريبيةنصيحة -

الدراجات ركوب مثل األثقال ، تحمل ال التي األنشطة البناء. إعادة خالل من العظام تقوية على والقفز ، والرقص والركض المشي مثل الوزن ، تحمل تمارين تساعد

من يكون قد ذلك ، ومع الوزن. تحمل تمارين مثل فعال بشكل العظام تقوي ال أنها إال الدموية ، واألوعية القلب وصحة التحمل على القدرة لتحسين فعالة والسباحة ، 

تناسب التي التمارين اختيار التدريب مجال في المتخصصين على يجب وبالتالي ، العظام. قيود من يعانون الذين لألفراد للوزن الحاملة غير التمارين ممارسة المفضل 

وجه.أفضل على عمالئهم وقدرات احتياجات 

العظامأنواع

. )2015وآخرون ، هاميل ( )5-1الجدول (وسمسمانية منتظمة ، غير صغيرة ، قصيرة ، طويلة ، العظمي: الهيكل نظام في العظام من رئيسية أنواع خمسة هناك

تصنيفها.العظام أنسجة ونسبة وحجم شكل يحدد 

العظامأنواع 5-1 الجدول

مثالمميزةصفةالعظامنوع

)الذراععظم أي (العضد ◆متسعةأو منتظمة غير بنهايات طويل أسطواني عمودطويل
)الفخذعظم أي (الفخذ عظم ◆

الرسغرسغ ◆ماحد إلى تكعيبي بشكل ويظهر والعرض الطول في متشابهقصيرة

الكاحلفي الكعب عظم ◆

)الكتفشفرات المثال ، سبيل على (الكتف ◆بهاالعضالت لتعلق عريضة أسطحاً توفر ووقائية رقيقة أسطحمسطحة
)الثديصفيحة أي (القص ◆
ضلوع ◆

)الفقريالعمود أي (الفقرات ◆األخرىالعظام أنواع جميع من نوعها من فريدة ووظيفة شكلعاديغير

أو مفصلية كبسولة في مطمورة مستديرة ، تكون ما غالباً صغيرة ، عظامسمسميد

المفصلفوق الوتر فيها يمر التي األماكن في توجد 

)الرضفةأي (الرضفة ◆
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طويلةعظام

القوة لتوزيع ضرورياً طفيفاً انحناءاً وتظهر شعاع كبير حد إلى تشبه إنها متسعة. أو منتظمة غير عظمية نهايات مع الطويل ، األسطواني بجسمها الطويلة العظام تتميز

العظمية األنسجة من كبيرة كميات لديهم ذلك ، ومع والصالبة. القوة لضمان المدمجة العظام أنسجة من الغالب في الطويلة العظام تتكون . )2018Floyd ، (البيئية 

عظام (والزند والكعبرة  )العلويالذراع عظم (العضد وعظم  )الترقوةعظمة (الترقوة الجسم من العلوي للجزء الطويلة العظام تشمل الصدمات. المتصاص اإلسفنجية 

عظام (والبوال الساق  ، )5-10الشكل ( )الفخذ عظم (الفخذ عظم الطويلة الجسم من السفلي الجزء عظام تشمل حين في  ، )النجرعظام (والكتائب والمشط  )الساعد

.)2015وآخرون ، هاميل ( )القدمإصبع عظام (والكتائب القدم ، مشط  ، )الساق

الطويلةالعظام 5-10 الشكل

التقنيةعلى الحصول -



التقنيةعلى الحصول

الفخذ لعظم عرضياً مقطعاً نرى هنا ، العظمي. الهيكل نظام ووظائف خصائص بعض على الضوء تسليط في المساعدة في مفيد الطويلة العظام لتشريح التفصيلي التحليل

الطويلة:للعظام التالية الداخلية للبنى مرئي مثال على للحصول 

للعظامالمفصلية األسطح يغطي الذي الغضروف : )الهياليني(المفصلي الغضروف ◆

العظاملنمو األساسية المواقع أحد أيضاً وهو الحمراء الدم خاليا ينتج أحمر نخاع على تحتوي التي الطويلة العظام نهاية : )المشاش(المشاش ◆

طويلعظم من رمح جزء الشلل: ◆

بالمشاشالشلل تربط التي الطويلة العظام منطقة المشاشية: صفيحة ◆

النخاعتخزين يتم حيث العظام ألعمدة المركزي التجويف النخاعي: التجويف ◆

)2015وآخرون ، هاميل (للعظام منتجة وخاليا دموية وأوعية أعصاب على ويحتوي لألوتار ، ارتباط موقع ويوفر العظم ، يغطي كثيف عظمي غشاء السمحاق: ◆
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معرفتكامتد -

بين للجدل مثيراً موضوعاً والمراهقين األطفال لدى القوة تدريب كان لطالما

لوح تلف أو نمو إلى تؤدي أن يمكن القوة تمارين أن األساطير إحدى تقول اآلباء. 

القوة تدريب برنامج أن على دليل يوجد ال الحالي ، الوقت في المشاشية. 

تقارير تعُزى اإلصابة. هذه مثل إلى يؤدي والذي للعمر والمناسب جيداً المصمم 

المعدات ، استخدام سوء إلى األول المقام في اإلصابات هذه حول الحالية الحالة 

مؤهل إشراف وجود عدم أو المناسب ، غير األسلوب أو المناسب ، غير الوزن أو 

الهيئات من العديد نشرت الواقع ، في . )2009وماكامبريدج ، دهب (الكبار من 

لألطفال المقاومة تدريب تدعم مواقف بيانات اإلدارية والهيئات الطبية 

  .2009al ، ؛ 2015al.  et Bergeron ، ؛ 2008al.  et Behm ،(والمراهقين 

et Faigenbaum 2014 ، ؛al.  et Lloyd 2008 ،  ؛Stricker & 
McCambridge(.

Shutterstock.com/  LightFieldاستوديوهات

قصيرةعظام

الرسغين رسغ الصدمات. امتصاص لزيادة إسفنجي عظمي نسيج من الغالب في تتكون ما. حد إلى تكعيبي بشكل وتظهر والعرض الطول في القصيرة العظام تتشابه

العظام.من الفئة هذه ر الكاحل وكاحلي  )5-11الشكل (

مسطحةعظام

-2015al.  et Silva ،(اإلسفنجية العظمية األنسجة من بطبقة المحيطة المضغوطة العظام أنسجة من طبقتين من تتكون رقيقة عظام عن عبارة المسطحة العظام

Florencio( . القص عظام العظام تشمل للعضالت. واسعة ربط مواقع وتوفر الداخلية الهياكل العظام هذه تحمي) الشكل ( )الكتفشفرات (والكتف  ، )الصدرعظم

.)2015وآخرون ، هاميل (الجمجمة وعظام  ، )الحوض(والحرقفة واألضالع ،  ، )12-5

الكتفلوح - المسطح العظم على مثال 5-12 الشكلالرسغرسغ - القصير العظم على مثال 5-11 الشكل
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منتظمةغير عظام
-المنخفضات-

األخرى. الفئات خصائص عن تختلف ال فريدة ووظيفة شكل ذات عظام هي المنتظمة غير العظام

هاميل (الوجه عظام وبعض  ، )الذنبعظم (والعصعص والعجز ،  ، )5-13الشكل (الفقرات هذه وتشمل 

.)2015وآخرون ، 

سمسميعظم

فوق الوتر فيها يمر التي األماكن في توجد أو مفصلية كبسولة في مدمجة صغيرة عظام هي السمسم عظام

تتطور والقدمين. اليدين في أيضاً السمسم عظام توجد . )5-14شكل (الرضفة هو شائع مثال المفصل. 

على تعمل . )2015وآخرون ، هاميل (كبير توتر أو احتكاك به موقع في معينة أوتار داخل السمسم عظام 

التلف.من المفصل وحماية المالية الرافعة تحسين 

الرضفة- السمسمي العظم على مثال 5-14 الشكل...فقرات- المنتظمة غير العظام على مثال 5-13 الشكل

العظامدالالت

ثبات لزيادة ضرورية الهياكل هذه السطحية. العالمات باسم تعرف محددة مميزة هياكل لها العظام غالبية

بسيطتين: فئتين إلى العظام عالمات تقسيم يمكن للعضالت. ربط مواقع توفير إلى باإلضافة المفاصل 

.)2019Futterman & Bandovic ،(والعمليات المنخفضات 

اإلكراهات

األمثلة أحد يتضمن الحفرة. يسمى الشائع االكتئاب العظم. من مسننة أو موهنة أجزاء هي المنخفضات

تحت للعضلة مرفق موقع هذا . )5-15الشكل ( )الكتفلوح (الكتف لوح على الموجودة الشوكة تحت الحفرة 

.)2015وآخرون ، هاميل (الشوكة 

أي (الرخوة لألنسجة يسمح العظم في أخدود مجرد هذا التلم. باسم االكتئاب أشكال من آخر شكل يعُرف

من وأصغر أكبر درنتين بين يقع الذي السد بين التلم هو ذلك على مثال بالمرور.  )واألربطةواألوتار العضالت 

باسم المعروف هو هذا . )2019وفوتيرمان ، باندوفيتش ( )5-16الشكل ( )العلويالذراع عظم (العضد عظم 

الرأسين.ذات العضلة وتر أخدود 

-



...intertubercula  -Sulcusمثال 5-16 الشكل...fo infraspinous  -Fossaمثال 5-15 الشكل
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العمليات
-العمليات-

هي شيوعاً األكثر العمليات بعض واألربطة. األوتار بها تلتصق أن يمكن العظم من ناتئة نتوءات العمليات

أمثلة تتضمن . )2019Futterman & Bandovic ، (والمدور الحديبة ، اللقيمة ، اللقمة ، العملية ، 

.)5-17الشكل (الفقرات في الموجودة الشائكة العمليات العمليات 

عظم (القصبة عظمة وأعلى  )الفخذعظم (الفخذ عظم أسفل والخارجية الداخلية األجزاء في الكواكب توجد

.)2019Futterman & Bandovic ،( )5-18الشكل (الركبة مفصل لتشكيل  )الساق

مفصل تكوين في للمساعدة العضد عظم من والخارجية الداخلية األجزاء على  Epicondylesتوجد

.)2018Floyd ، ( )5-19الشكل (الكوع 

...الأسفل -  Condyleمثال 5-18 الشكل...الشوكي proc- العملية على مثال 5-17 الشكل

...منالسفلي الجزء  — Epicondyleمثال 5-19 الشكل

األكبر الدرنات -  )الكتف(العضدي الحقاني المفصل عند العضد عظم من العلوي الجزء في الدرنات تقع

.)5-20الشكل (الكتف لعضالت ارتباط مواقع وهي والصغرى ، 

(الورك لعضالت ربط مواقع وهي  )الفخذعظم (الفخذ عظم من العلوي الجزء في المدوران توجد أخيراً ،
.)2019Futterman & Bandovic ، ( )5-21الشكل 

-



...منالعلوي الجزء -  Trochanterمثال 5-21 الشكل...hمن العلوي الجزء - درنة مثال 5-20 الشكل
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الفقريالعمود
-الفقريالعمود -

المنتظم غير الشكل ذات العظام من سلسلة من تتكون  )الفقريالعمود أيضاً وتسمى (الفقري العمود ال

الدماغ ، مع باالشتراك التي ، الشوكي الحبل باسم المعروفة األعصاب حزمة تحمي والتي فقرات تسمى 

.)2013al.  et Bican ،( )5-22الشكل (المركزي العصبي الجهاز تشكل 
-الشوكيالحبل -

-

الفقريالعمود 5-22 الشكل

( )5-2الجدول (الفقري العمود في وجودها مكان حسب مختلفة فئات خمس إلى العظام هذه تنقسم
.)2015وآخرون ، هاميل 

5-2الجدول الفقري العمود شرائح

وصفقطعة

العنقيةالفقرات

C7( – C1)

الفقريالعمود أعلى من تبدأ فقرات سبع أول ◆

للرأسوالحركة الدعم وتوفير مرن عمل إطار تشكيل ◆

الصدريالفقري العمود

T12( – T1)

الضلوعخلف والمتوسط   العلوي الظهر في تقع فقرة عشرة اثنتا ◆

الخلفية المرساة تشكيل في يساعد ضلع بواسطة فقرة كل تتمفصل ◆

الصدريللقفص 

أسفلإلى أعلى من حجمها ويزداد الرحم عنق فقرات من أكبر ◆

القطنيالفقري العمود

L5( – L1)

الصدريالفقري العمود أسفل الظهر أسفل من فقرات خمس ◆

الفقريالعمود في األجزاء أكبر ◆

الظهرعضالت من بالعديد ويرتبط الجسم وزن معظم يدعم ◆

القطنيالفقري العمود أسفل يقع مثلث عظم ◆العجز

إلى الجسم يتطور عندما بعضها مع تلتحم فقرات خمس من يتألف ◆

البلوغمرحلة 

الذنبعظم باسم أكثر والمعروف العجز ، أسفل يقع ◆العصعص

-
-



مدمجةصغيرة عظام خمسة إلى ثالثة من يتكون ◆
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-الفقريةاألقراص -مساعدرمز -

-الفقريالعمود محايد -الفقري:العمود هياكل تذكر في للمساعدة  "والعشاءوالغداء اإلفطار "تشبيه استخدم

الرقبةعند الرحم عنق فقرات 7  =صباحا 7:00 الساعة في االفطار ◆

الظهرمنتصف في صدرية فقرة 12  =ظهرا 12 الساعة الغداء ◆

الظهرأسفل فقرات 5  =مساء 5:00ً الساعة العشاء ◆

للصدمات كممتص يعمل الذي العظمي الغضروف من مصنوع الفقرات بين أقراص هي الفقرات بين

وضع في بالوقوف للبشر السماح إلى باإلضافة . )2017al.  et Newell ،(بالحركة الفقري للعمود ويسمح 

دعم في يساعد األخرى. المهمة الوظائف من بالعديد الفقري العمود يقوم توازنهم ، على والحفاظ مستقيم 

واألنسجة واألضالع العضالت من للعديد ربط مواقع يوفر كما الحركة. بحرية السماح مع والذراعين الرأس 

.)2019Bassani & Galbusera ،(الضامة 

يشُار . Sالحرف جزئياً يشبه منحني شكل له الفقري العمود فإن جانبي ، منظور من الجسم إلى النظر عند

الفقرات فيه تكون الذي الموقف ويمثل المحايد الفقري العمود  aباسم للمنحنيات األمثل الترتيب إلى 

(األمثل النحو على الوظيفية الحركة تدعم أن ويمكن الحمل من قدر أقل تحت بها المرتبطة والهياكل 
 ، 2009Wallden( . رئيسية انحناءات ثالثة على البالغ البشري الفقري العمود يحتوي) 5-23الشكل(:

)الداخلإلى مدور أو مجوف ( )المقعر(الخلفي الرحم عنق منحنى ◆
)الخارجإلى مدور أو منحني ( )محدب(خلفي صدري منحنى ◆
)الداخلإلى مدور أو مجوف ( )مقعر(الظهر أسفل منحنى ◆

الفقريالعمود تقوسات 5-23 الشكل

-
-
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-العظامحركية -المفاصل

شكلها حسب المفاصل تصنيف يمكن آخر. عظم إلى العظام أحد  )ينضم(يتمفصل عندما المفاصل تتشكل

حركية العظمي.الهيكل مكونات حركة لوصف طريقتان هناك . )2015وآخرون ، هاميل (ووظيفتها وهيكلها 

لحركة وصف هو المفصل بينما ، )واإلخراجالتمديد المثال ، سبيل على (العظام لحركة وصف هو العظام 

الثالثة األنواع تشمل . )2012نيومان ، 2017 ؛ وآخرون ، لي ( )العظاممن سطحين بين التفاعل أي (المفصل 

نادرا ًالحركات أن نالحظ أن المهم من . )2012نيومان ، (والدوران والشريحة اللف المفصلية للحركة الرئيسية 

والتوليفات االختالفات تحدث اإلنسان ، جسم مع الحال هو كما منعزل. كأسلوب ذلك ، حدث إذا تحدث ، ما 

المختلفة.الحركة أنماط خالل المتعددة المفصلية الحركة في 

-الحركةمفاصل -

الشارع. في يتدحرج دراجة إطار كبير حد إلى مثل آخر سطح عبر مفصل يتدحرج متدحرج ، مفصل حركة في

لقم فوق تتدحرج التي  )الفخذلعظم السفلية األطراف (الفخذية اللقمات هو الجسم في االلتفاف على مثال 

.)5-24الشكل (القرفصاء أثناء  )الساقلعظم العلوية األطراف (الظنبوب 

االنزالق على مثال الشارع. عبر انزالق دراجة إطار مثل آخر عبر المفاصل أحد سطح ينزلق منزلقة ، حركة في

الشكل (القرفصاء أو الركبة تمديد أثناء الفخذية اللقمات عبر الظنبوب عظم انزالق هو اإلنسان جسم في 

25-5(.

حركة على مثال . )5-26الشكل (الغطاء جرة التواء مثل آخر سطح على مفصل سطح يدور الغزل ، حركة في

عظم (العضد عظم نهاية على يدور الذي  )الساعدعظمة (القطر نصف رأس هو اإلنسان جسم في الدوران 

الساعد.وإطالة كب أثناء  )الذراع

--

شريحة —المفصلية الحركة 5-25 الشكللفة- المفصلية الحركة 5-24 الشكل

-

الدوران- المفصلية الحركة 5-26 الشكل

-
-
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المفاصلتصنيفات
-الزليليالمفاصل -

جميع من 80٪ من يقرب ما وتشكل شيوعاً. اإلنسان بحركة المرتبطة المفاصل أكثر هي الزليلي المفاصل

بنية (زليليةّ كبسولة على الزليليةّ المفاصل جميع تحتوي الحركة. على قدرة أكبر ولديها الجسم مفاصل 

أطراف تبطن وغضاريف  ، )الكبسولةمن الداخليةّ الطبقة (زليلي ّوغشاء  ، )بأكملهبالمفصل تحيط كوالجينيةّ 

.)2013تامر ، (المفصلية العظام 

-محوريغير -

يشبه الزليلي السائل الزليلي. السائل تنتج أنها حيث من أخرى فريدة بنوعية أيضاً الزليليةّ المفاصل تتمتع

ضروري وهو الزليلي الغشاء من المفصل كبسولة داخل إفرازه يتم المحرك. زيت مثل ويعمل البيض بياض 

(الزليليةّ الكبسولة داخل المفاصل لهياكل التغذية ولتوفير المفرط التآكل لتقليل المفصل أسطح لتزييت 
 ، 2012al et Hui(.

ومفصلة ، ولقمية ، مزلقة ، مفاصل تشمل وهي الجسم. في الزليليةّ للمفاصل كالسيكية أشكال عدة هناك

ومقبس.كروية ومفاصل ومحور ، وسرج ، 

على يحتوي الذي المفصل محوري غير أ هو المستوي ، المفصل باسم أيضاً المعروف االنزالقي ، المفصل

المفاصل األمثلة أحد يتضمن آخر. إلى جانب من أو ولألمام للخلف إما يتحرك المفاصل. لجميع حركة أبسط 

.)2015وآخرون ، هاميل ( )5-27الشكل (الرسغ عظام بين 

لتشكيل آخر لعظم اإلهليلجي التجويف في  tsواحد لعظم اللقمة ألن ذلك اسم اللقمية المفاصل على يطُلق

األدنى الحد مع واحد اتجاه في الغالب في الحركة تحدث الشكل ، بسبب . )2015وآخرون ، هاميل (المفصل 

الشكل ( )السالميالمشط (النجير مفاصل في اللقمة مفاصل على مثال يظهر أخرى. اتجاهات في الحركة من 

.)2018فلويد ، ( )28-5

...ngerاللقمي- المفصل مثال 5-28 الشكل...o carpals- مزلق مفصل مثال 5-27 الشكل

-
-
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مفاصل والكاحل  )القدمإصبع (والسالمي الكوع مثل المفاصل تعتبر واحد. اتجاه في الغالب في بالحركة يسمح المحور أحادي مفصل هو المفصلي المفصل

.)2018فلويد ، ( )5-29الشكل (مفصلية 

في الرسغي المفصل في فقط المفصل هذا يوجد الفارس. مثل متداخلة مفصلي عظم مع سرج وكأنها العظام إحدى تبدو ظهوره. بعد السرج مفصل تسمية تم

.)2015وآخرون ، هاميل 2018 ؛ فلويد ، ( )5-30الشكل (اتجاهين في الغالب في الحركة تكون الشكل ، بسبب اإلبهام. 

اإلبهام- السرج مفصل مثال 5-30 الشكلالكوع- المشترك المفصل مثال 5-29 الشكل

 )الفقريالعمود أعلى (الجمجمة قاعدة في المحوري الفلكي المفصل في المفاصل هذه على العثور تم الغالب. في واحد اتجاه في بالحركة المحورية المفاصل تسمح
.)2018فلويد ، ( )5-31الشكل (الكوع في القريب الشعاعي والمفصل 

فلويد ، ( )5-32الشكل (والورك الكتف المفاصل هذه أمثلة ومن الثالثة. االتجاهات جميع في بالحركة تسمح أنها حركة. المفاصل أكثر هي والمقبس الكروية المفاصل

2018(.

الكتف- والمقبس الكرة مفصل مثال 5-32 الشكلالراديويالمفصل - المحوري المفصل مثال 5-31 الشكل
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ضام نسيج أو مفصلية كبسولة لديهم يوجد ال ألنه النحو هذا على تسميتهم تمت المتزامنة غير المفاصل

مثال اإلطالق. على تظهر ال أو الحركة من القليل المفاصل هذه تظهر الموحد. الهيكل في غضروف أو عظمي 

.)2015وآخرون ، هاميل ( )5-33الشكل (الجمجمة خيوط يشمل المفصل هذا على 

-المتزامنةغير المفاصل -

...sut- متزامن غير مشترك مثال 5-33 الشكل

المفاصلوظيفة

تؤديها التي الوظائف أهم من الهيكلي. العضلي للجهاز الوظيفية المتطلبات من العديد المفاصل تخدم

دون بالحدوث للحركة يسمح مما االستقرار ، أيضاً المفاصل توفر والحركة. بالحركة تسمح أنها المفاصل 

مما البعض ، ببعضها مرتبطة اإلنسان جسم في األجزاء جميع . )2017al.  et Lee ،(فيها مرغوب غير حركة 

مفهوم هذا . )2013al.  et Sueki ،(اآلخرين حركة على مباشر بشكل تؤثر واحد مفصل حركة أن يعني 

التأسيسية الفرضية وهو وظيفياً الجسم عمل بكيفية وعياً يخلق ألنه  tnessفي المتخصصين لفهم أساسي 

.)2011Vargas & Karandikar ، (الحركية السلسلة مفهوم وراء 

المشتركةالموصلة األنسجة

أنسجة توجد للمفصل. العظمية المفاصل تدعم التي الضامة األنسجة من العديد على الجسم مفاصل تحتوي

المفصلية العظام تربط التي واألربطة بالعظام العضالت تربط التي األوتار ، مثل المفصل ، حول كثيفة 

خاصة أهمية ذا أمراً الهيكلي العضلي الجهاز بوظيفة يتعلق فيما األربطة ووظيفة تشريح يعتبر للمفصل. 

العالج.ألخصائي 

-
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العظام تربط قلبية أنسجة عن عبارة هي األربطة

إلى باإلضافة وديناميكياً ، ثابتاً ثباتاً وتوفر بالعظام 

على تساعد العصبي للجهاز حسية مدخالت 

هاميل ( )5-34الشكل (العميق الحس استقبال 

من أساسي بشكل األربطة تتكون . )2015وآخرون ، 

من متفاوتة بكميات الكوالجين يسمىبروتين 

خيوط وضع يتم . اإليالستينيسمى ثان بروتين 

توضع التي القوى مع توازياً أكثر بطريقة الكوالجين 

بالقدرة الرباط تزود فإنها وبالتالي ، الرباط. على عادة ً

.)الشدقوة أي (التوتر تحمل على 

-رباط-

-الكوالجين-

-اإليالستين-

الوركمفصل في األربطة 5-34 الشكل

(تحمله عليه يتعين قد الذي وااللتواء االنحناء لتحمل المرن االرتداد أو المرونة بعض الرباط اإليالستين يمنح
، 2020al.  et Kenney( . المثال ، سبيل على اإليالستين ؛ من الكمية نفس على األربطة كل تحتوي لن

لهذا الكوالجين. من الغالب في ويتكون اإليالستين من جداً القليل على للركبة األمامي الصليبي الرباط يحتوي 

من أخيراً ، للركبة. جيدة استقرار بنية وتكوين القوية القوى لمقاومة أفضل بشكل مناسبة فهي السبب ، 

أو تلتئم ال األربطة أن يعني مما  ، )الدمإمدادات أو (الدموية األوعية بضعف تتميز األربطة أن مالحظة المهم 

عن الناجم اإلجهاد مثل الجسم ، لها يتعرض التي الضغوط مع التكيف في أبطأ تكون وقد جيداً تصلح 

.)2015وآخرون ، هاميل (التمرين. 

-
-

-
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-النموطبق -العظميالهيكل نظام حياة دورة

العمر ، تقدم مع التغييرات. من للعديد العظمي الهيكل نظام يخضع الطبيعية ، والمراهقة الطفولة مرحلة خالل

المشاشية في يقع متخصص غضروفي قرص عن عبارة النمو لوحة . النموطبق طريقعن أطول العظام تصبح 

.)5-35الشكل ( )العظامطول أي (الطولي العظام نمو عن مسؤول وهو 

الساقيننمو لوحات 5-35 الشكل

العظام كتلة ذروة من 90٪ إلى يصل ما على الحصول يتم العمر. تقدم مع كثافة وأكثر أقوى العظام وتصبح

اإلجمالية العظمية الكتلة ذروة بلوغ مع الرجال ، عند عاماً 20 وعمر النساء عند عاماً 18 سن بلوغ عند وحجمها 

50 و 30 سن بين مستقرة الهيكلية العظام كتلة تكون . )2016al. et Lu ،(الجنسين لكال عاماً 30 سن حوالي 

العمرية.الفئة هذه بعد انخفاض مع عاماً 

حاداً انخفاضاً يسبب عظمي مرض وهو العظام ، بهشاشة اإلصابة لخطر معرضين سناً األكبر األفراد يكون قد

الكتلة ذروة على تؤثر التي العوامل تشمل . )2016وآخرون ، لو (للكسور عالية ومخاطر العظام كتلة في 

ليفين ، (الجينية والتأثيرات البدني والنشاط الحياة ونمط والهرمونية والغذائية البيئية العوامل العظمية 

2012(.

العظامكتلة على التمرين تأثير
خالل من تحسينها أو العظام كتلة على الحفاظ في العميل يساعد أن النفسي العالج ألخصائي يمكن

تتضمن . )2017al. et Qaseem ،(األثقال تحمل وتمارين خاص ، بشكل المقاومة وتدريب التمرينات ، 

الحركة خفة تحسين في للمساعدة بانتظام العضالت وتقوية األثقال حمل تمارين الحالية العالمية التوصيات 

(السن كبار لدى السقوط مخاطر وتقليل العظام قوة تحسين في األهداف تتمثل والتوازن. والوضعية والقوة 
، 2014al. et Cosman 2017 ،؛al. et Qaseem( . مزيد إجراء على الصحية الرعاية أخصائي تشجيع يتم

هشاشة أو الوطنية ، العظام هشاشة مؤسسة مثل موثوقة ، مصادر باستخدام الموضوع هذا في البحث من 

العظام.لهشاشة الملكية الجمعية أو أستراليا ، في العظام هشاشة أو كندا ، في العظام 

-



التفاعليالنص إظهارالعظميالهيكل نظام
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العضليالجهاز
توتر لخلق العضالت تنقبض اإلنسان. جسم تحرك التي القوى توليد عن مسؤول وهو العظمي والهيكل العصبي الجهازين بين  )5-36الشكل (العضلي الجهاز يربط

(والملساء والقلبية الهيكلية العضالت هي الجسم في للعضالت الثالثة األنواع المفاصل. حول حركات إلنتاج بالعظام يتالعب العصبي ، الجهاز سيطرة تحت داخلي ، 
، 2020al.  et Kenney( . أمر نوع كل أن حين في الداخلية. األعضاء أنسجة أساسي بشكل تشكل الملساء والعضالت القلب ، منها يتكون التي هي القلب عضلة

المهنية.المعرفة لقاعدة القصوى األهمية لها الهيكلية العضالت فإن نفسها ، الحياة لعمل حيوي 

Shutterstock.com  /الشمسمسير أزرق

العضليالجهاز 5-36 الشكل
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-والعضالتالعظمي الهيكل -الهيكليةالعضالت هيكل

(الضامة األنسجة بواسطة البعض ببعضها مرتبطة فردية عضالت من يتكون والعضالت العظمي الهيكل
، 2018Floyd 2015 ،؛al. et Hamill( . نظام ودعم الحركة ، وإنتاج االنقباض في األساسية الوظائف تتمثل

العضالت تشريح تقسيم يمكن الحرارة. إنتاج طريق عن الجسم استتباب في والمساعدة العظمي ، الهيكل 

.)2015Ochala & Frontera ، ( )5-37الشكل (الداخلية الطبقة إلى الخارجي السطح من طبقات إلى 

-اللفافة-

-Epimysium-

-حزم-

-

-بيريميسيوم-

-انتيميسيوم-

العظميوالهيكل العضالت هياكل 5-37 الشكل

بالعضالت ويربطها الهيكلية بالعضالت يحيط اللفافة اللفافة. يسمى ضام نسيج عن عبارة األولى الطبقة

إليها يشار والتي ، epimysiumبـبأكملها بالعضلة مباشرة تحيط التي اللفافة طبقة تسمى األخرى. المحيطة 

من حزم أكبر استدعاء يتم العضلة ، داخل . )2015Ochala & Frontera ،  ("العميقةاللفافة "باسم أيضاً 

على حافظة كل لف يتم بأكملها ، العضالت على واحتوائه  epimysiumالتفاف كيفية غرار على . الحزمبيرس

يتم التي الفردية العضلية األوتار من العديد من حافظة كل تتكون . محيطيسمىضام نسيج بواسطة حدة 

.)2015وأوتشاال ، فرونتيرا (اندوميسيوم يسمىضام نسيج بواسطة معاً تجميعها 

العضلة تولدها التي للقوى تسمح إنها الحركة. في حيوياً دوراً العضالت داخل الضامة األنسجة تلعب

أيضاً يسمح ما هو الضام النسيج الحركة. يخلق مما العظام ، إلى للعضلة المقلصة المكونات من باالنتقال 

تمتد الركبة. لتمديد معاً تعمل التي األربعة الفخذ عضالت مثل وظيفية ، كمجموعات معاً بالعمل للعضالت 

الوتر تكوين في للمساعدة النهايات في وتتجمع العضالت ، طول على الضام النسيج من طبقة كل 

.)2016al.  et Krause ،(بالعظام وااللتصاق 

-
-

-
-

-
-
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-الجليكوجين-مساعدرمز -

-ميوغلوبين-األربطةمقابل األوتار

الكاحل في العرقوب وتر شائع بشكل مناقشتها تتم التي األوتار تشمل بالعظام. العضالت تربط األوتار ◆

.أضنىaباسم هذا يعُرف ممزقاً ، أو مفرطاً الوتر يكون عندما للركبة. الرضفي والوتر 

عظم بين يربط الذي األمامي الصليبي الرباط هو للركبة األمامي الصليبي الرباط بالعظام. العظام األربطة تربط ◆

.إلتواءaباسم يعُرف تمزقه ، أو الرباط تمديد يتم عندما الفخذ. وعظم القصبة 

-العضليةاللييفات -

-العضليةالخيوط -

-أكتين-

االنقباضيةوعناصرها العضالت ألياف
-الميوسين-

-ساركومير-

(العضلي الليف غمد باسم يعرف بالزما بغشاء فردية عضالت عضالت تغليف يتم الحزم ، بطانة داخل
علىيحتوي الذي الساركوبالزم ، مثل خلوية ، مكونات على فردي عضلي كل يحتوي . )5-38الشكل 

إلى الغذاء من الطاقة تحول التي والميتوكوندريا ، ، الميوغلوبينواألكسجين والمعادن والدهون الجليكوجين

تحدث . )2015وأوتشاال ، فرونتيرا (ميوبريلز تسمىهياكل من فردي عضلي كل يتكون ثم للخاليا. طاقة 

.myobrilsداخل العضالت لتقلص الفسيولوجية العمليات 

-Zخط -

ملزمةهيكل 5-38 الشكل

هذه تعُرف العضلية. لألنسجة الفعلية االنقباضية المكونات هي هذه عضالت تداخل من  Myobrilsتتكون

والميوسين األكتين رثاء تشكل . )سميكةخيوط (الميوسين و  )الوترتشبه رفيعة خيوط (األكتين بـالعضل 

باسمالمعينة المكررة األقسام هذه من قسم كل يعُرف العضلي. العضل داخل المتكررة األقسام من عدداً 

.)2020وآخرون ، كيني ( )5-39الشكل (ساركومير 

ميوبريلهيكل 5-39 الشكل

فيه يحدث الذي المحدد المادي الموقع أنه يعني مما العضلي ، للجهاز الوظيفية الوحدة هو العضلي القسيم

عضليقسيم كل التقاء نقطة العضالت. تقلص 

-
-

-
-

-
-

-
-



 & 2015Ochala ،  )طولعلى آخر عضلي قسيم إلى يشير  Zخط كل مع ، Zخط أ باسم يعُرف
myobril )Frontera.
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-العصبيالتنشيط -مساعدرمز -

-عضليعصبي مفرق -العضالتتشريح انسيابي مخطط

)العميقةاللفافة ( epimysiumالضام بالنسيج محاطة الحزم من حزمة العضالت:
-عصبىتشابك -

↓

-المحركوحدة -
 :Fascicleمحيطيضام بنسيج محاطة العضلية النتوءات من حزم

↓

endomysiumالضام بالنسيج محاطة  myobrilsمن حزمة : berالعضلة

↓

)وميوسينأكتين (عضالت على تحتوي التي المتكررة اللحمية األورام من مجموعة ميوبريل:

↓

 :Sarcomereمنجزء  myobrilخطين بين  Zجسدياً عضلي تقلص يحدث حيث

↓

 :Myolamentميوبريلتشكل التي والميوسين ، األكتين الفردية ، البروتينية الهياكل

التقنيةعلى الحصول -

التروبوميوسين يقع وتروبونين. تروبوميوسين هما العضالت لتقلص أيضاً المهمة البروتينية الهياكل من اثنان

االلتصاق من الميوسين يمنع مما األكتين ، رثاء على الموجودة الميوسين ربط مواقع ويمنع األكتين رثاء على 

في دوراً األكتين ، رثاء على أيضاً الموجود التروبونين ، يلعب استرخاء. حالة في العضالت تكون عندما باألكتين 

إلى العضالت تحتاج عندما والتروبوميوسين الكالسيوم من لكل ربط مواقع توفير خالل من العضالت تقلص 

.)2020al.  et Kenney ،(االنقباض 

العصبيالنشاط

الحركية. العصبية الخاليا بواسطة بذلك القيام على تحفيزها يتم لم ما العظمي الهيكل عضالت تنقبض لن

مع العصبي الجهاز يتواصل العضلي. والجهاز العصبي الجهاز بين االتصال رابط يمثل العصبي التنشيط 

الواقع في هو التقاطع هذا . )5-40الشكل (عضلي عصبي مفرق يسمىمتخصص موقع خالل من العضلة 

إحدى تعُرف . عصبىتشابك أباسم المعروفة العضالت وخاليا الحركية العصبية الخاليا بين صغيرة فجوة 

.)2020وآخرون ، كيني (المحرك وحدة أباسم  )بهاتتصل أي (تغذيها التي والعضالت الحركية العصبية الخاليا 

-
-

-
-
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العملإمكانات
-العملإمكانات -

العصبي الجهاز خالل من المركزي ، العصبي الجهاز من تنتقل عصبية نبضة هو العمل إمكانات ال

تساعد السابق ، القسم في مذكور هو كما العضلي. العصبي الموصل عبر العضالت وإلى المحيطي ، 

العضلي.العصبي الموصل إلى األعصاب أسفل النبضات نقل في والبوتاسيوم الصوديوم إلكتروليتات 

-العصبيةالناقالت -

-)(AChكولين أستيل -

-

...ومالعصبون بين المشبك 5-41 الشكل

يعبر كيميائي رسل عن عبارة وهي ، العصبيةالناقالت الطرق ، مفترق إلى العمل إمكانية تصل عندما

.)2002al.  et Raiteri ،( )5-41الشكل (الفجوة في إطالقه يتم والعضالت ، العصبون بين المشبك 

الخاليا تستطيع شكل إلى العصبي للجهاز الكهربائية الرسالة ترجمة العصبية الناقالت تمثل األساس ، في

على المستقبالت بمواقع ترتبط فإنها العصبية ، النواقل إطالق بمجرد أساسه. على والعمل فهمه العضلية 

العضلي. العصبي الجهاز يستخدمه عصبي ناقل هو  )(AChكولين أستيل لتعلقها.خصيصاً المصممة العضلة 

مما العضالت ، إلى المشبك عبور على الفعل جهد يساعد فإنه الفجوة ، في كولين األسيتيل إطالق بمجرد 

.)2014موري ، (العضالت تقلص خطوات بدء إلى يؤدي 

-
-

-
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-المنزلقةالخيوط نظرية -الشعيرةانزالق نظرية

انزالق الوالميوسين. األكتين عضالت على تحتوي التي اللحمية األورام في تقصير هو العضلي االنقباض

بعضها فوق  )الرقيقة(واألكتين  )السميكة(الميوسين خيوط تنزلق كيف كذلك يصف رثاء نظرية فاي

العضالت نفسه ، الوقت وفي العضلي ، للقسيم الكامل الطول وتقصير عضلي ، تقلص إلنتاج البعض 

.)5-42الشكل (ككل 

-تقلصاإلثارة، اقتران -

المنزلقالرثاء نظرية 5-42 الشكل

 )5-43الشكل (تقلص اإلثارة، اقتران تسمى فسيولوجية عملية خالل من العضالت انقباض خطوات تتم
)، 2020Shiels & Mackrill(.

والتي الحركية ، العصبية الخاليا عبر وينتقل المركزي العصبي الجهاز في العصبي النبض يبدأ 1.

العضلي.العصبي الموصل إلى والبوتاسيوم ، الصوديوم إلكتروليتات بواسطة تسهيلها يتم 

العصبية النبضات ذلك بعد يساعد والذي العضلي ، العصبي الموصل في كولين األسيتيل إطالق يتم 2.

العضالت.إلى المشبك عبور على 

الشبكة يسمى صغيراً عضواً ليحفز للعضالت التحتية البنية إلى العصبي الدافع ينتقل 3.

.)2015Ochala & Frontera ، (بالكهرباء المنحل الكالسيوم إلطالق الساركوبالزمية 

ارتباط إلى تؤدي التي األحداث من سلسلة يحفز مما العضالت ، في الكالسيوم إطالق يتم ثم 4.

باألكتين.الميوسين رؤوس 

األربطة على ينزلق والذي عضلي ، قسيم مركز نحو األكتين بسحب الميوسين رؤوس تقوم ثم 5.

بأكملها.العضالت تقصير إلى يؤدي مما البعض ، بعضها أمام المتداخلة 

-

تقلصاإلثارة، اقتران 5-43 الشكل

-
-
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فوسفات ثالثي الجزيء يستخدم الذي السلطةضربة والميوسين األكتين لخيوط المتداخل العمل يسمى

إلى ويعود الميوسين ينفصل القوة ، ضربة انتهاء بعد الميوسين. لرؤوس الطاقة لتوفير  )(ATPاألدينوزين 

تصبح المركزي ، العصبي الجهاز من الفعل جهد توقف بمجرد . يستريحطول باسمالمعروف األصلي ، موضعه 

 2020Shiels ، (المركزي العصبي الجهاز من التالي لالندفاع استعداداً نفسها ضبط وتعيد مسترخية العضالت 

& Mackrill 2014 ، ؛al.  et Rebbeck(.

-السلطةضربة -

األدينوزين فوسفات ثالثي -

ATP)(
-

-يستريحطول -

مساعدرمز -

يلي:ما المنزلق الرثاء نظرية في الرئيسيان المبدأان يتضمن

.)التقاربأي (البعض بعضها من  Zالخطوط اقتراب نتيجة العضلي القسيم يقصر 1.

سحب إلى يؤدي مما األكتين ، رثاء برؤوس الميوسين خيوط رؤوس لربط نتيجة  Zالخطوط تتالقى 2.

العضلة.عضلة تقصير إلى يؤدي مما الميوسين ، عبر األكتين 

معرفتكامتد -

اإللكتروليتات تشمل كثافة. األكثر العضالت وظائف أداء في للمساعدة مختلفة إلكتروليتات إلى الجسم يحتاج

يساعد . )2014وآخرون ، بولوك (والماء والصوديوم والبوتاسيوم الكالسيوم العضالت لوظيفة األساسية 

نقل في والصوديوم البوتاسيوم ويساعد العضالت ، داخل والميوسين األكتين نشاط تحفيز على الكالسيوم 

بالكهرباء المنحل هو للكهرباء ، موصل وهو الماء ، اعتبار يمكن العصبي. المحور أسفل إلى المحرك إشارة 

يمكن . )2020al.  et Kenney ،(الجسدية الوظيفة سيناريوهات معظم في يشارك ألنه الجسم في الرئيسي 

المكمالت. خالل من عليها نحصل التي أو نتناولها التي األطعمة في األساسية اإللكتروليتات هذه كل على العثور 

2017 ،(الرياضية بالتمارين مرتبطة عضلية تقلصات حدوث إلى اإللكتروليت أو الماء توازن عدم يؤدي قد 

Braun & Harris(.

-
-

-

www.onlinedoctranslator.com- العربية إلى اإلنجليزية من مترجم 

https://www.onlinedoctranslator.com/ar/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution
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شيءال أو الكل ومبدأ الحركية الوحدات

واحد حركي عصبون من تتكون واحدة محرك وحدة مع حركية ، وحدات إلى وظيفياً تنقسم العضالت أن تذكر

الوحدات . )2015Ochala & Frontera ،(وكبيرة صغيرة محركات وحدات توجد تعصبها. التي والعضالت 

Iالنوع باسمالمعروفة الصغيرة العضالت أعصاب وتعصب لإلرهاق مقاومة أكثر تكون والتي الصغيرة ، الحركية 
عضلية تقلصات تتطلب التي لألنشطة خاص بشكل مهم هذا نسبياً. صغيرة قوى وتولد ببطء تتقلص ، 

تثبيت إلى أساسي بشكل تهدف التي األصغر العضالت تتكون المستقيم. الوضع على الحفاظ مثل مستمرة ، 

العضالت.عضالت من األول النوع من الغالب في الجسم 

-األولالنوع من عضلية ألياف -

الثانيالنوع باسم المعروفة الكبيرة العضالت وتعصب إجهاد في أسرع تكون والتي الكبيرة ، الحركية الوحدات

التي البدنية لألنشطة خاص بشكل مهم هذا الصغيرة. الحركية الوحدات من أكبر بسرعة أكبر قوة تولد ، 

الوظيفة لها التي الكبيرة العضالت تميل . )2020al.  et Kenney ،(القفز أو الجري مثل كبيرة ، قوى تتطلب 

هذه ترتبط األصغر. العضالت من أكثر الثاني النوع من عضالت امتالك إلى الجسم لتحريك األساسية 

التالي.القسم في مناقشتها تمت محددة عضالت بأنواع الحركية الوحدات 

-الثانيالنوع من العضالت ألياف -

-شيءال أو شيء كل مبدأ -

أكثر بشكل العضلي. النسيج كامل عبر ينتشر فسوف فعل ، جهد إلثارة يكفي بما قوياً العصبي الدافع كان إذا

يكن لم إذا ذلك ، من العكس على واحد. عصب يوفرها التي العضالت عضالت جميع عبر سينتشر تحديداً ، 

باسمالمعروف هو هذا للعضالت. تقلص هناك يكون ولن فعل جهد هناك يكون فلن يكفي ، بما قويا ًالمنبه 

.)2007باريتي ، (شيء ال أو شيء كل مبدأ 

يتعاقدون ال أو األقصى الحد إلى يتعاقدوا أن إما تولدها ؛ التي القوة مقدار تغيير الحركية للوحدات يمكن ال

ستعتمد شيء ، ال أو الكل لمبدأ كنتيجة . شيءال أو شيء كل المبدأتسمية سبب هو هذا اإلطالق. على 

أم أكبر الوحدة كانت إذا ما أي (المعينة الحركية الوحدة نوع على الهيكلية العضالت النقباض اإلجمالية القوة 

.)2007Pareti ، (معين وقت في تنشيطها يتم التي الحركية للوحدات اإلجمالي والعدد  )أصغر

ارتباطاً يرتبط سوف معينة عضلة منها تتكون التي الحركية الوحدات نوع أن أيضاً مفهوما ًيكون أن يجب

المثال ، سبيل على (الحركي بالتحكم المرتبطة العضالت . )2018Floyd ، (العضلة تلك بوظيفة مباشراً 

على حركية. وحدة لكل العضالت من أقل عدد لها سيكون  )النغرسأو العين في تتحكم التي العضالت 

لكل العضل من أكبر عدد لها سيكون والقوية الكبيرة الحركات في المشاركة العضالت فإن ذلك ، من العكس 

 ؛ 2020Shiels & Mackrill ، ( ء)القرفصاتمرين أثناء الفخذ عضالت المثال ، سبيل على (حركية وحدة 

، 2014al.  et Rebbeck(.

-
-

-
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العضالتألياف أنواع
-الدمويةالشعيرات -

الكيميائية خواصهما في - الثاني والنوع األول النوع - العضالت هائج من الرئيسيتان الفئتان تتنوع

إنتاج في أبطأ األول النوع من العضلة أنواع تعتبر . )2012وآخرون ، ويلسون ( )5-3الجدول (والميكانيكية 

عضالت باسم عادة إليها يشار أنها في السبب هو وهذا لإلرهاق ، مقاومة وأكثر التوتر من قدر أقصى 

التعب ولكن التوتر إحداث في سريع الثاني النوع ذلك ، من العكس على . "االرتعاشبطيئة "العضالت 

.)2015al.  et Joumaa ، ("السريعالنشل "عضالت باسم عادة إليه يشار أنه في السبب هو وهذا سريعاً ، 

5-3الجدول العضالت ألياف أنواع

مميزةصفة

والميوغلوبينوالميتوكوندريا الدموية الشعيرات من المزيدIالنوع

األكسجينتوصيل زيادة

حجماًأصغر

أقلقوة تنتج

التعبفي بطيئة

)استقرار(األمد طويلة انقباضات

"بطيءشد "

والميوجلوبينوالميتوكوندريا الدموية الشعيرات من أقل عددالثانيالنوع

األكسجينتوصيل قلة

أكبرحجم

القوةمن المزيد إنتاج تم

التعبسريع

)والقوةالقوة (المدى قصيرة تقلصات

"سريعنشل "

الشعيرات منكبير عدد على تحتوي ولكنها الثاني النوع من الحجم في أصغر األول النوع عضالت تعتبر

بشكل التعب إلى ويؤدي األكسجين توصيل بتحسين يسمح مما والميوغلوبين ، والميتوكوندريا ، ، الدموية

الدم خاليا في الموجودة لألكسجين الحاملة الحمراء الصبغة - الهيموجلوبين الميوغلوبين يشبه أبطأ. 

 ("األحمرالهيموجلوبين "باسم العضالت هيموجلوبين من األول النوع إلى يشار ما غالباً لذلك ، - الحمراء 
ضرورية األمد طويلة تقلصات إنتاج إلى تحتاج التي للعضالت مهم األول النوع . )2012وآخرون ، ويلسون 

مور ( )الفقريللعمود العميقة العضالت المثال ، سبيل على (الوضع في والتحكم االستقرار لتحقيق 

.)2012وآخرون ، ويلسون 2018 ؛ وآخرون ، 

النوع يحتوي عام ، بشكل األول. النوع من أسرع أقصى شداً وتنتج الحجم في أكبر الثاني النوع عضالت تكون

فإن الميوغلوبين ، لمحدودية نظراً والميوغلوبين. والميتوكوندريا الدموية الشعيرات من أقل عدد على الثاني 

 ("األبيضالهريس "باسم إليهم يشار ما وغالباً بالتعب ، الشعور في ويسرعون منخفضة ، أكسدة قدرة لديهم 
القوة من عالية مستويات تتطلب حركات تنتج التي للعضالت مهمة األوتار هذه . )2012وآخرون ، ويلسون 

.)2007al.  et Brunner ،(الركض عند الفخذ عضالت مثل والقوة ،  -
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والجينات. العضالت وظيفة على اعتماداً منها كل تركيزات ستختلف والثاني. األول النوعين كال من مختلفة مجموعات لها العضالت جميع أن مالحظة المهم من

من غالبية لديها الساق عضلة أن حين في األول ، النوع من عضالت من الغالب في تتكون النعلية العضلة أن تبين الساق ، ربلة مجمع داخل المثال ، سبيل على 

. )1975al.  et Edgerton ، ؛ 2013al.  et Balius ،(الثاني النوع 

التقنيةعلى الحصول -

IIxو  IIaالنوع من العضالت ألياف

سريع وإرهاق أقل أكسدة بقدرة  IIxالنوع عضالت عضالت تتميز والميكانيكية. الكيميائية خصائصها على بناء ً IIxوالنوع  IIaالنوع إلى الثاني النوع من العضلة أنواع تنقسم

.)2020al.  et Kenney ،(األول النوع من بكثير أسرع تتعب تزال ال لكنها  ، IIxالنوع من أبطأ وإرهاق أعلى أكسدة بقدرة  IIaالنوع عضالت تتميز للغاية. 

لتوليد تقريباً متساو ٍبشكل والالهوائي الهوائي الغذائي التمثيل من كل استخدام يمكنهم . "النشلسريع المتوسط   النشل "باسم عموماً  IIaالنوع يعُرف السبب ، لهذا

النشل " IIxالنوع و  "النشلبطيء "األول النوع بين الوسطى األرضية أساساً  IIaالنوع يمثل . )8الفصل في التفصيل من بمزيد الغذائي التمثيل مناقشة تمت (الطاقة 

.)2012al. et Wilson ، ("السريع

العضليالجهاز حياة دورة
 & 2014Engelhardt ، (عاماً 30 و 20 بين تحدث التي والقوة والقوة الكتلة ذروة مع والنمو ، التطور في العضلي الجهاز يستمر البلوغ ، إلى المراهقة إلى الطفولة من

Keller( . وتفقد سنوياً 1-2٪ بمعدل العضالت كتلة تفقد الخمسين ، سن بعد ذلك ، ومع عاماً. 50 إلى 30 سن من صغيرة وقوتها وقوتها العضالت كتلة في التغييرات

للبالغين والقوة والقوة ، العضالت ، كتلة فقدان لمكافحة للغاية مفيدة المقاومة تمارين تكون أن يمكن . )2014Engelhardt & Keller ، (سنوياً 1.5-5٪ بحوالي قوتها 

.)2019al.  et Fragala ،(السن في المتقدمين 

التفاعليالنص إظهارالعضليالجهاز
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التعلمأهداف
من: tnessأخصائي سيتمكن الفصل ، هذا من االنتهاء عند

التنفسي.القلبي للجهاز المتكاملة والوظيفة الهيكل تحديد ◆

الصماء.الغدد جهاز ووظيفة األساسية البنية تصنيف ◆

الهضمي.الجهاز ووظيفة األساسي الهيكل لخص ◆
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القلبيالتنفسي الجهاز
:)6-1الشكل (الصلة وثيقين لنظامين الوظيفية التركيبة يمثل القلبي التنفسي الجهاز ال

)والدمالدموية واألوعية القلب أي (الدموية واألوعية القلب نظام ◆
)والرئتينالهوائية الشعب أي (التنفسي الجهاز ◆

النفايات ، وإزالة الغذائية ، العناصر وتوصيل  ، )(O2الكافي باألكسجين الجسم لتزويد معاً األنظمة هذه تعمل

2014al. et Reid ،؛ 2006Fox ،؛ 2000Brooks ،(الجسم في الخاليا من  ، )(CO2الكربون أكسيد ثاني مثل 
عناصر من عنصر لكل ضرورياً أمراً القلبي التنفسي للجهاز المريح األداء يعد . )2003al.  et Vander ، ؛ 

العالج في المتخصصون يحتاج لذلك ، الرياضي. واألداء بالتمرينات يتعلق فيما خاصة ًوالنشاط ، الصحة 

عمله.وكيفية الجسم من الحيوي المكون لهذا أساسي فهم إلى الطبيعي 

الدمويةواألوعية القلب نظام
القلب وإلى من الدم تنقل التي الدموية واألوعية والدم القلب من يتكون الدموية واألوعية القلب نظام ال

وظائف وجميع اإلنسان جسم تنظم التي األنظمة من العديد من واحد هو هذا . )6-2الشكل (الجسم وأنسجة 

الضرورية.البقاء 

القلب
غير بشكل وضعه يتم الجسم. أنحاء جميع في الدم لدفع إيقاعي بشكل تنقبض عضلية مضخة عن عبارة القلب

على وقليالً  )خلف(والخلف الفقري العمود على  )أمام(األمام من مستلقية ، صدريقفص وسطفي مباشر 

.)2014وآخرون ، ريد ( )الصدرعظم (القص يسار 

-القلبيالتنفسي الجهاز -

-الدمويةواألوعية القلب نظام -

-صدريقفص -

الدمويةواألوعية القلب نظام 6-2 الشكلالقلبيالتنفسي الجهاز 6-1 الشكل

قمة ⇧

-
-

-
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المعروفة الصدر منطقة في القلب يقع . )2014سوين ، (القلب جانبي على واليسرى اليمنى الرئتان تقع

10 حوالي أو جرام 300 حوالي ويزن تقريباً ، للبالغين نموذجي حجم هو  ، )2008تورتورا ، (المنصف باسم

.)2008تورتورا ، 2014 ؛ سوين ، (أونصات 

-المنصف-

-القلبعضلة -

األخرىاألنواع اإلنسان ؛ جسم في الموجودة العضالت من رئيسية أنواع ثالثة من واحد هو القلب عضلة

عضلة خاليا في العظمي الهيكل عضلة القلب عضلة تشبه . الملساءالعضالت و والعضالت العظمي الهيكل 

؛ 2000Brooks ،(المخطط مظهرها يمنحها مما جنب ، إلى جنباً محاذاة عضليقسيم و ميوبريلز القلب

، 2006Fox 2003 ،؛al. et Vander( . فإن إرادية ، عضلة هي الهيكلية العضالت أن حين في ذلك ، ومع

بوعي.عليها السيطرة يمكن ال عادة والتي إرادية ، ال عضلة هي القلب عضلة 

-والعضالتالعظمي الهيكل -

-الملساءالعضالت -

-العضليةاللييفات -

-ساركومير-
القلبهيكل

كال على  )منفصلتينلكن (مترابطتين مضختين في تحديدها يتم مجوفة حجرات أربع من القلب يتكون

فاندر ٢٠٠٨ ؛ تورتورا ، ٢٠٠٦ ؛ فوكس ، (البطين أ و األذين أحجرتين: على القلب من جانب كل يحتوي الجانبين. 

ألنه  )"بالرئتينمتعلق "تعني رئوي (الرئوي بالجانب القلب من األيمن الجانب إلى يشار . ٢٠٠٣)وآخرون ، 

- الكربون أكسيد ثاني في ومرتفع األكسجين من منخفضة نسبة على يحتوي الذي الجسم من الدم يتلقى 

تشبعه ليتم الرئتين إلى المؤكسج غير الدم ضخ يتم ثم المؤكسج. غير الدم باسم إليه يشار ما وغالباً 

باألكسجين.

-)أتريا(أتريوم -

-البطين-

يحتوي الذي الرئتين من المؤكسج الدم يتلقى ألنه الجهازي بالجانب القلب من األيسر الجانب إلى يشار

يوضح الجسم. باقي إلى يضخ ثم الكربون ، أكسيد ثاني في ومنخفض األكسجين من عالية نسبة على 

الجانب يمثل األحمر والجانب الرئوي الجانب األزرق الجانب يمثل حيث القلب ، جانبي كال 6-3 الشكل 

النظامي.

...والجهازية الرئوية الجوانب 6-3 الشكل

-
-

-
-

-
-

-
-
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معرفتكامتد -

صورة من األيمن الجانب أن تذكر السبب ، لهذا المرآة. إلى ينظر القارئ كان لو كما وليس األمام ، من آخر شخص إلى ينظر القارئ كان لو كما عادة ًالتشريحية الصور تعُرض

الشخص.جسم من األيسر الجانب الواقع في يمثل الشاشة ، على أو كتاب في معروض هو كما التشريح ، 

غير الدم األيمن األذين يجمع الخزان. مثل ويتصرفون القلب إلى العائد الدم يجمعون إنهم القلب. جانبي على  )األعلىفي (أعلى تقع أصغر حجرات عن عبارة األذينان

الرئتين.من القلب إلى القادم المؤكسج الدم األيسر األذين يجمع بينما الجسم ، من القلب إلى العائد المؤكسج 

عبر الرئتين إلى يضخه ثم األيمن األذين من المؤكسج غير الدم األيمن البطين يتلقى القلب. جانبي على  )األسفلفي (األسفل في تقع أكبر حجرات عن عبارة البطينان

إلى قصيرة لمسافة الدم ضخ إلى فقط يحتاج ألنه منخفض ضغط تحت ومضخات رقيقة جدران له األيمن البطين الوارد. باألكسجين تشبعه ليتم الرئوي الشريان 

الرئتين.

عبر ويضخه األيسر األذين من المؤكسج الدم األيسر البطين يتلقى األيسر. األذين إلى الرئوي الوريد عبر يمر فإنه باألكسجين ، الدم بتزويد الرئتان تقوم أن بمجرد

عن القلب غرف من غرفة كل فصل يتم الجسم. باقي إلى أكبر لمسافة الدم يضخ ألنه مرتفع ضغط تحت ويضخ سمكاً أكثر جدران له األيسر البطين بالكامل. الجسم 

واألكسجين المؤكسج غير الدم تدفق كيفية 6-4 الشكل يوضح الحجرات. إلى أخرى مرة الدم انسكاب أو ارتداد لمنع االتجاه أحادية صمامات طريق عن البعض بعضها 

القلب.عبر 

-

القلبعبر الدم طريق 6-4 الشكل

قمة ⇧
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-المقحمةاألقراص -مساعدرمز -

-)(RHRالراحة أثناء القلب ضربات معدل -التالية:العبارات تذكر خاللها ، من الدم تدفق ومسار القلب غرف مواضع تذكر في للمساعدة

إلى نزوال ًثم األعلى ، في األذينين إلى أوال ًسيتدفق الدم أن إلى يشير وهذا - "األبجدية في  Vقبل  Aيأتي " ◆

الجسم.أو الرئتين إلى ضخه ليتم البطينين 

العائد المؤكسج غير الدم تجمع األيمن الجانب غرف أن إلى هذا يشير - "اليسرى واألوراق اليمنى العودة " ◆

تجمع األيسر الجانب غرف أن حين في  ، )األيمنالبطين (الرئتين إلى وترسله  )األيمناألذين (الجسم من 

.)األيسرالبطين (الجسم إلى وإرساله  )األيسراألذين (الرئتين غادر الذي المؤكسج الدم 

القلبعضلة عقد

لعضلة نوعها من فريدة أخرى ميزة العظمي. الهيكل عضالت من ارتباطاً وأكثر أقصر القلب عضالت تكون

المقحمة.األقراص تسمى القلب خاليا بين منتظم غير بشكل متباعدة مظلمة عصابات وجود هي القلب 

بين كهربائي اتصال وإنشاء االنقباض أثناء معاً القلب عضلة خاليا تجميع في تساعد المقحمة األقراص 

واحدة.وظيفية كوحدة بالتقلص للقلب يسمح مما الخاليا ، 

(القلب خاليا جميع عبر كهربائية إشارة بسرعة يرسل والذي به الخاص المدمج التوصيل نظام القلب يمتلك
، 2000Brooks 2006 ،؛Fox 2016 ،؛al. et McArdle 2003 ،؛al. et Vander( .القلب ضربات معدل أ

الدقيقة في القلب فيها ينقبض التي المرات عدد يعني النبض ، باسم أيضاً المعروف ، )(RHRالراحة أثناء 

العمر على اعتماداً كبير بشكل الراحة أثناء القلب ضربات معدل نطاقات تختلف أن يمكن الراحة. أثناء 

الفرد.توتر ومستوى الصحية والحالة والجنس والحجم 

-
-
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(الدقيقة في نبضة 100 و 60 بين السكان لمعظم الراحة أثناء القلب ضربات معدالت تتراوح عام ، بشكل
، 2000Brooks 2006 ،؛Fox 2014 ،؛al. et Reid 2008 ،؛Tortora 2003 ،؛al. et Vander( . سيزيد

أثناء القلب ضربات معدل وسيخفض البدني النشاط أو للتمرين استجابة القلب ضربات معدل من الجسم 

.)2014وآخرون ، ريد 2019 ؛ وآخرون ، نافيس (العميق النوم 

-)(SAاألذينية الجيبية العقدة -

-)(AVالبطينية األذينية العقدة -

التقنيةعلى الحصول -

معدل اليوجا أو التحمل تدريبات في يشاركون الذين جيداً المهيئين العمالء أو الرياضيين بعض لدى يكون قد

التي األنشطة لتلك نتيجة  )الدقيقةفي نبضة 60 إلى 40 المثال ، سبيل على (المعتاد من أبطأ قلب ضربات 

.)2018al. .  et Reimers ،(الدم ضخ على القلب قدرة تحسين على تعمل 

العقدة القلب من كهربائية إشارة بنقل تسمح متخصصة خاليا من للقلب الكهربائي التوصيل نظام يتكون

نظام فإن وبالتالي ، . )6-5الشكل (البطينين إلى ونزوال ًاألذينين من كل خالل من  )(SAاألذينية الجيبية 

وغالباً منتظم ، إيقاعي نمط في االنقباض على  )القلب(القلب عضلة خاليا يحفز للقلب الكهربائي التوصيل 

2008 ،؛ 2014Swain ،؛ 2006Fox ،؛ 2000Brooks ،(الطبيعي األنفية الجيوب بإيقاع إليه يشار ما 

Tortora ؛et Vander  ، 2003آل(.

اإلشارة تبدأ ألنها  "القلبضربات منظم "باسم األيمن األذين في الموجودة األذينية الجيبية العقدة إلى يشُار

األذينية العقدة إلى SAعقدة من النبضة الداخلية المسارات تنقل القلب. ضربات تسبب التي الكهربائية 

باالنتقال لها السماح قبل النبض وتؤخر والبطينين األذينين بين البطينية األذينية العقدة تقع . )(AVالبطينية 

االنقباض.قبل األذينين من بالدم باالمتصاص للبطينين النبض في التأخير يسمح البطينين. إلى 

للقلبالتوصيل نظام 6-5 الشكل

-
-
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-الصوتحدة -معرفتكامتد -

جراحياً القلب ضربات منظم يسمى كهربائي جهاز زرع يتم صحيح ، بشكل القلب توصيل نظام يعمل ال عندما

نظام في يتحكم أكثر أو واحد سلك وله  stحجم من أصغر القلب ضربات تنظيم جهاز الجلد. تحت الصدر في 

.)2015Fuller & Goodman ، (الفرد احتياجات على بناء ًالقلب توصيل 

-االنبساطينهاية حجم -

-االنقباضنهاية حجم -

-)(HRالقلب ضربات معدل -
القلبوظيفة

كثرة هو الدماغية السكتة حجم . الصوتحدة انقباض كل مع القلب من ضخها يتم التي الدم كمية إلى يشار

الدم حجم هو النهائي االنبساطي الحجم . االنقباضنهاية حجم ال و  enddiastolicحجم البطينبين 

في المتبقي الدم من المتبقي الحجم هو النهائي االنقباضي والحجم االنقباض ، قبل البطين في المتكدس 

حجم ويبلغ الدم ، من مل 120 حوالي االنبساطي نهاية حجم يبلغ النموذجي ، القلب في طرده. بعد البطين 

2000 ،(الضربة حجم مل ، 70 المجلدين ، هذين في الثقل يمثل الدم. من مل 50 حوالي االنقباض نهاية 

Brooks 2006 ،؛Fox 2003 ،؛al. et Vander(.

-القلببطء -

-القلبدقات انتظام عدم -

-)س(القلبي النتاج -

ضربات معدل متوسط   أن تذكر . )(HRالقلب ضربات معدل باسم القلب به ينبض الذي المعدل إلى يشار

BPM)( )، 2000الدقيقة في نبضة 100 إلى 60 من يقرب ما هو مدرب غير بالغ لشخص الراحة أثناء القلب 

Brooks 2006 ،؛Fox 2000 ،؛Hicks 2003 ،؛al. et Vander( . نبضة 60 من األقل المستويات إلى يشار

انتظام عدم باسم إليها يشار الدقيقة في نبضة 100 عن تزيد التي والمستويات القلب بطء باسمالدقيقة في 

دممل (الدقيقة في القلب يضخه الذي الدم حجم هو  )س(القلبي النتاج . )2014وآخرون ، ريد (القلب دقات 

عند القلبي النتاج يبلغ بينما الدماغية. السكتة وحجم القلب ضربات لمعدل دالة هو القلبي النتاج . )دقيقة  /

.)2014وآخرون ، ريد (القوي التمرين أثناء دقيقة  ً /لترا30 إلى يرتفع فقد دقيقة ،   /لترات5 حوالي الراحة 

التقنيةعلى الحصول -

  /مل70 الراحة عند الدماغية السكتة وحجم الدقيقة في نبضة 70 العادي الشخص لدى القلب ضربات معدل كان إذا

لتر4.9 أو (دقيقة   /مل4900  =نبضة   /مل70  ×الدقيقة في نبضة 70 سيكون الراحة حالة في القلبي النتاج فإن نبضة ، 

.)دقيقة  /

-
-

-
-

-
-

-
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وحجم القلب ضربات معدل من كل يزداد أن المرجح من التمرين ، أثناء القلب. ضربات معدل أو الدماغية السكتة حجم لزيادة نتيجة القلبي النتاج في الزيادة تكون قد

يسمح مما الوقت ، بمرور الدماغية السكتة حجم زيادة يتضمن التحمل رياضة يمارسون الذين الرياضيين لممارسة المناسب التكيف فإن ذلك ، ومع الدماغية. السكتة 

الذي العمل لمقدار جيداً تقديراً التمرين أثناء القلب ضربات معدل مراقبة توفر أقل. قلب ضربات معدل عند الدموية الدورة من المستوى نفس على بالحفاظ للقلب 

يدوياً.القلب ضربات معدل بمراقبة الخاص اإلجراء 6-6 الشكل يوضح . )2014Swain ،؛ 2000Brooks ،(معين وقت أي في القلب به يقوم 

تلقائياً منه ويستمد الجسم على ارتداؤه يتم والذي القلب ، ضربات معدل مراقبة جهاز باستخدام وهو القلب ضربات معدل لمراقبة يستخدم آخر شائع إجراء هناك

BPM . من مجموعة هناك أن حتى لالرتداء. القابلة التقنيات من وغيرها الذكية الساعات في متكرر بشكل دمجها يتم الصدر ، حول أحياناً الشاشات هذه ربط يتم بينما

القلب ضربات معدل لقياس صالحة أداة تكون قد  )الحيويةللقياسات ضوئي مسح بجهاز المزودة األجهزة على (الذكية الهواتف تطبيقات أن إلى تشير التي األدلة 

المتوفرة الوجه ، مسح إمكانيات فإن ذلك ، من العكس على . )2014Reid ، ؛ 2015al. et Cheatham ،(األخرى الطبية المراقبة وأجهزة الصدر بأشرطة مقارنتها عند 

.)2015Cheatham ، (الوقت هذا في باستخدامها يوصى وال القلب ضربات لمعدل دقيقة لقياسات إظهارها يتم لم الحديثة ، الذكية الهواتف بعض على حالياً 

-

يدوياًالقلب ضربات معدل مراقبة كيفية 6-6 الشكل

التقنيةعلى الحصول -

التنشيط زيادة عن مسؤول الودي العصبي الجهاز السمبتاوي. والجهاز الودي العصبي الجهاز فرعيين: نظامين إلى ينقسم الالإرادي العصبي الجهاز أن الخامس الفصل من تذكر

يكون ذلك ، ضوء في والشفاء. والهضم للراحة الالزم العضلي العصبي التنشيط من الحد عن مسؤول السمبتاوي العصبي الجهاز أن حين في للنشاط ، العضلي العصبي 

الهيكلية.للعضالت جداً مشابهاً القلب 

العصبي الجهاز فإن نفسه ، الوقت وفي األكسجين ؛ من الجسم متطلبات لتلبية التوصيل معدل لزيادة القلب إلى إشارات الودي العصبي الجهاز يرسل التمرين ، أثناء

.)2014al.  et Reid ،(النشاط كثافة انخفاض مع التوصيل معدل إبطاء عن مسؤول السمبتاوي 
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-دم- معرفتكامتد -

الصمامات. عمل على تؤثر للقلب الطبي التقييم أثناء الطبيب سماعة خالل من تسُمع التي القلب أصوات

.)2014al.  et Reid ،(قلبية نفخة أنها على الطبيعية غير األصوات إلى اإلشارة يمكن 
-النموعوامل -

-الجذعيةالخاليا -

دم
ويساعد والمغذيات باألكسجين الجسم وخاليا أعضاء يزود الحياة على يحافظ نوعه من فريد مائع هو دم

 .2003al ،؛ 2000Hicks ،؛ 2006Fox ،(النفايات وإزالة  ، GHTوالتهابات الجسم ، حرارة درجة تنظيم على 

et Vander( . على أيضاً تحتوي والتي البالزما ، يسمى مائي سائل في معلقة خاليا من الدم يتكون

التخثر ، وعوامل والهرمونات ، والبروتينات ،  ، )الدهون(والدهون  ، )السكر(الجلوكوز مثل غذائية عناصر 

األخرى.الحيوية والجزيئات 

خاليا تنقل الدموية. والصفائح البيضاء الدم وخاليا الحمراء الدم خاليا الدم: في الخاليا من أنواع ثالثة توجد

التهابات في البيضاء الدم خاليا وتساعد الجسم ، أنحاء جميع إلى الرئتين من األكسجين الحمراء الدم 

عوامل العديدعلى أيضاً الدموية الصفائح تحتوي التخثر. في الدموية الصفائح وتساعد الهضمي ، الجهاز 

اإلصابة.بعد الشفاء عن مسؤولة تكون قد والتي ، النمو

الدم خاليا مثل (خلوية مادة من تتكون المتبقية 45٪ و للدم ، الكلي الحجم من 55٪ حوالي البالزما تشكل

في الدم من لترات 6 و 4 بين ما المتوسط   البالغ يحمل . )الدمويةوالصفائح البيضاء الدم وخاليا الحمراء 

حيوية ، دعم آلية هو الدم . )2003al. et Vander ،؛ 2000Hicks ،؛ 2006Fox ،؛ 2000Brooks ،(جسده 

.)6-1الجدول (اإلنسان لجسم الحماية ونظام والتنظيم ، الداخلي ، النقل توفر والتي 

6-1الجدول الدم دعم آليات

وظيفةآلية

األنسجةإلى المغذية والمواد األكسجين ينقلمواصالت

الورقيةالمناديل من النفايات منتجات ينقل

واألنسجةاألعضاء على الجذعية الخاليا و النمو وعوامل الهرمونات ينقل

الجسمأنحاء جميع في الحرارة يحمل

الجسمفي الحمض وتوازن الجسم حرارة درجة ينظمالالئحة

التخثرطريق عن المفرط النزيف من الجسم يحميحماية

الهضمي الجهاز أمراض في للمساعدة متخصصة مناعية خاليا على يحتوي

والمرض

النقلوسائل

أخرى مناطق إلى الفضالت وينقل الجسم أنسجة جميع إلى الحياة على يحافظ الذي األكسجين الدم ينقل

ويحميها الهرمونات أيضاً الدم يخزن . )2003al. et Vander ،؛ 2000Hicks ،؛ 2006Fox ،(الجسم من 

تأثيرها.تمارس حيث الجسم من أجزاء إلى وينقلها 

-
-

-
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معرفتكامتد -

أكثر العمالء هؤالء اآلخرين. العمالء مثل التخثر قدرة بنفس التخثر مضادات أو للدم مميعات أنها على المصنفة األدوية أو يومياً األسبرين يتناولون الذين العمالء يتمتع ال قد

التدليك.أو الرغوة دحرجة مثل التدخالت ، بعض من للكدمات عرضة 

)2003al. et Vander ،؛ 2000Hicks ،؛ 2006Fox ،(الجسم أنحاء جميع في مختلفة وأنسجة أعضاء إلى الهضمي الجهاز من المغذيات الدم ينقل ذلك ، إلى باإلضافة
.)2004al.  et Villaron ،(الجذعية الخاليا مثل اإلصابة ، عند الشفاء على الجسم تساعد التي الخاليا وتنقل الدم تخزن آخراً ، وليس أخيراً . 

الالئحة

يمكن الجلد ، من بالقرب الدم ينتقل عندما دورانه. أثناء الجسم ومحيط الداخلي القلب وإلى من الحرارة نقل طريق عن الجسم حرارة درجة تنظيم على الدم يساعد

من برودة أكثر الخارجية البيئة كانت إذا . )2003al. et Vander ،؛ 2008Tortora ،؛ 2006Fox ،؛ 2000Brooks ،(الخارجية البيئة على اعتماداً تبريده أو تسخينه 

صحيح.والعكس الجسم ، حرارة تفقد فسوف الدموية ، الدورة 

فيما . )2008تورتورا ، (الجسم لخاليا المائي المحتوى على الحفاظ وكذلك الجسم في  )الحمضيالتوازن (الهيدروجيني األس مستويات تنظيم في أيضاً ضروري الدم

تساعد التي األخرى األنظمة تشمل الطبيعي. المعدل على للحفاظ الجسم يستخدمها التي العديدة البناء أنظمة أحد الدم يعد الهيدروجيني ، األس بمستويات يتعلق 

.)البوليةالمسالك   /الكلى(الكلوي والجهاز التنفسي الجهاز الجسم في الهيدروجيني األس مستويات إدارة في 

الحماية

 ؛ 2000Hicks ،  ؛ 2006Fox ، (ندبة وتشكل التالفة األنسجة تسد التي  ، )الدمويةالصفائح مثل (التخثر آلية خالل من المفرط الدم فقدان من الحماية الدم يوفر

، 2003al.  et Vander( . والمرض باألمراض اإلصابة مخاطر تقليل على يساعد مما الجسم ، داخل الغريبة السموم من للوقاية متخصصة مناعية خاليا يوفر أنه كما)
، 2000Brooks 2006 ،؛Fox 2000 ،؛Hicks 2003 ،؛al. et Vander(.
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-الدمويةاألوعية -الدمويةاألوعية

)6-7الشكل (القلب وإلى من الدم بنقل تسمح التي المجوفة األنابيب من مغلقة دائرة تشكل الدموية األوعية
الدمويةالشعيرات القلب. عن بعيداً الدم تحمل التي الشرايينالدموية:األوعية من رئيسية أنواع ثالثة هناك . 

2006 ،(القلب إلى الدم تنقل التي ، عروقوواألنسجة ؛ الدم بين الكيميائية والمواد الماء تبادل مواقع وهي ، 

Fox 2014 ،؛Swain 2008 ،؛Tortora 2003 ،؛al. et Vander(.

-الشرايين-

-الدمويةالشعيرات -

-األوردة-

الشرايين
-الصغيرةالشرايين -

تورتورا ، 2014 ؛ سوين ، (القلب عن بعيداً الدم ينقل والذي األورطي ، الشريان هو الجسم في شريان أكبر

عبر الدماغ إلى الدم يمد (السباتي الشريان الحجم: متوسطة شرايين األورطي الشريان فروع تشمل . )2008

الجهاز إلى الدم تزود (المساريقية والشرايين  ، )الذراعينكال إلى الدم يمد (الترقوة تحت والشريان  ، )الرقبة

أعضاء إلى الدم يمد (الحرقفي والشريان  ، )الكليتينإلى الدم يمد (الشريان الكلوي والشريان  ، )الهضمي

 2003al. et ،؛ 2008Tortora ،؛ 2014Swain ،؛ 2000Hicks ،؛ 2006Fox ،( )والتناسلالحوض 

Vander(.

-الصغيرةاالوردة -

-الدمويةاألوعية تكوين -

-الدمويةاألوعية تولد -

-

الدمويةاألوعية 6-7 الشكل

األوعية في وأخيرا ًالصغيرة الشرايين تسمىأصغر شرايين إلى الحجم متوسطة الشرايين هذه تنقسم

 .2003al ،؛ 2008Tortora ،؛ 2014Swain ،؛ 2006Fox ،(الدموية الشعيرات باسم المعروفة المجهرية 

et Vander(.

الدمويةالشعيرات

إليهاالشرايين تنتقل حيث اتصال نقطة بمثابة إنها الجسم. في الدموية األوعية أصغر هي الدموية الشعيرات

 .2003al ،؛ 2008Tortora ،؛ 2006Fox ،(الجسم وأنسجة الدم بين العناصر تبادل وكمواقع الصغيرة االوردة 

et Vander( . أخرى لمواد يمكن الدموية. الشعيرات من وتخرج تدخل أن الماء ، مثل المواد ، لبعض يمكن

من الخروج فقط لبعضها ويمكن الكربون ، أكسيد ثاني مثل الجسم ، أنسجة من الدموية الشعيرات تدخل أن 

يستخدم الدموية األوعية تكوين المصطلحواألكسجين. الجلوكوز مثل الجسم ، أنسجة إلى الدموية الشعيرات 

الشعيرات تكوين لوصف يستخدم األوعية تولد المصطلح بينما الجديدة ، الدموية الشعيرات تكوين لوصف 

وتكوين األوعية تكوين في الدموية الصفائح من النمو عوامل تساعد الموجودة. األوعية من الجديدة الدموية 

.)2018al.  et Kolber ،(الدموية األوعية 

-
-

-
-

-
-

-
-
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األوردة
-الوريديالتجمع -

؛ 2000Hicks ،؛ 2006Fox ،؛ 2000Brooks ،(األوردة الدموية الشعيرات من الدم تجمع التي األوعية تسمى

، 2008Tortora 2003 ،؛al. et Vander( . تدريجيا ًتندمج والتي األوردة ، لتشكل الدموية الشعيرات تندمج

2003al. et Vander ،؛ 2006Fox ،(القلب إلى الجسم من الدم كل األوردة تنقل ثم الكبيرة. األوردة لتشكل 
عبر الدم تدفق ويساعد الدم ، من كبيرة بكميات االحتفاظ على قادرة األوردة جدران . )2008Tortora ،؛ 

 2014al.  et ،(األوردة طول على الملساء العضالت تقلص أو الهيكلية العضالت تقلص طريق عن إما األوردة 

Reid( . الدم ارتداد الخاصة الصمامات تمنع القلب ، باتجاه األطراف أوردة من الدم يمر عندما) ، غودمان

2015(.

-)(BPالدم ضغط -

-المحيطيةالمقاومة -

مساعدرمز -

ثم القلب إلى الرئتين من المؤكسج الدم  )المتوسطةاألوعية (والشرايين  )الكبيرةاألوعية (الشرايين تنقل

الجسم.إلى 

الرئتين.إلى ثم القلب إلى المؤكسج غير الدم  )المتوسطةاألوعية (واألوردة  )الكبيرةاألوعية (األوردة تنقل

الشرايين تلتقي حيث الجسم أنسجة في المغذيات تبادل مواقع هي  )الصغيرةاألوعية (الدموية الشعيرات

واألوردة.

تكمن البطين. لسعة زيادة إلى بدوره يؤدي مما األوردة ، من القلب إلى متزايد بشكل الدم يعود التمرين ، أثناء

يكون عندما يزداد الدماغية السكتة حجم أن على ينص والذي للقلب ، ستارلينج فرانك قانون في هذا ميزة 

االنقباض قوة يحسن البطيني الوخز زيادة أن هي الفرضية البطيني. والبطين الوريدي العائد في زيادة هناك 

.)2014al.  et Reid ،(القلب عضالت في أكبر لتمدد نتيجة 

حرج-

عودة (األوردة عبر الدم تدفق بطء بسبب األطراف في الدم تراكم لوصف يستخدم مصطلح هو الوريدي التجمع

تلف نتيجة الوريدي العائد تقليل يتم عندما . )2014al. et Reid ،؛ 2015Goodman ،( backowأو  )الوريد

أكثر الساق أوردة وتصبح األطراف في التورم يتراكم فقد االتجاه ، أحادية الصمامات عمل عدم مثل األوردة ، 

أن ويمكن القلبي النتاج من المنخفض الوريدي العائد يقلل ذلك ، إلى باإلضافة . )2015Goodman ، (وضوحاً 

عرضة أكثر الوريدي التجمع من يعانون الذين العمالء يكون قد . )2014al.  et Reid ،(بالدوخة شعور عنه ينتج 

.)2015Goodman ، (كبيرة بسرعة الوقوف إلى الكذب وضع من النهوض عند بالدوخة للشعور 

الدمضغط

إلى الدم ضغط قياس نتائج تستند الشرايين. جدران على المنتشر الدم ضغط قياس هو  )(BPالدم ضغط

وانخفاضها الشرايين تقلص حالة في المحيطية المقاومة تزداد . المحيطيةالمقاومة وللشخص القلبي النتاج 

في الضغط يعاكس االنقباضي الضغط فإن الدم ، ضغط إلى االستماع عند الشرايين.  )فتح(توسيع تم إذا 

استرخاء أثناء الشرياني الضغط يعاكس االنبساطي الضغط أن حين في القلب ، ينقبض عندما الشرايين 

الضربات.بين بالدم القلب يستقر عندما القلب ، 

-
-

-
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 )زئبقملم (زئبق ملم 120 من أقل انقباضي دم ضغط على يحتوي أنه على الطبيعي الدم ضغط يصُنف
.)2018وآخرون ، ويلتون (زئبق ملم 80 من أقل وانبساطي 

-الدمضغط ارتفاع -

المصابين األشخاص لتصنيف إرشادات القلب ألمراض األمريكية والكلية األمريكية القلب جمعية تقدم

اإلرشادات هذه أن حين في . )2018وآخرون ، ويلتون ( )6-2الجدول ( )الدمضغط ارتفاع (الدم ضغط ارتفاع 

الدم ضغط الدم ضغط الرتفاع األوروبية والجمعية القلب ألمراض األوروبية الجمعية تصنف حديثة ، 

ضغط ارتفاع أنه على زئبق ملم 89 عن يزيد الذي االنبساطي والضغط زئبق ملم 139 من األكبر االنقباضي 

.)2019براكيس ، (الدم 

الدمضغط ارتفاع مراحل 6-2 الجدول

)زئبقمم (المعاييراألمريكيةالقلب لجمعية الدم ضغط تصنيف

80<واالنبساطي 120 <االنقباضي الدم ضغططبيعي

80<واالنبساطي 120-129 االنقباضيمرتفع

80-89االنبساطي أو 130-139 االنقباضي1المرحلة

90≥االنبساطي او 140 ≥االنقباضيالثانيةالمرحلة

120 >االنبساطيأو   /و180  >االنقباضيالدمضغط ارتفاع أزمة

مساعدرمز -

بينما القلب ، ينقبض عندما االنقباضي ، الدم ضغط إلى دائماً العلوي الرقم يشير الدم ، ضغط قراءة عند

بالدم.ويمتلئ راحة حالة في القلب يكون عندما االنبساطي ، الضغط السفلي الرقم يمثل 

التفاعليالنص إظهارالدمويةواألوعية القلب نظام

-
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-التنفسيالجهاز -التنفسيالجهاز

الهواء من الرئتين إلى األكسجين جلب هو الرئوي ، الجهاز باسم أيضاً المعروف ، التنفسيالجهاز وظيفة

الممرات التنفسي الجهاز يشمل الخارجية. البيئة إلى الرئتين من الكربون أكسيد ثاني وطرد استنشاقه أثناء 

في التنفسي للجهاز األساسي الدور يتمثل  )6-8الشكل (التنفسي الجهاز وعضالت والرئتين الهوائية 

بشكل التنفسي الجهاز يعمل . )2016al. et McArdle ،؛ 2000Brown ،(المناسبة الخلوية الوظيفة ضمان 

البيئة من األكسجين نقل طريق عن المثلى الخلوية الوظيفة لتحقيق الدموية واألوعية القلب نظام مع وثيق 

.)2016وآخرون ، مكاردل (الجسم خارج وطرده الدم من الكربون أكسيد ثاني إزالة أثناء الجسم إلى الخارجية 

وخارج داخل الهواء لتحريك التنفس لمضخة المتكامل التشغيل خالل من بأكملها العملية هذه إنجاز يتم

للجهاز إضافية وظيفة . )2016وآخرون ، مكاردل (الرئتين إلى الهواء لتوجيه التنفسية والممرات الجسم 

على القضاء في للمساعدة يوم كل نتنفسه الهواء من لتر 9000 إلى 7000 تصفية هي التنفسي 

.)2014Swain ،؛ 2014al. et Reid ،(المعدية والجراثيم الغريبة الجسيمات 

التنفسيالجهاز 6-8 الشكل

-
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-تنفسيةمضخة -التنفسآليات

مضخة للاألمثل األداء يتطلب الجسم ؛ وخارج داخل الهواء لتحريك الفعلية العملية هي  )التهويةأو (التنفس

انتهاء و  )االستنشاقأو (الهام - وحي مرحلتين:إلى التنفس ينقسم . )6-3الجدول (مكوناته وجميع تنفسية 

التجويف حجم لزيادة الشهية للعضالت نشطاً تقلصاً يتطلب هذا نشطة. الشهيقية التهوية . )زفير(الصالحية

.)الصدريالتجويف داخل الهواء ضغط أي (الرئة داخل الضغط يقلل مما الصدري ، 

-إلهام-

-الصالحيةانتهاء -

التنفسيةالمضخة هياكل 6-3 الجدول

)القصعظم (القصعظام

ضلوع

)الفقريالعمود (فقرات

الحاجزالحجاباإللهامعضالت

)الفرديةالضلوع بين العضالت (الخارجية الوربية

)الرقبةعضالت جانب (قواطع

)العنقمقدمة عضلة (الخشائي الترقوي القصي

)أصغرصدرية عضلة (الصغرى صدرية

)الفرديةالضلوع بين العضالت (الداخلية الوربيةالزفيرعضالت

البطن

إلى الهواء سحب يتم  ، ء)الهوافي اليومي الضغط (الجوي الضغط عن الرئة داخل الضغط ينخفض   عندما

2003al.  et Vander ،؛ 2016al. et McArdle ،؛ 2006Fox ،؛ 2000Brown ،؛ 2000Brooks ،(الرئتين 
الهواء لتحريك سلبي أو فعال بشكل الشهيق عضالت إرخاء عملية هو الزفير فإن ذلك ، من العكس على . )

الجسم.خارج 

-
-

-
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. )القسريالعميق ، (الثقيل والتنفس  ء)الهدو(الطبيعية الراحة حالة شكلين: في الشهية التهوية تحدث

الوربية الوربية الحاجز ، الحجاب (األولية التنفسي الجهاز عضالت استخدام الطبيعي التنفس يتطلب 

مثل الثانوية ، التنفسي الجهاز لعضالت إضافياً استخداماً الثقيل التنفس يتطلب بينما  ، )الخارجية

هيكس ، 2006 ؛ فوكس ، 2000 ؛ براون ، (الصغرى والصدرية الخشائية ، الترقوية القصية الحويصالت ، 

نفساً 16 إلى 12 هو الراحة عند الطبيعي التنفس معدل . )2003وآخرون ، فاندر 2008 ؛ تورتورا ، 2000 ؛ 

.)2014al.  et Reid ،(الدقيقة في 

-مناورةفالسالفا -

عن تنتج ألنها سلبية الزفير تهوية تكون الطبيعي ، التنفس أثناء وسلبية. نشطة الزفير تهوية تكون أن يمكن

نشاط على الزهرية التهوية تعتمد القسري ، أو الثقيل التنفس أثناء المنقبضة. الشهيق عضالت ارتخاء 

؛ 2000Hicks ،؛ 2006Fox ،؛ 2000Brown ،(الهواء وإخراج الصدري التجويف لضغط الزفير عضالت 

، 2008Tortora 2003 ،؛al. et Vander( . واالنتهاء.الشهيق عملية 6-9 الشكل يوضح

-

واالنتهاءالشهيق 6-9 الشكل

الدم ضخ على تساعد كآلية التنفسية المضخة تعمل القلب. إلى الدم تدفق تنظيم على أيضاً التنفس يساعد

في يتسبب مما الشهيق ، أثناء الصدر داخل الضغط ينخفض   الشهيق ؛ أثناء القلب إلى أخرى مرة 

أثناء النفس حبس القلب. إلى الدم دوران تحسين على ويساعد للقلب ، األيمن األذين في الضغط انخفاض 

العمود صالبة من يزيد ، مناورةفالسالفا باسمأيضاً والمعروف البطن ، عضالت على التعاقد أثناء التمرين 

ضاغطة قوة تمارس أن هو فيه المرغوب غير التأثير فإن ذلك ، ومع الثقيلة. األحمال تحمل لتسهيل الفقري 

يجعل مما  ، )2013Chow & Hackett ، (صعوبة أكثر القلب إلى الدم عودة يجعل هذا القلب ؛ على 

المقاومة.على التدريب أثناء خاصة مهماً ، أمراً التمارين خالل من التنفس 

حرج-

العميل تدريب عند التقنية هذه تقليل يجب مؤقت. بشكل الدم ضغط زيادة على فالسالفا مناورة ستعمل

.)الدمضغط ارتفاع (الدم ضغط بارتفاع المصاب 

-
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التنفسيالهواء
-تعريف-

الشعب فئتين: إلى التنفسية الممرات تنقسم الجسم. وخارج داخل الهواء تحريك هو التهوية من الغرض

التي الهياكل جميع من الموصلة الهوائية الممرات تتكون التنفسية. الهوائية والمسالك الموصلة الهوائية 

والفم األنف تجاويف توفر . )6-4الجدول (التنفسية الهوائية الشعب في دخوله قبل الهواء خاللها من ينتقل 

(الجسم إلى واألكسجين الهواء لتوجيه تجميع محطة والقصيبات الهوائية والقصبة والحنجرة والبلعوم والفم 
تبريده أو وتسخينه  )الرطوبةإضافة أي (وترطيبه الداخل الهواء بتنقية أيضاً الهياكل هذه تسمح . )6-10الشكل 

2014Swain ،؛ 2000Hicks ،؛ 2006Fox ،؛ 2000Brown ،؛ 2000Brooks ،(الجسم حرارة درجة لمطابقة 
.)2003آل ،  et Vander؛ 

التقنيةعلى الحصول -

هو الربو الربو. من يعاني العميل كان إذا صعباً التنفس تجعل قد والجافة الباردة المناخات في الرياضة ممارسة

. )2014وآخرون ، ريد (التنفس محاولة أثناء أزيز وصوت والسعال التنفس في مؤقتاً ضيقاً تسبب تنفسية حالة 

بدنياً ، نشاطاً سيؤدون كانوا إذا بهم الخاص االستنشاق جهاز دائماً بالربو المصابون المرضى يحمل أن يجب 

الشديدة.إلى المعتدلة التمارين أثناء خاصة 

التنفسيةالممرات هياكل 6-4 الجدول

أنفيتجويفالجويةالخطوط إجراء

الفمتجويف

البلعوم

الحنجرة

الهوائيةةقصبة

واليسرىاليمنى الهوائية الشعب

القصيبات

الهوائيةالحويصالتالتنفسيةالجوية الخطوط

السنخيةالحويصالت

نهاية في الموصلة. الهوائية الشعب من القادم الموجه الهواء التنفسية الهوائية المسالك تجمع

في هنا ، السنخية. األكياس من مجموعات من تتكون التي الهوائية ، الحويصالت توجد القصيبات 

باسمتعرف عملية خالل من الدم مجرى وخارج داخل  CO2و  O2مثل الغازات نقل يتم السنخية ، األكياس 

؛ 2000Brooks ،(الجسم أنسجة إلى الخارجية البيئة من األكسجين بها ينتقل التي الطريقة هي هذه . نزل

، 2006Fox 2014 ،؛Swain 2008 ،؛Tortora 2003 ،؛al. et Vander(.

-



التنفسيةالممرات 6-10 الشكل
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القلبيالتنفسي الجهاز وظيفة
ويمر والفم ، األنف طريق عن استنشاقه يتم أجسامنا. إلى ونقله البيئة من األكسجين لجمع وسيلة التنفسي الجهاز يوفر الحياة. الستمرار أساسي عنصر األكسجين

2000 ؛ هيكس ، 2006 ؛ فوكس ، 2000 ؛ بروكس ، (السنخية واألكياس الرئتين إلى النهاية في يصل حيث الهوائية ، الشعب عبر نزوالً ثم الهوائية ، القصبة عبر 

.)2003al.  et Vander ،2008 ؛ تورتورا ، 2014 ؛ سوين ، 

الدموية الشعيرات تحيط الدقيقة. الشعرية األوعية إلى الرئوية الشرايين عبر الرئتين إلى األيمن البطين من المؤكسج غير الدم ضخ يتم نفسه ، الوقت في

األذين إلى المؤكسج الدم يعود ثم . )2008تورتورا ، (الدم إلى الشعرية األغشية عبر ينتقل األكياس ، األكسجين يمتص وعندما السنخية ، بالحويصالت الرئوية 

الجسم.أنسجة إلى ويخرج األيسر البطين إلى ضخه يتم حيث الرئوية ، األوردة عبر األيسر 

القلب ، إلى األنسجة من الكربون أكسيد ثاني ينتقل الجسم. من إزالته يجب الذي الكربون أكسيد ثاني أيضاً تنتج فإنها األكسجين ، تستخدم الجسم خاليا ألن نظراً

في (الهوائية الحويصالت إلى الرئوية الدموية الشعيرات من الكربون أكسيد ثاني ينتقل السنخية ، األكياس في المؤكسج. غير الدم في الرئتين ، إلى النهاية وفي 

.)الدمفي األكسجين يدخل الوقت ، نفس 
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(الزفير خالل من الكربون أكسيد ثاني إطالق يتم ثم
، 2000Brooks 2006 ،؛Fox 2000 ،؛Hicks ؛

، 2014Swain 2008 ،؛Tortora 2003 ،؛al. et 

Vander( . تداول يتم مبسطة ، عامة نظرة في

الجسم أنسجة في الكربون أكسيد وثاني األكسجين 

اآلخر.يخرج أحدهما يأتي عندما والرئتين ؛ والدم 

-النفستسرع -

-التنفسبطيئة -

-التنفسضيق -

Shutterstock.com/  Illustrissima

األوكسجيناستهالك

وقدرة األكسجين ، جمع على التنفسي الجهاز قدرة على صديق بشكل األكسجين استخدام على القدرة تعتمد

استخدام على والخاليا األنسجة وقدرة الجسم ، أنسجة إلى ونقله امتصاصه على الوعائي القلبي الجهاز 

أي (األكسجين بامتصاص الجسم قبل من األكسجين استخدام يعُرف  . )2000فرانكلين ، (األكسجين 

.)األكسجيناستهالك 

عمليات تتطلبه ال بينما بالطاقة الجسم لتزويد األكسجين وجود الغذائي التمثيل عمليات بعض تتطلب

استخدامها أي (الدهون حرق يمكن ال ألنه الوزن ، إنقاص لعمالء مراعاته يجب أساسي مفهوم هذا أخرى. 

التي الوحيدة الطريقة فإن الكربون ، على القائمة الحياة أشكال من كشكل األكسجين. وجود دون  )للطاقة

ثاني خالل من هي - الجراحية اإلجراءات عن النظر بصرف - اإلنسان جسم من جسدياً الكتلة إزالة بها يمكن 

نفس.كل مع زفيره يتم الذي الكربون أكسيد 

الطبيعيةغير التنفس أنماط

 ، )النفستسرع (جداً مرتفعاً يعتبر الدقيقة في نفساً 24 من أكبر الحجم متوسط   بالغ لشخص التنفس معدل

ريد 2015 ؛ غودمان ، ( )التنفسبطء (جداً بطيئاً يعتبر الدقيقة في أنفاس 8 من أقل معدل أن حين في 

الطبيعية االستجابة على تؤثر أن يمكن الطبيعية التنفس أنماط في تغييرات أو صعوبة أي . )2014وآخرون ، 

الطبيعي التنفس وظيفة في تغيير فيها يحدث التي الحاالت في . )1994Timmons ، (الرياضية للتمارين 

سبيل على (الثانوية التنفسي الجهاز عضالت من تعويض مع ضحالً ، التنفس يكون ما غالباً الحيوي ، 

. )2019al.  et Vidotto ،(الحاجز الحجاب من انتشاراً أكثر  )الخشائيةالترقوية والقصية المشدات المثال ، 

وفرط ، التنفسضيق بالدوخة.الشعور إلى يؤدي مما الصدر وأعلى وضحل سريع تنفس نمط يحدث قد 

.)2019al.  et Vidotto ،(التنفس 

تدريبيةنصيحة -

لديهم سيكون الثانوية التنفسي الجهاز عضالت استخدام في يفرطون الذين العمالء تدريبية ، جلسة خالل

وآخرون ، ريد (العلوية المنحرف شبه وعضالت والقنوات ، الخشائية ، الترقوية القصية في واضحة تقلصات 

2014(.

مباشرة جميعها تتصل حيث اإلنسان ، جسم في رئيسياً وضعياً دوراً أيضاً التنفسي الجهاز عضالت تلعب

والتوتر النشاط زيادة تؤدي قد الجسم. من الجمجمة وأجزاء والكتفين  )العنقفقرات (العنقي الفقري بالعمود 

القصيرة األنفاس (المفرط التنفس يؤدي أن يمكن والدوخة. والدوار الصداع إلى العضالت لهذه المفرط 

إلى يؤدي الذي بالقلق الشعور وإلى واألكسجين الكربون أكسيد ثاني من الدم محتوى تغير إلى  )والسطحية

المفرط.التنفس استجابة زيادة 

تقييد إلى السليم ، غير للتنفس نتيجة الصدري ، والقفص الفقري العمود لمفاصل الكافية غير الحركة تؤدي

الفقري للعمود المقيدة الحركات . )2014al. et Reid ،؛ 2019al. et Mendes ،(وإحاللها المفاصل 

تقدم مع تزيد قد والتي  ، )الحدابالمثال ، سبيل على (المترهلة الفقري العمود وضعية أو الصدري والقفص 

(الطبيعي غير التنفس في مساهمة أو كسبب عنها التغاضي ينبغي وال التنفسي الجهاز قدرة من تحد العمر ، 
.)2014وآخرون ، ريد 2019 ؛ وآخرون ، مينديز 

-
-

-
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-الحجابيالتنفس -هذاجرب -

هذا كرر اآلن ، وازفر. عميقاً نفساً خذ االنحناء ، أثناء الفقري. عمودك انحناء من وتأكد سيئة بوضعية اجلس

في ذلك ضع مستقيم. وضع في الجلوس أثناء التنفس سهولة مدى الحظ مستقيم. وضع في الجلوس أثناء 

العمالء.مع العمل عند االعتبار 

ومشاعر الصداع إلى تؤدي قد التي الوظيفية القدرة انخفاض إلى الطبيعية غير التنفس أنماط تؤدي أن يمكن

ذلك ، ومع الدموية. الدورة ضعف عن فضال ًالرياضة ، ممارسة وصعوبة السيئة النوم وأنماط والتعب القلق 

ممارسة نطاق يتجاوز ذلك ألن المشكالت ، هذه تشخيص محاولة النفسي العالج لمحترفي ينبغي ال 

إلى إحالته فيجب واضح ، بشكل طبيعية غير تنفس أنماط من يعاني العميل كان إذا العالج. اختصاصي 

من المثال ، سبيل على (حجابي التنفسالعمالء تعليم ذلك ، ومع المساعدة. على للحصول طبي أخصائي 

الرياضية.التمارين ألداء مفيداً يكون أن يمكن  )المعدةخالل 

معرفتكامتد -

االستنشاق ، عند تقويتها. يمكن األخرى ، العضالت ومثل الرئتين ، قاعدة في توجد عضلة هو الحاجز الحجاب

الحاجز الحجاب يرتاح الزفير ، عند بالتمدد. للرئتين يسمح مما أسفل ، إلى ويتحرك الحاجز الحجاب يتقلص 

الحفاظ مع بالتمدد للمعدة يسمح الحجابي ، التنفس باسم أيضاً المعروف السليم ، التنفس لألعلى. ويتحرك 

وال ذلك عكس فهو الصدري التنفس أما األنف. خالل من البطيء االستنشاق أثناء نسبياً الصدر استقرار على 

لألكسجين.البيئي التبادل على يشجع 

التفاعليالنص إظهارالتنفسيالجهاز

-
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-الدهونتحلل -الصماءالغدد نظام

التي الهرمونات تؤثر . )2016وآخرون ، مكاردل  ("الهرموناتإفراز "حرفيا يعني الصماء الغدد مصطلح

تقلص تحفيز ذلك في بما اإلنسان ، وظائف أشكال جميع على تقريباً الصماء الغدد نظام ينتجها 

والتمثيل النمو وتنظيم ، إنزيم التنشيط  ، )الدهونتحلل أي ،(الدهون وتكوين البروتين وتحفيز العضالت 

مكاردل (واإلصابة التمارين مثل للضغوط ، والعاطفية الجسدية الجسم استجابة وتحديد الغذائي ، 

.)2016وآخرون ، 

-إنزيم-

-الغدد-

-هرمون-

الحالة في التحكم ذلك في بما الجسم ، وظائف من متنوعة مجموعة ينظم نظام هو الصماء الغدد نظام

أعضاء من الصماء الغدد نظام يتكون الغذائي. والتمثيل األنسجة ، ووظيفة والتطور ، والنمو المزاجية ، 

هرمون إفراز بمجرد . الخاليا )المستقبل(الهدف و ، )الهرمونات(كيميائية رسل  ، )الغددباسمتعُرف (مضيفة 

رسالتها.لتلقي المصممة المستهدفة الخاليا إلى الدم مجرى عبر ينتقل فإنه الغدة ، من 

-الخلية )المستقبل(الهدف -

بالخلية االرتباط على الهرمون قدرة يضمن مما محددة ، هرمونية مستقبالت على المستهدفة الخاليا تحتوي

ترتبط الدم ، مجرى عبر الغدد من المسار في الهرمونات تنتقل بينما المقصودة. وظيفتها أو عملها وممارسة 

المتاح الهرمون كمية في تتحكم  )ناقالت(وناقالت كواقيات وتعمل الهرمونات ، ببعض خاصة بروتينات 

تنظيم عن مسؤول الصماء الغدد نظام . )2016وآخرون ، مكاردل (وتأثيرها المستهدفة الخاليا مع للتفاعل 

الذي الحرارة منظم مثل تماماً للجسم ، الداخلية البيئة في االستقرار لتحقيق المتعددة الجسم وظائف 

الغرفة.في الحرارة درجة ينظم 

-
-

-
-

-
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الصماءالغدد
و ، للكليةمجاور و النخاميةالغدة ودرقيةغدة و البنكرياسو الصنوبريةو النخاميةالغدة هي األولية الصماء الغدد

توصيل على يعمل ألنه الهرمونية اإلجراءات في رئيسياً العباً الوطاء يعتبر . )6-11الشكل (التناسلية الغدد 

الصماء الغدد من العديد وظائف في النخامية الغدة تتحكم النخامية. الغدة إلى الجسم من الرسائل 

- والخلفي والوسطى األمامي الفص - مختلفة فصوص أو أقسام ثالثة على النخامية الغدة تحتوي األخرى. 

والمعدة الكبد من كل يفرز أن يمكن ذلك ، إلى باإلضافة الهرمونات. من معينة أنواعاً فص كل ويفرز 

-النخاميةالغدة -الهرمونات.

-النخاميهالغده -

والغدة المهاد تحت ما منطقة على المطاف نهاية في الهرموني النشاط في التحكم من كبير جزء يقع

وآخرون ، مكاردل (الصماء والغدد العصبي الجهاز بين مهماً رابطاً معاً يمثالن الدماغ. في الموجودة النخامية ، 

األخرى ؛ الغدد نشاط على مباشر بشكل المنطقة هذه في المنتجة الهرمونات من العديد تؤثر . )2016

.)2016وآخرون ، مكاردل (الرئيسية الغدد باسم النخامية الغدة وأحياناً ، الوطاء ، إلى يشُار ما غالباً وهكذا ، 

-البنكرياس-

-الدرقيةالغدة -

-النخاميةالغدة -

-الكظريةالغدة -

-التناسليةالغدد -

الصماءالغدد أجهزة 6-11 الشكل -
-

-
-

-
-

-
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في الجلوكوز نسبة في والتحكم والجلوكاجون األنسولين
الدم

-األنسولين-

-جلوكاجون-
التمارين ممارسة أثناء األساسي الطاقة مصدر التحديد ، وجه على  )السكر(الجلوكوز الكربوهيدرات ، تشكل

الوقود هو والجلوكوز اإلنسان ، لجسم الرئيسية الطاقة مصادر أحد هي الكربوهيدرات القاسية. الرياضية 

جداً القليل أن حين في خطيرة ؛ الدم في السكر مستويات في شديدة تقلبات أي تكون قد للدماغ. األساسي 

تنظيم يتم الدموية. األوعية نظام تلف إلى أيضاً تناوله في اإلفراط يؤدي أن يمكن األداء ، يعيق أن يمكن 

يتم والتي ، جلوكاجونو األنسولين هرمونين ،طريق عن كبير حد إلى الدم في الجلوكوز نسبة في التحكم 

البنكرياس.قبل من وإفرازها فيها التحكم 

-ركائز-

-الجليكوجين-

األنسولين

بماالجسم إخبار طريق عن األول المقام في وذلك الجسم ، في الغذائي التمثيل تنظيم على يساعد األنسولين

تغذية حالة في الجسم كان إذا وما كوقود الستخدامها  )الكربوهيدراتأو الدهون المثال ، سبيل على (ركائز 

مستويات ارتفاع إلى يؤدي مما الدقيقة ، األمعاء في الدم إلى الجلوكوز يدخل وجبة ، تناول بعد صيام. أو 

الدم. مجرى في األنسولين إطالق على البنكرياس تحفيز إلى الجلوكوز مستوى ارتفاع يؤدي الدم. في السكر 

يتم والكبد ، العضالت خاليا في والدهون. والكبد العضالت خاليا إلى ويرافقه بالجلوكوز األنسولين يرتبط 

السكر مستويات انخفاض هي الصافية النتيجة الجلوكوز. تخزين شكل وهو الجليكوجينإلىالجلوكوز تحويل 

واألنسجة والعضالت الكبد في الخاليا امتصاص في األنسولين يتسبب وبالتالي ، . )6-12الشكل (الدم في 

.)2016وآخرون ، مكاردل (الدم من الجلوكوز الدهنية 

معرفتكامتد -

يستطيع ال 1 ، النوع من السكري مرض في السكري. مرض بحالة وثيقاً ارتباطاً األنسولين هرمون يرتبط

الخاليا تصبح البالغين ، عند السكري مرض من الثاني النوع في بينما النافع ، األنسولين إنتاج البنكرياس 

الجسم.يضر قد مما الدم ، في السكر نسبة من األنسولين مقاومة تزيد لألنسولين. مقاومة 

مساعدرمز -

الدم مجرى ويعمل القطار ، ركاب هي الجلوكوز جزيئات محددة. وجهات إلى متجه قطار مثل األنسولين يعمل

يمكن ال  ، )الدممجرى (الحديدية السكك وخطوط  )األنسولين(القطار بدون الحديدية. للسكك كمسارات 

.)والدهونوالعضالت الكبد خاليا (وجهاتهم إلى الوصول  )الجلوكوز(للمسافرين 

-

الدمفي السكر نسبة الرتفاع األنسولين استجابة 6-12 الشكل

جلوكاجون

الدم في السكر مستويات تنظم والتي البنكرياس يفرزها التي الهرمونات من اثنين من واحد هو الجلوكاجون

عن الدم في الجلوكوز مستويات رفع على أساسي بشكل الجلوكاجون يعمل األنسولين. نظير تعتبر ما وغالباً 

.)2016الرحمن ، وعبد قايد ( )6-13الشكل (الكبد من الجليكوجين مخازن إطالق تحفيز طريق 

-

الدمفي السكر نسبة النخفاض الجلوكاجون استجابة 6-13 الشكل

-
-

-
-
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البدني ، والنشاط الطبيعية الغذائي التمثيل عمليات بين الجمع نتيجة أو الوجبة ، تناول من ساعات بعد

الدم في الجلوكوز مستويات انخفاض يؤدي الدم. في منخفضة جلوكوز مستويات إظهار في الجسم سيبدأ 

له الجلوكاجون فإن كثيرة ، تأثيرات له الذي األنسولين ، عكس على البنكرياس. من الجلوكاجون إطالق إلى 

ذلك بعد إطالقه يتم والذي جلوكوز ، إلى الجليكوجين مخازن تحويل على الكبد يحفز إنه تحديداً ؛ أكثر تأثير 

بتحلل يتعلق فيما لألنسولين معاكسة تأثيرات الحادة ، الظروف في للجلوكاجون ، سيكون الدم. مجرى في 

التأثير هذا كان إذا ما الواضح غير فمن ذلك ، ومع . )2016الرحمن ، وعبد قايد ( )الدهونحرق (الدهون 

للجلوكاجون.المزمن االرتفاع مع ال أم سيحدث 

-النموهرمون -

-الكاتيكوالمينات-

التمرينآثار

مستويات زيادة مع والجلوكاجون. األنسولين بين المتبادلة العالقة فهم في مفيد التمرين تأثير فهم إن

وكذلك لألنسولين الخاليا حساسية لزيادة نتيجة هذا للجلوكوز. الجسم خاليا امتصاص أيضاً سيزداد النشاط ، 

النشاط أثناء األنسولين مستويات تنخفض وبالتالي ، األنسولين ؛ غير آليات خالل من الجلوكوز امتصاص 

من ثابتة إمدادات على الحفاظ على يساعد مما للجلوكاجون ، البنكرياس إفراز يزيد نفسه ، الوقت في البدني. 

الدم.في الجلوكوز 

معرفتكامتد -

الجلوكوز لنقل األنسولين استخدام على قدرتها زيادة على العضالت خاليا يساعد التمرين أن إلى الدالئل تشير

بشكل يحدث هذا أن من الرغم على األنسولين ، مقاومة من أساسي بشكل التأثير هذا يقلل الخاليا. إلى 

تحسينات أن إلى الدالئل تشير ذلك ، على عالوة . )2015Coker & Keshel ، (القصير المدى على أساسي 

.)2016Hawley & Bird ، (الوزن وفقدان الغذائي النظام عن مستقل بشكل تحدث قد األنسولين حساسية 

والتناسليةوالنخامية الكظرية الغدة هرمونات

النمو إلى الغذائي التمثيل من بدءاً الجسدية ، الوظائف من العديد النخامية والغدة الكظرية الغدد تخدم

عند والنخاع. الكظرية الغدة قشرة من وتتكون الكليتين فوق البطن منطقة في الكظرية الغدد تقع واالنتعاش. 

والكورتيزول.الكاتيكوالمينات تفرز الكظرية ، الغدد تحفيز 

الرئيسية ، الغدة باسم أحياناً الغدة هذه إلى يشار الدماغ. في المهاد تحت ما منطقة أسفل النخامية الغدة تقع

التعرف يتم ما غالباً والنظافة ، الصحة مهنة في األخرى. الصماء الغدد من العديد على سيطرتها بسبب وذلك 

الصماء الغدد تحفيز على قدرتها خالل من ذلك ، ومع . النموهرمون إفرازعن مسؤولة ألنها النخامية الغدة على 

التناسلية.الهرمونات في رئيسياً دوراً أيضاً النخامية الغدة تلعب األخرى ، 

كاتيكوالمين

تفرزها هرمونات هما - والنورإبينفرين  )األدرينالينباسم أيضاً المعروف (األدرينالين - الكاتيكوالميناتاالثنان

الداخلي. الكظري النخاع طريق عن إنتاجها يتم التحديد ، وجه على كلية. كل أعلى الموجودة الكظرية الغدد 

اإلجهاد استجابة من جزء فهي تحديداً ، أكثر بشكل للنشاط. الجسم تحضير في الهرمونات هذه تساعد 

.ight-or-ghtاستجابة باسم المعروفة 

-
-



الصماءالغدد نظام3الدرسالهضمي ...والجهاز الصماء والغدد التنفسي القلبي الجهاز 6 الفصل

جزء (الوطاء يقوم للنشاط ، استعداداً التمرين. بكثافة مرتبطاً يكون قد دورهم أن إلى الدالئل تشير ذلك ، ومع

العديد لهذا سيكون اإلبينفرين. من المزيد إلفراز الكظري النخاع بتحفيز للجسم العصبي والجهاز  )الدماغمن 

مثل:التمرين ، نشاط على الحفاظ في ستساعد التي المحددة الفسيولوجية التأثيرات من 

-الهدم-

-السكراستحداث -

الضرباتوحجم القلب ضربات معدل زيادة ◆

الدمفي السكر مستويات رفع ◆

العاملةاألنسجة على الدم توزيع إعادة ◆

الهوائيةالشعب افتح ◆

)2016وآخرون ، مكاردل (الطاقة على للحصول الدهون واستخدام تكسير على الجسم قدرة تحسين ◆

-التدريبفي اإلفراط -

-التستوستيرون-

-االبتنائية-

معرفتكامتد -

إنتاج من يزيد مما الفور ، على اإلبينفرين إنتاج الكظرية للغدد يمكن التمرين ، من العصبي التحفيز بسبب

.)2005Ratamess & Kraemer  ؛ 2007al.  et French ،(التمرين جلسة أثناء والقوة الطاقة 

كورتيزول

التمارين مثل اإلجهاد ، أوقات في . )األنسجةبانهيار مرتبط (هرمون الهدم أ باسم الكورتيزول إلى يشار ما عادة

تكسير خالل من الطاقة إمدادات على الحفاظ على ويعمل الكورتيزول الكظرية الغدة قشرة تفرز الرياضية ، 

خاللمن الطاقة على للحفاظ خاللها من الكورتيزول يعمل التي اآلليات من واحدة والبروتينات. الدهون 

من كل من للطاقة ركائز إنشاء طريق عن الجلوكوز توافر من الجلوكوز استحداث يزيد . السكراستحداث 

كطاقة.الستخدامها الكربوهيدراتية غير المصادر انهيار هو السكر استحداث آخر ، بمعنى والبروتينات. الدهون 

وسوء المفرط اإلجهاد يؤدي أن يمكن التدريبفي اإلفراط خالل من الكورتيزول من عالية مستويات جلبت

المحتملة الضارة الجانبية اآلثار جانب إلى العضلية ، األنسجة في كبير انهيار إلى الكافية غير والتغذية النوم 

(الكورتيزول زيادة يحفز قد النوم وقلة الدم في الجلوكوز نسبة انخفاض أن إلى الدالئل تشير األخرى. 
 ، 2010Cauter & Leproult 2016 ،  ؛Abderlrahman & Qaid( . في الكورتيزول يرتفع ما عادة

تقليل يتم عندما النوم. من األولى الساعات وحتى اليوم مدار على مستوياته انخفاض مع الباكر الصباح 

.)2010Cauter & Leproult ، (المبكرة المساء ساعات في الكورتيزول مستويات ترتفع النوم ، وقت 

واإلستروجينالتستوستيرون

األنثى. جسم في الكظرية والغدد المبيض في قليلة وبكميات الذكر جسم خصي في إنتاجه يتم التستوستيرون

عن أساسي بشكل مسؤول وهو اإلناث ، من التستوستيرون هرمون أضعاف 10 إلى يصل ما الذكور ينتج 

وآخرون ، مكاردل (أكبر عضلية وكتلة والجسم الوجه شعر مثل للذكور ، الثانوية الجنسية الخصائص تطور 

2016(.

المستويات وإصالحها. األنسجة نمو في أساسياً دوراً التستوستيرون هرمون يلعب واإلناث ، الذكور من لكل

مستويات أن إلى الدالئل تشير . )األنسجةبناء (االبتنائيةوجودعلى تدل التستوستيرون هرمون من المرتفعة 

عالي الفاصل للتدريب استجابة ًتزيد أن يمكن ذلك ، ومع العمر. تقدم مع تنخفض التستوستيرون هرمون 

راحة فترات دمج ويتم الكبيرة ، العضالت كتل تدريب يتم حيث الزائد ، الحمل مع القوة تدريب أو الكثافة 

.)2005Ratamess & Kraemer ، (أقصر 

-
-

-
-

-
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هرمون مستويات لديهن اإلنجاب سن في النساء الذكور. عند الكظرية الغدد في منه قليلة كميات وتنتج األنثى ، عند المبايض في أساسي بشكل اإلستروجين إنتاج يتم

من العديد لإلستروجين الشهرية. الدورة وتنظيم الثدي نمو مثل لإلناث ، ثانوية جنسية خصائص ظهور إلى يؤدي مما الذكور ، من ملحوظ بشكل أعلى االستروجين 

والفخذين.واألرداف الوركين حول الدهون ترسب على تأثير له الخصوص ، وجه على ولكن الوظائف ، 

أن أيضاً يبدو المدى. قصيرة التغييرات هذه على التدريب استجابات تقتصر وبالتالي عام ، بشكل بطبيعتها حادة تكون التمرينات عن الناتجة الهرمونية التغييرات

10 من مجموعات لخمس إجرائه عند الخلفي ، القرفصاء تمرين أن ثبت المثال ، سبيل على أكبر. عضالت تدريب عند أكبر بدرجة تتأثر الحادة الهرمونات إفرازات 

مقاعد على الضغط تمرين أن تبين فقد ذلك ، ومع التدريب ؛ بعد دقيقة 45 إلى تصل لمدة التستوستيرون هرمون مستويات من يزيد 75٪ ، بكثافة تكرار عمليات 

.)2019al.  et Geisler ،(التدريب كثافة بنفس إجرائه عند القرفصاء مقدار نفس إلى التستوستيرون هرمون مستويات يغير ال البدالء 

على تأثير التمارين ومستويات العامة الصحة مثل أخرى لعوامل يكون قد ذلك ، ومع التستوستيرون ؛ هرمون مستويات في انخفاض يحدث بالعمر ، يتعلق فيما

بصحة يتمتعون الذين أولئك بين أعلى التستوستيرون هرمون مستويات أن ثبت السن ، في المتقدمين الرجال بين . )2019al.  et Erenpreiss ،(التغيير درجة 

الجهاز ومشاكل المفاصل والتهاب  )الدمضغط ارتفاع (الدم ضغط ارتفاع مثل مزمنة أمراض أو مصاحبة أمراض من يعانون الذين أولئك مع بالمقارنة جيدة 

بشكل تكون الزيادات فإن سناً ، األكبر الرجال لدى الهرمون مستويات من تزيد الرياضية التمارين أن ثبت بينما . ) )2019al. et Erenpreiss ،(المزمنة التنفسي 

.)2019al.  et Negaresh ، ؛ 2019Elliott & Hayes ، (سناً األصغر الرجال من أقل عام 

التقنيةعلى الحصول -

يفرز لذلك ، استجابة ًالقوي. المقاومة تدريب طريق عن تحفيزه يمكن والذي المهاد ، تحت ما منطقة في واالنتعاش التستوستيرون لهرمون المحفز العضالت نمو مسار يبدأ

بخاليا ويلتصق الخصيتين إلى الملوتن الهرمون ينتقل اللوتيني. الهرمون إفراز ويحفز النخامية الغدة إلى ينتقل والذي التناسلية ، الغدد لموجهة المطلق الهرمون الوطاء 

Leydig ،  النهاية.في التستوستيرون تطلق التي

النموهرمون

هرمون إفراز يتم األساسية. وظائفه إلى خاصة إشارة له الهرمون هذا اسم

ما منطقة طريق عن تنظيمه ويتم الدماغ في النخامية الغدة من النمو 

بما عوامل ، عدة خالل من النمو هرمون تحفيز يتم المجاورة. المهاد تحت 

والتمارين العميق والنوم والتستوستيرون االستروجين هرمون ذلك في 

. )2010Cauter & Leproult ،؛ 2005Ratamess & Kraemer ،(القوية 

النمو معظم عن مسؤول ابتنائي هرمون األساس في هو النمو هرمون 

الجنسية الهرمونات تتولى عندما البلوغ ، سن حتى الطفولة خالل والتطور 

السيطرة.األولية 

يزيد البروتين. وتخليق العضلية واألنسجة العظام نمو من أيضاً النمو هرمون يزيد

الدالئل تشير . )2016وآخرون ، مكاردل (المناعة جهاز ويقوي الدهون. حرق من 

أخرى مرة يشير مما النمو ، هرمون إفراز من يقلل قد النوم من الحرمان أن إلى 

. )2010Cauter & Leproult ، (النوم من كاف ٍقسط على الحصول قيمة إلى 

الشبيه النمو عامل إطالق لتحفيز والعضالت الكبد إلى أيضاً النمو هرمون ينتقل 

الهرمونات من وكالهما التوالي ، على الميكانيكي النمو وعامل باألنسولين 

.)2008فيلوسو ، 2016 ؛ وآخرون ، مكاردل (القوية االبتنائية 

Shutterstock.com  /األعمالصور قرد
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الشبيهة النمو وعوامل الدرقية الغدة هرمونات
باألنسولين

-باألنسولين الشبيهة النمو عوامل -

IGF()

الوظائف من العديد في تتحكم الدم مجرى في هرمونات وتطلق األمامية العنق منطقة في الدرقية الغدة تقع

الغذائي. التمثيل على تأثيرها الدرقية الغدة هرمونات وظائف أهم من تقريباً. الجسم في عضو كل في 

المقدار الكبيرة للمغذيات الغذائي التمثيل عملية تنظيم في أيضاً يساعد هرموناً الكبد يفرز وبالمثل ، 

باألنسولين.الشبيهة النمو عوامل باسم والمعروف البروتين ، وتكوين 

األنسولينتشبه نمو عوامل

بشكل مسؤولة  )عديدةفرعية أنواع توجد (الهرمونات من نوع هي  )(IGFباألنسولين الشبيهة النمو عوامل

)2008Velosso ،؛ 2005Ratamess & Kraemer ،(والتطور النمو مثل االبتنائية ، الوظائف عن أساسي 
2008 ، (والتطور والنمو الدهون واستقالب البروتين تخليق عن مسؤول وهو الكبد من  IGFإطالق يتم . 

Velosso( . أنسجتها أو أعضائها على محددة تأثيرات للهرمونات أن حين في أنه ندرك أن المهم من

(العضالت تضخم أن يعُتقد المثال ، سبيل على أخرى. هرمونات مع تعاوني بشكل تعمل فإنها المستهدفة ، 
هرمونات إلى باإلضافة باألنسولين الشبيه النمو عامل إفراز عن ناتج التمرين بعد والتجدد  )العضالتنمو 

؛   2010al. et Roberts ،؛ 2011Ahtiainen ،(النمو وهرمونات التستوستيرون هرمون مثل أخرى ، 

، 2008Velloso(. 

النمو كعامل إليه يشار حيث واألوتار العضالت في وتخزينه  )صنع(تصنيعه يتم أنه هي  IGFلـ الفريدة السمة

النمو عامل . )2008Velloso ،  ؛ 2010al.  et Roberts ، ؛ 2005Ratamess & Kraemer ، (الميكانيكي 

يتم لذلك ، نتيجة . Kraemer( 2005Ratamess & IGF ، ـ )لمشابه قوي ابتنائي هرمون هو الميكانيكي 

في دوراً جزئياً يلعب والذي الوتر ، أو العضالت على الزائد للحمل استجابة ًالميكانيكي النمو عامل إطالق 

 & 2005Ratamess ؛   2015Castracane & Kraemer ،؛ 2011Ahtiainen ،(والتعافي واإلصالح النمو 
Kraemer 2007 ،؛al. et Philippou 2010 ،؛al. et Roberts 2008 ،؛Velosso( . المثيرة النتائج من

وأن المقاومة على التدريب بعد ساعة 48 حتى تزيد المستويات أن ثبت أنه  IGFبـ المتعلقة لالهتمام 

.)2010وآخرون ، روبرتس (بالعمر بالضرورة تتأثر ال العضالت في المحلية المستويات 

تدريبيةنصيحة -

إرجاع فيه يتم الذي للتمرين  )التباطؤأو التخفيض (األطوار غريب الطور على التركيز أن إلى الدالئل تشير

  .2007al ،(الحمل لزيادة تتعرض التي للعضالت المحلي  IGFإفراز من سيزيد البداية وضع إلى ببطء الوزن 

et Heinemeier 2015 ،  ؛Castracane & Kraemer 2007 ،؛al. et Philippou 2008 ،؛Velloso(.

الدرقيةالغدة هرمون

الغدة هذه تفرز آدم. تفاحة أحياناً وتسمى الدرقية ، الغدة غضروف أسفل العنق قاعدة عند الدرقية الغدة تقع

تنظيم في تشارك التي الفسيولوجية الوظائف من العديد عن أساسي بشكل مسؤولة حيوية هرمونات 

(األخرى الوظائف من العديد بين من الغذائي ، والتمثيل الجسم حرارة ودرجة القلب ضربات معدل 
، 2018Armstrong(.

أو مرتفعة المستويات تكون ال وأن الدرقية الغدة هرمونات من الصحيحة الكميات إفراز يتم أن المهم من

على الطبيعية. المستويات على الحفاظ في دوراً النخامية والغدة المهاد يلعب لذلك ، نتيجة للغاية. منخفضة 

تشير المهاد تحت ما منطقة فإن للغاية ، منخفضة الدرقية الغدة هرمون مستويات كانت إذا المثال ، سبيل 

الدرقية.الغدة هرمون من معينة كمية إلفراز النخامية الغدة إلى 

-
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األيض معدل والدهون ، والبروتين الكربوهيدرات استقالب عن مسؤولة الدرقية الغدة هرمونات أن ثبت لقد

التنفس ومعدل القلب ضربات ومعدل األدرينالين تجاه والحساسية البروتين وتخليق )(BMRاألساسي 

كثافة في مهماً دوراً الدرقية الغدة تلعب ذلك ، إلى باإلضافة . )2019Armstrong ،(الجسم حرارة ودرجة 

استخدام على الجسم يساعد كالسيتونين الكالسيتونين.يسمى مهماً هرموناً تفرز ألنها العظام في المعادن 

العظام.في المعادن كثافة على الحفاظ في للمساعدة صحيح بشكل الكالسيوم 

- )(BMRاألساسي األيض معدل -

-كالسيتونين-

على األخرى الهرمونات تساعد أنها حيث من متساهل تأثير لها يكون أن إلى الدرقية الغدة هرمونات تميل

كيسلر (بالنوم الدرقية الغدة هرمونات تتأثر األخرى ، للهرمونات مماثلة بطريقة فعالية ؛ أكثر بشكل العمل 

انخفاض أصبح تقريباً. الجسم في جهاز كل على الدرقية الغدة اضطرابات تؤثر أن يمكن . )2010وآخرون ، 

والحساسية واالكتئاب والتعب الغذائي التمثيل انخفاض إلى يؤدي معروفاً اضطراباً الدرقية الغدة وظيفة 

.)2019Armstrong ،(الوزن وزيادة للبرد 

الهرمونيةالمستويات على التمرين آثار
القوة تدريب بعد تزداد  IGFو النمو وهرمون التستوستيرون هرمون مستويات أن إلى األبحاث أشارت

 & 2005Ratamess ،  ؛ 2009al.  et Goto ،(القوية إلى المعتدلة الهوائية التمارين إلى باإلضافة 
Kraemer 2010 ، ؛al.  et Roberts( . األقسام في الهرمونات في الزيادات هذه أسباب تغطية تمت

والتكيف.التعافي إلى للحاجة استجابة تزداد الهرمونات هذه أن إدراك المهم من ذلك ، ومع السابقة ؛ 

(الدم مجرى في المرتفع الكورتيزول وجود يؤخذ ما غالباً حيث للكورتيزول ، أيضاً مماثل نمط يظهر
)2005Ratamess & Kraemer ،(التدريب في اإلفراط على مؤشر أنه على  )المرتفعةالقاعدية المستويات 

نشاط أثناء الطاقة مستويات على للحفاظ ضروري جزء الكورتيزول ألن للغاية ، مبسطّاً هذا يكون ربما . 

.)2016وآخرون ، مكاردل (التمرين بعد ما فترة خالل واإلصالح التعافي يسهل وقد الطبيعي التمرين 

أنها تبين والتي التحمل ، على التدريب من طويلة أو للغاية مكثفة نوبات نتيجة مشاكل تنشأ قد ذلك ، ومع

المرجح من الظروف ، هذه ظل في الكورتيزول. مستويات رفع مع التستوستيرون هرمون مستويات تخفض 

وآخرون ، مكاردل (التدريب في اإلفراط أعراض ظهور إلى ويؤدي  )التراكم(االبتنائية  )االنهيار(الهدم يفوق أن 

النمو وهرمون  IGFزيادة تدعم أدلة على العثور تم المقاومة ، على بالتدريب يتعلق فيما . )2014

2005 ،  ؛ 2009al.  et Goto ،(محدودة راحة وفترات عالية بكثافة الزائد للتدريب استجابة ًوالتستوستيرون 

Ratamess & Kraemer ؛ et Roberts  ، 2010آل(.

تدريبيةنصيحة -

سيزيد  )التوترتحت الوقت من يزيد مما (المقاومة على التدريب أثناء التكرار سرعة إبطاء أن إلى الدالئل تشير

وقت بتقليل ترتبط والتي األقصر ، االنكماش بأوقات مقارنة واإلبينفرين والتستوستيرون النمو هرمون من 

. )2009وآخرون ، جوتو (التوتر 

الهرموناتعلى وآثاره النوم
النوم التوتر. مستوى أو العمر عن النظر بغض البشر لجميع مطلوبة أساسية فسيولوجية عملية هو النوم

التعافي ذلك في بما الجسم ، أجهزة من والعديد والذاكرة ، وتطوره ، الطبيعي الدماغ ألداء مطلوب الكافي 

الطبيعي ، المستوى تشكل التي النوم مدة أن إال مطلوب ، النوم بأن عاماً فهماً هناك أن حين في واإلصالح. 

.)2011Bahammam & Aldabal ،(الناس بين تختلف قد النوم ، من للحرمان السلبية اآلثار وكذلك 

لساعتين تقديري احتياج مع ليلة كل ساعات 6 إلى 5 من والمراهقين البالغين معظم ينام ، المتوسط   في

مباشر بشكل يؤثر النوم أن ثبت لقد . )2010Cauter & Leproult ،  ؛ 2010al.  et Kessler ،(إضافيتين 

الدرقية الغدة وهرمون النمو هرمون  )الحصرال المثال سبيل على (ذلك في بما الهرمونات ، مستويات على 

والكورتيزول.

-
-
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وزيادة المساء وبداية النهار طوال الكورتيزول مستويات انخفاض إلى ليال ًالجيد النوم يؤدي التحديد ، وجه على

واستقالب الدرقية الغدة هرمونات في أفضل بشكل التحكم عن فضال ًالليل ، خالل النمو هرمون مستويات 

ليبرولت 2010 ؛ وآخرون ، كيسلر ؛    2007al et Chaput ، ؛ 2011Bahammam & Aldabal ،(الجلوكوز 

.)2010وكوتر ، 

-الجلوكوزتجاه المفرطة الحساسية -

6 من أقل (النوم ضعف من يعانون الذين األفراد أن إلى الدالئل تشير الجلوكوز ، باستقالب يتعلق فيما

أكثر ينامون الذين باألفراد مقارنتها عند الجلوكوز تجاه المفرطة الحساسية لإلصابة عرضة أكثر هم  )ساعات

تأثير على الضوء تسليط تم التمارين. من العضالت تعافي في دور للنوم ذلك ، على عالوة ساعات. 7 من 

الزائد الحمل تمارين أداء المشاركين من تطلب تحقيق في العضالت تعافي على النوم من الحرمان 

بين أعلى التستوستيرون هرمون إلى والكورتيزول والكورتيزول  IGFنسب كانت الدراسة ، في المتكررة. 

 2019al.  et ،(طبيعية نوم مستويات لديهم الذين بأولئك مقارنة ًالنوم من الحرمان من يعانون الذين األفراد 

Dáttilo(.

التفاعليالنص إظهارالصماءالغدد نظام

-
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الهضميالجهاز
ومعالجتها هضمها ليتم نستهلكها التي والسوائل نتناوله الذي للطعام السماح على تعمل التي التشريحية الهياكل من معقدة مجموعة عن عبارة الهضمي الجهاز

لفهم ضروري الهضمي الجهاز في تحدث التي األساسية الفسيولوجية العمليات فهم إن . )2019باتريشيا ، (إضافية أنسجة لصنع أو  )للطاقةتسُتخدم (وامتصاصها 

والتعافي.والتغذية للطاقة العملية العناصر 

الهضميالجهاز عن عامة لمحة
(السفلي الهضمي الجهاز  )3(و  ، )(GIالعلوي الهضمي الجهاز  )2(الفم ، تشمل والتي والرقبة ، الرأس  )1(وظيفية: مناطق ثالث إلى الهضمي الجهاز تصنيف يمكن

إلى النهاية وفي المعدة ، من أساساً يتكون الذي العلوي ، الهضمي الجهاز إلى الفم عبر بالتتابع نستهلكها التي والسوائل نتناوله الذي الطعام يمر . )6-14الشكل 

 .)براز(صلبة كنفايات المستخدم غير والسائل الطعام من التخلص يتم حيث المستقيم خالل ومن السفلي الهضمي الجهاز 

الهضميالجهاز 6-14 الشكل
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ينتج الذي والبنكرياس كبدوالمرارةمثل أعضاء من المساعدة الثالثة المناطق هذه تتلقى الطريق ، طول على

.)2019باتريشيا ، 2009 ؛ بانتول ، (األطعمة هضم في للمساعدة واألحماض اإلنزيمات 
-المرارة-

-كبد-
ويشمل الهضمي الجهاز طريق عن الطعام مرور وهو حركيةمن عام بشكل الهضمي الجهاز إجراءات تتكون

الطعام معالجة لوصف المستخدم الرسمي المصطلح هو الهضم . انقباضاتو والهضم والبلع  )المضغ(عجن 

الدم نظام إلى بالفعل المهضوم الطعام لمرور المستخدم المصطلح هو استيعاب امتصاصه. يمكن هيكل في 

الطعام هضم إلى باإلضافة . )2019باتريشيا (األنسجة وبناء والمغذيات الطاقة أجل من معالجته لتتم 

 & 2015Fuller ، (المناعية الجسم خاليا من 80٪ إلى 70٪ لـ موطناً الهضمي الجهاز يعد وامتصاصه ، 
Goodman(.

-الحركة-

-عجن-

-انقباضات-

-الهضم-

الهضميالجهاز هياكل
والرقبة الرأس السفلي. الهضمي والجهاز العلوي الهضمي والجهاز الفم تجويف الهضمي الجهاز هياكل تشمل

المريء الالمعدة. إلى المريء عبر يمر الذي الطعام يعالج والذي الفم ، تجويف فيه يوجد الذي المكان هما 

الغليظة ، األمعاء إلى الدقيقة األمعاء عبر المعدة من الطعام يمر العلوي. الهضمي الجهاز بداية هي والمعدة 

الميكانيكية العمليات من العديد هناك الطريق ، طول على تفرز. حيث الشرجية القناة إلى النهاية وفي 

الهضم.عملية في تساهم التي األعضاء من واإلنزيمات والهرمونات 

-استيعاب-

-المريء-

-ابتالع-

والرقبةالرأس

تساعد . )2015وآخرون ، باندول (ابتالعتسمى عملية خالل من الفم من الطعام تناول يتم نأكل ، عندما

ودامون ، باتريشيا (المضغ تسمى عملية في الطعام تكسير وكذلك االبتالع في واللسان واللعاب األسنان 

التي الخاصة إنزيماته على يحتوي الذي اللعاب مع وتخلط الطعام األسنان تكسر المضغ ، عملية أثناء . )2019

يتم . ) )6-15الشكل ( )2019ودامون ، باتريشيا (العملية في التالية للخطوة الطعام إفساد عملية في تساعد 

إلى النهاية وفي العلوي الهضمي الجهاز عبر وسيمر النهاية في للمضغ ويخضع تناوله يتم الذي الطعام ابتالع 

.)2019ودامون ، باتريشيا (السفلي الهضمي الجهاز 

...والرأس - الهضمي الجهاز 6-15 الشكل

-
-

-
-

-
-

-
-

-
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الهضميالجهاز جر أعلى
-الكيموس-

من كبيرة كميات توجد حيث المعدة إلى عضلي ، أنبوب وهو المريء ، من المبتلع الطعام تمرير يتم

يتم . )2019Dhamoon & Patricia ،؛ 2015al. et Pandol ،(الهضم على تساعد التي المعدية العصارات 

2015 ،(التمعج من جزءاً تعد والتي عضلية ، تقلصات خالل من المعدة إلى المريء عبر المبتلع الطعام دفع 

al.  et Pandol 2019 ،  ؛Dhamoon & Patricia( . ينقبض منه األجزاء تلك في فريداً هيكالً المريء يعد

تنقبض المريء ، من المعدة إلى الطعام يمر أن بمجرد الطعام. بمرور يسمح مما اآلخرون ، يسترخي بينما 

 & 2015Fuller ، (المريء إلى أخرى مرة الدخول من المعدة من الطعام لمنع للمريء العاصرة العضلة 
Goodman(.

-المناطقأو -

-Jejunum-

-الغليظةاالمعاء -

لمحتويات العالية الحموضة وتؤدي ، الكيموسالهضمية العصائر تكوين مع الطعام يختلط المعدة ، في

تمتلئ عندما المعدة تنقبض . )2019ودامون ، باتريشيا (البكتيريا تقتل وقد الهضم عملية استمرار إلى المعدة 

والمخاط الهيدروكلوريك حمض تشمل إفرازها يتم التي المعدة عصائر بعض المعدية. والعصائر بالطعام 

. )2019Dhamoon & Patricia ،  ؛ 2015al.  et Pandol ،(البروتين لهضم يستخدم والذي والببسين ، 

البوابيةالعاصرة العضلة مثل (صمام عبر المعدة من االنقباضات تدفعه جيداً ، المعدة في الطعام هضم بمجرد 

.)2019ودامون ، باتريشيا (الدقيقة األمعاء إلى  )

معرفتكامتد -

أنها إال المعدة ، من المعدة عصارة أو الطعام دخول إعادة منع إلى تهدف المريئية المصرة أن من الرغم على

نتيجة تحدث التي األعراض أحد هي المعوية الحموضة الدخول. إلى العصائر وتعود األحيان بعض في تفشل 

 & 2015Fuller ، (الوجبة بعد االستلقاء عند األعراض هذه تزداد قد المريء. إلى المعدية العصارات دخول 
Goodman(.

(الغليظة واألمعاء المعدة بين ويتواجد الغليظة االمعاء و ، الصائمو المناطقأو من الدقيقة األمعاء تتألف
تبلغ الطول ، منظور من الغليظة. باألمعاء مقارنة نسبياً صغير ألنه صغير ، اسم عليه يطلق . )6-16الشكل 

عموماً يكون والذي عشر ، االثني إلى أوال ًالطعام تمرير يتم . )أقدام10 حوالي (أمتار 3 حوالي الدقيقة األمعاء 

الدقاق من الطعام يمر الدقاق. إلى النهاية في ثم الصائم إلى عشر االثني من الطعام يمر بوصات. 10 أول 

الغليظة.األمعاء إلى 

العلويالهضمي الجهاز 6-16 الشكل
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2015al. et Pandol ،(والصائم عشر االثني في أساسي بشكل والحديد  )البروتين(األمينية واألحماض والكالسيوم  )الدهون(والدهون الكربوهيدرات امتصاص يحدث
إلى باإلضافة الدقاق. في  )والمغنيسيوموالبوتاسيوم الصوديوم مثل (والشوارد والماء والفيتامينات األمالح امتصاص يحدث . )2019Dhamoon & Patricia ،؛ 

تسمح قنوات على والمرارة والكبد البنكرياس يحتوي لالمتصاص. ضرورية اإلنزيمات هذه الدقيقة. األمعاء في الهضمي الجهاز إنزيمات من العديد توجد االمتصاص ، 

عشر.االثني منطقة إلى الهضمية العصارات بمرور 

(المقدار الكبيرة المغذيات تحويل يتم المرحلة ، هذه إلى الوصول بمجرد الغليظة. األمعاء إلى المسالك عبر الطعام المعوية االنقباضات تنقل والمرارة ، المعدة غرار على
.)2019ودامون ، باتريشيا (الجسدي لالستخدام الدم مجرى في امتصاصها يمكن أشكال إلى الهضم خالل من  )والبروتيناتوالكربوهيدرات الدهون 

معرفتكامتد -

2015 ، (بأكمله الشوكي الحبل مثل الدقيقة األمعاء في األعصاب من العديد يوجد النظام ، هذا ضمن المعوي. العصبي بالجهاز الهضمي الجهاز في العصبي الجهاز يعُرف

Fuller & Goodman( . العضالت استثارة في كبيراً دوراً يلعب العصبي الجهاز أن إال الطعام ، طريق عن تحفيزها ويتم تلقائية تكون المعوية االنقباضات أن من الرغم على

 & 2015Fuller ، (الشوكي والحبل الدماغ من مساعدة أي دون نفسه تلقاء من يعمل أن يمكن المعوي العصبي الجهاز أن هو لالهتمام إثارة األكثر األمر لألمعاء. الملساء 
Goodman(.

السفليالهضمي الجهاز

األمعاء بين الغليظة األمعاء تتواجد . )2015al.  et Pandol ،(الفيتامينات وبعض الماء ذلك في بما الشوارد امتصاص على جزئياً  )القولونأي (الغليظة األمعاء تعمل

تتلقى التي الغليظة األمعاء من األولى المنطقة فإن تشريحي ، منظور من . )6-17الشكل (الجسم من الفضالت إخراج يتم حيث الشرجية ، والقناة والمستقيم الدقيقة 

المستعرض ، والقولون الصاعد ، القولون خالل من بالترتيب ذلك بعد تمريره يتم والذي الكيموس ، األعور يستقبل . )2015al.  et Pandol ،(األعور هي الطعام 

وتعمل معدومة أو قليلة هضمية وظيفة لها الغليظة األمعاء أن مالحظة المهم من . )2015al.  et Pandol ،(والشرج والمستقيم ، السيني ، والقولون النازل ، والقولون 

المستقيم.إلى الفضالت وتمرير امتصاص على األول المقام في 

السفليالهضمي الجهاز 6-17 الشكل
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. )2015al.  et Pandol ،(الكلي السوائل امتصاص في دوراً الغليظة األمعاء تلعب الدقيقة ، األمعاء بواسطة الهضمية القناة في السوائل معظم امتصاص يتم بينما

 )اللعابتفرز التي الغدد (اللعابية الغدد من الهضمية المسالك في تفرز التي السوائل من أيضاً ولكن الشخص يشربه مما فقط ليس األمعاء في السوائل جمع يتم 
 2015al.  et ،(البراز مع المتبقية السوائل وتفرز حصتها ، الغليظة األمعاء تمتص هذا ، من الكثير الدقيقة األمعاء تمتص بينما والمرارة. والكبد والبنكرياس والمعدة 

Pandol(.

معرفتكامتد -

السفلي الهضمي الجهاز عبر المرور على الطعام قدرة عدم إلى الكافي غير االستهالك يؤدي قد الماء. من كافياً استهالكاً صحيح بشكل يعمل الذي الهضمي الجهاز يتطلب

الراحة.وعدم اإلمساك إلى ويؤدي 

داخلي ، ضغط يحدث المستقيم ، دخول بمجرد الشرجية. والقناة المستقيم إلى الفضالت تنتقل الغليظة ، األمعاء من الماء ، ذلك في بما الشوارد ، امتصاص بعد

الشرج. فتحة إلى النفايات تمر ذلك ، حدوث بمجرد . )2015al.  et Pandol ،(التبرز في الرغبة إلى ويؤدي الداخلية ، الشرجية العاصرة العضلة إرخاء إلى يؤدي مما 

تسمى عملية في الشرج فتحة من الفضالت إخراج إلى األخرى ، الحوض وعضالت البطن عضالت بمساعدة المستقيم ، لعضالت الطوعي االنكماش يؤدي هنا 

.)2015al.  et Pandol ،(التغوط 

الهضميالجهاز على التمرين آثار
 .al،2012 ،2018 ؛ 2014al. et Kim ،؛ 2015Fuller & Goodman ،(اإلمساك عالج في ويساعد األمعاء حركة يحسن أن يمكن البدني النشاط أن إلى الدالئل تشير

et Song( . إلى المعدة من لالنتقال الطعام يستغرقه الذي الوقت إلى يشُار ما غالباً البدني. النشاط طريق عن تنشيطه يتم لألمعاء التمعج أن هو التأثير هذا أساس

من الدالئل تشير ذلك ، ومع واسع ؛ مصطلح البدني النشاط القولون. عبور وقت على البدني والنشاط التمارين آثار الدراسات قيمت وقد العبور ، بوقت المستقيم 

عند  )الوقتتقليل المثال ، سبيل على (القولون عبور وقت حسنوا قد البدني النشاط من أعلى بمستويات يتمتعون أنهم على المصنفين األفراد أن إلى معينة دراسة 

.)2012al.  et Song ،(أقل بدني نشاط بمستويات يتمتعون أنهم على المصنفين باألفراد مقارنتهم 

 2018al. et ،؛ 2014al. et Kim ،(القولون عبور وقت تحسين على تعمل المقاومة والتمارين الهوائية التمارين من كال ًأن إلى الدالئل تشير بالتمرين ، يتعلق فيما

Song( . وقت تحسن أسبوعاً ، 12 لمدة األسبوع في مرات ثالث والجري المقاومة على المشترك التدريب من دقيقة 60 األفراد أجرى أن بعد الدراسات ، إحدى في

وقت تحسن أثناء أسبوعاً. 12 لمدة هوائية تمارين برنامج تنفيذ تم أخرى ، دراسة في . )2018al.  et Song ،(الدراسة قبل العبور بوقت مقارنة لديهم القولون عبور 

لقد باختصار ، . )2018al.  et Song ، ؛ 2014al.  et Kim ،(المشتركة والمقاومة الهوائية التمارين باستخدام السابقة الدراسات مثل جيدة النتائج تكن لم العبور ، 

الهضمي.الجهاز عبر للمرور الطعام يستغرقه الذي بالوقت يتعلق فيما مواتية فائدة يعطي والذي التمعج ، يحسن البدني النشاط أن ثبت 

التفاعليالنص إظهارالهضميالجهاز
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ملخص
التنفسية القلبية األجهزة هذه وتشمل الطبيعي. الفسيولوجي األداء لدعم جماعي بشكل تعمل التي الفرعية واألنظمة األنظمة من العديد من اإلنسان جسم يتكون

يشمل والذي الدموية ، واألوعية القلب جهاز التنفسي. والجهاز الدموية واألوعية القلب نظام من القلبي التنفسي الجهاز يتكون الهضمي. والجهاز الصماء والغدد 

الجسم من الدم لتجميع معاً والبطينان األذينان يعمل القلب ، داخل الجسم. أنحاء جميع في الدم ونقل الدموية الدورة عن مسؤول الدموية ، واألوعية والدم القلب 

الدم وإعادة باألكسجين ، الدم وتزويد األيمن ، البطين من المؤكسج غير الدم بجمع التنفسي الجهاز يقوم التوالي. على والجسم ، الرئتين إلى الدم وإعادة والرئتين 

فعال ،تنفسي بجهاز مدفوعة التنفس على القدرة الجسم. أنحاء جميع في ضخه ليتم األيسر البطين إلى المؤكسج 

الهرمونات ألن الدموية واألوعية القلب بنظام الهرمونات وظيفة ترتبط والتطور. النمو وكذلك الفسيولوجي األداء عن المسؤولة الهرمونات الصماء الغدد جهاز يفرز

والجهاز التنفسي والجهاز القلب وظائف وكذلك والتكاثر ، الغذائي ، والتمثيل والتطور ، النمو تنظيم على الهرمونات تعمل باختصار ، الدم. مجرى عبر تنتقل 

وكذلك للحركة الالزمة الطاقة لتوفير القلبي ، التنفسي والجهاز الهيكلي العضلي الجهاز مثل األخرى ، األجهزة مع الهرمونات تتواصل النقطة ، هذه على عالوة الهضمي. 

والتعافي.بالنمو يتعلق فيما للضغوط الالزمة االستجابة 

من بدءاً الداخلي. والتوازن للحركة نحتاجها التي للطاقة األساس يوفر الذي المبتدئين نظام إنه للجسم ؛ الفسيولوجي األداء في حيوياً دوراً الهضمي الجهاز يلعب

التي المعدة ، المعدة. إلى النهاية في ويمر المضغ تسمى عملية في الطعام تكسير يتم العلوي ، الهضمي للجهاز استعداداً والسوائل الطعام يعالج الذي الفم ، تجويف 

في رئيسي العب وهو الطعام هضم من يزيد مما الدقيقة ، األمعاء إلى بالمرور للسماح أكبر بشكل وتفككه الطعام تمتص العلوي ، الهضمي الجهاز من جزء هي 

الطعام طرد يتم حيث والشرج ، والمستقيم الغليظة األمعاء يشمل والذي السفلي ،  GIلنظام المستهلكة والسوائل األطعمة بإعداد الدقيقة األمعاء تقوم االمتصاص. 

المهضومة.غير والفضالت 

الفصلمراجعة

الفضالت. إلزالة ووسيلة الحماية وعوامل المغذية والمواد باألكسجين الجسم يزودون معاً ، التنفسي. والجهاز الوعائي القلبي الجهاز من القلبي التنفسي الجهاز يتكون

لضخ داخلي إليقاع وفقاً تتقلص إرادية ، ال قلبية عضلة من ويتكون المنصف في القلب يقع الدموية. واألوعية والدم القلب من الدموية واألوعية القلب نظام يتكون 

جانب.كل على  )الجسمإلى الدم يضخان (وبطينين  )الجسممن الدم يجمعان (أذينان غرف: أربع إلى مقسمة وهي الجسم. أنحاء جميع في بانتظام الدم 

ضخها يتم التي الدم وكمية الدقيقة في القلب ضربات عدد من مزيج هو القلبي النتاج للقلب. العام األداء الدماغية السكتة وحجم القلب ضربات معدل يشكل

القلب.ضربات معدل مراقبة جهاز استخدام خالل من أو يدوياً القلب ضربات معدل مراقبة يمكن نبضة. كل مع 

الدم تنقل التي الدموية األوعية تسمى داخلية. وحماية وتنظيم نقل وسيلة يوفر مما الجسم ، أنسجة وإلى من األساسية المنتجات وجمع لتوصيل كوسيلة الدم يعمل

أصغر مكونات على تحتوي والتي األوردة ، القلب إلى الدم تعيد التي األوعية تسمى الشرايين. تسمى أصغر مكونات على تحتوي والتي الشرايين ، القلب عن بعيداً 

بالشرايين.األوردة وتربط الدموية األوعية أصغر هي الدموية الشعيرات األوردة. تسمى 
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الشهيقية التهوية . )الزفيرأو (الزفير ومرحلة  )الشهيقأو (الشهيق مرحلة إلى التنفس ينقسم الدم. مجرى إلى ونقله البيئة من األكسجين بجمع التنفسي الجهاز يقوم

هناك المنقبضة. الشهيق عضالت ارتخاء عن تنتج عندما الطبيعي ، التنفس أثناء الحال هو كما وسلبية ، نشطة تكون أن يمكن الزفير التهوية أن حين في نشطة ، 

الهوائية الشعب دخول قبل الهواء خاللها من ينتقل التي الهياكل جميع من تتكون والتي الموصلة ، الهوائية الممرات هو األول التنفسية. الممرات من مجموعتان 

والتي التنفسية ، الهوائية الممرات هي الثانية المجموعة الجسم. حرارة درجة لمطابقة تبريده أو وتسخينه وترطيبه الهواء تنقية على الهياكل هذه تعمل التنفسية. 

الكربون ،أكسيد وثاني األكسجين مثل للغازات ، وتسمح الموصلة الهوائية الشعب من القادم الموجه الهواء تجمع 

والذي الكربون ، أكسيد ثاني تنتج فإنها األكسجين ، الخاليا تستخدم عندما الجسم. أنسجة إلى توصيله ليتم ومعالجته البيئة من األكسجين بجمع التنفسي الجهاز يقوم

الزفير.خالل من إطالقه ليتم المؤكسج ، غير الدم في والرئتين القلب إلى أخرى مرة نقله يتم 

بدني.مجهود أقصى في واستخدامه األكسجين لنقل معدل أعلى هو األكسجين الستهالك األقصى الحد األكسجين. باستهالك لألكسجين الجسم استخدام يعُرف

ضحلة ، التنفس أنماط أصبحت إذا الوظيفي. الخلل من مزيد إلى وتؤدي اإلنسان جسم مكونات على مباشر بشكل التنفس أنماط في التغييرات تؤثر أن يمكن

قد مما مفرط ، عضلي توتر إلى هذا يؤدي قد والوظيفة. الموقف على سلباً يؤثر قد مما الحاجز ، الحجاب من أكثر الثانوية التنفسي الجهاز عضالت الجسم يستخدم 

الشعور يسبب مما واألكسجين ، الكربون أكسيد ثاني من الدم محتوى تغير إلى أيضاً والسطحية القصيرة األنفاس تؤدي أن يمكن والدوخة. والدوار الصداع إلى يؤدي 

الشعور أو الصداع من العميل اشتكى إذا . stiومفاصل عضالت إنشاء إلى العضالت داخل األيضية بالنفايات واالحتفاظ األكسجين نقص يؤدي أن يمكن بالقلق. 

المساعدة.على للحصول طبي أخصائي إلى الفور على بإحالته قم الدموية ، الدورة ضعف أو السيئة النوم أنماط أو اإلرهاق أو بالقلق 

فعلياً الصماء الغدد نظام ينتجها التي الهرمونات تؤثر للجسم. الداخلية البيئة في االستقرار لتحقيق المتعددة الجسم وظائف تنظيم عن مسؤول الصماء الغدد جهاز

 ، )الغددباسم تعرف (مضيفة أعضاء من الصماء الغدد جهاز يتكون لإلجهاد. وعاطفياً جسدياً الجسم استجابة كيفية وتحدد اإلنسان وظائف أشكال جميع على 

والغدة المهاد تحت وما والصنوبرية النخامية الغدة الرئيسية الصماء الغدد أعضاء بعض تشمل . )مستقبالتأو (مستهدفة وخاليا  ، )هرموناتأو (كيميائية ورسائل 

والكبد البنكرياس ذلك في بما هرمونات ، أيضاً تنتج التي الصماء الغدد أنسجة من منفصلة مناطق على األخرى األعضاء من العديد تحتوي الكظرية. والغدة الدرقية 

الهرمونات.إفراز على كبير تأثير لها التمرينات برمجة التناسلية. واألعضاء 

من بدءاً ومشروباتنا ، طعامنا معالجة تتم التغذية ، فيها نبدأ التي اللحظة من الهضمي. الجهاز على والشراب الطعام من نستهلكها التي الحرارية السعرات تعتمد

العلوي الجزء أسفل إلى والسوائل الطعام يمر ثم الفم. وإنزيمات ولعابنا وأسناننا لساننا بمساعدة والمشروبات األطعمة تكسير يتم الفم ، تجويف في الفم. تجويف 

هذا من بعض امتصاص يتم أكبر. بشكل الطعام بمعالجة واألحماض اإلنزيمات من العديد تقوم حيث المعدة ، إلى النهاية وفي المريء إلى الهضمي الجهاز من 

منه التخلص يتم للطاقة كمصدر تخزينه أو واستخدامه امتصاصه يتم ال ما النهاية ، في واالمتصاص. االنهيار من لمزيد األمعاء عبر اآلخر البعض ويمر الكيموس 

وجباتنا من التحفيز خالل من األنظمة هذه تعمل والسفلي. العلوي الهضمي الجهاز نظامي من كل تعاون الهضم لعملية للغاية المعقد التفاعل هذا يتطلب كنفايات. 

من جزئياً. الهضم إعاقة إلى الطعام ، تناول تقليل مثل الغذائي ، المدخول كفاية عدم يؤدي قد النشاط. ومستويات األدوية السوائل ، وتناول المحددة ، الغذائية 

العصبي.والجهاز الصماء الغدد من كل من التكامل تتطلب الهضمي الجهاز وظيفة أن نالحظ أن المهم 
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التعلمأهداف
من: tnessأخصائي سيتمكن الفصل ، هذا من االنتهاء عند

والحركة.التمرين تحكم التي العلمية المصطلحات لخص ◆

العضلي.العصبي الجهاز عمل كيفية تحدد التي الرئيسية الحيوية الميكانيكية المفاهيم تحديد ◆

البيئة.في التغيرات مع العضلي العصبي الجهاز يتكيف وكيف الحركي السلوك وصف ◆
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-)(HMSالبشرية الحركة نظام -البشريةالحركة علوم في مقدمة

الهيكلي والجهاز العصبي الجهاز اإلنسان: جسم داخل رئيسية أنظمة لثالثة المتكامل األداء الحركة تمثل

على . )7-1الشكل ( )(HMSالبشرية الحركة نظام تمثلالجماعية والهياكل المكونات هذه العضلي. والجهاز 

روابط لتشكيل تعاوني جهد على يعتمد أنه إال والوظيفة ، الهيكل في منفصل  HMSنظام أن من الرغم 

عبارة الفقري وعموده وكتفه الفرد ذراع المثال ، سبيل على . حركيةسلسلة وظيفياًعنصراً تشكل مترابطة 

الحركة.ألداء معاً تعمل مترابطة أجزاء عن 

-الحركيةالسلسلة -

-اإلقليميالترابط نموذج -

البشريةالحركة نظام 7-1 الشكل

مما بالكامل ، الرابط اختراق يتم صحيح ، بشكل عمله عدم أو الحركية السلسلة من جزء أي إصابة حالة في

في والقوة الطاقة بنقل للسماح وحركاتها الجسم أجزاء تنسيق يجب األمثل. المستوى من أقل أداء إلى يؤدي 

بكيفية الخاص المفهوم هذا إلى يشار التالي. الجزء إلى الجسم من جزء من االنتقال عند الجسم أنحاء جميع 

يركز . )2013وآخرون ، سويكي (اإلقليمي الترابط نموذج باسمأخرى مناطق على الجسم من واحد جزء تأثير 

للبيئة.صديقة بشرية حركة وإنتاج لتعلم مترابط بشكل  HMSعمل كيفية على الفصل هذا 

معرفتكامتد -

العميل يكون أن يجب المثال ، سبيل على السفن. إدارة لنظام المتكامل األداء أهمية على اإلقليمي الترابط يؤكد

النطاق خالل من األمامي الكتف رفع إكمال على قادراً والعصبي العضلي الجهاز في طبيعي بشكل يعمل الذي 

ال فقد  ، )المفصل(المفصلي الجهاز في ثبات هناك كان إذا ذلك ، ومع . )(ROMالكتف مفصل لحركة الكامل 

بشكل يعمل الذي والعصبي العضلي الجهاز من الرغم على الكاملة ، فقط القراءة ذاكرة خالل من الحركة تكتمل 

يعمل ال  )الكتفعضلة (الدالية العضلة إلى الرسالة ينقل الذي العصبي الجهاز كان إذا أخرى ، ناحية من طبيعي. 

سليمة.وعضلة طبيعية مفصلية حركة وجود من الرغم على ذراعه رفع من العميل يتمكن فلن صحيح ، بشكل 

-
-

-
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-الحيويةالميكانيكا -الحيويةالميكانيكا

تستخدم آخر ، بمعنى بالحركة. المتعلقة المبادئ أو الميكانيكية القوانين دراسة هي الحيوية الميكانيكا

في خاصة المفاصل ، في للحركة الجسم إنشاء كيفية لدراسة للفيزياء العلمية المبادئ الحيوية الميكانيكا 

مهتماً الحركة علم يزال ال بينما الحركة. يدرس آخر رسمي نظام هو الحركة علم والرياضة.التمارين سياق 

البشري بالتشريح ذلك إلى باإلضافة يرتبط ألنه أكبر بشكل الحركة في يبحث فإنه الحيوية ، الميكانيكا بمبادئ 

األعضاء.وظائف وعلم 

-الحركةعلم -

-التشريحيالموقف -

(عليها تعمل التي والقوى  HMSتنتجها التي المختلفة الحركات على البشرية الحركة علم استكشاف يركز
 ، 2003Knutzen & Hamill 2019 ، ؛al.  et Levangie( . فهما ًالرياضي والتدريب البدنية اللياقة تتطلب

العضالت ، وحركات المفاصل ، وحركات الحركة ، ومستويات األساسية ، التشريحية للمصطلحات قويا ً

والسرعة.القوة بين العضلية والعالقة والقوى ، والرافعات ، والمزدوجين ، 

الحيويةالميكانيكية المصطلحات
هذا الحركة. وعلم الحيوية الميكانيكا دراسة في المستخدمة المصطلحات يفهموا أن للمهنيين المهم من

التمرين برامج وتنفيذ العمالء تحركات تقييم وراء العلمية المبادئ تطبيق على وقدرة أفضل بفهم يعدهم 

العمالء.مع 

فيالجسم إلى دائماً تشير الحيوية الميكانيكية المصطلحات أن اعتبارك في تضع أن المهم من

الوقوف ، وضعية في الجسم يكون عندما التشريحي الوضع يكون . )7-2الشكل (التشريحي الموقف

عالمية مرجعية نقطة يعطي ألنه مهم الموقف هذا لألمام. الراحتان وتتجه الجانبين من الذراعين وتتدلى 

بدقة.البشرية الحيوية الميكانيكا مناقشة خاللها من المتحالفين الصحيين المهنيين لجميع يمكن 

التشريحيالموقف 7-2 الشكل

-
-

-
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التشريحيةالمواقع

المقابل ، الجانبي ، اإلنسي ، tnessصناعة في شائع بشكل المستخدمة التشريحية المصطلحات تشمل الجسم. ألجزاء النسبي الموضع التشريحية المواقع تصف

الجسدية الهياكل تواجد أماكن لوصف المصطلحات هذه تستخدم . )7-1الجدول 7-3 ؛ الشكل (متفوق و ، السفليالبعيد ، القريب ، الخلفي ، األمامي ، المماثل ، 

.مؤخرةو أمام أو أدناه و فوق مثلالشائعة المصطلحات من تحديداً أكثر بطرق المختلفة 

التشريحيةالمواقع 7-3 الشكل

التشريحيالموقع وتعاريف أمثلة 7-1 الجدول

مثالإنكارالتشريحيالموقع

بالجانب  )الداخليةالفخذ عضالت (المقربة العضلة ترتبطالجسممن الوسط خط إلى نسبياً أقربوسطي

.)الفخذعظم (الفخذ لعظم اإلنسي 

من الخارجي الجزء نحو أو الوسط خط عن نسبياً بعيداًالجانبي

الجسم

قمة ⇧الرأس.على جانبي بشكل األذنين وضع يتم

لليسارالمقابلة هي اليمنى القدمالجسممن اآلخر الجانب على وضعه تمالمقابل



كف.

اليمنى.لليد مماثلة اليمنى القدمالجسممن الجانب نفس على وضعه تمالجانببنفس

من األمامي الجانب على الرباعية الفخذ عضالت تقعباتجاههاأو الجسم مقدمة على موضوعةأمامي

الفخذ.

الفخذ.من الخلفي الجانب على الركبة أوتار مجمع يقعباتجاههأو الجسم من الخلفي الجزء على وضعه يتمخلفي

أخرى مرجعية نقطة أو الجسم مركز من بالقرب وضعه يتماألقرب

محددة

الرسغ.من الكوع إلى أقرب الرسغ

مرجعية نقطة أو الجسم مركز عن بعيداً وضعه يتمالقاصي

محددةأخرى 

الركبة.من أبعد الكاحل

أوتار مجمع من أدنى  )الساقربلة عضلة (النعلمحددةمرجعية نقطة أسفل موضوعةالسفلي

الركبة.

القصبة.عظم من أعلى الحوضمحددةمرجعية نقطة فوق وضعه يتممتفوق

قمة ⇧
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المشتركةوالحركات والمحاور ، الحركة ، مستويات
-العظامحركية -

مستويات ثالث من نظام إلى وتستند أبعاد ثالثة إلى البشرية الحركة لوصف عالمياً المقبولة الطريقة تشير

تتقاطع بحيث قائمة ، زوايا في المستويات هذه وضع تم . )7-4الشكل (وعرضية أمامية ، سهمية ، خيالية: 

أن المهم فمن الحركة ، من واحد مستوى في مهيمنة تكون أن يمكن الحركات أن من الرغم على المركز. في 

يتم ذلك ، ومع الحركة. من واحد مستوى في بدقة تحدث ما نادراً النموذجية اليومية الحركة أن نتذكر 

محدد مستوى في الغالب في أنها على الشائعة التمارين من والعديد المفاصل وحركات الحركات تصنيف 

تأخذ التي الحركة أنماط على يطُلق . )لهاموازية أي (المستوى ذلك طول على تسير كانت إذا الحركة من 

.األسطحمتعدد مستوىمن أكثر في حركات خالل من الجسم 

-الحركةمفاصل -

تدور الذي المحور مثل الطائرة ، تلك على عمودي بشكل يعمل محور على طائرة كل في الحركة تحدث

من كل في لعملها المشتركة الحركات تسمى . مشتركةحركة باسمالمعروف هو هذا السيارة. عجلة حوله 

هورؤيتها أو مالحظتها يمكننا التي الحركات لوصف يستخدم تحديداً أكثر مصطلح الثالث. الحركة مستويات 

إليها يشار رؤيتها نستطيع ال والتي نفسه المفصل داخل تحدث التي الحركات أن حين في ، العظامحركية 

الحركة لحدوث ضرورية والمفصلية العظمية الحركات كال . )2019al.  et Levangie ،(الحركة مفصلي باسم 

الطبيعية.

الحركةطائرات 7-4 الشكل

-
-
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القوسيةالطائرة

المفصل حركة تحدث واأليسر. األيمن الجانبين إلى الجسم يقسم وهمي خط هو الشكل سهمية طائرة ال

في الحركات تتضمن الركبتين. عند االنحناء عند يظهر كما الجانبي ، اإلنسي المحور حول المستوي السهمي 

بين النسبية الزاوية فيها تقل انحناء حركة هي انثناء .)7-5الشكل ( extensionو  exionالسهمي المستوى 

 2003Knutzen ، (متجاورين جزأين بين النسبية الزاوية فيها تزداد تقويمية حركة هي تمديد متجاورين. جزأين 

& Hamill 2019 ، ؛al.  et Levangie(.

-

-الشكلسهمية طائرة -

-انثناء-

-تمديد-

-مفرطتمدد -

البسطو الثني 7-5 الشكل

معرفتكامتد -

التمدد فرط المصطلحاإلصابة. إلى يؤدي وقد  ROMأو الطبيعي الحد يتجاوز لمفصل امتداد هو مفرط تمدد

امتداد لديه شخص لوصف استخدامها يجب وال العادية االمتداد قيم تجاوز فيها تم التي للحركات محجوز 

ROM  متاح.كامل

قمة ⇧

-
-

-
-
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-ظهريعطف -مساعدرمز -

-أخمصيانثناء -

أو اليسار إلى للتحرك مساحة بدون جداً ضيق ممر في عالق أنك تخيل أفضل ، بشكل السهمي المستوى لفهم

بناء ًكسره. تريد ال الذي الزجاج من بالكامل مصنوعة الجدران ذلك ، إلى باإلضافة شكل. بأي للدوران أو اليمين 

األمام من الحركات هي السهمي للطائرة الضيقة الردهة في المتاحة الوحيدة الحركات فإن القياس ، هذا على 

واألسفل.واألعلى الخلف إلى 

والمرفق والكتف الفقري العمود ذلك في بما الجسم ، مفاصل من العديد في والتمدد االنثناء يحدث

إكسيون هو والتمديد الظهر باسم exionإلى يشار الكاحل ، في واليد. والقدم والركبة والورك والمعصم 

تمرينات الغالب في السهمية الطائرة تمارين على األمثلة تشمل . )2019وآخرون ، ليفانجي (أخمصي 

والمشي ، الساق ، ورفع األمامي ، واالندفاع والقرفصاء ، الرؤوس ، ثالثية والعضالت الرأسين ، ذات العضلة 

السلة.كرة وإطالق الساللم ، وتسلق العمودي ، والقفز والجري ، 

-
-
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-األماميةالطائرة -معرفتكامتد -

السهميالمستوى في الورك ثني

يمكن القطني. الفقري العمود أو والحوض الفخذ عظم بين الزاوية بتقليل الفرد يقوم عندما الورك خروج يحدث

يتم الحركة ، هذه أثناء . )الحوضإلى الفخذ من الورك خروج (البطن نحو الركبة الفرد يرفع عندما هذا يحدث أن 

ينحني عندما الورك من أخرى نسخة تحدث أن يمكن الفخذ. عظم يدور بينما الفقري والعمود الحوض تثبيت 

القطني الفقري والعمود الحوض يدور الحالة ، هذه في . )قدمهأصابع يلمس كان لو كما (الجذع من لألمام الفرد 

.)الفخذعلى الحوض دوران (الفخذ عظم فوق معاً 

مساعدرمز -

السياق،هذا في جسمه. من العلوي الجانب على للدلفين  nالظهر في فكر أفضل ، بشكل  dorsiexionلتذكر

الكاحل.يخرج عندما فيه تتحرك الذي واالتجاه القدم من العلوي الجانب يمثل ظهري 

القدم من السفلي الجانب يمثل أخمصي السياق،هذا في األرض. في حديقة زرع في فكر أخمصي ،  exionلتذكر

الكاحل.يمتد عندما فيه تتحرك الذي واالتجاه 

األماميةالطائرة

حول المستوي األمامي المفصل حركة تحدث وخلفي. أمامي نصفي إلنشاء الجسم يشطر األمامية الطائرة ال

األمامي المستوى في الحركات تشمل القفز. برافعات القيام عند الكتف عند يظهر كما خلفي ، أمامي محور 

عند واالنعكاس واالنقالب الفقري ، للعمود الجانبي واإلخراج  ، )الجذعإلى نسبة (وتقريبها األطراف اختطاف 

.)2019آل ، وآخرون. ليفانجي 2003 ؛ وكنوتزن ، هاميل ( )7-6الشكل (والكاحل القدم مجمع 

-

والتقريباالختطاف حركات 7-6 الشكل

-



الحركةطائرات 2 الدرسالبشريةالحركة علوم 7 الفصل

جزأين بين الزاوية في زيادة هو االمتداد ، غرار على الجسم. من الوسط خط عن بعيدة حركة هي اختطاف

 ، exionمثل الجسم. من الوسط خط باتجاه قطعة حركة هي التقريب األمامي.المستوى باستثناء متجاورين ، 

 ؛ 2003Knutzen & Hamill ، (األمامي المستوى باستثناء متجاورين ، جزأين بين الزاوية في انخفاض إنه 

، 2005al.  et Kendall 2019 ، ؛al.  et Levangie(.

على ذلك ، إلى باإلضافة األمامي. المستوى في آخر إلى جانب من الفقري العمود انحناء هو exionالجانبي 

اتبع انعكاس و االنقالب ثباتاً.أكثر بشكل تسمى القدمين عند المفصل حركة فإن والتمديد ،  exionغرار 

(والرسغ  )الكعبعظم (للعقدة بالبندول الشبيهة بالحركة محدد بشكل يرتبط ولكن الجانبي اإلنهاء مبدأ نفس 
ليفانجي 2005 ؛ وآخرون ، كيندال 2003 ؛ وكنوتزن ، هاميل (األمامي المستوى في  )الكاحلعظام 

تنقلب عندما  ؛ )الوسطخط عن بعيداً (جانبي بشكل العقدة يتأرجح القدم ، تنحرف عندما . )2019وآخرون . ، 

الغالب في األمامية الطائرة تمارين على األمثلة تتضمن . )الوسطخط نحو (وسطياً العقدة يتأرجح القدم ، 

الجانبي.والقذف الجانبي الكتف ورفع الجانبي واالندفاع القفز 

مساعدرمز -

-اختطاف-

-التقريب-

-جانبيانثناء -

-االنقالب-

-انعكاس-

أو لألمام للتحرك مساحة وجود عدم مع وخلفك ، أمامك جدراناً تخيل أفضل ، بشكل األمامي المستوى لفهم

نتيجة كسره. تريد ال الذي الزجاج من بالكامل مصنوعة الجدران السابقة ، المرة في كما للدوران. أو للخلف 

جانب.إلى جانب من حركات األساس في هي األمامي المستوى في الحركات فإن لذلك ، 

قمة ⇧

-
-

-
-

-
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المستعرضةالطائرة
-عرضيةطائرة -

محور حول المستعرض المستوى حركة تحدث وسفلي. علوي نصفين إلنشاء الجسم يشطر عرضية طائرة ال

لألطراف ، الخارجي الدوران و الداخلي الدوران المستعرضالمستوى في الحركات تشمل عمودي. أو طولي 

و الشعاعي الكب و األطراف ، من األفقي التقريب و أفقي اختطاف والجذع ، للرأس واأليسر األيمن الدوران 

. )2019al. et Levangie ،؛ 2003Knutzen & Hamill ،( )7-7الشكل (الساعد دوران إشعاعي استلقاء 

الدمبل ، وصدر الكابل ، جذع بتدوير القيام الغالب في المستعرضة الطائرة تمارين على األمثلة تتضمن 

الجولف.مضرب أو الخفاش وتأرجح 

-الداخليالدوران -

-الخارجيالدوران -

-األفقياالختطاف -

-األفقيالتقريب -

-الراديولنيالكب -

-راديولناراستلقاء -

دورانيةحركات 7-7 الشكل

-
-

-
-

-
-

-
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معرفتكامتد -

تتضمن ذلك ، إلى باإلضافة والساقين. والذراعين والجذع للرأس دورانية حركة المستعرضة الطائرة تتضمن

على الوركين. أو الكتفين عند يحدث أن يمكن والذي أفقياً ، وتقريباً اختطافاً المستعرض المستوى في الحركة 

الورك خاطف آلة تتضمن بينما للكتف ، وتقريباً أفقياً اختطافاً اآللية الصدر تمرينات تتضمن المثال ، سبيل 

الوركين.عند وتقريباً أفقياً اختطافاً 

-القدمكبن -

-القدمترقق -

Shutterstock.com/  UfaBizPhoto  وShutterstock.com/  lunamarina

-مشية-

التقنيةعلى الحصول -

السهمي المستويين في واالنعكاس واالنقالب ، األخمصي ، واإلخراج  ، dorsiexionمع الحال هو كما تماماً

القدم تدوير على يطُلق السياق ، هذا في للقدم. المستعرضة للحركة فريدة مصطلحات هناك واألمامي ، 

يسُمى بينما ً ، )جانبياالقدم أصابع دوران (اختطاف  )ككلللساق دوران وجود عدم مع (الكاحل عند للخارج 

؛ 2003Knutzen ، &هاميل ( )الوسطإلى القدم أصابع تشير (التقريب الكاحل عند للقدم الداخلي الدوران 

، 2019al. et Levangie(.

عن بمعزل الفردية المستوية حركاته والكاحل القدم مجمع يؤدي ما نادراً وظيفياً ، الجسم لتحريك ذلك ، ومع

صعوبة أكثر تكون والتي واالستلقاء ، الكب من الخاصة نسخته خالل من الكاحل يتحرك ذلك ، من بدال ًغيرها. 

والظهر االنقالب من مزيج من تتكون األسطح متعددة حركة هي القدم كبن واالستلقاء.الراديوي الكب من 

المشي (مشيةخاللالكاحل. وتقريب أخمصي ، وإخراج االنقالب ، من مزيج هو ثم القدم ترقق الكاحل. واختطاف 

إنتاج أثناء واالستلقاء  )القدمتهبط عندما (القوة تقليل أثناء الكب بين والكاحل القدم مجمع يتحرك  ، )والجري

خطوة.كل مع  )األرضعن القدم تدفع عندما (القوة 

قمة ⇧

-
-

-
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الحركةسمات
-مرونة-

التعاونية الجهود أيضاً ولكن المختلفة لألنظمة التكاملية الوظيفة فقط يتطلب وال معقداً  HMSنظام يعتبر

في النوعية والحركات السائد الحركة مستوى حيث من الحركة وصف يمكن عام ، بشكل األنظمة. داخل 

األداء الطبيعية الحركة تمثل مختلة. أو طبيعية أنها على الحركة تصنيف أيضاً يمكن ذلك ، ومع المفاصل ؛ 

الحركة تتطلب . )2005وآخرون ، كيندال (والعضلية والعصبية الهيكلية لألنظمة التعاوني االقتصادي 

حركة يتطلب الذي األمر الكاملة ، فقط القراءة ذاكرة خالل من التحرك على قادراً ليكون مفصالً الطبيعية 

.)2019al.  et Levangie ،(الطبيعية المفصلية والحركة العظام 

-رباط-

-المرونة-

-الحركةفرط -

-الحركةنقص -

األلعاب بعض تتطلب المثال ، سبيل على الفائدة. نشاط على طبيعي أنه على المحدد الحركة مقدار يعتمد

من يتضح كما اليومية ، للحياة العادية األنشطة من أكبر المشتركة  )(ROMفقط القراءة ذاكرة الرياضية 

العاديالكامل  ROMيتطلب ببساطة. المرء شعر وغسل البيسبول كرة رمي عند الكتفين حركة بين االختالف 

العصبي الجهاز عن فضال ، المرونةو الطبيعي العضالت وطول المفصل محيط األربطة و الكبسولة من مرونة 

في نقص لديه يكون أن المتوقع من عام بشكل الحركة فرط مععمالء طبيعي. بشكل يعمل الذي والعضلي 

 .2005al ،.)الحركة نقص (ROMالمفصل عند المفرط  )لديهمالذين أولئك أن حين في الصليبي ، الرباط دعم 
 et Kendall) المفصل عند محدود  )المفصلتعبر التي العضلية للهياكل محدود طول له يكون عام  بشكل

ROM)

-
-

-
-

-
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-األطوارغريب عضلي عمل -العضالتحركات

الجدول (الحركة ومتساوي القياس ، متساوي التوتر ، متساوي العضالت: حركات من شاملة أنواع ثالثة هناك

متحدة عضلية أفعال إلى التوتر متساوي العضالت عمل تقسيم يمكن . )2005وآخرون ، كيندال ( )2-7

ضدها.أو الجاذبية مع يتحرك المقاومة مصدر كان إذا ما على اعتماداً األطوار غريبة أو المركز 

-المحركوحدة -

العضالتحركات أنواع 7-2 الجدول

أداءعمل

من معين نطاق خالل من الحركة وتحدث العضالت ، توتر وتطوير القوة ، إنتاج يتمالتوترمساوي

المركز متحدة عضلية أفعال إلى التوتر متساوية العضالت حركات تنقسم الحركة. 

األطوار.وغريبة 

مرئية حركة وجود وعدم العضالت طول في تغيير دون العضالت شد إنشاء يتمالقياسمتساوي

للمفصل.

تمارس.التي القوة باختالف المقاومة وتختلف ثابتة ، الحركة سرعةإيزوكينيتيك

أو التأهيل إعادة مختبرات في ترُى ما غالباً متطورة تدريب معدات يتطلب

األعضاء.وظائف علم 

التوترمساوي

طولها يتغير بينما التوتر العضالت تكتسب عندما القوة إنتاج يتم التوتر ، متساوي العضالت تقلص في

وتمثلالمركز متحدة أو األطوار غريبة إما أنها على التوتر متساوية العضالت حركات تصنف واضح. بشكل 

ذات العضلة تجعيد أثناء المثال ، سبيل على التوالي. على المقاومة ، تدريبات مراحل رفع و خفض 

حتى الدمبل وتثني الكوع من لتخرج وتختصر مركز بشكل العضدية الرأسين ذات العضلة تتقلص الرأسين ، 

أخرى.مرة ألسفل الدمبل ويخفض الكوع يمتد بينما األطوار غريب بشكل وتتقلص الكتف 

االطوارغريبة

. )2005al.  et Kendall ،(اإلطالة أثناء بالتوتر العضلة تصاب عندما يحدث األطوار غريب عضلي عمل ان

الداخلية. العضلية القوة من أكبر  )المقاومةمصدر أي (العضلة على المؤثرة الخارجية القوة ألن العضلة تطول 

يسمح مما االلتصاق ، وإعادة والميوسين لألكتين المتقاطعة الجسور تفكيك يتم العضالت ، إطالة مع 

يشير الواقع ، في . )العضليالتشريح بشأن التفاصيل من لمزيد 5 الفصل انظر (وظيفياً باإلطالة للعضلة 

شدها تم لو كما الواقع في طولها زيادة وعدم الراحة فترة إلى عودتها إلى هنا موصوف هو كما العضالت إطالة 

)، 2019al.  et Levangie(.

إلكمال أقل طاقة وتتطلب المركز متحدة االنقباضات من مالءمة أكثر الالمركزية العضالت حركات تعتبر

من أقل هو لهذا واحد سبب . )2014al.  et Lastayo ، ؛ 2017al.  et Franchi ،(األثقال رفع مثل مهمة ، 

نفس استخدام عند المركز المتحدة بالمرحلة مقارنة الالمركزية المرحلة خالل مطلوبة المحرك وحدات ذلك

.)2019al.  et Levangie ، ؛ 2017al.  et Franchi ،(المقاومة أو الوزن 

أو قفزة من الهبوط مثل الحركات ، من العديد في مالحظتها ويمكن للتباطؤ مرادفة الالمتراكزة الحركة تعتبر

أنه على األطوار غريب العضالت عمل إلى يشار األحيان ، من كثير في المقاومة. تمرين أثناء األوزان خفض 

على فعلياً العمل يتم الالمركزية ، الحركة في أنه حقيقة من السلبي المصطلح اشتقاق تم سلبي. عمل 

تقوم التي العضالت من بدال ًالجاذبية ، طريق عن األرض نحو سحبه يتم الذي الحمل إبطاء مثل العضالت ، 

أن بحقيقة هذا يرتبط الجاذبية. ضد حمولة تحرك إلى المتولدة الداخلية العضلية القوى مثل العمل ، بهذا 

(المقاومة اتجاه باسم والمعروف المقاومة ، فيه تتحرك الذي االتجاه نفس في تتحرك الالمتراكزة الحركة 
 ، 2003Knutzen & Hamill 2019 ، ؛al.  et Levangie(.

ما بقدر مركزي غير بشكل العضالت تعمل والرياضات ، اليومية الحركات مثل الوظيفية ، األنشطة في

األطوار ،غريب القياس. متساوي أو مركز بشكل تعمل 

-
-



أشكال جميع في هذا يظهر الجسم. على المؤثرة القوى  )تقليل(إبطاء على العضالت تعمل أن يجب

أو الجسم وزن إبطاء يجب البدالء ، مقاعد على الضغط أو المشي جهاز على المشي كان سواء التمرين ؛ 

مركز.بشكل تسريعه ثم ومن القياس متساوي بشكل تثبيته يمكن أن قبل الخارجي الحمل 
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-متراكزعضلي عمل -تدريبيةنصيحة -

تحميل أجل من لذلك ، المركز. متحدة األفعال من أكبر وزن مقاومة على قادرة الالمركزية العضالت حركات

وما والحديد ، الدمبل ، (المقاومة أدوات خفض يمكن الالمتراكزة ، المرحلة خالل األمثل النحو على العضالت 

2017al.  et Franchi ،(أفضل بشكل القوة لتحسين التوتر تحت الوقت لزيادة رفعها من أبطأ بشكل  )ذلكإلى 
ثقيل وزن رفع يتطلب أن المحتمل من آخر ، بمعنى . )2005وراتاميس ، كريمر 2009 ؛ وآخرون ،  Goto ؛ 

الوزن.نفس خفض من أسرع إيقاعاً 

-القياسمتساوي عضلي عمل -

-جوهر-

المركزمتحدة

قوة من أكبر  )العضلةداخل المطورة القوة أي (االنقباضية القوة تكون عندما يحدث المركز متحد عضلي عمل أ

والميوسين األكتين جسور يتحرك العضالت ، تقصير مع للعضلة. واضح قصر إلى يؤدي مما المقاومة ، 

5 الفصل انظر (بالتقلص للعضلة يسمح مما  ، )االنزالقياالنزالق نظرية المثال ، سبيل على (معاً المتقاطعين 

.)2016وآخرون ، مكاردل ( )االنزالقبنظرية المتعلقة التفاصيل من مزيد على للحصول 

ألعلى القفز مثل الحركات ، من العديد في مالحظتها ويمكن للتسارع مرادف المركز متحدة العضالت حركة

العمل "بـ العضلة تقوم المركز ، متحدة العضالت تقلص أثناء المقاومة. تدريبات تمرين أثناء  "الرفع"ومرحلة 

حركات تستهلك الجاذبية. قوة ضد حمولة لتحريك فقط القراءة ذاكرة عبر المفصل يتحرك حيث  "اإليجابي

2019 ،(المركزية وغير المتوازنة العضالت بأفعال مقارنتها عند الطاقة من قدر أكبر المركز متحدة العضالت 

al.  et Levangie(.

القياسمتساوي

إلى يؤدي مما المقاومة ، لقوة مساوية االنقباض قوة تكون عندما يحدث القياس متساوي عضلي عمل ان

أداء يتطلب المثال ، سبيل على . )2007Colby & Kisner ، (العضالت طول في واضح تغيير وجود عدم 

أيضاً والمعروف  ، )(LPHCالقطني والورك الحوض مجمع لعضالت القياس متساوي تقلصاً بالنك تمرين 

يمكن للجسم. مرئية حركة تحدث ال ولكن القلب عضالت جميع تنشيط يتم المثال ، هذا في . جوهرباسم

مرحلتي بين المقاومة تدريب تمرين أثناء مؤقتاً الفرد يتوقف عندما القياس متساوي انكماش مالحظة أيضاً 

والخفض.الرفع 

لتحقيق القياس متساوية إجراءات لخلق العضالت من العديد تتناوب الجسم ، فيه يتحرك وقت أي في

القرفصاء ، حركات أثناء المثال ، سبيل على الفقري. والعمود الطرفية للمفاصل الديناميكي االستقرار 

 )االستقرارعدم (الضرورية غير الحركة لمنع القياس متساوي بشكل والمقُرَبِّة المبُعدة الورك عضالت تنقبض 
مركزّ بشكل الركبة وأوتار الرباعية الفخذ وعضالت األلوية تعمل بينما والعرضي ، األمامي المستويين في 

.)2017al et Kolber ، . (السهمي المستوى في األطوار وغريب 

تدريبيةنصيحة -

تحميلها يتم عندما فقط ، األطوار غريبة عضلية حركات من تتكون التي التمارين أن األدلة من مجموعة أظهرت

متحدة عضلية حركات من تتكون التي التمارين من أكبر بدرجة االبتنائية الهرمونات ستحفز مناسب ، بشكل 

على يجب النحو ، هذا على . )2005Ratamess & Kraemer ،؛ 2017al. et Franchi ،(فقط المركز 

المقاومة.تدريبات تمرين من األطوار غريب الجزء يتجاهلوا أال اللياقة مجال في المتخصصين 

-
-

-



العضالتحركات 3 الدرسالبشريةالحركة علوم 7 الفصل

ISOKINETIC
حركة تتطلب الكامل.  ROMفوق ثابتة بسرعة العضلة تقصر الحركة ، متساوية العضالت حركات أثناء

العضالت تولدها التي القوة مقدار تقيس ومتطورة الثمن باهظة معدات استخدام المتساوية العضالت 

بعبارة العضلي. التوتر مقدار عن النظر بغض ثابتة الحركة سرعة تظل بحيث  )الحمل(المقاومة وتضبط 

الحركة المتساوي االنقباض أثناء بها. يشعر التي المقاومة زادت بقوة ، شدهّ أو الفرد دفع كلما أخرى ، 

يحسن أنه يعُتقد والذي فقط ، القراءة ذاكرة أنحاء جميع في ذروته في العضالت في التوتر يكون الكامل ، 

الحركة متساوية اآلالت على إجراؤها يمكن التي الحركات أنواع فإن ذلك ، ومع التحمل. على والقدرة القوة 

وظائف علم مختبرات أو التأهيل إعادة عيادات في فقط اآلالت هذه ترُى ما وغالباً ما ، نوعاً محدودة 

األعضاء.

العضليالعمل طيف

تكرار إلكمال المركز ومتحد القياس ومتساوي األطوار غريب عضلي عمل من يتكون عملياً تمرين كل ألن نظراً

الدمبل ثني تمرين يعتبر . العضالتعمل طيف باسم العضلية الحركات تلك خالل من الحركة إلى يشُار واحد ، 

قوة لتوليد العضدية الرأسين ذات العضلة تقصير األولية الحركة تتطلب المفهوم. هذا لتوضيح واضحاً مثاالً 

مما  ، )األرضنحو الدمبل كتلة تسحب التي الجاذبية قوة أي (الفرد يد في الدمبل وزن على للتغلب كافية 

المرحلة هي هذه . )7-9الشكل (الكتف من األمامي الجزء حتى الدمبلز وتحريك الكوعين خروج في يتسبب 

التمرين.من المركزية 

توليد أثناء يتغير ال العضالت طول ألن نظراً الوضع. هذا الفرد يشغل الكتف ، مقدمة إلى الدمبلز رفع بمجرد

بخفض الفرد يقوم عندما التمرين. من القياس متساوي الجزء يعتبر فإنه الوضع ، بهذا لالحتفاظ القوة 

ضد الدمبلز قوة إلبطاء اإلطالة أثناء قوى اآلن الرأسين ذات العضلة تولد أن يجب البداية ، وضع إلى الدمبلز 

.)7-10الشكل (التمرين من األطوار غريب الجزء هو هذا الجاذبية ؛ سحب 

-العضالتعمل طيف -

قمة ⇧

-



...األطوارغريب - الدمبل الرأسين ذات العضلة ثني 7-10 الشكل...تركيز- الدمبل الرأسين ذات العضلة ثني 7-9 الشكل

قمة ⇧
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التقنيةعلى الحصول -

ألسفل اليد وضع تغيير إن المستهدفة. األساسية العضلة هي العضدية الرأسين ذات العضلة فإن ألعلى ، اليد راحة توجيه مع الرأسين ذات العضلة ثني تمرين إجراء عند

تمرين من الثالثة اإلصدارات جميع خالل أكبر. بدرجة العضدية العضلة يستهدف  )المطرقةتجعيد (اإلبهام رفع مع التمرين أداء أن حين في أكبر ، بدرجة العضلة يستهدف 

  .2019al ، ؛ 2005al.  et Kendall ،(وساعد يد موضع كل مع عضلية يوميات لكل التجنيد درجة فإن ذلك ، ومع متزامن ؛ بشكل الكوع تمارين جميع تجنيد يتم الضفيرة ، 

et Levangie(.

والركبتين الوركين من ويخرج ألسفل ، الفرد يجلس الوقوف ، وضع من القرفصاء لبدء القرفصاء. تمرين هو العضالت حركات توضيح في للمساعدة الثاني المثال

وزن قوة إبطاء على الوقت نفس في تعمل بينما ميكانيكياً تطول الرباعية الفخذ وعضالت األلوية عضالت فإن ألسفل ، الفرد يجلس عندما . )7-11الشكل (والكاحلين 

توجد وال السفلي الموضع في مؤقتاً الفرد يتوقف عندما القياس متساوي العضالت عمل يحدث القرفصاء. لتمرين األطوار غريب العضالت عمل هو هذا الجسم ؛ 

مركز بشكل متقلصاً البداية ، وضع إلى للعودة والوركين والركبتين الكاحلين عند الفرد يمتد عندما المركز متحدة العضالت عمل يحدث أخيراً ، مرئية. مفصلية حركة 

.)7-12الشكل ( )الرفعمرحلة أي (الرباعية الفخذ وعضالت األلوية عضالت 



المركزمتحدة حركة - الخلفي القرفصاء 7-12 الشكلاألطوارغريب حركة - القرفصاء ظهر 7-11 الشكل

تدريبيةنصيحة -

المرحلة خالل القرفصاء عمق في الكاحل في الظهر ضيق من يعانون الذين العمالء تقييد سيتم القرفصاء. أثناء  HMSلنظام المتكاملة الوظيفة على التعرف يمكن

ثبات معالجة هو المدى طويل الحل يكون قد كعوبهم. تحت  )وزنلوحات أو (صغير لوح وضع هي فقط القراءة ذاكرة الكتساب األفراد لهؤالء سريعة طريقة الالمتراكزة. 

.)2012al.  et Macrum ،(الروتيني التمدد أداء خالل من الكاحل مفاصل 
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-ناهضات-للعضالتالوظيفي التشريح

العضالت قدرات عرض المهم من الرياضية ، التمارين برامج وتصميم فاعلية أكثر بشكل البشرية الحركة لفهم

متساوي األطوار ، غريب (بالكامل العضالت حركة طيف خالل ومن الحركة مستويات جميع في العمل على 

القوة إلنتاج تآزري بشكل تعمل أن أيضاً للعضالت يمكن ذلك ، إلى باإلضافة . )المركزمتحدة القياس ، 

كلما الوظيفي ، التشريح فهم زاد كلما العصبي. للجهاز المباشرة السيطرة تحت القوة وتقليل الجسم واستقرار 

ج.الملحق راجع التفصيل ، من بمزيد الجسم عضالت الستكشاف تحديداً. أكثر التمرين برنامج أصبح 

-المؤازرون-

-مثبتات-

-األمامإلى التغذية تفعيل -

-الخصوم-

كمحركينالعضالت
على الموضوعة بالقوى بالتالعب تسمح التي الوظائف من متنوعة مجموعة اإلنسان لجسم العضالت توفر

أنها على العضالت تصنيف يمكن الوظيفية ، الحركات أثناء الحركة. مقاومة أو استقرار أو إلنتاج إما الجسم 

إجراؤها.يتم التي المفصل حركة على اعتماداً مناهضِ أو استقرار ، عامل أو مؤازر ، أو ناهض ، إما 

المسؤولة العضالت فهي آخر ، بمعنى المفاصل ؛ لحركة رئيسي كمحرك تعمل التي العضالت هي ناهضات

الورك ، لتمديد ناهض هي الكبيرة األلوية المثال ، سبيل على معينة. لحركة األساسية القوى توليد عن 

والعضلة الكتف ، إلخراج ناهض هي األمامية والدالية الركبة ، لتمديد ناهض هي الرباعية الفخذ وعضالت 

الكوع تمديد ل ناهض هي العضدية الرؤوس ثالثية والعضلة الكوع ، إلخراج ناهض هي العضدية الرأسين ذات 

)، 2005al.  et Kendall 2019 ، ؛al.  et Levangie(.

المنتج تكون أن منها المقصود ليس ولكن الرئيسية المحركات لمساعدة قوى العضالت تخلق مؤازر

عضالت (الناصبة والعضلة الركبة أوتار مجمع فإن المثال ، سبيل على معينة. مفصلية لحركة للقوة األساسي 

العضدية العضلة أن حين في  ، )2005al.  et Kendall ،(الورك تمديد أثناء الكبرى األلوية مع متآزرة  )الظهر

الرأسين ذات العضلة أثناء العضدية الرأسين ذات العضلة تساعد  )الساعدعضالت (والعضدية العضدية 

الضغط أثناء الصدرية العضالت تساعد التي العضدية الرؤوس ثالثية العضلة اإلضافية األمثلة تشمل لفة. 

السحب.أثناء العريضة الظهرية العضلة تساعد التي العضدية الرأسين ذات والعضلة الصدر على 

الرئيسية المحركات تتحرك بينما المفاصل ، وتثبيت لدعم القياس متساوي بشكل العضالت تنقبض مثبت

(المستعرضة البطن عضالت المثال ، سبيل على الحركة. ألداء بأكمله العضالت عمل طيف عبر والمتآزرة 
العمود عضالت (الفقري للعمود العميقة والعضالت الداخلية ، المائلة والعضالت  ، )عميقةبطنية عضلة 

الشوكة ، فوق (المدورة العضالت هو آخر مثال الورك. تمديد أثناء  LPHCاستقرار على تعمل  )العميقةالفقري 

حركات أثناء الكتف تثبيت على تعمل والتي  ، )الكتفوتحت الصغرى ، المدورة العضلة الشوكة ، تحت 

.)2012وآخرون ، داي (العلوية األطراف 

التقنيةعلى الحصول -

تثبيت على القدرة لديها العضالت بعض أن وهي باالستقرار يتعلق فيما لالهتمام مثيرة حقيقة هناك

2012al.  et Alarie-Masse ، ؛ 2012al.  et Day ،(للحركة تحسبا ًتلقائياً االنقباض طريق عن المفصل 
.األمامإلى التغذية تفعيل بهذاالتوقعي التثبيت تأثير إلى يشار . )

الرأسين ذات العضلة المثال ، سبيل على الرئيسي. للمحرك معاكس بعمل العضالت تقوم خصم أخيرا،

ذلك ، من العكس على الكوع. تمديد أثناء العضدية الرؤوس ثالثية للعضلة خصم هي  )الكوعطرد (العضدية 

أن كيف آخر مثال يتضمن الرأسين. ذات للعضلة خصماً الرؤوس ثالثية العضلة تصبح الكوع ، إخراج أثناء 

معادية الكبرى األلوية أن حين في الورك ، تمديد أثناء الكبرى األلوية مع يتعارض الورك إكزور مركب 

الورك.خروج أثناء الورك إكزور لمركب 

-
-

-
-

-
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معرفتكامتد -

دور المدورة في الشوكة تحت العضلة تلعب المثال ، سبيل على إجراؤها. يتم التي المفصل حركة على اعتماداً مختلفة بأدوار تقوم أن غالباً للعضالت يمكن سابقاً ، ذكرنا كما

 al. et 2012 ،(األخرى الكتف مفصل حركات أثناء المثبت ودور أعلى ، إلى للوصول الكتف اختطاف عند المؤازر ودور للكتف ، الخارجي للدوران  )الرئيسيالمحرك (الناهض 

Day 2007 ،؛Colby & Kisner 2019 ،؛al. et Levangie(.

المغلقةالسلسلة حركات مقابل فتح-
إما بأنه التمرين وصف هو التصنيفات هذه أحد الوزن. تحمل خصائص أو الثقيل الحمل أساس على التمارين تصُنف ما غالباً البدنية ، واللياقة الصحة صناعة في

2007 ، (المعنية المفاصل وعدد الوزن ، تحمل ودرجة العضالت ، تجنيد ألنماط ثاقبة نظرة الطريقة بهذه التمرين تصنيف يوفر قد مغلقة. أو مفتوحة سلسلة 

Colby & Kisner(.

التفاعليالنص إظهاركمحركينالعضالت
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المغلقةالسلسلة حركات

غالباً ذلك ، إلى باإلضافة ثابت. سطح مع اتصال على وتظل ثابتة تكون الشخص ، قدم أو يدي مثل البعيدة ، األجزاء أن هي المغلقة السلسلة لحركات األساسية السمة

.)2007وكولبي ، كيسنر (متعددة عضلية مجموعات تقلص مع بها التنبؤ يمكن بطريقة متعددة مفاصل حركة المغلقة السلسلة تمارين تتطلب ما 

أو السحب أو القرفصاء أو الضغط تمارين المغلقة السلسلة تمارين أمثلة تتضمن وزناً. تحمل المغلقة السلسلة أنشطة غالبية أن إال مطلوباً ، ليس هذا أن من بالرغم

االندفاع.

بما متعددة ، عضالت تنشيط يتم والكاحلين ؛ والركبتين الوركين عند الحركة وتحدث ثابت سطح على  )األرجل(البعيدة األجزاء تثبيت يتم االندفاع ، أو القرفصاء أثناء

الشيء قول يمكن السفلي. الطرف مفاصل جميع على الوقت نفس في مرجح قضيب أو الجسم وزن مقاومة تطبيق يتم الرؤوس. ورباعية األلوية مجموعتي ذلك في 

أثناء الجسم يتحرك الحركات ، هذه أثناء ثابت. شريط على أو العلوي الجزء على إما اليدين تثبيت مع السحب ، أو الدفع عمليات أثناء العلوية لألطراف بالنسبة نفسه 

.)7-13الشكل (المقاومة مع تتعامل الحركية السلسلة في متعددة مفاصل وجود مع الثابت ، الثابت السطح إلى القوة إعادة 

قمة ⇧



ألعلىوالسحب الخلفي القرفصاء - المغلقة السلسلة تمارين 7-13 الشكل

قمة ⇧
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مفتوحةسلسلة حركات

تتمتع ذلك ، إلى باإلضافة الفضاء. في التحرك في أحرار وأنهم ثابتة ، ليست  )والقدميناليدين (البعيدة األجزاء أن هي المفتوحة السلسلة لحركات األساسية السمة

غالبية أن إال مطلوباً ، ليس أنه من الرغم على . )2007وكولبي ، كيسنر (نفسه المتحرك المفصل عن البعيدة لألجزاء مستقلة مشتركة بحركة المفتوحة السلسلة تمارين 

ثقل.أي تحمل ال المفتوحة السلسلة أنشطة 

)7-14الشكل (الساق تمديد وتمارين الساق ، ولف البنش ، وضغط الرأسين ، ذات العضلة ولف ألسفل ، السحب تمارين المفتوحة ، السلسلة تمارين أمثلة تتضمن
كيسنر (الرئيسي المحرك عضالت عزل على التركيز إلى المفتوحة السلسلة تمارين تميل متعددة ، عضالت تنشط التي المغلقة ، السلسلة تمارين عكس على . 

.)2007وكولبي ، 

...الجلوسوضعية في وألسفل ألعلى منسدلة - المفتوحة السلسلة تمارين 7-14 الشكل

قمة ⇧
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-القوة-العضليةالقوة

القوى تتميز كائن. تباطؤ أو تسارع إما عنه ينتج هيئات أو كيانين بين التفاعل أنه على دهنه يتم القوة

)2019al. et Levangie ،؛ 2003Knutzen & Hamill ،( )بهتتحرك الذي االتجاه (واالتجاه  )المقدار(بالحجم 
هذا على فعال. بشكل الحركة إلنتاج اتجاهات عدة من المتغيرة القوى مع للتعامل  HMSنظام تصميم تم . 

 HMSمعها يتعامل أن يجب التي صلة األكثر القوى لبعض فهماً  tnessأخصائي يكتسب أن يجب النحو ، 

الحركة.على تؤثر وكيف 

-التوتر طول عالقة -

-يستريحطول -

-أكتين-

-الميوسين-التوترطول عالقات

تنتجه أن يمكن الذي الداخلي التوتر ومقدار للعضلة يستريحطول بين االرتباط إلى يشير التوتر طول عالقة أ

التيللعضلة األمثل الطول لها الجسم في عضلة كل . )2019al.  et Levangie ،(الراحة فترة طول عند 

الطول هذا عند . )7-15الشكل (التداخل من درجة أكبر لديها ساركومير داخل رثاء الميوسين و األكتين 

القصوى القوة إنتاج إمكانية إلى األكتين مع االتصاالت من قدر أكبر إجراء على الميوسين قدرة تؤدي األمثل ، 

العضالت.لتلك 

-ساركومير-

التوترطول عالقات 7-15 الشكل

العصبي النشاط يكون عندما القوة. إنتاج على القدرة في تقلص هناك العضالت إطالة أو تقصير طرفي كال في

والميوسين األكتين من مخفضة كمية هناك يكون ينبغي ، مما أطول ويكون مزمن بشكل منخفضاً للعضلة 

مرتفع عصبي نشاط للعضلة يكون عندما الطول. بهذا إنتاجها يمكن التي القوة مقدار من يقلل مما يتداخالن ، 

والميوسين األكتين تضع فإنها  ، )مختصرة(متقلصة حالة في منتظم بشكل بها االحتفاظ ويتم مزمن بشكل 

(ناتجها قوة من أيضاً يقلل مما األربطة ، بين الحركة من مزيد بحدوث تسمح وال األقصى التداخل من حالة في 
.)2019وآخرون ، ليفانجي 

-
-

-
-

-
-
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العضالتتوازن

توجد المفصل من جانب كل على أنه تذكر . العضالتتوازن بمفهوم وثيقاً ارتباطاً التوتر طول عالقات ترتبط

حدثت إذا واإلطالة االسترخاء اآلخر على يجب ويقصر ، أحدهما يتقلص عندما ومضادة ؛ ناهضة عضالت 

من أي يقوم ال مثالية ، وتوتر طول عالقات بالمفصل المحيطة العضالت جميع لدى يكون عندما الحركة. 

مالءمة.األكثر للحركة األمثل الوضع في المفصل هذا على وسيحافظان اآلخر ، من أقوى بشد الجانبين 

على تحتوي فإنها المفصل ، من واحد جانب على جداً قصيراً أو جداً طويالً العضلة استراحة طول كان إذا

ويسحب الجانبين أحد يتقلص حيث المفصل ، حول التوازن اختالل إلى هذا يؤدي . التوترطول عالقة تغيير 

الميوسين ،   /األكتينتداخل انخفاض مع مطولة حالة إلى بالسحب اآلخر الجانب ويسمح ينبغي ، مما أكثر 

.)16- 7 الشكل (األمثل المستوى دون راحة وضع في المفصل يضع مما 

)العضليالتوازن اختالل (متغيرة وطول طول عالقة 7-16 الشكل

المثال ، سبيل على السيئ. الموقف أساس هو هذا مثل األمثل المستوى دون وضع في المفصل وضع إن

فإن وبالتالي قصير ،   /متقلصوضع في الفخذين من الداخلي الجزء في المقربة الشخص عضالت كانت إذا 

وضعية فإن مطول ، وضع في  )المتوسطةاأللوية أي (الوركين من الخارجي الجزء على المبعدة العضالت 

وزيادة الراحة عدم إلى يؤدي أن ويمكن المفاصل على ضروري غير ضغطاً يضع مما سوف ، القاضية الضربة 

.)2012al.  et Padua ، ؛ 2015al.  et Ford ،(اإلصابة خطر 

-العضالتتوازن -

-المتغيرةالتوتر طول عالقة -

التقنيةعلى الحصول -

-متبادلتثبيط -
الناهضات بين العقد استرخاء عالقة في العصبي الجهاز دور يصف الذي العلمي المصطلح على يطُلق

الجهاز يرسل للتقلص ،  )حركيةعصبية نبضة (إشارة الحركة ناهض يتلقى عندما . متبادلتثبيط والخصوم 

على ارتخاءه. إلى يؤدي مما الوقت ، نفس في الخصم تنشيط إشارات تمنع إشارة أيضاً المركزي العصبي 

(العضدية الرأسين ذات العضلة تنقبض أن يجب الرأسين ، ذات العضلة تجعيد تمرين ألداء المثال ، سبيل 
تحدث حتى  )الخصم(العضدية الرؤوس ثالثية العضلة تسترخي أن يجب الوقت ، نفس في بينما  ، )ناهض

الحركة.

-المتبادل التثبيط تغيير -

-العضليالتوازن اختالل -

-محايدموقف -

التثبيط تغيير المتبادل. للتثبيط الطبيعية العملية تتغير والتوتر ، الطول عالقات بتغيير العضالت تقوم عندما

الوظيفي المضاد تلقي في تتسبب مزمن بشكل تنشيط إشارة الناهضة العضلة تتلقى عندما هو المتبادل 

مزمن.بشكل المثبطة لإلشارة 

في يتسبب مما مرتفع ، عصبي نشاط حالة في تكون فإنها مزمن ، بشكل النشاط مفرطة العضلة تكون عندما

في تكون فإنها مزمن ، بشكل نشطة غير العضالت تكون عندما مستمر. تقلص حالة في العضالت تكون أن 

اتجاه في كثيراً المفصل النشاط المفرطة العضلة تسحب الحالة ، هذه في المثبط. العصبي المحرك من حالة 

في تثبيته يتم المفصل أن هي والنتيجة الشد. هذا لمقاومة يكفي بما الخاملة العضلة تنشط ال بينما واحد ، 

.العضليالتوازن اختالل أبسبب  )سيئةوضعية محاذاة (األمثل المستوى دون وضع 

تقنيات استخدام يمكن ذلك ، بعد العضلية. االختالالت تحديد في العميل لوضع الرسمية التقييمات ستساعد

للعضالت العصبي التنشيط لتحسين التقوية تقنيات استخدام ويمكن العضالت ، نشاط فرط لتهدئة المرونة 

المفصل ، حول التوازن ويعيد العضالت ، داخل المثلى والطول الشد عالقات استعادة في ذلك يساعد الخاملة. 

.محايدموقف حاالته.أفضل في المفصل بتثبيت ويسمح 

قمة ⇧

-
-

-
-

-
-



قمة ⇧
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-التمددتقصير دورة -التمددتقصير دورة

العضالت يجهز محمل األطوار غريب عضلي عمل لوصف يستخدم مصطلح هو التمدد تقصير دورة ال

من المرنة الطاقة يخزن الذي المكون تمتد األطوارغريب العضالت عمل يمثل متراكز. سريع لتقلص واألوتار 

(واألوتار العضالت من مرنة سلسلة مكون لـنتيجة هي المخزنة الطاقة المقلص. للنسيج الربيعية الطبيعة 
.)2007وكولبي ، كيسنر ( )الغالبفي وتر 

-مرنةسلسلة مكون -

-االستهالكمرحلة -

-تمتدالفعل رد -

مساعدرمز -
-متكاملأداء نموذج -

الشريط تحرير بمجرد المرنة. الطاقة يخزن المطاطي الشريط شد مطاطي. شريط شد اإلطالة تقصير دورة تشبه

من النوع نفس ينطبق الهواء. عبر المطاطي الشريط وينتشر حركية ، طاقة إلى المرنة الطاقة تتحول المطاطي ، 

ضحل قرفصاء بأداء أوال ًسيقوم للقفز ، الشخص يحتاج عندما الضامة. واألنسجة الجسم عضالت على المبدأ 

المطاطي.الشريط سحب من الجسم نسخة هي هذه - القفزة بدء قبل 

الطاقة هذه تخزين يزيد المركزية. المرحلة خالل المرنة الطاقة هذه المقلص النسيج يطلق الطاقة ، تخزين بعد

على سريعاً. المركز متحدة والمرحلة الالمتراكزة المرحلة بين الوقت كان إذا القوة إنتاج من وإطالقها المرنة 

زيادة من الهدف . )2007وكولبي ، كيسنر (االنتقال هذا لوصف يستخدم االستهالك مرحلة فإنالتحديد ، وجه 

االستهالك مرحلة تتطلب السريع. االستهالك مرحلة على يعتمد األداء ، تحسين وبالتالي ، القوة ، إنتاج 

.)2007وكولبي ، كيسنر (ريكس تمتد العصبيوالجهاز للطاقة المقلص األنسجة تخزين من كال ًالسريع 

مهام تقوم حيث البليومتري ، قياس على للتدريب األساس هو التمرين في التمدد تقصير دورة استخدام يعد

(تفجراً أكثر المركز متحدة تقلص لتحقيق  )الهبوط(األطوار غريب بشكل العضالت بتحميل والهبوط القفز 
يعُرف ما وهو المركز ، االنكماش قوة زادت االستهالك ، مرحلة خالل العميل تحرك سرعة زادت كلما . )القفزة

التعديالت إنتاج في يساعد صحيح ، بشكل التدريب من النوع هذا تنفيذ عند . المتكاملاألداء نموذج باسم

.)2016وآخرون ، مكاردل (الخاصة الرياضية والتحسينات والقوة السرعة لتحسين الالزمة والعضلية العصبية 

فوراً واإلسقاط  oaصندوق على القفز العميق القفز لتمرين المناسب التنفيذ يتضمن المثال ، سبيل على

المكون عبر المرنة الطاقة تخزين إلى هذا القرفصاء وضع إلى االنتقال يؤدي للهبوط. القرفصاء وضع في 

بقوة القفزة لدفع المركز المتحد االنكماش مع المخزنة المرنة الطاقة تلك إطالق يتحد ثم المتسلسل ، المرن 

 reexالعصبي التمدد تنشيط يتم ولن المخزنة ، الطاقة فستتبدد مطولة ، االستهالك مرحلة كانت إذا أكبر. 

قوة.أقل المركز متحدة التفريغ مرحلة وستكون األمثل ، بالشكل 

من المتكرر التبديل تتطلب والتي الرشاقة ، تدريبات سياق في التمدد تقصير دورة مفهوم تطبيق أيضاً يمكن

لعمل سريعاً انعكاساً تتطلب والتي العمل ، في التمدد تقصير دورة هو المفتاح هذا التسارع. إلى التباطؤ 

بشكل . )تفريغ(المركز متحدة إلى  )استهالك(القياس متساوي إلى  )تحميل(األطوار غريب من العضالت 

المرنة القوى تلك إطفاء يمكن األطوار ، غريب بشكل العضالت تحميل فيه يتم وقت أي في أساسي ، 

أقوى.مركزي تقلص لتوفير وإطالقها 

-
-

-
-

-
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معرفتكامتد -

هذه أن من الرغم على أخرى. مرة عليه الضغط قبل صدورهم نحو بسرعة الشريط بخفض البدالء ضغط تمرين في المتنافسون الرياضيون يقوم ما غالباً األثقال ، رفع عالم في

المركز متحدة المرحلة إلى اإلضافية القوة من القليل إلضافة المتكامل األداء نموذج تستخدم أنها إال محتملة ، خطورة على تنطوي ألنها يومياً للمتمرنين بها موصى غير التقنية 

المصعد.من 

والسرعةالقوة منحنى
عمل سرعة زيادة مع المتغيرة. االنكماش سرعات عند توتر إحداث على العضالت قدرة إلى ويشير والسرعة القوة بين العكسية العالقة والسرعة القوة منحنى يصف

.)2019al.  et Levangie ،(المركز المتحد االنكماش سرعة انخفاض مع القوة إنتاج على القدرة تزداد بينما القوة ، إنتاج على قدرتها تقل المركز ، متحدة العضالت 

تمرين أثناء ذلك ، من العكس على ما. نوعاً بطيئة الحركة فإن ذلك ، ومع القوة ؛ من كبيراً قدراً العضالت تنتج للظهر ، الثقيلة القرفصاء أثناء المثال ، سبيل على

.)الثقيلةالقرفصاء ظهر مع بالمقارنة (منخفضة اإلخراج قوة فإن ذلك ، ومع عالية ؛ الحركة سرعة تكون القرفصاء ، قفزة 

المحيط الضام للنسيج المرن المكون استخدام عن ناتج هذا أن يعُتقد القوة. تطوير على القدرة أيضاً تزداد االنقباض ، سرعة زيادة مع األطوار ، غريب عضلي عمل أثناء

االنكماش كان كلما ببساطة ، . )2017al.  et Radnor ، ؛ 2003Knutzen & Hamill ، (التمدد تقصير دورة في التحميل مرحلة غرار على - وداخلها بالعضلة 

والمتحدة الالمركزي االنكماش سرعات بين العكسية العالقة فإن البياني ، الرسم على رسمها يتم عندما التباطؤ. على القادرة العضالت قوة زادت أسرع ، الالمركزي 

.)7-17الشكل (والسرعة القوة منحنى تعرض تنتجها التي القوة ومقدار المركز 

والسرعةالقوة منحنى 7-17 الشكل
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-وتر-الزوجيةالقوة عالقات

لتجنيد نظراً . األوتارباسم والمعروفة الضامة ، أنسجتها خالل من العظام إلى تنتقل قوة العضالت تنتج

في حركة يخلق مما منها ، كل عظام إلى القوة ستنقل العضالت من العديد فإن كمجموعات ، العضالت 

بين القوة عالقة aباسم المفصل حول حركة إلنتاج متعددة لعضالت التآزري العمل هذا يعُرف المفاصل. 

.)2019وآخرون ، ليفانجي (الزوجين 

-الزوجيةالقوة عالقة -

عضلة كل أن يعني وهذا بها. يتصلون التي العظام أو العظام على متباينة شد قوة الزوجين في العضالت توفر

التي الحركة تعتمد المفصل. هذا على أشد قوة وتخلق متباينة ، بزاوية وتسحب مختلفة ، ارتباط مواقع لها 

 2019al.  et ،(معنية عضلة لكل الجماعي والسحب المفصل بنية على المتضاربة القوى مجموعة عن تنتج 

Levangie( . والمسن المنحرف ، شبه السفلي والجزء األوسط ، المنحرف شبه فإن المثال ، سبيل على

الشكل (الكتف اختطاف في للمساعدة مختلفة اتجاهات في  )الكتفنصل (الكتف لوح تسحب كلها األمامي 

18-7(.

...الزوجينبين القوة عالقة اختبار 7-18 الشكل

حرج-

حركة لخلق  )عظامها(عظمها العضلة وتر يسحب العضلة ، تنقبض عندما األوتار. عبر بالعظام العضالت ترتبط

بنشاط.الدفع العضالت تستطيع ال - منها كل عظام سحب فقط للعضالت يمكن مشتركة. 

األطوار ، غريب (العضالت حركات جميع إنتاجها يتم حركة كل تتضمن أن يجب الواقع ، في ذلك ، ومع

لضمان  )ومناهضاتمثبتات ، متآزرة ، ناهضات ، (الوظائف وجميع  )المركزمتحدة القياس ، متساوي 

يقُال وبالتالي ، الضرورية. غير أو فيها المرغوب غير الحركة على للقضاء وكذلك للمفاصل المناسبة الحركة 

(واألزواج القوة بين عالقة في تعمل المرغوبة الحركة إلنتاج تام انسجام في تعمل التي العضالت جميع إن 
، 2019al.  et Levangie(.

حول والزوج القوة بين مناسبة عالقات لديه يكون أن يجب صحيح ، بشكل يتحرك  HMSأن من للتأكد

والمفاصل الصحيحة والتوتر الطول عالقات في العضالت كانت إذا إال تحدث أن يمكن ال والتي مفاصلها ، 

بالوضع العضالت في المناسبة والطول الشد عالقات تسمح جماعي ، بشكل مناسبة. مفصلية حركة لديها 

الحركة تنتج التي والزوج القوة بين المثلى بالعالقات تسمح بدورها والتي المفاصل ، في والحركة المناسب 

.)2019al.  et Levangie ،(مالءمة األكثر 

-
-
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-المفاصلدعم أنظمة -للجسمالعضلي الجهاز

أنحاء جميع في معاً أيضاً تعمل ولكنها المفاصل حول الزوجية القوة عالقات في فقط معاً العضالت تعمل ال

جميع في الحركة وخلق االستقرار تحقيق على تعمل التي البيني التشغيل أنظمة من شبكة لتشكيل الجسم 

العضلية األنظمة باسم والمعروفين األنظمة ، هذه من رئيسيتان فئتان هناك الثالثة. الحركة مستويات 

والعالمية.المحلية 

المحليالعضلي الجهاز

تثبيت في المتمثل األساسي الغرض وتخدم منها بالقرب أو بالفقرات عام بشكل المحلية العضالت تلتصق

 lumborum quadratusويشمل القلب من الداخلية الوحدة منالمحلي العضلي الجهاز يتكون الجسم. جذع 

and، oor pelvic، diaphragm، abdominis transversus، multidus، rotatores . تتقلص أن يمكن

عملية وهي الجذع ، أو األطراف لحركات تحسبا ًتلقائياً أيضاً تنشط وقد بنشاط العضالت هذه من العديد 

أن يعُتقد . )2010al.  et Okubo ، ؛ 2012al.  et Alarie-Masse ،(المغذي التنشيط باسم تعُرف عصبية 

لهذا ، نتيجة . )2010al.  et Okubo ،(الفقري العمود على قطعي استقرار إلى يؤدي المحلي العضلي الجهاز 

النواة.تثبيت نظام أنها على شائع بشكل إليها البعض يشير 

معرفتكامتد -

المائلة والعضالت المستعرضة البطن عضالت من األمام إلى التغذية استقرار تأثير أن الدالئل أظهرت

ما غالباً . )2012al.  et Alarie-Masse ،(الظهر أسفل آالم من يعانون الذين األشخاص بين يتأخر الداخلية 

الورك نشاط فرط من يعانون الذين األفراد في نشطة غير هذه األساسية الجوهرية التثبيت عضالت تكون 

الظهر.أسفل وقوس للحوض أمامية إمالة في يتسبب مما الخارجيين ، 

أخرى مناطق في منهجي بشكل معاً يعملون تثبيت قوة أزواج أيضاً هناك أن إلى اإلشارة تجدر ذلك ، ومع

هي للكتف المدورة العضلة فإن المثال ، سبيل على . مشتركةدعم أنظمة باسم والمعروفة الجسم ، من 

( )الكتف(العضدي الحقاني للمفصل االستقرار دعم لتوفير مماثلة بطريقة تعمل العضالت من مجموعة 
.)2012وآخرون ، داي 

العالميالعضلي النظام

(أكثر أو واحد مفصل عبر العمل إلى وتميل بالحركات تبدأ أكبر عضالت من العالمي العضلي الجهاز يتكون
، 2010al.  et Okubo( . المهام من العديد خالل رئيسي كمحرك وتعمل عام بشكل أكبر العضالت هذه

عموماً العالمي العضلي الجهاز إلى يشُار السبب ، لهذا والمشي. والقرفصاء والسحب الدفع مثل الوظيفية ، 

والظهر المنتصبة ، والعضلة المستقيمة ، البطن عضالت العالمية العضالت أمثلة تشمل الحركة. نظام باسم 

العريض.

حركة أكثر إلنشاء  LPHCخالل من القوى نقل في العالمي العضلي للنظام المترابطة الرئيسية الوظيفة تتمثل

عمل كيفية لتوضيح الجسم. تحرك أثناء الفقري والعمود الجذع لحماية إضافي دعم توفير مع ممكنة مالئمة 

فرعية ، أنظمة إلى العالمية العضالت تصنيف يمكن أفضل ، بشكل متزامن بشكل معاً الحركة نظام عضالت 

هذه تسلط والجانبية. األمامية والمائلة الخلفية والمائلة الطولية العميقة الفرعية األنظمة تشمل والتي 

الضرورية االمتدادات عن فضال ًاإلقليمي ، للترابط الوظيفية العناصر على الضوء العضلية الفرعية األنظمة 

اإلصابة خطر وسيزداد الطبيعية ، الحركة ستضعف الفرعية ، األنظمة هذه بدون الزوجية. القوة لعالقات 

الجسم.من واأليسر األيمن الجانبين على فرعي نظام كل ينعكس األداء. وانخفاض 

-
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عميقاألمد طويل فرعي نظام

وتخلق تآزري ، بشكل معاً العضالت هذه تعمل . )7-19الشكل (الظهر أسفل ومنطقة الركبة وأوتار الساق أسفل عضالت  )(DLSالعميق الطولي الفرعي النظام يشمل

الرأس يتقلص مباشرة ، الركض مرحلة قبل أو أثناء المثال ، سبيل على . )والجريالمشي (المشي أثناء فيها والتحكم األرضية الفعل رد قوى المتصاص متقلصاً توتراً 

أسفل عضالت إلى القوى تنتقل بالحوض ، تلتصق الركبة أوتار ألن نظراً الركبة. تمدد إلبطاء األطوار غريب بشكل  )الركبةأوتار (الفخذية الرأسين ذات للعضلة الطويل 

الظهر.وأسفل الركبة وأوتار السفلية األطراف في الكاحل عضالت بين اإلقليمي الترابط إبراز يتم وبالتالي ، . )المنتصبةالسنسنة (الظهر 

عميقطولي فرعي نظام 7-19 الشكل

بالبوستريورممتلئ ثانوي نظام

المقابلة. الكبيرة واأللوية  ، )المنخفضللظهر الضام النسيج (القطنية الصدرية واللفافة العريضة ، الظهرية العضلة من  )(POSالخلفي المائل الفرعي النظام يتكون

مفصل (الحرقفي العجزي المفصل عبر البعض بعضهما مع تقريباً مستقيماً خطاً المقابلة الكبيرة واأللوية العريضة الظهرية العضلة تخلق كيف 7-20 الشكل يوضح 

.)والحرقفةالعجز عظم بين 

الخلفيالمائل الفرعي النظام 7-20 الشكل
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الجانبين كال في تنعكس عندما الحرقفي. العجزي المفصل في استقرار وقوة القطنية الصدرية اللفافة عبر شد قوة تنتج فإنها البيع ، نقطة عضالت تنقبض عندما

االستقرار.تأثير إلى تؤدي التي المتباينة التوترات يخلق مما الحرقفي ، العجزي المفصل عبر  Xشكل على البيع نقطة رؤية يمكن الجسم ، من واأليمن األيسر 

(األطوار غريب بشكل العريض والظهر الكبيرة األلوية تحميل يتم حيث مباشرة ًالكعب ضربة أثناء أو قبل المشي أثناء  DLSمع جنب إلى جنباً النظام هذا يعمل
، 2019al.  et Levangie( . لـ لالستقرار وظيفياً عنصراً معاً توفر والتي العريضة ، الظهرية والعضلة الكبيرة األلوية بين والزوج القوة بين العالقة إبراز هنا يتمLPHC 

.POSالعضلي الجهاز تفاعل خالل من العلوي والظهر والوسط  LPHCبين اإلقليمي الترابط إبراز يتم النقطة ، هذه على عالوة ككل. 

قديمثانوي نظام

والدوارات الداخلية ، الفخذ وعضالت المائلة ، العضالت تشمل الجسم. من األمامي الجانب على فقط  ، POSنظام  )(AOSاألمامي المائل الفرعي النظام يشبه

الشكل (الجسم مقدمة عبر إجراؤه يتم الذي  Xالنمط بسبب الفرعي النظام لهذا شيوعاً األكثر التصور هي  )المعاكسة(المقابلة والمقارنات المائل للورك. الخارجية 

في عالمية قوة كزوجين معاً  POSو  AOSمن كل يعمل الدورانية. الحركة في ويساهم الوركين إلى الحوض ، خالل من الجذع ، من االستقرار  AOSيخلق . )21-7

المستعرض.المستوى في الدورانية القوة إنتاج تمكين 

األماميالمائل الفرعي النظام 7-21 الشكل

معرفتكامتد -

السهمي.المستوى في لألمام والفخذ الساق تتقدم حيث المشية في التأرجح لمرحلة الالزم الزخم لتسهيل العرضي المستوى في الحوض يدور والجري ، العادي المشي أثناء
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السطحيالفرعي النظام

في الحركة توفر وكلها المقابلة ، القطنية والعضلة  )المقربة(اإلنسي الفخذ وعضالت  )المتوسطةاأللوية (الجانبي الورك من  )(LSالجانبي الفرعي النظام يتكون

الحركة.أثناء  LPHCلـ  )جنبإلى جنباً (األمامي المستوى استقرار على والحفاظ بإنشاء معاً العضالت هذه تكليف يتم . )7-22الشكل (األمامي المستوى 

الجانبيالفرعي النظام 7-22 الشكل

على عالوة واالندفاع. والجري المشي أثناء المشاهدة مثل واحدة ، ساق على الوقوف مرحلة تتطلب التي الحركات تشمل والتي األنشطة ، من العديد خالل  LSيعمل

 LSيمنع المثال ، سبيل على األنشطة. أثناء فيها المرغوب غير أو الطبيعية غير األمامية الطائرة حركة أنماط لمنع السفلية األطراف في استقراراً  LSيوفر ذلك ، 

القادرين غير األفراد هؤالء بين واضحاً صحيح غير بشكل يعمل الذي  LSيكون قد . )2017al.  et Kolber ،(القرفصاء أثناء والفخذ للورك فيه المرغوب غير التقريب 

.)2017al.  et Kolber ،( ء)القرفصاأثناء الداخل إلى الركبتان تنهار (األمامي المستوى في المناسبة السفلية األطراف محاذاة على الحفاظ على 

الفرعيالنظام تنسيق

الفرعية األنظمة تعمل البدني ، النشاط أثناء الحركات. أثناء والمعقدة المنسقة إجراءاتها على التعرف المهم فمن فردي ، بشكل الفرعية األنظمة هذه وصف تم بينما

والحوض.الفقري العمود وتثبيت مؤقتة حركات ألداء تآزري بشكل 

الجهاز على تعتمد الحركات جميع أن العالج في المتخصصون يتذكر أن يجب العضالت ، نشاط سياق في فقط وصفها تم قد الفرعية األنظمة أن من الرغم على

مناسبة ، غير حركة أنماط إلى المناسبة اإلشارة توفير في العصبي الجهاز فشل أو المفصل وظيفة في قرار اتخاذ يؤدي أن يمكن أيضاً. العظمي والهيكل العصبي 

مناسبة.وتوتر طول عالقات لها الفرعي النظام في العضالت جميع كانت لو حتى 

التفاعليالنص إظهارالفرعيةاألنظمة
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المفاصلوحركية العضلية الرافعة
الجهاز يتكون للمفصل. الرافعة نظام على أيضاً ولكن العضالت وحجم الحركية الوحدة توظيف على فقط يعتمد ال  HMSنظام ينتجها أن يمكن التي القوة مقدار

الخارجية.األجسام ضد القوة تولد التي والبكرات الروافع من سلسلة تخلق وكلها واألربطة ، واألوتار والعضالت العظام من الهيكلي العضلي 

عن ناتجة المفاصل حركة أن تذكر المتحركة. المفاصل عند العظمي الهيكل ثني طريق عن الحركة وتنتج األوتار طريق عن بالعظام العظمي الهيكل عضالت ترتبط

سبيل على العضالت. تولدها أن يمكن التي القوة مقدار بالعظام للعضالت الخاصة االرتباطات ستحدد بنشاط. الدفع العضالت تستطيع ال للعظام ؛ العضالت شد 

اليد.عضالت من أكبر قوة الفخذ عضالت تنتج أن يمكن المثال ، 

محور هي االرتكاز نقطة اإلنسان ، جسم في . )ارتكازنقطة (ثابتة محورية نقطة حول يدور صلب شريط من الرافعة تتكون الرافعات. مبدأ الحركة معظم تستخدم

؛ 2003Knutzen & Hamill ،(ما جسم وزن أو الجسم ، من جزء وزن المقاومة تكون أن ويمكن  ، )(eortالحركة تخلق والعضالت الرافعات ، هي والعظام المفصل ، 

Levangie  ، 2019وآخرون(.

الدرجة رافعات تتميز . )7-23الشكل (والمقاومة  ، eortو االرتكاز ، نقطة بين العالقات على اعتماداً والثالثة ، والثانية األولى الدرجة من أنها على الرافعات تصنف

(ارتكاز كنقطة الفقري العمود من العلوي الجزء مع األولى ، الدرجة من رافعة على مثال هو بالرأس اإليماء األرجوحة. مثل المنتصف ، في ارتكاز بنقطة األولى 
، 2019al.  et Levangie(.

رافعةعلى أمثلة 7-23 الشكل

نقطتا هما والعجلة المحور يكون حيث اليد عربة في الحمل غرار على الجانبين ، كال على والجهد االرتكاز نقطة مع المنتصف في بمقاومة الثانية الدرجة رافعات تتمتع

فإن كمثال ، الساق ربلة رفع تمرين باستخدام الساق. ربلة رفع أو الجسم لكامل ضغط تمرين في المرء ينخرط عندما الثانية الدرجة من كرافعة الجسم يعمل االرتكاز. 

.)2019al.  et Levangie ،(الساق ربلة عضالت بواسطة الجهد تطبيق ويتم المقاومة ، هو الجسم ووزن االرتكاز ، نقطة هي القدم كرة 

قمة ⇧
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أقصر مسافة دائماً  eortيقطع االرتكاز. ونقطة المقاومة بين المبذول الجهد الثالثة الدرجة روافع توضع

على مثال الثالثة. الدرجة من كرافعات اإلنسان جسم أطراف معظم تعمل المقاومة. من أكبر يكون أن ويجب 

العضلة بواسطة  eortتطبيق ويتم الكوع ، هي االرتكاز نقطة البشري ؛ الساعد هو الثالثة الدرجة من رافعة 

مثال الرأسين. ذات العضلة تمرين إجراء عند الدمبل مثل اليد ، في الحمل ويكون العضدية ، الرأسين ذات 

االرتكاز ، نقطة هو الركبة مفصل يكون حيث الركبة ، أوتار التفاف هو الثالثة الدرجة من الرافعة على آخر 

الكاحل.عند والمقاومة النتوء ، هي المأبض وعضلة 

مساعدرمز -

المنتصف في االرتكاز نقطة أن يعني هذا . 3FRE-2-1-الرئوي االلتهاب في فكر الرافعات ، تذكر محاولة عند

في  eortمع  ، )2R ، (الثانية الدرجة لذراع المنتصف في والمقاومة  ، )1F ، (األولى الدرجة من لرافعة 

.)3E ، (الثالثة الدرجة من لرافعة المنتصف 

-دوارةحركة -

-الدورانعزم -

تمارسها التي القوة من الحمل تنقل رافعة كأذرع العظام تعمل  ، HMSمبادئ على الرافعات مفهوم بتطبيق

المفاصل حول تدور العظام أن إلى ضمنياً ويشير دوارة حركة المحورحول الحركة هذه تسمية يمكن العضالت. 

) ، 2003Knutzen & Hamill 2019 ، ؛al.  et Levangie( . ًعزم للمفصلاالنعطاف تأثير إلى يشار ما غالبا

يمكن التي القوة مقدار قياس هو الدوران عزم . )2019وآخرون ، ليفانجي 2003 ؛ وكنوتزن ، هاميل (الدوران 

تطبيق بين والزاوية الرافعة ذراع وطول القوة على الدوران عزم يعتمد محور. حول كائن دوران في تتسبب أن 

الرافعة.وذراع القوة 

مساعدرمز -

الدوران عزم وسيكون كرافعة ، الربط مفتاح يعمل الترباس. لفك ربط مفتاح استخدام هو الدوران عزم على مثال

الربط مفتاح مقبض طول زيادة ستؤدي الربط. مفتاح مقبض وطول الربط مفتاح على المطبقة القوة عن ناتجاً 

البرغي.على المطبق الدوران عزم زيادة إلى 

العصبي الجهاز ألن نظراً مفاصلنا. تحريك من نتمكن حتى الدوران عزم تطبيق يتم المقاومة ، تدريب في

حركة ألي ( HMSعليه سيحصل الذي النفوذ مقدار فإن القوة ، معالجة عن النهاية في المسؤول هو العضلي 

مركز إلى الوزن من المسافة بين الثقل إن بالمقاومة. يتعلق فيما العضالت قوة على يعتمد  )معينة

2003 ، (بالحركة العضالت به تتالعب الذي االنتظام يحدد السحب وخط العضلي ، والتعلق المفصل ، 

Knutzen & Hamill 2019 ، ؛al.  et Levangie(.

-
-
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المقاومة. تحريك هو المفصل في المتولد الدوران عزم مقدار لتغيير طريقة أسهل فإن الوتر ، عبر عضالتنا سحب خط أو التعلق مواقع تغيير نستطيع ال ألننا نظراً

يخلقه. الذي الدوران عزم زاد الدوران ، نقطة عن بعيداً الوزن كان كلما . )7-24الشكل (يخلقه الذي الدوران عزم قل الدوران ، نقطة من الوزن اقترب كلما آخر ، بمعنى 

2019 ،(الوزن لتحريك العضالت من المطلوب الجهد مباشر بشكل تحدد عليه يعمل الذي المفصل عن الوزن يبعدها التي المسافة فإن حيوي ، ميكانيكي منظور من 

al.  et Levangie( . أكبر.بشكل العضالت تنشيط يتم وبالتالي ، أكبر ، بجهد العضلة تعمل أن يجب المسافة ، ابتعدت كلما أنه بمعنى

الدورانوعزم الحمل عالقة 7-24 الشكل

المحرك الكتف. مفصل مركز من بوصة 24 حوالي الوزن يكون قد  ، )الكتفتبعيد (الذراع بطول الجانب إلى مستقيم بشكل الدمبل حمل عند المثال ، سبيل على

تم إذا ذلك ، ومع . )أكبرمرة 11 (بوصة 22 اتساع فهناك المفصل ، مركز من بوصة 2 حوالي بعد على مرفقه كان إذا الدالية. العضلة هو الكتف الختطاف الرئيسي 

فقط. مرات 5 أو بوصات 10 بـ أكبر الكثافة اآلن المفصل. مركز من بوصة 12 حوالي فقط تكون المقاومة فإن الكوع ، إلى المفصل ، مركز من بالقرب الوزن نقل 

النصف.بمقدار الوزن تقليل تم أساسي ، بشكل 

لمحترفي يمكن الكتف. مفصل من بالقرب الوزن وتقريب الكوع ثني طريق عن قصد غير عن ذلك يفعلون بالدمبلز الجانبي الجانبي بالرفع األشخاص من العديد يقوم

عزم لزيادة كتقدم أو  HMSعلى الموضوع الدوران عزم تقليل خالل من الجهد من الكثير تتطلب التي التمارين عن تراجعاً باعتباره المبدأ هذا استخدام البدنية اللياقة 

.HMSعلى الطلب وزيادة الدوران 

هذاجرب -

عند الورك شد سهولة مدى الحظ ركبتك. حول ملفوفاً الوزن مع كرر اآلن ، فخذك. وابعد العلوية رجلك في الكاحل مفصل حول ملفوف ثقل مع جانبك على استلق

المطلوب.العزم مقدار من يقلل المفصل من بالقرب الوزن تحريك ألن وذلك . )الورك(المتحرك المفصل مركز من بالقرب المقاومة تحريك 

قمة ⇧
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-الحركيالسلوك -الحركيالسلوك

الحركي السلوك دراسة تدرس والخارجية. الداخلية البيئية للمحفزات  HMSاستجابة هي الحركي السلوك

المعلومات باستخدام ماهرة حركة إلنتاج والعضلية والهيكلية العصبية األنظمة بها تتفاعل التي الطريقة 

الحركي للتحكم الجماعية الدراسة الحركي السلوك دراسة تمثل والخارجية. الداخلية البيئات من الحسية 

.)1999Lee & Schmidt ، (الحركي والتطور الحركي والتعلم 

-المحركفي التحكم -

-الحركيالتعلم -

-الحركيالتطور -

يستخدمها التي اآلليات وتتضمن هادفة مضبوطة حركات وتصحيح بدء على القدرة هي المحرك في التحكم

روز ، 2003 ؛ نيوتن ، (السابقة التجارب مع الحسية المعلومات ودمج الستيعاب المركزي العصبي الجهاز 

إلنتاج الحركي السلوك في تشارك التي المركزي العصبي الجهاز بهياكل المحرك في التحكم يهتم . )1997

.)1997روز ، (الحركة 

-العضالتتآزر -

في نسبياً دائم تغيير إلى يؤدي مما والخبرة ، الممارسة خالل من العمليات هذه استخدام هو الحركي التعلم

وممارسة تعلم يتم وقت أي في . )2000Wrisberg & Schmidt ، (ماهرة حركات إنتاج على الفرد قدرة 

الحركي.التعلم يحدث جديدة ، جسدية مهارة 

فترة طوال الوقت ، بمرور الحركي ، السلوك في التراكمية التغيرات أنها على تخفيفها يتم ثم الحركي التطور

على تعلموها جسدية قدرة كل لألفراد الحركي التطور يمثل أساسي ، بشكل . )2008Gabbard ، (الحياة 

الرياضية للمنافسة المعقدة الحركات أداء إلى رضيع كطفل األولى للمرة التدحرج من بدءاً حياتهم ، مدار 

بعده.وما بالغ كشخص 

المحركاتفي التحكم

التحكم هذا الجماعية. قطاعاتها على دقيقة سيطرة  HMSتظهر أن يجب وصديقة ، منظمة بطريقة للتحرك

مناسبة. حركية استجابات إلنتاج والعضلية والهيكلية العصبية المكونات تتضمن متكاملة عملية هو القطاعي 

التي المتضمنة واآلليات الهياكل على وتركز الحركي بالتحكم - الحركات هذه ودراسة - العملية هذه تعُرف 

إلنتاج السابقة التجارب مع والخارجية الداخلية الحسية المعلومات لدمج المركزي العصبي الجهاز يستخدمها 

ماهرة.حركية استجابة 

كوكر ، (للحركة إنتاجها وكيفية الحركي السلوك في تشارك التي العصبية بالتركيبات المحرك في التحكم يهتم

التعلم أساسي ، بشكل . )2000وريسبيرج ، شميدت 1997 ؛ روز ، 2017 ؛ وآخرون ، نوردن 2004 ؛ 

دوراً البدنية اللياقة محترفو يلعب المناسب. الحركي بالتحكم يتمتع حتى للفرد مطلوبان الحركي والتطوير 

ومحاوالت الرياضة ممارسة أثناء المناسبة التعليمات خالل من لعمالئهم الحركي التحكم تطوير في رئيسياً 

اللياقة.

العضالتتآزر

مجموعات ، في العصبي الجهاز قبل من تجنيدها يتم العضالت أن الحركي التحكم في المفاهيم أهم من

فيه يتم وقت يوجد ال . )2018وآخرون ، سينغ 1997 ؛ روز ، 2003 ؛ نيوتن ، (العضلي التآزر باسم والمعروفة 

للعضالت السماح خالل من مالءمة أكثر الحركة في التحكم يجعل هذا بمفردها. فقط واحدة عضلة تنشيط 

.)2013Cheung & Bizzi (وظيفية كوحدات بالعمل والمفاصل 

-
-

-
-

-
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خالل من معين. حركة لنمط والتآزرية الناهضة العضالت أدوار بين البيني العمل عالقة العضلي التآزر يمثل

الجدول يستكشف وأتمتة. فاعلية أكثر هذه التآزر أوجه تصبح المناسبين ، التمرين وشكل أسلوب ممارسة 

الشائعة.الرياضية الصالة تمارين لبعض العضلي التآزر 3-7 

-الميكانيكيةالمستقبالت -

-العميقالحس استقبال -

الشائعةللتمارين العضلي التآزر 7-3 الجدول

العضليالتآزريمارس

الكبيرة األلوية الرباعية ، الفخذ عضالت ناهضات:القرفصاء

المعقدةالركبة أوتار التآزر: 

المستعرضالبطن المثبت:

داليةناهضات:الكتفعلى الضغط

ثالثية العضدية المؤازرة:

دوارمحور المثبتات: الرؤوس 

كبرىصدرية ناهض:مقعدعلى اضغط

الدالية المثبت الرؤوس ، ثالثية العضدية المؤازرون:

دوارمحور األمامية: 

العريضةالظهرية العضلة ناهض:جالسصف

ذات العضدية الخلفية ، الدالية العضلة المؤازرة:

دوارمحور المثبتات: الرأسين 

الملكية

باسم يعرف الحسية المعلومات من بشكل العصبي الجهاز يغذي جماعي بشكل الميكانيكية المستقبالت

العضالت مغازل أي (الميكانيكية المستقبالت من معلومات العميق الحس استقبال يستخدم . تصور

فيما واإلحساس والحركة الجسم وضع حول معلومات لتوفير  )المفاصلومستقبالت جولجي وتر وأعضاء 

للمعلومات حيوياً مصدراً العميق الحس استقبال يعتبر . )2003نيوتن ، (والمفاصل العضالت بقوة يتعلق 

ودقة.دقة األكثر الحركة إلنتاج البيئة حول معلومات لجمع العصبي الجهاز يستخدمها التي 

إصابة لتجنب الكاحل عضالت لعقد بإشارة العداء الذاتي التحفيز مدخالت تزود قد المثال ، سبيل على

أنه إال اإلصابة ، منع في يساعد قد العميق الحس استقبال أن من الرغم على أنه األبحاث أثبتت االنقالب. 

العميق الحس غيرّوا قد يكونون قد اليوم الصحي النادي أعضاء من العديد أن يعني هذا اإلصابة. بعد يتغير 

لتعزيز والمتوازن األساسي التدريب من كل إلدراج المنطقي األساس هذا يوفر سابقة. إلصابات نتيجة 

التحسسية.الفرد قدرات 

هذاجرب -

دائرية بحركة ذراعك حرك ثم رأسك. فوق األيمن ذراعك ارفع ذلك ، بعد عينيك. وأغلق كرسي على اجلس

عينيك.وافتح توقف مرات. خمس صغيرة 

أو سماعه أو تذوقه أو شمه أو األيمن ذراعك رؤية يمكنك ال ذراعك؟ تفعله كانت ما فهم من تمكنت كيف

اإلحساس هذا ذراعك. يفعله كان بما داخلياً الشعور على قادراً كنت ما بطريقة ولكن تحركه ، أثناء لمسه 

العمل.في العميق الحس استقبال هو الداخلي 

-
-
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المستشعرمحرك دمج
-الحسيالتكامل -

االستجابة وتنفيذ واختيار الحسية المعلومات وتفسير جمع على العصبي الجهاز قدرة هي الحسي التكامل

 2019al. et ،؛ 1996Vrova Va & Janda ،؛ 2000Drury ،؛ 2000Biedert ،(المناسبة الحركية 

Levangie 1997 ،؛Rose( . أن المهم من النهاية. في الحركة يملي الذي هو العصبي الجهاز أن اإلنكار يعني

مع تكاملها إلى باإلضافة والمحيطي المركزي العصبي الجهاز من كال تشمل العصبي الجهاز وظيفة أن ندرك 

.)والكبسولةالرباط (الخاملة واألنسجة الوترية العضلية الهياكل 

-استجابة-

-الداخليةالفعل ردود -

المدخالت نتيجة الحركة تحدث الحركة. وتحدث العضالت تنشيط يتم التمرين ، أثناء المثال ، سبيل على

تنشط قد تحدث التي الحركة فإن النقطة ، هذه على عالوة العصبي. الجهاز من للعضالت العصبية 

ويؤثر العصبي للجهاز راجعة تغذية يوفر مما نفسه ، المفصل في المستقبالت وكذلك العضالت مستقبالت 

الحركة.على 

 & 1996Vrova Va ، (جيدة الواردة الحسية المعلومات جودة أن طالما فعاالً الحركي الحسي التكامل يكون
Janda 2019 ، ؛al.  et Levangie( . معلومات سيطورون الئق غير شكل باستخدام يتدربون الذين األفراد

واإلصابة الحركة تعويضات إلى يؤدي مما المركزي ، العصبي الجهاز إلى تسليمها يتم صحيحة غير حسية 

التدريب على العمالء وتشجيع صحيح بشكل مصممة تمارين برامج إنشاء المهم من لذلك ، المحتملة. 

بالضغط باستمرار يقوم الفرد كان إذا المثال ، سبيل على األوقات. جميع في الصحيحة األساليب باستخدام 

وتغيير العضالت ، وتوتر طول عالقات تغيير إلى ذلك يؤدي فقد ورفعهما ، الكتفين تدوير أثناء الصدر على 

الكتف.إصابة إلى النهاية في يؤدي مما المفصلية ، الحركة وتغيير والزوجين ، القوة بين العالقات 

الحركيالتعلم
دائم تغيير إلى يؤدي مما والخبرة ، الممارسة مع المحركات ، في التحكم عمليات تكامل هو الحركي التعلم

 & 1999Lee ،؛ 1997Rose ،؛ 2019al. et Levangie ،(ماهرة حركات إنتاج على القدرة في نسبياً 
Schmidt( . المستقبل. في لالستخدام بها واالحتفاظ الحركات تعلم كيفية في الحركي التعلم دراسة تبحث

جسدية مهمة وكل البيانو ، على والعزف البيسبول ، ورمي الدراجة ، ركوب ممارسة عند الحركي التعلم يحدث 

أداءها.الجسم يتعلم أن يمكن أخرى 

الحركة أداء على المرء قدرة في دائم تغيير إلى المناسبة والخبرة الممارسة ستؤدي الحاالت ، جميع في

لمساعدة الحسي والتكامل الحسية المعلومات استخدام يجب متكرر ، بشكل الحركة تحدث لكي بمالءمة. 

HMS  المرتدة. التغذية باسم إليها يشار عملية وهي الحركية ، لألنماط الدائمة العصبية التمثيالت تطوير في

أطول وقتاً األحدث الحركات تستغرق ما وغالباً المتكرر ، النشاط من العصبي الجهاز يتعلم أساسي ، بشكل 

إتقانها.أو إنعاشها ليتم 

استجابة

عصبية تمثيالت تطوير في  HMSلمساعدة الحسي والتكامل الحسية المعلومات استخدام هو استجابة

شكلين خالل من تتحقق والتي االقتصادية ، بالحركة الراجعة التغذية تسمح الحركية. لألنماط دائمة 

.)المعززةأو (الخارجية الراجعة والتغذية  )الحسيةأو (الداخلية الراجعة التغذية الراجعة: التغذية من مختلفين 

داخليةفعل ردود

بشكل والبيئة الحركة لرصد الحسية المعلومات الجسم فيها يستخدم التي العملية هي الداخلية الفعل ردود

تنقل التي الجسم في  )الميكانيكيةالمستقبالت (الداخلية البيولوجية الهياكل من أساسي بشكل يأتي تفاعلي. 

القوة إلى  HMSوتوجيه كدليل ، الداخلية التعليقات تعمل الالإرادي. العصبي الجهاز عبر المعلومات 

معين.لموقف الحركة ألنماط والسعة والسرعة ، المناسبة ، 

الواردة الحسية الفعل ردود أن من للتأكد التمرين عند المناسب النموذج الستخدام العمالء توجيه المهم من

تمدد أثناء المثال ، سبيل على الحسي. للحساس األمثل بالتكامل يسمح مما الصحيحة ، المعلومات هي 

الحركة من المزيد إيقاف ويختار مقبول حد إلى التمدد يصل عندما المتمرن يشعر أن يمكن الركبة ، أوتار 

التمدد.في اإلفراط لتجنب 

-
-

-
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خارجيةمالحظات
-الخارجيةالفعل ردود -

الشخصي المدرب ذلك في بما خارجي ، مصدر من المقدمة المعلومات إلى يشير الخارجية الفعل ردود

استكمال في للمساعدة القلب ، ضربات معدل مراقب أو المرآة ، أو الفيديو ، تسجيل أو المعتمد ، 

آخر مصدراً للعمالء الخارجية التعليقات توفر البيئي. الحركي التعلم من المزيد إلنتاج الداخلية المالحظات 

داخلياً.به يشعرون ما مع  "سيئاً"أو  "جيداً"المحقق الحركة نمط كان إذا ما بربط لهم تسمح التي للمعلومات 

-العضليةالعصبية الكفاءة -

؛ 1997Rose ،(األداء ومعرفة النتائج معرفة هما الخارجية الراجعة التغذية من رئيسيان نوعان هناك

، 1999Lee & Schmidt 2000 ،؛Wrisberg & Schmidt 1996 ،؛Swinnen( . يستخدم النتائج معرفة

بالنتائج للمعرفة الفعال االستخدام يتضمن األداء. بنتيجة العميل إبالغ في للمساعدة الحركة من االنتهاء بعد 

المتخصصين أحد هو النتائج معرفة على األمثلة أحد العميل. ومشاركة  tnessأخصائي من كال ًوتطبيقها 

كان إذا عما العمالء بسؤال متبوعة  "جيدة"تبدو جلودهم أن العمالء يخبر الذي الصحية الرعاية مجال في 

الجيد.شكلهم  "رؤية"أو  "الشعور"بإمكانهم 

ردود من أخرى أشكال من ويزيدون وعيهم من يزيدون فإنهم النتائج ، معرفة في العمالء إشراك خالل من

عدة بعد تكرار ، كل بعد النتائج معرفة يمكن فعالية. أكثر تمرين تقنية إلى يؤدي مما الحسية ، الفعل 

المرغوبة بالتقنية متزايد بشكل دراية على أصبحوا العمالء ألن نظراً المجموعة. اكتمال بعد أو تكرار ، عمليات 

معرفة تنفيذ يتم عندما متكرر. بشكل تقل أن يمكن  tnessأخصائي من بالنتائج المعرفة فإن للحركة ، 

.)1996Swinnen ، (وكذلك العضلي العصبي االنتعاش يتحسنفإنه النتائج ، 

العميل أقدام أن مالحظة ذلك على األمثلة من التمرين. أثناء الحركة جودة حول معلومات يوفر األداء معرفة

الخارجمن مفرط بشكل تدور كانت 

تلك أثناء كثافة أكثر بدوا أو شعروا إذا عما العميل سألوا ثم القرفصاء ، أثناء تتقاربان الركبتان وكانت

باألداء المعرفة تقليل يجب به. الخاصة الحسية العملية في يشارك العميل تجعل األداء معرفة التكرارات. 

.)1996Swinnen ، (استعداداً أكثر العميل أصبح كلما متكرر بشكل 

في الفعالة األداء نتائج تحسين على وتساعد األداء أخطاء بتحديد هذه الخارجية التعليقات أشكال تسمح

تكميلية حسية مدخالت للعميل توفر فإنها ذلك ، على عالوة الدافع. من مهم عنصر أيضا هم المستقبل. 

الخارجية ، التعليقات على معتمدين العمالء يصبح أال المهم من المطلوب. باإلجراء وعي خلق في للمساعدة 

أو الداخلية الحسية للمدخالت استجابتهم من ينتقص قد هذا ألن الطبيعي ، العالج متخصصي من خاصة ً

يمكن . )1996سوينين ، 2000 ؛ وريسبيرج ، شميدت 1999 ؛ ولي ، شميدت 1997 ؛ روز ، (الداخلي الدافع 

نهاية وفي الحركي ، والتعلم الحسي التكامل على سلباً الخارجية المرتدة للتغذية المفرط االستخدام يؤثر أن 

الحركة.أنماط المطاف ، 

-
-
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ملخص
الطبيعية الحركة أثناء اليومية. حياتهم طوال التحرك من األفراد لتمكين المصممة الفرعية واألنظمة األنظمة من للغاية معقدة مجموعة عن عبارة البشرية الحركة نظام

لهذه التعاونية الوظيفة جديدة حركات تعلم يتطلب العصبية. واألنظمة العظمي والهيكل للعضالت المتكاملة الوظائف من واسعة شبكة الجسم يتطلب لإلنسان ، 

آلليات فهماً بها والنهوض وتطويرها الحركة أنماط تصحيح يتطلب الطبيعية. غير الحركة أنماط تحديد على والقدرة المناسبة ، الراجعة التغذية وآليات األنظمة ، 

التقليدية.التمارين لزيادة المستخدمة الحيوي النشاط بمبادئ عملية معرفة إلى باإلضافة الراجعة التغذية 

الفصلمراجعة

يكون أن يجب فعال ، بشكل بشأنه والتواصل الجسد لفهم الجسم. تحرك طريقة على والخارجية الداخلية القوى تأثير كيفية في الحيوية الميكانيكا دراسة تبحث

والعرضية واألمامية السهمية المستويات في الجسم تحرك كيفية معرفة أيضاً المهم من المختلفة. التشريحية المواقع بمصطلحات دراية على العالج أخصائي 

بالناهضات يتعلق فيما العضالت وظيفة على بناء ًوالحركة التمارين وصف يمكن النقطة ، هذه على عالوة المستويات. هذه من كل في المفاصل حركات إلى باإلضافة 

وعياً يتطلب األعلى الفهم فإن البسيطة ، الحركات سمات على التعرف على يعتمد البشرية للحركة األولي الفهم أن حين في القوة. وأزواج والمضادات والمثبتات 

العالمية ،الفرعية األنظمة وكذلك والعالمية المحلية بالنظم 

تحركها كيفية وكذلك وظائفها لفحص مطولة عضلة كل دراسة يجب المركز. متحدة أو القياس متساوي أو األطوار غريب العضالت: حركات من أنواع ثالثة هناك

وصف إلى باإلضافة ومتطورة. الثمن باهظة معدات يتطلب مما ثابتة ، بسرعة الحركة متساوي عضلي عمل يحدث ذلك ، إلى باإلضافة اآلخرين. مع تآزري بشكل 

الخصائص على ثاقبة نظرة ستوفر المغلقة ، أو المفتوحة السلسلة مثل التمرين ، بيئة فإن االنقباضات ، أو العضالت حركات نوع على بناء ًالحركة أو التمرين 

أو مفصل عزل إلى المفتوحة السلسلة حركات تؤدي أن المرجح من بينما متعددة ، عضلية ومفاصل مجموعات تجنيد إلى المغلقة السلسلة تمارين تميل الرئيسية. 

معينة.عضلة 
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التعلمأهداف
من: tnessأخصائي سيتمكن الفصل ، هذا من االنتهاء عند

الطاقة.استخدام الحرارية للديناميكا األول القانون يحكم كيف لخص ◆

اإلنسان.جسم في الطاقة أنظمة وصف ◆

للوقود.كمصدر كبير مغذ ٍكل استخدام يمكن كيف حدد ◆

الجسم.تكوين بإدارة يتعلق فيما الطاقة توازن مفاهيم دمج ◆

النشاط.بكثافة يتعلق فيما بالوقود الجسم تزويد كيفية على تعرف ◆
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الغذائي التمثيل عملية في مقدمة
الحيويةوالطاقة 

األدينوزين فوسفات ثالثي -

ATP)(
-

الطاقة متطلبات تتغير أن يمكن صحيح. بشكل ليعمل بالطاقة مستمر إمداد إلى اإلنسان جسم يحتاج

على الطلب زيادة إلى باإلضافة الطاقة. توفير على الجسم قدرة على فريدة مطالباً التمارين وتضع هذه ، 

األيضية.الثانوية المنتجات مع التعامل الجسم من أيضاً التمارين تتطلب الطاقة ، 

-الحيويةالطاقة -

-األيض-

-الغذائيالتمثيل ممارسة -
والعمل الطاقة إلنتاج خاليانا تحتاجها التي والدهون والبروتينات الكربوهيدرات على نتناوله الذي الطعام يحتوي

التفاعالت من سلسلة خالل من هذه ، الغذاء مصادر في المخزنة الطاقة تحويل يتم صحيح. بشكل 

الشكل بمثابة هي والتي ، )(ATPاألدينوزين فوسفات ثالثي يسمىالطاقة عالي مركب إلى الكيميائية ، 

كيفية فهم التمرين أثناء الطاقة استقالب دور يتضمن . )8-1الشكل (اإلنسان جسم في للطاقة الرئيسي 

.ATPالخاليا تولد وكيف الطاقة ، توفير سرعة ومدى التمرين ، أثناء المستخدمة الطاقة وأنظمة الطاقة ، توفير 

الغذائيوالتمثيل الحيوية الطاقة
الكيميائية التفاعالت خالل من الطاقة تحويل كيفية دراسة هي ، الحيويةالطاقة أو الطاقة ، استقالب

من التعافي وتعزيز الرياضية ، التمارين ودعم الحياة ، على للحفاظ مطلوبة الطاقة المختلفة. الحيوية 

تحدث التي الكيميائية التفاعالت جميع إلى يشير األيض المصطلحالمنظمة. التمارين أو البدني النشاط 

هي لإلنسان الكيميائية للطاقة الرئيسية المصادر فإن سابقاً ، ذكرنا كما نفسه. على للحفاظ الجسم في 

حيث من الحيوية الطاقة فحص إلى يشير الغذائي التمثيل ممارسة والبروتين.والدهون الكربوهيدرات 

التمرين.أثناء الجسم على المفروضة والمتطلبات الفريدة الفسيولوجية بالتغيرات صلتها 

...للطاقةالغذائي التمثيل على أساسية عامة نظرة 8-1 الشكل

-
-

-
-
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الحراريةالديناميكا لقانون مقدمة
-الحراريةللديناميكا األول القانون -

القانون اتباعالجسم على يجب الطبيعة ، في األخرى األنظمة جميع مثل . )مغلقأي (سليم نظام هو الجسد

أو فقط تدويرها إعادة أو تدميرها ، أو إنشاؤها يمكن ال الطاقة أن على تنص والتي ، الحراريةللديناميكا األول 

تدخل التي الطاقة بري ، ضع الطاقة. توازن بمفهوم هذا إلى يشار البشر ، في آخر. إلى شكل من تحويلها 

وزن أي (الكتلة في بالتغيرات الجسم من الخروج احتساب يتم ما ودائماً الكبيرة المغذيات شكلعلى الجسم 

الشخص ذلك يفقد فسوف يستهلك ، مما أكثر طاقة باستمرار ينفق ما شخص كان إذا . )الشخصمقياس 

الشخص ذلك يكتسب فسوف باستمرار ، ينفق مما أكثر طاقة يستهلك الشخص كان إذا . )الوزن(الكتلة 

تخزينها أو جسدية وظائف ألداء ما شخص يستهلكها التي الطاقة كل استخدام يتم لذلك ، . )الوزن(الكتلة 

.)الجسمدهون شكل على عادة ً(الجسم داخل 

-المقدارالكبيرة المغذيات -

التقنيةعلى الحصول -

الكربونإخراج - الكربون دخل

الكائنات يعطي الذي العنصر هو الكربون أن يعني مما الكربون ، على األرض على الحياة أشكال جميع تعتمد

تربط التي الجزيئية الروابط داخل الطعام في الموجودة  "الطاقة"تقع المادية. كتلتها أساسي بشكل الحية 

األشكال أي (والدهون والبروتين الكربوهيدرات جزيئات لتكوين مختلفة بطرق األخرى والعناصر الكربون 

والفوسفور األكسجين مثل - العضوية المادة في األخرى العناصر . )العضويةالمواد من لألكل الصالحة 

وجود في يساهم الذي الماء الفيزيائية. الكتلة في معدومة أو ضئيلة مساهمة لها والهيدروجين والنيتروجين 

منه. جزءاً ليس إنه  ؛ )والدمالخاليا داخل أي (الفيزيائية الكتلة داخل احتواؤه تم ، الوزنسلم الحيةالكائنات 

التمثيل عملية أثناء مرات عدة وتتشكل الجزيئية الروابط تنكسر عضوية ، مادة ما حيوان يستهلك عندما 

المادة من عديدة وسيطة أشكال إلى المصدر المقدار الكبيرة المغذيات تحويل إلى يؤدي مما - الغذائي 

 "طاقتها"باعتبارها مباشرة واألعضاء العضالت تستخدمها التي  ATPجزيئات تكوين إلى طريقها في - العضوية 
وظيفة.لتشغيل "العملة 

الجزيئية الروابط في - الطعام داخل احتواؤها بها يتم التي الطريقة بنفس اإلنسان جسم في الطاقة تخزين يتم

. )األخرىالرخوة واألنسجة العضالت (والبروتين  )الجسمدهون (والدهون  )والجليكوجينالجلوكوز (للكربوهيدرات 

يجب ألنه يستخدم مما أكثر طاقة يستهلك عندما الجسم كتلة تزداد الحرارية ، للديناميكا األول للقانون وفقاً 

يتم لم إذا ببساطة ، الكربون. على القائمة العضوية للمواد الجزيئية الروابط داخل مادياً الطاقة هذه احتواء 

الزيادة دون الحق وقت في بعيداً الطاقة تخزين يمكن وال الحق ، لوقت بعيداً تخزينها فسيتم الطاقة ، استخدام 

الطاقة.تلك الحتواء الكربون على القائمة الجسم كتلة في المصاحبة 

مخازن من كل تحويل على يعمل الغذائي التمثيل ألن نظراً فقط. واحدة محددة بطريقة الجسم كتلة تفقد ثم

نفايات كمنتج  )2(COالكربون أكسيد وثاني لالستخدام ،  ATPإلى  )والدهونالجليكوجين مثل (والجسم الطعام 

إلزالة الوحيدة الطريقة هي 2 الكربونأكسيد ثاني وزفر الجراحة ، خالل من جسدياً األنسجة إزالة بخالف رئيسي. 

يتم 2الكربونأكسيد ثاني داخل الموجودة الطاقة ، 2الكربونأكسيد ثاني الجسم يزفر كما الجسم. من الكربون 

مرة وتعود النباتات تمتصها حيث الخارجية البيئة في أخرى مرة واألكسجين للكربون الجزيئية الروابط تحرير 

المواد أشكال من شكل من للتو نقلها يتم أبداً ؛ الطاقة تدمير أو إنشاء يتم ال األكبر. الغذائي اإلمداد إلى أخرى 

إلى تحويلها يتم ثم كغذاء ، الطاقة تبدأ اإلنسان ، جسم حالة في آخر. شكل إلى الكربون على القائمة العضوية 

مثل البيئة إلى أخرى مرة النهاية في إطالقها ويتم الغذائي ، التمثيل عملية أثناء الجسم داخل مختلفة أشكال 

الزفير.أثناء 2 الكربونأكسيد ثاني 

-
-
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-ركائز-الطاقةاستقالب وقود

أوال ًيجب مباشر ؛ بشكل ليس ولكن البدني ، النشاط ودعم الحياة على للحفاظ الطاقة الغذائي الغذاء يوفر

أكثر بشكل (البروتينات تشكل . ركائزتسمىأصغر ثانوية منتجات إلى الهضمي الجهاز بواسطة تقسيمه 

الطاقة لنقل المستخدمة الرئيسية الركائز والدهون والكربوهيدرات  )األمينيةاألحماض سالسل تحديداً ، 

2005Gleeson ،  ؛ 2006Smith & Becker ، (والحياة الخلوي النشاط أنواع جميع في الستخدامها األيضية 
العضوية ، المواد من أشكال هي الطاقة ركائز جميع ألن نظراً . )2005موجان ،  ؛ 2012al.  et Kalish ، ؛ 

يمكن المثال ، سبيل على مطلوب. هو ما على اعتماداً الجسم داخل أخرى إلى واحدة من الكثير تحويل يمكن 

الستخدامها الطاقة لتخزين دهنية جزيئات إلى الكربوهيدرات على تحتوي التي األطعمة تحويل للجسم 

في استهالكها ويجب الطريقة بهذه داخلياً الركائز من صغيرة مجموعة إنشاء يمكن ال ذلك ، ومع الحقاً. 

.أساستسمىصحي بشكل للعيش نأكلها أن يجب التي الغذائية العناصر هذه الغذائي. النظام 

-الجلوكوز-

-الجليكوجين-

والجليكوجينالجلوكوز

صنع يمكن الكثافة. عالية واألنشطة المخ لوظائف وخاصة للطاقة ، الرئيسية المصادر أحد هو الجلوكوز

احتياجات من العظمى الغالبية لكن  ، )األمينيةواألحماض الدهون (أخرى ركائز من الجسم في الجلوكوز 

الكربوهيدرات استهالك يتم الكربوهيدرات. على تحتوي التي األطعمة تناول من تأتي اليومية الجلوكوز 

يدخل حتى يدور حيث الدم ، في ونقله الجلوكوز امتصاص يتم ثم الهضم. خالل من جلوكوز إلى وتحويلها 

كجزيئات تخزينها يتم تخزينها ، يتم عندما الحق. وقت في تخزينه يتم أو  ATPلصنع إما ويستخدم الخاليا 

تكسيره ويمكن والعضالت الكبد خاليا في الجليكوجين تخزين يتم . الجليكوجينتسمىمتفرعة بنية في سلسلة 

الدم.في الحر الجلوكوز من يكفي ما هناك يكون ال عندما الطاقة لتوفير بسرعة 

منخفضة التمارين ممارسة أو الراحة أثناء الطاقة إنتاج إجمالي في نسبياً صغيرة مساهمة الجلوكوز يقدم

األول المقام في الجسم تغذي التي هي الدهون لكن ليعمل ، الجلوكوز إلى دائماً الدماغ يحتاج الكثافة. 

نشطاً.يكون ال عندما 

-
-

-
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في الجلوكوز استخدام إلى كوقود الغالب في الدهون استخدام من الجسم ينتقل النشاط ، شدة زيادة مع

أيضاً ويمكن الدهون من بكثير أسرع بشكل الجلوكوز استخدام يمكن ألنه وذلك الطاقة. لتوفير الغالب 

األكسجين.دائماً يتطلب كوقود الدهون استخدام أن حين في أكسجين ، بدون استقالبه 

- )(1VT1 التهوية عتبة -

-)(2VT2 التهوية عتبة -

50٪. يصبح الدهون واستخدام 50٪ ، للطاقة كمصدر الكربوهيدرات استخدام يصبح النشاط ، كثافة زيادة مع

مراعاته يجب مهماً مفهوماً هذا سيكون . )(1VT1 التهوية عتبة باسمهذه الغذائي التمثيل عالمة إلى يشار 

األداء وأهداف الدهون فقدان أهداف بتعظيم يتعلق فيما خاصة ًالتنفسية ، القلبية والبرمجة التقييم أثناء 

 2013al. et ،(إليه الوصول تم )(2VT2 التهوية عتبة القصوى ،المستويات إلى التمرين كثافة زيادة مع للعمالء. 

Ballweg 2008 ،؛al. et Foster( . يمثلVT2  يوفر الجلوكوز أن لدرجة شديداً النشاط فيها يكون التي النقطة

المتطلبات لمواكبة شديد ببطء للدهون الغذائي التمثيل يتم حيث للنشاط ، الالزمة الطاقة كل فعلياً 

كثافة بأقصى التمرين مواصلة من الشخص يتمكن فلن والجليكوجين ، الجلوكوز إمدادات نفدت إذا القصوى. 

إليه ويشار أخرى ، مرة ممكناً الدهون استخدام فيها يصبح درجة إلى الدهون استهالك تقليل عليه وسيتعين 

ومكمالت  "الطاقةجل "الرياضيين بعض استخدام سبب من جزء هذا بالحائط. االصطدام باسم عادة ً

المنافسة.وفي المطول الشاق التدريب أثناء األخرى الكربوهيدرات 

-الدهون-

-الثالثيةالدهون -

-الحرةالدهنية األحماض -

-بروتين-

-)(EAAأساسي أميني حمض -

الحرةالدهنية األحماض

بشكل مهماً هذا الطاقة مصدر يعتبر الدهون. باسم أيضاً المعروف ، الدهونأهمية يقل ال الطاقة مصدر

الذي  )الركيزةأو (الكيميائي الشكل يسمى . )VT1من أقل أي (الكثافة منخفض والنشاط الراحة أثناء خاص 

كاليش 2005 ؛ جليسون ، (الثالثية الدهون )الجسمفي وكذلك (الطعام في الدهون معظم فيه توجد 

تكون عندما الحرة الدهنية األحماض باسمشيوعاً أكثر بشكل إليها يشار الثالثية ، الدهون . )2012وآخرون ، 

الطاقة لتخزين الجسم يصنعها أو األطعمة في الموجودة الدهون من مباشرة مشتقة فهي الدم ، مجرى في 

النشاط.لدعم مطلوب هو مما أكثر الطعام من المزيد استهالك عند الزائدة 

يجب للوقود ، كمصدر الجسم في المخزنة الدهون أو المستهلكة الدهون استخدام من الخاليا تتمكن أن قبل

الغذائي التمثيل مسار في حصرياً الحرة الدهنية األحماض تسُتخدم ثم حرة. دهنية أحماض إلى تقسيمها أوال ً

النحيفون األشخاص حتى أنه في للوقود كمصدر الدهون وجود فوائد إحدى تتمثل . ATPإلنتاج الهوائي 

ثالثية دهون إلى تقسيمه يمكن والذي أجسامهم ، في المخزون من كبيراً مخزوناً لديهم يزال ال نسبياً 

لفترات الرياضية والتمارين البدنية األنشطة ممارسة أثناء الطاقة على للحصول واستخدامها الجليسريدات 

الحرة الدهنية األحماض فإن  ، VT1من أقل كثافة الفرد فيه يمارس وقت أي في الكثافة. ومنخفضة طويلة 

للوقود.األساسي المصدر هي 

معرفتكامتد -

على المخزنة. الطاقة من حرارية سعرة 3500 حوالي تعادل الجسم دهون من  )كجم0.5  (~رطل 1 التحويل ، ألغراض

ما لديه سيظل الجسم في الدهون من 10٪ مع  )كجم68 (رطال 150ً وزنه يبلغ الذي النحيف الشخص المثال ، سبيل 

حرارية!سعرة 52500 من يقرب ما هذا الجسم. أنحاء جميع في بعيداً المخزنة الدهون من  )كجم6.8  (~رطال 15ً من يقرب 

أمينيةأحماض

األحماض تسمى  "البناءلبنة "مواد من طويلة سالسل من تتكون والتي ، بروتينهو الثالث الوقود مصدر

هذه من الجسدية. البروتينات لتجميع المختلفة األمينية األحماض من 20 البشر يستخدم األمينية. 

يستطيع ال الجسم أن يعني مما ، األساسيةاألمينية األحماض تسمىتسعة العشرين ، األمينية األحماض 

الغذائي.النظام في تناولها ويجب بمفرده تصنيعها 

-
-

-
-

-
-

-
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من تصنيعها يمكن أنه يعني مما ، األساسيةغير األمينية األحماض األخرى 11 الـ األمينية األحماض تسمى

كاف.ٍالعام الغذائي المدخول أن طالما  )الدهونركائز أو المستهلكة الكربوهيدرات من (الجسم قبل 
-األساسيةغير األمينية األحماض -

-السلبيالطاقة توازن -
سيتم ذلك ، بعد األمينية. األحماض من مكوناته إلى تقسيمه يتم البروتين ، الشخص يستهلك عندما

تبني التي البشري الجسم بروتينات لتخليق مثالي ، بشكل هذه ، األمينية األحماض بناء وحدات استخدام 

توفير أيضاً الغذائي البروتين من األمينية لألحماض يمكن ذلك ، ومع الخلوية. اآلالت وإصالح العضالت 

الحتياطي "الموقف هذا يحدث ما نادراً منخفضة. والدهون الكربوهيدرات مصادر كانت إذا  ATPإلنتاج الطاقة 

لذلك ، المكثف ؛ التمرين بعد خاصة الكربوهيدرات ، من كافية كمية تناول أهمية سبب هو وهذا  ، "البروتين

الرئيسي دورها تمأل أن األمينية لألحماض ويمكن الكربوهيدرات ، مصدر من الجليكوجين مخازن تجديد يتم 

وإصالحها.العضالت بناء التمرين: بعد 

-السكراستحداث -

-الكيتونتولد -

-خلونيةأجسام -

-الكيتوزيه-

وقود كمصدر تجاهله يتم األوصاف ، من العديد وفي التمرين ، أثناء الطاقة من الكثير البروتين يوفر ما نادراً

الطاقة توازن خالل. )2017فيليبس ، 2016 ؛ وآخرون ، ميتشل (للطاقة الغذائي التمثيل لعملية مهم 

تناوله تم الذي البروتين من تأتي أن ويمكن الطاقة إنتاج في للمساعدة تستخدم األمينية األحماض ، السلبي

بكثافة التمارين ممارسة عند أو الجوع مثل القصوى ، الحاالت في نفسها العضلية األنسجة انهيار من أو 

أن قبل . )الماراثونعدائي األولمبية األلعاب مع المثال ، سبيل على (الزمن من طويلة لفترات للغاية عالية 

من أي في تجميعها إعادة ثم أكبر بشكل تفكيكها يتم  ، ATPلصنع األمينية األحماض استخدام يمكن 

(الكيتونتولد تسمى عملية خالل من الكيتون أجسام أو السكر استحداث تسمىعملية خالل من الجلوكوز 
.)2010وآخرون ، مكاردل 2005 ؛ موجان ، 

-الخارجيةالكيتونات -

-األنسولينمقاومة -

-الكيتونيالحماض -

خلونيةأجسام

األسيتو وحمض األسيتون ، - جزيئات ثالثة إلى لإلشارة جماعي بشكل المستخدم االسم هو خلونية أجسام

ينتج للجلوكوز. مشابه بشكل الالهوائي استقالبه يمكن التي - بيوتريك هيدروكسي بيتا وحمض أسيتيك ، 

األمينية األحماض تحويل خالل من أو الدهنية األحماض لتفكك ثانوية كنتيجة الجزيئات هذه الكبد 

فقط حاد بشكل استخدامها يتم لذلك الجزيئات ، هذه تخزين على القدرة اإلنسان جسم يمتلك ال الكيتونية. 

أن من الرغم على . )2018al.  et Miller ،(الجليكوجين مثل الحق وقت في تخزينها يتم وال الطاقة إلنتاج 

ال فإنه والراحة ، الكثافة منخفض النشاط أثناء الحرة الدهنية األحماض على أساسي بشكل يعمل الجسم 

الكربوهيدرات ، مخازن تنخفض عندما لذلك ، صحيح. بشكل ليعمل الكربوهيدرات ركائز إلى بحاجة يزال 

اللياقة. تعويض في للمساعدة الجلوكوز الجلوكوز مع جنب إلى جنباً واستخدامها الكيتون أجسام إنتاج يتم 

جسم في الكيتون مستويات تزيد أن يمكن . الكيتوزيهالداخلفي الجسم إن يقال األيضية ، الحالة هذه خالل 

طرق:بعدة اإلنسان 

جداًمنخفضة مستويات إلى اإلجمالية الحرارية السعرات تقييد طريق عن ◆

)الكيتونالغذائي النظام مثل (الكربوهيدرات منخفضة غذائية أنظمة باتباع ◆
الخارجيةالكيتونات االستهالك طريق عن ◆

األنسولين مقاومة كبير نقص أو  )1النوع من السكري داء (األنسولين إنتاج في نقص هناك يكون عندما ◆

)2النوع من السكري داء (

مستويات تزيد أن يمكن 1-3 ، السابقة الغذائية العادات في البشر ينخرط عندما الحاالت ، معظم في

باسم يعُرف ما وهو الدم ، من  )لتر  /مليمول(لتر لكل مليمول 0.5-1.5 من يقرب ما إلى لديهم الكيتون 

الغالب في تحدث والتي ، الكيتونيالحماض معروفهو مما أشد فسيولوجية حالة هذه الغذائية. الكيتوزية 

في للطاقة المنتجة الركائز من صغيراً جزءاً الكيتونات تشكل الناس ، لمعظم بالنسبة السكري. مرضى عند 

النظام تأثير تدرس التي األبحاث بعض هناك ذلك ، ومع الغذائية. الكيتوزية حالة في حتى اإلنسان ، جسم 

(التمارين ألداء الكيتونية ، الغذائية األنظمة مثل للكيتون ، المنتجة الغذائية والوجبات الكيتوني الغذائي 
، 2019al.  et LaFountain 2016 ، ؛al.  et Volek(.

-
-

-
-

-
-

-
-

-



الميكانيكيوالعمل الطاقة 2 الدرسالحيويةوالطاقة الغذائي التمثيل ممارسة 8 الفصل

-ميكانيكيعمل -الميكانيكيوالعمل الطاقة

التفاعالت من سلسلة خالل من تكسيره يتم والذي الوقود ، إلى الجسم يحتاج ميكانيكيعمل يؤدي كي

تدميرها. أو الطاقة توليد يمكن ال وكيف الحرارية للديناميكا األول القانون تذكر الطاقة. لتوفير الكيميائية 

بتحويل النباتات تقوم الشمس. من هي لألرض البيئي النظام إلى الجديدة الطاقة لدخول الوحيدة الطريقة 

الخلوية الوظائف ألداء الطاقة  )البشرذلك في بما (للحيوانات الغذاء وتوفر غذاء إلى الشمس طاقة 

يمكنها عضوية آلة عن عبارة اإلنسان جسم . )2005Maughan ،  ؛ 2012al.  et Kalish ،(والميكانيكية 

يتم التي الطاقة من 40٪ حوالي أن لالهتمام المثير ومن ميكانيكي. عمل إلى الكيميائية الطاقة تحويل 

من المزيد خلية إنشاء مثل الخلوي ، للعمل الواقع في تستخدم الغذائي التمثيل عملية أثناء إطالقها 

يستخدم الذي السيارة لمحرك مشابه هذا . )2010al.  et McArdle ،(كحرارة الباقي إطالق يتم الجزيئات ؛ 

والحرارة.العمل إلنتاج  )كيميائيةمادة (البنزين 

األدينوزين فوسفات ثنائي -

ADP)(
-

مساعدرمز -

أفضل بشكل تحترق التي هي المحددة الوقود ركيزة أن حيث للسيارة ، بالنسبة البنزين مثل للجسم  ATPيعتبر

يجب ولكن الالزمة ، الكيميائية الطاقة كل على يحتوي الخام. النفط مثل نأكله الذي الغذاء المحرك. في 

"أساساً الغذائي التمثيل يمثل . )الخاليافي الميتوكوندريا  ("محركاتنا"تستخدمه أن يمكن شكل في معالجته 
أن يمكن شيء في  )الكبيرةالمغذيات أي  ("الخام"المدخالت بمعالجة يقوم للجسم. الداخلي  "الزيتتجديد 

.)ATPأي (للوقود خاص بشكل الخاليا تستخدمه 

الطاقةأنظمة
يتكون معقد جزيء إنه اإلنسان. جسم في الطاقة يوفر الذي األساسي الجزيء هو األدينوزين فوسفات ثالثي

يتم التحديد ، وجه على فوسفاتية. مجموعات وثالث  )ريبوز(سكر وجزيء  )أدينين(نيتروجينية قاعدة من 

معاً. الثالثة الفوسفات تمسك التي الكيميائية الروابط في  ATPمن الجسم عليها يحصل التي الطاقة تخزين 

إجراء مثل (الميكانيكي للعمل الفوسفات أحد من الطاقة إطالق يتم الكيميائية ، الروابط هذه تنكسر عندما 

فوسفات ومجموعة )(ADPاألدينوزين فوسفات ثنائي يسمىآخر جزيءاً وراءها تاركاً  ، )العضالتتقلص 

.)8-2الشكل (إضافية 

ADPإلى  ATPتحويل 8-2 الشكل

من كافية طاقة ركائز توفر عند  ATPإلى أخرى مرة تحويله انتظار في الخلية ، في مجاناً  ADPترك يتم ثم

المعقدة الفسيولوجية العمليات من العديد يتطلب األمر أن من الرغم على الجسم. مخازن أو الطعام 

نتناوله الذي الطعام من لالستخدام القابلة الطاقة كل أن إال هناك ، إلى للوصول الكيميائية والتفاعالت 

.ATPمن المزيد إتاحة في المتمثل النهائي الهدف نفس لها الجسم في المخازن ومن 

-
-
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الثالث الطرق تعُرف . الفسفرةتسمى عملية وهي  ، ADPمن  ATPلتوليد طرق عدة اإلنسان جسم يمتلك

الثالثة:األيضية بالمسارات الفسفرة إلى الوصول خاللها من يتم التي الرئيسية 
-الفسفرة-

-PC-ATPنظام -

PC-ATPنظام 1.

)السكرتحلل (السكر حال نظام 2.

)المؤكسدةالفسفرة (األكسدة نظام 3.

ذلك ، ومع أساسي ؛ بشكل  ATPبتزويد يتعلق فيما األولوية في نظام كل سيتحول النشاط ، شدة على اعتماداً

معاً الثالثة األنظمة جميع تعمل نفسه. تلقاء من فقط آخر أو واحد تنشيط فيه يتم وقت هناك يكون ما نادراً 

تعمل فإنها ذلك ، من بدال خطية ؛ بطريقة تعمل وال الطاقة أنظمة تعمل ال للطاقة. الكلي الجسم طلب لملء 

البعض ببعضها يتعلق فيما ديناميكياً الطاقة أنظمة تتكيف النشاط ، شدة تغير مع باهتة. مفاتيح مثل 

نظراً اآلخر من أكبر بشكل يساهم قد الطاقة أنظمة أحد أن من الرغم على الطاقة. احتياجات تلبية لضمان 

ما.بطريقة الخلفية في يساهمان يزاالن ال اآلخرين النظامين أن إال للنشاط ، محددة لكثافة 

الجسم من يطُلب عندما الطاقة أنظمة استجابة لكيفية البياني الرسم إلى النظر عند أفضل بشكل هذا يظهر

(ممكن وتيرة بأسرع مضمار حول لفات بضع الجري مثل  ، )8-3الشكل (طويلة لمدة للغاية مكثف نشاط أداء 
وأثناء الراحة أثناء أنه تذكر . )دقائقلبضع القصوى الوتيرة نفس على الحفاظ يمكن االفتراضية ، الناحية من 

تزداد عندما ثم ، األكسدة. نظام عبر الطاقة معظم الحرة الدهنية األحماض توفر الكثافة ، منخفض النشاط 

النظام يستطيع ال  ، )شاملسريع سباق إلى تام توقف حالة من االنتقال المثال ، سبيل على (الشدة 

الترس.في الالهوائية العمليات وتبدأ ذلك ، مواكبة التأكسدي 

...inteأثناء الطاقة نظام استخدام 8-3 الشكل

من قدر أكبر يوفر  PC-ATPنظام فإنعالية ، إلى منخفضة كثافة من الجسم ينتقل عندما ثانية ، 10-15 ألول

لتولي بالفعل يتزايد السكر تحلل فإن التدريجي ، والتناقص االستنفاد في يبدأ  PC-ATPألن نظراً الطاقة. 

النظام يزداد الوقت ، وطوال تقريباً. دقيقتين لمدة دعمها يمكنه والتي الطاقة ، إنتاج واجبات معظم 

كان كلما . ATPإلنتاج األساسي المصدر النهاية في يصبح حتى وأكبر أكبر بكميات ويساهم التأكسدي ، 

مستويات يدعم أن يمكن مالءمة أكثر التأكسدي النظام كان كلما الشخص ، لدى أفضل القلبي التنفسي 

الالهوائية.العمليات على كبير بشكل االعتماد إلى الحاجة دون الشدة من أعلى 

-
-
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سوى آخر خيار يوجد فال النشاط ، دعم من المؤكسد النظام يتمكن ال بحيث كافية لفترة الشدة تستمر عندما

.)بالحائطاالصطدام باسم عادة ًالمعروفة  VT2تتجاوز التي النقطة أي (والتعافي والراحة اإلبطاء 
-الالهوائية-

مساعدرمز -

"مستقال"المرء فيه يكون وقت يوجد ال 100٪. إلى دائماً الثالثة الطاقة أنظمة جميع مساهمة تصل أن يجب
تعمل األمد ، طويل مكثف لنشاط أساسي بشكل الطاقة بتزويد المؤكسد النظام يقوم عندما حتى تماماً. ً 

الحاجة.عند الكثافة من متزايدة دفعات دعم من أخرى مرة يتمكنوا حتى التجديد على األخرى األنظمة 

PC-ATP
نظام أو الفوسفاجين أو  ، PC-ATPنظام باسم  ATPلـ المولدة الغذائي التمثيل مسارات أول تعُرف

وتحويل تكسير طريق عن الفوسفوكرياتين مخازن طبيعي بشكل الجسم ينتج . )8-4الشكل (الفوسفوكرياتين 

يعمل أساسي ، بشكل . ATPمن المزيد لتوليد طريقة وأسرع أبسط هو النظام هذا األمينية. األحماض بعض 

فسفوكرياتين جزيء من مأخوذ فوسفات ويضيف سابق عضلي تقلص من المتبقي  ADPأخذ طريق عن 

PC)( ،  بسرعة يخلق مماATP  ًالعملية هذه تتطلب ال استخدامه. إلى يحتاج حيث الموقع في متاحا

.الالهوائيةPC-ATPطاقة مسار اعتبار سبب هو وهذا أكسجين ، 

PC-ATPنظام 8-4 الشكل

ذلك مالحظة يمكن أساسي. بشكل المدة وقصيرة الكثافة عالية النشاط لنوبات الطاقة  PC-ATPنظام يوفر

خالل أو التكرار من قليل عدد مع للغاية ثقيلة أحمال استخدام يتم حيث للتدريب والقوة القوة أشكال في 

األنسجة في الحر  ATPمن الصغيرة للكميات يمكن بسرعة ، النشاط يشتد عندما السريع. العدو مساعي 

يتم . )2009al.  et Wells ،(نفادها قبل فقط ثانية 15 إلى 10 لمدة الطاقة توفير  PC-ATPونظام العضلية 

مقارنة كبيرة بسرعة الطاقة إنتاج على لقدرته نظراً النشاط كثافة في زيادة أي بداية في النظام هذا تنشيط 

النقطة هذه وعند تجديده ، يمكن مما أسرع بشكل الكمبيوتر أجهزة مخازن تنفد ذلك ، ومع األخرى. باألنظمة 

الركود.فترة  ATPإلنتاج األخرى الطرق تلتقط أن يجب 

-
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جليكوليسيس
-السكرتحلل -

سريعاً يزال ال ولكن (قليال ًاألبطأ الالهوائية الطاقة نظام يتزايد الكمبيوتر ، أجهزة مخازن استنفاد بدء مع

(السكر تحلل باسمإليها يشار عملية في للجلوكوز الكيميائي االنهيار في األولى الخطوة هي هذه . ً)نسبيا
. ATPو بيروفات إلى المخزن الجليكوجين أو الحر الدم في الجلوكوز السكر تحلل عملية تحول . )8-5الشكل 

تم الذي  ATPاستخدام ذلك بعد يمكن . )8-6الشكل (الحيوانية الخلية سيتوبالزم في السكر تحلل يحدث 

. PC-ATPنظام بواسطة إنشاؤه تم الذي  ATPاستخدام طريقة بنفس مباشر بشكل هوائي ال بشكل إنشاؤه 

زيادة في قليال ًأبطأ ولكنه  ، PC-ATPنظام عن ملحوظ بشكل الطاقة من أكبر قدراً النظام هذا ينتج أن يمكن 

30 من تتراوح بسعة أطول ، لفترة تدوم فهي ذلك ، ومع المحترفين. التنس لالعبي الكاملة اإلنتاجية قدراته 

2011 ،(الكثافة عالية تدريب أنماط استخدام خالل من ثوان ٍعدة زيادتها يمكن والتي تقريباً ، ثانية 60 إلى 

al.  et Burke 2009 ، ؛al.  et Wells(.

--

حيوانيةخلية 8-6 الشكلالسكرتحلل 8-5 الشكل

الالهوائي التحلل لتغذية المخزن والجليكوجين الدم في الحر الجلوكوز من يكفي ما األشخاص معظم يمتلك

2005 ،(الكثافة عالي متقطع تدريب جلسة أو السريع العدو تمرين مثل المتكررة ، النوبات من للعديد 

Maughan( . من ساعة حوالي بعد هذه الكربوهيدرات مصادر تنفد الناس ، لمعظم بالنسبة ذلك ، ومع

على للحفاظ مفيدة الهالمية المواد أو الكربوهيدرات مشروبات أن في السبب هو وهذا المستمر ، النشاط 

دقيقة.60 عن تزيد لمدة الحدث يستمر عندما حاالته أفضل في الجسم أداء 

يمكن إنشاؤه. يتم الذي الثانوي بيروفات منتج بواسطة المؤكسد بالنظام مباشراً ارتباطاً السكر تحلل يرتبط

تكسير يتم األكسجين ، توفر حالة في ال. أم األكسجين وجود على اعتماداً مختلفتين بطريقتين معالجته 

توصيل تعذر إذا إضافي.  ATPتكوين إلى ويؤدي المؤكسد ، النظام في ويدخل أكبر ، بشكل البيروفات 

"الشعور في يساهم مما الالكتات ، يسمى جزيء إلى البيروفات تحويل فسيتم الكافية ، بالسرعة األكسجين 
األنسجة في 2 الكربونأكسيد ثاني تراكم (العضلية األنسجة في يتراكم حيث الشاق التمرين أثناء  "بالحرق

.)بالحرقانالشعور إلى تؤدي عوامل أيضاً إزالته يمكن مما أسرع بمعدل العضلية 

-



الميكانيكيوالعمل الطاقة 2 الدرسالحيويةوالطاقة الغذائي التمثيل ممارسة 8 الفصل

-التأكسديةالفسفرة -التقنيةعلى الحصول -

-الهوائية-الالكتيك؟حمض هو ما

التنفسي للجهاز يمكن الذي األكسجين من أسرع بشكل  ATPإلى حاجة هناك الكثافة ، عالي التمرين فترات خالل

عندما الطاقة على للحصول السكر وتحلل  PC-ATPنظام على الغالب في الجسم يعتمد لذلك ، توصيله. القلبي 

إلى سريعاً تحويله يتم الهوائية ، بيئة في البيروفات لتراكم نظراً القصوى. المستويات نحو الشدة تدفع 

العملية.هذه في حر هيدروجين أيون إطالق إلى يؤدي مما الكتات ، 

-الهزال-

هذا يؤدي أن يمكن بالحماض. يعرف ما وهو العضالت ، حموضة درجة انخفاض في الهيدروجين أيونات تساهم

التي الهيدروجين أيونات ألن الشديدة الرياضية بالتمارين المرتبط والتعب باأللم الشعور بعض إلى الحماض 

الهيدروجيني الرقم يتحول هذا ، وبسبب العضالت. تقلص مع تتداخل أن يمكن الحموضة درجة تخفض 

التحلل أثناء الناتجة والهيدروجين الالكتات أيونات على يطلق ما غالباً حامضياً ؛ يصبح أن إلى لألنسجة 

.الالكتيكحمض جماعياًاسماً الالهوائي 

خاليا من إزالته بمجرد . 2الكربونأكسيد ثاني طريقة بنفس حقيقي  "نفاياتمنتج "ليس الالكتات فإن ذلك ، ومع

عملية في الكبد بواسطة معالجته تتم الجسم ، من إزالته من بدال ًالدم ، مجرى إلى ودخولها الرخوة األنسجة 

االتجاه في الالكتات لتحويل  ATPاستخدام يتم كوري ، دورة أثناء كوري. دورة تسمى منفصلة استقالبية 

أخرى مرة الجلوكوز هذا تحرير يتم ثم . )1929Cori & Cori ، (الجلوكوز ثم البيروفات إلى أخرى مرة المعاكس 

على الحفاظ في المساعدة في للغاية مهمة كوري دورة تعد السبب ، لهذا أخرى. مرة الستخدامه الدم مجرى في 

الجسم.في الحموضة درجة توازن 

األكسدةنظام

الطعام ركائز لتحويل األكسجين تستخدم عملية وهي - األكسدة نظام هو تعقيداً الثالثة الطاقة أنظمة أكثر

ألنها عملية الهوائية أنه على دهنه ويتم ، التأكسديةالفسفرة تسمىالعملية هذه . )8-7الشكل ( ATPإلى 

الدهنية األحماض األكسدة: نظام في تستخدم ركائز ثالث هناك التفاعالت. إلكمال األكسجين إلى تحتاج 

.الشذوذلهاخضعت التي األمينية واألحماض السكري ، التحلل أثناء إنشاؤها تم التي البيروفات الحرة ، 

األكسدةنظام 8-7 الشكل

-
-

-
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 ATPلتكوين النهائية النتيجة إلى تؤدي التي الكيميائية التفاعالت من سلسلة المؤكسدة الفسفرة يستخدم

في المجموعتين كلتا تحدث الفعل. ردود من مجموعتين المسار هذا يتضمن الكربون. أكسيد وثاني 

حامض بدورة التفاعالت من األولى المجموعة تسمى . )8-8الشكل (الميتوكوندريا تسمىخلوية عضيات 

جزيئات من قليل عدد تكوين إلى تؤدي والتي كريبس ، دورة باسم أيضاً تعُرف والتي  ، )(CACالستريك 

ATP  المجموعة في الستخدامها اإللكترونات تحرير يتم المرحلة ، هذه خالل الكربون. أكسيد ثاني ومخلفات

لتحريك اإللكترونات تلك يستخدم والذي ، )(ETCاإللكترون نقل سلسلة باسمالمعروفة التفاعالت من التالية 

.ATPمن قدر أكبر تنتج التي التفاعالت من معقدة سلسلة 

-الميتوكوندريا-

-)(ETCاإللكترون نقل سلسلة -

-أأنزيم أسيتيل -

-بيتاأكسدة -

الميتوكوندريا8-8 الشكل

الكثافة. متوسطة إلى منخفضة األنشطة غالبية في أساسي بشكل الجسم عليه يعتمد ما هو التأكسدي النظام

يمكن الهوائي األيض فإن دقائق ، بضع إلى ثوان ٍبضع من مكان أي في الالهوائية العمليات تستمر بينما 

. )2012وآخرون ، كاليش (متزايد بشكل منخفضة شدة مستويات عند فقط األبد ، إلى الجسم على يحافظ أن 

كذلك  ، )الخالياإلى األكسجين توصيل على القدرة أي (الشخص لدى التنفسي القلبي االنتفاخ تحسن مع 

العمليات تنشيط إلى الحاجة دون أعلى شدة مستويات دعم على المؤكسدة الطاقة نظام قدرة تتحسن 

تفضيلي.بشكل الالهوائية 

المختلفةالكلية للعناصر التأكسدي الغذائي التمثيل

المادة ، نفس إلى جميعاً تقسيمها يجب البروتين ، ركائز أو الدهون أو الكربوهيدرات استخدام تم سواء

الميتوكوندريا داخل والهيدروجين اإللكترونات هذه تخزين يتم  ADPإلى  .ATPأ أنزيم أسيتيل تسمى والتي 

اإللكترونات وتنقل الجزيء هذا من اإللكترونات تزيل والتي   .ETCتحولالتي الطاقة لتوفير استخدامها ثم 

لإلنزيمات مشتركة انطالق نقطة  CACإلى ، الشحنة موجبة الهيدروجين أيونات جانب إلى الشحنة سالبة 

CoA(  acetyl)دخول ،من يتمكنوا أن قبل  2005( CACجليسون ،  .)يوفر CoA Acetylفي المستخدمة 

 )الثالثيةالدهون المثال ، سبيل على (الدهون تحويل أوال ًيجب الهوائية ، الطاقة إلنتاج دهنية ركائز الستخدام
كبيرة الدهون جزيئات . بيتاأكسدة تسمى عملية في  CoAأسيتيل إلى تقسيمها ثم حرة دهنية أحماض إلى 

يمكنه وال أبطأ للدهون الغذائي التمثيل يكون السبب ولهذا الكربوهيدرات ، من تعقيداً وأكثر الطاقة وكثيفة 

من واحد جزيء أن إال بطيئة ، الدهون أكسدة أن من الرغم على الكثافة. عالية الطاقة متطلبات مواكبة 

يتم عندما المثال ، سبيل على الجلوكوز. من أكثر ملحوظ بشكل  ATPصافي يمكنه الدهنية األحماض 

.129ATP ينتج فإنه بالكامل ، الدهنية األحماض بالميتات من واحد جزيء استقالب 

يتطلب للطاقة كمصدر الدهون استخدام فإن للجلوكوز ، األولي الالهوائي الغذائي التمثيل عكس على

األكسجين وكمية العضلية الخلية في الميتوكوندريا عدد على الدهون تكسير معدل يعتمد األكسجين. دائماً 

امتالك إلى جيد بتكييف يتمتعون الذين واألشخاص الرياضيون يميل . )2005جليسون ، (الدم ينقلها التي 

تكسير في أفضل فهم وبالتالي المستقرين ، باألفراد مقارنة عضالتهم خاليا في الميتوكوندريا من المزيد 

.)2016al.  et Nielsen ،(الدهون 

-
-

-
-
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ثابتةحالة الهوائية -التمرينأثناء الطاقة

الرياضهممارسه

-

ارتباطاً الرئيسية العوامل هذه ترتبط والمدة. الشدة بعاملين: التمارين أشكال من شكل أي تخفيف يمكن

هذه بين العالقة 8-9 الشكل يوضح المدة. تنخفض أن يجب الشدة ، زيادة مع أنه يعني مما عكسياً ، 

لمسافة الجري ويظهر  ، Aالنقطة عند عالية بكثافة جداً قصيرة لفترة األثقال رفع توضيح يتم العوامل ؛ 

. Cالنقطة عند أقل بكثافة طويلة لمدة تشغيلها يتم التي المسافة تكون بينما  ، Bالنقطة عند متر 400 

نظام تحديد على العالقة هذه ضمن التمرين مكان تحديد يساعد أقصر. للنشاط الممكنة المدة ستكون 

التمرين.في السائد الطاقة 

التمرينأثناء الطاقة 8-9 الشكل

ألن بالدهون مقارنة  ATPلصنع الطاقة من المزيد الكربوهيدرات ستوفر  ، )VT1من أعلى (العالية الشدة عند

(الكثافة منخفضة األنشطة تعتمد السكر. تحلل طريق عن بسرعة تكسيرها يمكن  )الجلوكوز(الكربوهيدرات 
من أعلى مستويات إلى التمرين كثافة زيادة مع . ATPلتوفير الدهون أكسدة على الغالب في  )VT1من أقل 

VT1 ،  1993 ،(المخزن والجليكوجين الدم جلوكوز على أكبر بشكل االعتماد إلى ديناميكياً الجسم سيتحولal.  

et Romijn( . سيوفر للطاقة ، سريع انفجار إلى حاجة هناك تكون عندما نشاط أي في وقت أي في ذلك ، بعد

تدفق حالة في الثالثة األنظمة جميع أساسي ، بشكل والمكثف. القصير للجهد كبيرة مساهمة  PC-ATPنظام 

شدة من كاملة لمجموعة الطاقة من الجسم احتياجات من 100٪ لتلبي بسهولة تتكيف وهي مستمر ، 

النشاط.

الثابتةالحالة ممارسة أثناء الغذائي التمثيل
على (التمارين من مختلفة أنماط باستخدام المختبر في مباشر غير بشكل للتمرين الحيوية الطاقة قياس يمكن

بما أيضاً ، األخرى الفسيولوجية الوظائف قياس يمكن . )الدورةجهد مقياس أو الجري جهاز المثال ، سبيل 

لغرض القياسات إجراء يتم ما عادة العمل. ناتج أو التمرين وحمل الدم وضغط القلب ضربات معدل ذلك في 

يوحي كما ، ثابتةهوائية تمارين المستقرة.الحالة فترات خالل الرياضية للتمارين الغذائي التمثيل تقييم 

الحالة تمرين وصف يمكن المثال ، سبيل على . )شدة(ثابتة بوتيرة إجراؤه يتم هوائي تمرين هو المصطلح ، 

واحد.ميل لمسافة ثابتة بوتيرة الركض أو بالمشي الثابتة 

-

www.onlinedoctranslator.com- العربية إلى اإلنجليزية من مترجم 

https://www.onlinedoctranslator.com/ar/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution
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-التمرين بعد الزائد األكسجين -

)(EPOCاالستهالك 

...االستقرار حالة خالل الغذائي التمثيل 8-10 الشكل

على يمشي بشخص ويبدأ 8-10. الشكل في المستقرة الحالة لممارسة الكاملة الطاقة متطلبات تصور تم

سبيل على (التمرين بداية في . )أالجزء 8-10 ، الشكل (الخفيف للركض ثابتة بسرعة المشي جهاز حزام 

األيض مسارات تكون  ، )الركضإلى النشاط عدم من وينتقل الحزام على الشخص يقفز عندما المثال ، 

وتحلل  PC-ATPدورة على الجسم يعتمد لذلك األولية ، المتطلبات تلبي ال بحيث جداً بطيئة الهوائية 

الجزء8-10 ، الشكل األولى ، المظللة المنطقة تمثلها  .)O 2Bباسم والمعروف الطلب ، زيادة لعمله. الجلوكوز 

decit )

هذه في الالهوائية. المصادر من وأقل أقل طاقة وتحتاج الهوائي ،  ATPإنتاج معدل يزداد تدريجيا ً،

قادرة التأكسدي الغذائي التمثيل عمليات تكون المستقرة ، الحالة إهدار من دقائق بضع بعد المرحلة ، 

على الطلب تلبية يتم النقطة ، هذه إلى الوصول بمجرد . ATPإنتاج واجبات معظم وتولي بالركب اللحاق على 

الهوائية الحالة هذه ستستمر . )جالجزء 8-10 ، الشكل (الهوائية الوسائل خالل من التمرين في الطاقة 

والمتمرن.العضلي التحمل مستوى على فقط وتقتصر األبد ، إلى أساسي بشكل 

خط إلى التراجع في الطاقة متطلبات تبدأ المشي ، جهاز بخطوات المثال في الشخص يتقدم عندما ذلك ، بعد

استهالك يبقى ولكن  ، )Eالجزء 8-10 ، الشكل (أبطأ بشكل ثم  )Dالجزء 8-10 ، الشكل (بسرعة األساس 

المظللة المنطقة هذه إلى يشار ما غالباً هوائياً.  ATPتوليد على للحفاظ دقائق لبضع مرتفعاً األكسجين 

. )2009وآخرون ، ويلز 2010 ؛ وآخرون ، مكاردل (EPOC أو ، التمرينبعد الزائد األكسجين استهالك باسم

إنشاء إعادة في للمساعدة  )للتعافيمطلوب هو ما يتجاوز بما (إضافي  ATPإنتاج هو  EPOCمن الغرض 

بمجرد األيضية. النفايات من التخلص في وللمساعدة الشخصي والكمبيوتر  ATPمن األساسية المستويات 

سيعود طبيعتها ، إلى األخرى الفسيولوجية العمليات وعودة الشخصي والكمبيوتر  ATPمستويات استعادة 

الغالب.في الفوري التعافي وسيكتمل األساس ، خط من بالقرب األكسجين استهالك 

المتقطعالعمل أثناء الغذائي التمثيل
عبر فقط مرات عدة الثابتة ، الحالة تمرين مثل الطاقة إنتاج نمط نفس يحدث المتقطع ، التمرين أثناء

المتمرن على يتعين عندما 8-10 ، الشكل في الموضح المثال مثل تماماً الشدة. في تغيير كل مع التمرين 

 ؛ 2011al.  et Burke ،(الالهوائي الغذائي التمثيل من تأتي الطاقة احتياجات معظم فإن الكثافة ، زيادة 

، 1993al.  et Romijn 2009 ، ؛al.  et Wells( . استهالك من مستمرة فترة هناك الشدة ، تنخفض عندما

العمل من التالية للموجة جاهزاً لتكون بسرعة للتعافي محاولة في مرتفع ، البري ولكن المرتفع ، األكسجين 

فترات  ، Dو  Bالمقطعين 8-10 ، الشكل بين المتقطعة العمل دورات تخلق أساسي ، بشكل الكثافة. عالي 

8-10 ، الشكل في موضح هو كما بالكامل بالسيطرة الهوائية للعمليات السماح دون  EPOCمن متكررة 

ج.الجزء 

بشكل تغذيتها تم أنه يعني مما واحدة ، دقيقة من أقل الكثافة عالي العمل من السابقة الجولة كانت إذا

كانت إذا قليال.ً أقل أو واحدة دقيقة حوالي أيضاً االسترداد فترة فستكون  ، PC-ATPنظام بواسطة أساسي 

لفترة يكون أن فيجب المتكرر ، المتقطع التدريب في الحال هو كما أطول ، الكثافة عالي العمل فترة 

إلعادة هوائي حدث هو االسترداد . )2014دانيلز ، (الراحة إلى العمل لوقت مماثلة 1 إلى 1 نسبة التعافي 

أن من الرغم على لذلك ، األيضية. النفايات من والتخلص الطبيعي وضعها إلى  PC-ATPتركيزات 

المشاركون يحتاج ثابتة ، جهوداً األحيان من كثير في ليست الرياضية والمسابقات المتقطعة التدريبات 

األمثل.النحو على والتعافي لألداء الهوائية الطاقة إنتاج تحسين تتناول تدريب فترات إلى حقاً 

-
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النشاطأثناء الوقود مساهمة تقدير
الكربون. أكسيد ثاني من نسبياً أقل وإنتاج األكسجين ، بعض واستخدام  ، ATPمن الكثير عنه ينتج مما للوقود ، أساساً الدهون الجسم يستخدم المنخفضة ، الشدة في

وعمق طول أي (التنفس حجم في زيادة يسبب هذا الميتوكوندريا. إلى األكسجين من المزيد توصيل يجب لذلك  ، ATPإنتاج معدل يزداد التمرين ، شدة زيادة مع 

بالسرعة  ATPإلنتاج للدهون الهوائي الغذائي التمثيل استخدام يمكن ال التمرين ، شدة زيادة استمرار مع ذلك ، ومع . VT1إلى للوصول المميزة السمة وهي  )التنفس

.)1993al.  et Romijn ،(السكر تحلل طريق عن الوقود على للحصول الجلوكوز على االعتماد إلى الجسم يتحول لذلك الكافية ، 

ليس التنفس ، معدل زيادة يجب لذلك ، نتيجة الزفير. إلى يحتاج والذي الكربون ، أكسيد ثاني من المزيد إنتاج سيتم أنه أيضاً يعني الوقود مصدر في التغيير هذا

بدرجة سريعاً التنفس يصبح حيث النقطة ، هذه إنتاجها. يتم التي الكربون أكسيد ثاني من المتزايدة الكميات لزفير أيضاً ولكن األكسجين من المزيد لتوصيل فقط 

.VT2إلى يشير المستحيل ، إلى للغاية صعباً الحديث يكون بحيث كافية 

التأكسدي الغذائي التمثيل دعم في للمساعدة للميتوكوندريا األكسجين من المزيد لتوفير الهواء من المزيد امتصاص إلى الشخص يحتاج  ، VT1في باختصار ،

الكربون أكسيد ثاني زفير على تركيزاً أكثر الجسم ويصبح الالهوائي ، الغذائي التمثيل على أساسي بشكل الشخص يعتمد  ، VT2في ثم ، الحرة. الدهنية لألحماض 

للمساعدة  "الحديثاختبار "استخدام  tnessلمحترفي يمكن السبب ، لهذا صعباً. أمراً التحدث يجعل مما قوة أكثر الزفير يصبح وبالتالي الالهوائي ، التعافي ومحاولة 

كل مساهمة كيفية 8-11 والشكل 8-1 الجدول يوضح 11. الفصل في أكثر المفهوم هذا مناقشة تمت الالهوائية. أو الهوائية يعمل العميل كان إذا ما تحديد في 

الطاقة.على اإلجمالي الطلب في الطاقة أنظمة من نظام 

الثالثةالطاقة أنظمة خصائص 8-1 الجدول

PC-ATPمؤكسدالسكرتحلل

أو  /والمخزن الجليكوجين)كمبيوتر(فسفوكرياتينالوقودركيزة

الدمجلوكوز

الحرةالدهنية واألحماض البيروفات

معتدلإلى منخفضمرتفعإلى متوسطعاليالمدعومةشدة

لالعبي األقصى اإلنتاج بداية

المحترفينالتنس 

دقيقة3-2ثانية10-5ثانية1

النظريةالناحية من محدود غيرثانية60-30ثانية15-10النظاماستنفاد وقت

2الكربونأكسيد وأول الالكتاتPC-ATPمخازن نضوبالنهائيالحد  )عوامل(عامل

تراكم

الحرارة وتراكم األكسجين نقص

والعضالت

تعب

)2009al.  et Wells ،من مقتبس (

eortمدة خالل من الطاقة نظام مساهمة 8-11 الشكل

قمة ⇧
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"الدهونحرق منطقة "أسطورة
التمارين في الدهون من المزيد يحرقون الناس أن يعُتقد الدهون. حرق بمنطقة يسمى ما مفهوم تفسيرها: أسيء التمرين كثافة في للتفكير أخرى طريقة هناك

على الكربوهيدرات. من بسرعة الطاقة على الحصول يتطلب وال الحرة الدهنية األحماض أكسدة على أساسي بشكل يعتمد السهل العمل هذا ألن الكثافة منخفضة 

من إليها النظر إلى وتحتاج قليال ًتعقيداً أكثر تكون النهائية النتيجة فإن الجلوكوز ، من أكثر وقود كركيزة الدهون على يعتمد كثافة األقل النشاط أن صحة من الرغم 

ساعة.24 مدته كامل يوم منظور 

الدهون من أعلى نسبة الكثافة منخفضة األنشطة تستخدم النشاط. لهذا اإلجمالية والمدة النشاط كثافة من كل في التفكير المهم من الدهون ، حرق في التفكير عند

على تحتوي قد الكثافة والعالية المتوسطة األنشطة أن حين في ذلك ، ومع جداً. طويلة لفترة إجراؤها يتم لم ما الحرارية السعرات من الكثير تحرق ال لكنها كوقود ، 

استهالك في االختالفات 8-2 الجدول يقارن معين. وقت في الحرارية السعرات إجمالي من المزيد تحرق فإنها الكربوهيدرات ، من تأتي الطاقة من أعلى مئوية نسبة 

على غالباً عنها اإلعالن يتم التي الدهون حرق منطقة أسطورة أساسي بشكل يكسر هذا ومتوسطة. منخفضة بكثافة التمرين من دقيقة 20 بين الحرارية السعرات 

القصير.للتمرين التأكسدي للنظام التفضيلي التدريب من أكثر الجسم لتكوين مهم الكلية الحرارية السعرات حرق فإن اليوم ، في ساعة 24 مع التجارية ؛ القلب أجهزة 

ذلك ، ومع . ٪)50(الشدة متوسطة بالتمارين مقارنة الشدة منخفض بعمل القيام عند  ٪)70(الدهون من أعلى نسبة بحرق المتمرن قام 8-2 ، الجدول في موضح هو كما

.)حراريةسعرة 42 (الكثافة منخفضة التمارين مقابل  )حراريةسعرة 60 (معتدلة بكثافة التمارين ممارسة عند أكبر للدهون الحرارية السعرات عدد كان المجموع فإن

نوع مع أفضل نتائج سيرى الرياضة لممارسة يومياً الوقت من فقط واحدة ساعة لديه الذي العادي الفرد فإن الهدف ، هو الوزن فقدان يكون عندما أنه يعني هذا

التي الحرارية السعرات عدد زيادة في يساهم مما الكثافة ، عالي التمرين أثناء الحرارية السعرات من المزيد هي أو هو سيحرق الكثافة. عالي إلى متوسط   تمرين 

الرحالت مثل - مرة كل في ساعات لعدة إجراؤه يتم الذي كثافة األقل النشاط فإن بذلك ، القيام على القدرة الفرد لدى كان إذا أخرى ، ناحية من يومياً. حرقها يتم 

اليوم.طوال مكتب على يجلس شخص به يقوم متقطع تدريب من دقيقة 60 من أكبر دهون حرق إلى الواقع في سيؤدي - الطبيعة في جداً الطويلة 

الطاقةنفقات مقارنة 8-2 الجدول

الكربوهيدراتالحرارية السعراتالمنفقةللدهون الحرارية السعراتالتمرينبرامج على أمثلة

أنفقت

الحراريةالسعرات إجمالي

أنفقت

60)٪30(18)٪70(42منخفضةكثافة دقيقة ، 20

120)٪50(60)٪50(60الشدةمعتدل دقيقة ، 20
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الطاقة نفقات إجمالي -اليوميةالطاقة احتياجات

)(TDEEاليومية 
-

مما الطاقة ، في توازن حالة في الناس إن يقُال الطاقة ، احتياجات مع اليومي الطعام تناول يتناسب عندما

لدعم المطلوب من أعلى الطاقة تناول يكون عندما ذلك ، ومع للجسم. مستقر وزن على بالحفاظ لهم يسمح 

أقل يأكلون األفراد كان إذا وبالمثل ، الجسم. وزن زيادة إلى ذلك يؤدي فقد اليومية ، الطاقة متطلبات إجمالي 

من نفسه يغذي الجسم ألن الوزن يفقدون فسوف الطاقة ، من اليومية احتياجاتهم لدعم إليه يحتاجون مما 

أو   /واليومي الطاقة استهالك تقليل إلى إما المثالي وزنهم تجاوزوا الذين األفراد سيحتاج الداخلية. مخازنه 

في يرغبون الذين األشخاص يحتاج ذلك ، من العكس على المثالي. وزنهم لتحقيق اليومي النشاط زيادة 

الطاقة كمية استخدامه. يتم ما يتجاوز بما الطاقة من اليومي استهالكهم زيادة إلى عضلية كتلة اكتساب 

الهرمون ، ووظيفة الموجودة العضالت وكتلة والحمل والجنس بالعمر أيضاً تتأثر األفراد يحتاجها التي اليومية 

بين كبير بشكل الفردية اليومية الطاقة احتياجات تختلف لذلك ، نتيجة الوراثية. والعوامل األدوية استخدام 

السكان.

-)كالوريكيلو (كالوري كيلو -

الراحة أثناء األيض معدل -

RMR)(
-

التمريننشاط -

)(EATالحراري التوليد
-

- )(TEFللغذاء الحراري التأثير -

تمرينغير نشاط -اليوميةالطاقة نفقات إجمالي

)(NEATالحراري التوليد
-

اليومية الطاقة نفقات إجمالي بـ اليوم في الشخص ينفقها التي الحرارية للسعرات اإلجمالي العدد يسمى

TDEE)( . كالوري 1 العلمية ، الناحية من الطعام. يوفرها التي للطاقة األساسية الوحدة هي الحرارية السعرات)
من واحد كيلوغرام حرارة درجة لرفع الالزمة الطاقة كمية هي  ))كالوريكيلو (كالوري كيلو أباسم أيضاً إليها يشار 

هو كما (الحرارية السعرات أن والعافية ، الصحة منظور من ذلك من األهم ولكن مئوية. درجة 1 بمقدار الماء 

على للبقاء نستخدمه الذي الطعام من تأتي التي الطاقة وحدات تمثل  )الطعامملصقات على عادة مكتوب 

والتمرين.والحركة ، الجسم ، وظائف على والحفاظ الحياة ، قيد 

معرفتكامتد -

المطلوبة الحرارية الطاقة من كمقدار تخفيفها ويتم للطاقة وحدة هي  )جالصغير الحرف (الحرارية السعرات

مع  Calorieكـ أحياناً يكُتب  ، (kcalكالوري كيلو مئوية. درجة 1 بمقدار الماء من جرام 1 حرارة درجة لرفع 

السعرات استخدام يتم علمياً ، ذلك صحة عدم من الرغم على حرارية. سعرة 1،000 يساوي  )كبير Cحرف 

أنحاء جميع في اليومية اللغة في بالتبادل الحرارية والسعرات  )الطعامملصقات على مكتوب هو كما (الحرارية 

تقنياً.حرارية سعرات هي للطعام الحرارية السعرات فإن ذلك ، ومع العالم ؛ 

السعرات استخدام يتم كبير. بشكل اليوم في شخص كل يستهلكها التي الحرارية السعرات عدد يختلف

ذلك في بما التمرين ، جانب إلى العمليات من متنوعة مجموعة في اليوم مدار على حرقها يتم التي الحرارية 

صندوق إلى المشي من تتراوح عامة وأنشطة وامتصاصه ، الطعام وهضم )(RMRاأليض معدل علىالحفاظ 

من الكبيرة المغذيات ركائز لمعالجة ثانوي منتج هي الحرارة ألن نظراً المفاتيح. لوحة على الكتابة إلى البريد 

في ذلك أخذ مع . الحرارةتوليد تحديداًأكثر بشكل يسُمى  "الحراريةالسعرات حرق "فإن الطاقة ، أجل 

لهضم المستخدمة الطاقة ، )(EATالحراري النشاط ممارسة التمرينفي المستخدمة الطاقة تسمى االعتبار ، 

األخرى اليومية واألنشطة الحركات لجميع المستخدمة والطاقة ، )(TEFللغذاء الحراري التأثير تسمىالطعام 

 NEATو  TEFو  EATو  RMRمزيج يتحد . )(NEATالتدريبي غير للنشاط الحراري التوليد الشخص يؤديها التي 

.TDEEلتشكيل 

-
-

-
-

-
-
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األيضمعدل يستريح

الجسم أنسجة من  RMRمن ٪ 70 حوالي  TDEEالنشاط ،  مع NEAT(  + EAT)ويشكل TEFاليومية الطاقة نفقات  بقية (2014al.  et Trexler ،( )8-12الشكل .)

قيد على الشخص إلبقاء  )الالزمةالحرارية السعرات عدد أي (الطاقة إنفاق من األدنى الحد هو  RMRلـ نشاطاً أكثر مستخدم هي العضالت ألن أعلى  ATPتمثل األخرى. 

السعرات عدد هو  ، RMRمعدل على الحصول إلى يميلون أكبر عضلية كتلة لديهم الذين األشخاص ولكن األفراد ، بين كبير بشكل الرقم هذا يختلف أن يمكن الحياة. 

RMRببساطة . ء)األعضاوعمل بالطاقة ، الدماغ وتزويد والتنفس ، الدم ، ضخ المثال ، سبيل على (وظائفه ألداء التامة الراحة أثناء الجسم يستخدمها التي الحرارية 

TDEEمكونات 8-12 الشكل

التقنيةعلى الحصول -

ومع الطاقة. بإنفاق للتنبؤ  )CO)2الصالحية منتهية الغازات تستخدم عملية وهي المباشر ، غير القياس طريق عن هو القلب ضربات معدل لقياس الطرق أفضل من واحدة

طرق ذلك في بما  ، RMRلتقدير استخدامها يمكن التي المعادالت من العديد هناك لذلك واسع ، نطاق على متاحة ليست بذلك للقيام الالزمة المعدات فإن ذلك ، 

Benedict-Harris  وSt. Jeor Miin  وMcArdle-Katch . معادالت من أكثر أو واحدة تتضمن والتي تطويرها تم التي اإلنترنت عبر الحاسبة اآلالت من العديد أيضاً هناك

الدقة.لتحسين محاولة في التنبؤ 

لألشخاص بالنسبة خاصة  ، RMRتقدير من التقليل إلى التنبؤ معادالت جميع تميل المباشر ، غير الحراري القياس خالل من  RMRبقياس مقارنتها عند ذلك ، ومع

من يعانون الذين األشخاص في سيئ بشكل تعمل  RMRلتحديد التنبؤ معادالت أيضاً ، . )2018وآخرون ، زانيال 2017 ؛ وآخرون ، جوزيف (السريريين والسكان العضليين 

.)2009al. et Spears ،؛ 2016al. et Madden ،(البدينين العمالء مع العمل عند التنبؤ معادلة عبر  RMRتقدير عند الحذر توخي يجب لذلك السمنة ، 

لألغذيةالحراري التأثير

سعرات (طاقة األمر يتطلب آخر ، بمعنى  TEFالدهون أو بالكربوهيدرات مقارنة البروتينية األطعمة لتكسير الحرارية السعرات من المزيد يتطلب أنه يعني مما .أعلى ،

البروتين ينتج عام ، بشكل واالمتصاص. الهضم عملية إلى األطعمة في الموجودة الحرارية السعرات من 7-10٪ حوالي يذهب ، المتوسط   في الطعام. لهضم  )حرارية

TEFالوجبة مكونات لتحطيم إنفاقها يتم التي الحرارية السعرات عدد  هو (2009Secor ،  .)عن

قمة ⇧
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البدنيالنشاط ممارسة أثناء الطاقة استنفاد
- )(PALالبدني النشاط مستوى -

التمثيل عمليات إلى ترجع النهار خالل الشخص يحرقها التي  )الحراريةالسعرات (الطاقة معظم أن حين في

الحرارية السعرات أيضاً يحرق التمرين أو النشاط من نوع أي فإن الحياة ، على تحافظ التي األساسية الغذائي 

 )(EATوالهادفة المنظمة التمارين فئتين: إلى البدني النشاط تقسيم يمكن . TDEEمن يزيد وبالتالي 
من التمارين تزيد أن يمكن البقالة. لشراء التسوق أو المنزل تنظيف مثل  ، )(NEATالرياضية غير واألنشطة 

االسترداد.وعمليات األيض معدل زيادة خالل من وبعده نفسه النشاط أثناء الطاقة إنفاق 

- )(METالغذائي التمثيل مكافئ -

الطاقة ، من  )حراريةسعرات (كالوري كيلو 5 الهوائي النشاط أثناء األكسجين من واحد لتر استخدام يتطلب

الالحرارية. السعرات من كبيراً عدداً تحرق أن الكثافة عالية أو المدى طويلة الهوائية لألنشطة يمكن لذلك 

أثناء الطاقة إنفاق على مقسوماً اليومية الطاقة نفقات كمجموع تقديرها تم  )(PALالبدني النشاط مستوى 

عدد مقارنة خالل من الشخص نشاط مستوى البدني النشاط مستوى يقيس . )2013Westerterp ، (الراحة 

نسبة أن إلى األدلة بعض تشير السكون. أثناء المحروقة بالكمية النشاط أثناء المحروقة الحرارية السعرات 

سن خالل ذروتها تبلغ والتي 5 ، 1-2: 1: من تتراوح مستدام حياة لنمط المثالي البدني النشاط مستوى 

.)2013Westerterp ، (الحياة في الحق وقت في ما حد إلى وتنخفض اإلنجاب 

التقنيةعلى الحصول -

. )(METالغذائي التمثيل مكافئ خالل من هي األحيان بعض في كميا النشاط هذا قياس يتم أخرى طريقة

كجم  /O2مل 3.5 (الدقيقة في الجسم وزن من كيلوغرام لكل المستهلك األكسجين من مل  3.5MET يساوي 

يتطلب قد . )2010al.  et McArdle ،(األكبر للسكان الراحة أثناء األيض معدل متوسط   وهو  ، )دقيقةلكل 

النشاط يتطلب وقد  ، )دقيقةلكل كجم   /مل17-18 أو  ، RMRمرات 5METs ) 5 الشدة متوسط   النشاط 

. )دقيقةلكل كجم   /مل30  >أو RMRمرات METs ) 9من أكثر أو 9 الكثافة عالي 

الحراريالنشاط ممارسة عدم

المنظم التمرين عن مستقل بشكل يحدث الذي النشاط من الحرارية السعرات حرق إلى  NEATيشير

مثل اليومية ، والمهام واالرتعاش ، واالرتعاش ، الجلوس ، من بدال ًالوقوف مثل عوامل تعد والمخطط. 

تختلف أن يمكن . NEATمكونات من كلها المنزلية ، باألعمال والقيام السيارات انتظار ساحة إلى المشي 

الذين األشخاص في  TDEEمن ٪ 20 إلى تصل بنسبة تساهم وقد السكان عبر كبير بشكل  NEATمستويات 

األفراد بعض أن األبحاث بعض اقترحت . )اليدويالعمل المثال ، سبيل على (مستقرة غير وظائف لديهم 

من األعلى المستويات وأن - احتياجاً يزدادون الذين األشخاص مثل -  NEATألداء أكبر متأصل ميل لديهم 

NEAT  2007 ، (السمنة من وقائية تكون قد اليوميةLevine 2015 ، ؛al.  et Villablanca( . أن حين في

غيرهم ،من وعي دون  NEATفي لالنخراط استعداداً أكثر يكونون قد الناس بعض 

-
-
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ملخص
الالزمة بالطاقة خاليانا يمد ما هو نأكله الذي الغذاء البدني. النشاط وتدعم الصحة ، على وتحافظ صحيح ، بشكل لتعمل الطاقة من مستمر إمداد إلى أجسامنا تحتاج

إلى تحويله يجب الطاقة ، أشكال من صالحاً شكال ًالطعام يصبح أن قبل الطاقة. إنتاج مسارات على فريدة متطلبات الرياضية التمارين وتضع الحياة ، قيد على للبقاء 

الخاليا.لجميع الطاقة عملة وهي  ، ATPإلى هذه الركيزة جزيئات تحويل ذلك بعد يتم والدهون. والبروتينات الكربوهيدرات ذلك في بما الركائز ، تسمى أصغر وحدات 

هذه على الحفاظ خاللها يمكن التي المدة تنخفض أن يجب الكثافة ، زيادة مع لذلك عكسياً ، مرتبطان العامالن هذان النشاط. ومدة كثافة حسب التمرين تصنيف يتم

بسرعة الطاقة  PC-ATPنظام يولد ومدته. النشاط كثافة على اعتماداً  ATPلتزويد ديناميكياً تتكيف مسارات ثالثة عبر الطاقة إنتاج إلى الغذائي التمثيل يشير الكثافة. 

أنظمة تساهم طويلة. لفترة ولكن نسبياً ببطء الطاقة المؤكسد النظام ويولد معتدلة ؛ بسرعة الطاقة السكر تحلل يولد المدة ؛ وقصيرة الكثافة عالية لألنشطة كبيرة 

نشاط.أي أثناء مختلفة نقاط في ما حد إلى هذه الطاقة 

الفصلمراجعة

ال الطاقة أن على ينص والذي الحرارية ، للديناميكا األول القانون العمليات هذه تتبع . ATPشكل في طاقة إلى الطعام بها يتحول التي الطرق دراسة هي الحيوية الطاقة

إلطالق ذلك بعد تكسيره يتم والذي  ، ATPإلنتاج النهاية في واستقالبه الطعام هضم يتم البيئة. أنحاء جميع في مختلفة أشكال إلى تحويلها يتم بل تدميرها يتم 

فإن لذا  ، )النشاط(العضالت لتقلص مباشرة المستخدمة للطاقة الوحيد المصدر هو  ATPالجسدية. العمليات على والحفاظ بالتقلص للعضالت تسمح التي الطاقة 

البدني.للنشاط حيوي أمر  ATPإنتاج 

ظروف ظل في الطاقة على للحصول والكيتون البروتين أجسام استخدام أيضاً يمكن ولكن الحرة ، الدهنية واألحماض الجلوكوز هو الرياضة لممارسة الالزم الوقود

جزيء من الفوسفات  PC-ATPنظام يأخذ المستخدمة. والركائز للطاقة إنتاجها بمعدل وتتميز العضالت ، لتقلص  )(ATPالطاقة تولد طاقة أنظمة ثالثة هناك معينة. 

هو األكسدة نظام نسبياً. بسرعة  ATPإلنتاج جليكوجين أو جلوكوز شكل في الكربوهيدرات حصرياً السكر تحلل يستخدم . ATPلتكوين  ADPبـ ويربطه الفوسفوكرياتين 

نسبياً.ببطء  ATPينتج ولكنه - الكيتون وأجسام والبروتينات والدهون الكربوهيدرات - الركائز أنواع جميع استخدام يمكنه الذي الوحيد الطاقة مسار 

األنشطة تعمل بالمقارنة ، األقل. على دقائق عدة تستغرق بأنها أيضاً المستقرة الحالة أنشطة تتميز نسبياً. ثابتاً الطاقة إنتاج معدل يكون المستقرة ، الحالة نشاط أثناء

أثناء بينما المطلوب ،  ATPلتوفير السكر وتحلل  PC-ATPنظام الكثافة عالي العمل فترات تتطلب الطاقة. على الطلب معدل تغيير على دائماً الفاصلة أو المتقطعة 

أثناء ما مرحلة في  ATPإنتاج في الطاقة أنظمة جميع ستساهم المتقطع ، التدريب أثناء لذلك ، . ATPإنتاج في أكبر بشكل التأكسدي المسار سيسهم الراحة ، فترات 

التمرين.

إلى األكسجين من المزيد لتوصيل أكثر التنفس بدء إلى الجسم فسيحتاج األقل ، على دقائق عدة المدة وكانت معتدل بشكل مرتفعة التمرين شدة كانت إذا

التي النقطة أيضاً هي  .VT1 VT1باسم المعتدلة الشدة تمارين ممارسة أثناء أكبر تنفس حجم إلى التحول هذا يعُرف المؤكسدة. الفسفرة عمل لدعم الميتوكوندريا 

التمثيل على االعتماد من الجسم يتمكن فلن الزيادة ، في التمرين شدة استمرت إذا ذلك ، ومع الطاقة. إنتاج في بالتساوي والدهون الكربوهيدرات فيها تساهم 

في التحول هذا الكربوهيدرات. على أكثر وتعتمد كركيزة الحرة الدهنية األحماض تستخدم تعد لم التي الالهوائية العمليات استخدام إلى وسيتحول المؤكسد الغذائي 

التنفس معدل سيزداد لذلك ، ونتيجة الزفير ، إلى يحتاج ثانوي منتج الكربون أكسيد ثاني الكربون. أكسيد ثاني من المزيد إنتاج سيتم أنه أيضاً يعني الوقود استخدام 

يتم التي الكربون أكسيد ثاني من المتزايدة الكميات لزفير أيضاً ولكن األكسجين لتوصيل فقط ليس مهم وهو  ، VT2هو هذا صعوبة. أكثر المستمر التحدث وسيصبح 

زفير على تركيزاً أكثر الجسم يصبح  VT2في بينما للميتوكوندريا ، األكسجين من المزيد لتوفير الهواء من المزيد امتصاص إلى  VT1في الشخص يحتاج لذلك ، إنتاجها. 

الكربون.أكسيد ثاني 

قمة ⇧
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التعلمأهداف
من: tnessأخصائي سيتمكن الفصل ، هذا من االنتهاء عند

والحفاظ المثلى الصحة تحقيق في والترطيب الدقيقة والمغذيات المقدار الكبيرة المغذيات دور اشرح ◆

عليها.

التثقيف تقديم عند المعتمدين الشخصيين والمدربين المساندة الصحية المهن ممارسة نطاق قارن ◆

الغذائي.

المختلفة.المصادر أنواع من التغذية معلومات ومصداقية وصالحية موثوقية مدى تحديد ◆

للتغذية.المتغيرة المعرفية المستويات ذوي للعمالء المعلومات توصيل ◆

الجسم.تكوين على تؤثر غذائية قرارات اتخاذ من العمالء تمكن التي االستراتيجيات تحديد ◆
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-تغذية-التغذيةفي مقدمة

الطعام خالل من الغذائية العناصر على الحصول عملية بأنها وصفها يمكن األساسي ، المستوى على ، تغذية

وصيانتها وإصالحها األنسجة نمو مثل الخلوية ، والعمليات الطاقة احتياجات لدعم الغذائية المواد أو   /و

على الحية الكائنات حصول طريقة دراسة هو التغذية علم .  )2018شيل ، (والتنفس والهضم والتكاثر 

والنتائج الجسم ، داخل الغذائية العناصر هذه وتفاعل الخلوية ، واألنشطة النمو لدعم واستقالبها المغذيات 

فيها يوجد التي المتوازنة ، غير أو الكافية غير للتغذية يكون أن يمكن العمليات. بهذه المرتبطة المتنوعة 

أيضاً التغذية تلعب حي. كائن وصحة نمو على عميقة تأثيرات المغذيات ، تناول في ضوابط أو تجاوزات 

كتلة زيادة مثل الجسم ، تكوين تعديل وكذلك والرياضة ، التمرينات في األداء بتحسين يتعلق رئيسياً دوراً 

على األفراد مع المعتمدون الشخصيون المدربون يعمل ما غالباً الجسم. دهون فقدان أو الهزيلة العضالت 

فهم يساعد أن يمكن األهداف. هذه تحقيق في حيوياً دوراً التغذية وتلعب الجسم ، وتكوين األداء أهداف 

الجيدة التغذية ممارسات بأهمية يتعلق فيما عمالئهم توجيه في المتخصصين األساسية التغذية مبادئ 

بهم.الخاص التدريب برنامج وتعزيز الستكمال 

-
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نحو موجهاً التدريب كان سواء كبير ، بشكل للخطر الفرد تدريب يتعرض أن يمكن السليمة ، التغذية بدون

التغذية لمفاهيم العريضة الخطوط الفصل هذا يقدم الرياضي. األداء أو العضالت اكتساب أو الدهون فقدان 

على الضوء ويسلط الدقيقة ، والمغذيات المقدار الكبيرة المغذيات على عامة نظرة ذلك في بما األساسية ، 

نظرة أيضاً الفصل يوفر والرياضي. الصحي األداء على الحفاظ في مهماً دوراً المغذيات بها تلعب التي الطرق 

لفقدان أهداف لديهم الذين للعمالء مفيدة تكون قد التي التغذية استراتيجيات على المستوى عالية عامة 

الرياضياألداء تحسين أو العضالت اكتساب أو الدهون 

-CDN-

-الممارسةنطاق -

وأخصائيي الشخصيين المدربين الممارسة: نطاق
المسجلينالتغذية 

إرشادات دمج من يتمكنوا حتى التغذية لمبادئ أساسي بفهم البدنية اللياقة اختصاصيو يتمتع أن يجب

المتخصصون يدرك أن أيضاً المهم من ذلك ، ومع عمالئهم. مع التدريب بروتوكوالت في المناسبة التغذية 

والمسجلين المرخصين التغذية اختصاصي مقابل ممارستهم نطاق ويحترموا الصحية الرعاية مجال في 

RDs)( و CDNs واإلجراءات المجاالت إلى يشير الممارسة نطاق طبي. غذائي عالج لوصف قانوناً المؤهلين

شهادتهم. أو المهني ترخيصهم حدود ضمن تقع والتي يؤدونها أو الممارسون بها يضطلع قد التي والعمليات 

من والتغذية الغذاء مجال في مكثف تدريب لديهم المسجلين التغذية أخصائيو المتحدة ، الواليات في 

من عليها الموافقة تمت لإلشراف خاضعة ميدانية وأعمال دراسية دورات مع معتمدة جامعة أو كلية خالل 

التدريب من ساعة 1200 إكمال منهم يطُلب التغذية. وعلم التغذية في للتعليم االعتماد مجلس قبل 

التعليم متطلبات إكمال عليهم ويجب  RDاعتماد على للحصول وطني اختبار إجراء قبل لإلشراف الخاضع 

على للحصول مشابهاً مساراً المرخصون التغذية أخصائيو يتبع اعتمادهم. بيانات على للحفاظ المستمر 

 RDامتحان مقابل الدولة من معتمداً امتحاناً يختارون قد ولكن تغذية اختصاصي لممارسة ترخيصهم 

على 9-1 ، الجدول في التغذية توصيات لتقديم األفراد تؤهل التي األخرى االعتماد بيانات توفير يتم الوطني. 

في التغذية ألخصائيي أيضاً مماثلة معايير توجد الفردية. الدولة للوائح خاضعة تزال ال هذه أن من الرغم 

وخارجها.وأستراليا وكندا المتحدة المملكة 

9-1الجدول التغذية ومؤهالت مؤهالت

تغذية

االعتماد

المؤهالت

مسجل

/تغذيةاخصائية

مسجل

تغذيةاخصائية

تغذيهاخصائي

RDN(/  RD)

لجنة قبل من التغذية في ومعتمدة الوطني الصعيد على بها معترف

إلى السريرية التغذية من يتراوح الممارسة نطاق الحمية. تسجيل 

على حاصلة  RDsبعض التغذوي. والتثقيف الطعام ، وخدمة المجتمع ، 

المتقدم لالعتماد  )(CSSDالرياضية التغذية علم في البورد شهادة 

على بها االعتراف من الرغم على الرياضية. التغذية في والتخصص 

 RDsمن تطلب تزال ال قد الواليات بعض أن إال الوطني ، المستوى 

في أو مستقل بشكل الممارسة قبل الدولة من ترخيص على للحصول 

طبية.أو سريرية بيئة 

معتمد

تغذيهاخصائي

كانت إذا وما التغذية في شهادة تقدم التي المنظمة تحديد المهم من

بتقديم لها ومصرح دولياً بها معترف المعتمدة المنظمات معتمدة. المنظمة 

أو تلبي أنها ووجد أخرى إدارية هيئات قبل من مراجعتها تمت ألنها مؤهل ، 

التعليم.معايير من األدنى الحد تتجاوز 

الرياضية.للتغذية الدولية الجمعية قبل من الرياضية التغذية في معتمدسيسن

التغذية.أخصائيي اعتماد مجلس من معتمد تغذية اختصاصيالمركزيالعصبي الجهاز

-
-



LDN  أوCDNتغذيةاختصاصي أو تغذية اختصاصي   /الدولةمن معتمد تغذية اختصاصي/  

  /االعتمادحالة في التغذية لممارسة ترخيص هذا مرخص. تغذية اختصاصي 

لكل الواليات ، بعض في قانونياً مطلوباً الترخيص هذا يكون قد الترخيص. 

غذائية.استشارات أي تقديم قبل  ، RDsوغير  RDsمن 



التغذيةفي مقدمة 1 الدرستغذية9 الفصل

معرفتكامتد -

على أنفسهم يصوروا أال ويجب الصحية الرعاية في متخصصين بالضرورة ليسوا التغذية خبراء غذائية. نصائح يقدم لمن عام مصطلح هو تغذيه اخصائي الدول، معظم في

بعض خاصة. عيادة في أو الوزن إنقاص وعيادات والسمنة ، الصحة ومراكز والمدارس ، العامة ، الصحة مؤسسات في العاملين التغذية خبراء على العثور يمكن النحو. هذا 

التي االعتماد أوراق هي وما التغذية خبراء تلقاه الذي التدريب أصل في والتحقيق الواجبة العناية لبذل للمستهلكين األمر تترك المتحدة ، الواليات ذلك في بما البلدان ، 

الغذائية.المشورة لتقديم مؤهلين تجعلهم 

ومع العميل. وقدرات أهداف أساس على مناسب تدريب برنامج وتطوير البدني التقييم مجال مجالين: في األول المقام في يكمن  tnessللمهنيين الممارسة نطاق

تقديم صارم بشكل المعتمدين الشخصيين المدربين ممارسة نطاق ضمن ليس أنه من الرغم على لذلك ، البرنامج. هذا نجاح في مهم عنصر التغذية فإن ذلك ، 

التعليم يوفرون فقد  ، )9-1الجدول في مدرجة غذائية اعتماد أوراق أيضاً يحمل  tnessاختصاصي يكن لم ما (للعمالء غذائية استشارات أو محددة غذائية وصفات 

األداء.أهداف أو   /ووالتدريب ، الجسم ، تكوين دعم في للمساعدة المناسبة الموارد إلى وتوجيههم األساسية التغذية استراتيجيات على للعمالء 

أخصائيو يساعد قد الرياضية. والتمارين الصحة في الغذائية العناصر دور حول وتوجيههم العمالء إعالم النفسي العالج ألخصائيي يمكن المثال ، سبيل على

بالمساءلة وتزويدهم مالءمة ، أكثر غذائية خيارات نحو وتوجيههم تقدمهم ، تعيق أو تساعد قد التي الغذائية الخيارات تحديد على أيضاً العمالء البدنية اللياقة 

غذائية.تغييرات أي وتنفيذ تدريبهم أثناء والدعم 

هذاجرب -

ممارستهم.نطاق ضمن يتصرف النقل اختصاصي كان إذا ما حدد حالة ، كل في التغذية. بإرشاد التغذية أخصائي مطالبة فيهما يتم سيناريوهين التالي المثال يقدم

1السيناريو

خالل العضلية الكتلة بعض وبناء  )كجم6.8 (رطال 15ً خسارة تحاول الصباح. هذا  )جولي(جديد عميل لديه محلية ؛ رياضية ألعاب صالة في معتمد شخصي مدرب جيمس

الغذائي نظامها أن جيمس الحظت يومياً. تأكله عما عامة لمحة جيمس وأعطت الغذائي ، نظامها عن الحديث في وجيمس جولي بدأت التدريب ، أثناء المقبلين. الشهرين 

حول النصائح بعض جيمس من جولي طلبت الجلسة ، نهاية في والخضروات. الفواكه من محدودة كميات تأكل وأنها والمعالجة ، السريعة األطعمة على كبير بشكل يعتمد 

أن يقترح لكنه لها ، محددة توصيات تقديم يستطيع ال أنه يوضح العامة. نصائحها تقديم يمكنه ولكن مرخصاً تغذية اختصاصي ليس أنه جيمس يعرف الغذائي. النظام 

المصنعة.الخفيفة والوجبات السريعة الوجبات من بدال ًالغذائي نظامها في والفاكهة الخضار من المزيد تدرج أن يمكن جولي 

جولي؟سؤال على لإلجابة ممارسته نطاق ضمن جيمس هل ◆

2السيناريو

وفقد تمرين برنامج لبدء إذن على بيل حصل 2. النوع من السكري بمرض مصاب  )بيل(منتظم عميل لديها محلية. رياضية ألعاب صالة في معتمدة شخصية مدربة إنجريد

بيل أن وتقترح ذلك على إنجريد توافق الوزن. فقدان لتسريع الكربوهيدرات من والتخلص الغذائي نظامه تغيير اآلن بيل يريد إنجريد. مع العمل منذ  )كجم9 (رطال 20ً بنجاح 

والدهون.البروتين الغالب في يستهلك وأن الغذائية عاداته تغيير في يرغب قد 

بيل؟إلى التوصيات هذه لتقديم ممارساتها نطاق في إنجريد تدخل هل ◆

اإلجابات

المعتمد.الشخصي المدرب ممارسة نطاق ضمن يقع والخضروات الفاكهة تناول حول إرشادات تقديم ممارسته. نطاق ضمن جيمس فعال. نعم 1.

الغذائي.بنظامه يتعلق فيما صحية رعاية أخصائي يستشير أن ويجب 2 النوع من السكري بداء مصاب هو بيل ممارستها. نطاق في تمارس ال إنجريد ال ، 2.
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محددة ، غذائية تعديالت تتطلب طبية مشكالت من يعاني العميل فيها يكون التي الحاالت في ذلك ، ومع

تغذية أخصائي إلى العميل إحالة التغذية أخصائي على يجب محددة ، وجبات خطط العميل طلب إذا أو 

المهنتين لكلتا الممارسة نطاق يحترم ال هذا اإلرشادات. من مزيد على للحصول  ، LDأو  RDمثل مؤهل ، 

مجاالت في المؤهلون المحترفون يقدمها التي الخبرة من يستفيدون العمالء أن أيضاً يضمن بل فحسب ، 

في للمختصين يمكن التي التغذية موضوعات على األمثلة بعض 9-2 الجدول يقدم بهم. الخاصة الممارسة 

مناقشتها.يمكنهم وال العمالء مع مناقشتها التغذية مجال 

-التغذيةمطالبة -

9-2الجدول الممارسة نطاق على عامة نظرة

البدنية:اللياقة متخصصو يستطيع الالبدنية:اللياقة لمتخصصي يمكن

األصحاء.للسكان غذائية إرشادات تقديم ◆

وتقديم للعميل الحالية األكل عادات تقييم ◆

عامةمعلومات 

إرشاد.

والكربوهيدرات البروتين وأهمية دور ناقش ◆

والدهون.

(الدقيقة والمغذيات البر أهمية اشرح ◆
وفيتامينات 

.)المعادن
استهالك في اإلفراط مخاطر ناقش ◆

والكحول والملح الحرارية السعرات 

المضاف.والسكر 

األساسية.الترطيب استراتيجيات أو ◆

التغذية.عن والمغالطات الخرافات تبديد ◆

الصحية الرعاية مقدم إلى الرجوع ◆

الضرورة.عند للعميل الشخصي 

المشاركة يريد لمن األساسية التغذية إرشادات ◆

الجري مثل (النموذجية الرياضية األنشطة في 

.)كيلومترات10 

بتقليل المعروفة األكل سلوكيات حول نصيحة ◆

المرض.تطور إبطاء أو باألمراض اإلصابة خطر 

البدني.والنشاط التمرين إرشادات ◆

الصحية.الحصص أحجام إظهار ◆

واقعية أهداف تحديد على العمالء ساعد ◆

ومراجعة التقدم وتقييم والعافية للصحة 

الضرورة.عند األهداف 

طعام وقوائم محددة وجبات خطط اكتب ◆

يومية.

أو الخاصة الغذائية المكمالت وصف ◆

أو  /وبالفيتامينات التوصية 

المزمنة.األمراض لعالج معدنية جرعات

أو الحرارية السعرات في االنخفاض شديد غذائي نظام وصف ◆

الحرارية.السعرات منخفض غذائي نظام 

أو السموم من التخلص أو الصيام وصف ◆

األخرى.المتطرفة الغذائية الممارسات 

تقيد أو تحذف التي الغذائية األنظمة وصف ◆

معينة.غذائية مجموعات بشدة 

المتخصصين توصيات ضد المشورة تقديم ◆

الصحية.الرعاية في 

للرياضيين مفصلة غذائية خططاً قدم ◆

القاسية التدريب برامج في يشاركون الذين 

 Ironmanالعبو المثال ، سبيل على (

أوالثالثي 

ultramarathoners(.
من يعانون لمن الغذائية الخطط وصف ◆

أمراض أو السكري مثل (مزمنة صحية حاالت 

.)القلب
األمراض لعالج الغذائي العالج توفير ◆

المزمنة.أو الحادة 

من يعانون الذين العمالء عالج أو استشر ◆

األكل.اضطرابات 

شيء لكل واحداً أسلوباً صفِ ◆

الطعام.لتناول 

الموثوقةالتغذية معلومات إلى الوصول
التواصل وسائل منصات ومختلف اإلنترنت على بكثرة والمشورة والتعليم التغذية معلومات تظهر

غذائية ومعلومات التغذية مطالبات المضللأو الخطأ بين والتفريق التمييز المهم من ذلك ، ومع االجتماعي. 

منصات على ظهرت التي المضللة الغذائية االدعاءات بعض على األمثلة من مصداقية. وذات صحيحة 

ضغط ارتفاع ذلك في بما األمراض ، أنواع جميع لعالج الكرفس عصير شرب المختلفة االجتماعي التواصل 

الجسم.من السموم إلزالة الصباح في الساخن الليمون ماء وشرب الدم ، في الكوليسترول نسبة وارتفاع الدم 

بعد تقديمها يتم التي المعلومات إنها وتدعمها. التجريبية العلوم في متجذرة الموثوقة التغذية معلومات

الشهادات المجال. في ومعتمدين مؤهلين متخصصين قبل من مراجعتها تمت وشامل دقيق بحث 

يعتبر ال غذائي بروتوكول في والنجاح الشخصية الخبرة إلى المستندة الغذائية التوصيات أو الفردية 

موثوقةغذائية معلومات 

-



الفردية واألشكال المتغيرات من العديد هناك ألن آخرين ، أفراد على تطبيقها أو الفور على استقراءها يتم قد

االعتبار.في أخذها يجب التي 
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االعتبار:في التالية اإلرشادات أخذ تم طالما الصعب ، باألمر ليس الموثوقة التغذية معلومات إلى الوصول
-المقدارالكبيرة المغذيات -

الشهادات البحث؟ على قائمة مقالة أم شخصية أم شهادة مدونة هي هل المعلومات؟ مصدر هو ما ◆

ادعاءات.أي لدعم العلمية األدلة هذه تقييم يجب العلم ؛ أو بالبحث مدعومة بالضرورة ليست الشخصية 

  /ادعاءاتهمالموثوقة األبحاث تدعم هل المعلومات؟ يقدمون الذين األفراد يمتلكها التي المؤهالت هي ما ◆

بياناتهم؟

األقران؟الستعراض خاضعة إضافية بأبحاث مدعومة المعلومات هل ◆

آخرين؟مؤهلين أفراد قبل من المعلومات مراجعة تمت هل ◆

-الدقيقةالمغذيات -

-فيتامينات-

-المعادن-

تدريبيةنصيحة -

التغذية مجال حول إرشادات تقديم التغذية مجال في المتخصصين من العمالء يطلب قد األحيان ، بعض في

بالنسبة الممارسة نطاق ضمن يكون ال قد أنه من الرغم على أهدافه. أو العميل بتدريب صلته حيث من 

للحصول بها وموثوق موثوقة مصادر إلى العمالء توجيه يمكنهم أنه إال محددة ، وجبات خطط لتقديم للمهنيين 

وربما مناسبة غير توصيات اتباع مخاطر تجنب على مساعدتهم وبالتالي ، إضافية ، غذائية معلومات على 

البحث.أو العلم إلى تستند ال ضارة 

يلي:ما الموثوقة المعلومات مصادر بعض تتضمن

التغذيةوعلم التغذية أكاديمية ◆

الرياضيةللتغذية الدولية الجمعية ◆

للصحةالوطنية المعاهد ◆

Nutrition.govاألمريكية ، الزراعة وزارة ◆
كندافي التغذية أخصائيو ◆

البريطانيةالتغذية مؤسسة ◆

أسترالياالتغذية ◆

العالميةالصحة منظمة ◆

التفاعليالنص إظهارالممارسةمن التغذية نطاق

المقدارالكبيرة المغذيات

البروتين للطاقة: المدرة الثالثة الغذائية العناصر إلى يشير الكبيرة المغذيات المصطلح التغذية ، في

والمغذيات ، المعادنو الفيتاميناتالىيعود الدقيقة المغذيات المصطلح. )الدهون(والدهون والكربوهيدرات 

لاللتهابات المضادة الخصائص مثل مختلفة ، صحية مزايا توفر النباتات في توجد مركبات وهي النباتية ، 

من لالستخدام قابلة طاقة توفر أنها حيث من تنتج طاقة هي الثالثة الكبيرة المغذيات األكسدة. ومضادات 

جرام ، لكل حرارية سعرات 4 والكربوهيدرات البروتينات من كل يوفر مختلفة. بيولوجية لعمليات الخاليا قبل 

الدقيقةالمغذيات جرام. لكل حرارية سعرات 9 الدهون توفر بينما 

-
-

-
-



المسارات من العديد تنظيم في مهمة ولكنها نفسها ، تلقاء من لالستخدام قابلة طاقة توفر ال

الغذائي.التمثيل ودورة للطاقة المولدة 

في الطاقة في المحددة مساهمتها مع الكحول ، وكذلك المقدار ، الكبيرة المغذيات 9-3 الجدول يسرد

الرياضية والتمارين الغذائي النظام في ودورها الكبيرة المغذيات فهم يساعد أن يمكن األيضية. المسارات 

إلى توجيههم يمكن وكيف تدريبهم على تؤثر للعمالء الغذائية األنظمة كانت إذا ما تحديد في المتخصصين 

الغذائي.التوازن في اختالل أي معالجة في للمساعدة المؤهلين والمهنيين التغذية موارد 

الكحولإلى باإلضافة المقدار الكبيرة المغذيات 9-3 الجدول

جراملكل الطاقةللطاقةالمنتجة المغذيات

حراريةسعرات 4بروتين

حراريةسعرات 4كربوهيدرات

كالوري9دهون

كالوري7)الكبيرةالمغذيات من يعتبر ال ولكن الطاقة ينتج (الكحول
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-بروتين-بروتين

إحدى تتمثل الجسم. في الهامة الوظائف من متنوعة مجموعة يخدم الكبيرة ، المغذيات أحد ، بروتين

واإليالستين الكوالجين مثل والهياكل ، واألنسجة الخاليا وإصالح تخليق في للبروتين األساسية الوظائف 

وكذلك والببتيدات ، المضادة واألجسام واإلنزيمات الهرمونات لتخليق أيضاً مطلوبة البروتينات والعضالت. 

يمكن ذلك ، إلى باإلضافة . )الكالسيوممثل (والمعادن الدهون مثل الجسم ، عبر المختلفة المركبات لنقل 

أو الحرارية السعرات كفاية عدم بسبب حاجة هناك كانت إذا الطاقة على للحصول البروتينات استخدام 

الدهون.تناول أو الكربوهيدرات 

-أمينيةأحماض -

-الببتيدالسندات -

-)(EAAأساسي أميني حمض -

-ركائز-

البروتينهيكل
وذرة واألكسجين والهيدروجين الكربون على يحتوي مركب وهو أميني ، حمض هي للبروتين األساسية اللبنة

في الببتيد السندات بواسطة معاً ربطها تم التي أمينية أحماض متوالياتمن البروتينات تتكون النيتروجين. 

.)9-1الشكل (الببتيد عديد سالسل 

-البروتيندوران -

Shutterstock.com/  Nasky ©

...وبروتيببتيدات ، أمينية ، أحماض 9-1 الشكل

وإصالح لتركيب ضرورية ألنها للبروتين ، األساسية اللبنات أنها على األمينية األحماض إلى ينُظر ما غالباً

األمينية األحماض أمينيةأحماض تسعة منها األمينية ، األحماض من 20 هناك أجسامنا. في البروتينات 

الجسم. في صنعها يمكن وال الغذائي النظام خالل من عليها الحصول يجب أنه بمعنى )(EAAsاألساسية 

يكفي ما هناك أن طالما الجسم في صنعها يمكن حيث ضرورية ، غير األخرى 11 الـ األمينية األحماض تعتبر 

األمينية األحماض من الجسم إمدادات على الحصول يتم لتوليفها. ركائز واألساسية األمينية األحماض من 

الجسم. وأنسجة الداخلية البروتين مصادر انهيار أو والمكمالت األطعمة من البروتين استهالك مصدرين: من 

بمثابة وهو ، البروتيندوران األمينيةاألحماض مكونات تدوير وإعادة الداخلية البروتينات تكسير عملية تسمى 

الجديدة.البروتينات لتخليق األمينية لألحماض مهم مصدر 

-
-

-
-

-
-
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بالنسبة وخاصة الجسم ، في األمينية األحماض تجمع في مهمة مساهمة الغذائي البروتين يوفر ذلك ، ومع

توافر على المتوازن وغير الكافي غير البروتين تناول يؤثر أن يمكن التسعة. األساسية األمينية لألحماض 

ضرورية األمينية األحماض بعض تصبح أن يمكن البروتين. لتخليق الكافية األساسية األمينية األحماض 

9-4الجدول (اإلصابة أو   /ووالمرض الحجم عالي والتدريب النمو مثل معينة ، ظروف ظل في مشروط بشكل 

التدريب ظل في مشروط بشكل ضروريين والهيستيدين األرجينين يصبح أن يمكن المثال ، سبيل على . )

على تنطوي التي الظروف في مشروط بشكل ضرورياً الجلوتامين يصبح قد األيضي. اإلجهاد أو الحجم عالي 

الهضمي.الجهاز في مشاكل 

-كاملبروتين -

-مكتملغير بروتين -

األمينيةاألحماض 9-4 جدول

أساسيشرطضروريغيرأساس

يسين ◆

◆ Isoleucinê
^فالين ◆
ميثيونين ◆

أالنينفينيل ◆

ثريونين ◆

التربتوفان ◆

ليسين ◆

*الهيستيدين ◆

أالنين ◆

*أرجينين ◆
األسبارتيكحمض ◆

الهليون ◆

سيستين ◆

الجلوتاميكحمض ◆

*الجلوتامين ◆
جليكاين ◆

البرولين ◆

سيرين ◆

الهيستيدين ◆

أرجينين ◆

الجلوتامين ◆

سلسلةاألمينية األحماض من متفرعة

معينة.ظروف ظل في مشروط بشكل ضرورياً األميني الحمض يصبح قد  *

الغذائيالبروتين
الفواكه باستثناء األطعمة ، معظم تحتوي الغذاء. مصادر من عليه الحصول تم بروتين هو الغذائي البروتين

والفول البازالء مثل (والبقوليات والدواجن والبيض األلبان ومنتجات اللحوم البروتين. من قدر على والزيوت ، 

في البروتينات لبناء تستخدم التي األمينية األحماض توفر والحبوب والخضروات الصويا وفول  )والعدس

األحماض جميع توفر أنها حيث من غيرها من أفضل بروتين مصادر األطعمة بعض تكون قد الجسم. 

أالبروتين مصدر يعتبر األخرى. المصادر من أكبر بسهولة وامتصاصها هضمها ويمكن األساسية األمينية 

واحد ينقصه مكتمل غير بروتين أن حين في األساسية ، األمينية األحماض جميع يوفر كان إذا كامل بروتين 

اللحوم (الحيوانية المصادر من البروتينات تعتبر عام ، بشكل األساسية. األمينية األحماض من أكثر أو 

. )2004Falvo & Homan ،(كاملة والقنب الصويا فول بروتين وكذلك  )األلبانومنتجات والبيض والدواجن 

األحماض جميع بمفردها توفر ال ألنها مكتملة غير بروتينية مصادر والخضروات والحبوب البقوليات تعتبر 

.)9-5الجدول ( )2018Administration Drug and Food ،(األساسية األمينية 

-
-
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التقنيةعلى الحصول -

رابطة بواسطة البعض ببعضها المرتبطة األمينية األحماض من اثنين من مزيج هو الببتيد ثنائي ببتيدية. رابطة عبر البعض ببعضها مرتبطة أمينية أحماض هي الببتيدات

من  )ثالثةمن أكثر غالباً (سلسلة هي ببتيد البولي سلسلة ببتيدية. روابط بواسطة البعض ببعضها مرتبطة أمينية أحماض ثالثة من سلسلة هو الببتيد ثالثي الببتيد. 

الببتيد.روابط بواسطة البعض ببعضها المرتبطة األمينية األحماض 

(للبروتين الثانوية بالبنية هذا إلى ويشار الحلزون ، أو الكرة أو الملف مثل مختلفة ، هياكل في معاً تجميعها يتم التي ببتيد البولي سالسل من العديد من البروتينات تتكون
نفسه.على الحلزون أو الكرة أو الملف بها ينثني التي الطريقة أو - األبعاد ثالثي شكله هو للبروتين الثالثي التركيب إن . )األساسيالهيكل هي ببتيد البولي سلسلة تعتبر 

Shutterstock.com/  Narasingam N.Vinoth

9-5الجدول الكاملة وغير الكاملة البروتين مصادر

المكتملةغير البروتينات على أمثلةالكاملةالبروتينات على أمثلة

نباتيةبروتيناتالبقولياتحيوانيةمصادر

لحمة ◆

دواجن ◆

بحريةمأكوالت ◆

بيض ◆

ألبان ◆

فاصوليا ◆

المكسرات ◆

بازيالء ◆

عدس ◆

بذور ◆

سبانخ ◆

تشويبوك ◆

الهليوننبات ◆

بروكلي ◆

الخضرالكرنب ◆

بروكسلبراعم ◆

أفوكادو ◆
بقولياتحيوانيةغير مصادر

الصويا ◆

عيدان ◆

الكينوا ◆

السوداءالحنطة ◆

الدخن ◆

قطيفة ◆

أرز ◆

كسكس ◆

الشوفاندقيق ◆
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على بسهولة ستحصل والنباتية ، الحيوانية األطعمة تشمل التي ، اللحومآكل غذائي نظام يأكلون الذين األفراد

بروتين مصادر هي الحيوانية األطعمة ألن الغذائي ، نظامهم خالل من األساسية األمينية األحماض جميع 

من متنوعة مجموعة الغذائي نظامهم تضمين إلى النباتيون أو النباتيون األفراد سيحتاج ذلك ، ومع كاملة. 

معظم تفتقر األساسية. األمينية األحماض جميع من كافية كميات على للحصول النباتي البروتين مصادر 

لمجموعة يمكن ذلك ، ومع األساسية. األمينية األحماض من اثنين أو واحد إلى للبروتين النباتية المصادر 

الغذاء مصادر أحد إليها يفتقر التي األساسية األمينية األحماض أن تضمن أن النباتية البروتينات من متنوعة 

العمل عند . المتبادلةالمكمالت يسميهذا والفاصوليا. األرز بين الجمع مثل آخر ، مصدر بواسطة توفيرها يتم 

للصحة ومتوازن متنوع غذائي نظام اتباع أهمية تعزيز المفيد من يكون قد نباتيين ، أو نباتيين عمالء مع 

النباتي البروتين مصادر على بالتعرف اهتمامهم عن العمالء أعرب إذا للبروتين. الكافي وللتناول واألداء 

اختصاصي إلى توجيههم المفيد من يكون فقد متوازن ، نباتي أو نباتي غذائي لنظام والتخطيط والنباتي 

التغذوية.المشورة من لمزيد معتمد تغذية خبير أو مسجل تغذية 

-النهمةالغذائي النظام -

-المتبادلةالمكمالت -

-البروتينجودة -

بيولوجية قيمة ذات بروتينات -

)(LBVمنخفضة 

-

معرفتكامتد -

تحتوي ألنها للبروتين مكتملة غير مصادر والخضروات والبذور والمكسرات والبقوليات الحبوب تعتبر

سبيل على تكوينها. في أكثر فهي ذلك ، ومع األساسية. األمينية األحماض كل وليس بعض على 

الاليسين ، في محدودة والبذور والمكسرات الميثيونين ، في محدودة والخضروات الفاصوليا المثال ، 

ماريوتي (وثريونين ليسين في محدودة والحبوب والليسين ، التربتوفان من كل في محدودة والذرة 

.)2019وغاردنر ، 

األساسية األمينية األحماض جميع توفير ضمان في المصادر هذه كل من متوازن مزيج تناول يساعد أن يمكن

تؤكل أن الجيد من الوجبة ؛ نفس في تؤكل أن يجب ال التكميلية البروتينات أن الحظ نباتي. غذائي نظام في 

المتبادلة.المكمالت أجل من اليوم نفس مدار على 

.2019Gardner & Mariotti ، من معدلة

البروتينجودة

 & 2004Falvo ،(هضمه وقابلية البروتين مصدر ومحتوى األميني الحمض نسبة إلى يشير البروتين جودة
Homan 2016 ،؛al. et Wolfe( . ألنها أعلى جودة ذات الحيوانية ، البروتينات مثل البروتينات ، بعض تعتبر

الجسم.قبل من وامتصاصها هضمها ويسهل األساسية األمينية األحماض جميع على تحتوي 

معرفتكامتد -

كان إذا ما مثل للحيوان ، الزراعة طريقة أو المصدر إلى يشير ال الحالة هذه في الجودة مصطلح أن الحظ

األحماض تركيبة إلى البروتين جودة تشير ذرة. أو عشبي أو عضوي غير أو عضوياً البروتين مصدر 

البروتين.مصدر هضم وقابلية األساسية األمينية 

متطلبات على تؤثر قد ألنها الغذائية ، األنظمة بعض في المهمة االعتبارات من البروتين جودة تكون قد

مناألول المقام في يتكون للفرد الغذائي النظام كان إذا الغذائي. نظامهم في للفرد اإلجمالية البروتين 

أعلى.البروتين متطلبات إجمالي يكون فقد البروتينات ،  )(LBVمنخفضة بيولوجية قيمة 

-
-

-
-
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كافية بكميات األساسية األمينية األحماض جميع لتوفير  LBVبروتين من أكبر كمية إلى حاجة هناك تكون قد

قيمة جدامن األول المقام في يتكون للفرد الغذائي النظام كان إذا المقابل ، في الفرد. احتياجات لتلبية 

البروتين من أقل بكمية األمينية األحماض من احتياجاته الفرد يلبي فقد البروتينات ،  )(HBVعالية بيولوجية 

أكثر يكون قد ولكنه األفراد ، لجميع المهمة االعتبارات أحد الغذائي النظام في البروتين كفاية يعد الكلي. 

من أكبر كمية إلى يحتاجون قد والذين الغالب في نباتياً غذائياً نظاماً يتبعون الذين للعمالء بالنسبة أهمية 

)1994Pellet & Young ،  ؛ 2013al.  et Marsh ،(األمينية األحماض من احتياجاتهم لتلبية الكلي البروتين 
.

- )(HBVعالية بيولوجية قيمة -
البروتينات

-)(PERالبروتين كفاءة نسبة -

-)(BVالبيولوجية القيمة -

درجة البروتين ، هضم -

المصححة األمينية األحماض 

PDCAAS)(

-

التقنيةعلى الحصول -

وتكوين للهضم ، قابليتها حيث من البروتينات تقيم مختلفة معايير باستخدام البروتين جودة تقييم يمكن

 & 2004Falvo ،(الجسم قبل من واستخدامها األمينية األحماض امتصاص وفعالية األمينية ، األحماض 
Homan 2008 ،؛al. et Millward( (.

الصافي البروتين استخدام -

NPU)(
-

الكمية على مقسوماً لفرد الوزن زيادة مقدار على تعتمد لبروتين مخصصة قيمة : )(PERالبروتين كفاءة نسبة

االختبار.فترة خالل المعين البروتين هذا من تناولها يتم التي 

يعكس البروتين. مصدر يوفرها التي األمينية األحماض وامتصاص لهضم مقياس : )(BVالبيولوجية القيمة

الجسم.في جديدة بروتينات تخليق في المستخدم الممتص البروتين كمية البكتيري المهبل التهاب 

للغذاء األمينية األحماض تركيبة يقارن : )(PDCAASالمصححة األمينية األحماض درجة - البروتين هضم

قابلية يقيم أنه كما ممكنة. قيمة أعلى هي 100 النتيجة تكون حيث القياسية ، األمينية األحماض مقابل 

البروتين.لجودة إجمالية قيمة لتوفير  )البرازهضم قابلية (الطعام هضم 

نسبة إلى بروتينات إلى تحولت التي األمينية األحماض نسبة يقارن : )(NPUالصافي البروتين استخدام

الغذائي.المدخول طريق عن المقدمة األمينية األحماض 

هذاجرب -

LBV  البروتينات مقابلHBV

ذات الكاملة البروتينات من الجودة عالي البقري واللحم الدجاج وصدر الكامل والبيض البيض بياض يعتبر

 ، LBVبروتينات فإن وبالمقارنة ، . )البيضبياض (1.00 إلى 0.90 حدود في  )(PDCAASللهضم العالية القابلية 

(0.7 إلى 0.4 من النطاق في  PDCAASمن أقل درجات لديها الكامل ، والقمح والبازالء والعدس الفاصوليا مثل 
، 2018Administration Drug and Food( . ، عالي البروتين من جراماً 30 على الحصول يمكن وبالتالي

أوقية 4.5 أو بيضات 4 حوالي تناول طريق عن األساسية األمينية األحماض جميع مع لالستخدام والقابل الجودة 

من جراماً 30 من أقل توفر والتي البني ، األرز مع الحمص من أكواب 3 حوالي أو  )(HBVالدجاج صدور من 

أقل. PDCAASدرجة إعطاؤهم يتم ولكن البروتين اإلجمالي. 

واستخدامهوامتصاصه البروتين هضم

أمينية أحماض أصغر: جزيئات إلى تقسيمها يجب الغذائي ، البروتين من األمينية األحماض على للحصول

يتم عندما الهضمي. الجهاز في العملية هذه تحدث الببتيدات. وثالثي الببتيدات ، وثنائيات مفردة ، 

الثانوية الهياكل أن يعني مما ذلك ، يفسد المعدة في الهيدروكلوريك حمض فإن للبروتين ، مصدر استهالك 

للبروتين.األساسية البنية لفضح تتفكك والثالثية 

-
-

-
-

-
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بحيث للبروتين األساسي الهيكل في الببتيد روابط إلى الوصول إمكانية الهاضمة لإلنزيمات هذا يوفر

الببتيد عديد شظايا أو أصغر جزيئات إلى ببتيد البولي سلسلة وتفتيت الروابط هذه قص في البدء يمكنهم 

المعدة. في العملية هذه تبدأ التي الهاضمة اإلنزيمات أحد هو البيبسين الببتيدات. وثالث الببتيدات من 

امتصاصها قبل واألمعاء البنكرياس إنزيمات بواسطة الدقيقة األمعاء في الببتيد عديد شظايا تكسير يتم 

األمينية ، األحماض بعض المعوية الخاليا تستخدم قد . )المعوية(المعوية الخلية وإلى األمعاء جدار خالل من 

(الكبد إلى ويوجه الدم مجرى ويدخل المعوية الخلية قاعدة من الباقي يخرج كوقود. الجلوتامين ، وخاصة 
.)9-2الشكل 

-المعوية-

وامتصاصهالبروتين هضم 9-2 الشكل

قمة ⇧

-
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طرق:بعدة واستخدامها المختلفة األنسجة إلى األمينية األحماض توجيه يمكن الكبد ، من
-السكراستحداث -

جديدةبروتينات تخليق ◆

الموجودةالبروتينات إصالح ◆

األساسيةغير األمينية األحماض تخليق ◆

)آخرإلى جزيء من أمينية مجموعة نقل أي (أخرى أساسية غير أمينية أحماض إلى التحويل ◆

نيتروجينعلى تحتوي بروتينية غير مركبات تخليق ◆

كافٍغير الكربوهيدرات أو الحرارية السعرات تناول كان إذا الطاقة ، احتياجات لتلبية يستخدم ◆

بهالموصى الغذائي النظام -

)(RDAبدل
-

-السلبيالطاقة توازن -

الكبيرة المغذيات توزيع نطاق -

)(AMDRالمقبول 
-

للطاقةالبروتين استخدام

ومع الموجودة. البروتينات وإصالح جديدة بروتينات تصنيع هي للبروتين األساسية الوظيفة إن القول يمكن

البروتين استخدام فيمكن الطاقة ، من احتياجاته لتلبية كافية حرارية سعرات يأكل ال الفرد كان إذا ذلك ، 

األحماض أمين نزع يتم الحالة ، هذه في الحاجة. هذه لتلبية الجسم أنسجة من البروتين أو   /والغذائي 

واألكسجين الكربون مكونات استقالب ويتم  ، )النيتروجينمكون إزالة أي (البروتينات من األمينية 

ثم الكبد طريق عن اليوريا في األمين منزوع النيتروجين مكون دمج يتم الطاقة. احتياجات لتلبية والهيدروجين 

إلنتاج والجلوتامين ، األالنين مثل األمينية ، األحماض بعض استخدام أيضاً يمكن البول. في الكلى تفرزه 

.السكراستحداث تسمىعملية خالل من الجلوكوز 

السعرات لتناول المزدوجة األهمية فهم تدريبهم خالل من العضالت لبناء يسعون الذين العمالء على يجب

الشخصي للمدرب المفيد من يكون قد التمرين. برنامج من النتائج لتحسين الكافية والبروتينات الحرارية 

كان إذا التدريب. بروتوكوالت الستكمال الكافية والبروتينات الحرارية السعرات تناول أهمية تعزيز المعتمد 

الصحية الرعاية أو التغذية أخصائي إلى إحالتهم فيجب الغذائية ، احتياجاتهم من متأكدين غير العمالء 

اإلرشادات.من مزيد على للحصول 

الغذائيةالبروتين احتياجات

واحتياجات والحجم العمر الفرد: بها تنفرد عوامل عدة على وتعتمد لألفراد البروتين احتياجات تختلف

الجسم تكوين وأهداف األداء   /الرياضةوأهداف البدني والنشاط الحالي الجسم وتكوين الحرارية السعرات 

البروتين احتياجات أن  tnessومحترفي العمالء من كل يتذكر أن يجب اإلصابة. وحالة الصحية والحالة 

وبنية وبنياً هدفاً عميل لكل أن اعتبارك في ضع آخر. عميل احتياجات عن جداً شديدة تكون قد ما لعميل 

احتياجاتهم أن كما ومدته. وكثافته التمرين نوع في يختلف متنوع تدريب بروتوكول إلى يحتاج وقد مختلفة 

مجموعة هيكل ، بنية ، لديهم الذين اآلخرين العمالء عن أيضاً ستختلف الكبيرة والمغذيات الطاقة من 

متطلبات حول عامة بإرشادات العمالء البدنية اللياقة متخصصو يزود قد تدريب. وبروتوكول أهداف ، 

الفردية ،الوصفات من لمزيد ولكن البروتين ، 

)(RDAبها الموصى الغذائية المخصصات
األدنى الحد ويعتبر الجسم وزن من كجم   /جم0.8 هو للبروتين بالنسبة  )(RDAبه الموصى الغذائي البدل ال

عمليات عن الناتج النيتروجين فقدان أو الجسم في النيتروجين توازن على للحفاظ المطلوب البروتين من 

ظروف ظل في البروتين متطلبات تزداد ذلك ، ومع . )2017al.  et Wolfe ،(الطبيعية الغذائي التمثيل 

معظم في اإلصابة. أو المرض أو السلبيالطاقة توازن االبتنائية ،واالحتياجات التمارين ذلك في بما عديدة ، 

الحرارية ،السعرات إجمالي من 35٪ إلى 10٪ نطاق في األفراد لمعظم الفعلي البروتين تناول يقع الحاالت ، 

وزارة (للفرد الغذائي النظام من مئوية كنسبة للبروتين  )(AMDRالمقبول الكبيرة المغذيات توزيع نطاق 

.)2015األمريكية ، الزراعة 

-
-

-
-
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االبتنائيةواالحتياجات ممارسة

معدل زيادة بسبب للفرد ، البروتين متطلبات من يزيد أن يمكن ، الالهوائيةو الهوائية كالهما تمرين ، ه

احتياجات لتلبية األمينية األحماض أكسدة زيادة وكذلك واستعادتها العضالت انهيار من البروتين دوران 

وزن من كجم   /جم0.8 من أكثر العمالء معظم يستهلك أن المرجح من . )2018al. et Kerksick ،(الطاقة 

الحتياجاتهم وفقاً ذلك يختلف قد ولكن الغذائي ، نظامهم خالل من البروتين على للحصول الجسم 

بها الموصى التالية النطاقات مختلفة ، جهات من الرياضية ، التغذية إرشادات توفر المحددة. وعواملهم 

.)9-6الجدول (والتحمل القوة لرياضيين البروتين تناول من 

ً)يوميا(بها الموصى البروتين تناول نطاقات 9-6 الجدول

مصدركميةالسكانتعداد

األمريكيةالزراعة لوزارة الغذائية التوجيهية المبادئالجسموزن من كجم   /جم0.8المستقرونالبالغون

المقاومة  /القوة

المدربينالرياضيين

من كجم   /جم1.7 - 1.6

الجسموزن 

التغذيةأكاديمية

كاربينسكي (التغذية وعلم

)2017وروزنبلوم ، 

وزن من كجم   /جم1.4-1.2التحملرياضيو

الجسم

التغذيةأكاديمية

كاربينسكي (التغذية وعلم

)2017وروزنبلوم ، 
-الهوائية-

ممارسةاألكثر

كتلة على والحفاظ لبناء (األفراد

)العضالت

وزن من كجم   /جم1.4-2.0

الجسم

للتغذية الدولية الجمعية

الرياضية

(2018Kerksick وآخرون ، )

-الالهوائية-

التقنيةعلى الحصول -

العديد قبل من التالية النطاقات اقتراح تم وقد للبروتين ، الحالية الرياضية التغذية توصيات أيضاً تختلف

الرياضية.التغذية سلطات من 

2018al. et Kerksick ،(ساعات 3-4 بفارق وجبة ، لكل جم 20-40 أو الجسم وزن من كجم   /جم0.55 - 0.25 ◆
(
2018 ،؛ 2015al. et Moore ،(وجبة لكل كجم   /جم0.30 إلى 0.18 من نطاق أو الجسم ، وزن من كجم   /جم0.24 ◆

al. et Morton(
2018 ، (األمثل العضالت لبناء  ً)يومياوجبات أربع من أكثر (وجبة لكل بروتين كجم   /جم0.55 0.4– ◆

Aragon & Schoenfeld(.

تكون أن المحتمل من  )جسموزن لكل كجم   /جم0.8 (للبروتين  RDAأن هي المنزل إلى أخذها يجب التي الرسالة

النشطين.والرياضيين األفراد لمعظم بالنسبة جداً منخفضة 

وكثافته التدريب وحجم العميل أهداف على اعتماداً البروتين ، من الفردية العميل احتياجات ستختلف

مصادر عن معلومات إلى العمالء البدنية اللياقة متخصصو يوجه قد صحية. أو طبية ظروف أي إلى باإلضافة 

على للحصول يسعون الذين العمالء نصح يجب ذلك ، ومع عامة. توصيات ويقدمون المثلى البروتين 

احتياجاتهم لتحديد التغذية أخصائي من غيره أو  RDمع بالعمل البروتين تناول بشأن محددة توصيات 

البروتين.لتناول األمثل والنطاق العامة 

قمة ⇧

-
-
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السلبيالطاقة توازن
- )(TEFللغذاء الحراري التأثير -

الوزن ، إنقاص إلى يسعون الذين ألولئك الحرارية للسعرات مخطط تقييد هناك فيها يكون التي الحاالت في

مخطط في الدهون. من الخالية العضالت كتلة فقدان من التخلص أو لتقليل البروتين متطلبات ستزداد 

لتلبية األمينية األحماض تتأكسد قد والدهون ، الكربوهيدرات تناول تقليل يتم حيث الحرارية ، السعرات 

كتلة في فقدان هناك يكون قد لذلك ، نتيجة السكر. استحداث خالل من الطاقة من الجسم احتياجات 

عندما آخر ، بمعنى الطاقة. احتياجات لتلبية السكر استحداث على الطلب زيادة بسبب الهزيلة العضالت 

العضالت فقدان يكون قد والعضالت. الدهون فقدان إلى يميلون فإنهم أقل ، حرارية سعرات األفراد يستهلك 

النيتروجين.توازن واستعادة األمينية األحماض لتجديد الغذائي البروتين تناول زيادة طريق عن جزئياً 

معرفتكامتد -

الدهون؟أو الوزن إنقاص ألهداف بها الموصى البروتين كمية هي ما

الحرارية ، السعرات من معتدل معدل ولديهم معتدل بشكل الدهون أو الوزن فقدان إلى يسعون الذين للعمالء بالنسبة

ذكرنا كما يومياً. الجسم وزن من كجم   /جم0.8 وهو  RDAمن األدنى الحد من أعلى البروتين من تناولهم يكون أن يجب 

التغذية اختصاصي إلى فردية وجبات خطط على للحصول يسعون الذين العمالء إحالة يجب ذلك ، من الرغم على سابقاً ، 

اإلرشادات.من مزيد على للحصول التغذية أخصائي من غيره أو 

الرائجةالبروتين أبحاث

على تضغط أن يمكن بالبروتينات الغنية الغذائية األنظمة أن من المخاوف بعض هناك كانت الماضي ، في

المحدثة األبحاث تظُهر ذلك ، ومع والدهون. الوزن زيادة في وتساهم العظام ، بكثافة وتضر الكلى ، وظائف 

الكلى أمراض من تاريخ أو تشخيص لديهم ليس الذين األصحاء لألفراد بالنسبة أنه البروتين تناول حول 

بالنسبة . )2016وآخرون ، أنطونيو (الكلى أمراض يسبب ال بالبروتين غني غذائي نظام اتباع فإن الحالية ، 

منخفض غذائي نظام اتباع يساعد قد الكلى ، أمراض من تاريخ أو طبي تشخيص لديهم الذين لألفراد 

.)2017وآخرون ، كو (الكلى وظائف على الحفاظ في البروتين 

على يجب محددة ، غذائية وتعديالت غذائية تدخالت للعميل الطبي التشخيص فيها يتطلب حالة أي في

المشورة على للحصول مرخص تغذية أخصائي أو  RDلرؤية العميل إحالة المعتمدين الشخصيين المدربين 

أثناء صلة ذات طبية مشكالت وأي الطبي تاريخهم عن العمالء سؤال أهمية على الضوء هذا يسلط الغذائية. 

التدريب.بروتوكول بدء قبل األولي ، التقييم 

العظام. كثافة على تؤثر أنها يبدو ال البروتين تناول من العالية المستويات أن أيضاً المحدثة األبحاث أظهرت

المقاومة ، على التدريب مع جنب إلى جنباً البروتين عالي غذائي نظام على أجريت التي الدراسات في 

 2005al.  et ،2011 ،  ؛ 2018al.  et Antonio ،(للمشاركين العظام في المعادن كثافة تحسنت 

Kerstetter(.

الوزن زيادة إلى بالضرورة يؤدي ال البروتين عالي غذائي نظام تناول أن الحديثة األبحاث أظهرت وبالمثل ، س

أنطونيو (العام الغذائي النظام في الحرارية السعرات زيادة في البروتين يساهم عندما حتى الدهون ، أو 

على التدريب جانب إلى الدهون من الخالية البروتينات زيادة أن تبين الدراسات ، بعض في . )2014وآخرون ، 

في الدهون وانخفاض الدهون من الخالية الجسم كتلة زيادة مع الجسم ، تكوين تحسين على تعمل المقاومة 

هذه نسبت وقد . )2005وآخرون ، اليمان. 2017 ؛ وآخرون ، جايجر 2015 ؛ وآخرون ، أنطونيو (الجسم 

.)9-3الشكل (اآلخرين بالمغذيين مقارنة للبروتين ، بالنسبة  )(TEFللغذاء الحراري التأثير األعلىإلى المالحظة 

للغذاءالحراري التأثير 9-3 الشكل

-
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البروتينومخاوف اعتبارات

األفراد لدى يكن لم ما البروتين؟ من الكثير تناول من خطر هناك هل  )2(الالزم؟ من أكثر يعتبر الذي البروتين مقدار هو ما  )1(مهمين: سؤالين العمالء يسأل قد

من كجم   /جم2.2 من أكثر يوفر الذي البروتين عالي الغذائي للنظام يكون أن المرجح غير فمن البروتين ، من محدودة كميات تناول تتطلب حالة أو طبي تشخيص 

2018al. et Kerksick ،(المقاومة على التدريب مع جنب إلى جنباً عند خاصة ًالجسم ، تكوين تحسين في يساعد وقد األصحاء األفراد معظم على سلبي تأثير البروتين 
.)2005al. et Layman ،؛ 

تشمل أن ويمكن  )الجسموزن من كجم   /جم2.2 حتى البروتين استهالك (البروتين عالية الغذائية لألنظمة عنها المبلغ الجانبية اآلثار بعض عن اإلبالغ تم

التالية:المشكالت 

الهضميالجهاز ومشاكل اإلمساك ◆

الكالسيومإفراز زيادة ◆

)2013Delimaris ،(النقرس أو الكلى بحصوات اإلصابة خطر زيادة ◆

البروتين تناول يزداد عندما السوائل تناول زيادة يجب السوائل. تناول كفاية عدم واحتمال البروتين باختيار تتأثر وقد متسقة غير الجانبية اآلثار تقارير فإن ذلك ، ومع

لألفراد ضروري غير الجسم وزن من كجم   /جم2.2 عن يزيد الذي البروتين تناول يكون قد البروتين. استهالك عن ناتجة نفايات وهي لليوريا ، الجسم إزالة لتسهيل 

أو   /والعام الغذائي النظام في التوازن اختالل في يساهم كان إذا فيه مرغوب غير يكون قد أيضاً ، أجسامهم ؛ تكوين تحسين إلى يسعون الذين والنشطين األصحاء 

متوازن غذائي نظام بهيكل المساس دون واألداء واألداء الصحة أهداف األمثل البروتين تناول يدعم أن يجب األخرى. الدقيقة والمغذيات الكبيرة المغذيات في اللباقة 

الفرد.الحتياجات الكافية الغذائية العناصر يتضمن شامل 
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-الكربوهيدرات-الكربوهيدرات

ذرات على تحتوي والتي للطاقة المولدة المركبات من متنوعة مجموعة يتضمن الكربوهيدرات المصطلح

غرار على (جرام لكل حرارية سعرات 4 الكربوهيدرات تنتج  ، berباستثناء واألكسجين. والهيدروجين الكربون 

المغذيات بين من البدني. النشاط الجسم يغذي عندما خاصة للجسم ، للوقود مهم مصدر وهي  )البروتين

والمكمالت الرياضة عالم في للتركيز األساسية المغذيات هو البروتين يصبح ما غالباً الكبرى ، الثالثة 

بعض في ذلك من أكثر يكن لم إن - األهمية من القدر بنفس الكربوهيدرات تظل ذلك ، ومع الغذائية. 

لألفراد حيوياً أمراً الكافي الكربوهيدرات تناول يظل الرياضي. واألداء األمثل التدريب أجل من - األحيان 

. )2018al. et Kerksick ،(الرياضة في واألداء التدريب من الفوائد تعظيم إلى يسعون الذين والرياضيين 

برنامج تنفيذ إلى يسعون الذين للعمالء هذا على الضوء تسليط في البدنية اللياقة متخصصو يرغب قد 

أهمية تعزيز إن الغذائي. نظامهم في الكربوهيدرات من يحدون ولكنهم األداء أو العضالت لبناء صارم تدريبي 

قد األخرى ، الغذائية العناصر إلى باإلضافة الغذائي ، النظام في الكافية والبروتينات الكربوهيدرات من كل 

التدريب.من نتائجهم تحسين على العمالء يساعد 

-بسيطةسكريات -

-األحاديةالسكريات -

-السكريات-

التالية:المجموعات إحدى إلى عام بشكل الكربوهيدرات تصنيف يتم

بسيطةسكريات ◆

المعقدةالكربوهيدرات ◆

الجليكوجين ◆

األساسية ◆

الكربوهيدراتهيكل
. )سكريتان(السكريات و  )واحدسكر (األحادية السكريات سكربكلمة الناس معظم يربطها التي بسيطةسكريات

والفركتوز الجلوكوز من تتكون السكر. من مفردة وحدات الكربوهيدرات: أشكال أبسط هي األحادية السكريات 

.)9-7الجدول (والجاالكتوز 

األحاديةالسكريات 9-7 الجدول

فيعليه عثراألحاديةالسكريات

بسيطشراب الفاكهة ،الجلوكوز

)السكروز(المائدة سكر من جزء الفاكهة ،الفركتوز

األلبان  /الحليبجاالكتوز

-
-

-
-
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-السكريات-السكاريد9-8 الجدول

-نشاء-فيعليه عثربنيةالسكريات

المائدةسكرالفركتوز +الجلوكوزالسكروز
-الجليكوجين-

النشالهضم األولي المنتججلوكوز +جلوكوزمالتوز
-األساسية-

األلبان  /الحليبالجاالكتوز +الجلوكوزالالكتوز

ويتضمن  )الكلفي موجود الجلوكوز (معاً مرتبطين أحاديين سكاريد عن عبارة السكريات ثنائي السكاريد

.)9-8الجدول (والالكتوز والمالتوز السكروز 

الجليكوجينو نشاءلها الهياكل لتشكيل معاً ربطها يتم التي الجلوكوز وحدات من طويلة سالسل هي السكريات

وخاصة - الخضروات مثل النباتات ، في الكربوهيدرات تخزين أشكال أحد هو النشا . )9-9الجدول (بير و ، 

تخزين شكل هو السكاريد ، عديد وهو الجليكوجين ، والبذور. والحبوب والفواكه - الجذرية الخضروات 

هو الجليكوجين العضلي. والجليكوجين الكبد كجليكوجين تخزينه يتم والحيوان. اإلنسان في الكربوهيدرات 

التمرين.أثناء للطاقة مهم مصدر 

الجهاز بواسطة بسهولة الجلوكوز وحدات بين الكيميائية الروابط تكسير فيها يتم ال بنية على األلياف تحتوي

 berيوفر ذلك ، ومع الغذائي. النظام في الحرارية للسعرات مهماً مصدراً يعتبر ال لذلك ، البشري. الهضمي 

توصي صحي. غذائي نظام من جزءاً تكون أن ويجب 9-10 الجدول في الموضحة الصحية الفوائد من العديد 

19 بين أعمارهن تتراوح الالئي للنساء يومياً البر من جراماً 28 إلى 25 بحوالي األمريكية الغذائية اإلرشادات 

الزراعة وزارة (عاماً 50 و 19 بين أعمارهم تتراوح الذين للرجال يومياً البر من جراماً 34 إلى 30 و عاماً ، 50 و 

للذوبان.قابلة وغير للذوبان قابلة فئتين: إلى األلياف تنقسم . )2015األمريكية ، 

السكريات9-9 الجدول

وصفالسكريات

والبطاطس الحبوب األمثلة تشمل النباتات. في الكربوهيدرات تخزين شكلنشاء

والبذور.والمكسرات والخضروات والفواكه 

أنسجة في تخزينه يتم والحيوان. اإلنسان في الكربوهيدرات تخزين شكلالجليكوجين

والعضالت.الكبد 

الهضمي للجهاز يمكن ال  )بالخشونةأيضاً يعُرف (النباتات من مشتق طعاماألساسية

نوعين: وتشمل الصحية الفوائد من العديد األلياف توفر بالكامل. تكسيره 

للذوبان.قابل وغير للذوبان قابل 

-
-

-
-
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للذوبانالقابلة وغير للذوبان القابلة األلياف 9-10 جدول

األساسية

نوع

الصحةبينيتسالجيدةالغذاء مصادرإنكار

للذوبانقابل

بير

الغذائية األرنبة من نوع

تذوبالتي 

هالم. لتشكيل الماء في

بمرتبط 

القلبصحة

benetsو
الجلوكوزعلى السيطرة

الشوفان ◆

شعير ◆

البقوليات ◆

الفواكهمعظم ◆

الكمثرى ،خاصة (

)التوت
الخضارمعظم ◆

سيلليومبذور ◆

المعدةيؤخر ◆

قدتفريغ؛

الشبعإطالة

شعور(

ء)االمتال
خفض على يساعد ◆

الكوليسترولنسبة 

بمرتبط ◆

خطرانخفاض

الدمويةواألوعية القلب

مرض

الصحةيعزز ◆

التابع

الهضميالجهاز

المسالك

تعزيز

صحيةأمعاء

-الدهنيةاألنسجة -

-المعقدةالكربوهيدرات -

الماءفي يتحلل ال

بير

الحنطة من نوع

في تذوب ال الغذائية 

الماء ؛

بمرتبط

األمعاءتعزيز

انتظام

كاملةنخالة ◆

الكاملةالحبوب

بقوليات

والبقولياتالعدس ◆

المكسرات ◆

بطاطا ◆

الفاكهة معظم ◆

والخضروات

الوخاصة (

)ؤبلر

األكبر الجزء يضيف ◆

تعزيزفي تساعد قد 

تخمة

األمعاءيحسن ◆

وانتظام

منععلى يساعد

إمساك

الكربوهيدراتمن واالستفادة واالمتصاص الهضم

تحدث الجسم. قبل من وامتصاصها أصغر وحدات إلى الكربوهيدرات تقسيم يجب الطاقة ، في الستخدامها

هضمها يسهل البسيطة السكريات الدقيقة. األمعاء في أساسي وبشكل الهضمي ، الجهاز في العملية هذه 

ذلك ، ومع المزدوجة. أو المفردة السكريات من صغيرة وحدات ألنها األمعاء ، بطانة خالل من وامتصاصها 

اإلنزيمات بواسطة أصغر وحدات إلى تقسيمها أوال ًيجب السكاريد عديد من طويلة سالسل من النشا يتكون 

الخبز ، أو البطاطس أو الحبوب مثل للنشا ، مصدراً الفرد يستهلك عندما المثال ، سبيل على لالمتصاص. 

والسكريات األحادية السكريات إلى تكسيرها يتم ثم والمعدة الفم في أصغر قطع إلى فعلياً النشا تقسيم يتم 

معظم يحول الذي الكبد إلى الصغيرة الوحدات هذه تنتقل الدقيقة. األمعاء في الموجودة اإلنزيمات بواسطة 

الخاليا تمتصها التي األخرى واألعضاء األنسجة إلى الجلوكوز يوجه ثم جلوكوز ، إلى والجاالكتوز الفركتوز 

لتلبية الهيكلية والعضالت الكبد في كجليكوجين الجلوكوز بعض تخزين يتم الطاقة. على للحصول وتستخدمها 

الكبد في وتخزينها دهون إلى زائدة كربوهيدرات أي تحويل يتم . )9-4الشكل (المستقبلية الطاقة متطلبات 

المستقبلية.الطاقة الحتياجات الدهنية األنسجة د ووالعضالت 

الدموسكر الجلوكوز
إلى الجلوكوز دخول مع الدم في السكر مستويات في مماثل ارتفاع يحدث الكربوهيدرات ، استهالك بمجرد

البسيطة السكريات مثل بمفردها ، تناولها يتم التي البسيطة الكربوهيدرات امتصاص يتم الدم. مجرى 

والحلوىالرياضية والمشروبات العصائر في الموجودة 

-
-



الكربوهيدرات الجلوكوز. مستويات في سريع ارتفاع إلى تؤدي وبالتالي المعقدة ، الكربوهيدرات من أسرع

هضمها يتم  )والخضرواتوالبقوليات ، النشوية ، والخضروات الكاملة ، الحبوب في النشويات (المعقدة 

واالرتفاع الجلوكوز لدخول أبطأ معدل يوفر أن يمكن الجلوكوز. مستويات في أبطأ بارتفاع وترتبط أبطأ بشكل 

السريعة.بالزيادة مقارنة للطاقة استدامة أكثر مصدراً الجلوكوز مستويات في البطيء 

-

...absoو الكربوهيدرات هضم 9-4 الشكل
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لتجديد حاجة هناك تكون حيث الرياضية األلعاب وفي التدريب بعد التدريب مثل الحاالت ، بعض في

السكريات مثل الهضم ، سهلة الكربوهيدرات مصادر استخدام األفضل من يبدو السريع ، الجليكوجين 

مؤشر أتس. الكربوهيدراتمنخفضة والكربوهيدرات الرياضية الجفاف معالجة مشروبات في البسيطة 

لإلشارة تستخدم ما غالباً التي القياسات من نوعان  )(GLالجاليسيمي الحمل و  )(GIالدم في السكر نسبة 

الدم.في السكر مستويات رفع إلى الكربوهيدرات مصدر به يؤدي الذي والمدى السرعة إلى 

-)(GIالدم في السكر نسبة مؤشر -

-)(GLالجاليسيمي الحمل -

)(GIالجليسيمي المؤشر
والبقوليات الكاملة الحبوب مثل (المحتوى عالية واألطعمة المعقدة الكربوهيدرات معظم أن حين .في

خالل للرياضيين مفيدة المرتفع الجاليسيمي المؤشر ذات األطعمة تكون قد بكثير. أقل تكون  )والخضروات

الكربوهيدرات بكثير. أبطأ استجابة إلى تؤدي أن يمكن  GIالتدريب ، بعد وما التدريب قبل ما فترات 

إذا  GIمقياس على أعلى عموماً تكون والحلوى ، المحالة ، والصودا والعصير ، المائدة ، سكر مثل البسيطة ، 

األطعمة أن حين في الدم ، في السكر مستويات في سريع ارتفاع في تساهم أن أعلى ، أو 70 قيمة أعطيت 

للكربوهيدرات يمكن . )9-11الجدول ( )2015هارفارد ، بجامعة الطب كلية (100 تبلغ  GIمقياس ، على األقل 

هو  GIقيمة ، تعُطى والتي بالجلوكوز ، الكربوهيدرات جميع مقارنة تتم  GIمقياس على أعلى تكون التي 

GIمقياس على بمفرده. تناوله عند الفرد لدى الجلوكوز مستويات رفع في الكربوهيدرات سرعة لمدى مقياس 

الدمفي السكر نسبة مؤشر 9-11 الجدول

أمثلةفئة

55 (الجاليسيمي المؤشر منخفضة األطعمة

)أقلأو 

البقروحليب والفول الكاملة والحبوب النشوية غير الخضروات معظم

(المتوسط   الجاليسيمي المؤشر ذات األطعمة

69-56(

موزأناناس ، همبرغر ، خبز زبيب ، جبن ، و مكرونة

( GIمن عالية نسبة على تحتوي التي األطعمة

)أعلىأو 70 

رياضيةمشروبات التحضير ، سريع أرز صلبة ، حلوى جلوكوز ،

.2011al.  et Burke ،من بيانات

-
-
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.)2015هارفارد ، بجامعة الطب كلية (الدم في السكر مستويات إدارة في السكري بداء المصابين لألفراد أيضاً مفيدة لألطعمة  GIقيمة تكون قد

الوقت. نفس في تناولها يتم قد التي األخرى األطعمة أو تناولها يتم التي الكربوهيدرات كمية الحسبان في يأخذ ال ألنه  ، GIمقياس على القيود بعض هناك ذلك ، ومع

المغذيات مع تناولها يتم التي الكربوهيدرات كمية ستؤثر الواقع ، في بمفرده. تناوله عند الكربوهيدرات لمصدر الدم في السكر نسبة الستجابة مقياس ببساطة إنه 

الكربوهيدرات ، لمصدر الدم في السكر لنسبة باالستجابة المهتمين للعمالء بالنسبة الدم. في السكر نسبة استجابة على الوجبة نفس في تناولها يتم التي األخرى الكبيرة 

.GLمقياس يكون قد 

)(GLالجليدية الحمولة
نسبة مؤشر على الفشار يحتوي المثال ، سبيل على كوجبة. عادة ًتناولها يتم التي والكمية للطعام الدم في السكر نسبة مؤشر من كال ًالكربوهيدرات لمصدر  GLيمثل

من كبيرة كمية توفر ال والتي الكربوهيدرات ، من جرام 6 وحوالي حرارية سعرة 30 على الفشار من واحد كوب يحتوي ذلك ، ومع 72. يبلغ مرتفع الدم في السكر 

(الكربوهيدرات نوع في التفكير المفيد من وحده ، الجاليسيمي المؤشر على التركيز من بدال ًمنخفضة. ستكون الفشار من كوب 1 كمية فإن وبالتالي ، الجلوكوز. 
معين. لنوع الدم في السكر لنسبة اإلجمالية االستجابة لفهم  )والبروتيناتالدهون (األخرى الكبيرة المغذيات ووجود المستهلكة ، والكمية  ، )المركبمقابل البسيط 

على يتدربون الذين العمالء المثال، سبيل على محدودة. مواقف وفي العمالء من فرعية لمجموعة فقط مفيداً للكربوهيدرات  GLو  GIيكون قد الواقع ، في غذاء. 

لتجديد التدريب بعد الدم في السكر عالية الكربوهيدرات استهالك من يستفيدون قد اليوم في متعددة تدريب جلسات لديهم الذين أولئك أو   /ومعينة رياضة 

تناول إجمالي أن من الرغم على السكريات ، من ومنخفضة عالية نسبة على تحتوي التي الكربوهيدرات معرفة من السكري مرضى يستفيد قد بسرعة. الجليكوجين 

القياسات هذه تكون قد الرياضي ، األداء على صارم تدريب في وليسوا السكري مرض من يعانون ال الذين العمالء لمعظم بالنسبة أهمية. أكثر يزال ال الكربوهيدرات 

محدودة.قيمة ذات 

الغذائيةالكربوهيدرات احتياجات
السكري. مرض مثل طبية ، حاالت أي إلى باإلضافة البدني ، النشاط ومستوى الطاقة من واحتياجاتهم حجمهم على وتعتمد للعمالء الكربوهيدرات احتياجات تختلف

األنظمة شعبية من الرغم على ذلك ، إلى باإلضافة العمالء. بين ستختلف الكربوهيدرات متطلبات ألن بهذا ، دراية على البدنية اللياقة محترفو يكون أن يجب 

2018 ،(الرياضية والتمارين الرياضة في األمثل األداء لتحقيق ضرورية الكربوهيدرات تظل الرئيسية ، اإلعالم وسائل في والكيتون الكربوهيدرات منخفضة الغذائية 

al. et Kerksick( . عالية التمرينات أثناء المبذول الجهد من قدر أقصى تضعف أن يمكن للكربوهيدرات المخفضة الغذائية النظم أن الدراسات من العديد أظهرت

.)2016al.  et Stepto ، ؛ 2013al.  et Cermak ، ؛ 2017al.  et Burke ،(التحمل رياضات في واألداء الكثافة 
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المدربون يرغب قد نشاطهم. لتغذية الكافية الكربوهيدرات استهالك من سيستفيدون العضالت بناء أو   /والرياضي األداء تحسين إلى يسعون الذين العمالء

اإلرشادات من مزيداً طلبوا أو العمالء طلب إذا الفعال. للتدريب الكافي الكربوهيدرات تناول أهمية تعزيز في العمالء هؤالء مع يعملون الذين المعتمدون الشخصيون 

تشير اإلرشادات. من مزيد على للحصول  ، CNSأو  RDمثل مؤهل ، تغذية أخصائي إلى توجيههم فيجب بهم ، الخاصة الفردية الكربوهيدرات متطلبات لتقييم 

AMDR  يومياً جراماً 130 أدنى بحد  ، )األلبانومنتجات والفواكه والبقوليات والخضروات الحبوب (الكربوهيدرات من تأتي الحرارية السعرات من 65٪ إلى 45٪ أن إلى

على وتعتمد النشطين لألفراد الكربوهيدرات متطلبات تختلف .  )2015األمريكية ، الزراعة وزارة (حراري سعر 2000 على يحتوي غذائي نظام على بناء ًالمدخول من 

والمدة.الشدة من مختلفة لمستويات للعمالء الحالية الكربوهيدرات توصيات 9-12 الجدول يسرد النشاط. وشدة والمدة ، النوع ، 

للرياضيينالكربوهيدرات بشأن توصيات 9-12 الجدول

يومياًبها الموصى الكربوهيدراتنشاط

الجسموزن من كجم   /جم5-3الخفيفةالرياضية التمارين

الجسموزن من كجم   /جم7-5األسبوعفي أيام 6 إلى 5 من يومياً ، ساعتين إلى ساعة من معتدل: بشكل مكثفة تمارين

الجسموزن من كجم   /جم10-6األسبوعفي أيام 5-6 اليوم ؛ في ساعات 1-3 باعتدال: الكثافة عالية التحمل تمارين

في أيام 5-6 اليوم ، في جلستان اليوم ؛ في ساعات 3  :>الشدةعالية إلى معتدلة

األسبوع

الجسموزن من كجم   /جم8-10

)التحملفائقة (الجسم وزن من كجم   /جم8-12

2017.وروزنبلوم ، كاربينسكي  ؛ 2011al. et Burke ،المصدر:

التقنيةعلى الحصول -

الالهوائية التمرينات أثناء والعضالت. الكبد في كجليكوجين تخزينها يتم أو الفورية الطاقة احتياجات لتلبية تتأكسد ثم جلوكوز إلى تناولها يتم التي الكربوهيدرات تقسيم يتم

؛ 2013Loon Van & Cermak ،(البالزما جلوكوز بعض وأكسدة العضلي الجليكوجين - الكربوهيدرات هو النشاط لهذا األساسي الوقود مصدر يكون الكثافة ، عالية القصيرة 

، 1995Coyle( . توفير ويتم الطاقة ، من الجسم احتياجات نصف من يقرب ما العضلي الجليكوجين يلبي كثافة ، واألقل األطول التحمل وأنشطة الهوائية األنشطة خالل

.)1993وآخرون ، روميجن 1995 ؛ كويل ، (والجلوكوز العضلية الثالثية والدهون الحرة الدهنية األحماض من مزيج طريق عن الباقي 

معرفتكامتد -

من الكربوهيدرات غالبية تتكون أن يجب النشاط. لتغذية الكربوهيدرات وتوافر الجليكوجين من كاف ٍمخزون وجود لضمان ضرورياً أمراً الكافي الكربوهيدرات تناول يعتبر

منخفضة الكربوهيدرات تلعب ذلك ، ومع الكاملة. والحبوب والفواكه والخضروات البقوليات مثل والمعادن ، الفيتامينات تشمل المغذيات كثيفة كربوهيدرات مصادر 

.)2018al.  et Kerksick ،(التعافي أثناء السريع الجليكوجين ولتجديد الرياضية األحداث قبل مباشرة الهضم سهلة وقود مصادر توفير في مهماً دوراً والبسيطة الكربوهيدرات 
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التمرينوبعد وأثناء قبل الكربوهيدرات
-العضالتبروتين تخليق -

المكثف أو   /والمطول النشاط وبعد وأثناء قبل الكافي الكربوهيدرات تناول فإن النشطين ، لألفراد بالنسبة

ذلك أهمية تعزيز في البدنية اللياقة محترفو يرغب قد التعافي. يسهل وكذلك واألداء ، التدريب يعزز أن يمكن 

برنامج فوائد تعظيم لضمان التحمل على قائمة أو للغاية مكثفة أنشطة في يشاركون الذين العمالء مع 

والمكثفة الطويلة الرياضية التمرينات ممارسة قبل المستهلكة الكربوهيدرات تساعد قد بهم. الخاص التدريب 

الذي النشاط أثناء لألداء. الكافي الوقود وضمان السريع الليل خالل المستنفدة الجليكوجين مخازن تجديد على 

الدم في السكر مستويات على الحفاظ في الكربوهيدرات تناول يساعد أن يمكن ساعة ، من ألكثر يستمر 

دراسات أظهرت استنفادها. يتم الجليكوجين مخازن ألن الالزم ، بالجلوكوز العاملة العضالت وتزويد مستقرة 

2008 ، (اإلرهاق ووقت األداء يزيد أن يمكن التحمل رياضات أثناء الكربوهيدرات تناول أن مختلفة 

Jeukendrup & Currell 2007 ،  ؛Gray & Patterson( . تناول يساعد أن يمكن التمرين ، بعد

والجليكوجين.مخفي تجديد إعادة، العضالتبروتين تخليق التحسينفي والبروتين الكربوهيدرات 

تدريب جلسات يجرون الذين الرياضيين أو   /والرياضيين مع يعملون الذين البدنية اللياقة لمحترفي بالنسبة

الغذائي بالمدخول كبير بشكل سيتأثران والتعافي واألداء التدريب أن نتذكر أن المهم من اليوم ، في متعددة 

أهمية تعزيز الصحية الرعاية لمتخصصي يمكن التدريب ، من العميل فوائد وتعظيم لتحسين للرياضي. 

عند التوجيه من مزيد على للحصول المؤهلين التغذية متخصصي إلى وإحالتهم عمالئهم مع الكافية التغذية 

الحاجة.

حرج-

خطط يصف أن التغذية ألخصائي الممارسة نطاق خارج فإنه تغذية ، كمتخصص مرخصاً أو مسجال ًيكن لم ما

نطاق احترام المهنية ، المجاملة عالمة إلى باإلضافة العميل ، مصلحة من الرياضيين. أو للعمالء محددة وجبات 

من أكبر درجة إلى حاجة هناك تكون عندما مناسب بشكل العمالء إحالة خالل من التغذية متخصصي ممارسة 

الغذائية.الوصفات 

-
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-الدهون-الدهون

البروتين ، أو للكربوهيدرات جرام لكل حرارية سعرات 4 بـ مقارنة جرام ، لكل حرارية سعرات 9 توفر الدهون

الدهون فإن ذلك ، ومع الدهون. باسم عادة الدهون إلى يشار النشطين. لألفراد للطاقة مركزّاً مصدراً وتعتبر 

و الثالثيةالدهون منهاتتكون التي الدهون من أكبر عائلة داخل المركبات من واحدة فئة سوى ليست 

.ستيرولو ، الفسفوليبيد

-الثالثيةالدهون -

-الفوسفوليبيد-

-ستيرول-

الدهونهيكل
لها وبالتالي قليال ًكثيفة بنية لها  )والستيرولالفوسفوليبيد ، الثالثية ، الدهون (الدهون فئات من فئة كل

من 98٪ على يحتوي والزيوت. الدهون من الثالثية الدهون عائلة تتكون الجسم. في أقوى ووظيفة دور 

الفقري العمود من الثالثية الدهون تتكون األطعمة. في الدهون من 95٪ وحوالي الجسم في المخزنة الدهون 

للدهون مشابه هيكل على الفسفوليبيدات تحتوي الدهنية. األحماض من سالسل ثالث مع للجليسرول 

هيكل على الستيروالت تحتوي الثالثة. الدهنية األحماض سلسلة من بدال ًفوسفات جزيء لها ولكن الثالثية 

.)9-13الجدول (والفوسفوليبيدات الثالثية الدهون من كل من الكثافة شديد وهو الحلقة يشبه 

الدهون9-13 جدول

فيوجدت  ء /الغذامصادروصفالدهننوع

سالسل ثالث مع الجلسرين الفقري العمودالثالثيةالدهون

الدهنيةاألحماض من 

الحيوانية المصادر (الصلبة الدهون

والزيوت )والنباتية

مع للجليسرول الفقري العمودالفوسفوليبيد

الدهنية األحماض من سلسلتين 

الفوسفاتوجزيء 

البيضصفار

الدواجنالدهن ، من الخالية اللحوم

الخلية غشاء مكونات من هام مكون

الجسمفي 

الصويافول

بقوليات

بذور

تحيط رقيقة طبقة (الخاليا أغشية

)الحيةبالخاليا 

ذرات من الحلقة يشبه هيكلستيرول

والهيدروجينالكربون 

الدهون في الغذائي الكوليسترول

 ، shالدواجن ، اللحوم ، (الحيوانية 

)البيضصفار قشور ، 
للكثيرينالسالئف

االستروجين ،هرمون (الهرمونات

 ، )واألندروجينالتستوستيرون ،

الجسمفي د وفيتامين والصفراء ، 

الكبدطريق عن الكوليسترول ينتج

في الكوليسترول (النباتية الستيروالت

)النباتات

الخليةغشاء هيكل من جزء

الخالياأغشية

-
-

-
-
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-المشبعةغير الدهون -التقنيةعلى الحصول -

األحماض يحتوي ال مشبعة. غير أو مشبعة الجليسريد ثالثي جزيء في الدهنية األحماض سالسل كل تكون قد

قد المشبعة غير الدهنية األحماض أن من الرغم على  ، )التشبععدم نقاط (مزدوجة روابط على المشبعة الدهنية 

الدهنية األحماض سلسلة كانت إذا السلسلة. في نقطة أي في المزدوجة الروابط من أكثر أو واحد على تحتوي 

أنهاعلى تصنف الدهون فإن  ، )مزدوجةرابطة (التشبع عدم نقطة على تحتوي الجليسريد ثالثي جزيء في المفردة 

للدهن كان إذا تشبعها. عدم درجة على اعتماداً أكبر بشكل المشبعة غير الدهون تصنيف يتم . مشبعةغير دهون 

مشبعة. غير أحادية دهون أنه على يصنف فإنه  ، )مزدوجةرابطة (التشبع عدم من فقط واحدة نقطة المشبع غير 

الدهون تسمى فإنها الدهنية ، األحماض سلسلة طول على المزدوجة الروابط من أكثر أو اثنان هناك كان إذا 

المشبعة.غير المتعددة 

-
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-المشبعةالدهون -معرفتكامتد -

أظهرت فقد ذلك ، ومع القلب ؛ بصحة وضارة  "الشرايينتسد "دهون سابقاً تعتبر كانت المشبعة الدهون

  .2010al ،(كبيرة مخاطر على تنطوي ال قد المشبعة الدهون تناول من المعتدلة الكميات أن الحديثة األبحاث 

et Tarino-Siri( . ، ًإلى باإلضافة للفرد الغذائي النظام ونوعية العام التركيب أن إلى التراكمية األدلة تشير حاليا

القلب بأمراض اإلصابة مخاطر تحديد في أهمية األكثر األدوار تلعب واحد ، مغذ ٍمن بدال ًالجينية ، التأثيرات 

بأمراض اإلصابة في السبب باعتبارها المشبعة الدهون سمعة تشويه من بدال ًوالوفيات. الدموية واألوعية 

على التركيز من بدال ًشامل. صحي غذائي نظام سياق في باعتدال تناولها هو األفضل النهج يكون قد القلب ، 

متوازن غذائي نظام اتباع أهمية تعزيز في الطبيعي العالج في المتخصصون يرغب قد واحد ، غذائي عنصر 

للعمالء.عام بشكل وصحي 

المتصورة ، أدوارها ذلك في بما المشبعة ، وغير المشبعة الدهون من المختلفة األنواع 9-14 الجدول يسرد

األولية.الغذاء ومصادر المحتملة ، الصحية والفوائد 

المتحولةوالدهون المشبعة ، 6 ، أوميغا 3 ، أوميغا المشبعة ، غير األحادية الدهون 9-14 الجدول

الطعاممصادرBenetالصحة   /دورالدهوننوع

القلبصحة ◆االحاديةالمشبعة غير الدهون

في ملحوظ بشكل عالية ◆

المتوسطاألبيض البحر حمية 

زيتونزيت زيتون ، ◆

الكانوالزيت ◆

أفوكادو ◆

السودانيالفول ◆

المشبعة:غير الدهون

3أوميغا

القلبصحة ◆

الثالثيةالدهون انخفاض ◆

بمرتبط ◆

فيتحسينات

عاليةكثافة

)(HDLالدهني البروتين

الكوليسترولمستويات

انخفاض ◆

ابتالع

بمرتبط ◆

اإلدراكتحسين

وظيفة

بانخفاض المرتبطة ◆

مخاطر

عقليمرض

: )DHAو  (EPAالدهني الدهن ◆

التونة ،السلمون ، سمك 

والماكريلالسردين

وبذور الفؤوس وبذور الجوز ◆

)(ALAالشيا 
والبيض المدعمّ الحليب ◆

)(DHAالمدعمّ 
تتغذى التي األبقار من األلبان منتجات ◆

)ALA) ، DHAالعشب على 

)(ALAالخضراء الخضار ◆

إيكوسابنتاينويك ◆

)البيئةحماية وكالة (حمض

دوكوساهيكسانويك ◆

)(DHAحمض

لينولينيكألفا حمض ◆

ALA()

المشبعة:غير الدهون

6أوميغا

والطبيعي للنمو ضروري ◆

تطوير

مكسرات ، نباتية ، زيوت ◆

بذور

الصحية الفوائد تزال ال ◆المشبعةالدهون

واضحةغير الدقيقة 

عام ◆

التوصيات

الفائضمن بالحد ننصح

النظام في المشبعة الدهون

الغذائي

كاملة األلبان منتجات الحيوانية ، الدهون ◆

النخيلزيت الهند ، جوز زيت الدسم ، 

من تزيد المضافة   /المتحولةالدهون ◆المتحولةالدهون

الكثافةمنخفض الدهني البروتين 

وخفضهالكولسترول

  /المتحولةالدهون ◆

جزئيبشكل المضافة 

والمهدرجة الزيوت

-



أنهمالكثافة. عالي الدهني البروتين كوليسترول

أيضاًترتبط

زيادةمع

وااللتهام

قلبيمرض

ميديكالهارفارد (

)2015المدرسة ،

طبيعيبشكل يحدث ◆

ضررا أقل المتحولة الدهون

المفصليةالدهون من 

المشبعةغير الدهون

التيالمصنعة األطعمة

الزيوتهذه على تحتوي

طبيعيبشكل يحدث ◆

الدهون في المتحولة الدهون توجد

األلبانومنتجات الحيوانية 
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معرفتكامتد -

ومع المدروسين. السكان على اعتماداً 1 ، 4: من قريبة الدهنية 3 أوميغا إلى 6 أوميغا ألحماض المثلى النسبة

ذلك في بما المصنعة ، األطعمة من كبيرة كميات تناول مع النموذجي ، الغربي الغذائي النظام فإن ذلك ، 

2003 ، (1 20: أو 1 10: إلى أقرب بنسبة 6 أوميغا من بكثير أعلى كميات تضمين إلى يميل النباتية ، الزيوت 

Simopoulous( . النظام في الدهنية 3 أوميغا إلى 6 أوميغا أحماض في الخلل هذا بأن التكهنات بعض هناك

أن يبدو ذلك ، ومع المزمنة. واألمراض االلتهاب معدالت بارتفاع المرتبطة العوامل أحد هو الغربي الغذائي 

أوميغا إلى 6 أوميغا من الفعلية الغذائية النسبة من أكثر المستقر والسلوك بالسمنة مرتبطة األدلة من المزيد 

.3

-البنكرياسإنزيمات -

-اللغويالليباز -

-ليباز-

-الكيلومكرونات-

المختلفة الدهون بمجموعات دراية على العمالء بعض يكون ال قد الجسم. في ودورها بنيتها في الدهون تتنوع

البدنية اللياقة محترفو يساعد أن يجب المزمنة. األمراض على والتأثير والصحة الغذائي النظام في دورها أو 

التدريب بها يدعمون التي والطرق صحي غذائي نظام في وأهميتها الدهون إلى الحاجة فهم على عمالئهم 

االلتهاب ، معدالت وانخفاض الصحة ، تعزيز بخصائص الدهون أنواع بعض ترتبط الهدف. وتحقيق 

المزمنة.واألمراض 

-الدهنيالبروتين -

-)(LPLالدهني البروتين ليباز -

-المستقلبات-

واستخدامهاوامتصاصها الدهون هضم
تفتيت البنكرياس إنزيمات حيث الدقيقة األمعاء في الدهون وامتصاص هضم عمليات معظم تحدث

يتم . )9-5الشكل (المعوية الخاليا في المتصاصها أصغر جزيئات إلى السلسلة طويلة الدهنية األحماض 

الموقع فإن ذلك ، ومع . اللغويالليباز الفمطريق عن البداية في الغذائية الدهون من صغيرة كمية هضم 

 )الدهونهضم إنزيمات (ليباز الدقيقة.األمعاء طريق عن تحقيقه يتم الدهون وامتصاص لهضم األساسي 
المعوية. الخاليا في امتصاصها يتم والتي الجليسريد ، وأحادية دهنية أحماض إلى المبتلعة الدهون تفتيت 

في تذوب التي األخرى الغذائية العناصر مع الدهنية األحماض تعبئة بإعادة ذلك بعد المعوية الخاليا تقوم 

توزيع الكبد يعيد الكبد. إلى وإرسالهم الكيلومكرونات فيالدهون ، في تذوب التي الفيتامينات مثل الدهون ، 

جدا المنخفضة والكثافة  )اإلنزيميكون حيث الجسم أنسجة على  الدهنية البروتينات شكلعلى الثالثية الدهون 

LDL) الدهني البروتين ليبازLPL)(  هذه امتصاص يتم الدهنية. األحماض إلطالق الثالثية الدهون مكون يقطع

أو تخزينها ويتم الدهنية واألنسجة واألعضاء العضالت في الموجودة الخاليا بواسطة الدهنية األحماض 

الطاقة.من الجسم احتياجات على اعتماداً الطاقة ، على للحصول استقالبها 

-

الدهونوامتصاص هضم 9-5 الشكل

الدهنيةالغذائية االحتياجات

األصحاء. البالغين لمعظم الحرارية السعرات إجمالي من 35٪ إلى 20٪ الغذائية للدهون  AMDRنسبة تبلغ

تناول يقتصر بأن األسترالية الغذائية واإلرشادات 2015-2020 األمريكية الغذائية اإلرشادات من كل توصي 

إجمالي من 25٪ إلى 10٪ نسبة تتكون وأن الحرارية السعرات إجمالي من أقل أو 10٪ على المشبعة الدهون 

التغذية مؤسسة توصي المشبعة. غير والمتعددة المشبعة غير األحادية الدهون من للدهون الحرارية السعرات 

يعد سابقاً ، ذكرنا كما المشبعة. الدهون من الحرارية السعرات من 11٪ من أكثر يأتي بأال  )2018(البريطانية 

عليهاالحصول ويجب الغذائية للدهون األساسية األنواع من 6 وأوميغا 3 أوميغا من كل 

-
-

-
-

-
-

-



الغذائي.التمثيل وظائف لدعم الغذائي النظام طريق عن

والرضاالدهون

المستقلبات كمصدر أو للطاقة كمصدر سواء الغذائي ، النظام في الهامة الكبيرة المغذيات من الدهون تعتبر

النظام في تضمينها ويجب ضرورية 3 ، أوميغا مثل الدهون ، بعض المختلفة. الفسيولوجية العمليات لدعم 

الدهون ، أنواع بعض ترتبط الجسم. في تصنيعها يمكن ال ألنها الغذائي التمثيل وظائف لدعم الغذائي 

نظام في تضمينها عند الدموية واألوعية القلب صحة تحسن قد الصحي ؛ بالنفع أيضاً الزيتون ، زيت مثل 

السهل من ذلك ، ومع . )2018al.  et Wongwarawipat ، ؛ 2018al.  et Nocella ،(متوازن غذائي 

يظل عندما العمالء لبعض الحرارية السعرات تناول زيادة في تساهم وقد مفرط بشكل الدهون استهالك 

مهماً.مفهوماً التوازن 
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اإلضافات هذه من الخوف ينبغي ال متوازن. غذائي نظام في مهمة صحية فوائد الدهني ، والسمك والبذور والمكسرات الزيتون وزيت الزيتون مثل الدهون ، توفر

العام.الصحي األكل نمط تشجيع عند الستخدامها رائعة استراتيجية وهي الوجبة ، في واالمتالء الرغبة لتوفير 

معرفتكامتد -

HDLمقابل  LDLالكوليسترول:

يشير . HDLو  LDLهما شيوعاً األكثر النوعين لكن الكوليسترول ، من مختلفة أنواع هناك أجسامنا. وفي الحيوانية األطعمة في يوجد الدهون من نوع هو الكوليسترول

إلى  HDLكوليسترول يشير الكثافة. عالي الدهني البروتين من للقلب صحة أقل ويعتبر الكثافة منخفض الدهني البروتين إلى الكثافة منخفض الدهني البروتين كوليسترول 

والدم األنسجة من الثالثية الدهون تزيل ألنها للقلب ، صحية عادة ًتعتبر الثالثية. الدهون وبعض البروتين من الغالب في تتكون والتي الكثافة ، عالية الدهنية البروتينات 

منها.للتخلص الكبد إلى أخرى مرة وتنقلها 

معرفتكامتد -

والتستوستيرون. األستروجين الجنس وهرمونات د ، وفيتامين الصفراء ، لتخليق ومطلوب الخلية غشاء بنية من مهم جزء لكنه الجسم ، ينتجه ألنه ضروريا ، ليس الكوليسترول

من الرغم على صحي. غذائي نظام من كجزء تضمينها ويمكن الكوليسترول ، بعض على  )والدواجنواللحوم ، والقشور ، البيض ، صفار (الحيوانية األطعمة من العديد تحتوي 

له األطعمة في الغذائي الكوليسترول فإن األصحاء ، األفراد لمعظم بالنسبة أنه األبحاث أظهرت فقد الكوليسترول ، من عالية نسبة على تحتويان والقشور البيض صفار أن 

.)2007وآخرون ، ناكامورا 2012 ؛ فرنانديز ، (الدم كوليسترول على جداً ضئيل تأثير 

المرجح غير من تناولهم وأن جداً مغذية األطعمة هذه أن على الكوليسترول من محتواهم بسبب والقشور البيض صفار تناول من خوفهم عن يعبرون الذين العمالء يطمئن قد

أي بشأن المساعدة من مزيد على للحصول التغذية أخصائي أو التغذية ، أخصائي أو طبي ، أخصائي إلى إحالتهم يجب الدم. في الكوليسترول مستويات على يؤثر أن 

الدم.في الكوليسترول بمستويات تتعلق وغذائية طبية مخاوف 
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-األيض-والترطيبالدقيقة المغذيات

مصدراً تعتبر ال نباتية. مغذيات وهي النباتية ، والمغذيات والمعادن الفيتامينات الدقيقة المغذيات تشمل

في بما المختلفة ، الغذائي التمثيل عمليات تنظيم في مهمة ولكنها حرارية ، سعرات أي توفر ال ألنها للطاقة 

الدقيقة المغذيات نقص في والمعادن الفيتامينات تناول كفاية عدم يساهم أن يمكن . األيضالطاقةذلك 

الغذائية العناصر من والمعادن الفيتامينات جميع تعتبر للفرد. الصحية الحالة على يؤثر مما والقصور ، 

في إنتاجها يتم ال األساسية الغذائية العناصر هذه ألن والبيوتين ، والنياسين د فيتامين باستثناء األساسية ، 

أن يمكن الغذائي. النظام خالل من والمعادن الفيتامينات معظم على الحصول يجب وبالتالي ، أجسامنا. 

احتياجات تلبية في طفيف بشكل المعالجة الكاملة األطعمة من وصحي متوازن غذائي نظام اتباع يساعد 

عدم حاالت في وضرورية مفيدة المكمالت تكون قد ذلك ، ومع األصحاء. البالغين لمعظم الدقيقة المغذيات 

الغذائية ، االحتياجات زيادة أو   /ووالرشاقة ،  ، )الطعامتناول في إرضائهم يصعب الذين (المدخول كفاية 

المكثف.أو الحجم عالي والتدريب والمرض ، اإلصابة ، مثل 

فيتامينات
الفيتامينات الماء. في للذوبان وقابلة الدهون في تذوب مجموعتين: إلى الفيتامينات تصنيف يمكن

على الماء في تذوب التي الفيتامينات تشتمل ك. هـ ، د ، أ ، فيتامينات هي الدهون في للذوبان القابلة 

ب.فيتامينات من كبيرة ومجموعة ج فيتامين 

الدهونفي تذوب فيتامينات

الليمفاوي الجهاز عبر ينتقلون واالمتصاص. للهضم دهوناً الدهون في تذوب التي الفيتامينات تتطلب

تعبئتها إعادة يتم حيث الكبد ، إلى الدهون في تذوب التي األخرى الغذائية العناصر مع وينتقلون 

في تذوب التي الفيتامينات تخزين يمكن األخرى. واألنسجة األعضاء على توزيعها وإعادة الدهنية بالبروتينات 

يومي. أساس على الغذائي النظام في عام بشكل ضرورية ليست وهي الدهنية ، واألنسجة الكبد في الدهون 

لهذه الجيدة الغذاء ومصادر األساسية ووظائفها الدهون في تذوب التي الفيتامينات 9-15 الجدول يسرد 

الغذائية.العناصر 

الدهونفي للذوبان قابلة فيتامينات 9-15 جدول

الدهونفي للذوبان قابل

فيتامين

الطعاممصادراألساسيةاألدوار

الشبكية على الحفاظ (الرؤية ◆أ

)وصحتها
الخارجية البطانة (الظهاري التجدد ◆

)والجلدالدموية واألوعية لألعضاء 

الجينيالتعبير ◆

المناعةوظيفة ◆

نمو ◆

والكبدالبيض صفار ◆

موحلة وخضراء برتقالية خضروات ◆

جزر ،(

الحلوةوالبطاطا اليقطين

والسلق والمشمش ، الجوز ، قرع

والكرنب واللفت ، السويسري ، 

)األخضر

الكالسيومامتصاص ◆د

(درقية الجار الغدة هرمون تنظيم ◆
مستويات في يتحكم هرمون 

)الكالسيوم
المناعةوظيفة ◆

الجينيالتعبير ◆

shالدهنية ◆
البيضصفار ◆

ألبان ◆

لألكسدةالمضاد النشاط ◆ه

الخليةعلى الحفاظ (

)بنية
للحمض التأكسدي الضرر منع ◆

النووي

والزيوتوالبذور المكسرات ◆

القمحجرثومة ◆

الكانوالزيت ◆

الشمسدوار بذور ◆

السبانخ ،(الداكنة الورقية الخضر ◆خثرةأو دموية جلطة ◆ك

-



السويسري ، السلق اللفت ،وامتصاصهاالعظام صحة ◆

)األخضرالخردل األخضر ، الكرنب 
بروكسلبراعم البروكلي ، ◆
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الماءفي للذوبان قابلة فيتامينات

والبيوتين 12 ب وفيتامين 6 ب وفيتامين الفوليك وحمض والنياسين والريبوافين الثيامين ب: وفيتامين ج فيتامين الماء في للذوبان القابلة الفيتامينات تشمل

الغذائية.العناصر لهذه الجيدة الغذاء ومصادر األساسية ووظائفها الماء في للذوبان القابلة الفيتامينات 9-16 الجدول يسرد البانتوثنيك. وحمض 

الماءفي للذوبان قابلة فيتامينات 9-16 جدول

الماءفي ذوبان

فيتامين

الطعاممصادراألساسيةاألدوار

األكسدةمضادات ◆ج

الكوالجينتخليق ◆

المناعةدعم ممكن ◆

الحمضيات ، وخاصة والخضروات ، الفواكه معظم ◆

والتوت األكاي ، وتوت والشمام ، والفراولة ، والكيوي ، 

البريوالتوت البري ، 

األحمر ، الفلفل القرنبيط ، القرنبيط ، (الخضار بعض ◆

)البطاطس

الطاقةاستقالب ◆)1ب (الثيامين

القلب في تدهور أو التهاب (بري البري مرض من الوقاية ◆

)واألعصاب

المنتجات (الخنزير ولحم والشيش والدواجن اللحوم معظم ◆

)الحيوانية

محمصةحبوب ◆

الطاقةاستقالب ◆)2ب (ريبوافين

زوايا في صغيرة تشققات أو التهاب (التشقق من الوقاية ◆

)الفم

ألبان ◆

الحيوانيةالبروتينات معظم ◆

األربعينالحبوب ◆

الطاقةاستقالب ◆)3ب (النياسين

والتهاب واإلسهال الخرف (البالجرا مرض من الوقاية ◆

)الجلد

الحيوانيةالبروتينات معظم ◆

األربعينالحبوب ◆

والبقولياتالفاصوليا ◆

الطاقةاستقالب ◆)6ب (البيريدوكسين

األمينيةاألحماض وتفريغ نقل ◆

النياسينإلى التربتوفان تحويل ◆

الحيوانيةالبروتينات معظم ◆

األربعينالحبوب ◆

والبقولياتالفاصوليا ◆

الريبيالنووي والحمض النووي الحمض تخليق ◆)9ب (الفوليك حمض

الحمراءالدم خاليا تخليق ◆

في خلقية عيوب (العصبي األنبوب عيوب من الوقاية ◆

)الشوكيالنخاع أو الدماغ 
السرطانمن الوقاية في دور ◆

الطاقةاستقالب ◆

السويسري ، السلق السبانخ ، (الخضراء الورقية الخضار ◆

 ،)األخضرالكرنب الخردل ، اللفت ، 

الهليوننبات

البرتقال ◆

البرتقالعصير ◆

الطاقةاستقالب ◆)12ب (كوباالمين

الريبيالنووي والحمض النووي الحمض تخليق ◆

العصبإشارات ◆

المثيلةتفاعالت ◆

)األلبانومنتجات والشيش والدواجن اللحوم (الحيوانية البروتينات ◆

الغذاءخميرة ◆

الطاقةاستقالب ◆)(B7البيوتين

)الشعرالجلد ، األظافر ، (الهيكلية البروتينات تخليق ◆
صغيرةكميات على األطعمة معظم تحتوي ◆

صغيرةكميات على األطعمة معظم تحتوي ◆الطاقةاستقالب ◆)5ب (البانتوثينيك حمض
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البروتين من نوع هو الكوالجين لألكسدة. المضاد والنشاط الكوالجين توليف هي ج لفيتامين األساسية األدوار

المزمنة الحشمة تؤدي أن يمكن تركيبته. في أساسي عنصر سي فيتامين واألربطة. واألوتار الجلد في موجود 

األنسجة. تمزق إلى يؤدي الذي الكوالجين انهيار عن تنتج والتي اإلسقربوط ، تسمى حالة إلى الفيتامين لهذا 

والحمض الخاليا لبطانات الحرة والجذور المؤكسدة األضرار لتحييد لألكسدة كمضاد أيضاً ج فيتامين يعمل 

الدهنية.والبروتينات الريبي النووي والحمض النووي 

الدم خاليا تخليق في رئيسياً دوراً المجموعات إحدى تلعب مجموعتين. إلى ب فيتامينات تصنيف يمكن

السكر تحلل مثل الطاقة ، إنتاج مسارات في مهم دور لها والتي الطاقة ، استقالب ومجموعة  )(RBCالحمراء 

الفوليك حمض الحمراء الدم كرات تخليق في المشاركة ب فيتامينات تشمل . )كريبس(كوري ودورة 

(الدم فقر من مختلفة أنواع إلى الفيتامينات هذه في النواقص تؤدي أن يمكن . B12و  B6والفيتامينات 
حمض يلعب الحمراء. الدم كرات تخليق كفاية عدم بسبب  ء)الحمراالدم كرات أو الهيموجلوبين نقص 

عيوب (العصبي األنبوب عيوب من الوقاية في مهم إنه . RNAو  DNAتخليق في مهماً دوراً أيضاً الفوليك 

استقالب مجموعة تشمل . )2011Duthie ، (السرطان من معينة وأنواع  )الشوكيالنخاع أو الدماغ في خلقية 

والفيتامينات البانتوثنيك ، وحمض والبيوتين ، والنياسين ، والريبوافين ، الثيامين ، ب لفيتامينات الطاقة 

B6  وB12.

الرياضي واألداء والخمول واالرتباك التعب في هذه ب فيتامينات في االنحرافات تتجلى أن يمكن

هذا نطاق خارج خطورة أكثر صحية نتائج الفيتامينات هذه من الشديدة للحاالت يكون أن يمكن الضعيف. 

النص.

المعادن
-الرئيسيةالمعادن -

يمكن التغذية ، منظور من والحيوانية. النباتية األطعمة من كل في عليها العثور يمكن مركبات هي المعادن

وهي أكبر بكميات الجسم في موجودة الرئيسية المعادن الوالتابعة. الرئيسية فئتين: في المعادن تصنيف 

الكالسيوم تشمل الرئيسية المعادن . نادرةمعادن بـ مقارنة ًالغذائي النظام في أكبر بكميات أيضاً مطلوبة 

الحديد تشمل والتي النزرة ، المعادن والكبريت. والكلوريد والبوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم والفوسفور 

في بكثير أقل بكميات مطلوبة والموليبدينوم ، واليوريد والكروم والمنغنيز واليود والسيلينيوم والنحاس والزنك 

الهيكلي للتطور ضرورية لكنها حرارية ، سعرات أي المعادن توفر ال الفيتامينات ، مثل الغذائي. النظام 

اليومية المتطلبات على العثور يمكن . )و9-918-17 الجداول (الغذائي التمثيل عمليات من العديد وتنظيم 

للطب ، الوطنية األكاديمية قبل من به الموصى النحو على العمرية ، الفئات لمختلف والمعادن للفيتامينات 

والطب.والهندسة للعلوم الوطنية األكاديميات موقع في 

-نادرةمعادن -

معرفتكامتد -

أساسي بشكل ويوجدان اإلنسان جسم في أكبر بكميات والفوسفور الكالسيوم يوجد الرئيسية ، المعادن من

المعادن من كافية كميات المتوازن الصحي الغذائي النظام يوفر العظمي. والهيكل العظام أنسجة في 

أو االحتياجات ، زيادة أو المدخول ، كفاية عدم حاالت في الناس. معظم احتياجات لتلبية والنادرة الرئيسية 

المكمالت.تناول الضروري من يكون قد الغذائي ، االمتصاص ضعف 

9-17الجدول الرئيسية المعادن

رئيسي

المعدنية

الطعاممصادراألساسيةالوظائف

العظمصحة ◆الكالسيوم

عضلة ◆

التقلص

العصبإشارات ◆

خثرةأو دموية جلطة ◆

تنظيم ◆

الدمضغط

المناعةوظيفة ◆

ألبان ◆

الهند ، جوز صويا ، لوز ، (األلبان من خالي حليب ◆

)شوفانأرز ، قنب ، 
والخردل والكرنب السبانخ (الورقية الخضراوات ◆

)والبروكلي
السلمون السردين ، (بالعظام السمك ◆

)بالعظامالمعلب 
مدبوغبرتقال عصير ◆

قمة ⇧

-
-



العظمصحة ◆الفوسفور

مثل (الخلية هيكل ◆

)الفوسفوريةالدهون 
◆ RNA  وDNA

إنتاج

القاعديالحمضي التوازن ◆

صيانةاعمال

ومنتجات والشيش والدواجن اللحوم (الحيوانية البروتينات ◆

)األلبان

والبقولياتالفاصوليا ◆

الحبوبكل ◆

كاكاو ◆

الكوال ◆

أنزيم ◆المغنيسيوم

الغذائيالتمثيل كثير

تفاعالت

العضالتاسترخاء ◆

ATPتخليق ◆
البروتينتخليق ◆

المناعةوظيفة ◆

العصبإشارات ◆

الخضراءالورقية الخضار ◆

والبذورالمكسرات ◆

أفوكادو ◆

بحريةمأكوالت ◆

الداكنةالشوكوالته ◆

والسوائل ◆صوديوم

بالكهرباء

الرصيد

العصبإشارات ◆

عضلة ◆

التقلص

الطعامملح ◆

بحريةمأكوالت ◆

الخضرواتبعض في طبيعي بشكل تحدث ◆

المعبأةأو المعلبة أو المصنعة األطعمة ◆

والسوائل ◆البوتاسيوم

بالكهرباء

الرصيد

العصبإشارات ◆

عضلة ◆

التقلص

داكنةاوراق ذات خضروات ◆

الموز في أعلى كميات (والخضروات الفواكه معظم ◆

والبطيخ والبطاطس واألفوكادو والمشمش 

)والبرقوق
والحبوباأللبان ومنتجات اللحوم في صغيرة كميات ◆

والسوائل ◆كلوريد

بالكهرباء

الرصيد

الهيدروكلوريكحامض ◆

إنتاج

)المعدة(

الطعامملح ◆

المصنعةاألطعمة ◆

فيمكون ◆كبريت

الهيكلي

الشعر ،(البروتينات

)واألظافرالجلد

اللحوم ، البيض ، (البروتينية األطعمة معظم في ◆

)البقولياتالمكسرات ، الحليب ، الدواجن ، 

قمة ⇧
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9-18الجدول النادرة المعادن

أثر

المعدنية

الطعاممصادراألساسيةالوظائف

الحمراءالدم كرات في الهيموجلوبين من كجزء األكسجين وإطالق نقل ◆حديد

الطاقةاستقالب ◆

والدواجن اللحوم (الحيوانية البروتينات ◆

)والبطلينوس
والفاصولياالبقوليات ◆

داكنةاوراق ذات خضروات ◆

المدعمةوالحبوب السكر دبس ◆

البروتين تخليق ذلك في بما الغذائي ، التمثيل عمليات من للعديد أنزيم ◆الزنك

والجينات

الجروحالتئام ◆

الذوقتصور ◆

المناعيالصحة ◆

الجنينوتطور الجنسي والنضج النمو ◆

)shالدواجن ، اللحوم ، (الحيوانية البروتينات ◆
شلش ◆

الحبوبكل ◆

الغذائيالتمثيل عمليات من للعديد أنزيم ◆نحاس

األيض ◆

الغذائيوالتمثيل الحديد امتصاص في دور ◆

اللحوم ◆

والفاصولياالبقوليات ◆

)الكاجوخاصة (والبذور المكسرات ◆
الحبوبكل ◆

بحريةمأكوالت ◆لألكسدةالمضاد النشاط ◆السيلينيوم

اللحوم ◆

بقوليات ◆

ينظم الذي  )الدرقيةالغدة هرمون (الدرقية الغدة هرمون من جزء ◆اليود

والتطوروالنمو والوزن الغذائي التمثيل 

بحريةمأكوالت ◆

باليودمدعم ملح ◆

األلبانمنتجات ◆

الغذائيالتمثيل عمليات من العديد في المساعد اإلنزيم ◆المنغنيز

وتطورهاالعظام نمو ◆

البقوليات ◆

الشوفاندقيق ◆

أسمرخبز ◆

الخضراءالورقية الخضار ◆

الحبوبكل ◆األنسولينهرمون مع بالتزامن الجلوكوز تنظيم ◆الكروم

كبد ◆

البيرةخميرة ◆

المكسرات ◆

الجبن ◆

واألسنانالعظام صحة ◆فلوريد

األسنانتسوس منع على يساعد ◆

الصنبورماء ◆

شاي ◆

البحريةالمأكوالت بعض ◆

والبقوليات الورقية الخضار وخاصة األطعمة معظم ◆الغذائيالتمثيل مسارات بعض في أنزيم ◆الموليبدينوم

والكبدوالحليب 

.2018Medicine Michigan ، من معدلة
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الترطيباستراتيجيات
من 60٪ حوالي وتشكل الحياة. الستمرار وحيوي أساسي غذائي عنصر الماء

لدى يكون وقد قليال ً، أقل نسبة النساء لدى يكون قد البالغين. أجسام معظم 

مخزون ارتفاع بسبب الجسم ماء من قليال ًأعلى نسبة الرجال بعض 

الجليكوجين.

يلي:ما منها الجسم ، في مهمة وظائف عدة الماء يخدم

الجسمحرارة درجة تنظيم ◆

الماءفي للذوبان القابلة المغذيات وتوزيع نقل ◆

الدمحجم على الحفاظ ◆

الزليليةّواألنسجة واألغشية المفاصل تزييت ◆

الصدماتامتصاص ◆

والسمومالفضالت إزالة ◆

Shutterstock.com  /شيمبراغاأونا

الوظيفة تدهور إلى يؤدي أن يمكن الخفيف الجفاف حتى المعرفية. العمليات وكذلك الفسيولوجية الوظائف من العديد الكافي غير السوائل تناول يضعف أن يمكن

وحوالي للنساء  ً)لترا2.7 (يومياً كوباً 11.5 حوالي هي والنساء الرجال لمعظم السوائل من بتناولها الموصى الكمية والمتمرنين. للرياضيين والتعافي األداء على ويؤثر 

الدافئ ، والطقس الطبيعية ، والرضاعة والحمل ، المرض ، مثل والظروف ، الظروف وبعض التمارين تؤثر أن يمكن . )2005الطب ، معهد (للرجال  ً)لترا3.7 (كوباً 15.5 

.)9-6الشكل (للعميل اليومية السوائل متطلبات على والنبات ، البروتين في الغذائية والزيادات واالرتفاع ، 

السوائلتناول توصيات 9-6 الشكل

معرفتكامتد -

الترطيب أجل من بالمياه الغنية األطعمة هذه الستهالك المبذول الجهد فإن العميل ، ترطيب حالة في يساهم قد المستهلكة األطعمة بعض في المائي المحتوى أن حين في

الحصر ، ال المثال سبيل على أدنى ، كحد ماء 90٪ على تحتوي التي الشائعة األطعمة بعض تتضمن ببساطة. الماء من كوب باستهالك مقارنة مضاعفاً جهداً يتطلب قد 

والطماطم.والكرفس والكوسا والخس والخيار والشمام الفراولة 

واألداءالماء

الخفيف المستوى وحتى الكافي ، غير للترطيب يكون أن يمكن المتعددة. السلبية اآلثار بسبب األداء ضعف عالمات الترطيب إلى يفتقرون الذين العمالء سيظهر

الرياضي:واألداء الجسم على التالية السلبية التأثيرات الجفاف ، من 

القلبضربات معدل زيادة ◆

الجسمحرارة درجة ارتفاع ◆

الملحوظالجهد معدل ارتفاع ◆

العضليالجليكوجين استخدام زيادة ◆

الدمحجم انخفاض ◆

القلبيالنتاج انخفاض ◆



الدمتدفق قلة ◆

)الحرارةدرجة وتنظيم (التعرق معدل انخفاض ◆
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التدريب قبل الكافي الترطيب أهمية تعزيز خالل من عمالئهم تثقيف البدنية اللياقة محترفي على يجب

من للتأكد التدريب وتعديل الجفاف أعراض على التعرف على أيضاً قادرين يكونوا أن يجب وبعده. وأثناءه 

لديهم الترطيب حالة تحديد يمكن األصحاء ، البالغين معظم في مناسب. بشكل السوائل مستويات معالجة 

على الداكنة الظالل تدل كاف ٍ؛ ترطيب إلى الباهت األصفر إلى جداً الخفيف البول يشير البول. لون خالل من 

.)9-7الشكل (أخرى طبية مشاكل أو كاف ٍغير ترطيب 

-الحرارياإلنهاك -

-شمسضربة -

-رياضيةمشروبات -

-الشوارد-

البوللون مخطط 9-7 الشكل

بفقد وعيا ًأكثر يكونوا أن إلى مكثفة تدريب أنظمة لديهم الذين العمالء يحتاج أن المرجح من ذلك ، ومع

فقد يؤدي أن يمكن بالجفاف. اإلصابة خطر لتجنب الجفاف معالجة في مجتهدين يكونوا وأن السوائل 

يجب السبب ، لهذا الجفاف. من بالفعل يعانون الذين أولئك تأثيرات مضاعفة إلى التدريب أثناء السوائل 

جلسات وبعد أثناء الترطيب إلى باإلضافة التمرين ، قبل كاف ٍبشكل الترطيب أهمية حول العمالء تثقيف 

الحرارياإلنهاك إلىالسوائل فقدان بسبب 4٪ من بأكثر الوزن فقدان يؤدي أن يمكن التمرين ، أثناء التمرين. 

من الوقاية تظل لذلك ، . )1991Noakes & Maughan ، (الشديدة الحاالت في والموت ، شمسضربة و 

أو مكثفة تدريبات يمارسون الذين العمالء يعتمد أال يجب قصوى. أهمية ذات التمرين وأثناء قبل الجفاف 

الموصى الترطيب بروتوكول يتبعوا أن يجب بل الترطيب ، حالة على كمؤشر العطش على التحمل رياضات 

.)9-19الجدول (المبين النحو على به 

هذاجرب -

Postevent  /التدريببعد الترطيب

(125٪ نطاق في ما لحدث التدريب بعد السوائل تجديد يكون بأن الحالية الرياضية التغذية إرشادات توصي
لعبة.أو تدريبية جلسة أثناء المفقود الوزن مقدار من  )مرة1.25 

32 الرياضي يستهلك أن يجب التدريب ، من الجسم وزن في  )كجم0.9 (رطل 2 خسارة هناك كان إذا أنه يعني هذا

.)أونصة32  =رطل 2 (الخسارة هذا لتعويض السوائل من  )لتر1.18 (أونصة 40  =1.25  ×أونصة 

الرياضيةوالمشروبات المرطبات

قد ذلك ، ومع الماء. إلى االنتقال مصدر أنها على العمالء من العديد إليها ينظر ما غالباً الرياضية المشروبات

اليوم. في ساعة من ألقل متوسطة إلى منخفضة بكثافة يتدربون الذين العمالء لمعظم ضرورية تكون ال 

طويلة فترات خالل للكربوهيدرات مصدر وتوفير الشوارد والسوائل لتجديد مصممة الرياضية المشروبات 

المكثف.التدريب من 

الترطيبتوصيات 9-19 الجدول

توقيتالترطيبتوصية

المشروبات أو الماء من  )مل500 (أونصة 16 ◆

الرياضية

الحدثقبل مساء ◆

الحدثصباح ◆

الحدثبدء قبل دقيقة 30-20 ◆)مل400-600 (أوقية 13-20 ◆

في خاصة (التمارين من دقيقة 10-15 كل ◆السوائلمن أوقية 12-16 ◆

)والرطبةالحارة المناخات 

-
-

-
-



في تكن لم ما (دقيقة 60 من أقل نشاط ◆ماء ◆

شديد تعرق مع أو   /ودافئة حرارة درجات 

مشروب تناول الضروري من يكون قد حيث 

)رياضي

إلكتروليت أقراص أو رياضي مشروب ◆

بالماءممزوجة 

درجات في تكن لم ما (دقيقة 90  >تمرن ◆

)شديدتعرق مع أو   /ودافئة حرارة 

فقده تم الذي الوزن مقدار ضعف 1.25 ◆

مباراةأو تدريبية جلسة خالل 

التدريب  /المباراةبعد ما ◆

2018.وآخرون ،  Kerksickمن بيانات
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من العديد جانب إلى والكايين ، األخضر الشاي مستخلص مثل منبهات ، على أيضاً بعضها يحتوي

الحاالت ، بعض وفي الجفاف ، معالجة تسهيل في مفيدة الرياضية المشروبات والمعادن. الفيتامينات 

لجلسات بالنسبة ساعة. من ألكثر يستمر الذي المطول التدريب أثناء الجليكوجين مخازن تجديد في تساعد 

أن المحتمل فمن ضئيالً ، أو منخفضاً التعرق يكون عندما خاصة ًساعة ، عن تقل التي األقصر التدريب 

وقد السكر من كبيرة كميات على الرياضية المشروبات بعض تحتوي السوائل. لتجديد كافيا ًالماء يكون 

التدريب حجم كان إذا للفرد الغذائي النظام في الزائدة الحرارية للسعرات ضروري غير مصدراً تكون 

منخفضاً.

-الضغطنقص -

-التوترمساوي -

-التوترمفرط -

من مختلفة بتركيبات اليوم السوق في المتوفرة المتنوعة الرياضية المشروبات من العديد هناك

واإللكتروليتات.الكربوهيدرات 

تركيز على بناء ًالتوتر مفرط أو ، التوترمساوي و الضغطنقص الرياضية المشروبات تكون أن يمكن

تركيز على التوتر منخفضة المشروبات تحتوي . )9-20الجدول (المحلول في والكربوهيدرات اإللكتروليتات 

الملح من مماثل تركيز لها التوتر متساوية المشروبات اإلنسان. بجسم مقارنة واإللكتروليتات الملح من أقل 

من أعلى تركيزات على تحتوي التوتر مفرطة المشروبات اإلنسان. جسم في الحال هو كما واإللكتروليتات 

معظم التوتر. منخفضة أو التوتر متساوية المحاليل من أكبر بسرعة امتصاصها يتم واإللكتروليتات ؛ الملح 

الحلول تكون قد ذلك ، ومع التوتر. متساوية أو التوتر منخفضة حلول إما السوق في الرياضية المشروبات 

معينة.ظروف ظل في مناسبة التوتر مفرطة 

على البدنية اللياقة اختصاصيو يؤكد أن يجب واألداء. والتدريب المثالية للصحة ضرورياً الكافي الترطيب يظل

والحفاظ الدم ، لتدفق السائل للسائل الفسيولوجية األهمية إبراز مع العمالء ، جميع مع الترطيب أهمية 

عدم يؤثر أن يمكن واألداء. التدريب وأهمية الفضالت ، من والتخلص الدم ، وحجم الجسم ، حرارة درجة على 

من أعلى ومعدل الجسم ، حرارة درجة ارتفاع إلى ويؤدي التدريب كثافة على التدريب قبل الترطيب كفاية 

وحجمه. التدريب كثافة على الحفاظ في صعوبة أيضاً العمالء يجد قد القلبي. النتاج وزيادة المبذول ، المجهود 

وتعزيز والكهارل السوائل فقد الستبدال التدريب بعد وما التمرين أثناء الترطيب على التأكيد أيضاً يجب 

لألداء تدريب أو الحجم كبير تمرين في يشاركون الذين العمالء مع سيما ال التدريب ، جلسات من التعافي 

الرياضي.

9-20الجدول الرياضية المشروبات

األنسباالستخدامالرياضيالمشروب نوع

استبدال من أكبر أولوية السوائل تجديد يعتبرالضغطنقص

اإللكتروليتأو الكربوهيدرات 

دقيقة60 من أكثر األنشطة تدومالتوترمساوي

والكهارلالسوائل في معتدلة خسائر

معتدلعرق

دقيقة60-90 من ألكثر تستمر ومكثفة الحجم عالية تدريباتالتوترمفرط

والكهارلالسوائل في كبيرة خسائر

شديدعرق

مقابل (والكهارل الكربوهيدرات الستبدال أعلى أولوية

)فقطالسوائل استبدال 

معرفتكامتد -

من أعلى تركيز وبالتالي واإللكتروليتات ، األمالح من أعلى تركيز على التوتر مفرطة الرياضية المشروبات تحتوي

أن يمكن التوتر. منخفضة أو التوتر متساوية المحاليل من أكبر بسرعة أيضاً امتصاصها يتم الجسم. سوائل 

كان إذا األفراد. بعض لدى الهضمي الجهاز اضطراب إلى السريع االمتصاص ومعدل العالي التركيز يؤدي 

التوترتخفيف أو التوتر متساوي رياضياً مشروباً فاستخدم قلق ، مصدر الهضمي الجهاز اضطراب 

-
-

-



التأثيرات.هذه من الرياضي المشروب يخفف قد
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-)(BMRاألساسي األيض معدل -التغذيةاستراتيجيات

عوامل على يؤثر أن يمكن الذي حياته وأسلوب الجيني دوره عميل لكل أن في غيره عن عميل كل يختلف

إلى والميل والوزن والطول للجسم العام والتكوين )(BMRاألساسي األيض معدل ذلك في بما مختلفة ، 

مقارنة ًأكبر بسهولة اكتسابه أو الوزن فقدان يمكنهم أنه األفراد بعض يجد قد إنقاصه. أو الوزن اكتساب 

تؤثر متعددة عوامل هناك أن مالحظة المهم ومن البنية ، أو العمر أو الوزن أو الطول نفس من باآلخرين 

والوزن.الوزن إدارة من كل في 

)هرموني(الصماء الغدد -
االضطرابات

-

-الحراريةللديناميكا األول القانون -

الوزنإدارة على تؤثر التي العوامل

فإن ذلك ، ومع عليها. ويؤثر الوزن إدارة على العميل قدرة على تؤثر التي العوامل أحد الجيني التأثير يعتبر

مهمة. أدواراً أيضاً تلعب واألدوية والهرمونات ، والنوم ،  ، )الغذائيالنظام (الطاقة وتناول البدني ، النشاط 

إنقاص إلى يتطلعون الذين العمالء مع العمل عند االعتبار في ذلك وضع البدنية اللياقة محترفي على يجب 

أكبر. بسهولة تعديلها يمكن والنوم ، البدني والنشاط الغذائي النظام مثل العوامل ، بعض زيادته. أو الوزن 

الوزن على ملحوظ بشكل تؤثر قد واألدوية ،  )الهرمونية(الصماء الغدد اضطرابات مثلآخرين ، فإن ذلك ، ومع 

مؤهل.طبي أخصائي إلى اإلحالة تتطلب وقد 

الحراريةالديناميكا قانون

األكثر العامل يكون ربما بأنه البعض يجادل قد الوزن ؛ إدارة على تؤثر التي العوامل أحد الطاقة تناول يعتبر

القانون الإنقاصه. أو الوزن لزيادة سواء الوزن ، إدارة في رئيسي مكون بالتأكيد فهو النظر ، بغض أهمية. 

يمكن ال  ، )9-8الشكل (نظام في الطاقة تدمير أو إنشاء يمكن ال أنه على تنص الحرارية للديناميكا األول 

.)2012al.  et Hall ،(آخر إلى شكل من إال تحويلها 

الجسمداخل الطاقة تحويل 9-8 الشكل

-
-

-
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على كوقود. الجسم في المخزنة الطاقة استخدام فسيتم الطاقة ، إنفاق من أقل الطاقة استهالك كان إذا

األساسي المفهوم هذا يزال ال واكتسابه ، الوزن فقدان حول المقترحة النظريات من العديد من الرغم 

الوزن زيادة وتتطلب الحرارية ، السعرات من قدراً الوزن فقدان يتطلب األساسي. المستوى على صحيحاً 

الفرد. يتناولها التي والمشروبات األطعمة ونوعية لكمية األول المقام في الطاقة استهالك يخضع فائضاً. 

مثل األخرى ، األطعمة الطاقة. تناول زيادة في تساهم أن ويمكن الحرارية السعرات كثيفة األطعمة بعض 

أقل أيضاً ولكنها مغذية فقط ليست والفاكهة ، والخضروات الكاملة والحبوب الدهون من الخالية البروتينات 

السكريات علىتحتوي التي النضج شديدة األطعمة من العديد من الحرارية السعرات حيث من كثافة 

أن حين في حرارية ، سعرة 45 حوالي على العادي البرتقال يحتوي المثال ، سبيل على والدهون. المضافة 

حرارية.سعرة 500 إلى 200 عن يزيد ما على يحتوي أن يمكن  )والحجمالوصفة حسب (البرتقال عصير 
-المضافةالسكريات -

-إشباع-

األطعمة كامل غذائي نظام في  )الحراريةالسعرات (اإلجمالية الطاقة مدخول أن الدراسات بعض وجدت

تميل . )2019al. et Hall ،؛ 2010Wright & Barr ،(االنخفاض إلى يميل المصنعة األطعمة حمية مقابل 

األطعمة معظم من المضافة السكريات في وأقل والبروتين البروتين في أعلى تكون أن إلى الكاملة األطعمة 

والحبوب الدهون من الخالية البروتينات مثل الكاملة ، األطعمة لالكتظاظ. محتمل سبب وهو المصنعة ، 

هذا أخرى ، مرة المصنعة ؛ األطعمة من العديد من اشباعأكثرأيضاً تكون قد والخضروات ، والبقوليات الكاملة 

على العمالء تشجيع يكون قد والنضارة. النكهة بسبب وأيضاً والبروتين البروتين من العالي المحتوى بسبب 

إحدى الغذائي نظامهم في المعالجة عالية األطعمة من الحد مع الكاملة األطعمة من أكبر كمية اختيار 

عندما الزائدة. الطاقة تناول وتجنب الحرارية السعرات توازن على الحفاظ في لمساعدتهم اإلستراتيجيات 

وزن يظل ثم للعميل ، الطاقة استهالك إجمالي يعادل  )(TDEEاليومية الطاقة نفقات إجمالي الفرديكون 

معادلة جانبي على واألدوية والنشاط التمرين وعدم والهرمونات النوم مثل عوامل تؤثر تغيير. دون الجسم 

الطاقة.

الطاقة نفقات إجمالي -

)(TDEEاليومية 
-

النومقلة

كل النوم من ساعات 9 إلى 7 بين ما على بالحصول عاماً 64 و 18 بين أعمارهم تتراوح الذين البالغون ينُصح

بهذه يلتزمون ال البالغين من العديد فإن ذلك ، ومع . )2015Foundation Sleep National ،(ليلة 

في البالغين ثلث من أكثر أن منها والوقاية األمراض على السيطرة مراكز أفادت 2016 ، عام في اإلرشادات. 

والوقاية األمراض على السيطرة مراكز (منتظم بشكل النوم من كاف ٍقسط على يحصلون ال المتحدة الواليات 

2015 ،  ؛ 2012al.  et Stranges ،(العالم أنحاء جميع في أيضاً مماثلة اتجاهات تحدث . )2016منها ، 

Bracke & Straat de Van( . خطر من يزيد أن يمكن الكافي غير النوم أن الدراسات من العديد أظهرت

وداء الدماغية ، والسكتة الدموية ، واألوعية القلب أمراض مثل المزمنة ، األمراض من بالعديد اإلصابة 

.)2017Wright & McHill ، (والسمنة 2 ، النوع من السكري 

-
-

-
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سلباً يؤثر النوم من المزمن الحرمان أن هو بالسمنة اإلصابة خطر بزيادة النوم من الحرمان ارتباط أسباب أحد

غير النوم من ليال عدة بعد أنه الدراسات من العديد أظهرت الجسم. في والشبع الشهية هرمونات على 

في أعلى جريلين الجوع هرمون مستويات انخفاض  YYالببتيد الشبعهرمون مستويات ترتفع الكافي ، 

أن أيضاً الدراسات بعض تظهر . )2018Cauter Van & Reutrakul ،  ؛ 2017al.  et Hibi ،(المشاركين 

. )2017وآخرون ، الخطيب (التالي اليوم في الحرارية السعرات تناول زيادة في يساهم أن يمكن النوم ضعف 

إلى 7 على الحصول على العمالء تشجيع يظل الوزن. إدارة على ضار تأثير النوم لقلة يكون أن يمكن وبالتالي ، 

وتكوين بالوزن المتعلقة أهدافهم تحقيق على مساعدتهم في مهماً عامال ًبها الموصى النوم من ساعات 9 

الجسم.

-YYالببتيد -

-جريلين-

-الدرقيةالغدة قصور -

-كوشينغمتالزمة -

تكيس متالزمة (-المبايضتكيس متالزمة -

)المبايض الصماءالغدد اضطرابات

 ، )الهرمونية(الصماء الغدد واضطرابات اضطرابات من بالعديد أيضاً تتأثر الوزن فقدان وصعوبة الوزن زيادة

تشمل الوزن. في تغييرات تحقيق الفرد على الصعب من تجعل أو عميل أي وزن على تؤثر أن يمكن والتي 

وكوشينغمتالزمة و الدرقيةالغدة قصور الوزنزيادة إلى عادة ًتؤدي التي الصماء الغدد اضطرابات من العديد 

يسبب البنكرياس في ورم (األنسولين وورم ، )المبايضتكيس متالزمة (الكيسات المتعدد المبيض متالزمة 

األساسية الطبية المشكلة عالج يعالج ما عادة ً. )2003Sunyer-Pi & Kokkoris ، ( )الزائداألنسولين إنتاج 

زيادة في تساهم قد طبية مشكلة من يعاني العميل كان إذا بنجاح. وزنه بإدارة للفرد السماح مع الوزن زيادة 

وغذائية.طبية إرشادات على للحصول  RDأو   /وطبي أخصائي إلى إحالته فيجب فقدانه ، أو الوزن 

األدوية

منع وحبوب العقلية ، والمؤثرات للقلق ، المضادة واألدوية االكتئاب ، مضادات مثل األدوية ، من العديد

ترتبط زيادته. أو الوزن لفقدان الفرد ميل على أيضاً تؤثر أن يمكن بريدنيزون ، مثل والمنشطات الحمل ، 

2011al.  et Hert De ،(النفسية األدوية باستخدام خاص بشكل الغذائي التمثيل تنظيم وعدم الوزن زيادة 
هذه أن يبدو . )2015وآخرون ،  (Himmerichاالكتئاب مضادات وبعض  )2015Vieweg & Hasnain ،  ؛ 

في تساهم قد وكلها البدني ، النشاط مقدار على أيضاً تؤثر وقد والدهون الجلوكوز استقالب تعطل األدوية 

الوزن.زيادة 

واحتباس الشهية زيادة خالل من الوزن زيادة في أيضاً بريدنيزون ، مثل الكورتيكوستيرويدات ، تساهم

الحمل موانع يتناولون الذين العمالء يكون قد . )تاريخبدون فرانسيسكو ، سان كاليفورنيا ، جامعة (السوائل 

أي يتناولون الذين العمالء إحالة يجب الهرمونية. التقلبات بسبب الوزن لتغيرات عرضة أيضاً الفموية 

  /وطبي أخصائي إلى فقدانه أو الوزن زيادة من ويعانون هرمونية أدوية أو كورتيكوستيرويد أو عقلية مؤثرات 

 RDأو   /وطبي أخصائي إلى إحالتهم أيضاً يجب األدوية. ومراجعة الوزن إلدارة القلب أمراض أخصائي أو 

.tnessألخصائي الممارسة نطاق خارج يقع تقييمها ألن الغذائي ، ونظامهم أدويتهم لمراجعة 

األيض

الطاقة توفير خاللها من يتم التي الحية الخاليا في الكيميائية التغيرات طريق عن األيض تخفيف يمكن

يمكن أوسع ، بعبارات . )و ، "الغذائيالتمثيل ("الجديدة المواد استيعاب ويتم الحيوية ، واألنشطة للعمليات 

التمثيل إلى يشُار ما غالباً اإلنسان. جسم مثل الحي ، للكائن الطاقة استخدامات لكل تراكماً اعتباره 

الراحة ، أثناء يحرقونها قد التي الحرارية السعرات عدد وهو للفرد ، األساسي األيض معدل أنه على الغذائي 

في الطاقة متطلبات من األساس في األساسي األيض معدل يعتبر الطعام. تناول أو البدني النشاط خارج 

الخلوية ، واإلشارات والهضم ، التنفس ، مثل البدني ، النشاط خارج البيولوجية العمليات لتغذية الجسم 

النشاط حاالت باستثناء األكبر ، يكون ما وعادة للفرد  TDEEمكونات أحد هو أيضاً ، الميتوكوندريا. ونشاط 

الفائق.التحمل أحداث مثل الرياضية ، التمارين أو والمطول ، الشاق البدني 

-
-

-
-

-
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تمرينغير نشاط -معرفتكامتد -

)(NEATالحراري التوليد
-

.TEFو البدني والنشاط  TDEE: BMRمكونات تشمل

التمريننشاط -

)(EATالحراري التوليد
-

، )(NEATالتدريبي غير للنشاط الحراري التوليد من مزيد إلى البدني النشاط من الطاقة نفقات تقسيم يمكن

وهو ، )(EATالحراري النشاط ممارسة و المنظم ، التمرين خارج اليومية األنشطة خالل من الطاقة إنفاق وهو 

المنظم.التمرين خالل من الطاقة إنفاق 

-التكيفيالحرارة توليد -

هرمون الدرقية الغدة هرمون أيضاً وينظمه الجسم حجم حسب كبير حد إلى للفرد األساسي األيض معدل يتحدد

متغيرة  TEFو  NEATو  EATفإن ذلك ، ومع األخرى. الهرمونات من العديد إلى باإلضافة الدرقية ، الغدة 

الغذائي.النظام تكوين في والتالعب النشاط نقصان أو زيادة خالل من تغييرها ويمكن 

والهرمونات ، العضلية الكتلة وكمية والوزن والطول العمر مثل بعوامل يتأثر األساسي األيض معدل ألن نظراً

زيادة يمكنني هل العمالء ، يسأل قد السن. في الفرد تقدم مع أيضاً يتغير وقد آلخر فرد من يختلف فسوف 

خالل من األساسي األيض معدل زيادة الممكن من محدودة. بدرجة ولكن نعم الجواب لدي؟ الغذائي التمثيل 

يكون قد العضالت كتلة زيادة أن الدراسات بعض أظهرت ولكن العضالت ، كتلة وبناء المقاومة على التدريب 

 ،(ndراحة حالة في الجسم يكون عندما المحروقة الحرارية السعرات عدد زيادة على فقط هامشي تأثير لها 

Kravitz & Kinucan( . من كل زيادة خالل من الطاقة إنفاق إجمالي على أكبر تأثير تحقيق يمكنEAT  و

NEAT ،  العضلية الكتلة زيادة للعمالء. التأثير هذا على الضوء تسليط في التكنولوجيا متخصصو يرغب وقد

تناول من يزيد بدوره وهذا البدني ، النشاط أثناء الطاقة من الجسم احتياجات من تزيد ألنها إيجابي ، تأثير لها 

الوزن إدارة استراتيجيات ستعمل األساسي ، األيض معدل زيادة على التركيز من بدال ًوالشراب. الطعام 

من كل (األخرى البدنية واألنشطة المقاومة على التدريب مع الحرارية السعرات تناول موازنة على الفعالة 

المنشود.الهدف لتحقيق  )الرياضيةغير واألنشطة التمارين 

التكيفيالحراري التوليد

التغيرات بسبب الطاقة ، إنفاق في والتغيرات األيضية التكيفات أنها على وصفها يمكن التكيفي الحرارة توليد

على األفراد من العديد قدرة عدم لشرح يستخدم ما غالباً . )2013al.  et Camps ،(الطاقة مدخول في 

 & 2010Leibel ، (الحرارية السعرات تناول في المستمر االنخفاض من الرغم على الوزن إنقاص 
Rosenbaum( . أكبر أنه يبدو والذي الوزن ، لخسارة المصاحب الطاقة استهالك انخفاض إلى اإلشارة وتجدر

انخفاض إلى أساساً ترجع العوامل هذه أن يبدو ولكن التأثير ، هذا في عوامل عدة تساهم قد المتوقع. من 

 ؛ 1995al.  et Leibel ،(الجسم كتلة انخفاض أو   /والحرارية السعرات تناول وانخفاض البدني النشاط 

، 2008al.  et Rosenbaum 2014 ، ؛al.  et Trexler( . ، استهالك في انخفاض توقع يمكن وبالتالي

األيضية ؛التكيفات بسبب الوزن فقدان مع الطاقة 

تدريبيةنصيحة -

سعرات إلى عادة ًاألفراد سيحتاج أخرى ، بعبارة أيضاً. الطاقة من متطلباتهم تتغير الوزن ، الناس يفقد عندما

أن  )كجم113 (رطال 250ً يزن لشخص يمكن المثال ، سبيل على الجديد. الجسم وزن على للحفاظ أقل حرارية 

نفسه الشخص هذا فقد إذا ولكن الجسم. وزن على للحفاظ الحرارية السعرات من محددة مجموعة يستهلك 

الجديد ، جسمه وزن على للحفاظ للفرد الحرارية السعرات متطلبات فإن  ، )كجم79 (رطال 175ً اآلن ووزنه وزنه 

بشكل الوزن إنقاص إلى يسعون الذين لألفراد مهم اعتبار هذا أقل. عادة ًيكون النشاط ، مستوى نفس على 

دائم

-
-

-



الوزنإدارة على تؤثر التي العوامل
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-المكوناتقائمة -الطعامملصقات

تساعد أن يمكن الغذائي ؛ والمحتوى المكونات عن مهمة معلومات المنتجات على األغذية ملصقات تنقل

أهدافهم في الغذائية المواد بها تساهم التي الطرق حول مستنيرة قرارات اتخاذ على العمالء الملصقات 

مقارنة على العمالء وتفسيرها الغذائية الملصقات قراءة على القدرة تساعد أن يمكن والعقلية. التغذوية 

عام ، بشكل ولكن آخر ، إلى بلد من قليال ًاألغذية ملصقات تختلف قد الصحية. الخيارات واختيار المنتجات 

المصنعة الشركة واسم العبوة ، في الواردة والكمية المنتج ، اسم التالية: المعلومات منها كل يتضمن 

. )لوجةالتغذية معلومات باسم غالباً إليها يشار (التغذية حقائق وملصق المكونات ، وقائمة وعنوانها ، 

هذه استخدام يمكن معين. منتج داخل الغذائية المعلومات جميع التغذية حقائق ملصق يعرض 

للفرد.الغذائي النظام في للمنتج الغذائية المساهمة تقييم إلى باإلضافة المنتجات لمقارنة المعلومات 

-التغذيةحقائق لوحة -

-الوجبةحجم -

األمريكيةالطعام ملصقات

جنباً العبوة ، ظهر على المعبأة األطعمة على التغذية حقائق ملصق عرض يتم ما عادة ًالمتحدة ، الواليات في

ومنتجات البيض المنتج: في متضمنة للحساسية مسببات أي حول وبيان المكونات قائمة مع جنب إلى 

تكون أن المرجح من للمستهلكين ، بالنسبة ذلك. إلى وما السوداني والفول الصويا وفول والقمح األلبان 

المكونات.وقائمة التغذية حقائق ملصق هما الطعام ملصق في إفادة األكثر السمتان 

التغذيةحقائق لوحة

لحصة غذائية معلومات يوفر المعبأة األطعمة على التغذية حقائق لوحة المتحدة ، الواليات في

.)9-9الشكل (المنتج من محددة 

)المتحدةالواليات (التغذية حقائق ملصق 9-9 الشكل

الحصص تشير . الحصةحجم و حاوية لكل الحصص وهما مراجعتها يجب التي المعلومات من نوعان هناك

مبلغ هو الحصة حجم المحدد. الحصة حجم على بناء ًالعبوة ، في المقدمة المنتج حصص عدد إلى حاوية لكل 

النظر يجب واحدة ؛ جلسة في عادة يستهلكونها المستهلكين أن يعتقد التي المنتج كمية على يعتمد مرجعي 

جزء حجم األفراد يستهلك قد لالستهالك. بها موصى كمية وليس للمعلومات ، مرجعية كمية أنها على إليها 

الكبيرة والمغذيات الحرارية السعرات من احتياجاتهم على بناء ًللمنتج ، المحدد الحصة حجم من أقل أو أكبر 

والتفضيل.الجوع ومستويات 

-
-

-
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التغذية حقائق ملصق عرض وبالتالي بأكملها ، والحاوية واحدة لحصة التغذية معلومات لسرد مطلوبة حصص وثالث حصة بين ما على تحتوي التي المنتجات

في األحيان بعض في استهالكها يتم قد حصص ثالث إلى واحدة حصة على تحتوي التي العبوات ألن للمستهلكين ، مفيداً هذا يكون قد . )9-10الشكل (بعمودين 

التغذية.حقائق ملصق لمراجعة الرئيسية االعتبارات  )التاليةالصفحة في (9-21 الجدول يصف واحد. مكان 

المزدوجالعمود ذات التغذية حقائق تسمية 9-10 الشكل

معرفتكامتد -

والمضافة اإلجمالية السكريات أنواع 2016 ، عام في محدد هو كما الحالي ، الملصق المتحدة. الواليات في األولية التغذية حقائق ملصق في المضاف السكر إدراج يتم لم

الجلوكوز من كل على الفاكهة وتحتوي الالكتوز ، على األلبان منتجات تحتوي طبيعية ؛ سكريات على والفاكهة ، األلبان منتجات مثل المنتجات ، بعض تحتوي للمنتج. 

مؤهل. طبي أخصائي إلى إحالتهم يجب الحالة ، هذه وفي السكري ، مرضى كانوا إذا إال العمالء ، لمعظم مفرط قلق مصدر الطبيعية السكريات تكون أن ينبغي ال والفركتوز. 

مالتوديكسترين ، الدكسترين ، الفركتوز ، عالي الذرة شراب الذرة ، شراب  ، )سكروز(المائدة سكر المنتج: إلى إضافتها تمت التي تلك هي المضافة السكريات فإن ذلك ، ومع 

من 10٪ من أقل إلى الغذائي نظامهم في المضاف السكر كمية من بالحد البالغين ينُصح 2015-2020 ، األمريكية الغذائية لإلرشادات وفقاً ذلك. إلى وما القصب ، شراب 

.)2015األمريكية ، الزراعة وزارة (الحرارية السعرات إجمالي 
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التغذيةحقائق ملصق مراجعة عند اعتبارات 9-21 جدول

الرئيسيةاالعتباراتالتغذيةتسمية عنصر

المحدد؟الحصة حجم على بناء ًالعبوة ، في المقدمة الحصص عدد كم ◆حاويةكل مقابل الخدمات

لي؟مناسب الحصة حجم هل ◆الوجبةحجم

المحددة؟الوجبة من أقل أم أكثر أريد هل ◆

للمنتج؟المحددة الوجبة في الحرارية السعرات مساهمة هي ما ◆الحراريةالسعرات إجمالي

المحدد؟الحصة لحجم بالنسبة جداً مرتفعاً يبدو هل ◆

وتفضيالتي؟الصحية وأهدافي الغذائي نظامي سياق في هذا يدخل كيف ◆

المنتج؟حصة في الدهون وإجمالي الدهون مقدار ما ◆الدهونإجمالي

وتفضيالتي؟الصحية وأهدافي الغذائي نظامي سياق في هذا يدخل كيف ◆

المشبعةالدهون

المنتج؟هذا في متحولة دهون أي يوجد هل ◆المشبعةغير الدهون

الغذائي ، الكوليسترول تناول على قيود أي لألمريكيين األمريكية الغذائية التوجيهية المبادئ تعد لم مالحظة: ◆الكوليسترول

الغذائي.الكوليسترول وتناول القلب أمراض بين مباشرة عالقة توجد ال ألنه 

للمنتج؟المحددة الوجبة في المتوفرة الصوديوم كمية هي ما ◆صوديوم

المحدد؟الحصة لحجم بالنسبة جداً مرتفعاً يبدو هل ◆

وتفضيالتي؟وأهدافي وصحتي الغذائي نظامي سياق في هذا يدخل كيف ◆

المنتج؟من محددة حصة في الكربوهيدرات مقدار ما ◆الكربوهيدراتاجمالي

الكربوهيدرات؟من واحتياجاتي الغذائي نظامي سياق في هذا كيف ◆

المنتج؟حصة في البر مقدار ما ◆الغذائية

يومياً البر من جراماً 25-28 بتناول الحالية اإلرشادات توصي (بير؟ من الغذائية احتياجاتي تلبية في يساهم كيف ◆

بين أعمارهم تتراوح الذين للرجال يومياً البر من جراماً 30-34 و عاماً 50 و 19 بين أعمارهن تتراوح الالئي للنساء 

])2015األمريكية ، الزراعة وزارة [عاماً 50 و 19 

المنتج؟حصة في السكر جرامات عدد ما ◆الكليةالسكريات

المحدد؟الحصة لحجم بالنسبة جداً مرتفعاً يبدو هل ◆

المنتج؟هذا من حصة في المضاف السكر مقدار ما ◆المضافةالسكريات

المحددة؟الحصة لحجم االرتفاع في مفرطة هي هل ◆

الصحية؟وأهدافي الغذائي نظامي سياق في هذا كيف ◆

للمنتج؟المحددة الوجبة في توفيره يتم الذي البروتين مقدار ما ◆بروتين

الكربوهيدرات؟من واحتياجاتي الغذائي نظامي سياق في تدخل كيف ◆

قمة ⇧



الدقيقة؟المغذيات لهذه جيد مصدر المنتج هذا هل ◆دفيتامين

الكالسيوم

حديد

البوتاسيوم

قمة ⇧
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اليوميةللقيمة المئوية النسبة
-)DV٪ (اليومية للقيمة المئوية النسبة -

للعمالء يمكن أخرى مفيدة أداة هو التغذية حقائق ملصق على  )DV٪ (اليومية للقيمة المئوية النسبة ال

العناصر لجميع اليومية القيم هذه إلى يشار المختلفة. للمنتجات الغذائية القيمة لمقارنة استخدامها 

الكلية والسكريات المشبعة غير الدهون باستثناء التغذية ، حقائق ملصق في المدرجة الغذائية 

الغذائية.العناصر لهذه بها الموصى اليومية الكميات والدواء الغذاء إدارة تحدد لم حيث والبروتين ، 

التقنيةعلى الحصول -

الموصى اليومية القيم تناول يتم لم وبالتالي ، الغذائية ، المتحولة الدهون من بالحد الغذائية اإلرشادات توصي

إلجمالي مخفضة توصيات توجد ال حيث السكر ، إجمالي على  DVنسبة أيضاً توجد ال المتحولة. للدهون بها 

يزيد ال بما المضاف السكر من بالحد الغذائية اإلرشادات توصي ذلك ، ومع اليوم. في تناوله يجب الذي السكر 

للقيمة المئوية النسبة إدراج يتم لم . )2015األمريكية ، الزراعة وزارة (اليومية الحرارية السعرات من 10٪ عن 

ال المتحدة الواليات في البالغين معظم ألن المنتجات ، لمعظم التغذية حقائق ملصق في للبروتين اليومية 

للبروتين اليومية للقيمة المئوية النسبة إدراج يلزم ذلك ، ومع البروتين. تناول انخفاض لخطر معرضين يعتبرون 

المنتج كان أو  ، )للبروتينجيد مصدر المثال ، سبيل على (المنتج على البروتين حول محددة مطالبة تقديم تم إذا 

سنوات.4 عن أعمارهم تقل الذين واألطفال الرضع قبل من لالستخدام مخصصاً 

يتم والتي غذائي لعنصر بها الموصى اليومية للقيمة المئوية النسبة إلى  DVالمئوية النسبة تشير

2000 على يحتوي قياسي غذائي نظام على بناء ًغذائي ، لمنتج المحدد الحصة حجم خالل من استيفائها 

ستوفر المحددة الوجبة فإن اليوم ، في حرارية سعرة 2000 عن تزيد الفرد احتياجات كانت إذا حراري. سعر 

المغذيات.لتلك به الموصى اليومي المدخول من أقل 

في منخفضاً أو مرتفعاً المنتج كان إذا ما تحديد على المستهلكين أيضاً اليومية القيم هذه تساعد أن يمكن

أو 5 من ٪ DVيشير عام ، بشكل مغذية.  )عناصر(عنصر ألي جيداً مصدراً كان إذا أو الغذائية العناصر بعض 

مصدر أو مرتفع ، أنه إلى أكثر أو 20 من ٪ DVيشير بينما المغذيات ، تلك في منخفض المنتج أن إلى أقل 

أو 5٪ توفر التي المنتجات باختيار األفراد  )2019(التغذية وعلم التغذية أكاديمية توصي المغذيات. لتلك جيد 

الفيتامينات من أكثر أو 20٪ و والصوديوم والكوليسترول المشبعة والدهون الدهون إجمالي من أقل 

والمعادن.

هذاجرب -

انظر البروتين. لوح أو الحساء أو الحبوب مثل المنزل ، في موجود لمنتج التغذية حقائق ملصق إلى انظر

التالية:االسئلة على اجب المدرجة. الغذائية العناصر من عنصر لكل  DVإلى٪ 

والنبات؟والكربوهيدرات المشبعة والدهون الدهون إلجمالي اليومية المئوية النسبة هي ما 1.

المنتج؟عن هذا يخبرك ماذا 5٪؟ عن تزيد أو أقل المشبعة للدهون اليومية القيمة نسبة هل 2.

المنتج؟عن هذا يخبرك ماذا 5٪؟ من أكبر أو من أقل  berلـ اليومية للقيمة المئوية النسبة هل 3.

والحديد والكالسيوم د لفيتامين  DVونسبة الملليغرام أو بالميكرو الكمية أيضاً التغذية حقائق ملصق يسرد

بالكميات الغذائية العناصر هذه يستهلكون ال المتحدة الواليات في البالغين معظم ألن نظراً والبوتاسيوم ، 

تم إذا أو المنتج إلى إضافتها تمت إذا إال اللوحة على األخرى والمعادن الفيتامينات إدراج يلزم ال بها. الموصى 

."الفوليكلحمض جيد مصدر المنتج هذا "المثال ، سبيل على الغذائية ، العناصر بشأن مطالبة تقديم 

-
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المتحدةالمملكة في الطعام ملصقات

تلك من اختالفاً أكثر  )(EUاألوروبي واالتحاد  )المتحدةالمملكة (المتحدة المملكة في األغذية ملصقات

التغذية معلومات تعرض المتحدة الواليات أن هو النشر عمليات أكبر أحد المتحدة. الواليات في الموجودة 

األوروبي واالتحاد المتحدة المملكة في التغذية معلومات لوحات توفر بينما للمنتج ، محدد خدمة لحجم 

من مل 200 أو 100 أو جاف منتج من غرام 100 المنتج: من قياسية لكمية الغذائية العناصر عن معلومات 

.)9-11الشكل (سائل منتج 

...تيفي التغذية معلومات لوحة 9-11 الشكل

عن معلومات األوروبي واالتحاد المتحدة المملكة في التغذية معلومات لوحة توفر األمريكي ، الملصق مثل

والدهون الكلية ، الدهون كمية مع جنب إلى جنباً للمنتج ، المرجعية الكمية في الحرارية السعرات عدد 

سرد يتم 6. وب د والفيتامينات الملح والبروتينات. والبروتين ، والسكر ، والكربوهيدرات ، المشبعة ، 

أيضاً يجب الصوديوم. من بدال ًمدُرج الملح ومحتوى حرارية ، سعرات أو كيلوجول أنها على الحرارية السعرات 

إلى جنباً التغذية ، معلومات لوحة في غذائي منتج إلى إضافتها تمت التي والمعادن الفيتامينات إدراج 

ملصقات تستخدم  ، DVsمن٪ بدال ً. )جم100 المثال ، سبيل على (المرجعية بالكمية كمياتها مع جنب 

معلومات لوحة على  )RI٪ (المئة في المرجعي المدخول األوروبيواالتحاد المتحدة المملكة في الطعام 

من المستهلكين تمكن  RIنسبة فإن المتحدة ، الواليات في اليومية للقيمة المئوية النسبة مثل التغذية. 

كل يتيح المدرجة. الغذائية للعناصر المرجعية المدخول قيم تجاه التغذية في المنتج مساهمة كيفية رؤية 

الغذائية بقيمتها المنتجات مقارنة خالل من مستنيرة قرارات اتخاذ للمستهلكين  DV ٪USو  RIمن٪ 

.)9-12الشكل (الغذائي نظامهم في ومساهمتها 

)RI-٪ (المئوية النسبة المرجعي المدخول -

المئةفي المرجعي المدخول 9-12 الشكل

قمة ⇧

-
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األوروبيواالتحاد المتحدة المملكة في الطعام ملصقات على األلوان ترميز

يتم . )9-13الشكل (المنتج في والملح والسكر المشبعة والدهون الدهون كمية يعرض باأللوان مرمزاً مخططاً أيضاً المتحدة المملكة في الطعام ملصقات معظم تعرض

(منخفضة أو  ء)حمرا(عالية كميات على يحتوي المنتج كان إذا ما على بسرعة التعرف على المستهلكين لمساعدة ألوان مخطط باستخدام الغذائية العناصر هذه تمييز 
"مصدر هو المنتج أن إلى األصفر باللون التظليل يشير الغذائي. النظام في المعينة الغذائية العناصر هذه من بالحد الغذائية اإلرشادات أوصت حيث  ، ء)خضرا

معتدلة.وبكميات بحذر استهالكه يجب وأنه للمغذيات  "متوسط

المتحدةالمملكة من طعام ملصق على اللوني الترميز 9-13 الشكل

الطعامملصقات مكونات قائمة

المنتجات تسرد أن يجب المتحدة ، والمملكة المتحدة الواليات من كل في للمعلومات. مهماً مصدراً أيضاً الطعام ملصقات على الموجودة المكونات قائمة تعد

المسببة المواد إدراج أيضاً يجب كمية. بأكبر موجود المدرج األول المكون أن يعني هذا النتشارها. تنازلي بترتيب العبوة ، في المضمنة المكونات جميع الغذائية 

 ، 2013nd ؛ التطبيقية ، والتغذية األغذية سالمة مركز (المكونات من أياً المست قد تكون ربما أو المنتج في مدرجة كانت سواء الشائعة ، الغذائية للحساسية 

Gov.UK(.

معرفتكامتد -

مكوناً كان أو الطعام ملصق على تمييزه تم أو المنتج اسم في تضمينه تم إذا المنتج في للمكون المئوية النسبة أيضاً المتحدة المملكة في األطعمة ملصقات تحدد أن يجب

ألن نظراً المربى في المدرج للتوت المئوية النسبة سرد إلى المتحدة المملكة في المختلط التوت مربى يحتاج قد المثال ، سبيل على . )nd)، Gov.UKبالمنتج عادة ًمرتبطاً 

بالمنتج.عادة ًويرتبط االسم في مذكور التوت 

على يحتوي المعالجة عالي منتجاً كان إذا أو كاملة أطعمة من أساسي بشكل يتكون المنتج كان إذا ما لمعرفة المكونات قائمة استخدام أيضاً للعمالء يمكن

مكونات مع أقصر ، مكونات قوائم على تحتوي أن إلى الكاملة الغذائية المنتجات تميل عام ، بشكل الحافظة. والمواد المضافة والمواد المكونات من العديد 

المدعمة الغذائية المنتجات هي االستثناءات ومضافات. مطفأة مكونات على احتوائها احتمالية زادت المكونات ، قائمة طالت كلما عليها. التعرف يسهل 

المكونات.قائمة في المضافة الدقيقة المغذيات بتضمين مطالبون المنتجين ألن والمعادن ، بالفيتامينات 
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المكوناتوقوائم الطعام ملصقات مع التوافق

وهي الغذائية ، المكونات وقائمة المكونات قائمة إلى توجيههم  tnessألخصائيي فيمكن صحة ، األكثر المنتجات اختيار كيفية حول أسئلة العمالء لدى كان إذا

للمنتجات ، الغذائية القيمة لتقييم العناصر هذه في الواردة المعلومات استخدام للعمالء يمكن الغذائية. للمنتجات الغذائية والقيمة التركيب لتقييم مفيدة أدوات 

السعرات وتقييم الوزن عالية المنتجات اختيار من الوزن إلدارة أهداف لديهم الذين العمالء يستفيد قد الصحية. وأهدافهم الصحية أهدافهم سياق في وتقييمها 

نظرة إلقاء في محددة ، تأجيج واحتياجات األداء ، على قائمة أهداف لديهم الذين أولئك يرغب قد يختارونها. التي األطعمة في الدهون ومحتوى والبروتينات الحرارية 

اإللكتروليت تركيبة على نظرة إلقاء في الرياضيون يرغب قد الوجبة. في المتوفرة والبروتين والدهون الكربوهيدرات كمية إلى باإلضافة المنتج تركيبة على 

وملصق المكونات قائمة ستمكنهم واألداء. بالوقود التزويد متطلبات يلبي المنتج كان إذا ما لتحديد البروتين قضبان وتكوين الرياضية للمشروبات والكربوهيدرات 

وجه.أفضل على ومتطلباتهم احتياجاتهم تناسب التي المنتجات واختيار التقييمات هذه إجراء من المنتجات هذه على التغذية حقائق 

التفاعليالنص إظهارالطعامملصقات



الهدفعلى القائمة التغذية استراتيجيات الثامن الدرستغذية9 الفصل

الهدفعلى القائمة التغذية استراتيجيات
أو العضالت زيادة أو الدهون فقدان خالل من ذلك كان سواء األداء ، أو بالوزن يتعلق هدفاً الرياضة أو الرياضة يمارسون الذين العمالء من العديد لدى يكون ما غالباً

على المحددة التوصيات تعتمد البعض. بعضها تكمل مناسبة تغذية واستراتيجيات فعال تدريب برنامج على األهداف هذه تحقيق يعتمد الرياضة. في األداء تحسين 

اإلستراتيجية تكون قد ذلك ، ومع الغذائية. والتفضيالت والمهنة ، الحياة ، ونمط والوزن ، التدريب وتاريخ والوزن ، والطول ، العمر ، للعميل: الفردية الخصائص 

كفاءة.األكثر للعمالء بالنسبة متشابهة  )الرياضياألداء تحسين أو العضالت ، اكتساب أو الدهون ، فقدان (األهداف من نوع لكل العامة 

حرج-

 RDإلى إحالتهم فيجب أهدافهم ، لتحقيق تحديداً أكثر غذائية إرشادات العمالء طلب إذا للمحترفين. بالنسبة الممارسة نطاق خارج أمراً محددة وجبات خطط وصف يعد

معتمد.رياضي تغذية اختصاصي أو 

الدهونفقدان استراتيجيات

لتقليل التكيفية الحرارية واالستجابة األدنى الحد إلى النحيل الجسم كتلة فقدان تقليل بهدف المتناولة ، الحرارية السعرات من صافيا ًقدراً الدهون فقدان يتطلب

TDEE . أكثر يكون قد والذي (معاً االثنين من مزيج أو الطاقة ، إنفاق في زيادة أو الطاقة ، استهالك في انخفاض إما خالل من الحرارية السعرات معدل تحقيق يمكن

.ء)للعمالواالستدامة لإلدارة قابلية 

الطاقةمدخل تعديل

 ، )والمعادنالفيتامينات نقص (المغذيات تناول كفاية وعدم الكهارل ، توازن الختالل المصاحبة المخاطر بسبب كبير بشكل الحرارية السعرات بتقليل ينُصح ال

أكثر  )اليومفي الحرارية السعرات من قطعة 500 المثال ، سبيل على (الحرارية للسعرات المعتدل التخفيض يكون قد ذلك ، ومع الهزيلة. العضالت كتلة وفقدان 

من معتدل معدل تحقيق يمكن التدريب. لتغذية الحرارية السعرات من كافية كمية على أيضاً الحفاظ مع الدهون من الخالية الكتلة فقدان من ويقلل استدامة 

التالي:النحو على مختلفة طرق خالل من الحرارية السعرات 

)ساندويتشمع المقلية البطاطس من بدال ًجانبية سلطة المثال ، سبيل على (الدهون قليلة بخيارات الحرارية السعرات عالية األطعمة استبدال ◆
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فطيرة مقابل كاملة تفاحة المثال ، سبيل على (العالية الحرارية السعرات وذات المعالجة عالية العناصر من بدال ًبالمغذيات وغنية معالجة األقل األطعمة اختيار ◆

)خفيفةكوجبة تفاح 
رقائق المثال ، سبيل على (الحرارية السعرات وكثيفة السعرات منخفضة األطعمة من بدال ً )الكاملةوالحبوب والفواكه الخضار (البروتين من عالية نسبة على تحتوي التي األطعمة دمج ◆

)المقليةوالبطاطس البطاطس 

)المقليالدجاج مقابل الجلد منزوعة الدجاج صدور المثال ، سبيل على (الدهون عالية البروتينات من بدال ًالدهون من الخالية البروتينات اختيار ◆

)األسودالكو أو الشاي ، أو الماء ، أو الغازية ، المياه (الحرارية السعرات من الخالية األخرى المشروبات أو بالماء العالية الحرارية السعرات ذات المشروبات استبدال ◆

والمعجناتالحلويات مثل العالية ، الحرارية السعرات ذات األطعمة وجزء تواتر من الحد ◆

والحد الدهون ، من الخالية والبروتينات الخضار من أكبر أجزاء وتناول الحصص ، في العام التحكم خالل من الحرارية السعرات من معتدل معدل تحقيق أيضاً يمكن

العمالء من للعديد مفيدة أدوات المتحدة المملكة في  Eatwellودليل  Plate My USDAمن كل يعُد العالية. الحرارية السعرات ذات المصنعة األطعمة حصص من 

إليه.للرجوع أساسي دليل عن ويبحثون المناسبة األجزاء أحجام من متأكدين غير 

الطاقةنفقات

. TEFو البدني والنشاط  BMRعلى  TDEEمكونات تشتمل سابقاً ، موضح هو كما الدهون. لفقدان الحرارية السعرات صافي لتحقيق أخرى أداة هي الطاقة نفقات زيادة

تكون قد ذلك ، ومع . TDEEمن تزيد أن يمكن  ، )(NEATاليومية للحياة الرياضية غير واألنشطة  )(EATالمنظمة التمارين من كل خالل من البدني ، النشاط زيادة 

أن يمكن والتي الجوع ، في تعويضية زيادة إلى الطعام تناول في الزيادة تؤدي قد قصيرة. زمنية لفترة منظم تمرين في يشاركون الذين لألفراد محدودة  EATمساهمة 

ال الذين أولئك أو مستقر حياة نمط لديهم الذين األفراد بين خاصة  ، TDEEلزيادة فعالية أكثر وسيلة  NEATزيادة تكون قد . TDEEفي الطعام تناول مساهمة إلى تؤدي 

األلعاب صالة بيئة خارج األنشطة من المزيد في االنخراط على العمالء تشجيع هذا يعني قد . )2000al.  et Levine ،(المنظمة التمرينات إجراءات في يشاركون 

تكون قد ذلك. إلى وما والبستنة ، الفناء ، وأعمال المنزل ، وتنظيف الدرج ، وصعود والمشي ، الجلوس ، من بدال ًالوقوف الطاقة: على إنفاقهم لزيادة المنظمة الرياضية 

أن يجب النهاية ، في كليهما. أو منهما أي في الجذرية بالتغيرات مقارنة للعمالء استدامة أكثر معتدلة حرارية سعرات بفارق مقرونة الطاقة إنفاق في المعتدلة الزيادات 

مستدام.بشكل الدهون فقدان من فترة مدى على االستراتيجيات بهذه االلتزام يسهل 

الحفاظ فإن سابقاً ، لوحظ كما قليال.ً أعلى بروتين كمية على الحفاظ هي بالفعل ، أخرى استراتيجيات تنفيذ يتم عندما فائدة أكثر تكون ربما التي الثالثة ، االستراتيجية

غذائي نظام أو البروتين منخفض غذائي نظام من أعلى  TEFعلى يحتوي الحرارية السعرات في والتحكم البروتين من عالية نسبة على يحتوي غذائي نظام على 

في البروتين تناول أن ثبت الدهون. من الخالي للبروتين  TEFنسبة الرتفاع نظراً الحرارية ، السعرات صافي انخفاض إلى يؤدي مما الكبيرة ، المغذيات من مختلط 

تناول فإن ذلك ، ومع . )20142015 ، وآخرون ، أنطونيو (الدراسات من العديد في الجسم تكوين على إيجابية تأثيرات له أعلى أو يومياً كجم   /جم2.3-3.4 نطاق 

وحده.بالطعام الكميات هذه تحقيق األفراد على الصعب من يكون قد حيث مكمالت ، عادة ًيتطلب المستويات هذه عند البروتين 
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الغذائية األنظمة تمنع طبية مشاكل أي وجود حالة في تناوله عدم ويجب السوائل تناول في زيادة يتطلب عالية بمستويات البروتين تناول أن مالحظة أيضاً المهم من

النظام وجودة الدهون لفقدان البروتين عالية الغذائية لألنظمة الحرارية الفوائد من الرغم على اليوريا. دورة اضطرابات أو الكلى أمراض مثل البروتين ، عالية 

إذا األخرى والكليةّ الدقيقة المغذيات حساب على البروتين من أعلى كميات بتناول ينُصح ال العامة. للصحة مهماً والكبيرة الدقيقة المغذيات تناول يظل الغذائي ، 

احتساب أثناء الهزيلة العضالت كتلة فقدان لتقليل البروتين من كافية كمية على الحفاظ المهم من يزال ال ضارة. صحية مشاكل وأي المغذيات في نقصاً تسبب كانت 

الحرارية ،السعرات صافي في بينما يومياً ، الجسم وزن من كجم   /جم1.6-2.2 حدود في البروتين تناول الدهون. لفقدان الحرارية السعرات 

الدهونفقدان استراتيجيات 9-22 جدول

الدهونفقدان

االستراتيجيات

مثالإستراتيجية

معتدل

الحراريةالسعرات

الوجباتفي طبق نصف مقابل مكرونة طبق  ¼ ◆جزءعلى السيطرة ◆

قرار

العالية الحرارية السعرات ذات األطعمة استبدل ◆

دهوناًاألقل بالبدائل 

البطاطسرقائق أو المقلية البطاطس من بدال ًجانبية سلطة ◆

عالية البروتينات من بدال ًالدهون من الخالية البروتينات اختر ◆

الدهون

المقليالدجاج مقابل الجلد منزوعة الدجاج صدور ◆

الحرارية السعرات عالية المصنعة األطعمة استبدل ◆

الغذائيةبالعناصر الغنية الكاملة باألطعمة 

خفيفةكوجبة تفاح فطيرة مقابل كاملة تفاحة ◆

مثل الحرارية ، السعرات عالية األطعمة وجزء تواتر من قلل ◆

الحلويات

يوميامقابل األسبوع في مرتين أو مرة الحلوى - ◆

الخضار (البروتين من عالية نسبة على تحتوي التي األطعمة اختر ◆

السعرات منخفضة األطعمة من بدال ً )الكاملةوالحبوب والفواكه 

الحراريةالسعرات كثيفة واألطعمة 

جانبيكطبق والجبن المعكرونة من بدال الخضار ◆

األخرى المشروبات أو بالمياه السعرات عالية المشروبات استبدل ◆

الحراريةالسعرات من الخالية 

من بدال ًاألسود الكو أو الشاي ، أو الماء ، أو البارد ، الماء أو الماء ، ◆

الطاقة ، ومشروبات والعصائر ، المحالة ، الغازية المشروبات 

المشروباتمن وغيرها 

يزيد

طاقة

المصروفات

المنتظمة التمارين خالل من البدني النشاط زيادة ◆

EAT)(
أو أسبوعياً الشدة متوسطة التمارين من دقيقة 150 عن يقل ال ما ◆

األسبوعفي القوي النشاط من دقيقة 75 

للحياة الرياضية غير األنشطة خالل من البدني النشاط زيادة ◆

)(NEATاليومية 
القيادةمن بدال المشي ◆

المصعدأو المتحرك السلم مقابل الدرج صعود ◆

المتعةأجل من المشي ◆

الحديقةأو البستنة ◆

منزليةواجبات ◆

الهاتففي التحدث أثناء السرعة أو الوقوف ◆

يزيد

TEF
كتلة فقدان لتقليل قليال ًأعلى بروتين كمية على الحفاظ ◆

الهزيلةالعضالت 

وجبةكل في الدهون من الخالية البروتينات من كافياً مصدراً أدخل ◆

في رئيسياً عامال 9ً-22 الجدول في الواردة باالستراتيجيات االلتزام يظل الزمن. من فترة مدى على الحرارية السعرات بقيم االلتزام النهاية في الدهون فقدان يتطلب

الجسمتكوين تحسين   /الدهونبفقدان تتعلق أهداف لديهم الذين العمالء مع يعملون الذين البدنية اللياقة متخصصو الدهون. فقدان تحقيق 



للنجاح.المهمة العوامل من سيكون الغذائي والنظام التدريب مع االتساق وأن وقتاً يستغرق الدهون فقدان أن فكرة يعزز أن يجب
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-الخالياحجم في تضخم -العضالتاكتساب استراتيجيات

تناول يظل الكافي. الوقود وتوافر  )(MPSالعضلي البروتين تخليق تحفيز من كال ًتتطلب بنائية عملية هو العضالت بناء

لزيادة أساسياً عنصراً المقاومة ، تدريب مع جنب إلى جنباً الكافي البروتين تناول وخاصة الكافية ، الحرارية السعرات 

العضلي البروتين تخليق لتحفيز ضرورياً ليس الحرارية السعرات فائض أن إلى الدراسات إحدى تشير العضالت. كتلة 

أن يبدو . )2016al.  et Longland ،(كافية بدرجة مرتفعاً البروتين تناول كان إذا الدهون ، من الخالية الكتلة وزيادة 

 2018al.  et ،(العضلي البروتين لتخليق األمثل هو الجسم وزن من كجم   /جم1.6-2.2 نطاق في البروتين تناول 

Stokes( ،  زيادات أكبر مع مرتبطاً يبدو يومياً كجم   /جم1.6 عند البروتين تناول أن إلى تشير التي الدراسات بعض مع

ما  ، MPSلـ إضافية فائدة أي يمنح ال األعلى المستويات تناول أن يبدو . )2018وآخرون ، مورتون (العضالت كتلة في 

جم2.4 نطاق في البروتين تناول أن تبين الحالة هذه وفي الدهون ، لفقدان الصافية الحرارية السعرات معدل في يكن لم 

على . Longland( 2016al.  et MPS ، ً )فعلياويعزز الدهون من الخالية الكتلة فقدان من يقلل الجسم وزن من كجم   /

كاف ٍ، بشكل مرتفعاً البروتين تناول يكون عندما  MPSلـ ضرورياً يكون ال قد الحرارية السعرات فائض أن من الرغم 

الرابحون أو األثقال رافعو أو األجسام كمال العبو يستفيد أن المرجح من التدريب. وتاريخ الفردية العوامل مراعاة يجب 

السعرات فائض من الرياضي األداء لدعم الدهون من الخالية الكتلة زيادة إلى يسعون الذين الرياضيون أو الصعبون 

أو األجسام كمال العبو يستفيد أن المرجح من التدريب. وتاريخ الفردية العوامل مراعاة يجب العضالت لدعم الحرارية 

الرياضي األداء لدعم الدهون من الخالية الكتلة زيادة إلى يسعون الذين الرياضيون أو الصعبون الرابحون أو األثقال رافعو 

يستفيد أن المرجح من التدريب. وتاريخ الفردية العوامل مراعاة يجب العضالت لدعم الحرارية السعرات فائض من 

من الخالية الكتلة زيادة إلى يسعون الذين الرياضيون أو الصعبون الرابحون أو األثقال رافعو أو األجسام كمال العبو 

الكمية ستختلف . الخالياحجم في تضخم العضالتلدعم الحرارية السعرات فائض من الرياضي األداء لدعم الدهون 

التدريب حجم في والتأثيرات الطاقة استقالب في الجينية االختالفات لمراعاة آخر إلى فرد من للفائض المحددة 

حرارية سعرة 500 إلى 350 نطاق في يكون قد الحرارية السعرات لفائض به الموصى النطاق فإن ذلك ، ومع والحمل. 

.)2019وآخرون ، سالتر (العضالت تضخم لدعم اليوم في 

الكليالتركيب

 2018al.  et ،(يومياً كجم   /جم1.6-2.2 بين  MPSلـ األمثل البروتين مدخول يتراوح سابقاً ، لوحظ كما

Stokes( . من البروتين هذا معظم يكون أن يجب المثالية ، الناحية منHBV ،  األلبان منتجات مثل) مصل

من أكبر كميات توفر ألنها والشرب ، الدواجن مثل الدهن ، من الخالية واللحوم  ، )الخصوصوجه على اللبن 

بروتينات من المعادلة الكميات من  )2009al.  et Tang ،(األخرى األساسية األمينية واألحماض الليوسين 

BV .المنخفضة

الرياضي األداء الستكمال عضلية كتلة لبناء يسعون الذين بالرياضيين يوصى . )2019وآخرون ، سالتر (المقاومة على المدربين للرياضيين يومياً كجم   /جم4-7 بين يتراوح  MPSلـ الكربوهيدرات الستهالك به الموصى النطاق

العضالت ، في الجليكوجين مخزون يستنفد أن يمكن المقاومة تدريب أن إلى بالنظر . )2019al.  et Slater ،(المقاومة تدريب أثناء  MPSودعم لرياضتهم الكربوهيدرات متطلبات لتلبية النطاق هذا من األعلى الطرف الستهداف 

وفقاً الحرارية ، السعرات إجمالي من 35٪ إلى 20٪ حدود في الدهون بتناول يوصى المستنفدة. الجليكوجين مخازن وتجديد العمل عبء لتغذية أكبر ، بكميات للتدريب الكربوهيدرات من إضافية كمية بتناول يوصى فقد 

األساسية الدهنية األحماض تناول كفاية عدم خطر من يزيد قد هذا ألن الحرارية. السعرات إجمالي من 20٪ إلى 15٪ عن تقل التي الدهون بتناول عموماً ينصح ال . )2015األمريكية ، الزراعة وزارة (الحالية الغذائية لإلرشادات 

تحقيق تسهل أن يمكن الثالثة ، الكبيرة المغذيات بين من للطاقة كثافة األكثر هي الدهون أن إلى بالنظر . )2005وآخرون ، وانج (الهرمون مستويات على سلباً ويؤثر األخرى المغذية والمواد الدهون في تذوب التي والفيتامينات 

شحمية تكون أن إلى المشبعة الدهون تناول في اإلفراط تميل الحرارية. السعرات فائض لتسهيل المستخدمة الدهون نوع في النظر ينبغي ذلك ، ومع بشدة. الرابحين واألفراد سناً األصغر للرياضيين الحرارية السعرات من فائض 

من كافية كمية مع دمجها عند العضالت اكتساب تعزيز إلى أيضاً 3 أوميغا دهون من الزائدة الطاقة تؤدي قد . )2014al. et Rosqqvist ،(واألحادية المشبعة غير المتعددة الدهون من بالفائض مقارنة  )للدهوناأليضي التكوين (

أن يمكن الثالثة ، الكبيرة المغذيات بين من للطاقة كثافة األكثر هي الدهون أن إلى بالنظر . )2005وآخرون ، وانج (الهرمون مستويات على سلباً وتؤثر األخرى المغذية والمواد . )2011وآخرون ، سميث (الحرارية والسعرات البروتين 

إلى المشبعة الدهون تناول في اإلفراط تميل الحرارية. السعرات فائض لتسهيل المستخدمة الدهون نوع في النظر ينبغي ذلك ، ومع بشدة. الرابحين واألفراد سناً األصغر للرياضيين الحرارية السعرات من فائض تحقيق تسهل 

دمجها عند العضالت اكتساب تعزيز إلى أيضاً 3 أوميغا دهون من الزائدة الطاقة تؤدي قد . )2014al. et Rosqqvist ،(واألحادية المشبعة غير المتعددة الدهون من بالفائض مقارنة  )للدهوناأليضي التكوين (شحمية تكون أن 

المغذيات بين من للطاقة كثافة األكثر هي الدهون أن إلى بالنظر . )2005وآخرون ، وانج (الهرمون مستويات على سلباً وتؤثر األخرى المغذية والمواد . )2011وآخرون ، سميث (الحرارية والسعرات البروتين من كافية كمية مع 

في اإلفراط تميل الحرارية. السعرات فائض لتسهيل المستخدمة الدهون نوع في النظر ينبغي ذلك ، ومع بشدة. الرابحين واألفراد سناً األصغر للرياضيين الحرارية السعرات من فائض تحقيق تسهل أن يمكن الثالثة ، الكبيرة 

تعزيز إلى أيضاً 3 أوميغا دهون من الزائدة الطاقة تؤدي قد . )2014al. et Rosqqvist ،(واألحادية المشبعة غير المتعددة الدهون من بالفائض مقارنة  )للدهوناأليضي التكوين (شحمية تكون أن إلى المشبعة الدهون تناول 

النظر ينبغي ذلك ، ومع بشدة. الرابحين واألفراد الشباب للرياضيين الحرارية السعرات من فائض تحقيق تسهل أن يمكن . )2011وآخرون ، سميث (الحرارية والسعرات البروتين من كافية كمية مع دمجها عند العضالت اكتساب 

 .2014al ،(واألحادية المشبعة غير المتعددة الدهون من بالفائض مقارنة  )للدهوناأليضي التكوين (شحمية تكون أن إلى المشبعة الدهون تناول في اإلفراط تميل الحرارية. السعرات فائض لتسهيل المستخدمة الدهون نوع في 

et Rosqqvist( . الحرارية والسعرات البروتين من كافية كمية مع دمجها عند العضالت اكتساب تعزيز إلى أيضاً 3 أوميغا دهون من الزائدة الطاقة تؤدي قد) السعرات من فائض تحقيق تسهل أن يمكن . )2011وآخرون ، سميث

 )للدهوناأليضي التكوين (شحمية تكون أن إلى المشبعة الدهون تناول في اإلفراط تميل الحرارية. السعرات فائض لتسهيل المستخدمة الدهون نوع في النظر ينبغي ذلك ، ومع بشدة. الرابحين واألفراد الشباب للرياضيين الحرارية 

والسعرات البروتين من كافية كمية مع دمجها عند العضالت اكتساب تعزيز إلى أيضاً 3 أوميغا دهون من الزائدة الطاقة تؤدي قد . )2014al. et Rosqqvist ،(واألحادية المشبعة غير المتعددة الدهون من بالفائض مقارنة 

.)2011وآخرون ، سميث (الحرارية 

الوجباتوتوقيت الحصص أحجام

تكرار زيادة أو   /والكبيرة األجزاء أحجام من مزيج خالل من الحرارية السعرات في فائض تحقيق يمكن

  /جم0.25-0.40 أو (وجبة لكل جم 20-40 بين تتراوح  MPSلـ المثلى البروتين جرعات أن تبين الوجبات. 

.)2018وآخرون ،  (Kerksick )وجبةلكل كجم 

-
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مثالية تكون قد ساعات ، 5 إلى 3 كل متباعدة يومياً ، 5 نطاق في تكراراً واألكثر األصغر الوجبات أن إلى األبحاث بعض تشير نقاش. موضع تزال ال الوجبات وتيرة

لتوقيت الهيكل هذا يسهل أن يمكن . )2013al.  et Erdman ،(العضالت اكتساب تعزيز أو   /والحرارية السعرات من مدخولهم زيادة إلى يسعون الذين للرياضيين 

 2015al.  et ،(الكبيرة الوجبات مع ينشأ قد الذي االنزعاج أو المحتملة الهضمي الجهاز مشاكل تقليل مع منتظمة فترات على المثلى البروتين جرعات تناول الوجبة 

Moore(.

للبروتين الفوري االبتالع خالل من  MPSتحسين سيتم حيث المقاومة ، بعد ما تدريب من دقيقة 45 إلى 30 مدتها ابتنائية نافذة وجود المتوقع من كان السابق ، في

فكرة في النظر إعادة تم العضالت. خاليا بواسطة والجلوكوز األمينية لألحماض السريع واالمتصاص األنسولين إفراز لتحفيز الدم ، في السكر عالية والكربوهيدرات 

فإن وبالتالي ، . )2018al.  et Kerksick ،(التدريب بعد ساعة 48 إلى 24 لمدة يستمر أنه يبدو المقاومة تدريب من االبتنائي التحفيز ألن  ، MPSلـ االبتنائية النافذة 

على هناك ليس ذلك ، ومع . )2018al.  et Kerksick ،(أكثر أو ساعة 24 لمدة أساسي بشكل تمتد دقيقة ؛ 45 إلى 30 من بكثير أطول  MPSلتعظيم المثلى النافذة 

الحرارية ،والسعرات البروتين بصافي يضر التأخير كان إذا خاصة التدريب ، بعد والكربوهيدرات البروتينات تناول تأخير في فائدة أي األرجح 

العضالتاكتساب استراتيجيات 9-23 جدول

التوصياتإستراتيجية

الفرديةاالحتياجات على بناء ◆الكافيالبروتين تناول

يومياًالجسم وزن من كجم   /جم1.6-2.2 ◆

)الحراريةالسعرات احتساب حالة في (يومياً الجسم وزن من كجم   /جم2.4 ◆

الفرديةاالحتياجات على بناء ◆الكافيةالحرارية السعرات كمية

مفيداًاليوم في حراري سعر 350-500 من الفائض يكون قد ◆

الفرديةاالحتياجات على بناء ◆الكربوهيدراتمن كافية كمية تناول

المقاومةعلى المدربين للرياضيين كجم   /جم4-7 ◆

األمريكيةالزراعة وزارة إلرشادات وفقاً الحرارية السعرات إجمالي من ٪35-20 ◆الكافيةالدهون تناول

المشبعةغير األحادية والدهون  )3أوميغا (المشبعة غير المتعددة الدهون من استخدامه يفضل ◆

مع الحال هو كما وقتاً. يستغرق العضالت اكتساب أن فكرة يعززوا أن العضالت كتلة بناء في يرغبون الذين األفراد مع يعملون الذين البدنية اللياقة محترفي على يجب

عمالئهم تدريب جهود تعزيز البدنية اللياقة لمحترفي يمكن رئيسياً. عامال ًاالتساق ويظل نتائج ، إلى الغذائي والنظام بالتدريب االلتزام سيؤدي الدهون ، فقدان 

أخصائي إلى العمالء إحالة يجب المحددة ، الوجبات لخطط بالنسبة 9-23. الجدول في المدرجة باالستراتيجيات االلتزام أهمية تعزيز خالل من العضالت الكتساب 

والبيانات الوزن وتاريخ الطبي التاريخ مثل الشخصية ، والعوامل التدريب من كل على احتياجاتهم ستعتمد حيث إرشادات ، على للحصول مرخص تغذية 

البيوكيميائية.

الرياضياألداء استراتيجيات
بعض القسم هذا يلخص الكافي. والتعافي والترطيب ، والتغذية ، والتدريب ، الوراثية ، العوامل ذلك في بما العوامل ، من مجموعة على األمثل الرياضي األداء يعتمد

للتوصيات ملخص هي هنا المقدمة العامة النظرة المستوى. عالية منافسة في المشاركين النشطين واألفراد للرياضيين الرئيسية الرياضية التغذية توصيات 

وتاريخ وشدته ، التدريب وحجم الرياضة ، ونوع الفردية ، والتفضيالت االحتياجات حسب ستختلف التوصيات ألن شامال ً، دليال ًلتكون تصميمها يتم ولم الرئيسية 

الحياة.ونمط الطبي التاريخ مثل أخرى ، عوامل إلى باإلضافة التدريب ، 



الهدفعلى القائمة التغذية استراتيجيات الثامن الدرستغذية9 الفصل

اختصاصي إلى رياضي أداء أهداف لديهم الذين العمالء إحالة يجب ولكن الرياضي ، لألداء الرئيسية الغذائية التوجيهية المبادئ على الضوء تسليط القسم هذا يقدم

الرياضية.الغذائية احتياجاتهم بشأن فردية إرشادات على للحصول  )(CISSNمعتمد رياضي تغذية أخصائي أو  )(CSSDمؤهل رياضي تغذية 

تدريبيةنصيحة -

وتلبية التدريب لتغذية الكافية الحرارية السعرات تناول هو للقلق األساسية المجاالت أحد فإن العضالت ، تضخم أهداف مقابل الرياضي األداء ذوي للرياضيين بالنسبة

كيلو 25-35 نطاق في تكون قد والتي الحالي ، تناولهم عند كافية الحرارية السعرات من الرياضيين احتياجات تكون قد . )2006al.  et Burke ،(األخرى الطاقة متطلبات 

جلسات أو عالية تدريب أحجام لديهم الذين واألفراد المتنافسين للرياضيين الطاقة احتياجات فإن ذلك ، ومع . )2013Kulovitz & Kerksick ، (اليوم في كجم   /كالوري

سبيل على . )2004Loucks ،؛ 2015al. et Barrero ،(اليوم في كجم   /كالوريكيلو 40-70 إلى تصل الحرارية السعرات من متطلبات تتطلب قد اليوم في متعددة تدريب 

.)2720 =68  ×40 (يوم كل حرارية سعرة 2720 يستهلك سوف اليوم في كجم   /كالوريكيلو 40 إستراتيجية ويختار  )كجم68 (رطال 150ً يزن الذي الرياضي المثال ، 

تؤدي أن ويمكن للوقود ، أساسي كمصدر الكربوهيدرات على كبير بشكل يعتمدون األهمية ؛ بالغ أمراً الكافي الكربوهيدرات تناول يظل التحمل ، لرياضيي بالنسبة

التدريب فترات أثناء الكافي ، الكربوهيدرات تناول يؤدي أن يمكن . )1995كويل ، (العضالت في الجليكوجين مخزون استنفاد إلى والمكثفة الطويلة التدريب فترات 

من بتناولها الموصى الكمية تتراوح أن يمكن . )2018al.  et Kerksick ،(األداء وتحسين والكبد العضالت في الجليكوجين مخزون زيادة إلى األحداث ، وقبل 

بكثافة يتدربون الذين للرياضيين  )كجم  /جم10 إلى 8 (النطاق من األعلى الطرف باستخدام يوصى اليوم ؛ في كجم   /جم12 إلى 5 من التحمل لرياضيي الكربوهيدرات 

.)2000وآخرون ، هول  Van؛ 2018al. et Kersick qtd. in ، 2003،al. et Riddell ،(األسبوع في ساعة 12 من ألكثر عالية إلى متوسطة 

يركزون الذين للرياضيين بالنسبة والكربوهيدرات. العالية الحرارية السعرات متطلبات بسبب الرياضي ، واألداء للرياضيين أكبر قلق مصدر المغذيات توقيت يكون قد

البروتين من الكافي المدخول أهمية بنفس للبروتين الفوري التناول يكون ال قد لذلك ساعة ، 24 لمدة للتمرين االبتنائية التأثيرات تستمر العضالت ، اكتساب على 

يومياً ، متعددة تدريب جلسات لديهم والذين الرياضة ، يمارسون الذين للرياضيين بالنسبة ذلك ، ومع ساعة. 24 الـ تلك مدار على األساسية األمينية واألحماض 

التدريب. جلسات من التعافي وتعزيز الجليكوجين مخازن لتحسين سواء أهمية ، أكثر المغذيات توقيت يكون قد أدائهم ، تحسين إلى يسعون الذين والرياضيين 

مستوى على أداء ًيؤدون الذين للرياضيين األحداث وبعد وأثناء قبل السائلة والمواد والبروتين للكربوهيدرات الحالية الرياضية التغذية توصيات 9-24 الجدول يسرد 

عال.ٍ

9-24الجدول الرياضي األداء استراتيجيات

التوصياتإستراتيجية

الفرديةاالحتياجات على بناء ◆الكافيةالحرارية السعرات كمية

)الترفيهيونالرياضيون (اليوم في كجم   /كالوريكيلو 30 إلى 25 من تتراوح قد ◆
الكثافة ، عالي الحجم ، عالي التدريب المتنافسون ، الرياضيون (اليوم في كجم   /كالوريكيلو 70 إلى 40 من تتراوح ◆

)اليومفي متعددة جلسات 

مناسب

الكربوهيدراتتناول

الفرديةاالحتياجات على بناء ◆

اليومفي كجم   /جم5-12 حدود في ◆

األسبوعفي ساعة 12 من ألكثر عالية إلى متوسطة كثافة على يتدربون الذين للرياضيين يومياً كجم   /جم8-10 ◆

كافبروتين

المدخول

والرياضةالفردية االحتياجات على بناء ◆

يومياًكجم   /جم2.0 - 1.2 ◆

الفرديةاالحتياجات على بناء ◆السوائلمن كافية كمية

)الحدثقبل المساء في (الرياضية المشروبات أو الماء من  )مل500 (أوقية 16 ◆
)الحدثصباح ( )مل500 (أوقية 16 ◆
الحدثبدء قبل دقيقة 20-30  )مل400-600 (أوقية 13-20 ◆

التمرينمن دقيقة 10-15 كل أوقية 12-16 ◆

الحدثبعد المفقود الوزن من مرة 1.25 بمقدار السوائل استبدال ◆

المغذيات:توقيت

الكربوهيدرات

)الحدثقبل (ساعات 1-4 كجم ،   /جم1-4 من الكربوهيدرات تناول ◆
دقيقة90  >لألحداثنشاط ساعة لكل كربوهيدرات جم   30-60 ◆

)الحدثبعد (ساعات 4 إلى تصل لمدة الساعة في كجم   /جم1 ◆

)الحدثبعد (ساعات 4 إلى تصل لمدة الساعة في كجم   /جم0.3 ◆المغذيات:توقيت



بروتين

أدنىكحد ساعات 9-7 ◆الكافيالنوم

)2013بيرد ، (المكثفة التدريبات ذوي للرياضيين ساعات 9-10 األمر يتطلب قد ◆

حرج-

أخصائي أو المؤهلين الرياضية التغذية اختصاصيي قبل من أفضل بشكل النشطين واألفراد للرياضيين الغذائية االحتياجات تقييم ويتم معقداً ، مجاالً الرياضية التغذية تعتبر

على اعتماداً ستختلف الفردية االحتياجات لكن الرياضية ، للتغذية حالية توصيات هي 9-24 الجدول في الواردة اإلرشادات . )CISSNأو  (CSSDالمعتمد الرياضية التغذية 

في حمية. والتدريب التدريب ، وتاريخ والعمر ، والوزن ، الشخصية ، والتفضيالت والحساسية ، الغذائية والحساسية طبية ، حاالت وأي الطبي التاريخ مثل متعددة ، عوامل 

أو مسجلين رياضي تغذية اختصاصي إلى رياضي أداء أهداف لديهم الذين العمالء إحالة  tnessفي المتخصصين على يجب الممارسة ، لنطاق المهنية واللياقة العمالء مصلحة 

الشخصية.وتوصياتهم الحتياجاتهم كامل تقييم إلجراء معتمدين رياضيين تغذية خبراء 



المكمالتفي مقدمة 1 الدرسالمكمالت10 الفصل

التعلمأهداف
من: tnessأخصائي سيتمكن الفصل ، هذا من االنتهاء عند

المكمالت.لتناول الغذائية العمالء واحتياجات  Deneمكمالت ◆

الجسم.وتكوين المثلى الصحة أجل من المستخدمة المكمالت لخص ◆

الشخصية.التدريب مهنة في المكمالت دور اشرح ◆



المكمالتفي مقدمة 1 الدرسالمكمالت10 الفصل

المكمالتفي مقدمة
والعافية لألداء المعززة المواد أو األطعمة ومفاهيم الغذائية المكمالت كانت

قبل 6000 منذ الهند في األيورفيدا طب ممارسة تم السنين. آالف منذ موجودة 

اهتزاز من الخاص نوعهم استهلكوا ربما الرومان المصارعون أن حين في الميالد ، 

 2014al.  et ،(الميالد قبل 300 منذ النبات ، رماد من المكون االنتعاش ، 

Losch 2006 ،  ؛Rakel & Mackenzie( . الحديثة الغذائية المكمالت نشأت

ونمت الفيتامينات ، متعدد مكمل باستخدام الماضي القرن من األربعينيات في 

أنحاء جميع في دوالر مليار 115 بقيمة إيرادات لتدر الغذائية المكمالت صناعة 

للفيتامينات مبيعات عن عبارة معظمها يزال وال 2018 ، عام في العالم 

.)2019Research View Grand ، (والمعادن 

اتسعت قد الغذائية المكمالت من متنوعة مجموعة أن حقيقة جانب إلى

يكون أن المهم فمن  ، tnessبـ الصلة ذات المنتجات من كبيراً قدراً لتشمل 

ولوائحها واستخداماتها الغذائية للمكمالت عام فهم  tnessأخصائي لدى 

وقدراتها.

Shutterstock.com  /االبتسامةمكافحة

معرفتكامتد -

اخترع 1939. عام في كاليفورنيا في  ، Nutriliteعمله ، بدأ الدقيقة. المغذيات قيم مالحظة بعد الصين في إقامته أثناء الفيتامينات متعدد منتج أول  Rehnborg Carlطور

ومستحضرات المنزلية والرعاية الغذائية المكمالت شركات بعض تستخدمها تزال ال تقنية وهي المنتج ، بيع في للمساعدة المستويات متعدد التسويق مفهوم أيضاً كارل 

اليوم.التجميل 



المكمالتفي مقدمة 1 الدرسالمكمالت10 الفصل

على متكررة أسئلة طرح يتم وبالتالي ، حزمة ؛ أنها على والمكمالت والتغذية اللياقة إلى ينُظر ما غالباً

في خبير. رأي على الحصول في يرغبون ممن وغيرهم العمالء قبل من المكمالت حول  tnessأخصائي 

المكمالت بيع المعتمدين الشخصيين المدربين من العمل صاحب يطلب قد الرياضية ، الصالة بيئة 

على التكميلية للشركات كمؤثرين فرصاً أيضاً البدنية اللياقة محترفو يجد قد اآلخرين. األعضاء أو للعمالء 

مجتمع في شائعاً أمراً المكمالت استخدام يبدو قد بينما األخرى. المنصات أو االجتماعي التواصل وسائل 

tness ،  في المتخصصين على يجبtness  مسؤولياتهم وفهم فيه ، والبقاء ممارستهم نطاق معرفة

الغذائية.بالمكمالت المتعلقة والتزاماتهم 

-غذائيمكمل -

الغذائية؟المكمالت هي ما
الغذائي النظام من كافية غير أو غائبة تكون قد التي مالئم بشكل الغذائية العناصر إلضافة كمنتج بدأ ما

مكمل أ1994 لعام التكميلي والتعليم الصحة قانون يصف األخرى. المركبات من العديد ليشمل توسع قد 

من أكثر أو واحد على يحتوي أو يحمل الذي الغذائي النظام تكملة إلى يهدف  )التبغبخالف (كمنتج غذائي 

النباتية ؛ األمينية األحماض من غيرها أو واألعشاب والمعادن ، الفيتامينات ، التالية: الغذائية المكونات 

مركز ، أو اإلجمالي ؛ الغذائي المدخول زيادة طريق عن الغذائي النظام لتكملة اإلنسان يستخدمها مادة 

سابقاً.موصوف مكون أي من مزيج أو مستخلص ، مكون ، مستقلب ، 

غذائي ، لنظام أساسياً مكوناً ليست فهي تكميلية.  —بالضبط النحو هذا على تكون أن المكمالت من يقُصد

على الفم طريق عن الغذائية المكمالت جميع تقديم يتم غذائي. كعنصر الستخدامها تمثيلها ينبغي وال 

طريق عن إعطاؤها يجوز ال آخر. شكل أي أو سائلة ، أو هالمية ، كبسوالت أو مسحوق ، أو كبسوالت ، شكل 

على الصيدالنية. للمستحضرات مخصصة هذه اإلعطاء طرق إن حيث أخرى ، وسيلة أي أو الحقن أو الجلد 

إدارة من مسبقة موافقة على الحصول إلى الغذائية المكمالت تحتاج ال الصيدالنية ، المستحضرات عكس 

والمملكة المتحدة الواليات ذلك في بما البلدان ، معظم في تسويقها أو لبيعها  )(FDAوالدواء الغذاء 

تماماً ، صحيحاً ليس وهذا منظمة ، غير أنها على المالحق إلى أحياناً يشُار مسبقة ، موافقة بدون المتحدة. 

يعني عنهم اإلفراج بعد حتى رقابة أو مسبقة موافقة وجود عدم فإن ذلك ، ومع بالفعل. موجودة اللوائح ألن 

تكون ال أو تكون قد والتي وكامل ، مباشر بشكل الشركة أيدي في الغذائي المكمل ونقاء قوة الجودة ، أن 

عام ، بشكل الغذائية. المكمالت بمكونات يسُمح حيث آخر إلى بلد من  Dierencesتوجد بالثقة. جديرة 

تساهال.ًأقل وآسيا أوروبا أن حين في متساهالن ، وأستراليا المتحدة الواليات 

الغذائيةالمكمالت استخدام مبررات

(2018 عام في المسؤولة التغذية مجلس أجراه مسح أفاد أسباب. لعدة الغذائية المكمالت استخدام يمكن
واحداً غذائياً مكمالً يستخدمون األستراليين من 40٪ و المتحدة الواليات في البالغين من 75٪ أن  )2018

المثال ، سبيل على العمرية. الفئات بين استخدامها أسباب تختلف . )2017al.  et Burnett ،(األقل على 

والصحة الوزن ، إدارة مثل الغذائية المكمالت الستخدام أسبابها األصغر السكانية التركيبة تذكر ما غالباً 

فجوات لسد الغذائية المكمالت سناً األكبر السكانية التركيبة تستخدم بينما والجمال ، والطاقة ، المناعية ، 

والمفاصل.والقلب العظام صحة ذلك في بما المحددة ، الصحية وللمشكالت المغذيات 

أو الرياضية اإلصابات من التعافي تسريع الغذائية المكمالت الستخدام األخرى األسباب تشمل أن يمكن

أو التحمل ؛ أو القوة مثل األداء ، نتائج تحسين واالنتباه ؛ اإلدراك لتعزيز المكثفة الرياضية التمارين ممارسة 

بعض وفي محددة ، صحية الحتياجات الغذائية المكمالت اآلخر البعض يستخدم قد الجسم. تكوين تغيير 

المغذيات. مع الدوائية التفاعالت لمواجهة أو الحمل ، أثناء أو الجراحة ، بعد مثل الطبيب ، يصفها الحاالت ، 

شيوعاً األكثر السبب فإن غذائي ، مكمل الستخدام المرء يقررها قد التي العديدة األسباب من الرغم على 

العامة.العافية هو به االستشهاد يتم الذي 

-
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المستخدمة: شيوعاً المكمالت أكثر مع يتوافق الغذائية المكمالت الستخدام ذكراً األكثر السبب

األمراض ، ببعض اإلصابة مخاطر بتقليل الفيتامينات مكمالت استخدام يرتبط المتعددة. الفيتامينات 

الواضح من ليس ذلك ، ومع . )2018وآخرون ، بلومبرج (والسرطان الدموية واألوعية القلب أمراض مثل 

مستخدمو يميل مباشرة. المكمالت استخدام عن ناتجاً والعافية الصحة في الواضح التحسن كان إذا ما 

صحي وزن على والحفاظ الطبيب وزيارة والنوم الغذائي والنظام الرياضة ممارسة إلى أيضاً المكمالت 

المستخدمين.غير من نشاطاً أكثر بشكل التدخين ومقاومة 

-األساسيةالمغذيات -

-تسمم-

حاالت هناك اإلنسان ، لتغذية بالنسبة األساسية الغذائية المواد الغذائية المكمالت بعض توفره كما

ما مكمل الستخدام حقيقية حاجة هناك تكون ما نادراً المثال ، سبيل على غيرها. من أهمية أكثر استخدام 

حاجة مقيداً غذائياً نظاماً يتبع الذي الشخص لدى يكون قد ولكن الصحة ، لتحسين التمرين قبل 

هذا ذلك ، ومع المدخول. كفاية عدم بسبب المعادن أو الفيتامينات من غذائي مكمل إلضافة فسيولوجية 

الحاالت. جميع في المرجوة والنتائج التدريبية القدرة على فوائد يمنح ال التمرين قبل ما ملحق أن يعني ال 

من األسباب ، لهذه الالزم. من أكثر استهلكت إذا تسمم إلىأيضاً الغذائية المكمالت بعض تؤدي قد 

عندما الطبيب إلى وإحالتها الغذائية المكمالت مناقشة عند للعميل العامة الصحية الحالة مراعاة الضروري 

الهامة.الصحية بالنتائج األمر يتعلق 

تعزيز أو العضالت ، بناء أو الوزن ، إنقاص في يرغبون قد . tnessبـ المرتبط الهدف من نوع عميل لكل سيكون

كان مهما صحة. أكثر حياة أجل من حياتهم نمط عادات تحسين أو التنفسي ، القلبي التحمل على القدرة 

الهدف. هذا تحقيق في للمساعدة استخدامه في يفكرون قد مكمل هناك يكون أن المحتمل فمن هدفهم ، 

الرعاية مقدم إلى إحالتهم أو   /ووفعالة مسؤولة تكميلية قرارات نحو العمالء توجيه  tnessألخصائي يمكن 

الضرورة.عند  )مسجلتغذية اختصاصي طبيب ، (لهم المرخص الصحية 

-
-
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وقانون -الصحية الغذائية المكمالت -والتسمياتالغذائية المكمالت إرشادات

1994لعام التعليم 

األمريكية والدواء الغذاء إدارة أن إال منظمة ، غير صناعة هي الغذائية المكمالت بأن االدعاءات من الرغم على

FDA)(  للمكمالت والتعليم الصحة قانون المتحدة. الواليات في الغذائية للمكمالت إرشادات تفرض

واإلرشادات القوانين هي الفيدرالية اللوائح قانون والعقاقير االغذية ادارة عن فضال 1994 لعام الغذائية 

تنظيم يتم أوروبا ، في بها. االلتزام وموزعيها ومصنعيها الغذائية المكمالت على يجب التي األساسية 

 ، )(EUاألوروبي لالتحاد العام الغذاء وقانون األوروبية األغذية سالمة هيئة قبل من الغذائية المكمالت 

ويتم التكميلية األدوية من أستراليا في الغذائية المكمالت تعتبر . EC  /46/2002رقم الخاص التوجيه 

صحية منتجات أنها على الغذائية المكمالت إلى يشُار كندا ، في العالجية. السلع إدارة قبل من تنظيمها 

الكندية.الصحة وزارة قبل من واألدوية الغذاء قانون وينظمها طبيعية ، 

-الفيدرالية اللوائح قانون -

لكنها اصطناعية ، تكون قد الطبيعة. في موجودة األقل على أو طبيعية ، الغذائية المكمالت تكون أن يجب

على طبيعية. مادة من األصل طبق نسخة المنتجة االصطناعية المادة كانت إذا فقط اصطناعية تكون قد 

األخرى ، واألطعمة الحمضيات ثمار في طبيعي بشكل  )جفيتامين (األسكوربيك حمض يوجد المثال ، سبيل 

صناعيا.ًالمنتج األسكوربيك حمض على تحتوي ج فيتامين مكمالت معظم ولكن 

المسؤوللالستخدام عامة إرشادات
القدرة أيضاً لديها ولكن األخرى ، المرغوبة والسمات واألداء الصحة تحسين على القدرة لديها المكمالت

أن طبيعتها ، بحكم الغذائية ، بالمكمالت يقُصد ال الئق. غير بشكل استخدامها عند ضرر إحداث على 

زيادة في المساعدة إلى تهدف التي البروتين ، مساحيق ذلك يتضمن الطعام ؛ عن كبدائل تسُتخدم 

الغذائي.النظام في البروتينات لجميع بديل كمصدر تعمل وال الغذائي ، النظام في البروتين محتوى 

-
-
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للمكمالت بالنسبة ولكن كبيرة ، بكميات تناولها عند جسيماً خطراً الغذائية المكمالت جميع تشكل ال قد

يمكن عليا حدود وضع يتم ما غالباً  ، )والمعادنالفيتامينات (به الموصى اليومي المدخول ذات الغذائية 

تحدث . )10-1الجدول (السمية أو السلبية اآلثار عنه ينتج قد به المسموح األعلى الحد فوقمآخذ تحملها. 

أ ، فيتامين فرط مع الحال هو كما الجسم ، داخل المعادن أو الفيتامينات من الكثير يتراكم عندما السمية 

المتشقق.الجاف الجلد أو   /والعظام ، وألم المتغيرة ، الرؤية مثل أعراضاً ، وتنتج 

مساعدرمز -

ال أفضل. بشكل المغذيات من المناسبة المستويات لفهم  tnessللمهنيين مرجعية أداة هو 10-1 الجدول

ويعملون مدربين طبيين متخصصين أيضاً كانوا إذا إال القيم هذه كل حفظ البدنية اللياقة اختصاصيي من يتُوقع 

غذائي.تدخل إلى يحتاجون الذين المرضى مع خاص بشكل 

به المسموح األعلى المدخول ومستوى  )(DVبها الموصى اليومية القيم 10-1 الجدول

UL)(  الدقيقةالمغذيات من

وحاملالكبار

المرضعاتالنساء

منوحدةالغذائيةالعناصر

قياس

DVمايDVماي

2010015100ميكروغرامدفيتامين

1300250013002500ملغأالكالسيوم
-بهالمسموح األعلى الحد -

18452745ملغحديد
-سلبيأثر -

متوفرغير5100متوفرغير4،700ملغالبوتاسيوم

900300013003000رايميكروغرامبأفيتامين

9020001202000ملغسيفيتامين

151،000191،000ملغهـفيتامين

متوفرغير90متوفرغير120ميكروغرامكفيتامين

متوفرغير1.4متوفرغير1.2ملغالثيامين

متوفرغير1.6متوفرغير1.3ملغريبوافين

16351835ملغالنياسين

1.71002100ملغ6ب فيتامين

DFE4001،0006001،000ميكروغرامجالفوليكحمض

)متواصل(

قمة ⇧

-
-
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ومستوى  )(DVبها الموصى اليومية القيم 10-1 الجدول

(الدقيقة المغذيات من  )(ULبه المسموح األعلى المدخول 
)تابع

اقترحتها التي تلك هي  ULالمعلومات نقص أو القرار طريق عن إما تعيينه ، يتم .لم ملحوظة

 :ULsأن إلى يشير متوفر غير للطب ؛ الوطنية األكاديمية 

 ULتقليل ويتم عاماً ، 50 عن أعمارهم تزيد الذين لألفراد يومياً مجم 2000 إلى للكالسيوم  ULتقليل يتم أ

عاماً.70 عن أعمارهم تزيد الذين لألفراد مجم 3000 إلى للفوسفور 

حاملالكبار

و

المرضعات

نساء

 RAE =1 ميكروغرام RAE)( : 1الريتينول نشاط مكافئات من بالميكروجرام أ فيتامين جرعة تحديد يتم ب

من ميكروغرام 24 أو غذائي ، كاروتين ميكروغرام 12 كاروتين ، -βمكمل ميكروغرام 2 ريتينول ، ميكروغرام 

-الكريبتوزانتين. βغذائي ميكروغرام 24 أو كاروتين ، ألفا 

منوحدةالغذائيةالعناصر

قياس

DVمايDVماي
من ميكروغرام DFE)( . 1= DFE  1الغذائية الفوالت مكافئات من بالميكروجرام الفوالت جرعات تحديد يتم ج

الفوليك.حمض ميكروجرام 0.6  =الطبيعي الفوليك حمض 

متوفرغير2.8متوفرغير2.4ميكروغرام12ب فيتامين
الحصول تم الذي المغنيسيوم وليس فقط ، اإلضافي المغنيسيوم على بالمغنيسيوم الخاص  ULينطبق د

.)20012011 ، 2000 ، 1998 ، الطب ، معهد (الغذائي النظام في عليه 

متوفرغير35متوفرغير30ميكروغرامالبيوتين

بانتوثينيك

حامض

متوفرغير7متوفرغير5ملغ

1250400012504000ملغأالفوسفور

15011002901100ميكروغراماليود

أ400350أ420350ملغدالمغنيسيوم

11401340ملغالزنك

5540070400ميكروغرامالسيلينيوم

0.9101.310ملغنحاس

2.3112.611ملغالمنغنيز

متوفرغير45متوفرغير35ميكروغرامالكروم

452000502000ميكروغرامالموليبدينوم

2300360023003600ملغكلوريد

55035005503500ملغالكولين

مساعدرمز -

DRI  مقابلDV

 )(DRIالمرجعي الغذائي المدخول قيم توفر بالتبادل. المستخدمة  DRIو  DVاالختصارات  tnessفي المتخصصون يرى ما غالباً المكمالت ، قيم إلى اإلشارة عند
معينة دقيقة لمغذيات  FDAتناول توصية هي  )(DVاليومية القيمة معين. دقيق مغذ ٍمن األعلى المدخول ومستويات الكافي المدخول مثل معلومات ، للمستهلكين 

.)(RDAبها الموصى الغذائية للبدالت للطب الوطنية األكاديمية استخدام وتشبه 
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استخدامها عند ضارة آثار إلى األخرى الغذائية المكمالت تؤدي قد والمعادن ، الفيتامينات إلى باإلضافة

من كثير في أنهم إال ضارة ، تأثيرات عنه ينتج ال قد اآلخر البعض أن حين في بها. الموصى من أعلى بجرعات 

خط في تسير التي ، المنشطاتأبرزهابها. الموصى من أكبر بجرعات تناولهم عند النتائج يحسنون ال األحيان 

تأثيرات تسبب أنها المعروف غير من الكرياتين بالمقابلسلبي. وتأثير إيجابي ، وتأثير تأثير ، ال بين جديد 

  .2017al ،(بها الموصى الجرعات من أكبر بجرعات استخدامها عند أكبر فائدة تشكل ال أيضاً لكنها سمية ، 

et Kreider(.

في األسواق في الغذائية المكمالت طرح يمكن موجودة ، الغذائية بالمكمالت الخاصة اللوائح أن حين في

مثل بالسالمة ، تتعلق محتملة مشكالت ذلك عن ينتج الحكومة. من مسبقة موافقة دون البلدان معظم 

مثلقانونية غير مكونات احتواء أو معلنة ، غير مكونات احتواء أو مختبرة ، وغير جديدة مكونات احتواء 

بجميع الوثوق ينبغي ال أنه نفهم أن المهم من نادراً ، يحدث ما بقدر . المنشطاتأوالمنشطات محظور 

المسؤول:لالستخدام التالية باإلرشادات يوصى وبالتالي ، شرط. أو قيد دون الغذائية المكمالت 

المنشورة األدبيات ومراجعة أوال ًالملصق من التحقق دون الغذائية بالمكمالت توصي أو تستخدم ال 1.

مكوناته.أو المكمل حول 

الغذائية.المكمالت من بها الموصى الجرعة تتجاوز ال 2.

الملكية المسجلة الخلطات تجنب النشطة ؛ المكونات من مكشوفة بقائمة المكمالت عن ابحث 3.

الملحق.عليها يحتوي التي المحددة المكونات عن المزيد معرفة يتم حتى 

المكمالت مختص. طبيب وصفها إذا إال عاماً ، 18 عن أعمارهم تقل لمن المكمالت تنصح ال 4.

فقط.البالغين الستخدام مخصصة 

لن المكمالت بأن معقول يقين دون  "تكدس"أو معاً المختلفة الغذائية المكمالت تؤخذ أن ينبغي ال 5.

تحدث أن يمكن األدوية. مع الغذائية المكمالت استخدام عدم يجب ضار. حدث إلحداث تتفاعل 

قبل الطبيب مراجعة األدوية يستخدمون الذين العمالء على ويجب واألدوية ، المغذيات بين تفاعالت 

المكمالت.استخدام 

استشارة دون الغذائية المكمالت استخدام عدم طبية حالة من يعانون الذين األشخاص على يجب 6.

أوال.ًالطبيب 

-منبه-

-الكرياتين-

-محظور-

-المنشطة-الغذائيةالمكمالت ملصقات

أن يجب وسالمته. جودته لتحديد مهماً أمراً الغذائية المكمالت ملصق وتشريح تفسير على القدرة تعد

االدعاءات كانت وإذا شفافة ، المكمالت حقائق كانت إذا وما للمكونات بعناية  tnessأخصائي ينتبه 

موانع لها يكون قد أخرى مواد أو للحساسية مسببة مواد أي على يحتوي المنتج كان وإذا فيها ، مبالغاً 

لالستخدام.

الغذائيةالمكمالت بطاقة متطلبات

الغذائية المكمالت ملصقات وكل األطعمة ، لملصقات جداً مشابه ملصق على الغذائية المكمالت تحتوي

للمحتويات ، الصافية والكمية الملحق ، اسم عرض ذلك يتضمن لملصقاتها. المتطلبات من أدنى حد لها 

ملصقات مع تماماً متشابهة الملصقات هذه تبدو العمل. ومكان واسم والتغذية ، المكونات ، وجميع 

أن حين في المثال ، سبيل على الشائعة. باإلعفاءات للسماح طفيفة إجراءات لديها ولكن األطعمة ، 

السعرات تسرد ال المكمالت من العديد فإن الغذائية ، للمنتجات إلزامية قائمة هي الحرارية السعرات 

المنتج في موجودة كانت إذا فقط يلي ما كل لسرد مطلوبة التكميلية الحقائق موجودة. غير ألنها الحرارية ، 

المشبعة ، الدهون الدهون ، إجمالي الحرارية ، السعرات إجمالي صفر: أنها على إدراجها يمكن ال بكميات 

السكريات المجموع الغذاء ، الكربوهيدرات ، إجمالي الصوديوم ، الكوليسترول ، المتحولة ، الدهون 

الغذائية الحقائق تختلف والبوتاسيوم. والحديد ، والكالسيوم د وفيتامين والبروتين المضافة والسكريات 

يمكن كميتها. عن النظر بغض الرئيسية ، الغذائية العناصر دائماً تسرد ألنها التكميلية ، الحقائق عن 

غير األحادية والدهون المشبعة ، غير المتعددة والدهون المشبعة ، الدهون من الحرارية السعرات عن اإلعالن 

عنها اإلعالن يجب ولكن السكري ، والكحول للذوبان ، القابل غير والنخاع للذوبان ، القابلة والحبوب المشبعة ، 

كعنصر إدراجها سيتم كان إذا ما ولكن ما ، مكان في األخرى المكونات إدراج يجب بشأنها. مطالبة تقديم عند 

الفيدرالية اللوائح قانون (مطالبة تقديم يتم لم ما التكميلية ، الشركة اختصاص من هو آخر عنصر أو نشط 

قمة ⇧.)أ2019 األمريكية ، 
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الكميات فإن ذلك ، ومع . نشطةمكونات من وضوحاً أكثر بقائمة أيضاً المعدلة القواعد مجموعة تسمح

الشركات تستخدمها التي الشائعة األساليب من مطلوبة. ليست اإللزامية غير الفردية للمكونات الدقيقة 

مزيج في النشطة المكونات من العديد تضمين الفكرية بالملكية االحتفاظ أو التجارية األسرار على للحفاظ 

تجنب الشركات من المزيد تختار المستهلك ، تعليم نمو مع الخاص. للمزيج اإلجمالي المبلغ وإدراج خاص 

يجد أن المحتمل ومن بالكامل ، عنها الكشف تم التي النشطة المكونات لصالح الخاصة الخلطات 

التنسيق.هذا في تجربته في يرغبون مكمل أي  tnessفي المتخصصون 

أو فيه ، توجد الذي للمزيج أو الفردية للمكونات سواء كمية لتوفير المطلوبة النشطة ، المكونات عكس على

المكونات تكون ما عادة ًالوزن. حسب تنازلي بترتيب إدراجه يتم أن يجب فقط أخرى مكونات أو نشطة غير 

التكتل. لمنع أو استساغة أكثر المنتج لجعل تسُتخدم أحماض أو   /ونكهات أو   /ومحُليات عن عبارة األخرى 

قد الستريك. حمض أو طبيعية ، ونكهات  ، )السكربديل (السكرالوز مثل المركبات ، هذه تشمل أن يمكن 

السعرات أو التقليدية المحليات تجنب إلى يتطلعون الذين ألولئك أهمية ذا األخرى المكونات قسم يكون 

أو للغذاء ، مضافة مادة وهو مالتوديكسترين ، استخدام يمكن المثال ، سبيل على عنها. المفصح غير الحرارية 

األخرى المكونات تسُتخدم الحصة. حجم إلى الوزن إلضافة خفيفة كمادة الرخيصة ، الكربوهيدرات من غيره 

من العديد تسُتخدم بينما البكتيريا ، نمو أو العفن ومنع جافاً المنتج على الحفاظ في للمساعدة عادة ً

اللون.أو الملمس أو المذاق لتحسين األخرى المكونات 

الدهون أو الكربوهيدرات أو البروتينات مثل المقدار ، كبيرة مغذيات على تحتوي التي المنتجات إدراج يجب

أو بالجرام التكميلية الحقائق لوحة منالعلوي الجزء في  )والمعادنالفيتامينات (الدقيقة المغذيات أو 

يجب تأسيسه ، تم  )(DVاليومية القيمة أكان إذا ذلك ، على عالوة ميكروغرام. الحاالت بعض في أو المليغرام 

الدخول بتأشيرات كاملة قائمة على االطالع يمكن به. المعمول  DVمن مئوية كنسبة إدراجه يتم أن 

الخاصة لتلك مماثلة توصيات تقديم إلى األخرى الدول تميل 10-2. الجدول في المتحدة للواليات المتنوعة 

هيئة إرشادات أحدث تنص المثال ، سبيل على الخاصة. ورسائلها تفسيراتها مع ولكن المتحدة ، بالواليات 

أن من الرغم على الطاقة. من مئوية كنسبة الكبيرة المغذيات على واسع نطاق على األوروبية األغذية سالمة 

على يحتوي غذائي نظام على وتعتمد مسبقاً محسوبة القيم أن إال نفسه ، الشيء تفعل المتحدة الواليات 

حراري.سعر 2000 

-النشطالعنصر -
المقدارالكبيرة للمغذيات بها الموصى اليومية القيم 10-2 الجدول

-آخرمكون -
والمرضعاتالحواملالكبار

نساء
-الملحقحقائق لوحة -

القياسوحدةالغذائيةالعناصر

غرام،(

)مليغرام

DVDV
-)(DVاليومية القيمة -

5071زبروتين

7878زسمين

2020زالمشبعةالدهون

300300ملغالكوليسترول

المجموع

الكربوهيدرات

275275ز

23002300ملغصوديوم
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5050زالمضافةالسكريات

-
-

-
-



الفيدرالية اللوائح قانون (فوق فما سنوات 4 أعمارهم تبلغ الذين واألطفال بالبالغين الخاصة التوصيات على بناء ً DVتأسيس تم : ملحوظة

.)b2019األمريكية ، 
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تقدم والمطالبات. والتحذيرات المقترحة االستخدام وتوجيهات للمنتج وصفاً الغذائية المكمالت ملصق على عليها العثور يمكن التي األخرى المعلومات تتضمن

االدعاء ، لهذا معقول علمي دعم هناك يكن لم ما المطالبات تقديم يمكن ال منظمة. غير الغالب في وهي والمطالبات ، المقترح واالستخدام المنتج أوصاف الشركة 

إخالء المطالبات جميع تحمل أن يجب المتحدة ، الواليات في األوروبي. واالتحاد وأستراليا المتحدة الواليات ذلك في بما البلدان ، معظم في شائع أمر وهذا 

والدواء.الغذاء إدارة قبل من مراجعتها تتم لم المقدمة االدعاءات وأن مرض تشخيص أو منع أو عالج أو عالج إلى يهدف ال المنتج بأن يفيد مسؤولية 

منتجات على المحتوي اللبن مصل بروتين مثل الحساسية ، مسببات على تحتوي التي للمنتجات مطلوبة للحساسية المسببة البيانات واسع. نطاق على التحذيرات تختلف قد

الشائعة: الثمانية للحساسية المسببة المواد من أياً أيضاً تعالج الغذائي المكمل لمعالجة المستخدمة المعدات كانت إذا أيضاً مطلوبة الحساسية مسببات من التحذيرات األلبان. 

والقشور.والشراب ،  ، )الغلوتين(والقمح األلبان ، ومنتجات والبيض ، الصويا ، وفول الشجر ، وجوز السوداني ، الفول 

حرج-

يعرفون الطعام تجاه حساسية من يعانون الذين العمالء أن من تأكد التغذية. حقائق لوحة أو المكمالت حقائق لوحة في إدراجها يتم قد التي الثمانية للحساسية المسببة المواد على تعرف

الغذائية.المواد يفحصون كما تماماً الغذائية بمكمالتهم الخاصة الملصقات من التحقق كيفية 

أو األخرى ، الغذائية المكمالت مع تستخدم أن ينبغي ال عاماً ؛ 18 عن أعمارهم تقل الذين األفراد قبل من المنتج استخدام عدم إلى لإلشارة عام تحذير تقديم يتم قد

التحذيرات أحد محددة. بمكونات المتعلقة التحذيرات يسرد أو   /ووجافاً ؛ بارداً يبقى أن إلى يحتاج معروفة ؛ طبية حالة من يعانون الذين أولئك قبل من أو األدوية ، 

والدواء الغذاء إدارة تطلبه الذي التحذير الغذائية. المكمالت شركة قبل من العام التحذير محتويات تحديد يتم للكايين. الكلي المحتوى هو المحددة المكونة الشائعة 

الفيدرالية اللوائح قانون ("منه الوقاية أو عالجه أو عالجه أو مرض أي تشخيص إلى المنتج هذا يهدف ال والدواء. الغذاء إدارة قبل من البيانات هذه تقييم يتم لم "هو 

المتحدة.الواليات بقانون يلتزم غذائي مكمل منتج كل في موجوداً سيكون والذي  ، )ج2019 األمريكية ، 

عالمة من تكميلية حقائق ملصق عن عبارة 10-1 الشكل المثال ، سبيل على المكمل. نوع على اعتماداً ثباتاً أكثر التكميلية الحقائق ملصقات تكون أن أيضاً يمكن

من الحرارية والسعرات الحرارية ، السعرات مدرج: غذائي عنصر لكل المقدمة والكميات عبوة ، لكل والحصص الحصة ، حجم الحظ البروتين. لمسحوق تجارية 

 Aالفيتامينات كميات سرد يتم لم والصوديوم. والحديد ، والكالسيوم ، والبروتين ، والسكريات ، الغذائي ، والنقم الكربوهيدرات ، وإجمالي الدهون ، وإجمالي الدهون ، 
للقياس.قابلة كمية بأي موجودة غير ألنها األخرى الدقيقة والمغذيات  Cو 

المتوفرة األمينية األحماض جميع سرد المصنعة الشركة اختارت فقد األساسية ، األمينية األحماض جميع يوفر أنه ويدعي بروتيني مزيج عن عبارة المكمل ألن نظراً

الملحق.ملصق على 

الدهون من الحرارية والسعرات الحرارية السعرات عن معلومات فقط ويسرد د ، وفيتامين الكالسيوم لمكمالت تكميلي ملصق عن عبارة 10-2 الشكل المقابل ، في

كل من ضئيلة كمية وجود بسبب  Cو  Aوالفيتامينات والبروتينات والنخاع والسكر الكربوهيدرات حذف تم واحدة. وجبة في المتوفرة والكالسيوم د فيتامين وكميات 

مثل التفاصيل ، من مزيداً توفر أن يجب التي الطعام ، ملصقات عكس على موجود ، هو ما سرد إلى فقط تحتاج المكمالت ملصقات أن اعتبارك في ضع منها. 

الدقيقة.المغذيات وبعض الكبيرة والمغذيات الحرارية السعرات قائمة 

--

الكالسيوممكمالت ملصق 10-2 الشكلالغذائيةالمكمالت ملصق 10-1 الشكل
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الغذائية المكمالت فإن ذلك ، ومع المتحدة. الواليات في الموجودة تلك مع ما حد إلى المتحدة والمملكة األوروبي االتحاد في المكمالت ملصقات تتشابه

قائمةفي ستدرج ومعادن فيتامينات أي على تحتوي التي  )األخرىالبلدان وبعض (األوروبي االتحاد في 

في التغيير أساسي ؛ بشكل نفسها هي  RDAو  NRVقيم . )10-3الشكل (٪ DV المصطلح استخدام من بدال ً )NRV٪ (للمغذيات المرجعية للقيمة المئوية النسبة

الواليات في  DVالمئوية النسبة غرار على األوروبي. االتحاد في العالمات وضع إلرشادات هو المتحدة والمملكة األوروبي االتحاد في  NRVإلى  RDAمن التسمية 

من  )جم100 أو   /و(المحددة الوجبة في المتوفرة المعادن أو الفيتامينات من بها الموصى للكمية المئوية النسبة إلى  NRVالمئوية النسبة تشير المتحدة ، 

أن يمكن وكيف معدن أو فيتامين من اليومية احتياجاتهم في يساهم كيف ومعرفة الغذائي المكمل لتقييم  NRVاستخدام٪ للمستهلكين يمكن الغذائية. المكمالت 

الغذائي.نظامهم سياق في يكون 

المرجعيةالغذائية القيم 10-3 الشكل

الحاليةالجيدة التصنيع عمليات

والغرض 111. الجزء 21 العنوان الفيدرالية للوائح المتحدة الواليات قانون في األمريكية والدواء الغذاء إدارة قبل من الحالية الجيدة التصنيع عمليات إنشاء تم

المستخدمة والمعدات التصنيع موقع المعنيين ؛ للموظفين توجيهية مبادئ يوفر أنه الغذائية. المكمالت منتجات وغش التلوث منع هو هذا من الرئيسي 

المنتجة.الغذائية المكمالت ونقاء جودة لضمان المستخدمة والعمليات المحفوظة ؛ والسجالت 

حرج-

يحتوي المنتج أن يعني ما غالباً ولكنه دائماً ، الحال هو ليس هذا جداً. عالية جرعات أو قصد عن منخفضة لجرعات تتعرض قد احتكاري مزيج داخل المخبأة المكونات أن افهم

مكون.كل كميات لمعرفة بالشركة االتصال أو الكامل اإلفصاح مع الغذائية المكمالت عن بالبحث عموماً يوصى المزيج. داخل للمحتويات المثلى الجرعة من أقل على 
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الثالثالطرف من التحقق

الملصق. على خارجية جهة من المصادقة عن البحث هي بها الموثوق المكمالت تحديد الغذائية المكمالت ألخصائيي يمكن التي واألسهل األسرع الطريقة تكون ربما

إلثبات المستقل للطرف التجارية العالمة باستخدام لها يسُمح المقابل ، وفي مستقل ، طرف قبل من لالختبار منتجاتها تقديم الغذائية المكمالت شركات تختار قد 

فإن وبالتالي ، تحملها ، من الصغيرة الشركات تتمكن ال قد نفقة هو الثالث الطرف اختبار أن مالحظة المهم من ذلك ، ومع جودة. وذات موثوقة منتجات منتجاتها أن 

 Foundationو  Choice Informedهي شيوعاً األكثر الثالث الطرف كيانات وحدها. الحقيقة بهذه بالملحق الوثوق ينبغي ال أنه يعني ال مستقل اعتماد وجود عدم 

Sanitation National ) باسم اآلن المعروفةInternational NSF(.

 Choiceشعار لحمل . )(WADAالمنشطات لمكافحة العالمية للجمعية وفقاً المحظورة المواد اختبار طريق عن للرياضيين خدماتها  Choice Informedتقدم

Informed ،  بواسطة للتدقيق بها الخاصة التصنيع لعملية الشركة تخضع أن يجبChoice Informed  الختبار المنتجة المنتجات من دفعة كل من عينة وتقديم

المحظورة.المواد 

للمنتجات المستمرة والمراقبة التصنيع منشأة وتدقيق المنشطات لمكافحة العالمية الوكالة حددتها محظورة مادة 270 من أكثر اختبار وتشمل األمام إلى خطوات .عدة

على يحتوي وال البيئة ، أو الصحة على خطراً يشكل وال الملصق ، على مدرج هو ما على بالضبط يحتوي أنه من للتحقق  Sport for Certified NSF )10-3الجدول (

 NSFشهادة على للحصول للرياضة.  NSFبواسطة الغذائي المكمل اختبار يتم القياسية ،  NSFتقدم . )بهاالمصرح غير المكونات أو البكتيريا مثل (شائعة ملوثات 

NSFشهادة إلى باإلضافة قياسية شهادة على تحصل 

المحظورةوالمواد الجودة اختبار 10-3 الجدول

المحظورةالمواد اختباراتالجودةاختباراتالتصديقجهة

XXمعلوماختيار

NSFX

NSFXXللرياضة

USPX

BSCGXX

تدقيق عمليات  USPتجري  ، Vericationبرنامج من كجزء الغذائية. المكمالت جودة بتقييم يقوم اعتماد برنامج لديها منظمة هي  )(USPاألمريكي األدوية دستور

المواد مراقبة مجموعة تمنح العشوائي. االختبار ذلك في بما المنتج ، واختبار التصنيع ، عملية وتقييم الجودة ومراقبة الحالية ، الجيدة التصنيع لعمليات للمرافق 

تدقيق عمليات وإجراء الملوثات ، واختبار األخرى ، العمليات مع للمقارنة قابلة  BSCGالجودة شهادة جودة. وشهادة األدوية من خالية جودة شهادة  )(BSCGالمحظورة 

والرابطة  ، WADAلـ العقاقير من الخالية الشهادة اختبارات المدرجة. المكونات على تحتوي المكمالت أن من للتأكد عشوائي اختبار وإجراء التصنيع ، موقع في 

األخرى.الصيدالنية العوامل إلى باإلضافة األخرى الكبرى الرياضية البطوالت في المحظورة والمواد  ، )(NCAAالقوى أللعاب الوطنية 

الخارجيةالمكمالت اختبار شركات 10-4 الجدول

NSFالدوليةمعلوماختيارالمحظورةالمواد مراقبة مجموعة)(USPاألمريكي األدوية دستور
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-الصحةملحق -الصحيةالمكمالت

الرغم على . األداءمكمالت و الصحية المكمالت رئيسيتين: فئتين إلى الغذائية المكمالت تصنيف يمكن

جميع بين من بكثير. أكبر سوقاً تمثل الصحية المكمالت أن إال أكبر ، باهتمام يحظى أنه يبدو األداء أن من 

والعافية العامة الصحة إلى مشيرين متعددة ، فيتامينات األقل على 70٪ يستخدم المكمالت ، مستخدمي 

التغذية مجلس (عاماً 34 إلى 18 من العمرية للفئة 83٪ إلى العدد هذا ويزداد بذلك ، للقيام كسبب 

ألن 3 ، أوميغا ومكمالت والمعادن الفيتامينات أساسي بشكل الصحية المكمالت تشمل . )2018المسؤولة ، 

منافسين رياضيين  tnessعمالء يكون ال الحاالت ، من كثير في الرفاهية. تحسين هي الرئيسية وظيفتها 

لذلك ، حياتهم. ونوعية أجسامهم تكوين تحسين إلى يتطلعون أفراد هم بل األداء ، تحسين إلى يتطلعون 

في مدخالتهم. عن وسؤالهم الصحية المكمالت حول أسئلة تلقي الطبيعي العالج أخصائي يتوقع أن يمكن 

أخرى،حاالت 

-األداءملحق -

-فيتامينات-

-المعادن-

-بيولوجيانشط -

-بيولوجيانشط غير -

-كاروتينبيتا -

والمعادنالفيتامينات مكمالت
مجموعة على تحتوي والتي متعددة ، فيتامينات عن عبارة حالياً بيعها يتم التي الغذائية المكمالت معظم

احتياجات لديهم الذين ألولئك أيضاً الفردية والمعادن الفيتامينات تتوفر . المعادنو الفيتامينات من متنوعة 

الفيتامينات من كافية كميات تناول لضمان الغذائية المكمالت من الفئة هذه تستخدم ما غالباً محددة. 

وكذلك الغربية الغذائية األنظمة مع كاف ٍغير يكون ما عادة الدقيقة المغذيات تناول أن حيث والمعادن ، 

و بيولوجيانشط النوعينكال في المتوفرة الفيتامينات عن التغاضي يتم ما غالباً تقييداً. األكثر الغذائية األنظمة 

ألن مهم هذا النشط. النموذج إلى النشط غير النموذج تحويل يتم قد الحاالت ، بعض في نماذج. نشط غير 

المرجوة.النتائج وتحقيق الجسم مستويات لزيادة مالءمة أقل النشطة غير األشكال 

الدهونفي تذوب فيتامينات

هذه تخزين يتم . )10-4الشكل ( Kو  Eو  Dو  Aالفيتامينات هي الدهون في تذوب التي الفيتامينات

قابليتها بسبب الماء. في للذوبان القابلة الفيتامينات مثل الماء ، من بدال ًالدهنية األنسجة في الفيتامينات 

لهذا . )2015al.  et Hughes-Dawson ،(الدهون على تحتوي وجبة مع تناولها األفضل من للذوبان ، 

للتسمم.أكبر خطراً أيضاً الدهون في تذوب التي الفيتامينات تشكل السبب ، 

الدهونفي تذوب التي الفيتامينات 10-4 الشكل

فإن الدهون ، في للذوبان قابل وكفيتامين ، كاروتينبيتا شائع بشكل أ فيتامين استكمال أيضاً يتم

المفرطة.للمكمالت محتملة نتيجة هي السمية 

-
-

-
-

-
-

-
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الخلقية ، الخلقية والعيوب والغيبوبة ، العظام ، كثافة وانخفاض والصداع ، الدوخة ، الجانبية اآلثار تشمل

يمكن ألنه  "الشمسأشعة "بفيتامين د فيتامين إلى اإلشارة يمكن . )2001الطب ، معهد (الموت وحتى 

د فيتامين إنتاج يتم الحيوانات ، في البنفسجية. فوق لألشعة تعرضه عند الجلد في طبيعي بشكل إنتاجه 

الشمس.بأشعة تنشيطه بعد الكوليسترول من 

-الالكتوزتحمل عدم -

-العصبيالقولون متالزمة -

-الكساح-
المتزايد االهتمام من الرغم على العظام. صحة في الكالسيوم ، جانب إلى مهماً ، دوراً د فيتامين يلعب

من بها الموصى الدم مستويات على بعد يتفق لم الطبي المجتمع أن إال  ، )د(لفيتامين الصحية بالفوائد 

وصف الصعب فمن الحياة ، ونمط الغذائي بالنظام بشدة تتأثر  )د(فيتامين مستويات ألن نظراً  )د(فيتامين 

ذلك في بما البلدان ، من العديد في شائعاً أمراً  )د(فيتامين نقص يعتبر بدقة. الواسعة الغذائية التوصيات 

40٪ بمعدل وأوروبا الئقون ، أنهم على السكان من 39٪ إلى يصل ما تصنيف يتم حيث المتحدة الواليات 

ليو 2014 ؛ وآخرون ، إدواردز (أستراليا في 60٪ و آسيا ، في 30٪ و األوسط ، الشرق في 60٪ و الئقة ، 

عدم بهالمصابين األشخاص  )د(فيتامين نقص من يعانون الذين األشخاص يشمل ما غالباً . )2018وآخرون ، 

االمتصاص ، سوء تسبب التي الحاالت من وغيرها ، العصبيالقولون متالزمة األلبان حساسية الالكتوزتحمل 

(والنباتيين والنباتيين ، الشمالية ، العرض خطوط في يعيشون والذين الداكنة ، البشرة ذوي األفراد وكذلك 
بكسور اإلصابة خطر زيادة العظام ، ضعف ، الكساحكافيةغير د فيتامين حالة تنتج قد . )2011الطب ، معهد 

.العظامهشاشة و العظام ، 

-العظامهشاشة -

-القلبضربات انتظام عدم -

-الدمويةالصفائح تراكم -

-المناعةنقص -

-المحيطيالعصبي االعتالل -

-هيكليعضلي اعتالل -

من فقط ممكناً سمية تأثيرات إلى تؤدي قد التي المدخول مستويات إلى الوصول يكون أن المحتمل من

ضربات انتظام عدم والمفرط ، والتبول الوزن ، فقدان الزائد د فيتامين يسبب أن يمكن المكمالت. خالل 

األوعية تكلس وكذلك الكلى بحصوات لإلصابة متزايد خطر أيضاً هناك الكالسيوم ، تناول عند . القلب

.)2011الطب ، معهد (واألنسجة الدموية 

معرفتكامتد -

الناس معظم في تتراوح والتي د ، فيتامين هيدروكسي 25 أنها على الجسم في د فيتامين مستويات قياس يتم

مل   /نانوغرام20 أن للطب الوطنية األكاديمية تعتبر بينما . )مليلترلكل نانوجرام (مل   /نانوغرام40 و 20 بين 

الجيدة العظام لصحة أدنى كحد مل   /نانوغرام30 بـ الصماء الغدد جمعية توصي الجيدة ، العظام لصحة كافية 

يكون أن يجب الصماء ، الغدد لجمعية وفقاً مل.   /نانوغرام60 و 40 بين تكون قد المثلى المستويات وأن 

األقصى الحد . ً)ميكروغراما38-50 (يومياً  )(IUدولية وحدة 1500-2000  )د(فيتامين من اليومي المدخول 

اليوم.في دولية وحدة 4000 هو به المسموح 

اإلصابة وخطر ، الدمويةالصفائح تراكم االلتهاب.من يقلل وقد لألكسدة مضاداً بكونه  ـ)ه(فيتامين يشتهر

عند حتى الحدوث نادر  ـ)ه(فيتامين نقص . )2000الطب ، معهد (مناعةو والسرطان ، القلب بأمراض 

الجهاز بأمراض المصابين عند غالباً ويحدث  ـ)ه(فيتامين من منخفضة كمية يتناولون الذين أولئك 

والمحيطيالعصبي االعتالل ـ)ه(فيتامين نقص أعراض تشمل االمتصاص. لسوء نتيجة األخرى الهضمي 

 ـ)ه(فيتامين تناول عند ضارة صحية آثار أي يالحظ لم المناعة. وظائف في وخلل ، هيكليعضلي اعتالل 

2008 ، (مفرطاً نزيفاً يسبب  Eفيتامين من عالية جرعات تناول أن لوحظ فقد ذلك ، ومع الطعام. من 

Traber(.

-
-

-
-

-
-

-
-

-
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يساعد عام ، بشكل العظام. لصحة والكالسيوم د بفيتامين ك فيتامين استكمال يتم أن يقُترح ما غالباً

العظام بروتين محتوى زيادة على ك فيتامين ويساعد العظام ، في الكالسيوم ترسيب على د فيتامين 

. )2008نيو ، النهام 2007 ؛ وآخرون ، سميث بولتون (الكسر خطر من أيضاً يقلل مما القوة ، وتحسين 

من بدال ًالعظام إلى الكالسيوم ترسب توجيه في يساعد قد  Kفيتامين أن بمكان األهمية من يكون ربما 

.)2009al.  et Shea ،(التاجية القلب بأمراض اإلصابة خطر من يقلل مما الدموية ، األوعية 

-الكوالجين-

سوء باضطرابات المصابين أو الرضع عند فقط الحدوث إلى وتميل جداً نادرة  Kفيتامين نقص حاالت تعتبر

كافية بدرجة منخفضة تكون عندما إال سريرياً صلة ذات المنخفضة  Kفيتامين حالة تصبح ال االمتصاص. 

له ولكن تسمماً ، يسبب ك فيتامين أن المعروف غير من مفرط. نزيف إلى وتؤدي الدم تخثر أوقات لتقليل 

وخطيراً.مفرطاً نزيفاً تسبب أن يمكن والتي للتخثر ، المضادة األخرى واألدوية الوارفارين مع سلبية تفاعالت 

الماءفي للذوبان قابلة فيتامينات

بسهولة تذوب . )10-5الشكل (المركب ب وفيتامين ج فيتامين هي الماء في للذوبان القابلة الفيتامينات

للحفاظ انتظاماً أكثر بشكل استهالكها ويجب تخزينها يتم ال لكن بسهولة ، الجسم يمتصها أن ويمكن أكبر 

في الغذائية المكمالت في الغالب في الماء في للذوبان القابلة الفيتامينات توجد ثابتة. مستويات على 

النشط.الحيوي شكلها 

الماءفي تذوب التي الفيتامينات 10-5 الشكل

حرج-

مما عابرة ، أكثر تكون الماء في للذوبان القابلة الفيتامينات فإن الدهون ، في تذوب التي بالفيتامينات مقارنة

الحاد.الضعف حاالت عالج األسهل ومن الفيتامينات ، سمية إلنتاج احتمالية أقل أنها يعني 

التمثيل التوليف ، الكوالجينلمطلوب سي فيتامين األسكوربيك. حمض هو ج لفيتامين النشط الشكل

التي األدلة بعض أيضاً هناك الجسم. في األولية األكسدة مضادات الجلوتاثيون ، وتجديد للبروتين ، الغذائي 

تناول زيادة أظهرت المثال ، سبيل على المناعة. وظيفة على تأثير له يكون قد سي فيتامين أن إلى تشير 

أقصر مدة إلى باإلضافة الشائعة البرد نزالت حدوث في 50٪ بنسبة انخفاضاً الرياضيين لدى سي فيتامين 

.)2002Josling & Straten Van ، ؛   1993al. et Peters ،؛ 2011al. et Constantini ،(شدتها وتقليل 

في ماهر الجسم فإن ما ، حد إلى شائعة أصبحت سي فيتامين مكمالت من العالية الجرعات أن حين في

يتم به ، الموصى  DVمن بالقرب سي فيتامين من العادية الجرعات في سي. فيتامين امتصاص تنظيم 

معظمها.امتصاص 

-
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-االسقربوط-معرفتكامتد -

مكمالت شعبية تزايد مع الكوالجين. تكوين هو شهرة ، األقل ولكن سي ، لفيتامين األساسية األدوار أحد

تخليق معدالت أيضاً تعزز أن يمكن ج فيتامين مكمالت أن مالحظة لالهتمام المثير من الكوالجين ، 

.)2018al.  et DePhillipo ،(الكوالجين 

-بريالبري -

من تبقى ما إفراغ ويتم 50٪ ، من أقل إلى االمتصاص ينخفض   غرام ، 1 عن الجرعة تزيد عندما ذلك ، ومع

إلى الجسم مستويات تزيد أن المقدر فمن به ، الموصى  DVمن مرة 200 في حتى البول. في سي فيتامين 

المحتمل غير من لذلك ، . )2004al.  et Padayatty ،(الطبيعية المستويات أضعاف 4 من يقرب ما 

عالية.جرعات من معوية معدية ضائقة حدوث احتمال من الرغم على ج ، فيتامين من تسمم حدوث 

عادة . االسقربوطالنحو هذا على تظهر الحادة الحشمة ولكن جداً ، نادرة سي لفيتامين الحقيقية اللباقة تعتبر

هي لالسقربوط األولية األعراض قاتلة. تكون فقد عالج ، دون تركت إذا ولكن خفيفة ، األعراض تكون ما 

الجروح.التئام وبطء الدموية والشعيرات والعظام المفاصل ضعف إلى هذا يتطور قد اللثة. والتهاب التعب 

مساعدرمز -

النكتة:هذه في فكر سي ، لفيتامين شيوعاً الحكمة أعراض أكثر لتذكر

البحر.في عليه يحصلون باإلسقربوط؟ البحارة يصاب أين من

البانتوثنيكحمض (5 ب  ، )نياسين(3 ب  ، )ريبوافين(2 ب  ، )ثيامين(1 ب فيتامين هي المعقدة ب فيتامينات

( B12و  ، )الفوليكحمض (9 ب  ، ـ)هفيتامين باسم أيضاً المعروف بيوتين ؛ (7 ب  ، )بيريدوكسين(6 ب  ، )
.)كوباالمين

استقالب في الفيتامينات هذه تشارك أساسي ، بشكل شيء. كل من القليل في ب فيتامين مركب يشارك

الشعر لصحة البيوتين يستكمل ما غالباً المناقشة. تستحق مهمة وظائف له منها القليل الكبيرة. المغذيات 

 B12و الوالدة ؛ قبل ما كفيتامين جداً مهم وهو الجيني التعبير في الفوليك حمض يشارك واألظافر ؛ والجلد 

الحمراء.الدم خاليا إلنتاج ضروري 

معظم مع يحدث أنه المعروف من وليس الحدوث ، نادر أمر ب فيتامين تناول في اإلفراط عن الناتجة السمية

الجانبية اآلثار الفوليك. وحمض 6 ب وفيتامين للنياسين ممكن التسمم فإن ذلك ، ومع ب. فيتامينات 

أن يمكن ولكن 6 ، ب فيتامين سمية تحقيق الصعب من بالغثيان. الشعور وتشمل خفيفة الزائدة للنياسين 

 ، )والقدميناليدين في وخز أو تنميل (تدريجي حسي عصبي اعتالل إلى يؤدي مما خطيرة ، التأثيرات تكون 

أو للجلد طبيعي غير نمو (جلدية وآفات للضوء ، حساسية  ، )التالفةاألعصاب بسبب التنسيق ضعف (ترنح 

أن يمكن أنه هو الفوليك حمض في بالزيادة المحيطة المخاوف أحد . )2010al.  et Simpson ،( )المظهر

الفوليك حمض إضافة تسمح قد الفوالت. حشمة مع واحد وقت في غالباً تحدث والتي  ، B12قيمة يخفي 

في 12. ب فيتامين في اللياقة أعراض باستمرار 12 ب فيتامين بدون الفوليك حمض استسقاء لتصحيح 

1000 من أكثر يستهلكن الالئي األمهات الوالدة ، قبل جداً مهم فيتامين هو الفوليك حمض أن حين 

حوالي على العثور تم أبطأ. إدراكي نمو من يعانون أطفالهن رأين قد الحمل أثناء اليوم في ميكروغرام 

قبل ما وفيتامينات المتعددة الفيتامينات في  DFEمن ميكروغرام 600-800 أو ميكروغرام 600-400 

حمض من ميكروغرام 0.6 أو الفوليك حمض من ميكروغرام 1 يساوي  DFEواحد التوالي. على الوالدة ، 

حمض من فعالية أكثر - للمكمالت الفوليك حمض من شائع شكل - الفوليك حمض يجعل مما الفوليك ، 

الفوليك.

اللباقة ب. فيتامينات جميع في الئقاً يكون أن للمرء يمكن والبيوتين ، البانتوثنيك حمض باستثناء

واختالل المحيطية األعصاب اعتالل إلى تؤدي حالة وهي ، بريالبري اإلنتاجفي بروزاً األكثر هي الثيامين 

بالثيامين.العالج مع بسرعة عكسها يتم والتي الحركية الوظيفة 

-
-
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نباتيون ، أو نباتيون أيضاً هم الذين الحوامل واألمهات الرياضيين عند إال شائعة غير ريبوافين في اللباقة

أنها على الحشمة أعراض تظهر ما غالباً الكافي. غير االستهالك احتمال جانب إلى الحاجة زاد وكالهما 

الوزن.في زائداً احتباساً أيضاً تسبب أن يمكن والتي  ، )هرمون(الصماء الغدد في اضطرابات 

-بالجرا-

-الشهيةفقدان -

الخلقي. الغذائي التمثيل في خطأ بسبب يحدث قد ولكنه المتقدمة ، البلدان في شائعاً النياسين يعد لم

الهضمي الجهاز في اضطرابات إلى يؤدي جلدي بطفح البداية في يتميز مرض وهو ، البالجراكماالحشمة تقدم 

عالج.دون ترك إذا والموت الشهيةفقدان والمزاج ، 

-دمفقر -

-الجلدالتهاب -

مرض هناك كان إذا المتقدمة البلدان في فقط الحدوث إلى تميل شائعة. غير 6 ب فيتامين نزعة أن كما

، الجلدالتهاب و دمفقر B6الحشمة عن ينتج ذلك ، حدث إذا الكحول. إدمان أو الكلى أمراض مثل آخر ، 

المناعة.واضطراب 

-المشقوقةالسنسنة -

األنبوب بعيوب أساسي بشكل يرتبط ولكنه الدم ، فقر إلى أيضاً الفوليك حمض نقص يؤدي أن يمكن

أحد الفوليك حمض يعد لذلك ، . البدائيةالسنسنة مثل الوالدة ، حديثي األطفال عند العصبي 

الوالدة.قبل األولية الفيتامينات 

واالضطرابات اإلرهاق إلى أيضاً يؤدي وقد الدم فقر إلى أيضاً  B12فيتامين نقص يؤدي أن يمكن أخيراً ،

يمكن الذي الدم فقر قبل الموجودة العصبية األعراض - الذاكرة وضعف واالرتباك التنميل مثل العصبية 

تناولهم من قللوا الذين السن وكبار النباتيين لدى شيوعاً أكثر 12 ب فيتامين احتشام يعتبر اكتشافه. 

األطعمة هي المدعمة الحبوب منتجات ألن نظراً التوالي. على 12 ، ب فيتامين امتصاص على وقدرتهم 

بتضمين الحيوانية المنتجات يتجنبون الذين أولئك ينُصح  ، B12لـ جيداً مصدراً تعد التي الوحيدة النباتية 

.B12مكمل 

كولين

شبيهة اآلن يعتبر التصنيف ؛ هذا من الحقاً إزالته وتم ب فيتامينات أحد األيام من يوم في الكولين يعتبر كان

الكولين مادة بإدراج للشركات  )(FDAاألمريكية والدواء الغذاء إدارة تسمح لم 2018 ، عام حتى بالفيتامينات. 

550 عند للكولين  DVتعيين تم والتحديث ، األغذية سالمة قانون مع ولكن التغذية ، حقائق ملصق على 

تجاهله ، من الرغم على للطب. الوطنية لألكاديمية المناسب المدخول مستوى يعكس مما يومياً ، مجم 

واألوعية والقلب العصبي والجهاز الكبد لصحة المعروفة األساسية الغذائية العناصر من الكولين يعتبر 

الدموية.

مجم 402 للرجال اليومي االستهالك متوسط   الكولين. من كافية كمية على األمريكيين معظم يحصل ال

 & 2016Fulgoni ، (الكولين من كافية غير كمية لديهم األفراد من ٪ 90 الواقع ، في مجم. 278 وللنساء 
Wallace( . البيض ، األفراد يستهلك عندما فقط 43٪ إلى ينخفض   الرقم هذا أن لالهتمام ، المثير ومن

 & 2017Fulgoni ، (المستهلكين غير في مجم 294 مقابل يومياً مجم 525 البيض تناول متوسط   ويبلغ 
Wallace( . تبلغ مماثلة مآخذ والمكسيك وإيطاليا واليونان وفرنسا والصين وكندا المتحدة المملكة لدى

.)2018al.  et Wiedeman ،(مجم 407-263 

عدم من الرغم على شائعة غير الشدة هذه ولكن الكبد ، أو العضالت تلف في الكولين احتشام يتسبب قد

تناول في اإلفراط فإن الكبد ، في مشاكل تسبب قد الكولين ندرة أن حين في الملحوظ. المدخول كفاية 

الجسم ورائحة القيء مثل اعتداالً ، أكثر أعراض إلى باإلضافة الكبد تسمم يسبب أن يمكن الكولين 

.)1998الطب ، معهد ( )الدمضغط انخفاض (الدم ضغط وانخفاض 

المعادن

التكميلية الحقائق وعلى التغذية حقائق ملصقات على مطلوباً نوعاً 14 منها أساسياً ، معدناً 16 هناك

الزنك ، المغنيسيوم ، اليود ، الفوسفور ، الحديد ، الكالسيوم ، المكون: هذا حول ادعاءات تقديم تم إذا 

المعدنان والبوتاسيوم. الصوديوم الكلوريد ، الموليبدينوم ، الكروم ، المنغنيز ، النحاس ، السيلينيوم ، 

يمكن التكميلية. الحقائق ملصق على تظهر أن المرجح غير من والتي واليوريد ، الكبريت هما المتبقيان 

أثرية.ومعادن كبيرة معادن إلى المعادن تقسيم 

-
-

-
-

-
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مينيرالالماكرو

الشكل (والكبريت والكلوريد والفوسفور والبوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم الكالسيوم هي الكبيرة المعادن

من بكثير أكبر تكون والتي المعادن ، لهذه المطلوبة النسبية الكميات لوصف التسمية تسُتخدم . )6-10

لم ما كمكمالت عادة ًيستخدم ال معظمها أن إال كبيرة ، بكميات إليها الحاجة من الرغم على النادرة. المعادن 

كملح.والكلوريد ، الصوديوم حالة في أو ، المتعددة الفيتامينات من صغيرة مئوية كنسبة تضمينه يتم 

الكبيرةالمعادن 10-6 الشكل

الكالسيوم مكمالت تأتي المعدنية ، الغذائية المكمالت معظم مثل العظام. صحة في بدوره الكالسيوم يشتهر

الكالسيوم. مستويات لزيادة مناسبة كلها والفوسفات سترات ، الكالسيوم ، كربونات عديدة. بأشكال المعدنية 

مليغرام لكل الكالسيوم كمية ضعف بها الكالسيوم كربونات لكن امتصاصاً ، األسهل هي الكالسيوم سترات 

. )1990al.  et Harvey ،(تناولهما عند األداء في للمقارنة قابلين كالهما يجعل مما الغذائية ، المكمالت من 

غالباً ولكنه الكربونات ، شكل إلى الكالسيوم من مماثلة نسب وله بسهولة الكالسيوم فوسفات امتصاص يتم 

.)1990Kessler & Shires ، (تكلفة أكثر يكون ما 

-الطمثانقطاع -

معرفتكامتد -

-هشاشة-

مواقع الكالسيوم يحتل الجزئي ، المستوى على العضالت. تقلص في رئيسياً دوراً الكالسيوم يلعب

االرتباط ، موقع في الكالسيوم يتحرك االنقباض ، إلى العضلة تحتاج عندما العضلية. األربطة بين االرتباط 

باالنقباض.والعضلة باالتصال لألوتار يسمح مما 

-والبيضالكتو نباتي -

-نباتيبيض -

والنساء ، الطمثانقطاع اليأس ،سن بعد وخاصة النساء ، هم الكالسيوم فقدان لخطر المعرضون األشخاص

لديهم اللبنيون النباتيون والنباتيين. العظام وهشاشة العظام قلة به اإلصابة مخاطر الرتفاع بدنياً النشطات 

معرضون والنباتيون ، البيضنباتيون صارمين ، النباتيين لكن النباتيين ، لغير المماثلة الكالسيوم مستويات 

المغذيات مضادات إلىباإلضافة تناولهم انخفاض بسبب كاف ٍغير بشكل الكالسيوم تناول لخطر أكبر بشكل 

من فوائد األفراد من المجموعات هذه تجد قد الكالسيوم. امتصاص من يقلل مما النباتات ، في موجود 

وجود بدون يحدث ال عادة الدم كالسيوم فرط التسمم.لخطر أيضاً معرض الكالسيوم لكن الكالسيوم ، مكمالت 

وحصى واإلمساك ، الرخوة ، األنسجة تكلس وجود احتمال وجود من الرغم على الدرقية ، الغدة اضطراب 

الكلى.

-الدمكالسيوم فرط -

معرفتكامتد -

العناصر امتصاص من المغذيات مضادات تقلل النباتات. من للعديد شائعة مكونات هي التغذية مضادات

وحمض الفيتيك حمض هي شيوعاً التغذية مضادات أكثر والحديد. الكالسيوم مثل األخرى ، الهامة الغذائية 

على  )والعدسوالبازالء الفاصوليا (البقوليات تحتوي المثال ، سبيل على اإلنزيم. ومثبطات األكساليك 

الغليظة ، األمعاء في المطاف نهاية في والتخمير الكامل غير الهضم في يساهم هذا البروتين. إنزيم مثبطات 

تقليل في األخرى والنباتات الفاصوليا نقع يساعد أن يمكن الهضمي. الجهاز في الغازات إطالق إلى يؤدي مما 

للمغذيات.المضاد المحتوى 

قمة ⇧
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-
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تقليل ذلك في بما البدني ، االسترخاء لتعزيز المغنيسيوم مكمالت تسُتخدم المغنيسيوم ، توفير إلى باإلضافة

ممارسة على القدرة وتحسين  )2009al.  et Hatzistavri ،( )الدمضغط (الدموية األوعية وتوتر العضالت توتر 

.)1998al.  et Golf ،(الهوائية التمارين 

انخفاض مع المغنيسيوم إفراز من طبيعي بشكل تحد الكلى ألن شائعة غير للمغنيسيوم الحقيقية اللباقة إن

في شيوعاً الدقيقة المغذيات فاعلية أكثر ثاني هي المغنيسيوم كفاءة فإن ذلك ، ومع الجسم. مستويات 

تكون عندما . )2018al. et DiNicolantonio ،(المتحدة الواليات في 50٪ حوالي - المتقدمة البلدان 

 2012al.  et ،(إرادية ال وانقباضات عضلية تقلصات تحدث قد منخفضة ، المغنيسيوم مستويات 

Garrison( ،  األخرى الحكمة أعراض تشمل العضالت. تقلصات من يقلل أو المغنيسيوم يمنع قد وبالتالي

والوخز.والتنميل الشهية وفقدان الدم ضغط وزيادة والقيء التعب 

من الرغم على بالمغنيسيوم ، تسمم حدوث المحتمل غير فمن الجسم ، في المغنيسيوم تنظم الكلى ألن نظراً

الذين ألولئك الحذر توخي يتم ذلك ، ومع والغثيان. باإلسهال المغنيسيوم من الكبيرة الجرعات ارتباط 

مثل المغنيسيوم ، استخدام من حدة أكثر تأثيرات من يعانون قد ألنهم الكلى ، وظائف ضعف من يعانون 

.)2009موسو ، (القلبية والسكتة القلب ، ضربات انتظام وعدم العضالت ، ضعف 

إضافة أحياناً يتم قد أنه من الرغم على الصحية ، لألغراض والكلوريد والبوتاسيوم الصوديوم تكميل عادة ًيتم ال

هذه الجماعية والرياضات التحمل رياضيو يكمل ما غالباً الكافي. غير المدخول لتعويض البوتاسيوم 

وكلوريد  )الطعامملح (الصوديوم كلوريد إما العرق في المفقودة اإللكتروليتات لتعويض اإللكتروليتات 

العرق.ملوحة ومدى الرياضي تعرق معدل على تناولها يجب التي المناسبة الكمية تعتمد البوتاسيوم. 

معرفتكامتد -

-هيم-
بالتجفيف للعرق السماح خالل من بصرياً ملوحة األكثر العرق من يعانون الذين األشخاص على التعرف يمكن

عندما العرق حافة حول بيضاء حلقة المالبس على المالح العرق سيشكل الغسيل. قبل الداكنة المالبس على 

صوديوم.البيضاء الحلقة تجف. 
-الالهيم-

نادرةمعادن

والكروم ، والكوبالت ، والسيلينيوم ، والنحاس ، والزنك ، واليود ، والمنغنيز ، الحديد ، هي النادرة المعادن

في والكروم واليود والزنك الحديد وجود يرُجح هؤالء ، بين من . )10-7الشكل (واليوريد والموليبدينوم ، 

.)10-1الجدول في الواردة  (DVsالغذائية المكمالت 

المعدني غير الحديد من فقط 10٪ حوالي امتصاص يتم حديد. الالهيمي و الهيم مثل الطعام في الحديد يوجد

البيض في فقط يوجد الهيم حديد ألن نظراً . )1988Monsen ، (الهيم حديد من 25٪ بحوالي مقارنة 

الحديد معظم يأتي - الطعام في الحديد نصف حوالي على فقط يحتوي الوقت ، ذلك في وحتى - الحيواني 

مختلطاً.غذائياً نظاماً يتبعون لمن هيمية غير مصادر من الجسم في 

نادرةمعادن 10-7 الشكل

قمة ⇧

-
-
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وامتصاصه إليه الحاجة عند الحديد من المزيد امتصاص في جيد والجسم بإحكام ، االمتصاص تنظيم يتم

الحامل الهيموجلوبين في الجسم في الحديد معظم على العثور تم أقل. كمية إلى يحتاج عندما أقل بشكل 

الحمراء.الدم خاليا على لألكسجين 

(الدم بفقر اإلصابة خطر من ويزيد الحديد من كافية غير كمية على والنباتيون النباتيون يحصل أن المرجح من
، 2018al.  et Pawlak( ،  أو الحديد مكمالت تناول طريق عن إما المخاطر هذه من التخفيف يمكن ولكن

ذلك ، على عالوة والبذور. المكسرات وبعض التوفو والعدس ، الفول مثل بالحديد ، الغنية األطعمة تناول 

لدى والرضاعة. الحمل أثناء خاصة الحديد ، من الطمث انقطاع قبل ما فترة في النساء احتياجات تزداد 

القدم تصطدم عندما ذلك في بما - التأثير يؤدي أن يمكن حيث الحديد ، من أكبر احتياجات أيضاً الرياضيين 

خاليا دوران أثناء الحديد فقد في والتسبب الحمراء الدم خاليا سالمة تعطيل إلى -  )بالقدمالدم انحالل (باألرض 

استهالك وزيادة النسبية االحتياجات انخفاض بسبب الحديد بنقص لإلصابة عرضة أقل الرجال الحمراء. الدم 

ذلك،ومع الحمراء. اللحوم 

الكميات تسبب أن يمكن الغالب. في امتصاصه يتم ال الزائد الحديد ألن الحدوث ، نادر أمر الحديد تسمم

الكبيرة الجرعات في فارغة. معدة على تناولها عند خاصة ًالمعدة ، في ضيقاً المبتلع الحديد من الكبيرة 

داء المصابينلدى الحديد مكمالت وموتاً. وغيبوبة األعضاء في خطيراً فشالً الحديد يسبب أن يمكن للغاية ، 

يسببها التي الزيادات على الناشئ البحث مجال يركز قاتال.ً يكون أن أيضاً يحتمل الدموية األصبغة ترسب 

(والمرض الحمراء اللحوم تناول بين للعالقة محتمل كسبب التأكسدي واإلجهاد الحرة الجذور في الحديد 
 ، 2017Tokarz & Czerwonka(.

اليود نقص لمنع 1924 عام منذ الملح إلى اليود يضاف الدرقية. الغدة هرمونات لتكوين اليود يستخدم

من تأتي ال التي الغذاء مصادر ألن اليود ، لمكمالت طريقة هذه . )الدرقيةالغدة تضخم (الدرقية الغدة وتضخم 

الطبيعة في الغالب في اليود يوجد . )والبيضاأللبان منتجات باستثناء (لليود نسبياً فقيرة مصادر هي البحر 

على البحر ، عشب الصوديوم. يوديد أو البوتاسيوم يود باليود: المعالج الملح في الموجود الشكل بنفس 

اليود.من عالية تركيزات على يحتوي بحري عشب هو المثال ، سبيل 

-الدمويةاألصبغة ترسب داء -

المناطق في موجودة تزال ال لكنها المتقدمة ، البلدان ومعظم المتحدة الواليات في شائعة غير اليود اللباقة

2000بيترسون ، (شخص مليار 2.2 حوالي تضم مناطق وهي - اليود على المحتوية التربة ذات الساحلية غير 

من يقلل قد منها. الوقاية يمكن التي الخطيرة اإلدراكية لإلعاقة شيوعاً األكثر السبب اليود نقص يعتبر . )

أو الحوامل النساء تعتبر األسباب ، لهذه االنتباه. باضطراب اإلصابة خطر من ويزيد المعرفية القدرة 

اليود.تناول في للنظر مهمة ديموغرافية فئة المرضعات 

الغدة خمول (الدرقية الغدة وقصور الدرقية الغدة بتضخم اإلصابة إلى الزائد اليود تناول يؤدي أن يمكن

تقارب بجرعات اليود تناول يتسبب أن يمكن معرفية. إعاقة يسبب أنه المعروف من ليس ولكن  ، )الدرقية

النبض وضعف والحمى والقيء الغثيان بأعراض مصحوب تسمم حدوث في األعلى الحد ضعف 100 

.)2001الطب ، معهد (والغيبوبة 

الشهية ، وفقدان البطيء ، النمو الزنك نقص أعراض تشمل المتنوعة. التفاعالت من العديد الزنك يحفز

الحدوث ، نادر أمر الزنك احتشام إن اإلنجابية. واالضطرابات المناعة ، وظائف وضعف الشعر ، وتساقط 

كافية. غير بكميات الزنك لتناول عرضة أكثر يكونون الحوامل والنساء النباتيين أو النباتيين أولئك ولكن 

تقلل أن يمكن مزمن ، بشكل والصداع. المعدة اضطراب من خفيفة جانبية آثار له للزنك الزائد االستهالك 

(األخرى المعادن امتصاص وتعطل الدم ، في الدهني الدم فقر وتسبب المناعة ، وظيفة من الزنك سمية 
.)2001الطب ، معهد 

مكمالً أصبح وبالتالي الجلوكوز ، تحمل على يؤثر وقد الكبيرة ، المغذيات استقالب في الكروم يشارك

مستويات تقليل في المساعدة على فقط قادرة كانت الكروم مكمالت فإن ذلك ، ومع شائعاً. غذائياً 

من الجلوكوز. في التحكم ضعف أو   /والكروم حالة ضعف من يعانون الذين أولئك لدى الدم في الجلوكوز 

ضعف يعتبر الكروم. من كافية كمية يتناولون الذين األصحاء األشخاص في فعال غير يكون أن المحتمل 

الوطنية األكاديمية (محتملة غير والسمية الكروم ، لضعف المعروف الوحيد العرض هو الجلوكوز تحمل 

.)2001للطب ، 

قمة ⇧
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-3أوميغا -معرفتكامتد -

يساعد والمعادن ، الفيتامينات المتعددة التركيبات وخاصة الغذائية ، للمكمالت السليم االستخدام أن ثبت

. )2017al.  et Blumberg ، ؛ 2012al.  et Bailey ،(االنتشار والواسعة الشائعة المغذيات فجوات سد في 

الواليات في بالغ 11000 من يقرب ما في غذائياً عنصراً 17 تناول بتحليل  )2017(قام وآخرون. بلومبرج 

على القضاء إلى االستخدام تكرار أدى والمعادن. الفيتامينات ومكمالت الطعام أو وحده الطعام من إما المتحدة 

والكالسيوم  Eو  Dفيتامينات باستثناء فحصها ، تم التي والمعادن الفيتامينات جميع تناول كفاية عدم 

مكمل استخدام عند ملحوظ بشكل غذائياً مدخوالً 17 من 16 تحسين تم ذلك ، على عالوة والمغنيسيوم. 

حاالت لتجنب والمعادن الفيتامينات متعدد يومي غذائي مكمل استخدام فإن ثم ، ومن الفيتامينات. 

استراتيجية أنه يبدو الحياة ومرحلة والجنس العمر أساس على به الموصى المدخول وتلبية الشائعة اإلهمال 

والحديد والمغنيسيوم الكالسيوم مثل المعادن ، من اليومية المتطلبات تحقيق يتطلب قد فعالة. غذائية 

مكمالت  ، EPAو  DHAالدهنية 3 أوميغا وأحماض د فيتامين مثل األخرى ، األساسية الغذائية والعناصر 

تساعد أن يمكن أنها إال الصحي ، الغذائي النظام محل تحل ال الغذائية المكمالت أن من الرغم على منفصلة. 

في وحاسماً داعماً دوراً تلعب قد والتي األساسية ، الغذائية العناصر من به الموصى المدخول تحقيق في 

الصحية.الشيخوخة 

- )(EPAإيكوسابنتاينويك حمض -

الدوكوساهيكسانويكحمض -

DHA()
-

-)(ALAلينولينيك ألفا حمض -

3أوميغا مكمالت
3 ، أوميغا مكمالت تكون قد شامال.ً بحثاً المتاحة الغذائية المكمالت أكثر من واحدة هي الدهون 3 أوميغا

الحالة وتقليل الدموية ، واألوعية القلب أمراض من للوقاية مهمة  ، shكزيت تسُتكمل ما غالباً التي 

الرعاية لمتخصصي ويمكن استخداماً ، األكثر الغذائية المكمالت ثالث إنها العصبي. والنمو االلتهابية ، 

.)2019Research View Grand ، (العمالء مع مناقشتها توقع الصحية 

أنواع ثالثة هناك الفريدة. الفيزيائية البنية ذات المشبعة غير الدهنية األحماض من نوع هي 3 أوميغا مكمالت

لينولينيك ألفا حمض و ، )(DHAالدوكوساهيكسانويك حمض و)(EPAإيكوسابنتاينويك حمض 3:أوميغا من 

ALA)( ) تعُرف . )10-5الجدولEPA  وDHA  زيوت باسمsh ،  وALA  يتحول الذي 3 لألوميغا نباتي مصدر هي

وحوالي بيولوجياً ، نشطة أشكال إنها حيث بيولوجية ، صلة بأكبر  shزيوت تتمتع . DHAإلى ثم  EPAإلى 

.)2006al.  et Wang ، ؛ EPA ) ، 1998Gersterإلى تتحول  ALAمن فقط ٪15-5 

الدهنية3 أوميغا أحماض 10-5 الجدول

مصادر-3أوميغا الدهنية أالحماض

الدهنىالحمض

)البيئةحماية وكالة (

سمك كبد السردين ، السلمون ، الماكريل ، الرنجة ، دهني: سمك

القد

الدوكوساهيكسانويكحمض

DHA()
سمك كبد السردين ، السلمون ، الماكريل ، الرنجة ، دهني: سمك

القد

لينولينيكألفا حمض

ALA()
وزيوتهاالفؤوس وبذور والجوز الشيا بذور النباتات:

الحد مثل إيجابية ، صحية نتائج على الحصول لبدء الشوكوال زيت من مجم 250 عن يقل ال ما تناول يجب

 1994al.  et ،(يومياً جم 4 و 1 بين  shزيت تناول األفضل من يكون قد ولكن التاجية ، القلب أمراض من 

Lorgeril de محتوى على اعتماداً أكبر المثالية الجرعة تكون قد . )2008موزاريان ، 1997 ؛ هاريس ،  ؛

3. أوميغا إلى 6 أوميغا نسبة بسبب  shزيت فوائد تكون قد حيث للفرد ، الغذائي النظام في 6 أوميغا 

على يحتوي للفرد الغذائي النظام كان إذا لذلك ، لاللتهابات. ومضادة لاللتهابات مضادة بأنها 3 أوميغا تتميز 

2008 ، (االلتهاب لموازنة ضرورياً 3 أوميغا من المزيد يكون فقد الدهنية ، 6 أوميغا أحماض من الكثير 

Simopoulos( . نسبة فإن 6 ، أوميغا إلى 3 أوميغا نسبة إلى باإلضافةEPA  إلىDHA  صلة ، ذات أيضاً هي

2017 ،(مدعومة  DHAإلى  EPAمن 1 2: نسبة فإن معروفة ، غير الدقيقة المثالية النسبة أن من الرغم وعلى 

al.  et Shang( .

-
-

-
-
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-Ergogenicمساعدة -اإليدز

األرجح على سيسألون وبالتالي ممكن ، وقت أسرع في أهدافهم إلى الوصول كيفية معرفة في العمالء سيرغب

أنها المكمالت من العديد تدعي الغاية. هذه تحقيق في تساعدهم سوف الطاقة توليد مساعدات كان إذا ما 

يكون أن يجب بصرامة. إثباته تم منها القليل لكن العضالت ، اكتساب أو القوة أو الدهون فقدان من تحسن 

أهدافهم مع تتفق نتائج عن تسفر قد التي اآلمنة المكمالت نحو العمالء توجيه على قادراً  tnessأخصائي 

التوصية في حذراً  tnessأخصائي يكون أن يجب المنتجة. غير أو اآلمنة غير المكمالت عن وبعيداً 

لنظام كبديل الغذائية المكمالت استخدام يمكنهم أنه العمالء يدرك قد حيث الطاقة ، توليد بمساعدات 

ألنهم إضافية حلوى تناول يمكنهم أنه العمالء يعتقد قد المثال ، سبيل على تمرين. وخطة مناسب غذائي 

عند الحذر توخي أيضاً يجب التقدم. عكس أو إبطال إلى يؤدي قد مما للدهون ، جديداً موقداً يتناولون 

مساعدات بعض مع وضوحاً أكثر الخطر ويكون بذلك ، القيام في مسؤولية توجد حيث بالمكمالت ، التوصية 

الصحية.بالمكمالت مقارنة الطاقة توليد 

المكمالت في يفكرون عندما الناس فيها يفكر التي الغذائية المكمالت من نوع هي الطاقة مساعدات

المنظور من . "إنتاج"تعني وراثي و  "العمل"تعني بالتالي جزأين: من مشتق ergogenic الكلمةالرياضية. 

- األداء لتحسين مكمل استخدام من األساسي الغرض هو العمل إنتاج على الجسم قدرة زيادة فإن الجسدي ، 

بشكل التعافي أو أطول ، لفترة األداء أو القوة ، ممارسة على قدرته جوانب بعض تحسين في الرياضي يرغب 

أسرع.

له منها القليل أن إال المتاحة ، الطاقة توليد على المساعدة الوسائل من يحصى ال عدداً هناك أن حين في

ببساطة هم فعالة ؛ غير أنها تعني ال الفصل هذا في مذكورة غير مكمالت أي غيرها. من أكثر موثقة تأثيرات 

والكاين.والكرياتين األمينية واألحماض البروتين هي دعماً الطاقة توليد مساعدات أكثر النص. هذا نطاق خارج 

-
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بروتين
الصلة ؛ ذات األمينية األحماض من 20 هناك اإلنسان ، لتغذية . أمينيةأحماض من البروتينات جميع تتكون

التسعة ، هؤالء ومن ، )(EAAsاألساسية األمينية األحماض تسعة و األساسيةغير األمينية األحماض هي11 

. )10-6الجدول (وفالين إيزولوسين ، ليوسين ، —)(BCAAsالسلسلة متفرعة أمينية أحماض هم ثالثة 

معدالتزيادة خالل من والتعافي العضالت حجم لزيادة أساسي بشكل األمينية واألحماض البروتين يستخدم 

.)(MPSالعضلي البروتين تخليق 

واإلشارات الشروط توفر يجب أوال ً، . MPSلحدوث مراعاتها يجب التي األساسية العوامل من نوعان هناك

تؤثر التي اإلشارات بعض هناك العضالت. بروتينات لتجميع متاحة المادة تكون أن يجب ثانياً ، الصحيحة. 

ليسين.واحد: أميني حمض هو أهمية األكثر الغذائي العامل ولكن  ، MPSعلى 

سلسلةاألمينية األحماض من متفرعة

األمينيةاألحماض 10-6 الجدول

مشروطبشكل ضرورياً األميني الحمض يصبح قد  *

يخدعضروريغيرأساس

Esse
معينة.ظروف ظل في

Leucinêاصمتأالنين

Isoleucinêارجي*أرجينين

تخمةاألسبارتيكحمضفاليني

الهليونميثيونين

سيستينأالنينفينيل

الجلوتاميكحمضثريونين

*الجلوتامينالتربتوفان

-أمينيةأحماض -
جليكاينليسين

-األساسيةغير األمينية األحماض -البرولين*الهيستيدين

-)(EAAأساسي أميني حمض -سيرين

-السلسلة متفرعة أمينية أحماض -ثريونين

BCAAs()

 ، BCAAو األساسية ، غير األمينية واألحماض  ، EAAو الكامل ، للبروتين استجابة ً MPSمعدالت مقارنة عند

والليوسين  ، BCAA ، EAAالبروتين ، (فقط الليوسين على تحتوي التي العالجات فإن الفردية ،  BCAAsو 

. )Garlick، 2005   (ملحوظ بشكل  MPSزيادة على قادرة  )وحده

-)(MPSالعضالت بروتين تخليق -

التقنيةعلى الحصول -

األمينية األحماض كانت إذا البروتينات تكوين يمكن ال  ، MPSإشارات من يزيد الليوسين أن من الرغم على

متوفرة.غير  )ATP  /الحراريةالسعرات (المطلوبة والطاقة 

توسيع تم إذا فقط صحيح وهذا يعمالن ، ال  BCAAsو ليسين أن حول جدل هناك كان األخيرة ، اآلونة في

في البروتينات. لتشكيل متاحة األخرى المادة أن طالما  MPSتزيد إنها . "عزلةفي تعمل ال "أنها لتشمل العبارة 

.MPSلـ مناسبة غير  BCAAمكمالت تكون قد األخرى ، والطاقة  EAAوجود عدم حالة 

بعض تشير الجسم. حجم مع  MPSلزيادة المطلوبة الليوسين من المطلقة الكمية تزيد أن المحتمل من

األقصى الحد لضمان وجبة لكل الجسم وزن من كجم لكل الليوسين من جم 0.05 من جرعات إلى المؤشرات 

.)2011al.  et Wilson ،(تقريباً ساعات 3 لمدة اإلشارة هذه وتستمر  ، Norton( 2009Wilson & MPS ،  )من
قمة ⇧

-
-

-
-

-



النباتية البروتينات من أفضل تعتبر فإنها الليوسين ، من المزيد على تحتوي الحيوانية البروتينات ألن نظراً

)ليسين6.8٪ (القمح من القادم بالبروتين يوماً 76 لمدة المستهلكة الغذائية األنظمة أظهرت العضالت. لنمو 
الجسم في الدهون وتقليل العضالت تضخم معدالت  ٪)11(اللبن مصل أو  ، ٪)9(البيض  ، ٪)8(الصويا فول  ، 

مع أكبر الدهون وفقدان العضالت نمو كان التحديد ، وجه على البروتين. في الليوسين بمحتوى يتعلق فيما 

.)2010al.  et Norton ،(والقمح الصويا ، فول ثم البيض ، يليه اللبن ، مصل 

بروتينات على تحتوي وجبات تناول يكون فقد  ، )التعافيأو (العضالت نمو تعظيم هو الهدف كان إذا لذلك ،

أوال ًالتركيز يكون للعمالء ، بالنسبة نهج. أفضل هو ساعات 4 إلى 3 كل  )EAA/  BCAAأو (الجودة وعالية كافية 

.)االستهالكوقت (البروتين توقيت ثم البروتين ، جودة يليه مناسباً ، اإلجمالية البروتين كمية على 

قمة ⇧
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إلى النشطين غير األفراد يحتاج البروتين. من يومياً يتناولونه ما إجمالي هو للعمالء اعتبار أهم أن إال مهماً ، عامال ًتعد المستهلكة البروتين أنواع أن من الرغم على

البروتين من المزيد إلى يحتاجون األفراد هؤالء فإن للعضالت ، الضرر من المزيد يسبب المكثف التمرين ألن والرياضيين. النشطين األشخاص من أقل بروتين 

كبيراً تغييراً هذا يعد الحاالت ، بعض في متزايدة. بروتين احتياجات لديهم سيكون نشيطين وأصبحوا السابق في نشطين غير كانوا الذين العمالء التعافي. لتسهيل 

ذلك.في صعوبة العميل يجد وقد حياتهم ، نمط في 

هي هذه تكون ما غالباً البروتين. مخفوق تضمين الكثير يختار وحده ، الغذائي النظام خالل من عليها الحصول الصعب من يكون قد البروتين من الكمية هذه ألن نظراً

(بروتين كمركزات متوفرة البروتين مساحيق التنفيذ. وسهل بسيط ألنه الغذائي نظامهم في البروتين من المزيد على الحصول على العمالء لمساعدة طريقة أسهل 
حاجة الفرد لدى يكن لم ما والدهون.  )الالكتوز(والكربوهيدرات والرماد والكالسيوم الرطوبة من 10-20٪ المتبقية النسبة وتتكون . )بروتين90٪ (عزالت أو  )بروتين٪80 

المغذيات تناول زيادة دون البروتين لزيادة التكلفة حيث من فعالية األكثر االستراتيجية هو البروتين تركيز فإن والدهون ، الكربوهيدرات تناول في بإحكام للتحكم قوية 

من النفور مع أقل ، حرارية سعرات إلى يحتاجون الذين العمالء ألولئك  MPSفي مماثلة لزيادة البروتين من بدال ً EAAاستكمال يمكن ذلك ، من بدال ًاألخرى. الكبيرة 

خاص ،غذائي بنظام يلتزمون والذين الحساسية ، مسببات 

على الناس. معظم يدركه مما أكبر الواقع في هو التمرين بعد لما الزمني اإلطار فإن التمرين ، بعد للتعافي ضرورية البروتين هزات أن األحيان من كثير في يعُتقد بينما

23 و العضالت لنمو دراسة 20 لـ التلوي التحليل أن أيضاً اعتبارك في ضع التمرين ، من وجيزة فترة بعد البروتين الستهالك ليس سببيوجد ال أنه مفهوما يكون أن 

 2013al.  et ،(متساوياً اليومي البروتين تناول إجمالي يكون عندما التمرين بعد البروتين الستهالك إحصائية داللة ذي تأثير أي يجد لم العضالت لقوة دراسة 

Schoenfeld( . يساعد قد التوقيت ، بموضوع يتعلق فيما أيضاً ، اليومية. البروتين كمية إجمالي في للمساهمة فرصة التمرين جلسة بعد البروتين تناول يزال ال

تحتوي . )2011al.  et Pasiakos ،(العضالت تقويض تقليل في والمساعدة التمرين بعد التعافي بدء على التمرين أثناء باللوسين المخصبة  EAAمكمالت استهالك 

من جم 6-10 بين من جرامات ، عدة عادة ً- األخرى األساسية األمينية األحماض مقابل الليوسين من متناسب غير بشكل عالية كميات على عادة ً EAAمكمالت 

.EAAإجمالي 

أنه على غالباً البروتين إلى ينُظر بينما بالتعويض. المتعلقة أهدافهم مع يتوافق الذي الكافي البروتين تناول نحو مناسب بشكل العمالء يوجه أن  tnessألخصائي يمكن

كافية حرارية سعرات العميل يستهلك عندما العضالت يبني  )للعميلالغذائي النظام في أساسي ومكون (للتعافي مكمل من أكثر أنه إال العضالت ، لبناء مكمل 

سبيل على وجباتهم. عدد مع تتناسب أحجام إلى البروتين من احتياجاتهم ترجمة خالل من عمالئهم البدنية اللياقة أخصائيو يساعد المقاومة. تدريبات ويؤدي 

ما (وجبة لكل جراماً 40 الستهالك يومياً وجبات ثالث وتناول يومياً البروتين من جراماً 120 إلى يحتاج ً )رطال176 (كجم 80 وزنه يبلغ بعميل التوصية يمكن المثال ، 

اعتبار امتثالهم األفضل من يكون قد النمط ، هذا في مشكلة وجود عن نفسه العميل هذا أبلغ إذا . )وجبةلكل الدهون من الخالية اللحوم من أونصات 5-6 يعادل 

من الخالية اللحوم من أوقية 4-5 من وجبات ثالث تناول للعميل يمكن السيناريو ، هذا في جم. 30 منها كل وجبات بأربع والتوصية رابعة كوجبة البروتين مخفوق 

مماثلة خطة اتباع اللحوم يستهلكون ال الذين لألفراد يمكن الحلوى. لتناول العشاء بعد أو اإلفطار ، لتناول الصباح في أو التدريب ، بعد واحد بروتين مخفوق ثم الدهن 

تنوعاً.أكثر الدقيقة الكميات أن من الرغم على أخرى ، نباتية بروتينية وأطعمة الصويا بفول وجباتهم يستبدلون لكنهم 

الكرياتينمكمالت
يساعد قد قوتها. أو العضالت حجم بناء على العمالء من العديد أهداف تركز

هو والكرياتين الهدف ، هذا تسهيل في بالتأكيد األمينية واألحماض البروتين 

مكمالت التعب. ومقاومة والقوة الكتلة إلضافة جوهرية أدلة مع آخر مكمل 

التدريبية.إمكاناتهم لزيادة لألفراد بسيطة طريقة هي الكرياتين 

Shutterstock.com  /جيجوسكاألكساندرا

قمة ⇧
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التكرار عمليات أداء في الكرياتين يساعدهم الجسدية ، حدودهم لدفع استعداد على هم الذين للعمالء بالنسبة

للتكيف.حافزهم وبالتالي ، تدريبهم ، حجم وزيادة اإلضافية ، 

واألرجينين الميثيونين أمينية: أحماض ثالثة من مصنوع  )يوم  /جرام1 حوالي (طبيعي مركب هو الكرياتين

الهيكلية العضالت في أساسي بشكل تخزينه يتم ولكن والكلى ، الكبد طريق عن إنتاجه يتم والجليسين. 

المزيديحمل  ؛ ATPلـ احتياطية كنسخة الكرياتين يعمل األساسية. وظيفته ممارسة على قادراً يكون حيث 

لمصابيح يسمح مما  ، ATPإلى  ADPفسفرة إلعادة يستخدمه والذي الكرياتين ، فوسفات مثل ، الفوسفاغن

في البدء بعد . )10-8الشكل (التمرين من تقريباً ثانية 15 أول خالل القوية االنقباضات بمواصلة العضالت 

على الرياضة ؛ لممارسة أكبر تحمل أنها على تظهر التأثيرات هذه أن العمالء يالحظ قد الكرياتين ، استخدام 

معين.لتمرين الوزن بنفس التكرار من المزيد أداء على قادرين يكونون المثال ، سبيل 

PC-ATPنظام 10-8 الشكل

المجمع. في تحقيق 500 من أكثر مع ، الكرياتينمونوهيدرات هو للكرياتين إثباتاً األكثر الشكل بعيد ، حد إلى

أحادي الكرياتين على تفوقاً منها أي يظهر لم ولكن المتاحة ، الكرياتين مكمالت من أشكال عشرة حوالي هناك 

الجرعة ، هو الكرياتين مكمالت مع مراعاته يجب الذي أهمية األكثر العامل . )2011al.  et Jager ،(الهيدرات 

مضللة.معلومات على تحتوي التي والمنطقة للجدل إثارة األكثر النقطة تكون ما غالباً حيث 

-فوسفاجين-

-الكرياتينمونوهيدرات -

أكبر عضلية كتلة لديهم الذين أولئك ولكن يومياً ، جم 5 استخدام الكرياتين على أجريت التي األبحاث تدعم

سيبدأ لكنه التحميل ، إلى الكرياتين يحتاج ال يومياً. جم 10 إلى يصل ما - أكثر إلى يحتاجون قد المتوسط   من 

 2017al.  et ،(بالكامل مشبعة العضالت تصبح حتى أقل وقتاً سيستغرق ألنه تحميله ، تم إذا قريباً العمل في 

Kreider( .أيام ، 7 إلى 5 لمدة يومياً الكرياتين من جم 20 إضافة في اإلستراتيجية تتمثل التحميلجار مشترك

ذات يعتقد كان . )2004al.  et Rawson ،(التدوير إلى الكرياتين يحتاج ال جم. 5 مقدارها صيانة جرعة تليها 

2017 ،(الحين ذلك منذ ذلك دحض تم ولكن اإلنتاج ، النمو ذاتية تضرقد المزمنة الكرياتين مكمالت أن مرة 

al.  et Kreider(.

-تحميل-

-النموذاتية -

والقوة ، عام ، بشكل الوزن أو العضالت اكتساب في يرغبون الذين أولئك قبل من الكرياتين استكمال يمكن

 2009al.  et ، ؛ 2003Branch ، (الكثافة عالية الحادة التمارين نوبات مع والتسامح الطاقة ، ومخرجات 

Law 2003 ،  ؛Volek & Rawson( . الكرياتين استخدام عن يحجمون ما غالباً التحمل رياضيي أن حين في

تخليق وإعادة األكسجين استهالك تحسين في فعالة الكرياتين مكمالت أن ثبت فقد الوزن ، زيادة من خوفاً 

 .2004al ، ؛ 2009al.  et Graef ، ؛ 2003al.  et Ayoama ،(التحمل على طفيفة تأثيرات مع الجليكوجين 

et Loon van( . قد الوزن في ملحوظة زيادة دون الكرياتين فوائد بعض تجربة في يرغبون الذين أولئك

 2011al.  et ،(جم 5 من بدال ً )الجسموزن من كجم   /جم0.03 التحديد ، وجه على (يومياً جم 2-3 يكملون 

Rawson( . الماء.وزن إلى يعزى أن يمكن الكرياتين من المكتسب الفوري الوزن أن على التأكيد المهم من

في الكرياتين معظم تخزين يتم بينما الدماغ. إصابات من الوقاية في الكرياتين ألبحاث جديد مجال

من تزيد الكرياتين مكمالت أن كما الدماغ ، في الكرياتين بعض تخزين يتم الهيكلية ، العضالت 

أيضاً.الدماغ مخازن 

قمة ⇧

-
-

-
-
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تظهر حية. الخاليا على للحفاظ ضروري  ATPإن حيث الكافية ، غير للطاقة نتيجة الدماغ تلف بعض يحدث الدماغية ، الدماغ إصابة أثناء

( )الدمإمدادات نقص (التروية نقص عن الناجم الدماغ تلف من تقلل الدماغ خاليا في الكرياتين زيادة أن المجال هذا في المبكرة الدراسات 

، 2002al.  et Adcock( . اختصاصي نطاق خارج هو المجال هذا في الكرياتين تطبيق فإن ذلك ، ومعtness . الكرياتين أن أحياناً يزُعم

تكون عندما الكلى. وتفرزه  ، ATPلـ الغذائي التمثيل لعملية ثانوي منتج هو الكرياتينين الكلى. وتلف العضالت تقلصات في يساهم 

بكتلة أيضاً الكرياتينين مستويات ترتبط ذلك ، ومع اإلخراج. في واجبها تؤدي ال الكلى أن المفترض فمن مرتفعة ، البول أو الدم مستويات 

قد التي الكرياتينين مستويات لزيادة السبب مجهولة أسباب هذه الكرياتين. ومكمالت والنشاط الحيواني البروتين واستهالك العضالت 

على دراسات أي تجد لم الكلى. تلف في الكرياتين فيه يتسبب الذي االرتباك تسبب ما وغالباً الدم اختبار في كاذبة إيجابية نتيجة إلى تؤدي 

أن لوحظ فقد الكلى ، في مشاكل من يعانون الذين ألولئك وبالنسبة الكرياتين ، مكمالت بسبب الكلى إجهاد في زيادة األصحاء األفراد 

تم . )2017آل ،  Kreider (et )األجلطويلة دراسات توجد ال (األجل قصيرة للمكمالت آمنة تعتبر يومياً جرام 3 إلى تصل التي الجرعات 

مكمالت مع العضالت تقلصات حدوث انخفاض أو تأثير وجود عدم إما تدعم األدلة لكن التقلصات ، يسبب الكرياتين أن عن أيضاً اإلبالغ 

3 إلى تصل التي الجرعات أن لوحظ فقد الكلى ، في مشاكل من يعانون الذين ألولئك وبالنسبة . )2003al.  et Greenwood ،(الكرياتين 

أن عن أيضاً اإلبالغ تم . )2017al.  et Kreider ،( )متوفرةغير األجل طويلة الدراسات (األجل قصيرة للمكمالت آمنة تعتبر يومياً جرام 

  .2003al ،(الكرياتين مكمالت مع العضالت تقلصات حدوث انخفاض أو تأثير وجود عدم إما تدعم األدلة لكن التقلصات ، يسبب الكرياتين 

et Greenwood( . آمنة تعتبر يومياً جرام 3 إلى تصل التي الجرعات أن لوحظ فقد الكلى ، في مشاكل من يعانون الذين ألولئك وبالنسبة

يسبب الكرياتين أن عن أيضاً اإلبالغ تم . )2017al.  et Kreider ،( )متوفرةغير األجل طويلة الدراسات (األجل قصيرة للمكمالت 

2003al.  et Greenwood ،(الكرياتين مكمالت مع العضالت تقلصات حدوث انخفاض أو تأثير وجود عدم إما تدعم األدلة لكن التقلصات ، 

(.

-األدرينالين-

-مائيال الكافيين -

يجب للكرياتين. المناسب االستخدام بشأن عمالئه لتثقيف المعلومات هذه  tnessأخصائي يستخدم قد

يقومون وقد كرياتين ، أفضل هو الهيدرات أحادي الكرياتين بأن الكرياتين إضافة في الراغبين العمالء إخطار 

تجربة في يرغبون الذين أولئك الكرياتين. دورة إلى يحتاجون وال  ، ً)مطلوباليس هذا لكن (الكرياتين بتحميل 

الجرعة نصف بتناول ينصحوا أن يمكن ملحوظ بشكل الوزن زيادة تجنب مع الكرياتين فوائد بعض 

المعتادة.

)الكافيين(المنشطات
التمرين قبل ما ومكمالت الطاقة ومشروبات والشاي  coeeمثل المنتجات ، من العديد في  Caeineيوجد

يعتبر الفصل ، هذا في مناقشتها تمت التي الغذائية المكمالت جميع بين من والعلكة. الطاقة وطلقات 

caeine  والحفاظ التعب لمكافحة معظمهم سيستخدمه األرجح. على العمالء قبل من استخداماً األكثر هو

من كجزء  caeineاستخدام ذلك يعني قد للبعض ، بالنسبة اليومي. األداء من المتوقعة المستويات على 

التمرين.روتين 

الفسيولوجي النشاط من تزيد  Caeineاأليض معدل ولزيادة التحمل على والقدرة للطاقة أساسي .بشكل

 هو (2018Limited Research Inniti ،  .)ذلكفي بما المنشطات ،  caeineيستخدم ، الغذائي. والتمثيل 

المتاحة ، المنشطات من الكثير هناك . )2014وآخرون ، ميتشل (العالم في شعبية األكثر الغذائي المكمل 

الشخص يستهلك ، المتوسط   في للكايين. استخداماً التوصيل وسائل أكثر والكوي الشاي يزال ال ولكن 

Caeineسنوياً الشاي من كوباً 132 و الشاي من كوباً 236 الواحد 

الشعور تخلق التي للمستقبالت الكيميائي الحجب طريق عن والتركيز واالنتباه اليقظة من  Caeineيزيد

استقالب إلى بالتالي ويؤدي األيض معدل من يزيد مما ، األدرينالين أيضاًيسبب فإنه ذلك ، ومع بالتعب. 

الدهون مخازن وتعبئة األلم تحمل تحسين عن أيضاً مسؤول األدرينالين إفراز إن . )(ATPالطاقة من المزيد 

الجسم.في 

تحريكه من بدال ًاأللم تحمل في تحسنه إلى تعُزى أن يمكن  caeineلطاقة المولدة التأثيرات أن يفُترض

أداء لتحسين جيداً  caeineدعم يتم اآللية ، عن النظر بغض . )1990al.  et Astrup ،(الدهنية لألحماض 

2010 ؛ وآخرون ، باتون (5-9٪ بنسبة تحسينات إلى تشير التي تفضيالً األكثر المالحظات بعض مع التحمل ، 

يكون أن يحتمل والشبع ، الدهنية ، األحماض وتعبئة األيض ، معدل زيادة بسبب . )2006وآخرون ، شنيكر 

caeine  ً1990 ،(الوزن لفقدان مفيداal.  et Astrup 1988 ، ؛al.  et Tremblay( . هذا يكون قد ذلك ، ومع

اإلفيدرا ، أو   األخضر الشاي بوليفينول مثل أخرى ، مكونات مع  caeineدمج يتم عندما فقط الحال هو 

  .2005al ، ؛ 2019al.  et Tabrizi ، ؛ caeine )، 1992al.  et Astrupمع متسامحين األفراد يصبح حيث 

et Plantenga-Westerterp(.

100٪ من يقرب ما وهو ، مائيال كايين شكل على الغذائية المكمالت في  Caeineعلى العثور يتم ما غالباً

قد . pterostilbene caeineأو  ، malate dicaeineأو  ، caeineسيترات أيضاً هناك يكون قد كايين. 

على تحتوي ولكنها ساعات ، بضع بعد  "االنهيار"يقلل مما  ، caeineمن أبطأ إطالق إلى األشكال هذه تؤدي 

بهاالخاصة الكيميائية المواد بسبب  caeineمن أقل كمية 

-
-



تكلفة.أكثر تكون ما وغالباً االقتران
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. )2010al.  et Goldstein ،(التمرين قبل واحدة ساعة حوالي مقدمة الجسم وزن من  )رطل  /مجم1.4-2.7 (كجم   /مجم3-6 هي  caeineمن المثلى الجرعات

 )لمكمالتإيجابي بشكل األفراد من ٪ 85-90 حوالي يستجيب وضارة. ضارة تأثيرات حدوث احتمالية من تزيد  )رطل  /مجم2.7 (كجم   /مجم6 عن تزيد التي الجرعات 
 ، 2018Kiely & caeine )Pickering.

البدنية اللياقة محترفي على يجب الدهون. لحرق مكمل أو التمرين قبل كمكمل شائع بشكل يستخدم فإنه بالشيخوخة ، يتعلق وفيما شائعاً ،  Caeineاستخدام يعد

قم طبية. حالة من يعاني كان أو دواء أي يستخدم عميلهم كان إذا بالمنبه أبداً يوصوا أال ويجب للعمالء ،  ، caeineذلك في بما المنشطات ، مناقشة عند الحذر توخي 

في األصحاء العمالء يستمر قد األخرى. المنشطات أو  caeineبشأن توصيتهم على للحصول طبيبهم إلى الوصف هذا بتحويل يقومون الذين العمالء بإحالة دائماً 

الجسم دهون يطلق قد  caeineأن من الرغم على الجسم. تكوين تحسينات أو الطاقة مستويات أو التمارين ألداء مفيد أنه وجدوا إذا  caeineاستخدام في االنخراط 

وحده للكايين يكون ال قد لعمالئهم.  caeineبـ التوصية اختاروا إذا المخاطر بعض يتحملون المعتمدين الشخصيين المدربين فإن األيض ، معدل من ويزيد المخزنة 

 Caeineلـ يكون قد الظروف. من ظرف أي تحت بها التوصية يمكن وال محظورة مادة وهي اإلفيدرا ، أو   األخضر بالشاي يقترن لم ما الدهون فقدان على كبير تأثير 

ويصبح  ، caeineللـ السلبية للتأثيرات استعداد لديهم الذين واألشخاص الساذجين األفراد في أقل أو مجم ، 400 عن تزيد بجرعات فيها مرغوب غير جانبية تأثيرات 

الهضمي.الجهاز وضيق والقلق ، والعصبية ،  ، )الراحةأثناء (القلب ضربات معدل وزيادة األرق ، الشائعة الجانبية اآلثار تشمل جم. 10 من بالقرب قاتال ً

الطاقةبمساعدات المتعلقة والقانونية األخالقية القضايا

استخدام بشأن المخاوف من العديد هناك ما ، خطأ يحدث حتى رقابة بدون الغالب في تركه يتم السوق إلى وطريقها المتاحة ، الغذائية المكمالت وفرة مع

على سيعمل الملحق كان إذا ما هو األول الشاغل استخدامها. حول العمالء تثقيف قبل ويفهمها  tnessأخصائي يعرفها أن يجب التي  ergogenicمعينات 

أكاديمية من موقف أوراق أو  ، Googleمن العلمي الباحث أو  PubMedمثل موثوقة ، مصادر من دراسات عن البحث خالل من تحديده يمكن والذي اإلطالق ، 

الطيبة.السمعة ذات المنظمات من وغيرها الرياضية ، التغذية للرياضيين. الدولية الجمعية أو الرياضيين ، للمدربين الوطنية الرابطة أو التغذية ، وعلم التغذية 

تنظمها أن يمكن والتي األخالق ، مسألة أيضاً هناك معينة ، حاالت في لالستخدام. وآمناً قانونياً كان إذا ما هو الثاني الشاغل فإن االستخدام ، يستحق المنتج كان إذا

الرياضي. االتحاد قواعد بسبب الرياضة في دائماً بها يسُمح ال أنه إال األحيان ، من كثير في قانونية تعتبر المكمالت أن حين في . WADAأو  NCAAمثل منظمات 

 WADAأو  NCAAتحظر قد اإلنترنت. على موقعها على تتوفر والتي المحظورة ، بالمواد قائمة سنوياً  WADAوتنشر مادة ، أي حظر في بالحق حالياً  NCAAتحتفظ 

هذه تحظر قد الصحة. على خطراً تشكل أو أخرى ، أدوية استخدام تخفي أو تنافسية ، غير ميزة ذات تكون قد المكمالت أن تعتبر ألنها الغذائية المكمالت بعض 

وبالتالي،فقط. للمكمالت المؤسسي التزويد تحظر أو التنافسي العام من معينة أوقات خالل ملحقاً الوكاالت 

هذاجرب -

لم إذا تلوي تحليل أو سردية بمراجعة ابدأ . PubMedأو  Scholar Googleفي معرفته تريد عما ابحث غذائي ، مكمل عن شيئاً فيها تعرف أن تريد التي القادمة المرة في

لبحوث بالنسبة مراجعته. تمت الذي البحث جودة على مؤشرات توفر وقد واحد وقت في الدراسات من العديد الدراسات هذه ستلخص حيث بالموضوع ، دراية على تكن 

البشرية السكان من وعينة توحيدها ، أو الرياضية والتمارين الغذائي النظام ومراقبة بالغفل ، للتحكم خاضعة بمجموعة النوعية جيدة دراسة ستتميز الغذائية ، المكمالت 

المتعددة.المكونات وبين بينه الخلط يتم ولن الملحق من باألبحاث المدعومة والجرعة  ، )المكملاستخدام في يرغبون قد الذين أولئك (المستخدمين لمجموعة مماثلة 
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استخدام في يرغبون قد والمتمرنين الرياضيين أن في السبب هو وهذا تلوث ، حدوث احتمال أيضاً هناك

من 25٪ نسبة تكون قد . )NSFأو  Choice) Informedثالث طرف اعتماد مع فقط الغذائية المكمالت 

األمريكية والدواء الغذاء إدارة تحتفظ . )2004al. et Geyer ،(محظورة بمادة مغشوشة الغذائية المكمالت 

الملصق ، على مدرجة غير مخفية مكونات على تحتوي أنها وجد التي للمنتجات اإلنترنت عبر بيانات بقاعدة 

الموصوفة.واألدوية المحظورة المواد مثل 

المحظورةالمواد

التاريخ في النهاية. في تصنيفها إعادة يتم ولكن قانونية أنها على السوق الغذائية المكمالت بعض تدخل

حظر فيه يتم لم وقت هناك كان التاريخ ، في الحق وقت وفي المنشطات ، بعض مع هذا حدث الحديث ، 

أو  WADAقبل من المحظورة المواد بعض أن حين في التنافسية. الرياضات في المنشطات استخدام 

NCAA  لالستخدام قانونية غير وهي الموصوفة لألدوية خداعها يتم معظمها فإن خطرة ، دائماً ليست

اليومي.

نسبياً متحررة المتحدة الواليات آخر. أو بلد في محظورة مواد المنشطات من العديد تعتبر ذلك ، إلى باإلضافة

 )الشعيرفي موجودة كيميائية مادة (الهوردنين مثل بالمنشطات ، تسمح حيث المنشطات ، استخدام في 
بريطانيا تسمح ذلك ، من النقيض على . )إفريقيافي توجد الخضرة دائمة شجرة لحاء من مشتق (ويوهمبين 

في المحظورة المعروفة المنشطات أكثر من اثنان الغذائية. المكمالت في  caeineبتناول فقط العظمى 

. )األخرىوالمنشطات االيفيدرين على يحتوي عشب (االفيدرا و  )أمينديميثيالمي (DMAA المتحدةالواليات 

تحفيز عن الناتجة الوفيات من العديد ذلك في بما ، خطيرةضارة آثار تقاريربعد واإليفيدرا  DMAAحظر تم 

الدموية.واألوعية القلب 

طليعة أمن مشتقة المنشطات هذه الطاقة. توليد مساعدات من أخرى فئة هي االبتنائية الستيرويدات

في الدهون وفقدان وقوتها العضالت كتلة لزيادة األول المقام في وتستخدم ، التستوستيرونعادة ، الهرمون

لدى الثدي أنسجة انتفاخ (التثدي مثلدائمة ، للستيرويدات الجانبية التأثيرات بعض تكون أن يمكن الجسم. 

الفرد يستخدم عندما فقط يحدث عابراً ، يكون اآلخر البعض أن حين في الشعر ، وتساقط  )الذكور

في الجانبية اآلثار قائمة على االطالع يمكن . )2006Ratamess & Homan ، (العدوانية مثل المنشطات ، 

-DMAA-10-7.الجدول 

-االيفيدرا-
االبتنائيةللستيرويدات المحتملة الضارة اآلثار 10-7 الجدول

-خطيرسلبي تأثير -
نساءرجال

-الهرمونطليعة -
الذكوريةالسمات تطويرالشبابحب

والوجهالجسم شعر زيادةالرأسشعر تساقط
-التستوستيرون-

-التثدي-الصوتتعميق)الثدييننمو (التثدي

والعدوانالتهيجوالعدوانالتهيج

)نقصانأو زيادة (الجنسي الدافع تغيير)نقصانأو زيادة (الجنسي الدافع تغيير

السوائلاحتباساألرق

الشهريةالدورة مخالفاتالخصيةضمور

الثديضمورالمنويةالحيوانات عدد قلة

البظرتضخمالدمفي الكوليسترول تفاقم

قمة ⇧الشبابحبالبروستاتافي تضخم

-
-

-
-

-
-
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اإليدز4 الدرسالمكمالت10 الفصل

المعتمدالشخصي والمدرب الغذائية المكمالت
نطاق خارج األسئلة هذه بعض تكون وقد والتغذية ، الغذائية المكمالت حول األسئلة من العديد طرح يتم أن يتوقع أن المعتمد الشخصي للمدرب يمكن

نطاق أن إدراك المهم من ولكن ممارسته ؛ نطاق ضمن ويبقى يفهم أن معتمد شخصي مدرب كل على يجب النحو ، هذا على . tnessأخصائي ممارسة 

فيها.يقيمون التي الدولة أو الوالية على اعتماداً يختلف قد  tnessفي متخصص ممارسة 

على أيضاً خطيرة تكون قد أنها إال البلدان ، من العديد في قانونية وتعتبر الوزن إنقاص في فعالة تكون قد الغذائية المكمالت بعض أن حين في المثال ، سبيل على

مقابل الغذائية المكمالت موضوع حول التعليم توفير مسؤولية الصحية الرعاية اختصاصي عاتق على تقع مسبقاً. موجودة حاالت من يعانون الذين األفراد بعض 

بها.المرتبطة المخاطر وتقليل مستنيرة قرارات اتخاذ من عمالؤهم سيتمكن ذلك ، بعد الخاصة. الغذائية المكمالت وصف 

مثل محددة ، طبية مشاكل من يعانون الذين األفراد قبل من استخدامها ينبغي ال أو األخرى ، األدوية أو المكمالت مع سلبية تفاعالت الغذائية للمكمالت يكون قد

استبيانات خالل من األساسية المعلومات جمع الصحية الرعاية أخصائي على يجب العميل ، مع التعامل قبل المنشطات. تستخدم التي والحاالت الدم ضغط ارتفاع 

يطلب قد ذلك ، ومع موقف. كل في  tnessمتخصص تحمي لن ولكنها أكبر ، بأمان تكميلية بأسئلة العمالء لتثقيف المعلومات هذه استخدام يمكن الصحي. التاريخ 

الرعاية مجال في المتخصصين على ويجب المنشأة ، عمليات حزمة من كجزء للعمالء بالمالحق التوصية المعتمدين الشخصيين المدربين من العمل أصحاب بعض 

التوظيف.قبل المتطلبات هذه فهم الصحية 

المعتمدالشخصي المدرب توقعات
أو طبيبه إلى العميل يوجه أن التغذية ألخصائي المناسب من المعتمد. الشخصي المدرب ممارسة نطاق خارج هو غذائية مكمالت أو غذائية وصفات تقديم

في الغذائية بالمكمالت التوصية المناسب من أنه المعتمد الشخصي المدرب يجد قد المكمالت. أو الغذائي النظام بشأن مشورة على للحصول التغذية اختصاصي 

حمض مكمل تجربة قبل أوال ًطبيبه العميل يسأل أن المعتمد الشخصي المدرب يقترح قد المثال ، سبيل على أيضاً. التغذية اختصاصي أو الطبيب موافقة انتظار 

األكثر هي الفئة هذه أن حيث المنشطات ، على تحتوي التي الغذائية المكمالت اقتراح عند خاص بشكل مهماً أمراً الطبيب إلى العميل إحالة تعد أساسي. أميني 

ضارة.تأثيرات إلحداث احتمالية 

المكمالت ذلك في بما غذائياً ، عالجاً أو محددة وجبات خطط يصف ال قد لكنه الصحية ، األكل عادات بشأن عامة نصائح الصحية الرعاية أخصائي يقدم قد

كيفية وتعليم الصحية ، األجزاء أحجام وتعليم والمكمالت ، بالتغذية المتعلقة والمغالطات الخرافات تبديد العامة النصائح على األمثلة بعض تتضمن الغذائية. 

الطعام لمجموعات الصحية الفوائد ومناقشة المكمالت ، فعالية حول األقران راجعها التي األبحاث من النتائج ومناقشة والمكمالت ، الطعام ملصقات قراءة 

الكبيرة.والمغذيات المختلفة 

حرج-

كان إذا سيما ال الغذائية ، المكمالت ذلك في بما غذائي ، اقتراح أي بشأن موافقتهم ، يكن لم إن رأيهم ، عن الطبي أخصائيهم يسألوا أن دائماً عمالئك من اطلب

طبية.حالة أو مرض من يعاني أو  )أدوية(دواء يتناول العميل 
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التعلمأهداف
من: tnessأخصائي سيتمكن الفصل ، هذا من االنتهاء عند

المثلى.والصحة العمالء بأهداف المتعلقة  tnessتقييمات أهمية اشرح ◆

الصحي.الفحص تقييمات باستخدام العمالء من الشخصية المعلومات وتلخيص جمع ◆

من محددة ألنواع المناسبة الجسم وتكوين الفسيولوجية التقييمات إجراء خطوات تحديد ◆

وأهدافهم.العمالء 

وأهدافهم.العمالء من محددة ألنواع المناسبة التنفسية القلبية التقييمات إجراء خطوات تحديد ◆
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-الوفياتمعدل -مقدمة

بينما ، المرضو الوفيات معدل الفرد مخاطر من تقلل البدنية واألنشطة المنظمة التمارين أن المعروف من

اإلنسانية ، والخدمات الصحة وزارة (والمعرفية والعاطفية الفسيولوجية الفوائد من العديد أيضاً يوفر 

أو المشي مثل المعتدلة ، إلى الخفيفة التمارين شدة أن حين في . )2017Bredin & Warburton ، 2018 ؛ 

تنطوي قد األفراد بعض في الكثافة عالية األنشطة فإن السكان ، من لكثير آمنة عام بشكل تعتبر الركض ، 

تمرين تنسيق هو  )(HIITالكثافة عالي المتقطع التدريب المثال،سبيل على األذى. من ضمنية مخاطر على 

غير الذين لألفراد البداية في مناسباً يكون ال فقد التمرين ، لنوع كثافة األكثر للطبيعة نظراً ولكن شائع ، 

الدموية. واألوعية القلب أمراض أو الدم ضغط ارتفاع مثل صحية مخاوف لديهم الذين أولئك أو مشروط 

الصحية المخاطر تقييم أأشكال أحد باستخدام مناسب بشكل الجدد المتمرنين جميع فحص يجب لذلك ، 

HRA)(  إجراء يتم البرنامج. بدء مخاطر مقابل الفوائد لتقييم تمرين برنامج في الشروع قبلHRA  لتقييم

الفيزيائية المعلمات يقيس والذي التقلص ، تقييم من مشتق إنه التمرين. في المشارك الفرد سالمة 

من كال ًالحالة تقييمات تشمل أن يمكن ذلك ، على عالوة الجسم. تكوين أو الهوائية السعة مثل للتماسك 

سبيل على (عنه يبلغ أو يختبره أو الفرد به يشعر ما الذاتية المقاييس تعكس والموضوعية. الذاتية المقاييس 

من الموضوعية المقاييس قياس يتم حين في  ، )والصداعالظهر ، في الراحة وعدم الطاقة ، انخفاض المثال ، 

على . )ذلكإلى وما الجسم ، في الدهون ونسبة القلب ، ضربات ومعدل الدم ، ضغط (البيانات جمع خالل 

تحديد أثناء المخاطر لتحديد ضروري الموضوعية البيانات جمع أن إال مهماً ، كليهما اعتبار يمكن أنه من الرغم 

البدء.تدابير أو أساس خط أي 

-المراضة-

الكثافة عالي متقطع تدريب -

HIIT)(
-

-مشروطغير -

(HRAالصحية المخاطر تقييم -
(

-

-
-

-
-

-
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-موانع-التقييماتمن الغرض

لمساعدة األساسية البيانات جمع هي الفسيولوجية التقييمات إلجراء العامة األغراض أن من الرغم على

البدني النشاط جاهزية استبيان -األخرى:المهمة األدوار من العديد يخدمون أنهم إال الشخصية ، التمارين برامج تطوير في المتخصصين 

Q)-PAR (+
-

التمثيل أو الرئة أو الدموية واألوعية القلب بأمراض لإلصابة متزايد لخطر المعرضين األفراد تحديد ◆

الشاملةالطبية التقييمات من لمزيد الخضوع أوال ًويجب أعراضهم ، أو عالماتهم أو الغذائي ، 

تصحيح يتم حتى التمرين من استبعاده يجب من موانع الطبية االحتياجات ذوي األفراد على التعرف ◆

عليهاالسيطرة أو الظروف 

لإلشراف الخاضعة البرامج في يشاركوا أن يجب الذين الطبية الموانع ذوي األفراد تحديد ◆

الطبي

على األصحاء للبالغين تمارين برنامج في المشاركة قبل المبررة غير الطبية التقييمات إلى الحاجة تقليل ◆

يبدوما 

البدنيالنشاط أو الرياضة ممارسة استمرار أو ببدء يتعلق فيما المناسبة التوصيات تقديم ◆

الحاليةالبدنية حالتهم حول األفراد تثقيف ◆

والمتابعةاألساس خط بيانات باستخدام  )التقدمتتبع أي (للبرنامج الفعال التقييم تمكين ◆

الواقعيالهدف تحديد خالل من األفراد لتحفيز المعلومات استخدام ◆

المشاركةقبل ما فحص
تمرين نظام أي في البدء قبل  HRAباستخدام الفرد فحص دائماً الضروري من سابقاً ، موضح هو كما

شاقة.تمارين أو تقييمات أي في المشاركة قبل الفحص هذا يتم أن يجب مجهوداً. يتضمن 

الصحيةالمخاطر تقييم
والنشاط التمارين في للمشاركة الحالية الخطر بعوامل المتعلقة المعلومات لجمع االستبيانات تسُتخدم

قبل ما فحص عملية في وحيوية أساسية خطوة هذه مسبقاً. طبي تصريح إلى الحاجة لتحديد البدني 

أن يجب كما والوقت ، للتكلفة ومناسباً وبسيطاً صالحاً دائماً الفرز إجراء يكون أن يجب ولكن المشاركة ، 

التمرين بدء بشأن قلقين يكونون قد الجدد المتمرنين أن تذكر المستهدفين. للسكان مناسباً يكون 

بالمضي المرتبطة مخاوفهم من يزيد قد مما طويال ً، وقتاً ويستغرق للغاية ومفصل طويل  HRAواستخدام 

قدماً.

+) Q)-PARالبدني النشاط قراءة استبيان

2019 ، عام في تحديثه وتم 2011 ، عام في تطويره تم  +) Q)-PARالبدني النشاط جاهزية استبيان ال

تبني إلى يسعون الذين لألفراد الضرورية غير الحواجز بعض وإزالة المشاركة قبل ما فحص لتبسيط كمحاولة 

، الكنديةواللياقة الصحة مجلة (الطبيب إلى الضرورية وغير المفرطة اإلحاالت مثل نشطة ، سلوكيات 

على ثاقبة نظرة الكتساب المحتملين للعمالء يعُطى استبيان إنه . )2014وآخرون ، واربرتون 2014 ؛ 

الحالية.وعافيتهم صحتهم 

-
-
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الصحية:المؤشرات هذه المسبقة والمشاركة  + Q-PARعملية تعكس
-الكاذبةاإليجابية الفحوصات -

للفردالبدني للنشاط الحالي المستوى ◆

 )التنفسيالجهاز (والرئة الدموية واألوعية القلب أمراض أو   /وأعراض أو عالمات وجود ◆
)السكريمرض مثل (الغذائي التمثيل أمراض أو  )الكلى(والكلى 

)قويةمعتدلة ، خفيفة ، (المطلوبة التمرين شدة ◆

حرج-

بالمرض تتعلق أسئلة أي بشأن الطبيين المهنيين مع التشاور في البدنية اللياقة اختصاصيو يستمر أن يجب

بعمالئهم.الخاص  + Q-PARفي الموجودة واألعراض العالمات أو 

هذا يسمح الطبية. للفحوصات المحددة الحاجة من بدال ًالطبي للتخليص عامة توصيات أيضاً المعايير توفر

عملية ليس التمرين اختبار ألن القرار ، اتخاذ عملية في المعتمد الشخصي للمدرب التصرف حرية من بمزيد 

التمرين.برنامج يبدأون الذين األفراد لجميع موحد بشكل بها موصى فحص 

السبعة ، األسئلة جميع على بالنفي العميل أجاب إذا أسئلة. سبعة من االستبيان من األول الجزء يتكون

السبعة األسئلة من أي على بنعم العميل أجاب إذا ذلك ، ومع . )11-1الشكل (كامال ًاالستبيان اعتبار فسيتم 

.)أالملحق في متوفر (االستبيان من الثاني الجزء إكمال عليه فيجب األولية ، 

حرج-

التدريبي للتدريب آمن ولكنه ضئيل التمرين قبل ما فحص إجراء أنه على  + Q-PARعلى التعرف تم لطالما

سهلة السبعة األسئلة أن حين في . )2013al.  et Bredin ،(القوي ليس ولكن ، المتوسط   إلى المنخفض 

لسوء المطروحة. األسئلة لتفسير ضئيلة فرصة سوى توفر لم ألنها إشكالية أيضاً كانت بساطتها أن إال اإلدارة ، 

أطبائهم إلى داع ٍدون وإحالتهم المشاركة على األفراد من جداً كبير عدد موافقة عدم إلى ذلك أدى الحظ ، 

(رئوية أمراض بأي إصابته تشخيص تم الذي الفرد إحالة تمت المثال ، سبيل على طبي. تصريح على للحصول 
برنامج أو التمارين ممارسة في البدء قبل للتخليص به الخاص الطبية الرعاية مقدم إلى تلقائياً  )الربومثل 

الواقع،في البدني. النشاط 

معرفتكامتد -

من جزءاً تكن لم والتي أفضل بشكل المشاركة توصيات لتوجيه إضافية متابعة أسئلة الحالي  + Q-PARيتضمن

Q-PAR  الفحوصات تقليلإلى األسئلة هذه تهدف أكثر. أو واحد سؤال على بنعم أشاروا الذين لألفراد األصلي

بناء ًالتمرين قبل ما توصيات تخصيص في والمساعدة التمرين ، بدء دون تحول التي الحواجز وتقليل ، الكاذبة

أسئلة ، 10 من المتابعة استفسار أو الثاني القسم هذا يتكون الصلة. ذات واألعراض الطبي التاريخ على 

أنه تذكر أيضية. أو رئوية أو وعائية قلبية حالة أي وأعراض عالمات تحديد على تركز متعددة ، أجزاء إلى مقسمة 

المدربون فيه ؛ تظهر الذي السريري السياق في مؤهل متخصص قبل من األعراض أو العالمات تفسير يجب 

فرد اشتكى إذا المثال ، سبيل على القبيل. هذا من تشخيص أي إلجراء مؤهلين غير المعتمدون الشخصيون 

أو افتراضات أو تشخيص أي إجراء العالج ألخصائي ينبغي فال األحيان ، بعض في وضيقه الصدر آالم بعض من 

مع التشاور على الفرد تشجيع الصحية الرعاية أخصائي على يجب الممارسة ، نطاق الحترام استقطاعات. 

به.الخاص الطبية الرعاية مقدم 

-
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في المعنية. المنظمات أو للمرافق مخصص ولكنه الصناعة ، مع العادة في توحيده يتم ال االستبيان هذا 

من مزيد لجمع مصممة إضافية استبيانات وربما لفظية بمناقشة مصحوباً الصحي التاريخ يكون قد الواقع ، 

العام.الحياة ونمط األكل وسلوكيات التمرينات تاريخ حول المعلومات 
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وشرطية:خاصة تعتبر والتي العميل ، حول التالية المعلومات على عادة ًالرئيسي المقر يحتوي

سن ◆

تأنيثأو تذكير جنس ◆

ارتفاع ◆

وزن ◆

االتصالومعلومات الطبيب اسم ◆

الطوارئحاالت في االتصال معلومات ◆

حرج-

المعلومات تخزين يجب ذلك ، على عالوة الفرد ؛ ذلك من كتابية موافقة على الحصول دون التقييم عملية أثناء فرد أي عن جمعها تم معلومات أي مشاركة يمكن ال

والجمهور.اآلخرين العمل زمالء عن بعيداً آمن بشكل 

ذلك في بما العميل ، حياة نمط عادات حول معلومات عام بشكل تجمع ولكنها كبير ، بشكل الرئيسي المقر داخل طرحها يتم التي األسئلة تختلف أن يمكن

اإلصابات ذلك في بما الطبي ، التاريخ حول أسئلة االستبيان سيتضمن ذلك ، إلى باإلضافة الترفيهية. واألنشطة والمهنة والتوتر والنوم الغذائي والنظام التمارين 

واألدوية.المزمنة واألمراض السابقة الجراحية والعمليات السابقة 

الحياةأسلوب عادات

من الترفيهي. النشاط في وقضاءه ونومه وعمله العميل أكل لكيفية سياقاً المعلومات هذه توفر تمرين. برنامج تصميم قبل مهمة خطوة العميل حياة نمط فهم يعد

لعمالئهم.فردية تمارين برامج لتصميم أفضل بشكل مجهزين  tnessفي المتخصصون سيكون المعلومات ، هذه خالل 

الرياضةممارسة عادات

الفرد كان إذا ما حول معلومات جمع  tnessأخصائي على يجب المجال ، هذا في العميل. تماسك مستوى على مؤشراً البدني والنشاط التمرين معلومات جمع سيوفر

أو والطبيعة  ، )التاريخأي (الوقت طول بالنشاط: المتعلقة التفاصيل معرفة المهم فمن كذلك ، األمر كان إذا بدني. نشاط أو منتظم تمرين أي في ويشارك حالياً نشطاً 

والشدة.والمدة ، والتكرار ، النوع ، 

األسئلة هذه ستوفر وغيرها. الجماعية والتمارين األثقال ورفع الجري مثل لعمالئهم ، المفضلة التمرين أنشطة عن االستفسار البدنية اللياقة محترفي على يجب

األفكار عن االستفسار المهم من ذلك ، إلى باإلضافة التمرين. برمجة أثناء صلة ذات تصبح أن يمكن والتي ورغباته ، الفرد تفضيالت عن المزيد لمعرفة فرصاً 

التقييمات. and Tnessباختبار يتعلق فيما للعميل العامة واالنطباعات 

لمتخصص يمكن المثال ، سبيل على التمرين. أنظمة تطوير عند مفيدة التمرين برامج في المشاركة في العميل رغبة عن تستفسر التي المناقشات تكون أن يمكن

tness  قائمة تتضمن أن يمكن للغاية. مهم 10 و مهم غير الصفر كون مع 10 ، إلى 0 من مقياس باستخدام النتائج قائمة أهمية ترتيب العميل من يطلب أن

الرياضي.األداء تحسين أو العضالت كتلة زيادة أو العامة الصحة تحسين أو الوزن فقدان مثل العناصر من العديد النتائج 

الغذائيةالعادات

التي المعلومات تكون أن يجب جمعها ، يمكن التي الغذائية المعلومات واتساع عمق االعتبار في األخذ مع منه ، التقليل يمكن ال التغذية موضوع أن حين في

بطبيعتها.ونوعية عمومية أكثر البداية في جمعها تم 



المشاركةقبل الصحي والفحص المقدمة 1 الدرسالبدنيةواللياقة والعافية الصحة تقييمات 11 الفصل

يجب التي األمثلة بعض تتضمن تتبعها. يتم التي الحرارية والسعرات األجزاء أحجام حساب من بدال ًالعامة األكل سلوكيات جمع يمكن المثال ، سبيل على

التالية:األسئلة على إجابات مراعاتها 

.)للغايةللصحة 10 و الصحي لغير 0 (صحياً؟ العام الغذائي نظامك تعتبر هل 10 ، إلى 0 من مقياس على ◆
؟)أسباب(سبب وألي الغذائي النظام فما كذلك ، األمر كان إذا الغذائي؟ النظام من نوع أي حاليا تتبع هل ◆

مرتفع؟أم متوسط   أم منخفض الملح: من اليومي استهالكك ترتب كيف ◆

عالية؟أو متوسطة ، أو منخفضة ، يومياً: تتناولها التي السكر كمية ترتب كيف ◆

مرتفع؟أم متوسط   أم منخفض للدهون: اليومي استهالكك ترتب كيف ◆

؟ً)جداللصعوبة 10 و بسهولة 0 (السريعة الوجبات تناول إغراءات في التحكم في فعاليتك مدى ما 10 ، إلى 0 من مقياس على ◆

األسبوع؟في تستهلكها التي الكحولية المشروبات عدد كم ◆

األسبوع؟في عدد كم الطاقة؟ مشروبات أو   /والصودا ، الشاي ، كو ، مثل رقيقة بطبقة مغطاة مشروبات تتناول هل ◆

بمرور للعميل. الغذائية العادات في التبصر من مزيد اكتساب في مسبقة ، افتراضات أو أحكام وجود دون الصحية ، الرعاية أخصائي المعلومات هذه جمع يساعد

المعلومات هذه جمع يساعد ذلك ، إلى باإلضافة . )انتكاساتأو (تحسينات أي إجراء تم قد كان إذا ما لتحديد العميل لدى األكل عادات تقييم إعادة يمكن الوقت ، 

متوقعة.غير مخاوف بسبب طبي أخصائي أو مسجل تغذية اختصاصي إلى العميل إحالة يجب كان إذا مما التأكد على الصحية الرعاية أخصائي 

نايم

ليلة ، كل النوم ساعات عدد ذلك في بما عمالئهم ، نوم عادات عن البدنية اللياقة اختصاصيو يستفسر أن يجب االهتمام. مجاالت من آخر مجال وكميته النوم نوعية

2017 ،(البدني والنشاط التمارين من المستنفد الطاقة مخزون يجدد فإنه صحيح ، بشكل يتم وعندما ضروري ، النوم بالنوم. المرتبطة الصعوبات وحتى النوم ، ونوعية 

al.  et Dolezal( . والتأثير المزمنة باألمراض اإلصابة مخاطر ارتفاع مثل الصحية ، العواقب من العديد له النوم من المزمن الحرمان فإن ذلك ، من العكس على

اختصاصي نطاق من ليس أنه ندرك أن المهم من . )2015al. et Dashti ،؛ 2004Ayas & Alvarez ،(الحصر ال المثال سبيل على والمزاج ، اإلدراك على السلبي 

لكن،النوم. نوعية لتحسين السريري بالعالج التوصية أو للنوم مفصلة تقييمات إجراء الطبيعي العالج 

عصبىضغط

. )2017al.  et Yaribeygi ،(مزمنة بأمراض اإلصابة خطر زيادة ذلك في بما خطيرة ، صحية تأثيرات في يتسبب أن ويمكن الحياة في بروزاً أكثر جانباً اإلجهاد أصبح

لديهم. اإلجهاد مستوى متوسط   لتقييم 10 إلى 0 من قياس نظام استخدام مثل عمالئهم ، لدى التوتر مستويات عن االستفسار البدنية اللياقة محترفي على يجب 

لضغوط الفرد تعرض وتكرار اإلجهاد ، لمصادر إدراكياً مدركاً الفرد كان إذا مما التحقق البدنية اللياقة محترفي على يجب أيضاً. صلة ذات التوتر حول المحادثات 

الضغوطات.هذه ال أم لإلدارة طرق أي نفذ أو حدد قد الشخص كان إذا وما ضغوط ، كل وحجم محددة ، 

نظرة على الحصول فإن ذلك ، ومع الصحية. الرعاية اختصاصي ممارسة نطاق خارج اإلجهاد إلدارة العقلية الصحة وعالج االستشارة خدمات تقديم يعد النوم ، غرار على

البدني والنشاط للتمارين يمكن كيف حول عمالئهم مشاركة البدنية اللياقة لمتخصصي يمكن تدريب. فرصة يوفر العميل لدى التوتر مستويات عن أساسية عامة 

يومي.روتين في دمجها عند التوتر وتقليل والتصرف المزاجية الحالة تحسين 
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احتالل

الجوانب هذه عن االستفسار البدنية اللياقة محترفي على يجب المحتملة. والمخاوف للظروف ثاقبة نظرة أيضاً العمل وتاريخ المهنية المتطلبات توفر

عمالئهم:عمل من 

العميلعمل طبيعة ◆

)التفسيراتمع (متكررة حركات أداء أو الجلوس أو الوقوف من طويلة فترات تتطلب الوظيفة كانت إذا ما ◆
)المرتفعالكعب ذات األحذية المثال ، سبيل على (النموذجية والمالبس  )Oceتصميم المثال ، سبيل على (العمل مساحة بيئة ◆

وآالم الورك نشاط زيادة إلى تؤدي أن يمكن بدورها والتي طويلة ، لفترات إخراجهم يتم أيضاً الوركين فإن اليوم ، مدار على طويلة لفترات يجلسون العمالء كان إذا

لإلرهاق والرأس لألكتاف ميل فهناك الكمبيوتر ، أمام خاصة ًطويلة ، لفترات يجلسون العمالء كان إذا ذلك ، على عالوة . )2015al.  et Gupta ،(الظهر أسفل 

الجلوس فترات تدل ذلك ، إلى باإلضافة أمامي. رأس و الكتفين تقريب ذلك في بما الوضع ، في اختالالت إلى يؤدي قد مما المستمرة ، الجاذبية تأثير تحت 

التنفسي.القلبي التكييف ضعف واحتمال اليوم مدار على الطاقة استهالك انخفاض على الطويلة 

وأوتار الربلة عضالت شد إلى يؤدي قد مما طويلة ، لفترات القدمين أخمص تجعد وضعية في الكاحل مجمع وضع إلى العالي الكعب ذات األحذية ارتداء يؤدي

. )2016بارنيش ،  &بارنيش (القدم قوس الوهن. إلى يؤدي مما الزائد ، والكاحل القدم ظهر تآكل انخفاض مثل الوضع ، في التوازن اختالل في يتسبب مما العرقوب ، 

الظهر.أسفل أو الوركين أو الركبتين أو القدمين في ألم إلى ذلك يؤدي قد 

والهواياتالترفيه

الترفيهية األنشطة اكتشاف خالل من الفراغ. وقت باسم أيضاً إليها يشار والتي العمل ، بيئة خارج للعميل البدنية األنشطة إلى الترفيه يشير الحالة ، تقييم سياق في

أو الرقص العمالء من العديد يحب المثال ، سبيل على عمالئه. احتياجات لتلبية أفضل تمرين برنامج تصميم المعتمد الشخصي للمدرب يمكن العميل ، يؤديها التي 

العمالء أن من للتأكد المناسب العملي التدريب دمج يجب فراغهم. أوقات في األخرى الرياضية األنشطة من متنوعة مجموعة أداء أو التنس لعب أو التزلج أو الجولف 

لإلصابة.تعريضهم دون البدنية ، قدرتهم تحسين على تعمل بطريقة مشروطون 

إصالح أو البستنة األمثلة تشمل أن يمكن رياضية. طبيعة ذات بالضرورة ليست ولكنها منتظم بشكل العميل بها يستمتع قد التي األنشطة إلى الهوايات تشير

في التفكير إلى بحاجة تزال ال ذلك ومع قوياً ، بدنياً نشاطاً الشائعة الهوايات أنواع من العديد تتضمن ال الموسيقى. تشغيل أو الغناء أو الضوء تسليط أو السيارات 

صحيح.بشكل مخطط تدريبي برنامج إنشاء 

طبىتاريخ

أمراض مثل بها ، المشتبه أو المعروفة المزمنة األمراض حول معلومات الطبيعي العالج ألخصائيي يوفر ألنه حيوياً أمراً للعميل الطبي التاريخ على الحصول يعد

أو يدخن عميلهم كان إذا عما االستفسار الصحية الرعاية مجال في المتخصصين على يجب ذلك ، إلى باإلضافة السكري. مرض أو الدم ضغط ارتفاع أو التاجية القلب 

أو حديثة أو سابقة إصابات أي إلى باإلضافة للعميل ، والحالية السابقة الصحية الحالة حول معلومات الطبي السجل يوفر ذلك ، على عالوة التبغ. منتجات يستخدم 

الطبية اإلحالة كانت إذا أو جديدة روتينية لممارسة جاهزاً العميل كان إذا ما تحديد في المعلومات هذه جمع يساعد أخرى. مزمنة صحية حاالت أو جراحية عمليات 

ضرورية.

الماضيةاإلصابات

يعد ضرورية. الطبية اإلحالة كانت إذا أو بالتمرين ، يوُصى كان إذا ما بشأن قرارات التخاذ كاف ٍبتفصيل ومناقشتها الحديثة أو السابقة اإلصابات جميع تسجيل يجب

.)2014al.  et Fulton ،(البدني النشاط أثناء المستقبلية اإلصابة على قوياً مؤشراً أيضاً الهيكلي العضلي الجهاز إلصابة السابق التاريخ 
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التالية:باإلصابات يتعلق فيما سيما ال جيدا ً، موثق اإلنسان جسم عمل على اإلصابات تأثير إن

في التحكم ضعف إلى هذا يؤدي أن يمكن المقابل ، في الكبرى. األلوية وعضالت المتوسطة األلوية عضالت تنشيط من يقلل هذا أن ثبت وقد الكاحل. في االلتواء ◆

.)2006al. et Friel ،؛ 1994Saxton-Bullock ،(اإلصابة إلى النهاية في تؤدي أن يمكن والتي الوظيفية ، األنشطة من العديد أثناء السفلية األطراف 

من مزيد إلى وتؤدي  )الرضفة(الرضفة استقرار على تعمل التي العضالت تنشيط في انخفاضاً الركبة إصابة تسبب أن يمكن األربطة. تشمل التي الركبة إصابات ◆

العمل في الورك أو الكاحل مفصل بدأ إذا والورك. الكاحل بين عالقة الركبة ألن الورك أو الكاحل في خلل نتيجة المتصلة غير الركبة إصابات تكون ما غالباً اإلصابات. 

2015 ، ؛ 2011al.  et Fong ،(اإلصابات من مزيد إلى ذلك يؤدي أن يمكن الوقت ، بمرور للركبة. والقوة الحركة توزيع تغيير إلى يؤدي هذا فإن صحيح ، غير بشكل 

al.  et Shultz(.
يمكن هذا الفقري. العمود استقرار ضعف إلى يؤدي مما القلب ، عضالت تنشيط انخفاض إلى اإلصابات هذه تؤدي أن يمكن الظهر. أسفل إصابات ◆

.)2014al.  et Stuber ، ؛ 2011al.  et Hides ،(واأللم الوظيفي الخلل من مزيد إلى يؤدي أن 
 & 2014Sekiya ، (الوظيفية األنشطة أثناء الكتف مفصل استقرار عدم إلى يؤدي قد مما المدورة ، للعضالت متغيراً تنشيطاً اإلصابات هذه تسبب الكتف. إصابات ◆

Gombera 2008 ، ؛al.  et Yanagawa(.
ركبة (الرضفي األوتار والتهاب الفخذ ، وسالالت المتكررة ، الركبة أوتار سالالت  )الحصرال المثال سبيل على (اإلضافية اإلصابات تشمل أن يمكن أخرى. إصابات ◆

الصداع.و  ، )الكتفآالم (الرأسين ذات األوتار والتهاب الساق ، وجبائر  ، )القدموأسفل الكعب في ألم (األخمصية اللفافة والتهاب  ، )العبور

سابقةجراحات

وحيويتها. الرياضة ممارسة وسالمة اإلنسان جسم أداء على لإلصابات مشابهة تأثيرات إلى اإلجراءات هذه تؤدي قد للجسم. صدمة تسبب الجراحية اإلجراءات

التالية:شيوعاً األكثر الجراحية اإلجراءات لبعض خضعوا الذين العمالء مع متكرر بشكل البدنية اللياقة اختصاصيو يتفاعل 

والكاحلالقدم جراحة ◆

الركبةجراحة ◆

للظهرجراحة ◆

الكتفجراحة ◆

)للوالدةالبطن جدار قطع (للوالدة القيصرية العملية ◆
)الدوديةالزائدة إلزالة البطن جدار قطع (الدودية الزائدة استئصال ◆

مزمنمرض

يلي:ما المزمنة األمراض تشمل أن يمكن . )2017وآخرون ، بوث (بدنياً النشطين غير األفراد لدى كبير بشكل المزمنة باألمراض اإلصابة خطر يزداد

االحتقانيالقلب قصور أو التاجي ، الشريان ومرض التاجية ، القلب وأمراض الدموية ، واألوعية القلب أمراض ◆

)الدمضغط ارتفاع (الدم ضغط ارتفاع ◆
األخرىالدم دهون اضطرابات أو الكوليسترول نسبة ارتفاع ◆

المحيطيالشريان مرض أو الدماغية السكتة ◆

التنفسأو الرئة في مشاكل ◆

بدانة ◆

السكرى ◆

سرطان ◆
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األدوية

رعاية إلى الحالي الوقت في الصحية الرعاية مجال في المتخصصين من الرياضية والتمارين التدريب مشورة على للحصول يسعون الذين العمالء من العديد سيخضع

بشأن العمالء تثقيف أو وصف أو إدارة المعتمد الشخصي المدرب دور من ليس الموصوفة. األدوية من أكثر أو دواء ًيتناولون وقد آخر ، طبي أخصائي أو طبيب 

المعتمدون الشخصيون المدربون يتشاور أن يجب آخر. صحية رعاية مقدم أو مرخص طبيب قبل من قانوناً الموصوفة األدوية أشكال من شكل أي وتأثير استخدام 

وجدت.إن حالياً ، يتناولونها قد التي واألدوية للعميل الصحية بالمعلومات يتعلق فيما الطبيين المهنيين أو عمالئهم طبيب مع دائماً 

قبل الصحي الفحص

المشاركة

التفاعليالنص إظهار
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-)(RHRالراحة أثناء القلب ضربات معدل -البدنيةواللياقة الصحة تقييمات إجراء

-الحراريالتنظيم -

بعد االختصاصي يبدأ أن يجب التمرين ، لبدء طبي تصريح إلى يحتاج ال الفرد كان وإذا  ، HRAاكتمال بمجرد

توفر مدى تقييمات أن من الرغم على مالءمتها. ومدى مختلفة تقييمات إجراء إلى الحاجة في النظر في ذلك 

إجراء عند بالراحة يشعرون ال قد العمالء أن إال المعتمد ، الشخصي للمدرب القيمة المعلومات من الكثير 

يشعروا أن الممكن من التقييم. إكمال من يتمكنون ال قد أنهم يعتقدون كانوا إذا خاصة محددة ، تقييمات 

تشغيل اختبار إكمال فكرة تكون فقد ماري ، تكييف إلغاء تم إذا المثال ، سبيل على نتائجهم. من بالحرج 

دراسة ويتطلب أبداً صريحاً التقييم يتم ومتى ماذا بشأن القرار يكون ال مريحة. وغير مخيفة ميل 1.5 لمسافة 

المختص.جانب من متأنية 

-المحيطيةاألوعية توسع -

التقييماعتبارات
على إجراؤها يختارون  tnessتقييمات ألي جيد مبرر تقديم على قادراً دائماً  tnessمحترف يكون أن يجب

أساس على فيها النظر دائماً يجب والتي التالية ، األحداث في المنطقي األساس هذا يتجلى ما غالباً العميل. 

.)11-2الشكل (حدة على حالة كل 

-

Shutterstock.com/  Stockfour

tnessلتقييم المنطقي األساس 11-2 الشكل

التقييمتسلسل
على البدني المجهود بها يؤثر التي الطريقة بسبب محددة تمارين إجراء قبل التقييمات بعض إجراء يجب

دهون واختبار الدم وضغط )(RHRالراحة أثناء القلب ضربات معدل المثال،سبيل على القياسات. هذه 

تحريف إلى يؤدي قد مما البدني ، بالمجهود بشدة يتأثر  )الفصلهذا في الحقاً جميعها نناقش (الجسم 

هذا في الجسم ألن الخفيف القلبي اإلحماء بعد متكرر بشكل المرونة تقييم يتم أخرى ، ناحية من النتائج. 

لألنسجة.أكبر تمدداً يظُهر الوقت 

ضغط أو القلب ضربات معدل قياس مثل بدنياً ، مجهوداً تتطلب ال التي البدنية اللياقة تقييمات إجراء يجب

القوةأو القوة أو الهوائية االناقة تقيس نشاطا أكثر شدةَّ تقييمات إجراء قبل دائماً الجسم ، تكوين أو الدم 

-
-

-



انتاج.

التقنيةعلى الحصول -

أثناء الدم وضغط  RHRقياسات إجراء يجب وبالتالي ، الدم. وضغط القلب ضربات معدل البدني النشاط يرفع

العميل.راحة 

أثناء الحراري التنظيم راحة.حالة في العميل يكون عندما  Skinfoldالجسم دهون اختبار إجراء أيضاً يجب

يزيد أن يمكن هذا ولكن الحرارة ، إزالة في للمساعدة حوله أو الجلد على المحيطية األوعية توسع يخلق التمرين 

الجلد.طية عند الجسم دهون قياس درجة من 
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القانونيةواآلثار السالمة التقييم:
القلبي لإلنعاش سارية شهادة واإلشراف التمرين اختبار في المشاركين الموظفين جميع لدى يكون أن يجب القانونية ، اآلثار وتقليل السالمة من قدر أقصى لتحقيق

يستجيبون الذين المعتمدين الشخصيين المدربين مسؤوليات وتوثيق توضيح ينبغي  ، tnessمنشأة داخل . )(AEDاآللي الخارجي الحطام إزالة وجهاز  )(CPRالرئوي 

الطوارئ.لحاالت 

حرج-

بانتظام المجدولة الطبية الطوارئ خدمات استجابة بتدريبات ينُصح الطبية. الطوارئ خدمات هواتف أرقام ذلك في بما واضح ، بشكل مكتوبة طوارئ خطة نشر يجب

واألوقات.االستجابة معدالت تحسين في للمساعدة 

التمريناختبار إنهاء معايير
دائماً دراية على الطبيعي العالج أخصائي يكون أن يجب  ، )التنفسيوالجهاز القلب اختبار المثال ، سبيل على (بدنياً مجهوداً يتضمن الذي التقييم إجراء أثناء

.)2012وآخرون ، هوارد 2013 ؛ وآخرون ،  )فليتشر(طبي أخصائي إلى المحتملة واإلحالة  )11-3الشكل (لالختبار الفوري اإلنهاء تستحق التي واألعراض بالعالمات 

Shutterstock.com/  PROD ALPA

التمريناختبار إنهاء معايير 11-3 الشكل



البدنيةواللياقة الصحة تقييم إجراء 2 الدرسالبدنيةواللياقة والعافية الصحة تقييمات 11 الفصل

المسبقالتقييم تعليمات
يتعلق فيما وواضحة دقيقة تعليمات النفسي العالج أخصائي يقدم أن يجب مقدماً ، وراحتهم. األفراد سالمة لضمان تدابير اتخاذ ينبغي تقييم ، أي إجراء قبل

الترطيب. مستويات لتحسين لالختبار السابقة ساعة 24 الـ فترة خالل السوائل من الكثير وتناول مريحة رياضية مالبس ارتداء العمالء على يجب لالختبار. بالتحضير 

في الشاق النشاط أو الرياضة ممارسة وتجنب االختبار ، من األقل على ساعات 3 قبل  caeineو والكحول والتبغ الثقيلة األطعمة تجنب أيضاً العمالء على يجب 

لالختبار.السابقة الليلة في النوم من كاف ٍقسط على والحصول يومه ، في أو لالختبار السابق اليوم 

تدريبيةنصيحة -

التقييماتوتوضيح شرح

العديد ألن نظراً الفهم. سهلة مناسبة لغة واستخدم وبسيطة موجزة تفسيراتك على حافظ ذلك ، ومع والتوقعات. والبروتوكول االختبار من الغرض يشرح بري فلسفة اعتماد

تجارب ببعض اسمح االقتضاء ، عند . )واحدوقت في والشرح الشرح يحدث أن يمكن (ذلك أمكن كلما التوضيحية العروض بتضمين قم مرئيون ، متعلمون األفراد من 

المطلوبة.البدنية المهام وإتقان التعلم لتسهيل الممارسة 
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-)(HRالقلب ضربات معدل -البدنيةاللياقة تقييم بروتوكوالت

لعمالئهم. البدنية اللياقة متخصصو يقدمها التي الخدمات من يتجزأ ال جزءاً البدنية اللياقة تقييمات تعد

توفير مع التمرين برامج وتطوير تصميم تسهيل على األساسية القياسات تقييم على القدرة ستعمل 

وإدارة الختيار والقدرات والمهارات المعرفة محترف كل يمتلك أن يجب المحرز. التقدم لتقييم وسيلة 

أو العميل صحة أهداف مع المتوافقة المختلفة الفسيولوجية المعلمات من متنوعة مجموعة وتفسير 

أدائه.

القلبضربات معدل

تساعد التمرين. وأثناء الراحة أثناء سواء اإلجهاد ، أو العمل لكثافة صحيح مؤشر هو  )(HRالقلب ضربات معدل

 )هوائيةأكثر تصبح (الوعائية القلبية التكيفات تحديد في الراحة أثناء البشرية الموارد في التغييرات مراقبة 
التوتر مستويات تحسن مع  )(RHRالراحة أثناء القلب ضربات معدل ينخفض   . )التكييفعدم (االنحدارات أو 

الدم من المزيد ضخ ويمكنه أقوى القلب يصبح هذا ، يحدث عندما تكييفاً. أكثر يصبحان والرئتين القلب ألن 

العكس على الجسم. أنحاء جميع في المغذية والمواد األكسجين من المزيد نقل إلى هذا يؤدي نبضة. كل مع 

هذه القلب. ضربات معدل يرتفع قد يمرض ، أو الشخص ، لدى التوتر مستوى ينخفض   عندما ذلك ، من 

التدريب حالة حول قيمّة فسيولوجية بتعليقات المتخصصين تزود ألنها فهمها يجب التي المهمة األمور من 

ضربات معدل مع  ، RHRفي موجودة الجنسين بين الفروق أن إدراك أيضاً المهم من ذلك ، ومع لعمالئهم. 

يمكن . )2015وآخرون ، بوركاري (النساء من الدقيقة في أقل نبضات 10 إلى 5 بمعدل الرجال لدى القلب 

لدى الدموية الدورة من المنخفضة والكميات القلب لغرف األصغر األحجام إلى جزئياً التباينات هذه تفسير 

 RHRقياسات مقارنة ينبغي ال أنه يعني هذا البشرية. الموارد من مرتفعة استجابة يتطلب الذي األمر النساء ، 

مجال في المتخصصين على يجب ذلك ، من بدال ً. Tnessمستويات لتقييم البعض ببعضها والنساء للرجال 

التدريب.مع بالفرد الخاص القلب ضربات معدل تغير كيفية قياس التدريب 

يدوياًالقلب ضربات معدل قياس

من العديد في القلب ضربات معدل قياس يمكن

ينتقل حيث  )11-4الشكل (الجسم حول النقاط 

يحدث ما وغالباً الجسم ، سطح إلى الشريان نبض 

على الدموية األوعية أحد ضغط يتم عندما ذلك 

يتم المفصل. أو العظام مثل األساسية ، البنية 

قبل دقة أكثر بشكل القلب ضربات معدل قياس 

الصباح.في السرير من الفرد خروج 

-

النبضمواقع 11-4 الشكل

ومع للعميل. القلب ضربات معدل لقياس استخدامها يمكن التي التشريحية المواقع من العديد هناك

بقياس  tnessفي المتخصصون يقوم أن  NASMتوصي اإلدارة ، وسهولة واألمان الدقة أجل من ذلك ، 

.)11-5الشكل (للعميل الشعاعي النبض 

-



شعاعينبض 11-5 شكل
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-)(BPالدم ضغط -الدمضغط

الناتج الخارجي الضغط تقليل يتم  )(BPالدم ضغط

 2015al.  et ،(الشرايين جدران على الدم عن 

Kenney( ) ثابتاً الدم ضغط يكون ال . )11-6الشكل

الذروة بين الضغط يتأرجح - قلب نبضة كل داخل 

نبضة. كل خالل الدم مجرى في المنخفض والضغط 

مهم كالهما رقمين. قياس سبب يفسر ما هذا 

ثاقبة نظرة يوفران جماعي بشكل ألنهما للتسجيل 

الدم.مجرى داخل الضغط لمتوسط   

-)(SBPاالنقباضي الدم ضغط -

-)(DBPاالنبساطي الدم ضغط -

الدمضغط 11-6 الشكل

القلبية. الدورة خالل األعظم الضغط يعكس األعلى ، بالرقم أحياناً إليه يشار ، )(SBPاالنقباضي الدم ضغط

(الزئبق من بمليمترات قياسه ويتم القلب انقباض عند الشرايين جدران ضد الدم دفع قوة  SBPيساوي 
.)زئبقمم 

القلبية. الدورة أثناء ضغط أدنى يعكس السفلي ، بالرقم أحياناً إليه يشار ، )(DBPاالنبساطي الدم ضغط

أيضاً قياسه ويتم  )يتقلصال (القلب ارتخاء أثناء الشرايين في الدم عن الناتجة المتبقية القوة  DBPيساوي 

الزئبق.من بمليمترات 

معرفتكامتد -

tness NASMتوصي
على القلب ضربات معدل المحترفون يقيس

الذي (السباتي النبض مقابل الكعبري النبض 

ألن  ، )فقطالحنجرة جانب إلى العنق في يقع 

السباتي. الشريان بجوار يقع المبهم العصب 

على الضغط من الكثير تطبيق يؤدي أن يمكن 

معدل استجابة إبطاء إلى المبهم العصب 

قصد.دون العميل قلب ضربات 

-
-

-
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أثناء الشرايين نظام داخلالدم ضغط قياس يتم

قياسي كموقع العضدي الشريان ملفاستخدام 

على والقدرة إليه الوصول لسهولة نظراً للقياس ، 

القلب ،موضع مع الذراع مستوى تثبيت 

.)11-7الشكل (القياس دقة من يزيد

-الشراييننظام -

-العضديالشريان -

Shutterstock.com/  Suriyo Chompoo

الدمضغط تقييم 11-7 الشكل

التقنيةعلى الحصول -

ضغط تصنيف درجات بمراجعة األمريكية القلب وجمعية القلب ألمراض األمريكية الكلية قامت 2017 ، عام في

يوضح . )2018وآخرون ، ويلتون (عام بشكل الدموية واألوعية القلب صحة على تشكلها التي والمخاطر الدم 

 SBPيعد بينما سناً ، األصغر البالغين لدى المستقلة الوفيات بمخاطر التنبؤ في  DBPدرجات فائدة جديد بحث 

عاماً.50 من األكبر البالغين لدى المستقلة الوفيات بمخاطر التنبؤ في أهمية أكثر 

واألوعية القلب بأمراض لإلصابة أكبر مخاطر إلى تشير األعلى الدرجات ألن مهمة الدم ضغط درجات تعتبر

مجرى داخل ضغطاً يمثالن  DBPو  SBPمن كال ألن نظراً للحياة. مهددة تصبح أن يمكن والتي الدموية ، 

.)11-1الجدول (هذه الخطر درجة لتقييم إرشادات وضع تم فقد الدم ، 

الدمضغط قياس

قابل غير  cuمن يتكون والذي الالسائلي ، الدم ضغط مقياس باستخدام تقليدياً الدم ضغط قياس يتم

الدم ضغط مراقبة أجهزة أصبحت ذلك ، ومع طبية ؛ وسماعة صمام به ومصباح ضغط وقرص للشرب 

شيوعاً.أكثر الرقمية 

11-1الجدول الدم ضغط تصنيف نطاقات

االنقباضيالتصنيف

BP
االنبساطي

BP
توصية

ملم120 <طبيعي

زئبق

ملم80 <

زئبق

علىيحافظ

129-120مرتفع

زئبقملم

ملم80 <

زئبق

الحياةنمط تغيير

1المرحلة

الدمضغط ارتفاع

130-139

زئبقملم

80-89

زئبقملم

المراقبة  +الحياة نمط تغييرات

الطبية

الثانيةالمرحلة

الدمضغط ارتفاع

ملم140 ≥

زئبق

ملم90 ≥

زئبق

المراقبة  +الحياة نمط تغييرات

األدوية +الطبية 

الدمضغط ارتفاع

مصيبة

ملم180  >

زئبق

< 120

زئبقملم

فوريةطبية عناية اطلب

-
-
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تقييم كيفية لتعلم مباشراً تدريبياً فصالً  ، tnessفي المتخصصون ذلك في بما األفراد ، جميع يحضر أن المستحسن من المناسبة. والممارسة التوجيه يأخذ  BPقياس

BP  لتقييم عامة خطوات هي التالية الفقرات صحيح. بشكلBP  فقطإعالمية ألغراض (الالسائلي الدم ضغط مقياس باستخدام(.

كرسي على ذراعك ضع ذلك ، بعد مباشرة. الكوع فوق العميل ذراع على  cuالمناسب الحجم ووضع مريحة جلوس وضعية اتخاذ العميل من اطلب  ، BPلتسجيل

20 إلى بسرعة  cuإدخال طريق عن استمر الضغط. من قدر أقل باستخدام العضدي ، الشريان فوق الطبية السماعة ضع ثم ذراعك ، باستخدام الذراع ادعم أو داعم ، 

لتحديد نبضة. إلى واستمع الثانية ، في زئبق مم 2 حوالي بمعدل الضغط حرر ذلك ، بعد الرسغ. عند بالنبض الشعور يمكن ال التي النقطة فوق زئبق مم 30 إلى 

SBP ،  األخرى.الذراع على اإلجراء كرر الموثوقية ، من لمزيد النبض. يتالشى عندما االنبساطي الضغط تحديد يتم للنبض. األولى المالحظة إلى استمع

حرج-

طبيعيةغير قراءات

الدورة في مشكلة الذراعين بين القراءات في الكبير االختالف يمثل قد المقابلة. الذراع على القياس كرر الدم ، ضغط قياس أثناء طبيعية غير قراءات إجراء تم إذا

طبي.تقييم إلجراء طبيبه إلى الفرد إحالة ويجب الدموية ، 
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والجسماألنثروبومترية
التركيبقياسات

-األنثروبومترية-

-)(BMIالجسم كتلة مؤشر -

والنسبة. والوزن الحجم في المادي التباين فهم ألغراض األحياء البشر قياس دراسة مجال هو األنثروبومترية

الجسم كتلة مؤشر الجسم ،في الدهون تقييمات ذلك في بما األنثروبومترية ، القياسات من العديد توجد 

BMI)( ، يعنيه ما أن إال الوزن ، لفقدان أهداف لديهم العمالء من العديد أن من الرغم على . المحيطقياسات و

أن من الرغم على الدهون. من خالية عضلية كتلة اكتساب ربما أو االحتفاظ مع الدهون كتلة فقدان هو حقاً 

وكتلة للدهون النسبية النسب تحديد على قادر غير أنه إال الوزن ، فقدان ويراقب يقيس أن يمكن الميزان وزن 

فقدانها.يحتمل التي العضالت 

محيط-

قياس

-

كتلة فقدان المثال ، سبيل على (للجسم التركيبية التغيرات تحديد هو الجسم تكوين قياسات من الغرض

معيارية نسبة توجد ال حالياً ، صحي. غير أو صحي أنه على الفرد تصنيف خاللها من يمكن التي  )الدهون

الجسم في الدهون نسب تكون عام ، بشكل واألجناس. األعمار لجميع الجسم دهون من عالمياً مقبولة 

من عادة ًتتراوح الجسم في الصحية الدهون أن الدراسات هذه تظُهر بالنساء. الخاصة تلك من أقل للرجال 

أن يمكن النطاقات هذه أن من الرغم على للنساء ، 30٪ إلى 20٪ وحوالي للرجال 20٪ إلى 10٪ حوالي 

.)2012al.  et Heo ،(وعرقه وجنسه الفرد عمر على بناء ًكبير بشكل تختلف 

الجسمكتلة مؤشر
يرتبط طوله. مع يتناسب أن يجب الشخص وزن أن مفهوم على يعتمد تقريبي تقييم هو الجسم كتلة مؤشر

(الكبير الخصر بمحيط مرتبطاً كان إذا خاصة باألمراض ، اإلصابة مخاطر بزيادة الجسم كتلة مؤشر ارتفاع 
، 2016al.  et Aune( . كتلة مؤشر فإن الجسم ، دهون لتقييم مصمماً ليس التقييم هذا أن من الرغم على

الشخص.ذلك لطول مناسباً الشخص وزن كان إذا ما لتحديد وسهلة سريعة طريقة هو الجسم 

-
-

-



الجسموتكوين األنثروبومترية قياسات 4 الدرسالبدنيةواللياقة والعافية الصحة تقييمات 11 الفصل

عبر المختلفة الحاسبة واآلالت واإلمبراطورية المترية الوحدات من كل في المتاحة الرياضية الصيغ ذلك في بما طرق ، عدة باستخدام الجسم كتلة مؤشر تحديد يمكن

على بالجنيه جسمه وزن قسمة أو باألمتار ، طوله مربع على بالكيلوجرام الشخص وزن بقسمة إما حسابها يتم الجسم. كتلة مؤشر لحساب صيغتان هناك اإلنترنت. 

703.في وضربه بالبوصة ، ارتفاعه مربع 

2)]م(االرتفاع [ ÷ )كجم(الوزن  =الجسم كتلة مؤشر المترية: الصيغة ◆

2)]بوصة(االرتفاع [ ÷ )رطل(الوزن  ×703  =الجسم كتلة مؤشر اإلمبراطورية: الصيغة ◆

هذاجرب -

.)م1.70 (بوصة 67 أو بوصات 7 و أقدام 5 وتبلغ  )كجم72.57 (رطال 160ً حالياً تزن كانت إذا المعادالت من أي باستخدام لماري الجسم كتلة مؤشر درجة احسب

25.1 =الجسم كتلة مؤشر الجواب:

زيادة مع يزداد باألمراض اإلصابة خطر أن إلى العلمية الدالئل تشير . )11-2الجدول (24.9 إلى 22 من الجسم كتلة مؤشر نطاق في بالمرض لإلصابة خطر أدنى يكمن

من يعانون الذين األفراد فإن الجسم ، كتلة مؤشر ارتفاع مع يزداد والمرض المبكرة الوفاة خطر أن أظهرت األبحاث أن من الرغم على أكثر. أو 25 الجسم كتلة مؤشر 

.)2013al. et Flegal ،(للخطر أيضاً معرضون الوزن نقص 

مفيدة أداة الجسم كتلة مؤشر يعتبر والسمنة. الزائد الوزن مستويات لتحديد استخداماً األكثر المقياس هو الجسم كتلة مؤشر فإن القياس ، واتساق لبساطته نظراً

أو الجسم كتلة مؤشر استخدام يندرج أن يمكن النحيل. الجسم كتلة من الدهون كتلة تفتيت في فشلها في تتمثل ضعفها نقطة ولكن السكان ، عامة لفحص 

الخطورة.عالية إلى المتوسطة الفئات ضمن الخطأ طريق عن العضلية الكتلة من كبيرة بكمية األجسام كمال العبي أو الرياضيين 

الجسمكتلة مؤشر 11-2 الجدول تصنيف

التصنيفالمرضمخاطرالجسمكتلة مؤشر

الوزننقصزيادة18.5<

صحيوزنقليل24.9- 18.5

الوزنزيادةزيادة29.9- 25.0

سمينعالي34.9- 30.0

IIالسمنةجداعالي39.9- 35.0

IIIالسمنةللغايةمرتفع40.0≥
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-الخصرمحيط -المحيطتدابير

يعمل والذي  ، )والوركوالخصر والفخذ الذراع المثال ، سبيل على (الجسم أجزاء محيط قياس هو المحيط

القلب أمراض مثل ألمراض الصحية للمخاطر مهم كمؤشر ويعمل وتغيراته ، الجسم شكل تحديد على 

والسكري .

البطن منطقة في الدهون من المزيد بوجود تفاحة أو أندرويد شكل على بأنهم الموصوفون األفراد يتسم ◆

( )2012Després ، (مرتفعة صحية بمخاطر يرتبط ما وهو  ، )الحشويةالدهون زيادة أي (الجسم من 
.)11-8الشكل 

الوركين في الدهون من المزيد لديهم بأن كمثرى شكل على أو جينويد بأنهم الموصوفون األفراد يتسم ◆

.)11-8الشكل (أندرويد شكل مع بالمقارنة أقل صحية مخاطر مع يترافق قد ما وهو والفخذين ، 

-

... )Android )Appleص(جينويد مقابل 11-8 الشكل

الخصرمحيط

الشكل (الصحية المخاطر لتقييم استخدامه يمكن كمستقل ، ؛ الخصرمحيط هو شيوعاً األكثر المحيط مقياس

9-11(.

Shutterstock.com/  studio-Prostock

الخصرمحيط 11-9 الشكل

-
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بمشكالت لإلصابة عرضة أكثر هم  ً)تقريبابوصة 40 (سم 100 يساوي أو من أكبر الخصر محيط ذو الرجال

الخصر محيط ذوات النساء أن حين في السكري ، مرض أو الدموية واألوعية القلب أمراض مثل صحية ، 

وأمراض السكري مرض مثل صحية بمشكالت لإلصابة عرضة أكثر  .)في35  (~سم 88 يساوي أو من أكبر 

11-3 الجدول يوضح . )2015Kawada ،؛ 2006Howard ،؛ 2012Després ،(الدموية واألوعية القلب 

محيط مراقبة البدنية اللياقة لمحترفي المهم من الخصر. محيط قياسات مختلف من الصحية المخاطر 

العمالء بعض يشعر قد ذلك ، ومع الوزن. فقدان جهود وتتبع الصحية المخاطر لتحديد عميل لكل الخصر 

قياس كيفية عمالئهم بتعليم المحترفون ينُصح الحاالت ، هذه في خصرهم. قياس في يرغبون وال بالقلق 

المحترف.إلى نتائجهم عن واإلبالغ لديهم الخصر محيط 

الخصرمحيط قياسات من الصحية المخاطر 11-3 جدول

رجالنساءالخطورهدرجة

)بوصة31.5 (<سم 80 <)بوصة27.5 (<سم 70 <جدامنخفظ

)بوصة31.5-38.9 (سم   99-80)بوصة27.5-35.0 (سم 89-70قليل

)بوصة39.3-47.2 (سم 120-100)بوصة35.4-42.9 (سم 109-90عالي

)بوصة47.2  (>سم 120  >)بوصة43.3 ≥(سم 110 ≥جداعالي

-)(WHRالورك إلى الخصر نسبة -.)2004(براي من بيانات

الوركإلى الخصر نسبة
-األلويةطية -

المستخدمة المحيط قياسات من االستخدام شائعة أخرى مجموعة هي  )(WHRالورك إلى الخصر نسبة ال

يقيس . )gynoid ، androidالمثال ، سبيل على (الجسم شكل تعميق طريق عن الصحية المخاطر لتقييم 

بالجزء األرداف تلتقي حيث األلويةأضعاف فوقاألرداف ، أو الوركين منطقة حول محيط أوسع الورك محيط 

المقدمة.الصيغة باستخدام النسبة تحديد يمكن القياسين ، كال باستخدام الفخذ. من الخلفي 

WHR =الورك قياس الخصر ، قياس

 2010al.  et ،(11-4 الجدول في موضح هو كما والنساء ، للرجال قياسية درجات هناك  ، WHRإلى بالنسبة

Huxley( . تفاحة شكل على هم الذين األفراد ألن كبيرة صحية آثار له الجسم في النساء نمو معدل ارتفاع إن

واألوعية القلب بأمراض لإلصابة عرضة أكثر يكونون البطن منطقة في الدهون من المزيد ويحملون أكثر 

السكري.مرض مثل واأليض ، الدموية 

11WHR-4 جدول تصنيفات

الصحة

مخاطرة

نساءرجال

أو0.95قليل

أدنى

أو0.80

أدنى

0.85- 1.00.81-0.96معتدل

أو1.0عالي

أعلى

أو0.86

أعلى

قمة ⇧

-
-
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اإلضافيةالمحيط إجراءات

بعض استخدام أيضاً يمكن 11-5. الجدول في موضح هو كما معيارية مواقع وجود من الرغم على تقريباً ، الجسم أجزاء من جزء أي في المحيط قياسات قياس يمكن

ترتبط لألسف لكنها ملحوظ ، بشكل الوزن زيادة من يعانون الذين العمالء مع حتى  ، )الجسمفي للدهون المئوية النسبة أي (الجسم تكوين لتحديد القياسات هذه 

من بدال ًالوقت ، بمرور الجسم محيط في التغيرات لتقييم أفضل بشكل استخدامها يتم . )2015وآخرون ، بوركاري (الحقيقية الجسم تكوين بقياسات ضعيفاً ارتباطاً 

اإلدارة.وسهلة مكلفة غير لكونها الراحة وكذلك الجسم ، في الدهون نسبة 

يصبح أن يمكن الجسم. لتكوين دقيقة تقييمات على الحصول دائماً السهل من ليس ولكن أجسامهم ، تكوين قياس على حريصين العمالء من العديد يكون قد

تحقيق على عملهم أثناء الجسدي تحولهم حول للعمالء قيمة مالحظات توفر أن يمكن مختلفة مواقع في إجراؤها يتم التي القياسات ألن جيداً ، بديال ًالمحيط قياس 

أهدافهم.

11-5الجدول المحيط قياس مواقع

لوصفموقع

موقع

صورة

فقطقياسرقبه

الحنجرةتحت

العبر (

آدمتفاحة

.)رجال

عبرقياسصدر

وجهأكمل على

الصدر.من

)متواصل(

قمة ⇧
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11-5الجدول  )يتبع(المحيط قياس مواقع

صورةالموقعوصفموقع

العلوي الجزء وفوق الصدري القفص أسفل الخصر ، من نقطة أضيق عند بالقياس قموسط

السرة.بقياس فقم للخصر ، واضح تضيق هناك يكن لم إذا الفخذ. عظم من 

األرداف.من جزء أوسع في المحيط بقياس قم معاً ، القدمين معخواصر

محيط أكبر بقياس قم  ، )بوصات4 (سم 10 األرجل بين تفصل الوقوف ، أثناءفخذ

مباشرة.األلوية طية أسفل 



والركبة.الكاحل بين موصولة لها ، جزء أقصى من الساق ربلة بقياس قمالعجول

الكتف بين المنتصف نقطة عند منه ، جزء أقصى في الذراع من العلوي الجزء بقياس قمذراع

والمرفق.

التفاعليالنص إظهارالمحيطقياسات
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Skinfoldقياسات
وسيلة تظل أن تواصل  Skinfoldقياسات

لشعبية 

المهارة أن من الرغم على الجسم ، تكوين تحديد

والجلد ثنيات مواقع تحديد في مطلوبة الهامة 

الفرجار. باستخدام بدقة الدهون طيات قياس

tnessأن ويوصى ممارسة ، يتطلب هذا 

استخدام قبل مدرب محترف من المحترفون يتعلم

للمواقع أوصافاً 11-6 الجدول يقدم التقنيات. هذه 

قياس بروتوكوالت بواسطة المستخدمة المختلفة 

المختلفة.الجلد طية 

للقياسالقياسية  Skinfoldمواقع 11-6 الجدول

الجزء في عمودية ثنية الرؤوس: ثالثية العضلة ◆

بين المسافة منتصف في الذراع ، من الخلفي 

والمرفق.الكتف 

الجانب على رأسية طية الرأسين: ذات العضلة ◆

الرأسين ذات العضلة بطن فوق األمامي 

مستوى من سم 1 بمقدار أعلى العضدية ، 

الرؤوس.ثالثية العضلة قياس 

نصف تأخذ قطرية جلدية ثنية الرجال: الصدر: ◆

والحلمة.  )اإلبط(األمامي اإلبط خط بين المسافة 

بين المسافة ثالث تؤخذ قطرية جلد ثنية المرأة: 

والحلمة.األمامي اإلبط خط 

 )سم2.54 (بوصة 1 تؤخذ عمودية جلدية ثنية البطن: ◆
.)السرة(السرة بجانب 

خط على المأخوذة الرأسية الطية إبطي: منتصف ◆

(الخنجري عملية مستوى عند اإلبط منتصف 
ً.)مباشرةالحلمة خط أسفل عادة ًتكون والتي 

تحت سم 2 إلى 1 قطرية ، طية الكتف: تحت ◆

للكتف.السفلية الزاوية 

الزاوية مع وتتماشى أعلى مباشرة تؤخذ قطرية .طية ◆

عظم من العلوي الجزء (الحرقفية للقمة الطبيعية 

األمامياإلبطي الخط مع محاذاة  ، )الورك

Suprailiac: 

منتصف في تؤخذ عمودية جلدية ثنية الفخذ: ◆

.)الرضفة(والرضفة الورك بين الطريق 

-Skinfoldقياسات -

الفرجاروتقنيات مهارات

. )الجلدتحت الدهون (الجلد تحت الدهنية األنسجة لسمك مباشرة غير قياسات هي  )(SKFالجلد طيات

في الكلية الدهون مع تتناسب الجسم من الجلد تحت المنطقة في الموجودة الدهون كمية أن هو االفتراض 

طيات باستخدام الجسم لتكوين المناسبة التقييمات تشمل األحيان. معظم في الحال هو وهذا الجسم ، 

التوصيات:هذه الجلد 

قمة ⇧
بنتائجهم.متكرر بشكل نتائجك وقارن  SKFتقييم في ماهر فرد مع تدرب ◆

إلى1 حدود في موقع كل يكون أن يجب موقع ؛ كل في األقل على قياسين خذ ◆

-



متوسط.ألخذ مم 2

الموقع.من إزالته قبل تماماً الفرجار فك افتح ◆

التشريحية.المعالم تحديد عند دقيقا كن ◆

التمرين.بعد مباشرة  SKFsتقيس ال ◆

االختبار.بروتوكول بشأن مبكر وقت في العمالء إرشاد ◆

المفرطة.السمنة من يعانون الذين العمالء على  SKFsإجراء تجنب ◆

قمة ⇧
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السبعةالمواقع ذي وبولوك جاكسون بروتوكول
وبولوك جاكسون موقع بروتوكول -

7

-

جانب من والمراوغة المهارة تتطلب  ، SKFطرق جميع مثل ، 7وبولوك جاكسون موقع بروتوكول ال

القياسات متوسطات مجموع جمع يتم التقييم ، هذا إلجراء . skinfoldمواقع قياس في  tnessأخصائي 

استخدام يتم . )2004Pollock & Jackson ، (الجسم كثافة لحساب واستخدامها موقع كل من المقبولة 

يمكن  ، SKFsمجموع تسجيل بمجرد . )11-7الجدول (والنساء الرجال من لكل السبعة المواقع نفس 

الجسم.في الدهون نسبة لتقدير  )الحاسبةواآلالت الجداول مثل (اإلنترنت عبر المختلفة الموارد استخدام 

جاكسون مواقع بروتوكول -

3وبولوك 

-

Durnin–مواقع أربعة -
ومرسليبروتوكول

-

السبعةوبولوك جاكسون مواقع قياس 11-7 الجدول

المواقعتأنيثأو تذكير جنس

الفخذالحرق ، فوق البطن ، الرؤوس ، ثالثية الكتف ، تحت اإلبط ، منتصف الصدر ،رجال

الفخذالحرق ، فوق البطن ، الرؤوس ، ثالثية الكتف ، تحت اإلبط ، منتصف الصدر ،نساء

مواقعثالثة من  POLLOCKو  JACKSONبروتوكول

الثالثة المواقع طريقة استخدام يمكن . 3وبولوك جاكسون مواقع بروتوكول هو السبعة المواقع لبروتوكول بديل

يتم حين في للرجال ، والفخذ والبطن الصدر مواقع استخدام يتم األصحاء. السكان في الجسم تكوين لتحديد 

بصالحية البروتوكول هذا يتمتع . )11-8الجدول (للنساء والفخذ الحرق ، فوق الرؤوس ، ثالثية مواقع استخدام 

يمكن السبعة ، المواقع قياس مثل مواقع. ثالثة في القياسات إجراء سوى يتطلب ال ألنه الراحة ويوفر جيدة 

الثالثة. SKFsحساب بمجرد الجسم في الدهون نسبة لتقدير اإلنترنت عبر المختلفة الموارد استخدام 

الثالثةوبولوك جاكسون مواقع قياس 11-8 الجدول

المواقعتأنيثأو تذكير جنس

والفخذوالبطن الصدررجال

الفخذالركبة ، فوق الرؤوس ، ثالثية العضلةنساء

مواقعأربعة من  WOMERSLEY-DURNINبروتوكول

سابقاً. الموصوفة وبولوك جاكسون لصيغ بديل هو مواقع األربعة ذي وومرسلي دورنين-بروتوكول ال

األربعة المواقع مواقع. أربعة من تتكون الجسم من العلوي للجزء بسيطة قياس عملية الصيغة هذه تستخدم 

يتم الحركية. فوق والعضلة الكتف ، تحت العضلة الرؤوس ، ثالثية العضلة الرأسين ، ذات العضلة تشمل 

.)11-9الجدول (والنساء الرجال من لكل األربعة المواقع نفس استخدام 

مواقعأربعة في وومرسلي دورنين-قياس 11-9 الجدول

المواقعتأنيثأو تذكير جنس

الحرقفيةفوق والعضلة الكتف ، تحت العضلة الرؤوس ، ثالثية العضلة الرأسين ، ذات العضلةرجال

الحرقفيةفوق والعضلة الكتف ، تحت العضلة الرؤوس ، ثالثية العضلة الرأسين ، ذات العضلةنساء

-
-

-
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الجسم دهون نسبة حساب في الجسم لتكوين المناسبة والعمر الجنس فئات عن ابحث ثم األربعة المواقع مجاميع أضف األربعة ، المواقع قياس تم أن بعد

Womersley-Durnin ) 40 ومجموع عاماً 40 العمر من تبلغ عميل المثال ، سبيل على . )11-10الجدولSKF  والتي 28.14٪ ، تبلغ الجسم في دهون نسبة لديها

28٪.إلى تقريبها يمكن 

-

Womersley – Durninالجسم في الدهون نسبة حساب 11-10 الجدول
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-

)تابع(وومرسلي دورنين-الجسم دهون نسبة حساب 11-10 الجدول

الجلدتقييم وشواغل اعتبارات

الخيارات توفير أثناء للعميل. الجسم في الدهون نسبة تقييم عند الخيارات من العديد موضح هو كما المختلفة الجلد طبقات تقييم بروتوكوالت توفر أن يمكن

القرار.صنع عملية تبسيط البسيطة اإلرشادات لبعض يمكن استخدامه. يجب الذي البروتوكول بشأن أيضاً مربكاً يكون أن يمكن  ، tnessلمحترف 

أكثر بالتأكيد هو البروتوكول هذا أن إال الجسم ، أنحاء جميع في المواقع من المزيد في  SKFsتجمع ألنها دقة األكثر تعتبر السبعة المواقع طريقة أن من الرغم على ◆

الرياضية.أو السريرية للمجموعات استخدامه األفضل من يكون قد النحو ، هذا على للعميل. غزواً 

بروتوكول أن هي الميزة صالحاً. يعتبر يزال ال أنه إال السبعة ، المواقع بروتوكول مثل دقيقاً يكون ال قد الثالثة وبولوك جاكسون مواقع بروتوكول أن حين في ◆

السلوك.في توغال ًأقل الثالثة المواقع 

يتطلب ال أنه هي المحتملة الميزة السن. كبار على تنطبق ال وقد عاماً 49 و 17 بين أعمارهم تتراوح الذين لألفراد  Womersley-Durninصيغة استخدام يفضل ◆

الفخذ.لقياس القصيرة السراويل ارتداء الفرد من يتطلب ال الجسم ؛ من العلوي للجزء قياسات سوى 

تدريبيةنصيحة -

المفرطة ؛ السمنة من يعانون الذين لألشخاص  SKFsدقة تنخفض ذلك ، إلى باإلضافة حساسة. حالة الجلدي الفرجار باستخدام الجسم في الدهون تقييم يكون أن يمكن

أو المحيط ، قياسات أو الحيوية ، الكهربائية المعاوقة استخدم ذلك ، من بدال ًالجسم. في الدهون لتقييم الطريقة هذه استخدام عدم األنسب من سيكون وبالتالي ، 

الجسم.في الدهون تقليل في والتقدم الوزن فقدان لتقييم المالبس قطعة حتى أو الوزن ، مقياس 



التفاعليالنص إظهار



الجسموتكوين األنثروبومترية قياسات 4 الدرسالبدنيةواللياقة والعافية الصحة تقييمات 11 الفصل

الكهربائية المعاوقة تحليل -الحيويةالكهربائية المعاوقة تحليل

)(BIAالحيوية 
-

ال الجسم لدهون جداً سهل تقييم هو  )(BIAالحيوية الكهربائية المعاوقة تحليل  ، skinfoldتقييم عكس على

الجلد ، على استشعار أجهزة تطبيق يتم التقنية ، هذه في إليها. للرجوع جداول أو إضافياً عملياً تدريباً يتطلب 

خاليا ألن نظراً النحيل. الجسم وكتلة الجسم دهون لتقدير الجسم عبر ضعيف كهربائي تيار تمرير ويتم 

فقط تحتوي التي الدهنية بالخاليا مقارنة الماء من 75٪ إلى 70٪ إلى يصل ما على تحتوي أن يمكن العضالت 

الكهربائي التدفق مع أقل وتفاعالً مقاومة سيواجه النحيف الفرد فإن الماء ، من 15٪ إلى 10٪ حوالي على 

تعتبر آخر ، بمعنى . )2015وآخرون ، بوركاري (الجسم في الدهون من المزيد على يحتوي الذي الفرد مقابل 

أقل الفرد كان أسرع ، التوصيل كان كلما الدهون. من الخالية الجسم أنسجة من صداقة أقل موصال ًالدهون 

المحمولة األجهزة إلى باإلضافة استشعار ، بأجهزة المزودة الجسم وزن موازين تتوفر . )11-10الشكل (رشاقة 

اإلجراء.هذا إلجراء 

الحيويةالكهربائية المعاوقة توصيل 11-10 الشكل

سبيل على ( SKFقياس بشأن والمخاوف  ، BIAخالل من الجسم تكوين تقييم في التكنولوجي للتقدم نظراً

في شيوعاً أكثر  BIAأصبح  ، )tnessفي المتخصصين وموثوقية الوقت ، واستثمار الغازية ، الطبيعة المثال ، 

المأخوذة. القياسات بدقة تضر أن يمكن التي الخاصة قيودها لها  BIAفإن ذلك ، ومع . tnessإعدادات 

المتقلبة الترطيب مستويات ذلك على األمثلة ومن يفقده. أو بالماء الجسم فيه يحتفظ حدث أي هذه وتشمل 

في البول وجود وحتى البول مدرات واستخدام الشديدة التعرق ومعدالت المرتفعة الحرارة ودرجات والجفاف 

الجودة منخفضة األجهزة ألن المهمة االعتبارات أحد أيضاً  BIAجهاز جودة تعد ذلك ، على عالوة المثانة. حجم 

كال في تقيس التي األطراف متعددة الجودة عالية األجهزة مقابل دقيقة غير نتائج تنتج أن المرجح من 

.)والقدميناليدين أي (الطرفين 

-
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-أرخميدسمبدأ -الماءتحت الهيدروستاتيكي الوزن

األكثر األسلوب هو الهيدروستاتيكي ، الوزن باسم غالباً إليه يشار الذي  ، )11-11الشكل انظر (الماء تحت الوزن

أن مبدأ على الطريقة هذه تقوم الجسم. تكوين لتحديد األعضاء وظائف علم معامل في المستخدم شيوعاً 

وزنا واألخف كثافة األقل الدهنية باألنسجة مقارنة وأثقل كثافة أكثر الضامة واألنسجة والعضالت العظام 

الدهون.نسبة لتحديد الماء تحت بوزنه األرض على الشخص وزن مقارنة يتم األساس ، في والشوفان. 

الماءتحت الوزن 11-11 الشكل

العظام كثافة ألن نظراً للطفو. فيزيائي قانون هو أرخميدس مبدأ . أرخميدسمبدأ هو العملية هذه وراء العلم

أكثر يزن سوف النحيل الجسم كتلة من أكبر نسبة على يحتوي الذي الشخص فإن الماء ، من أكثر والعضالت 

الذي الشخص الدهون. من أقل كتلة لديه بشخص مقارنة أقل الجسم دهون نسبة النهاية في ويكون الماء في 

الدهون من أعلى نسبة لديه وسيكون الماء في وزنا أخف الجسم سيجعل الجسم في الدهون من المزيد لديه 

المختبر.بيئة خارج عملية غير فهي واضحة ، ألسباب ولكن للغاية ، دقيقة التقنية هذه الجسم. في 

-
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-التنفسيةالقلبية اللياقة -التنفسيوالجهاز القلب تقييمات

تقييمه يتم ما وغالباً الهوائية ، التمارين أو القلب أمراض باسم شائع بشكل أيضاً إليه يشُار التنفس ضيق

القدرة هذه معرفة . )2015al.  et Porcari ، ؛ 2015al.  et Kenney ،(العمل أداء على العميل قدرة لتقييم 

العمر.طول وحتى البدني ، العمل أداء على الفرد وقدرة العامة ، للصحة مهم كمؤشر تعمل ألنها مهمة 

القلبيالتنفسي الجهاز -

التقييمات

-

أو التدرج آلة أو المشي جهاز مثل متعددة ، تنسيقات استخدام يمكن القلبية التنفسي الجهاز تقييمات

التي األهداف أو العميل قدرات على يعتمد ذلك وكل للغاية ، المعقد إلى البسيط من وتتراوح الدراجة ، 

لتحقيقها.يخططون 

تكون التي التمرين شدة تحديد على التنفسي العالج أخصائي القلبية التنفسي الجهاز تقييمات تساعد

التنفسي.القلبي للتمرين المناسبة األنماط عن فضال ًللعمالء ، وفعالة آمنة 

-
-
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VO2max-الميتوكوندريا-

لمعدل مقياس  )VO)2األكسجين استهالك اختبار. ماكس VO 2هو الهوائي للثبات صحة األكثر القياس إن

قدرة يعكس إنه الصالحية. والمنتهي المستوحى األكسجين بين االختالف إنه لألكسجين ؛ الجسم استخدام 

الهوائية. الطاقة لتصنيع الميتوكوندريا فيهاواستخدامه التمرين عضالت إلى األكسجين إيصال على الجسم 

لألكسجين ، الجسم استخدام من األعلى الحد يقيس األكسجين ، المتصاص األقصى الحد أو ، ماكس2 صوت

.VO2ذروة أحياناً يسمى والذي 

-المسيحيينالشبان بجمعية دقائق 3 خطوة اختبار -

-)(RHRالقلب ضربات معدل -

البدني.العمل على أكبر وقدرة األكسجين استخدام زيادة النتيجة تعكس ماكس 2 أعلىصوت ◆

بشكل للتدريب قابل ولكنه الثالثينيات ، أوائل إلى عاماً 25 سن في ذروته يصل ما عادة ًماكس 2 صوت ◆

ماكس2 أعلىصوت لديه يكون أن يمكن عمره من األربعينيات في النشط الشخص أن يعني مما كبير ، 

العمر.من العشرينات خالل عليه كانت مما

10٪ وحوالي  ً)سنويا٪ 0.5  بمتوسط (األفراد من  tفي عقد لكل تقريباً 5٪ بنسبة ينخفض   ماكس 2 صوت ◆

.)2015al. et Kenney ،( ً)سنويا٪ 1.0  بمتوسط (المخضرمين غير األفراد في عقد لكل 

يكون ربما ذلك ، ومع للعميل. العام الهوائي التدرج على مؤشرا لالختصاصي يوفر التقييم V O2maxإجراء

القلب لوظيفة فعالية األكثر الوحيد المتنبئ يكون قد ماكس 2 صوتوالمرض. والوفيات للصحة أفضل مؤشراً 

2 صوتأعلى مع األفراد . )2011al.  et Aspenes ،(عام بشكل القلب صحة على الدرجات تؤثر VO 2ألن 

أقل مخاطر لها يكون وقد العمل ، أداء على أكبر وقدرة صحة ، أكثر بقلوب عموماً الدرجات تتمتع ماكس 

والوقت المعدات متطلبات بسبب القياس دائماً العملي من ليس ذلك ، ومع القلب. بأمراض لإلصابة 

هي القصوى دون االختبارات تكون ما غالباً لذلك ، مادية. قدرة بأقصى لألداء العمالء واستعداد المستغرق 

التنفسي.والجهاز للقلب الوظيفية القدرة لتحديد المفضلة الطريقة 

الملحوظالجهد تقييمات
أثناء بالعمل العميل شعور صعوبة مدى عن للتعبير تستخدم تقنية هو  )(RPEالمتصور لإلجهاد الذاتي التقييم

التمرين لصعوبة ذاتي بتصنيف الشخص يقوم  ، RPEطريقة استخدام عند صحته. من التحقق أو التمرين 

تشمل والتي البدني ، النشاط أثناء الشخص بها يمر التي العامة الجسدية األحاسيس على يعتمد المتصورة. 

التقييم عن اإلبالغ يجب العضالت. وإرهاق التعرق وزيادة التنفس معدل وزيادة القلب ضربات معدل زيادة 

من بدال ًبالتعب العام الشعور ذلك في بما العمل ، صعوبة لمدى العامة المشاعر على بناء ًللعميل الشخصي 

 RPEمقياس أن من الرغم على . )المشيجهاز اختبار أثناء المتعبة الساقين أي (الجسم من المعزولة المناطق 

ضربات لمعدل جيداً تقديراً  RPEيوفر بدقة ، مجهودهم تقييمات عن العمالء أبلغ إذا شخصي ، مقياس هو 

والمقياس 20 ، إلى 6 من األصلي المقياس : RPEمن نسختان يوجد البدني. النشاط أثناء الفعلي القلب 

 NASMتوصي االستخدام ، وسهولة البساطة أجل من . )11-12و 11-11 الجداول (10 إلى 1 من األحدث 

10.إلى 1 من بالمقياس 

10RPE-1 ، مقياس 11-12 الجدول20RPE-6 ، مقياس 11-11 الجدول

الملحوظالجهد مستوىتقييماألصليالمقياس

الراحةفي مجهود ال60

جداخفيف1جداجدا خفيف7

ضوء82-3

مانوعا معتدل5-4جداخفيف9

الصعب

10

وقويةعالية6-7

االجنحهضوء11

-
-

-
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جداصعب8-9

مانوعا صعب13

أعلىجهد ، أقصى10

المستطاع 14

الصعب15

16

جداصعب17

18

جداجدا صعب19

20
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المسيحيينالشبان بجمعية دقائق 3 الخطوة اختبار

جعلهم خالل من المشروطين غير للعمالء الهوائي االنضغاط يقيمِّ الذي التنفسي والجهاز للقلب تقييم هو المسيحيين الشبان بجمعية دقائق 3 خطوة اختبار ال

تقدير من بدال ً )(RHRالقلب ضربات معدل منالقلبي التنفس ضيق تقييم يتم التقييم ، هذا مع . )سم30 (علبة بوصة. 12 و المستمر الخطو من دقائق 3 يكملون 

VO 2من دقائق 3 مدته تبلغ الذي الخطوة اختبار يعتبر . ماكسYMCA  ًالرياضيين.وغير جيدة ، بصحة يتمتعون أنهم يبدو والذين المخاطر ، منخفضي للبالغين مناسبا

المسيحيينالشبان بجمعية دقائق 3 الخطوة اختبار تعليمات

االختبار.إجراء قبل والتعافي واإلطالة ، الكافي ، باإلحماء واسمح مرُض ٍ، بشكل األسئلة جميع على وأجب البروتوكول ،  Brieyناقش ◆

لالختبار.المناسبة الرياضية األحذية ارتداء من تأكد ◆

التنفس.في شديد ضيق أو الصدر ، في ألم أو دوار ، أو لدوخة ، أعراض أي من يعاني الفرد كان إذا االختبار بإنهاء قم ◆

في  "نقرة"96 على السرعة بندول تعيين طريق عن المناسب الخطوة إيقاع إظهار البدنية اللياقة لمتخصصي يمكن الدقيقة. في خطوة 96 بإجراء العميل سيقوم ◆

ألعلى ، ألعلى ، "عال ٍبصوت التصريح فيمكنهم اإليقاع ، بندول إلى الوصول إمكانية  tnessاختصاصي لدى يكن لم إذا الممارسة. بتجارب والسماح الدقيقة 

الصحيح.اإليقاع على الحفاظ في للمساعدة  "ألسفلألسفل ، 

االختبار.طوال اإليقاع على وحافظ دقائق 3 لمدة االختبار ابدأ ◆

التالية.ثانية 60 خالل القلب دقات عدد ويقيس ٍ )ثوان5 غضون في (الشعاعي النبض بسرعة الشد أخصائي يلمس بينما الفرد يجلس االختبار ، من االنتهاء بعد ◆

الصفر.من العد يبدأ ◆

الدموية.الدورة على للحفاظ برفق القدمين تجديف الفرد على يجب ◆

البيانات.جمع بعد مناسب بتبريد السماح ◆

االختبار:تفسير

11-13.الجدول باستخدام الفرد توتر مستوى تصنيف يمكن ثانية ، 60 البالغ البشرية الموارد عدد جمع بمجرد

يمارسون الذين للبالغين الوعائية القلبية التحديات من الكثير يفرض وال جداً أساسياً المسيحيين الشبان بجمعية دقائق 3 يستغرق الذي الخطوة اختبار يعد

مخاوف أو مشتركة مشاكل أو توازن أي لديهم ليس الذين السن كبار أو المشروطين غير لألفراد بروتوكوالً يكون أن هو األول المقام في منه الغرض الهوائية. الرياضة 

التمرين.بعد طبيعته إلى القلب ضربات معدل عودة سرعة مدى لقياس بالتدرج مرتبطة 

دقائق3 لمدة المسيحيين الشبان جمعية خطوات اختبار 11-13 الجدول

65≥65-5556-4546-3536- 2526-18)العمر(للرجال تقييمات

81-7759-8260-7656-7649-7651-50ممتاز

92-9487-9386-8887- 8580-8479-79حسن

102-10094-10197-8895- 9492-9388-88المتوسطفوق

110- 109104-111103-105103-102100-10096-95متوسط

118-117114-119111-113113-110108- 107104-102المتوسطمن أقل

126-128121-126119-124121-121116- 119114-111مسكين

151- 154130-159131-163131- 161130- 157126-124جدافقير

65≥65-5556-4546-3536- 2526-18)العمر(نساء تقييمات

92-9270-9160-8463-8051-8158-52ممتاز

101-10396-10197-9695-9289-9385-85حسن

111-111104-110106- 104104-101100-10295-96المتوسطفوق

121- 118116-118113-112113- 110107- 110104- 104متوسط

قمة ⇧

126-127123-124119-120120- 119115-120113- 113المتوسطمن أقل



133-135128-132129-132126-129124-131122-122مسكين

155-174135- 171141- 169137- 171137- 169134- 135جدافقير

قمة ⇧
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Walk Rockportاختبار
للقلب مناسباً تقييماً المشي اختبار يعتبر جداً ، متقدمين يكونون ال قد الذين الجدد للمتمرنين بالنسبة

االختبار. إلكمال التعلم أو المهارات تنمية من القليل يتطلب بينما مناسباً تحدياً يوفر مما التنفسي ، والجهاز 

ماكسVO) 2لألكسجين استهالك بأقصى يتنبأ واحد ميل لمسافة مشي اختبار هو  Rockportالمشي اختبار ال

في يضعوا أن البدنية اللياقة محترفي على يجب القلب. ضربات معدل استجابة أو موقوت أداء من  )

يتم لم ألنه ماكس 2 الصوتيةأصواتهم توقع من االختبار هذا يقلل أن المرجح من لألفراد ، بالنسبة أنه اعتبارهم 

مضمار على الخارجي لالستخدام األصل في االختبار تطوير تم بينما . )2016وآخرون ، مورو (لألفراد تصميمه 

المشي.جهاز باستخدام الداخل في استخدامه أيضاً يمكن السباق ، 

Walk Rockportاختبار تعليمات

الكافي ، باإلحماء واسمح مرُض ٍ، بشكل األسئلة جميع على وأجب البروتوكول ،  Brieyناقش ◆

االختبار.إجراء قبل والتعافي واإلطالة ، 

لالختبار.المناسبة الرياضية األحذية ارتداء من تأكد ◆

ضيق أو الصدر في ألم أو دوخة أو لدوار أعراض أي من يعاني الفرد كان إذا االختبار بإنهاء قم ◆

التنفس.في شديد 

تكون قد ممكن. وقت أسرع في  )كيلومتر1.6 (واحد ميل مسافة إكمال هو االختبار من الهدف ◆

أسرع في العميل سيرشد ذلك ، من بدال ًالركض. أو بالركض يسُمح ال لكن ضرورية ، السرعة 

ممكن.وقت 

االختبار:تفسير

االختبار.نتائج لتحديد 11-14 الجدول استخدم 1.

Walk Rockportالختبار المعيارية القيم 11-14 الجدول

)سنة30-69 (إناث)سنة30-69 (ذكورتقييم

-Rockportالمشي اختبار -

)ثوانيبالدقائق: (الوقت)ثوانيبالدقائق: (الوقت

11:40<10:12<ممتاز

1308-41: 1142:11-13: 10:حسن

1436-09: 1313:13: - 11:43المتوسطفوق

1604-37: 1444:14-14: 13:متوسط

1731-05: 1623:16-45: 14:عدل

17:32 >16:24 >مسكين

المئويةالنسبة

90٪11:0811:45

75٪11:4212:49

50٪12:3813:15

25٪13:3814:12

10٪14:3715:03

قمة ⇧.)2016(وآخرون. مورو من بيانات

-
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-)كم2.4 (ميل 1.5 بطول تشغيل اختبار -ميل1.5 لمسافة الجري اختبار

والجهاز للقلب تقييم هو  )كم2.4 (ميل 1.5 بطول تشغيل اختبار فإن  ، tالسكان مجموعات من لمزيد

ميل 1.5 لمسافة الجري اختبار يقدرّ للعميل. الهوائية التحمل على القدرة لقياس استخدامه يمكن التنفسي 

القلب ، ضربات معدل استجابة أو للفرد الموقوت األداء تسجيل طريق عن إما الهوائي االنضغاط مستويات 

 Rockportاختبار مثل االختبار ، هذا تطوير تم . )2007كوبر ، معهد (ماكس VO 2لتقدير تسُتخدم والتي 

في إجراؤه يمكن ولكن  ، )مسارعلى إجراؤه تم المثال ، سبيل على (ميداني كاختبار األصل في للمشي ، 

المشي.جهاز على الداخل 

ميل1.5 لمسافة التشغيل اختبار تعليمات

الكافي ، بالتسخين واسمح مرُض ٍ، بشكل األسئلة جميع على وأجب البروتوكول ،  Brieyناقش ◆

االختبار.إجراء قبل والتعافي والتمدد ، 

لالختبار.المناسبة الرياضية األحذية ارتداء من تأكد ◆

ضيق أو الصدر في ألم أو دوخة أو لدوار أعراض أي من يعاني الفرد كان إذا االختبار بإنهاء قم ◆

التنفس.في شديد 

ضرورية.السرعة تكون قد ممكن. وقت أسرع في ميل 1.5 مسافة إكمال هو االختبار من الهدف ◆

االختبار:تفسير

االختبار.نتائج لتحديد و11-16 11-15 الجداول استخدم ◆

)رجال(ميل 1.5 لمسافة للجري المعيارية القيم 11-15 الجدول

ميل1.5 تشغيل تقييم إلكمال الوقت حانتقييم

20-29

سنوات

30-39

سنوات

40-49

سنوات

50-59

سنوات

60-69

سنوات

09–1027:10-31: 9:47:9- ٩:٣١9:02- ٩:١٠٨:٤٩- ٨:٢٢متفوق
11:20

09–1038:10-52: 1008:9-34: 9:ممتاز
11:09

:11–09
12:08

:12–10
13:25

-10:49حسن

11:27

:11–09
11:49

:11–52
12:25

:12–53
13:53

14:33-

15:20

58–11:عدل
12:29

12:25-

12:53

:13–05
13:50

14:33-

15:14

:16–19
17:19

08–13:مسكين
13:58

:13–48
14:33

14:33-

15:32

16:16-

17:30

:18–39
20:13

جدا

مسكين

15:14-

20:55

:15–56
20:55

:17–04
22:22

19:24-

27:08

23:27

31:59

تكساس.داالس ، القانون.وإنفاذ للبالغين البدنية اللياقة وقواعد تقييمات . )2007(كوبر معهد من بيانات

)للسيدات(ميل 1.5 لمسافة للجري المعيارية القيم 11-16 الجدول

ميل1.5 تشغيل تقييم إلكمال الوقت حانتقييم

20-29

سنوات

30-39

سنوات

40-49

سنوات

50-59

سنوات

60-69

سنوات

09–1108:10-52: 1020:9-23: 9:متفوق
11:35

11:34-

13:16

12:25-

14:28

-



59–10:ممتاز
11:56

11:43-

12:53

12:25-

13:38

:13–58
15:14

15:32-

16:46

51–12:حسن
13:25

13:41-

14:33

14:33-

15:17

16:26-

17:19

:18–05
18:52

-14:15عدل

15:05

15:14-

15:56

:16–13
17:11

:18–05
19:10

:20–08
20:55

56–15:مسكين
17:11

16:46-

18:18

18:26-

19:43

:20–17
21:57

22:34-

23:55

جدا

مسكين

:18–39
25:17

:20–13
25:10

:21–52
27:55

:23–55
30:34

26:32-

33:05

تكساس.داالس ، القانون.وإنفاذ للبالغين البدنية اللياقة وقواعد تقييمات . )2007(كوبر معهد من بيانات
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-الحديثاختبار -التقنيةعلى الحصول -

أن من الرغم على . )كيلومتر1.6 (واحد ميل لمسافة الجري اختبار هو التنفسي والجهاز للقلب شائع آخر تقييم

التحقق ألن محدودة السكان عموم عبر القلبي التنفس ضيق تقييم على قدرته أن إال عملياً ، ممكن االختبار هذا 

 2014al.  et ،(الكلية سن في واألفراد الشباب على أساسي بشكل يركز كان  )البحثيةالدراسات أي (صحته من 

Kayihan 1999 ،  ؛Liu & Sharon( . الهوائي للتكيف صحة أكثر تقييماً ميل 1.5 لمسافة الجري اختبار يوفر

مدة ألن نظراً ذلك ، ومع العمالء. مع الستخدامه مالءمة أكثر اختباراً يعتبر وبالتالي أكبر ، سكانية مجموعة عبر 

والسرعة الخبرة على أكبر طلباً هناك أن المؤكد فمن واحد ، ميل لمسافة الجري اختبار من أطول التقييم هذا 

التقييم.هذا خالل 

التقنيةعلى الحصول -

من بدال ًالهوائية للقدرة عامة تقديرات فقط توفر أنها هو مناقشتها تمت التي للتقييمات قيد أكبر يكون ربما

التنفسي القلب تماسك لتقييم األحدث واألفكار األبحاث تطورت لذلك ، للفرد. الفريدة الشخصية النتيجة 

.)2008وآخرون ، فوستر (للشخص الفريد الغذائي التمثيل أساس على وفاعليته 

التحدثاختبار
يستخدم التنفسي والجهاز للقلب رسمي غير تقييم هو  )المستمرالحديث طريقة أو (الحديث اختبار ال

محادثة. إجراء على والقدرة بالعميل الخاصة الفريدة الغذائي التمثيل عالمات على بناء ًالنشاط شدة لقياس 

غير كدليل موجود الهوائية التمرينات أثناء باستمرار التحدث على قدرته عدم أو العميل قدرة قياس إن 

هذا في الباحثون حقق الماضية ، عاماً العشرين مدار على ذلك ، ومع عديدة. لسنوات التمرين لكثافة محدد 

محددة استقالبية بأحداث مرتبطة والتنفس التحدث تعطل التي الشدة أن وحددوا أكبر بشكل المفهوم 

جينز  ؛ 2009al.  et Foster ، ؛ 2000al.  et Beverly-Dehart ،(الجسم طاقة أنظمة داخل تحدث 

.)2013al.  et Zanettini ،2001 ؛ وآخرون ،  2012Voelker ؛ وآخرون ، لوس 2011 ؛ وآخرون ، 

-
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)(VT1التهوية اختبار
- )(1VT1 التهوية عتبة -

جهاز المثال ، سبيل على (جهاز أي على إجراؤه يتم تدريجي اختبار هو االختبار  )(1VT1 التهوية عتبة ال

بها يتحدث التي الطريقة تفسير على ويعتمد الشدة مستوى في تدريجياً يتقدم الذي  )الدراجةالجري ، 

كبير.لتغيير للجسم الغذائي التمثيل فيه يخضع محدد حدث لتحديد الشخص 

- )(SSالمستقرة الحالة في القلب ضربات معدل -

الجسم استخدام كثافة تقدير إلى يهدف هوائي اختبار أنه تذكر في البروتوكول لهذا األساسية النقطة تتمثل

الحالة في القلب ضربات معدل هوائي ،اختبار ألنه . )كربوهيدرات50٪ دهون ، 50٪ أي (الوقود لميزان 

للحديث.تقييم أي جمع قبل عليها الحصول يجب  )(SSالمستقرة 

VT1اختبار اعتبارات

.)الدراجةالجري ، جهاز المثال ، سبيل على (المفضلة التمرين طريقة حدد ◆
0.5 من نطاق . )الكهربائيةالقوة الدرجة ، السرعة ، المثال ، سبيل على (العمل أعباء لزيادة التفضيل حدد ◆

تستخدم المشي ؛ أجهزة في المستخدمة المنحدرات من 2٪ إلى 1٪ من يزيد أو الساعة في ميل 1 إلى 

عمل لمقاييس واط 15 إلى 10 من الزيادات وتستخدم الدراجات ، ركوب في واط 25 إلى 15 من الزيادات 

الذراع.

ضربات معدل إلى الوصول لضمان دقائق 3 و دقيقة بين ما عادة المراحل تستمر مرحلة. كل مدة تحديد ◆

ينصح وال  SSالقلب ضربات معدل إلى للوصول أطول فترات الشدة في األكبر الزيادات تتطلب القلب. 

كل في العميل قلب ضربات لمعدل مرئي مستوى إلى يشير  SSالقلب ضربات معدل أن تذكر بها. 

ألعلى.الصعود في االستمرار من بدال ًمرحلة ، 

اختبار يتضمن ثابت. قلب ضربات معدل إلى الوصول بمجرد المستمر التحدث اختبار بإجراء قم ◆

مالحظة عادة ًيمكن أنه من الرغم على تقريباً ، ثانية 20 لمدة مستمر بشكل التحدث المستمر الحديث 

من ومتاحاً مستمراً المستمر التحدث اختبار يكون أن يجب ثوان.ٍ 10 غضون في التحدث تحدي 

يتمثل آخر خيار هناك . "للقطج للصبي ، ب للتفاح ، أ "الصوتية: األبجدية المثال ، سبيل على الذاكرة ، 

التي الخطوات تفصيل مع المعتاد ، الصباحي بالروتين المتعلقة المعلومات يشارك العميل جعل في 

مستمراً ، يكون أن يجب يقدمونه الذي الحوار أن تذكر فقط المدرسة. أو للعمل االستعداد عليها ينطوي 

سابقاً.موضح هو كما 

VT1اختبار تعليمات

والتعافي والتمدد ، الكافي ، باإلحماء واسمح األسئلة ، جميع على وأجب البروتوكول ،  Brieyناقش ◆

االختبار.بدء قبل 

الحديث اختبار إجراء مع تدريجية ، مراحل عبر تدريجياً وتقدم سهلة إلى خفيفة تعتبر بكثافة االختبار ابدأ ◆

.SSالقلب ضربات معدل إلى الوصول بمجرد مرحلة ، كل نهاية في المستمر 

هذه للعميل. بالنسبة صعباً ليس ولكن صعباً التحدث اختبار يصبح حتى المستمر التحدث اختبار كرر ◆

العميل قلب ضربات معدل بتسجيل قم اللحظة ، هذه في . VT1إلى العميل وصول على عالمة 

المستخدمة.المعدات نوع على اعتماداً الكهربية ، قدرته أو درجته أو وسرعته 

المستمر:الحديث في المتمثل التحدي تقييم ◆

ومستمر مبسط ، سلس ، المثال ، سبيل على (محادثة بوتيرة مستمر بشكل التحدث على القدرة الحظ ◆

.)ومفككمتقطع ، متقطع ، مقابل 
  /مريحةغير مهمة وصغيرة ، سهلة مهمة المثال ، سبيل على (التحدي تقييم الفرد من اطلب ◆

صعبة.أو مريحة غير أنها على  VT1عالمة وضع تم  ؛ )مستحيلةشبه صعبة ، مهمة أو صعبة ، 

وجود مع بوضوح مسموعاً التنفس يصبح عندما  VT1يحدث العميل ؛ تنفس أصوات إلى استمع ◆

الصدري.القفص الرتفاع ما حد إلى مرئية عالمات 

التقييم.صحة من للتحقق بها المشتبه  VT1مرحلة بعد واحدة مرحلة في االستمرار اعتبارك في ضع ◆

استخدم الموثوقية ؛ ألغراض أيام 3 إلى 2 غضون في البروتوكول هذا تكرار ينبغي المثالية ، الناحية من

للعميل. VT1لتدوين الفسيولوجية االستجابة متوسط   

-
-



التنفسيوالجهاز القلب تقييمات الخامس الدرسالبدنيةواللياقة والعافية الصحة تقييمات 11 الفصل

VT1اختبار مثال
-)(2VT2 التهوية عتبة -

التحدث اختبار عبر  VT1تحديد فيه يتم الذي التدريجي الجري جهاز تشغيل على مثاال 11ً-17 الجدول يقدم

في ميل 0.5 أي (الصغيرة العمل زيادات بسبب واحدة دقيقة مراحل اختيار تم المثال ، هذا في المستمر. 

6.5 (9 الدقيقة في القلب. ضربات لمعدل  SSاستجابة لتحقيق كاف ٍوقت عادة وهو  ، )مرحلةلكل الساعة 

142 يبلغ القلب ضربات معدل مع يتوافق والذي صعباً ، المستمر التحدث اختبار يصبح  ، )الساعةفي ميل 

الساعة ، في ميل 6.0 عند 6.5. يبلغ  )نقاط10 من مقياس ( RPEو  )الدقيقةفي نبضة (الدقيقة في نبضة 

يصبحان الساعة ، في ميل 7.0 عند أنه حين في ما ، حد إلى سهلين المستمر والتحدث التنفس يظل 

في مثالي بشكل المستمر الحديث اختبار إجراء يجب البروتوكول ، تعليمات في سابقاً مذكور هو كما صعبين. 

.VT1أنه على الدرجة متوسط   تسجيل مع الموثوقية ، ألغراض منفصلتين مناسبتين 

-الالهوائيةالطاقة أنظمة -

واحدةدقيقة لمدة تدريجية بزيادات  VT1اختبار على مثال 11-17 الجدول

10RPE-1البشريةالمواردالتحدثاختبارسرعةزمن

الساعةفي ميل 4.0)1-4الدقائق (اإلحماء

1173.5سهلالساعةفي ميل 54.5الدقيقة

1254سهلالساعةفي ميل 65.0الدقيقة

1335ماحد إلى سهلةالساعةفي ميل 75.5الدقيقة

1386ماحد إلى سهلةالساعةفي ميل 86.0الدقيقة

1426.5التحديالساعةفي ميال 96.5الدقيقة

1477صعبالساعةفي ميل 107.0الدقيقة

الساعةفي ميل 4.0)11-14الدقيقة (يهدأ

يصبح عندما الدقيق التحديد على  tnessأخصائي قدرة على كبير حد إلى  VT1تحديد في االرتباط يعتمد

فإن السرعة ، تحديد بمجرد ولكن وتكراراً ، وممارسة ، وقتاً ، هذا يستغرق قد صعباً. المستمر الحديث 

حيث وفريد   فردي استقالبي حدث بتحديد البدنية اللياقة ألخصائيي ستسمح هذه المهارات مجموعة 

الوقود. مصادر والكربوهيدرات الدهون من متساو ٍمزيج إلى أساسي كوقود الدهون من الجسم ينتقل 

التنفسي.والجهاز القلب تمارين برامج تصميم عند مهمة شدة عالمة بمثابة الشدة هذه ستكون 

TEST TALK VT2
الكثافة عالي عمل على الحفاظ على قدرتهم تصبح األداء ، حول تتمحور أهداف لديهم الذين لألفراد بالنسبة

به يعمل أن يمكن الذي المستوى يقيس الحديث اختبار  )(2VT2 التنفس عتبة الالنجاح. على كمؤشر مهمة 

كبير بشكل الجسم يعتمد المستوى ، هذا في دقائق. بضع من ألكثر ومستدامة ثابتة كثافة بأعلى الجسم 

الالكتيك.حمض بناء على الدم قدرة على التغلب في تبدأ التي الالهوائية الطاقة أنظمة على

التمرين. أثناء التحدث على الفرد قدرة عدم مع يتوافق  VT2أن  )2002(وزمالؤه ريكالدي أوضح الواقع ، في

على  "ال"بـ يجيب أو سؤال على شفهياً الرد الفرد يستطيع ال الشدة ، من المستوى هذا في أخرى ، بعبارة 

بكفاءة؟التحدث يمكنك هل السؤال ، 

-
-



التنفسيوالجهاز القلب تقييمات الخامس الدرسالبدنيةواللياقة والعافية الصحة تقييمات 11 الفصل

رياضي عليها يحافظ أن يمكن التي التمرين وتيرة تمثل المستوى هذا عن مباشرة تقل التي الشدة ألن الرياضي ، لألداء حاسم قياس هو  )(VT2القياس هذا

أداء.أفضل لتحقيق التدريب أو السباق طوال التحمل 

VT2اختبار اعتبارات

الفسيولوجية.العالمة هذه لقياس المطلوبة والشدة والطبيعة للغرض نظراً أداء أهداف لديهم الذين لألفراد فقط  VT2باختبار يوصى ◆

الوقت من الكثير تتطلب فإنها  ، )الجريمن دقيقة 60 أو 30 دقيقة ، 60 المثال ، سبيل على (المعيارية الميدانية االختبارات من العديد وجود من الرغم على ◆

إلدارتها.ومملة 

تبلغ التي المعيارية البروتوكوالت من إجراؤه في أسهل وهو للتطبيق ، قابال ًبديال ًدقيقة ، 20 لمدة الركوب أو التشغيل اختبار بروتوكول مثل المعدل ، االختبار يوفر ◆

دقيقة.60 أو 30 مدتها 

على (األداء وعالمة العميل قلب ضربات معدل بتسجيل المختص يقوم وأن دقيقة 20 لمدة مستدامة وتيرة أعلى على يحافظ أن الشخص من االختبار يتطلب ◆

دقائق.5 آخر خالل  )الكهربائيةالقوة السرعة ،  ، RPEالمثال ، سبيل 

VT2اختبار تعليمات

االختبار.إجراء قبل والتعافي والتمدد ، الكافي ، باإلحماء واسمح األسئلة ، جميع على وأجب البروتوكول ،  Brieyناقش ◆

خالل الحاجة حسب الطفيفة التعديالت ببعض تسمح لكن الوتيرة ، هذه لتحديد الدقيقة البرمجة بعض يلزم مسبقاً. محددة وتيرة إلى الكثافة بزيادة قم للبدء ، ◆

معها التعامل يمكنهم وتيرة أسرع تكون أن يجب دقيقة ؛ 20 لمدة الوتيرة هذه في االستمرار إلى سيحتاج العميل أن تذكر المباراة. من األولى القليلة الدقائق 

بأمان.

المباراة.من األخيرة الخمس الدقائق خالل  )RPEالكهربائية ، القوة السرعة ، المثال ، سبيل على (األداء وعالمة الفرد قلب ضربات معدل سجل ◆

بنسبة التصحيح هذا للعميل.  VT2لتقدير 95٪ بنسبة الرقم هذا بتصحيح قم ثم دقائق ، 5 آخر خالل جمعها تم التي القلب ضربات معدالت متوسط   استخدم ◆

دقيقة.60 إلى 30 من اختباراً يجري العميل كان لو مما حدة أكثر تكون ما عادة دقيقة 20 تبلغ التي الوتيرة ألن ضروري ٪5 

VT2اختبار مثال
المدى. لبقية الوتيرة هذه على وتحافظ دقائق 3 أول خالل الساعة في ميل 8.8 إلى تعدلها ثم الساعة ، في ميل 8.5 بسرعة اختبارها إيمي تبدأ المثال ، سبيل على

كالتالي:قلبها ضربات معدل استجابات 

الدقيقةفي نبضة 176  =القلب ضربات معدل 16: الدقيقة ◆

الدقيقةفي نبضة 178  =القلب ضربات معدل 17: الدقيقة ◆

الدقيقةفي نبضة 177  =القلب ضربات معدل 18: الدقيقة ◆

الدقيقةفي نبضة 179  =القلب ضربات معدل 19: الدقيقة ◆

الدقيقةفي نبضة 179  =القلب ضربات معدل 20: الدقيقة ◆

التقريب.عند 169 أو الدقيقة ، في نبضة 168.9  =0.95  ×الدقيقة في نبضة 177.8  =ألمي القلب ضربات معدل متوسط
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ملخص
فإن فسيولوجي ، تقييم أي ومالءمة ومالءمة توقيت في النظر ينبغي بينما الشخصي. التدريب من يتجزأ ال جزء والفسيولوجية الصحية المخاطر تقييمات إجراء

تمرين.برنامج في العميل يبدأ أن قبل دائماً  HRAإجراء هي المعتمد الشخصي للمدرب واألخالقية القانونية المسؤولية 

لإلحالة حاجة هناك كانت إذا ما أو للتمرين مستعداً كان إذا ما لتحديد مناسب بشكل المشارك بفحص  tnessألخصائي  + Q-PARشكل في المحدث  HRAيسمح

كفاءة.أكثر طبي أخصائي إلى 

تم الفصل ، هذا في البرنامج. لتصميم األساس خط مستويات لتحديد بفعالية استخدامها يمكن التي التقييمات من العديد هناك بالمشاركة ، للفرد السماح بمجرد

القلبي والتوتر األنثروبومترية المعلمات بتقييم الخاصة البروتوكوالت وكذلك الدم ، وضغط القلب ضربات لمعدل األساسية بالتقييمات الخاصة البروتوكوالت تقديم 

 ، VT2و  VT1المقاييس ، هذه تسمح للفرد. الفريد الغذائي التمثيل على تركز التي للتقييمات الطريق الحديثة واألفكار األبحاث مهدت ذلك ، إلى باإلضافة التنفسي. 

للعميل.الفريد المستوى على بناء ًالتنفسي والجهاز القلب برامج بتخصيص التنفسي الجهاز ألخصائي 

الفصلمراجعة

يمكن والمعرفية. والعاطفية الفسيولوجية الفوائد من العديد توفير مع والمراضة للوفاة الفرد تعرض خطر من البدني والنشاط المنظمة التمارين تقلل أن يمكن

للتمرين شدة أي ولكن  ، )الشديدةإلى المعتدلة إلى الخفيفة الشدة من المثال ، سبيل على (المختلفة التمرينات شدة خالل من الفوائد هذه من العديد على الحصول 

إلى متوسطة شدة أكثر تمارين في للمشاركة يخططون الذين أولئك سيما ال الجدد ، المتمرنين جميع فحص يجب لذلك ، ضرر. حدوث مخاطر بعض على تنطوي قد 

المعلومات الفرز. من األدنى للحد مناسبة أداة  + Q-PARيعتبر المشاركة. مخاطر مقابل الفوائد لتقييم  HRAأشكال من شكل باستخدام مناسب بشكل قوية ، 

البرنامج.تصميم في والمساعدة للتوجيه الصلة ذات بالمعلومات  tnessأخصائي تزود الرئيسي المقر خالل من جديد عميل حول جمعها تم التي اإلضافية 

برامج مراقبة خاللها من يمكن التي األساس خط مستويات تحدد فسيولوجية تقييمات إجراء الطبيعي العالج أخصائي يختار قد بالمشاركة ، للعمالء السماح يتم عندما

أن يجب ذلك ، على عالوة الممكنة. النتائج أفضل لضمان والتسلسل والموثوقية والصالحية والمالءمة المالءمة دائماً المختارة التقييمات تراعي أن يجب التمرين. 

العميل.سالمة لضمان بدنياً ، مجهوداً يتضمن اختبار أي أثناء التمرين اختبار إنهاء معايير بجميع كاملة دراية على  tnessفي المتخصصون يكون 

القلب بتكيفات يتعلق فيما قيمة مالحظات أيضاً يوفر أن يمكن التمرين ؛ وأثناء الراحة أثناء سواء اإلجهاد ، أو العمل لكثافة صحيح مؤشر هو القلب ضربات معدل

األوعية جدران على الدم يمارسها التي الخارجية القوة يعكس والذي الدموية واألوعية للقلب آخر مهم قياس هو الدم ضغط الوقت. بمرور للتمرين الدموية واألوعية 

القلب بأمراض لإلصابة أكبر بمخاطر ترتبط المرتفعة الراحة درجات أن إال الدم ، ضغط استجابات من ترفع ما عادة ًالرياضية التمارين أن من الرغم على الدموية. 

للحياة.مهددة تصبح أن يمكن والتي الدموية ، واألوعية 

الدهون تقييم مثل تقنيات عبر الجسم وشكل الجسم تكوين تحدد أن يمكن والتي شائع بشكل جمعها يتم التي المعلومات من آخر نوعاً األنثروبومترية القياسات تمثل

كتلة مؤشر قياسات أن من الرغم على والمراضة. للوفيات قيمة صحية تقديرات قياس كل يوفر أن يمكن المحيط ؛ قياسات أو الجسم كتلة مؤشر أو الجسم في 

 ء)الماتحت (الهيدروستاتيكي والوزن  Skinfoldقياسات تعتبر الجسم. في الدهون بنسبة سيئ بشكل تنبئ أنها إال الجسم ، لشكل تقديرات توفر ومحيطها الجسم 

التقنيات أصبحت لذلك ، التوالي. على الثمن ، باهظة معدات إلى والحاجة  )مهارة(أكبر ممارس خبرة تتطلب لكنها الجسم ، لتكوين صحيحة تقديرات سواء حد على 

أقل.ممارس خبرة وتتطلب التكلفة حيث من فعالية أكثر ألنها اليوم ، وشائعة شيوعاً أكثر  ، BIAمثل األخرى ، 

صحة األكثر العالمة هو  VO2maxاختبار أن من الرغم على متعددة. تنسيقات باستخدام تقييمه ويمكن العمل أداء على العميل قدرة التنفسي القلب اختبار يقيمِّ

الغاز ، تحليل بأجهزة المرتبطة الكبيرة والنفقات البدني ، العمل بكثافة المرتبط الضرر مخاطر بعض على تنطوي المباشرة القياسات فإن القلبي ، التنفس لضبط 

االختبارات.هذه تفسير و إلدارة الممارس جانب من المهنية الخبرة على والطلب 



باسم ...واألداء والحركة الموقف في مقدمة 1 الدرسواألداءوالحركة الموقف تقييم 12 الفصل

التعلمأهداف
من: tnessأخصائي سيتمكن الفصل ، هذا من االنتهاء عند

واألداء.والحركة الموقف لتقييم المنطقي األساس حدد ◆

واألداء.والحركة الموقف تقييمات إجراء خطوات حدد ◆

واألداء.والحركة الموقف تقييم من النتائج تفسير ◆

العمالء.مع ومصداقية عالقة لبناء كأداة  tnessتقييمات استخدام لخص ◆



باسم ...واألداء والحركة الموقف في مقدمة1الدرسواألداءوالحركة الموقف تقييم 12 الفصل

والحركة الوضعية تقييم في مقدمة
واألداء

-الثابتالموقف -

-الديناميكيالموقف -

-المثلىالحركة -

وستساعد العمالء لجميع االستيعاب عملية من يتجزأ ال جزءاً واألداء والحركة الموقف تقييمات تعد

الجهاز وضع هو الثابت الموقف العميل. رفاهية لتعزيز المخصصة  tnessبرامج تطوير في المتخصصين 

لتلك يحدث ما يمثل الديناميكي الموقف الشخص أن حين في واقفاً ، الجسم يكون عندما الهيكلي العضلي 

أداء خاللها من لألفراد يمكن التي الوسيلة هي الوظيفية الحركة حركة. حالة في الجسم يكون عندما المحاذاة 

أن المهم من بالترفيه. واالستمتاع الرياضة إلى المهنية المهام إلى اليومية الحياة أنشطة من تتراوح أنشطة 

ذلك ، على عالوة الحركة. وعلم التشريح علم أساس على المثلى الحركة التعرففي بارعون المحترفون يكون 

إجراء طريق عن الحركة ضعف الوضعبتحديد للمهنيين يسمح المثلى والحركة المواءمة استراتيجيات فهم فإن 

محددات. التنقل إمكانية أو العضلي التوازن اختالل إمكانية إلى تشير أن يمكن والتي ، الحركةتقييمات 

وهو العضلي ، التحمل على وقدرته وقوته العميل قوة لتقييم استخدامها يمكن األداء تقييمات الى،باإلضافة 

والحركة الموقف لتقييم المنطقي األساس الفصل هذا يستعرض سوف الرياضية. للمساعي ضروري أمر 

باإلضافة السكان. لعامة التقييمات هذه تنفيذ كيفية ومناقشة التقييمات ؛ هذه إجراء كيفية تقديم واألداء ؛ 

الخاصة.السكانية المجموعات من للعديد الفصل هذا في تعديالت تقديم تم ذلك ، إلى 

-الحركةضعف -

-الحركةتقييم -

-العضليالتوازن اختالل -

-التنقلإمكانية -

-االداءتقييم -

-
-

-
-

-
-

-
-
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-مسطحةقدم -الموقفأهمية

في سواء والمفاصل ، الجسم أنسجة على الضغط تقلل بطريقة بمحاذاة الفرد بجسم المثالية الوضعية تسمح

العمل بيئات عن فضال ًبالوضعية الوعي لنقص نظراً ذلك ، ومع االستلقاء. أو الوقوف أو الجلوس وضعية 

 ؛ 2015al.  et Gupta ،(السيئ الوضع من يعانون األفراد من العديد فإن المفرط ، الجلوس تتطلب التي 

، 2018al.  et Park( . طوال الجسم على الضغط من ويزيد العضالت إطالة على سلباً يؤثر أن يمكن هذا

الوقوف وضع تقييم في التكافؤ البدنية اللياقة اختصاصي لدى يكون أن المهم من لذلك ، نتيجة اليوم. 

.)الفصلهذا في الحقاً مناقشته سيتم (الحركة لتقييم األساس بمثابة أيضاً سيكون والذي الثابت ، 

-النشاطمفرط -

-خامل-

فهماً أوال ًتكتسب أن الجيد فمن األولى ، للمرة العمالء أحد مع المعتمد الشخصي المدرب يعمل عندما

الوضع تقييم في اكتشافها يتم التي الوضعية االنحرافات من العديد أيضاً ستحدث الثابت. العميل لموقف 

أيضاً يعُرف للقدم ، موحشاً قوساً العميل قدم إذا المثال ، سبيل على المختلفة. الحركة تقييمات أثناء الثابت 

تقييمات أثناء المتغيرة والكاحل القدم ميكانيكا أيضاً يعرضون ما عادة ًالثابت ، الوضع في ، مسطحةقدم باسم

برمجة أن على جيد مؤشر فهذا متعددة ، تقييمات في ضعف على التعرف يتم عندما المختلفة. الحركة 

القضايا.هذه تعالج أن يجب التمرين 

العضالتاختالالت
يكون حيث  )12-1الشكل (بالمفصل المحيطة العضالت أطوال في تغيرات هي العضلية االختالالت

التعويض ؛ بحدوث السماح (خامل آخرون يكون وقد  )الحدوثعلى التعويض إجبار (النشاط مفرط بعضها 

، 2010al.  et Page 2013 ، ؛al.  et Sueki( . فيها يكون حالة هو العضلي التوازن اختالل آخر ، بمعنى

اختالل يحدث أن يمكن . )2017وآخرون ، ميرسمان (بالمفصل المحيطة العضالت بين التوازن عدم 

الحركة  )الحصرال المثال سبيل على (ذلك في بما اآلليات ، من متنوعة مجموعة بسبب العضلي التوازن 

والصدمات.المستقرة الحياة ونمط المتكررة 

العضليالتوازن اختالل 12-1 الشكل

التقنيةعلى الحصول -

عضلة إلى بالنسبة العضلة نشاط مستوى إلى لإلشارة النص هذا في تسُتخدم خامل و النشاط مفرط الشروط

مفرطة العضلة تكون عندما الطبيعية. الوظيفية قدرتها إلى بالضرورة وليس أخرى ، عضلية مجموعة أو أخرى 

العضالت بقاء في يتسبب مما  ، )لهاالمناهضة بالعضلة مقارنة ً(مرتفع عصبي نشاط حالة في تكون النشاط ، 

مقارنة ً(العصبي الدافع تثبيط من حالة في تكون فإنها خاملة ، العضلة تكون عندما مزمن. تقلص حالة في 

االستطالة حالة إلى بسحبها للعضلة الوظيفي المضاد قيام في هذا يتسبب أن يمكن . )لهاالمناهضة بالعضلة 

المزمنة.

-
-

-
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الثابتالوضع تقييم
في للجسم المثلى المحاذاة عن انحرافات أي عن بالبحث التنحيف ألخصائي يسمح الثابت الموقف تقييم أ

حركة تقويض أو العضالت في اختالالت االنحرافات هذه تسبب أن يمكن الوقت ، بمرور الوقوف. وضعية 

الوقت بمرور تطويرها يتم البصرية المالحظة في قوية مهارات الثابت الوضع تقييم يتطلب المفاصل. 

ألعلى وتنتقل القدمين عند للوضع الثابتة التقييمات تبدأ عام ، بشكل منهجياً. منهجاً ويتطلب والممارسة ، 

االنحرافات جميع لمراقبة النظر وجهات الالحق و والجانبي األماميالثابتالوضع تقييم يشمل الرأس. نحو 

رؤية من الشد اختصاصي يمُكنِّ الحركية السلسلة تفتيش نقاط مناالستفادة األمثل. الموقف عن المحتملة 

حدة ، على الجسم من منطقة كل تقييم سيتم أنه من الرغم على والحركة. الوقوف أثناء منهجي بشكل الجسم 

على تأثير واحدة منطقة أو لمفصل يكون حيث مترابط ، كنظام الجسم في العالج أخصائي يفكر أن يجب 

حدوث إلى طويلة لفترات الجلوس من الخارج الورك نشاط فرط يؤدي قد المثال ، سبيل على اآلخرين. 

.)الظهرأسفل (الظهر أسفل تمدد إلى ذلك بعد يؤدي والذي ، األماميةالحوض إمالة التهاب

-الثابتالموقف تقييم -

-أمامي-

-خلفي-

-الحركيةالسلسلة تفتيش نقاط -

الذي الشامل التقييم من مبسطة نسخة هو الطبيعي العالج أخصائي يديره الذي الساكن الوضعية تقييم

يبحث أن يجب عام ، بشكل الطبيب. أو الفيزيائي المعالج مثل الصحية ، الرعاية أخصائي به يقوم 

الوضعية واالنحرافات المتوازنة العضالت ونغمة والتناسق المحايدة المحاذاة عن العضلي الشد أخصائي 

الشائعة.

-األماميةالحوض إمالة -

-الركبةأروح -

يلي:ما ذلك في بما الجسم ، في الرئيسية المفاصل مناطق إلى الحركية السلسلة فحص نقاط تشير
-الركبةتقوس -

والكاحلينالقدمين 1.

الركبتين2.

)(LPHCالقطني الورك مجمع 3.

األكتاف4.

والرقبةالرأس 5.

-)12-2الشكل (األمامي المنظر

يتم ال ومتوازي ؛ مستقيم الكاحلين:   /القدم1.

خارجياًتدويره أو تخفيفه 

ليس القدم. أصابع مع تمشيا الركبتين: 2.

(الركبة تقوس أو )تدق(الركبة أروح في
)مقوس

على ترتفع أو تستدير ال الحوض. مستوى

.LPHC:  3واحدجانب 

مدورةأو مرتفعة غير المستوى. األكتاف: 4.

أو يميل ال محايد. موقف الرأس: 5.

مستديرأو مائل 

القدمين ، بين الوهمي الخط يبدأ أن يجب ملحوظة:

خط عبر السفلية ، األطراف بين األعلى إلى ويمتد 

إلى والجمجمة الجذع وينقسم للحوض ، الوسط 

نصفين.

...anterioالحركية السلسلة تفتيش نقطة 12-2 الشكل

-)12-3الشكل (الجانبي المنظر

بزاوية عمودي الساق الكاحلين:   /القدم1.

القدمنعل على قائمة 

مفرط أو  exedال محايد. موقف الركبتين: 2.

االمتداد

وضع في القطني الفقري والعمود الحوض

.LPHC:  3األماممن ليس محايد. 

-
-

-
-

-
-

-



)قطني(خلفي مائل أو  )قطنيتمديد (

ال األذنين. مع األكتاف مصطف األكتاف: 4.

مفرطبشكل تقريب 

إلى  "بروز"ال محايد. موقف الرأس: 5.

األمام

الكعب عبر وهمي خط يمر أن يجب ملحوظة:

(الفخذ عظم ووسط  ، )الجانبيالكاحل عظم (الجانبي 
األذن.ووسط الكتف ، ومركز  ، )الفخذعظم 

...الجانبي الحركية التفتيش نقاط سلسلة 12-3 الشكل
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)12-4الشكل (خلفي منظر

العقبي عمودي. العرقوب وتر ومتوازي. مستقيم الكعب الكاحل:   /القدم1.

بين بالتساوي متوازن الوزن مفرط ؛ بشكل مقلوب غير  )الكعبعظم (

واأليسراأليمن الجانبين 

انحناءأو أروح في وليست محايدة ، وضعية الركبتين: 2.

.LPHC:  3واحدجانب على ترتفع أو تستدير ال مستوي ؛ الحوض

مطولةأو مرتفعة غير المستوى ؛ الكتف:   /الكتفين4.

استدارةوال يميل ال محايد. موقف الرأس: 5.

بين األعلى إلى ويمتد القدمين ، بين الوهمي الخط يبدأ أن يجب ملحوظة:

إلى والجمجمة الجذع وينقسم للحوض ، الوسط بخط مرورا ًالسفلية ، األطراف 

خط عند الوهمي الخط يبدأ أن يجب حصرياً ، والكاحل القدم فحص عند نصفين. 

يجب العرقوب. وتر طول على ألعلى ويمتد  ، )الكعبعظم (العقدة من الوسط 

عمودياً.العرقوب وتر يكون أن 

الحقةنظر وجهة الحركية الحركة سلسلة 12-4 الشكل

الشائعةالتشويه أنماط
إلى يميل الجسم أن لالهتمام ، المثير ومن الوقت. مرور مع لجسدهم استخدامهم لكيفية طريق خارطة ما ، بمعنى هو ، ثابت موقف في العميل يقدم كيف

(األمامي الرأس عرض يرتبط ما عادة ًالمثال ، سبيل على العضالت. وظيفة في بها التنبؤ يمكن تغيرات في يتسبب مما مالحظتها ، يمكن أنماط في التعويض 
اختالل من بها التنبؤ يمكن وأنماط والرقبة الكتف بمناطق تحيط التي العضالت في بخلل الثابت الوضع في  )المستديرة(المطولة واألكتاف  )لألمامالرأس نتوءات 

العضلي.التوازن 

تشويهأنماط ثالثة

ببساطة اقترح لقد أخرى ؛ تعويضات حدوث عدم ذلك يعني ال السبعينيات. أوائل في   )Janda )2002بواسطةووصفها األساسية التعويضية األنماط دراسة تمت

معين.نمط في يظهر أن األرجح ، على شأنه ، من الذي الثابت الموقف في لالنحرافات متتالياً تأثيراً هناك أن 
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تشوه متالزمة للوضعية الثابت التقييم خالل تقييمها سيتم التي الثالثة الوضعي التشوه أنماط تشمل

planus pes ) طورتها التيNASM(  وصفها التي المتصالبة والعلوية السفلية والمتالزماتJanda.

(داخلياً والمدارين المقربين الوركين الركبة ، أروح بالقدمين ، تتميز : planus pesتشوه متالزمة 1.
)12-1الجدول 

العمود  )تمديد(قعس والمفرطة األمامية الحوض بإمالة تتميز : الصليبأسفل متالزمة 2.

)12-2الجدول (القطني الفقري 
)12-3الجدول ( )مستديرة(ممتدة وأكتاف أمامي برأس تتميز : المتصالبةالعلوية متالزمة 3.

-planus pesتشوه متالزمة -12-1بالجدول المسطح تشوه متالزمة

الثابتةالمواقف

( planus pes- الكاحل مفاصل
)منهارقوس 

-الصليبأسفل متالزمة -

وأروح - الركبة مفاصل

داخليااستدارة

-لوردوسيس  /لوردوتيك-

-المتصالبةالعلوية متالزمة -
ومدارة مقوسة - الورك مفاصل

داخليا

المحتملةالعضالت

االختالالت

محتملةالنشاط مفرطة عضالت

والساق عضلة ◆

)العجول(النعل
الفخذين (المقربة مجمع ◆

)الداخليين
بالقرب العضالت (الورك إكزور ◆

)الوركينمن 

نشطغير محتمل

عضالت

(والخلفي األمامي الظنبوب ◆
)القصبةعضالت 

(والوسطى الكبيرة األلوية ◆
)المؤخرةعضالت 

المتقاطعةالسفلية متالزمة 12-2 الجدول

الثابتةالمواقف

مفصلية- الورك مفاصل

األماميةالحوض إمالة - الحوض

مفرط- القطني الفقري العمود

)تمديد(قعس

المحتملةالعضلية االختالالت

محتملةالنشاط مفرطة عضالت

الوركإكزور ◆

أسفل عضالت (القطنية الباسطة ◆

)الظهر

محتملةخاملة عضالت

-
-

-
-



ميديوسو مكسيموس األلوية ◆

الركبةاوتار مجمع ◆

البطن ◆

العلويةالمتقاطعة متالزمة 12-3 الجدول

الثابتةالمواقف

حداب - الصدري الفقري العمود

)منحنيوضع أحدب ، (مفرط 

ومدارة  )لألماممستديرة (مطولة - األكتاف

داخلياً

األمامإلى يتدفقان - والرقبة الرأس

المحتملةالعضلية االختالالت

محتملةالنشاط مفرطة عضالت

عضالت (والصغرى الكبرى الصدرية ◆

)الصدر
الترقوية والقصية الرافعة الكتف ◆

)الرقبةعضالت (الخشائية 

العلويمنحرف شبه ◆

محتملةخاملة عضالت

والسفلي ، األوسط المنحرف شبه ◆

)الظهرمنتصف عضالت (المعينات 
عضلة (العميقة الرحم عنق نطاقات ◆

)الرقبةداخل عميقة 
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الديناميكيالموقف مراقبة
من االنتهاء بمجرد وبالتالي ، الجسم. على المفروضة المتطلبات لتلبية باستمرار يتغير اليومي الوضع لكن  ، )حركةبدون (ثابت أنه على الموقف إلى ينُظر ما غالباً

.)الديناميكيالوضع تقييمات باسم أيضاً المعروفة (الحركة تقييمات إجراء يجب الثابت ، الوضع تقييم 

أي مالحظة يمكن ذلك ، إلى باإلضافة للوضع. الثابت التقييم أثناء إجراؤها تم التي المالحظات أكبر بشكل تعزز أن يجب الديناميكي الموقف تقييم من النتائج

حركة جودة عن عام انطباع على للحصول طريقة أسرع تكون ما وغالباً الديناميكي الوضع مالحظات أثناء الثابت الوضع تقييم أثناء عنها الكشف يتم لم مشكالت 

في اختالالت أي عن المراقبة عملية تبحث أن يجب والشد. والدفع ، والموازنة ، القرفصاء ، مثل األساسية ، بالوظائف الحركة مالحظات تتعلق أن يجب العميل. 

المراقبة مجال في المتخصصين معظم به يتمتع الذي المحدود الوقت مع التواء. بيئة وخارج داخل اإلصابة ، إلى تؤدي قد الحركة في ضعف أنماط أو العضالت 

ضرورياً.أمراً منهجي تقييم تسلسل دمج يعد للمراقبة ، 

تفتيش نقاط مالحظة الحركة تقييمات تتطلب للوضع ، الثابت التقييم مثل

غير حركة مالحظة إمكانية من الرغم على للعميل. الخمس الحركية السلسلة 

نقص عن ناتجاً يكون قد الضعف هذا سبب أن إال محدد ، مفصل في طبيعية 

مجاورة.منطقة من االستقرار أو الحركة 

مساعدرمز -

الوضع تقييم أثناء تحديدها تم التي الخاطئة المواقف تظهر أن المحتمل من

االتجاه في نفسه الشيء قول يمكن ال ولكن الحركة ، تقييم أثناء الثابت 

وضعية لديه يكون أن للعميل يمكن الراحة ، وضع في الوقوف عند المعاكس. 

فقد للحركة ، تقييم بإجراء تكليفهم عند ذلك ، ومع ملحوظ ؛ بشكل مثالية 

الحركة.ضعف عن فجأة يكشفون 
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بسبب يكون قد الحركة ضعف سبب ولكن القرفصاء ، أثناء الركبة أروح العميل يظُهر قد المثال ، سبيل على

على بناء ًتنتجها محددة حيوية ميكانيكية حركة لها مفصلية منطقة كل . )كليهماأو (الكاحل أو الورك في خلل 

؛ a، 2012Nakagawa؛ 2002Janda ،(وأسفلها فوقها الموجودة المفاصل إلى باإلضافة ووظيفتها ، هيكلها 

، 2010Powers 2013 ،؛al. et Sueki( . فإنها الطبيعي ، مسارها عن المحددة الحركة تلك تنحرف عندما

في خلل أو العضلي التوازن في اختالل وجود احتمال الفتراض استخدامها ويمكن الحركة في ضعفاً تعتبر 

2007b، 2012a ؛ وآخرون ، سيشانوفسكي 2008 ؛ وآخرون ، بولجال 2013 ؛ وآخرون ، بارتون (المفاصل 
، 2012Nakagawa 2010 ،؛Powers 2009 ،؛Powers & Souza(.

)أوهسا(-القرفصاء تقييم -

الطبيعية غير الحركة لوصف ببساطة استخدامه يتم الحركة ضعف مصطلح أن إلى اإلشارة وتجدر

دقيقاً  tnessأخصائي يكون أن يجب الحركة. أثناء للوضع المثالية المحاذاة عن تنحرف عندما للعميل 

أن يجب ذلك ، من بدال ًتثبيطهم. أو إحراجهم لتجنب للعميل هذه الحركة إلعاقات شرحهم كيفية في 

وصداقة.أماناً أكثر بشكل التحرك على العميل مساعدة على التركيز يظل 

القرفصاءتقييم
غالباً العمالء. لمعظم استخدامه يتم الذي األول الحركة تقييم عادة ًهو  )(OHSAالعلوية القرفصاء تقييم ال

من معالجتها يجب التي الجسم مناطق حول قيمة معلومات التقييم هذا أثناء الفرد حركة جودة توفر ما 

تقييمات لجميع أساس بمثابة أيضا تكون أن يمكن التقييم هذا من النتائج المركزة. التمارين برمجة خالل 

اإلضافية.الحركة 

أي (العضلي العصبي والتحكم األساسي ، واالستقرار الديناميكي ، الموقف لتقييم العلوية القرفصاء تصميم تم

حركات أثناء الحركة في ضعف وجود أن إلى األبحاث تشير القرفصاء. حركة أثناء كله للجسم  )التنسيق

 2018al.  et ،(البدنية التمارين يمارسون الذين األفراد لدى والعظام العضالت إصابات بخطر ينبئ القرفصاء 

Eckard 2018 ، ؛al.  et Padua 2018 ، ؛al.  et Bunn Santos( . القائم الفحص يعد ذلك ، على عالوة

الكاحل وحركة الركبة أروح مثل الحركة ، ضعف لتحديد صالحة طريقة العلوي القرفصاء أثناء المالحظة على 

.)2017Kozol & Rabin ،  ؛ 2017al.  et Post ، ؛ 2012al.  et Padua ،(المحدودة 

العضلية االختالالت تحديد على الجهاز أخصائي  OHSAاختبار أثناء الحركة ضعف على التعرف يساعد

هذه تصحيح إلى يهدف تمرين برنامج إنشاء الشد الختصاصي يمكن المعلومات ، هذه باستخدام لعمالئهم. 

النشطة غير العضالت وتقوية المحددة النشاط المفرطة العضالت شد طريق عن العضلية االختالالت 

المحددة.

)12-5الشكل ( OHSAالبداية موقف
بشكل لألمام ويشيران الكتفين بعرض متباعدتين القدمين عند مستقر سطح على العميل يقف 1.

مستقيم.

محايد.وضع في والكاحل القدم مجمع يكون أن يجب 2.

وكاحله.العميل لقدم أفضل لرؤية  oالحذاء مع التقييم إجراء ينبغي المثالية ، الناحية من 3.

بالكامل.المرفقين تمديد مع بالكامل أذرعه رفع العميل على يجب 4.

OHSAالجانبي ، - البداية وضع ب 12-5 الشكل...OHSAالبداية ، وضع -  anterأ 12-5 الشكل

)12-6الشكل ( OHSAحركة

-



تقريباالكرسي ارتفاع (لألرض موازياً الفخذ عظم يجعل عمق إلى القرفصاء يجلس أن العميل على يجب 1.

قادر غير أو الراحة بعدم يشعر العميل كان إذا القرفصاء عمق تقليل يمكن البداية. وضع إلى يعود ثم  ً)

العمق.هذا إلى القرفصاء أداء على 

والجانبية.األمامية النقطتين من المحترفون يراها بينما تقريباً ، مرات لخمس الحركة العميل يكرر 2.

OHSAأفقي ، - حركة ب 12-6 الشكلOHSAاألمامية ، - الحركة أ 12-6 الشكل
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األماميعرض

الحركة عيوب من ثلجية. زالجات على العميل كان لو كما مستقيم ، بشكل لألمام موجهة القدمان تظل أن يجب األمام. من والركبتين القدمين اعرض القدمان: ◆

.)12-7الشكل (خارجياً القدمين دوران الشائعة 
تجويف (الركبة أروح هو الشائع الحركة ضعف والثالثة. الثانية القدم أصابع فوق مباشرة تظل وأن لألمام مستقيم بشكل العميل ركبتي تتبع أن يجب الركبتان: ◆

.)12-8الشكل ( )الداخلإلى الركبتين 

جانبيمنظر

 ، )12-9الشكل (لألمام للجذع المفرط الميل تشمل الجانبي المنظر من لوحظت شائعة حركية عيوب ثالثة هناك الجانبية. النظر وجهة من والكتفين  LPHCعرض ◆

.)12-11الشكل (لألمام الذراعين سقوط أو  ، )12-10الشكل (المفرط المنخفض الخلفي القوس أو 

فيالركبتين كهف 12-8 الشكلتتحولقدم 12-7 الشكل

األمامإلى الهزيل 12-9 الشكل
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األمامإلى تسقط األسلحة 12-11 الشكلالظهرمنخفضة أقواس 12-10 الشكل

التي النشاط وخاملة النشاط المفرطة العضالت لتحديد  )التاليةالصفحة في (12-5 الجدول إلى ارجع ثم  )12-4الجدول (النتائج جميع سجل  ، OHSAإجراء عند

في للمساعدة إضافية تقوية الخاملة العضالت تتطلب بينما تمطيطاً ، النشاط المفرطة العضالت تتطلب والتقوية. المرونة تقنيات خالل من معالجتها إلى ستحتاج 

العضلي.التوازن اختالل تصحيح 

OHSAرصد نتائج ورقة 12-4 الجدول

نتيجةالحركةضعفالحركيةالسلسلة تفتيش نقطةرأي

ال ❑نعم ❑تحول ❑كاحلين  /قدمأمامي

ال ❑نعم ❑)الركبةطرق (أروح ❑الركبتين

ال ❑نعم ❑األمامإلى الجذع ميل ❑LPHCالجانبي

LPHC❑ ال ❑نعم ❑الظهرمنخفضة أقواس

ال ❑نعم ❑األمامإلى تسقط األسلحة ❑أكتاف

حرج-

التوازن في اختالل كل لتصحيح العضالت. في محتملة اختالالت إلى االعتالالت هذه تشير الحركة. ضعف وتحديد العميل حركة أنماط مراقبة هو  OHSAمن الغرض

المحددة.الخاملة العضالت وتقوية المحددة النشاط المفرطة العضالت شد المهم من العضلي ، 

الذي الرئيسي السبب هو هذا العميل. الحتياجات خصيصاً المصممة والتقوية التنقل تمارين لبرمجة  tnessألخصائي قيمة معلومات العلوية القرفصاء تمرين يوفر

الجديد ، للعميل محبطاً التقييم هذا في الضعيف األداء يكون أن يمكن التقدم. لمراقبة دوري بشكل ثم األولى الجلسة خالل العمالء غالبية لفحص  OHSAبه يوصى 

العميل. يعرضها قد التي المختلفة الحركة إعاقات معالجة مزايا لشرح إيجابي نهج على الحفاظ يتذكروا أن الصحية الرعاية مجال في المتخصصين على يجب لذلك 

للتوازن.جيد اختبار أيضاً وهو واحدة ، ساق على القرفصاء تقييم هو السفلي للطرف التالي التقييم األخرى. التقييم لعمليات األساس أيضاً التقييم هذا يوفر 
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OHSAحلول مخطط 12-5 الجدول

حركةنظروجهةمشترك

تلف

البصريةاإلشاراتالعضالتفي محتملة اختالالت

قدم

و

كاحل

النشاطمفرطتحولأمامي

)العجول(النعل   /الساقعضلة ◆
الركبةاوتار مجمع ◆

خامل

عضالت (والخلفي األمامي الظنبوب ◆

)القصبة
ميديوسو مكسيموس األلوية ◆

كهف(أروحأماميركبة

)في
النشاطمفرط

( )(TFLالتيه اللفافة التنسور ◆
)الوركمقدمة من بالقرب العضلة 

)الداخليةالفخذ عضالت (المقربة مجمع ◆

خامل

ميديوسو مكسيموس األلوية ◆

والخلفياألمامي الظنبوب ◆

قمة ⇧



LPHCالظهرأسفلالجانبي

أقواس

النشاطمفرط

المستقيمة ، الفخذ (الورك إكزهات ◆

)TFLالقطنية ، 

أسفل عضالت (القطنية الباسطة ◆

)الظهر
 ( dorsiكبيرةظهر عضلة ) ◆

Latissimus

خامل

الكبيرةاأللوية ◆

الركبةاوتار مجمع ◆

البطن ◆

فيهمبالغالجانبي

األمامإلى

الجذعالعجاف

النشاطمفرط

الوركإكزور ◆

Gastrocnemius  /النخل ◆
المائلة واألطراف البطني المستقيم ◆

)السطحيةالبطن عضالت (الخارجية 

خامل

الكبيرةاأللوية ◆

الركبةاوتار مجمع ◆

القطنيةالباسطة ◆

قمة ⇧



األسلحةسقوطالجانبي

األمامإلى

النشاطمفرط

دورسيالتيسيموس ◆

عضالت (والصغرى الكبرى الصدرية ◆

)الصدر
(الكبرى المدورة العضلة ◆

)الخلفيةالكتف عضلة 

خامل

(والسفلي األوسط المنحرف شبه ◆
)الظهرمنتصف عضلة 

من بالقرب عضالت (المعينات ◆

)الكتفلوحي 
الكتف عضالت (الخلفية الدالية ◆

)الخلفية
عضالت (المدورة العضلة من أجزاء ◆

)الكتفتثبيت على تعمل صغيرة 

قمة ⇧
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من العديد وبين الوقت بمرور باستمرار تقييمه يمكن أنه يعني مما الجسم ، وخارج داخل قوية بمصداقية يتمتع الساق أحادي القرفصاء تقييم أن ثبت لقد

أحادي القرفصاء أثناء المالحظة على القائم الفحص يعد  ، OHSAمثل ذلك ، على عالوة . )2018al.  et Garrick ، ؛ 2011al.  et Crossley ،(المهنيين 

من الساق أحادي القرفصاء لوحظ . )2013al.  et Mauntel ، ؛ 2014al.  et Hayes-Harris ،(الركبة أروح مثل الحركة ، ضعف لتحديد دقيقة طريقة الساق 

األمامي.المنظر 

)12-12الشكل (واحدة بساق القرفصاء من البداية وضع
لألمام.مركزة وعيناه وركه على ويداه ثابت سطح على العميل يقف 1.

مستقيم.بشكل لألمام وموجه محايد وضع في  LPHCو والركبة والكاحل الوقوف قدم تكون أن يجب بوصات. 6 تقريباً واحدة قدماً العميل يرفع 2.

)12-13الشكل (واحدة بساق القرفصاء حركة
أن المرجح ومن العميل على الساق أحادي القرفصاء عمق سيعتمد البداية. وضع إلى ويعود  )التوازنعلى الحفاظ مع (اإلمكان قدر بعمق العميل يجلس 1.

السكان.باختالف يختلف 

الجوانب.تبديل قبل التكرار عمليات خمس إلى يصل ما بإجراء العميل يقوم 2.

األماميعرض

الشكل (الركبة أروح هو الشائع الحركة ضعف والثالث. الثاني القدم إصبع فوق مباشرة تظل وأن لألمام مستقيم بشكل العميل ركبة تتبع أن يجب ◆

14-12(.

واحدةساق على القرفصاء حركة 12-13 الشكلالبدايةوضعية واحدة ، ساق على القرفصاء وضع 12-12 الشكل

الشد في المتخصصين على يجب الساق ، أحادي القرفصاء تقييم إجراء عند

لتحديد 12-7 الجدول إلى الرجوع ثم  )12-6الجدول (النتائج جميع تسجيل 

خالل من معالجتها إلى ستحتاج التي المحتملة والنشاط المفرطة العضالت 

بينما التمدد ، يتطلب العضالت نشاط فرط أن تذكر والتقوية. المرونة تقنيات 

اختالل تصحيح في للمساعدة إضافية تقوية النشطة غير العضالت تتطلب 

العضلي.التوازن 

يوفر ولكنه  ، OHSAاختبار من تحدياً أكثر واحدة ساق على القرفصاء تقييم يعتبر

تحقيق على العميل قدرة حول الرياضية التمارين ألخصائيي قيمة معلومات 

واحدة.ساق على التوازن 

الداخلإلى كهوف الركبة واحدة ، ساق على القرفصاء 12-14 الشكل

الواحدةالساق ذات القرفصاء مراقبة نتائج 12-6 الجدول

يسارأو يمينالحركةضعفمشترك

سواءحد على  ❑اليسار  ❑حق ❑أروح ❑ركبة



اختباره.تم الذي الطرف على بناء ًكليهما أو اليسار أو اليمين على عالمة ضع مالحظة:

واحدةبساق القرفصاء تقييم حلول مخطط 12-7 جدول

حركةنظروجهةمشترك

تلف

محتملةعضلة

االختالالت

البصريةاإلشارات

الكهوف(أروحأماميركبة

)داخلي
النشاطمفرط

)(TFLالتيه اللفافة موتر ◆
المقربةمجمع ◆

خامل

و مكسيموس األلوية ◆

ميديوس

والخلفياألمامي الظنبوب ◆
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)12-16الشكل (التقييم حركة دفع
البداية.وضع إلى والعودة جسمه عن بعيداً المقابض لدفع العميل يوجه أن الشد أخصائي على يجب 1.

البطيئة.التكرار وتيرة استخدام العميل على يجب 2.

إضافية.تكرار عمليات خمس إجراء ثم األرجل ، وتبديل منقسمة ، وضعية في عدات خمس إجراء العميل على يجب 3.

جانبيمنظر

مستويين. الكتفان يظل بينما محايداً الرحم وعنق القطني الفقري العمود يظل أن يجب الجانب. من والرأس العنقي الفقري والعمود والكتفين  LPHCاعرض ◆

الشكل (لألمام الرأس وبروز  ، )12-18الشكل (الكتف وارتفاع  ، )12-17الشكل (الظهر المنخفضة األقواس مالحظتها يمكن التي الشائعة الحركة عيوب تشمل 

19-12(.

األكتافرفع 12-18 الشكلالظهرمنخفضة أقواس 12-17 الشكل

األمامإلى الرأس قفز 12-19 الشكل
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الحركة.لضعف المحتملة األسباب لتحديد 12-9 الجدول إلى الرجوع ثم  )12-8الجدول (النتائج جميع بتسجيل قم التقييم ، إجراء عند

التقييمرصد نتائج دفع 12-8 الجدول

الأو نعمالحركةضعفالحركيةالسلسلة تفتيش نقطة

LPHC❑ ال ❑نعم ❑الظهرمنخفضة أقواس

ال ❑نعم ❑األكتافرفع ❑أكتاف

ال ❑نعم ❑األمامإلى الرأس قفز ❑العنق  /الرأس

التقييمحلول مخطط دفع 12-9 جدول

حركةنظروجهةمشترك

تلف

محتملةعضلة

االختالالت

البصريةاإلشارات

LPHCالظهرأسفلالجانبي

أقواس

النشاطمفرط

الفخذ (الورك إكزهات ◆

)TFLالقطنية ، المستقيمة ، 

القطنيةالباسطة ◆

خامل

الكبيرةاأللوية ◆

الركبةاوتار مجمع ◆

البطن ◆

كتفيالجانبيكتف

ارتفاع

النشاطمفرط

الكتفرافعة ◆

)الخلفيةالرقبة عضالت (
العلويمنحرف شبه ◆

خامل

منحرفشبه انخفاض ◆



رئيس

والرقبة

الرأسنتوءاتالجانبي

األمامإلى

النشاطمفرط

الكتفرافعة ◆

الخشائيالترقوي القصي ◆

)األماميةالرقبة عضالت (

خامل

(العميقة الرحم عنق تمارين ◆
العميقالعنق مثبت 

)عضالت
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)12-21الشكل (التقييم حركة سحب
البداية.وضع إلى والعودة جسمه تجاه المقبض سحب العميل على يجب ◆

البطيئة.التكرار وتيرة استخدام العميل على يجب ◆

منقسمة ، وضعية في تكرار عمليات خمس إجراء العميل على يجب ◆

إضافية.تكرار عمليات خمس إجراء ثم الساقين ، وتبديل 

والحركةالتقييم سحب 12-21 الشكل

جانبيمنظر

مستويين. الكتفان يظل بينما محايداً الرحم وعنق القطني الفقري العمود يظل أن يجب الجانب. من والرأس العنقي الفقري والعمود والكتفين  LPHCاعرض ◆

الشكل (لألمام الرأس وبروز  ، )12-23الشكل (الكتف وارتفاع  ، )12-22الشكل (الظهر المنخفضة األقواس مالحظتها يمكن التي الشائعة الحركة عيوب تشمل 

24-12(.

األسباب لتحديد  )التاليةالصفحة في (12-11 الجدول إلى الرجوع ثم  )12-10الجدول (النتائج جميع الطبيعي العالج أخصائي يسجل أن يجب التقييم ، إجراء عند

الحركة.لضعف المحتملة 

األمامإلى الرأس قفز 12-24 الشكلاألكتافرفع 12-23 الشكل



الظهرمنخفضة أقواس 12-22 الشكل

كان إذا السحب. مهمة أثناء الجذع واستقرار العميل كتف ميكانيكا حول مفيدة معلومات توفير مع نموذجي ، تمرين برنامج في بسهولة السحب تقييم دمج يمكن

أوال.ًالحركة من النمط هذا تقييم الجيد فمن الشد ، تمارين لبرمجة يخطط  tnessأخصائي 

التقييمرصد نتائج سحب 12-10 الجدول

الأو نعمالحركةضعفالحركيةالسلسلة تفتيش نقطة

LPHC❑ ال ❑نعم ❑الظهرمنخفضة أقواس

ال ❑نعم ❑األكتافرفع ❑أكتاف

ال ❑نعم ❑األمامإلى الرأس قفز ❑العنق  /الرأس
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التقييمحلول مخطط سحب 12-11 الجدول

حركةنظروجهةمشترك

تلف

محتملةعضلة

االختالالت

البصريةاإلشارات

LPHCالظهرأسفلالجانبي

أقواس

النشاطمفرط

الفخذ (الورك إكزهات ◆

)TFLالقطنية ، المستقيمة ، 

القطنيةالباسطة ◆

خامل

الكبيرةاأللوية ◆

الركبةاوتار مجمع ◆

البطن ◆

كتفيالجانبيكتف

ارتفاع

النشاطمفرط

الكتفرافعة ◆

العلويمنحرف شبه ◆

خامل

منحرفشبه انخفاض ◆



رئيس

والرقبة

الرأسنتوءاتالجانبي

األمامإلى

النشاطمفرط

الكتفرافعة ◆

الخشائيالترقوي القصي ◆

خامل

العميقةالعنقية الخارجات ◆

التفاعليالنص إظهار



األداءتقييمات 4 الدرسواألداءوالحركة الموقف تقييم 12 الفصل

األداءتقييمات
-الضغطاختبار -

محددة ، مقاييس أو الرياضي األداء وتحسين تقييم إلى يتطلعون الذين للعمالء عادة ًاألداء تقييمات تسُتخدم

أيضاً يمكن ذلك ، ومع الحركة. وخفة والقوة العضلي والتحمل الكلية القوة ستقيس التقييمات هذه ألن 

ويريدون األثقال رفع تمارين في خبرة لديهم الذين العمالء مع القوة على القائمة األداء تقييمات استخدام 

الحركات.هذه في قوتهم تحسين 

-البدالءضغط قوة تقييم -

الوضع تقييمات من االنتهاء بعد فقط تنفيذها يتم أن يجب للعمالء ، آمنة التقييمات هذه أن من للتأكد

والديناميكية المرجحة للحركات جاهزاً العميل كان إذا ما تحديد المهم من ذلك ، على عالوة الثابتة. والحركة 

يلي:ما األساسية األداء تقييمات تشمل التقييمات. هذه من أي في الشروع قبل 

الضغطاختبار ◆

البدالءضغط قوة تقييم ◆

القرفصاءقوة تقييم ◆

عموديةقفزة ◆

)واسعة(طويلة قفزة ◆
)(LEFTالسفلي للطرف وظيفي اختبار ◆
اندفاعةياردة 40 ◆

برومكوك ◆

الضغطاختبار
ممكن عدد أكبر إكمال هو الهدف الدفع. حركة أثناء العلوية لألطراف العضلي التحمل يقيس الضغط اختبار ال

مجموعة هناك . )2016al.  et Fielitz ،(مسبقاً محددة زمنية لفترة عادة ًجيد ، بشكل التكرارات ، من 

كبار المثال ، سبيل على (اختبارهم يتم الذين السكان على اعتماداً التقييم ، هذا إلجراء الطرق من متنوعة 

األصحاء للبالغين ثانية 60 لمدة القياسي الضغط الختبار معلومات أدناه يوجد . )والعسكريينوالشباب السن 

الفعلية.البرمجة من متكامل كجزء أو التمرين جلسة قبل االختبار هذا إكمال يمكن يبدو. ما على 

الضغطاختبار موقف

والمرفقين الكتفين عرض عن قليال ًاليدين تباعد مع دفع وضعية يتخذ أن العميل على يجب 1.

أداء على قادراً العميل يكن لم إذا محايد. وضع في الفقري والعمود بالكامل ممدودتين والركبتين 

الركوع.وضع من الضغط تمارين أداء فيمكنه القياسي ، الضغط تمرين 

الضغطاختبار حركة

هذا يكررون البداية. وضع إلى العودة قبل الكوع إخراج من درجة 90 لتحقيق جسمه العميل يخفض 1.

اإلرهاق.حتى أو ثانية 60 لمدة النمط 

60 البالغة االختبار فترة خالل المناسب العمق على إجراؤها تم التي التكرارات جميع حساب يجب 2.

ثانية.

 )أسابيع6 إلى 4 من المثال ، سبيل على (منتظمة فترات على العميل تقييم إعادة يجب 3.
المحرز.التقدم لتقييم 

-
-



التفاعليالنص إظهار

البدالءضغط قوة تقييم
واحد لممثل األقصى الحد وتقدير القصوى القوة لتقييم تصميمه تم البدالء مقاعد ضغط قوة تقييم ال

هذا وعلى بالقوة ، الخاصة لألهداف متقدماً تقييماً االختبار هذا يعتبر البدالء. مقاعد على الضغط لممارسة 

المقاومة. تدريب في محدودة خبرة لديهم الذين أولئك خاصة العمالء ، لجميع مناسباً يكون ال قد النحو ، 

أو عامة أهداف لديهم الذين للعمالء التقييم هذا إجراء المعتمدين الشخصيين للمدربين ينبغي ال عام ، بشكل 

الوزن.فقدان 
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يتم القوة. في القصوى قدراتهم لتقييم يسعون الذين ألولئك للتطبيق قابلية األكثر هو التقييم هذا

قصوى.قوة اختبار أي في البدء قبل المناسب اإلحماء تشجيع 

الموقفالضغط قوة تقييم مقعد

األثقال.رفع مقعد على ظهره على االستلقاء العميل على يجب 1.

.)المفرطالتقويس تجنب (محايد وضع في السفلي الظهر يكون أن يجب 2.

األرض.على ثابت بشكل القدمين كال غرس يجب 3.

لالختبار.األولي والتكرار لإلحماء مريح وزن استخدام يجب 4.

الكتفين.عرض عن قليال ًمتباعدة بأيديهم الحديد قضيب بإمساك العميل سيقوم 5.

االختبار.أثناء المعتمد الشخصي المدرب قبل من مناسب اكتشاف مطلوب 6.

الضغطقوة تقييم حركة بنش

صدره ، إلى وخفضه الموزون ، الحديد قضيب فك الشد ، أخصائي بمساعدة العميل ، على يجب 1.

الوزن.إعادة يجب عدات ، ثالث من االنتهاء بعد بالكامل. الكوع تمديد في أخرى مرة عليه والضغط 

دقيقتين.لمدة راحة العميل يأخذ أن يجب 2.

.)األوليالحمل من 10٪ إلى 5٪ أو (رطال ًعشرين إلى عشرة إضافة يجب 3.

يمكنه ال أو الوزن إضافة في بالراحة يشعر ال حتى 3 إلى 1 من الخطوات يكرر أن العميل على يجب 4.

األقل.على تكرار مرات ثالث إكمال 

األقصى الحد لحساب أ الملحق في واحد لممثل األقصى التقدير مخطط استخدام يجب 5.

واحدة.مرة للتكرار 

المحرز.التقدم لقياس مجدولة منتظمة فترات على العميل تقييم إعادة يجب 6.

القرفصاءقوة تقييم
يعتبر القرفصاء. لتمرين واحد لممثل األقصى والحد القصوى القوة لتقدير تصميمه تم القرفصاء قوة تقييم ال

ال العمالء. لجميع مناسباً يكون ال قد النحو ، هذا وعلى بالقوة ، الخاصة لألهداف متقدماً تقييماً االختبار هذا 

الوزن ، فقدان أو عامة أهداف لديهم الذين للعمالء التقييم هذا إجراء المعتمدين الشخصيين للمدربين ينبغي 

للتطبيق قابلية األكثر هو التقييم هذا المقاومة. تدريبات أداء في محدودة خبرة لديهم الذين أولئك أو 

أي في البدء قبل المناسب اإلحماء تشجيع يتم القوة. في القصوى قدراتهم لتقييم يسعون الذين ألولئك 

قصوى.قوة اختبار 

-القرفصاءقوة تقييم -

القرفصاءقوة تقييم موقف

نفس على الركبتان تكون أن يجب تقريباً. الكتفين بعرض قدميه مباعدة مع العميل يقف أن يجب 1.

التقوس تجنب (محايد وضع في الظهر من السفلي الجزء يكون أن ويجب القدم ، أصابع مع الخط 

التقييم.هذا فترة خالل الركبة أروح تجنب المهم من بالسالمة ، تتعلق ألسباب . )المفرط

تحت أنفسهم ينزلوا أن العمالء على يجب لالختبار. األولي والتكرار لإلحماء مريح وزن استخدام يجب 2.

قبل من مناسب اكتشاف مطلوب بأيديهم. به ويمسكون أكتافهم على ويضعونه المعلق ، الحديد 

االختبار.أثناء المعتمد الشخصي المدرب 

القرفصاءقوة تقييم حركة

بعد العميل على يجب القرفصاء. رف عن واالبتعاد الموزون الحديد قضيب فك العميل على يجب 1.

إعادة يجب عدات ، ثالث من االنتهاء بعد البداية. وضع إلى والعودة القرفصاء وضع إلى النزول ذلك 

ذلك.بعد الوزن 

دقيقتين.لمدة راحة العميل يأخذ أن يجب 2.

.)األوليالحمل من 20٪ إلى 10٪ أو (رطال 40ً إلى ثالثين إضافة يجب 3.

يمكنه ال أو الوزن إضافة في بالراحة يشعر ال حتى 3 إلى 1 من الخطوات يكرر أن العميل على يجب 4.

األقل.على تكرار مرات ثالث إكمال 

قمة ⇧

-



األقصى الحد لحساب أ الملحق في واحد لمندوب األقصى التقدير مخطط استخدام يجب 5.

للعميل.الواحد للتكرار 

المحرز.التقدم لقياس مجدولة منتظمة فترات على العميل تقييم إعادة يجب 6.

قمة ⇧
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-العموديةالقفزة تقييم -تدريبيةنصيحة -

أو الوزن لفقدان يسعون الذين العمالء لمعظم البنش وتمرينات القرفصاء تمرين قوة بتقييمات ينصح ال

في تحسينات إلى يسعون الذين للعمالء محجوزة التقييمات هذه تكون ما عادة ًالعامة. الصحة في تحسينات 

األثقال رافعو األثقال ، رافعو القدم ، كرة العبو المثال ، سبيل على (والرياضيين القوة مثل القصوى ، القوة 

.)األولمبيون

تمرين أثناء  )الوزن(المناسبة التدريب أحمال لتحديد مطلوبة ليست التقييمات هذه فإن ذلك ، على عالوة

المقاومة ، على التدريب في خبرة لديه العميل كان إذا الوزن. لفقدان المتوسط   للعميل المقاومة تدريب 

لدى يكن لم إذا لذلك. وفقاً وتعديلها عادة ًيستخدمونها التي األوزان عن الشد اختصاصي يسأل أن فيجب 

خفيف وزن واختيار الحذر توخي التدريب أخصائي على فيجب المقاومة ، على التدريب في خبرة العميل 

التجارب بعض مع جلسات ، بضع بعد الحركة. أنماط تعلم أثناء بأمان معه التعامل للعميل يمكن نسبياً 

للعدد تأديته يمكن الذي الوزن هو المناسب التدريب حمل المناسبة. التدريب أحمال تحديد يمكن والخطأ ، 

األخيرة.القليلة التكرارات إكمال صعوبة مع المثالي ، بالشكل التكرارات من المطلوب 

العموديالقفز تقييم
العديد هناك المنخفضة. األطراف وقوة القصوى القفزة ارتفاع الختبار تصميمه تم العمودية القفزة تقييم ال

اختبار جهاز استخدام يتطلب هنا مناقشته تمت الذي اإلصدار فإن ذلك ، ومع االختبار ؛ في االختالفات من 

النحو ، هذا وعلى المحددة ، واألداء القوة ألهداف متقدماً تقييماً االختبار هذا يعتبر . Vertecالعمودي القفز 

التقييم هذا إجراء المعتمدين الشخصيين للمدربين ينبغي ال عام ، بشكل العمالء. لجميع مناسباً يكون ال قد 

أهداف لديهم الذين للعمالء األنسب هو االختبار هذا الوزن. فقدان أو عامة أهداف لديهم الذين للعمالء 

اختبار أي في البدء قبل المناسب اإلحماء تشجيع يتم الجسم. من السفلي الجزء قوة لتقييم ويسعون رياضية 

أقصى.أداء 

-
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اللياقةتقييمات تنفيذ
ألن نظراً لعمالئهم. الوظيفي للوضع أساس خط لوضع النفسي العالج لمتخصصي فرصة واألداء والحركة الوضع تقييمات إدارة توفر شامل ، صحي فحص تنفيذ بعد

 tnessبرنامج وتنفيذ تصميم قبل والديناميكي الثابت الموقف تقييم المفيد فمن العمالء ، من واسعة مجموعة مع سيعملون المعتمدين الشخصيين المدربين 

التي والحركية الوضعية اإلعاقات إلى باإلضافة للوظيفة األساسي المستوى التقييمات هذه ستوفر للعميل. والقيود المادية للقدرات ثاقبة نظرة توفير في للمساعدة 

هذه إجراء سيؤدي أخيرا، يؤديها. أن للفرد يمكن التي والشدة التمارين اختيار تحديد في أيضاً المعلومات هذه ستساعد البرمجة. أنحاء جميع في تصحيح إلى تحتاج 

التالية القائمة تصف الديناميكي. واألداء الحركة وجودة الثابت الموقف في التقدم تقييم خالله من يمكن أساس خط توفير إلى التمرين برنامج تنفيذ قبل التقييمات 

:Tnessتقييمات وتنفيذ إجراء فوائد 

النهار.أثناء أجسادهم وضع لكيفية سريع بفهم للعميل الثابت الموقف تقييم يسمح 1.

المهام.من واسعة مجموعة في للعميل الوظيفي للوضع األساس خط واألداء الحركة تقييمات تظُهر 2.

المحتمل.العضلي التوازن واختالل الحركة ضعف وتصحيح لتحديد مفيدة الحركة تقييمات 3.

للعميل.القصوى القوة لقدرات الدقيق بالتقييم للمحترفين القوة إلى المستندة التقييمات تسمح 4.

.)العضليالتحمل على والقدرة الحركة وخفة والسرعة القوة المثال ، سبيل على (الرياضي لألداء الدقيق بالتتبع األداء تقييمات تسمح 5.

التسلسلتقييمات
هذه إجراء خالل من المحتملين. للعمالء تجنيد كأدوات العلوية القرفصاء وتقييمات الثابتة الوضعية تقييمات استخدام المعتمدين الشخصيين للمدربين يمكن

يشجع أن  tnessألخصائي يمكن خبراتهم. في الثقة بناء في والبدء  tnessأخصائي مع العمالء يتفاعل أن المرجح من مجانية ، تكون ما غالباً التي التقييمات ، 

مركز.تمرين برنامج خالل من تصحيحه في يساعد أن يمكن ضعف أي إلى أيضاً اإلشارة مع وحركته ، وضعيته عن جيدة بأشياء إخباره خالل من العميل 

القرفصاء. أثناء الركبة لفرط الشائع النمط تحديد من العالج أخصائي يتمكن فقد التكميلي ،  OHSAبرنامج في المشاركة على العميل وافق إذا المثال ، سبيل على

على الركبة صحة أجل من القرفصاء أثناء جيدة محاذاة على الحفاظ أهمية مدى ما ولكن القرفصاء بعمق تأثر كيف العميل يخبر أن ذلك بعد الشد ألخصائي يمكن 

تساعد أن المناسب ، اإلشراف مع المركزة ، التمرين لخطة يمكن كيف وشرح أسلوبهم على البسيطة التعديالت بعض إلظهار طبيعياً وقتاً هذا سيكون الطويل. المدى 

وفعالية.أماناً أكثر بشكل الجلوس على العميل 

والترتيبالصعود تقييمات

يوم طوال الجسم على الضغط من وتزيد العضالت توتر على تؤثر أن الوضع في تشوهات ألي يمكن وثابت. ثابت وضعي بتقييم الحركة تقييمات جميع تبدأ أن يجب

الحركة لتقييم األساس بمثابة أيضاً سيكون والذي الثابت ، الوقوف وضع تقييم في التكافؤ البدنية اللياقة اختصاصي لدى يكون أن المهم من لذلك ، نتيجة الشخص. 

واألداء.
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سيبدأ العضلي. العصبي والتحكم األساسي ، واالستقرار الديناميكي ، الموقف لتقييم  OHSAتنفيذ التنحيف أخصائي على يجب للوضع ، ثابت تقييم إجراء بعد

تقييم استخدام ذلك بعد يمكن ذلك ، على عالوة الفردي.  tnessبرنامج خالل من معالجتها يمكن التي المختلفة الحركة إعاقات عن الكشف في التقييم هذا 

تطلباً.أكثر بحركة العميل وتحدي الواحدة الساق توازن الختبار الساق أحادي القرفصاء 

كيفية حول المعلومات من مزيد على للحصول العلوية لألطراف والسحب الدفع تقييمات تنفيذ ذلك بعد فيمكنه الوقت ، العضلي الشد أخصائي لدى كان إذا

الفعلية.البرمجة من متكامل كجزء أو التمرين جلسة قبل االختبارات هذه إجراء يمكن الجذع. تثبيت أثناء الجسم من العلوي للجزء العميل استخدام 

أي معالجة ذلك بعد يمكن اليومية. المهام أثناء جسده وتحريك العميل وضع كيفية حول جيدة عامة نظرة والحركة للوضعية الثابتة التقييمات توفر كمجموعة ،

المحددة.الخاملة العضالت وتقوية المحددة النشاط المفرطة العضالت شد طريق عن مركز ، تمرين برنامج خالل من الحركة في ضعف أو الوضع في تشوهات 

طبي.أخصائي قبل من التقييم من مزيد بإجراء فيوصى الحركة ، تقييمات من أي أثناء األلم من العميل اشتكى إذا

حرج-

طبيبه.قبل من مناسب وتوجيه تصريح دون األلم من حالياً يعاني الذي العميل مع بالعمل يوصى ال

يكون قد ولكن الناس ، عامة مع العمل عند شائعاً ليس هذا مختلفة. أداء تقييمات تنفيذ المناسب من يكون قد الرياضيين ، من مجموعة مع العمل عند أخيراً ،

استخدام يتم المثال ، سبيل على العميل. لرياضة الحركة متطلبات على بناء ًالتقييمات هذه اختيار يمكن رياضية. أهداف تحقيق في العميل مساعدة الضروري من 

برنامج تصميم توجيه في التقييمات هذه تساعد القدم. كرة العبي مع المحترف المكوك استخدام يتم بينما السلة ، كرة العبي مع شائع بشكل العمودي القفز اختبار 

الوقت.بمرور التقدم لتتبع استخدامها ويمكن التمرين 

التقييماتجميع تسلسل

العالج اختصاصي يبدأ أن يجب المثال ، سبيل على . )12-28الشكل (دقيقة نتائج ضمان في للمساعدة محدد بترتيب متسلسلة التقييمات جميع تكون أن المهم من

 ، )الدموضغط الراحة أثناء القلب ضربات معدل (وفسيولوجي  ، )الصحيالتاريخ استبيان  ، + Q)-PARمسبق صحي فحص بإجراء التقييم عملية دائماً الطبيعي 

يؤدي أن يمكن . )11الفصل انظر (بدنياً مجهوداً تتطلب التي التقييمات إجراء قبل  )الجسمفي الدهون ونسبة والمحيط ، الجسم ، كتلة مؤشر (الجسم تكوين وتقييمات 

التقييمات.هذه نتائج تحريف إلى البدني المجهود 

-

التسلسلتقييمات 12-28 الشكل

  /والالهوائية VT1  /الهوائية(القلب اختبارات إجراء يمكن أخيراً ، والحركة. للوضعية ثابتة تقييمات إجراء هي التالية الخطوة فإن التقييمات ، هذه من االنتهاء بمجرد

VT2(  أخصائي يختار أن يجب األداء. وتقييماتtness  هذه دقة لزيادة حديثة العميل طاقة مستويات أن من للتأكد منفصلة أيام في واألداء القلب تقييمات إجراء

التقييمات.
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تم إذا القلب اختبارات قبل  )األفقيالقفز واختبار العمودي ، القفز اختبار المثال ، سبيل على (التعب من القليل تسبب التي األداء تقييمات إجراء يمكن ذلك ، ومع

بمرور تقييم كل في التحسن تجربة العميل على فيجب المعتمد ، الشخصي المدرب قبل من صحيح بشكل التمرين برنامج تصميم تم إذا كافية. راحة فترات توفير 

الوقت.

الرابلبناء فرصة

صحيح. بشكل التمرين برامج إنشاء كيفية حول المعرفة إلى ويفتقرون المعدات جميع من خائفين التدريب مركز أو الرياضية األلعاب صالة إلى العمالء من العديد يأتي

والعالقة الثقة لبناء ممتازة أدوات واألداء والحركة الوضع تقييمات تعتبر الحاالت ، هذه في التمرين. جلسة أثناء بشدة الضغط أو لإلصابة تعرضهم من أيضاً يخافون قد 

وتساعد  tnessمتخصصي قبل من الخبرة من عال ٍمستوى تعرض أن وتعاطف ، بتكلف تنفيذها عند التقييمات ، لهذه يمكن والمحتملين. الحاليين العمالء مع 

الموقف في التحسينات وفرص المحتملة الحركة إعاقات لمناقشة اللياقة ألخصائي الباب تفتح أنها كما المنافسين. بين التميز على المعتمد الشخصي المدرب 

هذه ستوفر المنتظمة ، الممارسة مع بعناية. عميل لكل فردي بشكل مخصص تمرين برنامج تصميم في المتخصصين يساعدون إنهم ذلك، إلى باإلضافة والحركة. 

الجودة.برامج وتنفيذ لتطوير طريق خارطة التقييمات 

التقديرإعادة

ليتم بعناية التقييمات هذه من النتائج توثيق البدنية اللياقة محترفي على يجب التقدم. قياس خالله من يمكن هاماً أساساً واألداء والحركة الوضع تقييمات توفر

البقاء من أحرزه الذي التقدم لقياس سنوي ، ربع أو شهر ، كل العميل تقييم بإعادة يوصى العميل ، تدريب وجدول البيئة على اعتماداً الحق. وقت في إليها الرجوع 

منتظم:بشكل العمالء تقييم إلعادة اإليجابية األسباب بعض يلي فيما به. الخاصة  tnessخطة مع متسقاً 

حددوها.التي األهداف نحو الجاد العمل لمواصلة لهم مفيد تذكير بمثابة ويعمل للعمالء إيجابياً تشجيعاً يوفر 1.

االلتزام تعزيز على يساعد مما لياقتهم ، مستوى في فرقاً تحُدث المعتمد الشخصي مدربهم يقدمها التي التمرين برمجة أن كيف إدراك على العمالء يساعد 2.

التمرين.ببرنامج 

عمالئهم.قدرات تحسن مع فيها التقدم أو التدريبات إلعادة  tnessللمهنيين فرصة يوفر أنه 3.

والتعديالتاالعتبارات
من يعانون الذين السكان لبعض وتنفيذها التقييم تعديالت على التعرف المهم من المتخصصين ، أحد معهم سيعمل الذين العمالء من كبيرة مجموعة لوجود نظراً

يوضح أن بمجرد فقط بها ويتقدم واألداء الحركة تقييمات تنفيذ عند الحذر دائماً  tnessأخصائي يتوخى أن يجب بالسالمة. تتعلق مخاوف أو الحركة على قيود 

المتقدمة.الحركات أداء على قدرته العميل 

به التقدم الجيد من يكون فلن القرفصاء ، من ورفع بسالسة لخفضه الكافية القوة إلى يفتقر أو للغاية مستقر غير يبدو  OHSAأثناء العميل كان إذا المثال ، سبيل على

أثناء ومنقسمة ضيقة وضعية طلب من بدال ًذلك ، ومع والدفع. السحب تقييمات تنفيذ ذلك من بدال ً tnessأخصائي يختار قد واحدة. بساق القرفصاء وضع إلى 

العمالء أن من التأكد هو المفتاح للمهمة. التوازن تحدي من للحد التجديف آلة أو الصدر على الضغط آلة استخدام األفضل من يكون قد والدفع ، السحب تقييمات 

المختلفة.التقييمات في الكاملة المشاركة من تحد قد شروط أي لديهم كانت إذا خاصة التقييمات ، أثناء وآمنون مرتاحون 
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والسمنةالوزن زيادة من يعانون الذين العمالء

الوزن زيادة من يعانون الذين العمالء أن أيضاً الحظ مسبق. شامل صحي فحص إكمال يجب والسمنة ، الوزن زيادة من يعانون الذين األشخاص مع العمل قبل

اللياقة لمحترفي ينبغي ال وتكثيفها. حركتهم جودة في ملحوظ بشكل المحدودة إلى والقوية العالية الوظائف من القدرات ، من كبيرة مجموعة يظهرون والسمنة 

تكون قد نهجهم. توجيه في للمساعدة والحركة للوضع المنهجي التقييم من النتائج استخدام عليهم يجب بل شخص ، أي قدرة حول افتراضات وضع البدنية 

يجب ذلك ، بعد التقييم. عملية في األولى الخطوة ستظل هذه ولكن العظمية ، المعالم تغطي التي الجسم كتلة لكمية نظراً صعوبة أكثر للوضع الدائمة التقييمات 

يمكن السقوط ، لخطر معرض أو مستقر غير يبدو السمنة أو الوزن زيادة من يعاني الذي العميل كان إذا واستقراره. بالكامل الجسم حركة لتقييم  OHSAاستخدام 

وضع في ومستقر جيد بشكل يعمل السمنة أو الوزن زيادة من يعاني الذي العميل كان إذا ذلك. من بدال ًمنخفض حركة نطاق مع معدلة علوية قرفصاء استخدام 

البدنية.اللياقة أخصائي تقييم على ويعتمد ضرورياً ليس ولكنه التوازن ، تقييم في مفيداً واحدة ساق على القرفصاء يكون فقد العلوي ، القرفصاء 

والمقاييس الجسم تكوين تحسين إلى عادة ًالعمالء هؤالء يسعى حيث السمنة ، أو الوزن زيادة من يعانون الذين العمالء من للعديد أيضاً ضرورية ليست األداء تقييمات

يلي:ما والسمنة الوزن زيادة من يعانون الذين للعمالء التقييم اعتبارات تشمل الرياضي. األداء وليس الصحية ، 

المسبقة.للمشاركة الشامل الصحي الفحص اكتمال ضمان 1.

والحركة الموقف فحص من بالنتائج اسمح ذلك ، من وبدال ًالسمنة ، أو الوزن زيادة من يعاني الذي العميل قدرة حول افتراضات وضع تجنب 2.

الوظيفية.حالته تحديد في للمساعدة 

األرض.إلى للصعود السمنة أو الوزن زيادة من يعاني زبوناً تتطلب التي الحركات من الحد اعتبارك في ضع 3.

يلي:ما والسمنة الوزن زيادة من يعانون الذين للعمالء التقييم تعديل خيارات تشمل

القرفصاء.عمق انخفاض مع القرفصاء تعديل في النظر 1.

.OHSAأثناء الكافيين والثبات القوة أظهروا إذا إال والسمنة ، الوزن زيادة من يعانون الذين للعمالء الواحدة الساق ذات القرفصاء تخطي 2.

والراحة.االستقرار لتحسين اآلالت باستخدام أو الوقوف وضع في والسحب الدفع تقييمات بإجراء قم 3.

الشبابالعمالء

يوصى لذلك ، نتيجة الوضع. في تشوهات من يعانون الشباب العمالء حتى الدراسية ، الفصول بيئات في الطويلة العمل وساعات التكنولوجيا استخدام زيادة مع

الحالة لتحديد والسحب والدفع الواحدة والساق العلوية القرفصاء تقييمات استخدام أيضاً يجب الحركة. تقييمات قبل إجراؤها ويجب للوضع ثابتة تقييمات بإجراء 

الحركة.في التحكم وضعف القوة لمحدودية نتيجة الشباب لدى الحركة إعاقات تكون الحاالت ، من كثير في الحركة. وجودة للعميل الوظيفية 

نضج مستوى هي مراعاتها يجب التي األشياء أهم فإن ذلك ، ومع الرياضة. يمارس الطفل كان إذا خاصة األداء ، تقييمات من االستفادة الشباب للعمالء يمكن

ذات القصوى االختبارات أن الحظ إلجراء. التقييمات أنسب المعلومات هذه ستحدد الرياضي؟ األداء تحسين أو الوزن لفقدان الشباب يسعى هل وأهدافهم. الشباب 

واألوعية القلب وتقييمات العضلي التحمل حدد ذلك ، من بدال ًالشباب. العمالء لمعظم مناسبة تكون لن  ء)والقرفصاالبدالء مقاعد على الضغط (الواحد التكرار 

التقييمات.هذه مثل مع للتعامل التمرين وخبرة النضج مستوى ولديه الطفل ألهداف حيوياً أمراً المطلقة القوة قياس يكن لم ما الدموية ، 
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والسمنةالوزن زيادة من يعانون الذين العمالء

الوزن زيادة من يعانون الذين العمالء أن أيضاً الحظ مسبق. شامل صحي فحص إكمال يجب والسمنة ، الوزن زيادة من يعانون الذين األشخاص مع العمل قبل

اللياقة لمحترفي ينبغي ال وتكثيفها. حركتهم جودة في ملحوظ بشكل المحدودة إلى والقوية العالية الوظائف من القدرات ، من كبيرة مجموعة يظهرون والسمنة 

تكون قد نهجهم. توجيه في للمساعدة والحركة للوضع المنهجي التقييم من النتائج استخدام عليهم يجب بل شخص ، أي قدرة حول افتراضات وضع البدنية 

يجب ذلك ، بعد التقييم. عملية في األولى الخطوة ستظل هذه ولكن العظمية ، المعالم تغطي التي الجسم كتلة لكمية نظراً صعوبة أكثر للوضع الدائمة التقييمات 

يمكن السقوط ، لخطر معرض أو مستقر غير يبدو السمنة أو الوزن زيادة من يعاني الذي العميل كان إذا واستقراره. بالكامل الجسم حركة لتقييم  OHSAاستخدام 

وضع في ومستقر جيد بشكل يعمل السمنة أو الوزن زيادة من يعاني الذي العميل كان إذا ذلك. من بدال ًمنخفض حركة نطاق مع معدلة علوية قرفصاء استخدام 

البدنية.اللياقة أخصائي تقييم على ويعتمد ضرورياً ليس ولكنه التوازن ، تقييم في مفيداً واحدة ساق على القرفصاء يكون فقد العلوي ، القرفصاء 

والمقاييس الجسم تكوين تحسين إلى عادة ًالعمالء هؤالء يسعى حيث السمنة ، أو الوزن زيادة من يعانون الذين العمالء من للعديد أيضاً ضرورية ليست األداء تقييمات

يلي:ما والسمنة الوزن زيادة من يعانون الذين للعمالء التقييم اعتبارات تشمل الرياضي. األداء وليس الصحية ، 

المسبقة.للمشاركة الشامل الصحي الفحص اكتمال ضمان 1.

والحركة الموقف فحص من بالنتائج اسمح ذلك ، من وبدال ًالسمنة ، أو الوزن زيادة من يعاني الذي العميل قدرة حول افتراضات وضع تجنب 2.

الوظيفية.حالته تحديد في للمساعدة 

األرض.إلى للصعود السمنة أو الوزن زيادة من يعاني زبوناً تتطلب التي الحركات من الحد اعتبارك في ضع 3.

يلي:ما والسمنة الوزن زيادة من يعانون الذين للعمالء التقييم تعديل خيارات تشمل

القرفصاء.عمق انخفاض مع القرفصاء تعديل في النظر 1.

.OHSAأثناء الكافيين والثبات القوة أظهروا إذا إال والسمنة ، الوزن زيادة من يعانون الذين للعمالء الواحدة الساق ذات القرفصاء تخطي 2.

والراحة.االستقرار لتحسين اآلالت باستخدام أو الوقوف وضع في والسحب الدفع تقييمات بإجراء قم 3.

الشبابالعمالء

يوصى لذلك ، نتيجة الوضع. في تشوهات من يعانون الشباب العمالء حتى الدراسية ، الفصول بيئات في الطويلة العمل وساعات التكنولوجيا استخدام زيادة مع

الحالة لتحديد والسحب والدفع الواحدة والساق العلوية القرفصاء تقييمات استخدام أيضاً يجب الحركة. تقييمات قبل إجراؤها ويجب للوضع ثابتة تقييمات بإجراء 

الحركة.في التحكم وضعف القوة لمحدودية نتيجة الشباب لدى الحركة إعاقات تكون الحاالت ، من كثير في الحركة. وجودة للعميل الوظيفية 

نضج مستوى هي مراعاتها يجب التي األشياء أهم فإن ذلك ، ومع الرياضة. يمارس الطفل كان إذا خاصة األداء ، تقييمات من االستفادة الشباب للعمالء يمكن

ذات القصوى االختبارات أن الحظ إلجراء. التقييمات أنسب المعلومات هذه ستحدد الرياضي؟ األداء تحسين أو الوزن لفقدان الشباب يسعى هل وأهدافهم. الشباب 

واألوعية القلب وتقييمات العضلي التحمل حدد ذلك ، من بدال ًالشباب. العمالء لمعظم مناسبة تكون لن  ء)والقرفصاالبدالء مقاعد على الضغط (الواحد التكرار 

التقييمات.هذه مثل مع للتعامل التمرين وخبرة النضج مستوى ولديه الطفل ألهداف حيوياً أمراً المطلقة القوة قياس يكن لم ما الدموية ، 
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يلي:ما بالشباب الخاصة التقييم اعتبارات تشمل

واحدة.ساق على القرفصاء لتقييم جاهزين كانوا إذا ما ولتحديد الشاب للعميل الوظيفية القدرات على التعرف لبدء  OHSAاستخدام يجب 1.

تحديد في للمساعدة والحركة الوضع فحوصات نتائج استخدام يجب ذلك ، من وبدال ًالشاب ، العميل قدرة حول االفتراضات تجنب يجب 2.

الوظيفي.وضعهم 

التقييمات.هذه لمثل الالزم النضج وقلة الحياة في تطورهم لمرحلة نظراً القصوى القوة اختبار خالل من الشباب العمالء تحدي عادة ًينبغي ال 3.

الشباب.لدى الحركي التحكم أو القوة لنقص نتيجة الحركة إعاقات من العديد سيكون 4.

يلي:ما للشباب التقييم تعديل خيارات تشمل

القصوى.القوة اختبار من بدال ًالعضلي التحمل تقييمات تنفيذ في النظر ينبغي 1.

قدرتهم اختبار مع متفاعلين ، الشباب العمالء إلبقاء ممتعة طريقة االحترافي ، المكوك وتقييم  ، LEFTو الضغط ، اختبار مثل األداء ، تقييمات تكون قد 2.

حركتهم.وخفة وقوتهم ، العضلي ، التحمل على 

الكبارالعمالء

من الهدف فإن بأمان ، قدماً المضي للفرد يمكن أنه تحديد يتم أن بمجرد أخرى. تقييمات أي قبل سناً األكبر البالغين للعمالء المشاركة قبل الصحي الفحص إجراء يجب

للوضع ، ثابت تقييم بعد السكان. من الفئة لهذه تعديل إلى النموذجية الحركة تقييمات بعض تحتاج قد سناً. األكبر للبالغين الوظيفية الحالة تحديد هو التقييم عملية 

العميل أظهر إذا إال السكان ، من الفئة لهذه آمناً الساق أحادي القرفصاء اختبار يكون ال الحاالت ، من كثير في . )الحركةمن محدود نطاق ( OHSAإجراء إلى تحتاج قد 

أو كابل بكرة من الضوء مقاومة مع الوقوف وضع في عادة ًالعلوي للطرف والسحب الدفع تقييمات إجراء يجب . OHSAاختبار أثناء ملحوظ بشكل جيداً واستقراراً قوة 

السن لكبار التقييم اعتبارات تشمل محددة. رياضية أهداف ولهم رياضيين كانوا إذا إال سناً األكبر البالغين للعمالء مناسبة األداء تقييمات تكون ال عادة آلة. في الجلوس 

يلي:ما 

االختبارات.من مزيد إجراء قبل المسبقة للمشاركة الشامل الصحي الفحص إكمال يجب 1.

الوظيفي.وضعهم تحديد في للمساعدة والحركة الوضع فحوصات نتائج استخدام يجب ذلك ، من وبدال ًالسن ، كبار قدرة حول االفتراضات تجنب يجب 2.

للعميل.الوظيفية الحالة على اعتماداً محدودة تكون أن األرض إلى الوصول إلى العمالء كبار من تتطلب التي الحركات تحتاج قد 3.

العميل.وقدرات أهداف على بناء ًتحدياً أكثر حركات إلى تقدم ثم متحفظ بشكل التقييم عملية تبدأ أن يجب 4.

يلي:ما السن لكبار التقييم تعديل خيارات تشمل

منخفض.قرفصاء بعمق تعديل إلى العلوية القرفصاء تحتاج قد 1.

.OHSAأثناء استثنائيين واستقراراً قوة أظهروا إذا إال سناً ، األكبر البالغين للعمالء الواحدة الساق ذات القرفصاء تخطي يجب 2.

والراحة.االستقرار لتحسين اآلالت باستخدام أو الوقوف وضع في والسحب الدفع تقييمات إجراء يجب 3.
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الوالدةقبل العمالء
-منبطح-

أهمية األكثر التقييم الحمل. ومرحلة أهدافهم على الوالدة قبل للعمالء إجراؤها يتم التي التقييمات أنواع تعتمد

التمرين ، قبل طبي ، تصريح على بالحصول أيضاً يوصى المسبق. الصحي الفحص هو الوالدة قبل للعميل 

الثلث في الوالدة قبل ما زبائن مع التقييمات معظم إجراء اآلمن من أنه يفُترض العميل. طبيب قبل من 

من الحمل. من والثالث الثاني الثلث في للعمالء االحتياطات اتخاذ يجب ذلك ، ومع الحمل. من األول 

طبي تصريح لديه رياضياً العميل يكن لم ما الوالدة ، قبل للعمالء ضرورية األداء تقييمات تكون أال المحتمل 

الوالدة قبل للعمالء المواقف تجنب يجب مستلق و منبطح الحاالت،جميع في القوية. التمرينات لمواصلة 

تشمل الوقوف. أو الجلوس وضعية في التقييمات اختر ذلك ، من بدال ًالحمل ؛ من والثالث الثاني الثلث في 

يلي:ما الوالدة قبل للعمالء التقييم اعتبارات 

-مستلق-

من مزيد إجراء قبل المسبقة المشاركة قبل طبي وبيان شامل صحي فحص على الحصول ينبغي 1.

االختبارات.

نتائج استخدام يجب ذلك ، من وبدال ًالوالدة ، قبل العميلة قدرة حول االفتراضات تجنب يجب 2.

الوظيفية.حالتها تحديد في للمساعدة والحركة الوضع فحوصات 

على إجبارها ينبغي وال األنشطة ، أو الحركات بشأن للوالدة السابقة العميلة مخاوف مالحظة يجب 3.

معها.بالراحة تشعر ال تقييمات أي إجراء 

محدودة.األرض إلى الوالدة قبل العميل وصول تتطلب التي الحركات تكون أن يجب 4.

وقدرات أهداف على بناء ًتحدياً أكثر حركات إلى تتقدم ثم متحفظ بشكل التقييم عملية تبدأ أن يجب 5.

الوالدة.قبل العميل 

من والثالث الثاني الثلث في الوالدة قبل للعمالء واالستلقاء االنبطاح وضعيات تجنب يجب 6.

الحمل.

يلي:ما الوالدة قبل للعمالء التقييم تعديل خيارات تشمل

الثاني الثلث في للعمالء خاصة منخفض ، قرفصاء بعمق تعديل إلى العلوية القرفصاء تحتاج قد 1.

الحمل.من الثالث أو 

الوالدة.قبل للعمالء الواحدة الساق ذات القرفصاء تقييم بتخطي يوصى 2.

االستقرار لتحسين اآلالت باستخدام أو الوقوف وضع في والسحب الدفع تقييمات إجراء يجب 3.

والراحة.

-
-
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ملخص
على  tnessأخصائي قدرة تعزيز على التقييمات هذه نتائج ستعمل العمالء. لجميع االستيعاب عملية في أساسية مكونات واألداء والحركة الوضع تقييمات تعتبر

المسطح الحامل تشوه (الثالثة الوضعية التشوهات تحديد عند بالراحة العالج أخصائي يشعر أن يجب العميل. صحة لتحسين مخصصة  tnessبرامج تطوير 

للعمالء  )العلويالقرفصاء تمرين الحاالت ، بعض في أو (العلوية القرفصاء استخدام يجب للوضع. الثابت التقييم من كجزء  )المتصالبةوالسفلية العلوية والمتالزمات 

للمساعدة أسبابها مع التقييمات هذه خالل تحديدها تم التي الحركة إعاقات مطابقة يمكن إدارتها. يجب التي اإلضافية الحركة تقييمات عن  tnessأخصائي وسيبُلغ 

ذلك،إلى باإلضافة وفعالية. الحركة جودة تحسين بهدف فردي  tnessبرنامج تطوير في 
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الفصلمراجعة

رفاهية لتعزيز مخصصة  tnessبرامج تطوير في المتخصصين وستساعد العمالء لجميع االستيعاب عملية من يتجزأ ال جزءاً واألداء والحركة الوضع تقييمات تعد

العميل.

ألعلى والسفر القدمين بمراقبة للوضع الثابت التقييم يبدأ للجسم. المثلى المحاذاة عن انحرافات أي عن بالبحث التنحيف ألخصائي الثابت الوضع تقييمات تسمح

متوازنة ، عضلية ونغمة وتماثل ، محايدة ، محاذاة عن ويبحث والخلفية ، والجانبية األمامية النظر وجهات من العميل وضع  tnessأخصائي سيراقب الرأس. نحو 

الحويصلة تشوه تشمل للوضع الثابت التقييم أثناء عنها البحث يجب الوضعي للتشوه شائعة أنماط ثالثة الحركية. السلسلة داخل شائعة وضعية وانحرافات 

المتصالبة.العلوية والمتالزمة السفلية المتقاطعة والمتالزمات المسطحة 

على التعرف يساعد القرفصاء. حركة أثناء كله للجسم العضلي العصبي والتحكم األساسي ، واالستقرار الديناميكي ، الموقف لتقييم العلوية القرفصاء استخدام يتم

العميل. حول تتمحور برمجة لتصميم ضروري أمر وهو العميل ، يظهرها التي المحتملة العضلية االختالالت تحديد على العلوية القرفصاء تقييم أثناء الحركة ضعف 

تحول وهما األمامي ، المنظر من مالحظتها يجب التي الشائعة الحركة إعاقات من نوعان هناك والجانبي. األمامي المنظر من العلوي القرفصاء تقييم مالحظة يتم 

المفرط واالنحناء األمامية ، الحوض إمالة الشائعة الحركة عيوب تشمل الجانبية ، النظر وجهة من . )الداخلإلى الركبتين تجويف (الركبة وأروح الخارج إلى القدمين 

لألمام.الذراعين وسقوط األمام ، إلى للجذع 

الجسم. وداخل داخل قوية بمصداقية يتمتع الساق أحادي القرفصاء تقييم أن ثبت لقد . OHSAمن والتقدم للحركة متقدم تقييم هو الواحدة الساق ذات القرفصاء

بحثاً األمامي المنظر من العميل  tnessأخصائي سيراقب السقوط. خطر يشكلون وال جيدة بصحة يتمتعون أنهم يبدو الذين العمالء على فقط التقييم هذا إجراء يجب 

الركبة.أروح عن 

الحركة إعاقات عن البدنية اللياقة محترفو يبحث أن يجب والرأس. العنقي الفقري والعمود  LPHCواستقرار والكتف الكتف ميكانيكا والسحب الدفع تقييمات تقيمّ

تقنيات باستخدام تصحيحها يمكن العضالت في محتملة اختالالت إلى الحركة في ضعف كل يشير لألمام. الرأس بروز أو الكتفين ، ورفع الظهر ، أسفل تقوس التالية: 

والتقوية.اإلطالة 

األداء تقييمات تشمل الحركة. وخفة العضلي والتحمل والقوة القصوى القوة ذلك في بما المحددة ، الخفة مقاييس أو الرياضي األداء لتقييم األداء تقييمات تسُتخدم

5-10-5(المحترف والمكوك ياردة ، 40 و واليسار ، الطويل ، والقفز العمودي ، والقفز القرفصاء ، قوة وتقييم البدالء ، مقاعد على الضغط قوة وتقييم الضغط ، اختبار 

واحتياجاته المحددة العميل بأهداف تتعلق التي التقييمات بإجراء فقط المعتمد الشخصي التدريب يقوم أن يجب العمالء. لجميع مناسباً بعضها يكون ال قد . )

وقدراته.

تتطلب التي التقييمات قبل المرهقة وغير المنخفض البدني الجهد تقييمات إجراء يجب المنحرفة. النتائج لتقليل مهماً أمراً التقييم لعمليات المناسب التسلسل يعد

تكوين وتقييمات الفسيولوجية ، والتقييمات المشاركة ، قبل الصحي الفحص التالي: التقييم تسلسل الصحية الرعاية أخصائي يستخدم أن يجب بدنياً. مجهوداً 

القليل تسبب التي األداء تقييمات إجراء يمكن ذلك ، ومع نهائي. بشكل األداء وتقييمات التنفسي ، والجهاز القلب وتقييمات والحركة ، الوضع وتقييمات الجسم ، 

كافية.راحة فترات توفير تم إذا القلب اختبارات قبل التعب من 

الوالدة ، قبل وما والشباب ، والسمنة ، الوزن زائدي السمنة تقييمات إجراء عند إضافية تعديالت أو اعتبارات تتطلب قد التي السكانية الفئات تشمل

العمالء.من السن وكبار 
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التعلمأهداف
من: tnessأخصائي سيتمكن الفصل ، هذا من االنتهاء عند

الوظيفة.لتعظيم وأهميتها التدريب مبادئ تكامل تلخيص ◆

متكامل.تدريبي نموذج ضمن التمارين أنواع تحديد ◆

.NASMبـ الخاص  OPTلنموذج الخمسة بالمراحل قائمة ضع ◆

العمالء.لتدريب  NASMبـ الخاص  OPTنموذج استخدام مزايا وصف ◆
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المتكاملالتدريب مبادئ
أو لتشكيل "الوسائل لدمج  ، Webster )2019( -Merriamلقاموسوفقاً

في شائع عنصر الطعام ، عالم في  ."موحدأو عامل كل ٍّفي دمج أو تنسيق 

هذه نشكل أو معاً نمزج عندما . )13-1الشكل (الشيف سلطة هو الغداء قائمة 

والبيض كأساس ، الخس التالي: النحو على المكونات تكون السلطة ، 

والجبن. والخيار ، والطماطم ، الرومي ، والديك المقدد ، الخنزير ولحم المسلوق ، 

في المكونات من العديد تضمين يمكن أنه للسلطة المتكامل النهج هذا يوضح 

هذه تخصيص يمكن وقت ، أي في وممتعة. ممتعة تجربة لتوفير الطبق هذا 

يمكن المثال ، سبيل على يأكلها. أن يريد الذي الشخص ألمثال السلطة 

محمص ، خبز أو إضافي ببيض الجبن استبدال الالكتوز يتحمل الذي للمستفيد 

الباردة.واللحوم البيض من بدال ًالخضار من المزيد استبدال للنباتيين يمكن أو 

Shutterstock.com/  AndreySoyka

مثل تماماً المثال ، سبيل على مماثلة. استراتيجية اتباع التمرين لبرنامج يمكن

وضع في المشاركة عدم اختيار للمهنيين يمكن الشيف ، سلطة من الجبن إزالة 

العالج من مؤخراً سراحه إطالق تم الذي العميل الستيعاب الثقيلة القرفصاء 

 tnessألخصائي يمكن ذلك ، من بدال ًالركبة. في إصابة بسبب الطبيعي 

مالءمة أكثر التدريبية الجلسة تلك لجعل والتوازن األساسية التدريبات استبدال 

للتمرين ، متكامالً نهجاً المحترفون يتخذ عندما عمالئهم. وقدرات الحتياجات 

النتائج.زيادة ويمكنها الملل تقليل مع جيد بشكل متوازنة برامجهم تصبح 

Shutterstock.com/  JJavaتصاميم

الشيفسلطة 13-1 الشكل
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جوهر؛ التنفسي. الجهاز المرونة ؛ واحد: نظام في التمارين أشكال كل يجمع مفهوم هو متكامل تدريب

أن يمكن للتمرين شامل نهج إنه المقاومة. على والتدريب والسرعة. الحركة وخفة السرعة بليومتري. الرصيد؛ 

الرياضي.واألداء والعافية العامة الصحة في تحسينات إلى يؤدي 

-متكاملتدريب -

والحركات التمارين من العديد المعتمد الشخصي المدرب سيكتشف المتكاملة ، التدريب مبادئ باستخدام

سيتمكن لذلك ، نتيجة االحترافي. أدواته صندوق إلى إلضافتها والمثيرة الجديدة والمتغيرات 

مزايا:عدة توفر لعمالئهم مخصصة تمارين برامج إنشاء من  tnessفي المتخصصون 

النوموتحسين المزاجية ، الحالة وتحسين التوتر ، تخفيف مثل النفسية ، الفوائد ◆

التنفسي والجهاز الدموية واألوعية القلب وظائف تحسين مثل الفسيولوجية ، الفوائد ◆

)الهرمون(الصماء والغدد 
الهزيلةالعضالت كتلة وزيادة الدهون فقدان مثل الجسم ، تكوين فوائد ◆

والقوةوالقوة التحمل على والقدرة المرونة زيادة مثل األداء ، مزايا ◆

التي التمارين تنوع بسبب عمالئه مع متكامل تدريب تنفيذ من كثيراً يستفيد أن  tnessألخصائي يمكن

مختلفة أنواعاً تتضمن التي المتكاملة التدريب برامج تعد  ، al. )2013(  et DiStefanoلـوفقاً عليها. ينطوي 

مجاالت على العثور تم المنعزلة. المقاومة تدريب برامج من أفضل األسطح متعدد بأسلوب التدريب من 

التدريب أن يعني ال هذا والقوة. والمرونة والتحمل والقوة الحركة وخفة والسرعة الحركة جودة في التحسين 

التدريب فإن لعمالئهم ، التغييرات أكبر تقديم التدريب اختصاصي ينوي عندما ولكن فعال ، غير المنعزل 

أو األبعاد متعدد التدريب نهج أن إلى األبحاث أشارت المنعزل. التدريب من أكثر متغيرات يحسن المتكامل 

)2009al.  et Reilly ،(المعزول المقاومة ببرنامج مقارنة التمرين لبرنامج أكبر فعالية يوفر أن يمكن المتكامل 
من أعلى حد إلى االستفادة للعميل فيمكن متكامل ، نهج بتنفيذ  tnessأخصائي قام إذا أنه إلى هذا يشير . 

واحتياجاته العميل أهداف على بناء ًمحددة نتائج إنشاء إلى تهدف التي المتغيرات من المزيد دمج خالل 

وقدراته.

من متنوعة مجموعة من أكثر على تنطوي المتكامل التدريب مبادئ أن مالحظة المهم من ذلك ، ومع

أنماط وتدريب وتقدمية ، منهجية بطريقة التدريب مراعاتها يجب التي اإلضافية المبادئ تشمل التمارين. 

جميع في والتدريب للحركة ، األمثل النطاق على والتدريب األمثل ، الوضع مع والتدريب األساسية ، الحركة 

الراحةفترات و ممثلين ، مجموعات ، المثال ، سبيل على (الحادة بالمتغيرات والتالعب والحركة ، المستويات 

التقييم.نتائج أساس على التمارين برامج وتصميم  ، )

-
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-الذاتيةالكفاءة -وتقدميمنهجي بأسلوب التدريب

-التدريجيالزائد -
بدءاً واستقراره ، متانته لضمان وتدريجي منظم نهج استخدام البناء شركات على يجب منزل ، بناء يتم عندما

بالطة أساس مقابل األرض على مباشرة المنزل بناء تم إذا كبير حد إلى مختلفة النتيجة ستكون األساس. من 

تكامل من يقلل مما مستقر ، غير أو مستو ٍغير والسقف الجدران تصبح قد المثال ، سبيل على خرسانية. 

عام.بشكل المنزل 

المرونة من متين بأساس أيضاً الجسم يتمتع أن يجب المنزل ، مثل للتمرين. بالنسبة صحيح الشيء نفس

الرعاية اختصاصي على خطراً يكون أن المحتمل ومن المنطقي غير من مكثف. تدريب نظام في الشروع قبل 

من ويقلل اإلحباط أيضاً يسبب قد بدنياً. جهداً تتطلب أو جداً متقدمة بتمارين عمالئهم ينصح أن الصحية 

يتضمن متين أساس لبناء عمالئهم توجيه البدنية اللياقة محترفي على يجب . الذاتاكتفاء العميلشعور 

وأفضل األساسية. والقوة واالستقرار ، المفاصل وحركة والعضلي ، الهوائي التحمل من مناسبة مستويات 

تدريجياً التمرين برنامج كان إذا البرنامج. لتصميم وتدريجي منظم نهج استخدام هي ذلك لتحقيق طريقة 

المفروضة الجديدة المتطلبات مع بذكاء الجسم يتكيف النهج ، في التدريجي الزائد أفيستخدم ومنهجياً ، 

(ينفع مما أكثر يضر قد الخطوات تخطي فإن ذلك ، من العكس وعلى مرونة. وأكثر أقوى يصبح وبالتالي عليه 
.)13-1الجدول 

ومنهجيةتقدمية خطة مقابل الخطوات تخطي 13-1 الجدول

ومنهجيتقدميالخطواتتخطي

المحتملةاإلصابة خطر زيادة 1.

عدم بسبب المحتمل العميل إحباط 2.

صحيحبشكل التمارين أداء على القدرة 

المتوقع من أكثر العميل أهداف تتأخر قد 3.

تتحققال قد أو 

قادر غير والتتبع. القياس وجود عدم 4.

العميلنجاح تتبع على 

متسقةغير التمارين برمجة 5.

اإلفراط أو اإلصابة مخاطر تقليل 1.

التدريبفي 

التمرينببرنامج العميل التزام زيادة 2.

األهدافلتحقيق عرضة أكثر العمالء 3.

العميل نجاحات تتبع على القدرة 4.

ونكساته

متسقةممارسة 5.

التدريجيالزائد التحميل مع البرمجة

تدريبيةنصيحة -

أخصائي إلى راجعة تغذية المناسبة األوقات في العمالء وتقييم المستمرة والمراقبة األهداف تحديد يوفر

tness ،  يغتنم المهام ، هذه إكمال بدون التمرين. جلسات لجميع منتظم نهج وتقديم تعديل من يتمكنوا حتى

الالزمة التغييرات إلجراء للغاية مهم أمر وهو المناسبة ، التعليقات على الحصول عدم فرصة  tnessأخصائي 

المستمر.التحسين لتجربة للعميل 

-
-
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األساسيةالحركة -األساسيةالحركة أنماط تدريب

رسم- أنماط

-

على يجب عمالئهم. وتعليم لعرض  tnessفي المتخصصين لجميع ضرورة هي األساسية الحركات أنماط

فعالية وزيادة اإلصابة مخاطر لتقليل هذه الحركة ألنماط عمالئهم إتقان من التأكد البدنية اللياقة محترفي 

من المزيد وجود من الرغم على هذه ؛ الحركة أنماط من األقل على واحداً التمارين معظم تتضمن التمرين. 

واحد:تمرين في األنماط هذه من العديد دمج ويمكن الحركة ، أنماط 

-الخالياحجم في تضخم -

-وضع-

القرفصاء1.

الوركمفصل 2.

االقتراحاتسحب 3.

الدفعحركات 4.

العموديالضغط 5.

عند البدنية اللياقة مجال في المتخصصين لمساعدة فعالة طريقة الحركة ألنماط وفقاً التمارين تصنيف يعد

الجسم من جزء لتدريب وفقاً المقاومة تدريب برامج وتنفيذ تطوير تم تاريخياً ، التمرين. برامج تصميم 

تكوين تغيير إلى يسعون الذين وأولئك األجسام بكمال يتعلق فيما خاص بشكل صحيح هذا المعزول. 

االثنين يوم الرؤوس ثالثية والعضلة الصدر عضالت تدريب الفرد يختار قد المثال ، سبيل على أجسامهم. 

الخميس.يوم والذراعين والكتفين األربعاء يوم والساقين الثالثاء يوم الرأسين ذات والعضلة والظهر 

جوميز (الخاليا حجم في تضخم العضالتلزيادة فعالة طريقة الجسم من جزء على التدريب يزال ال بينما

عند محُسنَّة تكيفات الحركة أنماط على بناء ًالرياضية التمارين برامج تصميم يوفر قد  ، )2019وآخرون ، 

يتضمن أن يمكن والرياضية. العضلي العصبي التنسيق تعزيز مثل المعزول ، المقاومة بتدريب مقارنتها 

يوم األنماط دفع الفرد يختار قد المثال ، سبيل على االختالفات. من العديد الحركة نمط تمرين تصميم 

يوم العمودي والضغط األربعاء ، يوم في والمفاصل القرفصاء والجلوس الثالثاء ، يوم األنماط وسحب االثنين ، 

تقريبا.لها حدود ال احتماالت هناك الخميس. 

هذاجرب -

أيضاً عليهم يجب بل عمالئهم ، تدريب برنامج في متنوعة حركة أنماط دمج  tnessأخصائي على فقط يجب ال

 tnessفي المتخصصون يكون أن يجب العميل ، إرشاد عند الخاصة. مكاسبهم لتحقيق الحركات هذه إتقان 

للعميل واالرتباك القلق تقليل إلى ذلك سيؤدي الفرد. انتباه وتوجيه وتصحيح وتوضيح شرح على قادرين 

الشخصي.التدريب مجال في حقيقي كخبير  professional tnessمكانة رفع وبالتالي 

األمثلالوضع مع التدريب
كيم (والجلوس واالستلقاء الوقوف مثل المادي ، للوضع بالنسبة الجسم ألجزاء النسبي الترتيب هو وضع

الفقري العمود موضع على الجسم بها يحافظ التي الطريقة هو الموقف عام ، بشكل . )2015وآخرون ، 

أنماط ألداء حالة أفضل في العميل جسد يضع المثالي الوضع على الحفاظ األخرى. الجسم ألجزاء بالنسبة 

تقدم مع سيما ال صعباً ، تحدياً يمثل المثالي الوضع على الحفاظ فإن ذلك ، ومع وفعالية. بأمان الحركة 

.)2019al.  et Sobiech ،(خاطئة ثابتة وأوضاع تعويضية حركة أنماط طوروا وقد العمر في األشخاص 

أو الموقف على بطبيعتها تحافظ ومنهجية تقدمية تمارين برامج إنشاء هو  tnessأخصائي من الهدف

تم إذا إمتاعاً. أكثر تمرين بتجربة والسماح للعميل ، البدنية الصحة وتعزيز اإلصابة ، مخاطر لتقليل تصححه 

والقوة والتحمل المرونة زيادة مثل المادية ، التحسينات من العديد فستحدث وتدريجي ، منظم نهج تطبيق 

البرنامج.لتصميم منظم نهج استخدام عند يحدث آخر جسدي تحسين هو الموقف تحسين والقوة. 

-
-

-
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والتقوية المرونة تقنيات العضلي الشد أخصائي سيستخدم األمثل ، الوضع على للحصول البرمجة عند

والتمارين ثنائي /واحدجانب من وتشمل العضلي التوازن اختالل التصحيح في للمساعدة المناسبة 

سبيرز (الجسم من الخلفي   /واألمامياأليسر   /األيمنالجانبين بين تناسق لخلق الخلفية   /األمامية

أو الموقف على الحفاظ سيكون منظم ، برنامج داخل متوازن هجوم إنشاء بدون . )2016وآخرون ، 

والتوازن والجوهر المرونة تمارين البرنامج. لتصميم متكامل نهج هي النجاح وصفة محدوداً. تحسينه 

القلبية التمارين تكون قد الوضع. لتحسين التمارين من مفيدة أشكال كلها والمقاومة والليومتري 

في الدهون انخفاض المثال ، سبيل على (الجسم تكوين في التغيرات بسبب أيضاً مفيدة التنفسية 

العضلي.التحمل على القدرة في والتحسينات  )الجسم

-العضليالتوازن اختالل -

-واحدجانب من -

-ثنائي-

-)(ROMالحركة نطاق -

للحركةاألمثل النطاق على التدريب
ما غالباً بحرية. بالتحرك للمفاصل يسمح  )(ROMالحركة نطاق األمثل إطار في والعمل الموقف ، مثل

تقييد يمكن لذلك ، نتيجة المفاصل. قيود أو السيئ الوضع أو العضلي التوازن اختالل من العمالء يعاني 

ROM  تحديد تم المثال ، سبيل على اإلصابة. إلى يؤدي وقد الحركة من يحد مما معينة ، مفاصل في

2013 ، (السفلية األطراف في وخلل الفقري والعمود الورك في الورك حركة على المفروضة القيود 

Matheson & Reiman(.

الكامل  ROMآخر ، بمعنى مقيد. أو مقيد غير الجسم أن يعني الكامل  ROMفإن ذلك ، من العكس على

 2019al.  et ،(المفصل حركة من والمغلق المفتوح الجزء بين بحرية التحرك على المفصل قدرة هو 

Keogh( . بالفتح للمفصل تسمح التي للعضالت المركزية وغير المتراكزة باإلجراءات أيضاً هذا يتعلق

واإلغالق.

ألن تحدث قد معينة  )(ROMفقط القراءة ذاكرة على المفروضة القيود أن العالج أخصائي يفهم أن يجب

العمالء يضطر قد النهاية ، في المفصل. آليات يغير مما ندبي ، نسيج تشكل في تسببت ربما سابقة إصابة 

ناحية من المنطقة. لتلك الضرر من مزيد في التسبب لتجنب الحذر وتوخي محددة قيود ضمن العمل إلى 

القراءة ذاكرات جميع خالل من يعمل أن محدودة فقط قراءة ذاكرة لديه ليس الذي الفرد على يجب أخرى ، 

كل قبل من الصبر المثلى  )(ROMفقط القراءة ذاكرة على التدريب يتطلب التمرين. تكيفات لتعظيم فقط 

شخص.لكل المناسب النطاق مع التعامل عند دوراً تلعب العوامل من العديد ألن والمحترف العميل من 

الحركةمستويات جميع على التدريب
برامج تطوير البدنية اللياقة محترفي على يجب

المطلوبالتمرين 

السهمي الثالثة: الحركة مستويات جميع في الحركة

 tnessصناعة في شائع خطأ والعرضي. واألمامي 

التمرينتطوير هو 

المستوى على مفرط بشكل تركز التي البرامج

 )الخلفإلى األمام من حركات (للحركة السهمي 
الحركات (األمامية الحركات في اإلهمال وتمارين 

(المستعرضة والطائرات  )جانبإلى جانب من 
على تعود التي الميزة تتمثل . )الدورانحركات 

الحركة مستويات جميع في العمل في الجسم 

سبيل على العضالت. تجنيد تعزيز في الثالث 

المتوسطة األلوية من الخلفية األجزاء تؤدي المثال ، 

الخارجي والدوران الورك اختطاف مكثف بشكل 

الستهداف النحو ، هذا على . )13-2الشكل (للورك 

فعال ، بشكل المتوسطة األلوية عضالت جميع 

من متنوعة مجموعة إجراء العميل على يجب 

)الخارجيالدوران االختطاف ، (الوركين في الحركات 
الورك تمديد تمارين أداء فإن أخرى ، بعبارة . 

 )الطعناتالقرفصاء ، المثال ، سبيل على (الشائعة 
األلويةفعال بشكل يستهدف ال 

المتوسطةاأللوية 13-2 الشكل

-
-

-
-



متوسطة.عضالت

 2012al.  et ،(للحركة والعرضية األمامية الطائرات في اإلصابات من العديد تحدث ذلك ، إلى باإلضافة

Barwick 2018 ، ؛al.  et Padua 2008 ، ؛al.  et Williams( . في العميل يتدرب ال عندما الحظ ، لسوء

من يقلل وبالتالي بحذر ، للتحرك العميل جسم يحدد  tnessأخصائي فإن الثالثة ، الحركة مستويات جميع 

هو الحركة مستويات جميع في التمارين من متنوعة مجموعة اختيار فإن لذلك ، والرياضية. المثالية الحركة 

العميل.تدريب برنامج في حاسم عنصر 
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-الحادةالمتغيرات -للتدريبالحادة المتغيرات

الجسم على الواقع الضغط مقدار يحدد الرياضي ، التدريب متغيرات باسم أيضاً المعروف ، الحادةالمتغيرات

العضالت. اكتساب أو الوزن وفقدان والتحمل القوة زيادة مثل تحدث ، التي الجسدية التكيفات النهاية وفي 

تمرين ، برنامج لتصميم المستخدمة األساسية اللبنات جميع أنها على الحادة المتغيرات إلى النظر يمكن 

التدريب ، وحجم الراحة ، وفترات التكرار ، وتيرة التدريب ، وكثافة والمجموعات ، التكرار ، تشمل والتي 

التمرين.وترتيب التمرين ، واختيار التدريب ، ومدة التدريب ، وتكرار 

-تكرار-

-يضع-

-التدريبكثافة -

معرفتكامتد -
-الراحةفترة -

الجهد مستوى هو التدريب كثافة المتتالية. التكرارات من مجموعة هي يضع أللتمرين. كاملة حركة هي تكرار أ

الفاصل هو الراحة فترة أمئوية. كنسبة عادة ًعنه التعبير يتم والذي األقصى ، بالجهد مقارنة ًللفرد المبذول 

يتم التي التكرارات مجموع هو التدريب حجم . )2007وآخرون ، ميراندا (مجموعة كل بين المعطى الزمني 

20 الفصل راجع المستخدمة. المقاومة في مضروبة تدريب جلسة كل خالل معينة مجموعة في إجراؤها 

الحادة.للمتغيرات تفصيال ًأكثر مناقشة على للحصول 

-التدريبحجم -

على الواقع الضغط مقدار تحدد ألنها متكامل تدريبي لبرنامج األساسية المكونات أهم هي الحادة المتغيرات

على الحصول في المتخصصين الحادة بالمتغيرات الصحيح التالعب سيساعد التمرين. جلسة أثناء الجسم 

2004 ،؛ 2019al. et Brigatto ،؛ 2015al. et Arazi ،(اإلصابة مخاطر تقليل مع عمالئهم من األمثل األداء 

Ratamess & Kraemer ؛a، 2016al. et Schoenfeld(.

التقييمنتائج أساس على التدريب
لعمالئهم. األولي التمرين قبل  tnessأخصائي أجراها التي التقييمات على البرمجة جهود تركز أن يجب

التي المتنوعة للتدريبات أساسية قيمة لتطوير مناسب بشكل إجراؤها تم التي التقييمات إلى حاجة هناك 

والتشوهات العضلية االختالالت اكتشاف يكشف أن يمكن أيضاً ، التمرين. برنامج في إكمالها سيتم 

ألخصائي يمكن المحتمل. العميل حول الضرورية المعلومات عن األخرى الصحية والمخاوف الوضعية 

tness  الجديد.التمرين لبرنامج المناسبة الحركة أنماط لتطوير للعميل دقيقة صورة على الحصول ذلك بعد

تلك استخدام ثم الحرارة درجة تقييم من البيانات جمع أن إال سهال ً، يبدو هذا أن من الرغم على

صعبة.مهمة يكون أن يمكن التمرين برامج لتصميم بدقة البيانات 

-
-

-
-

-
-
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المتكاملالتدريب لمفاهيم مقدمة
عند بالضرورة ليس ولكن التمارين ، من األشكال بهذه دراية على العمالء يكون قد واحد. برنامج في التمارين أشكال من العديد بين يجمع المتكامل التدريب أن تذكر

ويوفر باستمرار يتغير النهج هذا الرياضي. وأدائه ونزعته العميل صحة على عميق تأثير المتكامل للتدريب يكون أن يمكن ذلك ، ومع منهجية. بطريقة استخدامها 

المتكامل.للتدريب المحددة المكونات عن موجزة لمحة التالية القليلة األقسام ستوفر صحيح. بشكل التدريب تنفيذ تم إذا فقط ولكن وتقدمياً ، منهجياً إطاراً 

المرونةتدريب
قابلية لتحسين التمدد تقنيات من مختلفة أنواعاً المرونة تدريب يتضمن أخرى ، بعبارة . )2017وآخرون ، جونيور (المشتركة فقط القراءة ذاكرة من المرن التدريب يزيد

إعاقة.دون بحرية بالتحرك للجسم يسمح مما األنسجة ، تمدد 

تقنيات تتضمن النتائج. أفضل على للحصول منهجية بطريقة اإلطالة خيارات من متنوعة مجموعة باستخدام  )(NASMالرياضي للطب الوطنية األكاديمية توصي

من لمزيد 13-2 الجدول إلى الرجوع الديناميكي. والتمدد النشط ، والتمدد الساكن ، والتمدد الرغوة ، دحرجة مثل الذاتية ، العضلية اللفافة تقنيات التمدد 

المرونة.على التدريب فوائد حول المعلومات 

13-2الجدول المرونة تدريب فوائد

المشتركة ROMزيادة ◆

العضالتوجع في محتمل انخفاض ◆

اإلصابةمخاطر من الحد إمكانية ◆

 :al. et Behm.2016 ،مصدر

التنفسيوالجهاز القلب تدريب
لتحسين الزاوية حجر التنفسي القلبي التدريب يعد المشكلة ، هذه لمكافحة . )2018العالمية ، الصحة منظمة (القلب أمراض هو العالم حول للوفاة األول السبب

العضالت تزويد على الدموية واألوعية والقلب التنفسي الجهاز قدرة إلى التنفسي القلبي التدريب يشير . )2015al.  et Conraads ،(والرئة القلب وظائف 

وركوب والجري والركض المشي التنفسية القلبية للتمارين النموذجية األشكال تشمل . )2015وآخرون ، لين (المكثف أو   /والمستمر التمرين أثناء باألكسجين 

وضع فإن ذلك ، ومع متكامل. تدريبي برنامج في حاسماً عنصراً التنفسي القلبي التدريب يعد الحاالت ، معظم في الرياضية. والمنافسة والتجديف والسباحة الدراجات 

وأهدافه.وعافيته العميل صحة على سيعتمد التنفسي القلبي التمرين وشدة ومدة 

التنفسيالقلبي التدريب فوائد 13-3 الجدول

الدموضغط الراحة أثناء القلب ضربات معدل انخفاض ◆

القلبيوالناتج الضربات حجم زيادة ◆

األكسجينامتصاص وتحسين الهواء ، مجرى مقاومة وانخفاض الغازات ، تبادل تحسين ◆

الدمحجم وزيادة الدم تدفق مقاومة انخفاض ◆

الكيمياء  /الدمويالبروتين تحسين ◆

األوردةعبر القلب إلى الدم تدفق تحسن ◆

.2011al. et Garber ،؛ 2016al. et، Anderson ،من معدلة
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األساسيالتدريب

إلى القلب من الطاقة تنقل أو أيضاً العضالت هذه تولد والحوض. الفقري العمود استقرار عن المسؤولة والحوض الجذع في الموجودة تلك األساسية العضالت تشمل

2017 ،(والحركة القوة في والتحكم والنقل ، األمثل ، اإلنتاج أجل من والساقين الحوض فوق الجذع وحركة موضع في التحكم على القدرة هو األساسي الثبات األطراف. 

al.  et Manchado( . األساسي.التدريب من جزءاً األساسي واالستقرار األساسي العضلي الجهاز وظائف تعزيز إلى تهدف التي التمارين تعتبر

بمعنى . )حزمستة من عضالت أي (المستقيمة البطن عضالت مثل الجسم ، من األمامية البطن بمنطقة فقط ويرتبط األحيان بعض في األساسي التدريب فهم يسُاء

من متنوعة مجموعة باستخدام الحركات من العديد إكمال يمكن الحظ ، لحسن وحيدة. أساسية تمارين هي والجلوس الجرش تمارين أن األفراد يعتقد قد آخر ، 

الرجوع واأللوية. السفلي والظهر المائلة العقدة ذلك في بما العضالت ، مجموعات من العديد إلى باإلضافة الثالثة الحركة مستويات جميع على تعمل التي التمارين 

األساسي.بالتدريب المتعلقة للفوائد 13-4 الجدول إلى 

13-4الجدول األساسي التدريب فوائد

الفقريالعمود وصحة الموقف تحسين ◆

العملأثناء والحركات اليومية الحياة ألنشطة أفضل جسدية وظيفة ◆

الحركيةالسلسلة وتنسيق وتثبيت توازن زيادة ◆

حلهاأو الظهر أسفل آالم أعراض أو حاالت تقليل ◆

)غولفمضرب أو مضرب تأرجح مثل ، (بالمهارات متعلقة محسنّة وقوة حركات ◆

2014.وتشن ، وانج 2013 ؛ وأندرسون ، بليفن هوكسيل  ؛ 2013al. et Granacher ،من معدلة

التوازنتدريب
طريقة هو التوازن على التدريب . )2018al. et Callesen ،(السقوط دون استعادتها أو تحقيقها أو محددة توازن حالة على الحفاظ على الشخص قدرة هو التوازن

 & 2018Wong ،(للرياضيين الكاحل والتواء  )2013al.  et Gschwind ،(السن كبار لدى السقوط حدوث وتقليل العمالء لجميع أفضل حركة أنماط إنشاء يمكنها 
Bellows 2006 ،؛Keene & McGuine( . بقاعدة يتعلق فيما الجسم ثقل مركز محاذاة تحدي طريق عن الوضع في التحكم لتحسين التوازن على التدريب يستخدم

.)2015وآخرون ، ليسينسكي (الدعم 

أنه من الرغم وعلى للعميل ، عمر أي على ينطبق هذا التمرين. جلسات معظم في تحدياً أكثر حركات لدمج الفرص زادت عليه ، الحفاظ على الجسم قدرة زادت كلما

.)2017al.  et Okubo ،(سناً أصغر يعتبرون الذين أولئك في تقليصه ينبغي فال كبير ، بشكل السن كبار يفيد 
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الرياضيين وحتى الخبرة ذوي والمتمرنين الناس لعامة جداً مفيداً التوازن على التدريب يكون أن يمكن

على بالتدريب المتعلقة الفوائد على للحصول 13-5 الجدول إلى الرجوع العالية. المهارات ذوي 

التوازن.

-العميقالحس استقبال -

-التمددتقصير دورة -

13-5الجدول التوازن على التدريب فوائد

السقوطمخاطر تقليل ◆

الكاحلالتواء مخاطر تقليل ◆

)األماميالصليبي الرباط إصابة خطر من تقلل قد والتي (الهبوط آليات في تحسينات ◆

السفليةاألطراف في العضلية القوة في تحسينات ◆

الجسدوإدراك العميق الحس في تحسينات ◆

الرياضيينلدى الحركة خفة إلى المستندة النتائج في تحسينات ◆

سفليةوأطراف  )األلويةمجمع المثال ، سبيل على (أقوى ورك عضالت ◆

2015.وآخرون ، ليسينسكي  ؛ 2009al. et Distefano ،من معدلة

)التفاعلي(البليومتري التدريب
 plyometricتمارين أن مفادها مغالطة توجد القفز. أو التفاعلي بالتدريب أيضاً البليومتري التدريب يعُرف

للعديد للتمرين وفعاالً آمناً أسلوباً  plyometricتدريب يكون أن يمكن ذلك ، ومع للرياضيين. فقط مناسبة 

)2018al.  et Mansur ،(العضلية القوة عن بالتعبير تتميز التي التمارين أشكال من شكل ألنه السكان ، من 
المتفاوتة المهارات ذوي العمالء الستيعاب  plyometricتدريب في اختالفات توجد ذلك ، ومع . 

.tnessومستويات 

تم إذا خاصة الحجم ، من كبيرة كمية أو التمارين من العديد البليومترية مقياس على التدريب يتطلب ال

 plyometricتدريب جلسة من االنتهاء يتم قد ذلك ، إلى باإلضافة المقاومة. تدريب جلسة قبل منه االنتهاء 

تقصير دورة يحسنالبليومترك تمرين أكبر. لتحفيز التمارين وكمية حجم زيادة يمكن حيث مختلفة أيام في 

الجدول إلى الرجوع . )2015Campillo-Ramirez ،(متفجر بشكل التحرك على العميل قدرة يعزز مما ، التمدد

.plyometricبتدريب المتعلقة الفوائد على للحصول 6-13 

13-6الجدول البليومتري التدريب فوائد

المفاصل  /العظامإصابات مخاطر وتقليل العظام في المعادن كثافة زيادة ◆

اإلصابةخطر وتقليل  )والغضاريفواألوتار األربطة (الرخوة األنسجة قوة تحسين ◆

الوزنفقدان أو   /والوزن إدارة لتحسين األيضي اإلنفاق زيادة ◆

السكانوعامة للرياضيين والقوة القوة زيادة ◆

العصبيالجهاز وتزامن العضالت تقلصات تحسين ◆

المستوياتجميع من للرياضيين اللعب أو األداء تحسين ◆

.2016al. et Slimani ، ؛ 2019al.  et Oxfeldt ،من معدلة

والسرعةوالرشاقة السرعة تدريب
يساء أن يمكن التي التمارين أشكال من آخر شكال ً )(SAQوالسرعة الحركة وخفة السرعة على التدريب يعد

التدريبات هذه جميع تعديل يمكن  ، plyometricsمثل فقط. الرياضية لألغراض شيء أنها على فهمها 

العمالء.أنواع لمعظم مفيدة لتكون 

-
-
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أعلى بسرعات مهارة أكثر يكونوا أن على األفراد قدرة لتعزيز األساسية الحركية القدرات تطوير إلى تهدف التي التدريجية والتدريبات التمارين من نظام هو  SAQتدريب

رد ووقت الحركة خفة وزيادة السقوط منع في كبير بشكل أيضاً المستخدمة الحركة أنماط تساعد أن يمكن . )2015Ramesh & Chandrakumar ، (أكبر وبدقة 

الجسم.من السفلي الجزء وقوة الركض وسرعة الفعل 

لتغيير أو يمكن ، ما بأسرع والتباطؤ لإلسراع يمكن ، ما بأسرع الجسم دفع هي الفكرة لكن  ، plyometricتدريب أو المتفجر ، للقفز مشابه  SAQتدريب

إلى الرجوع متكاملة. تدريبية جلسة في دمجها أو بهم خاص كتدريب  SAQتمارين إكمال يمكن  ، plyometricsمثل السرعة. وتغيير بسهولة االتجاهات 

.SAQبتدريب المتعلقة للفوائد 13-7 الجدول 

13-7الجدول  SAQتدريب فوائد

التباطؤ  /التسارعومعدل االتجاه وتغيير القصوى للسرعة األداء تحسين ◆

بالصحةالمتعلقة البدنية اللياقة تحسين ◆

أفضلفعل رد وقت أو للمحفز محسن استجابة وقت ◆

االتجاهميكانيكا وتغيير الركض في الفنية المهارات تحسين ◆

2013.وآخرون ، ميالنوفيتش  ؛ 2011al. et Jovanovic ،من معدلة

المقاومةتدريب
  .b)، 2016alوالجنس العمر عن النظر بغض هذه النتائج مقاييس في تحسينات مع وتضخمها ، العضالت قوة في ملحوظة زيادات المقاومة تمارين تعزز أن يمكن

et Schoenfeld( . الدموية واألوعية القلب صحة وتعزيز العضالت وقوة العظام كثافة لتحسين للتمرين فعالة طريقة أنه المقاومة تدريب أظهر ذلك ، إلى باإلضافة)
، 2011al. et Garber 2019 ،؛Buck & Hart   2012 ،؛Westcott( . وإعادة الرياضي األداء تحسين في أساسياً دوراً المقاومة تدريب يلعب ذلك ، على عالوة

لزيادة فعالة طريقة المقاومة تمارين تعتبر أخيراً ، . )2017al.  et Vesci ، ؛ 2012Miller-Franklyn & Kristensen ، (والعظام العضالت إصابات من التأهيل 

مناسبة.غذائية بإجراءات تقترن عندما خاصة ًالجسم ، في الدهون وتقليل النحيل الجسم كتلة 

بفوائده. جيدة دراية على التدريب في المتخصصون يكون أن ويجب متكامل ، تدريبي برنامج في المقاومة على التدريب دور على التأكيد في المبالغة يمكن ال

ذلك في بما العمالء ، من متنوعة لمجموعة المقاومة تدريب بروتوكوالت وتنفيذ تصميم في ماهرين البدنية اللياقة أخصائيو يكون أن يجب ذلك ، إلى باإلضافة 

المقاومة.بتدريب المتعلقة الفوائد على للحصول 13-8 الجدول إلى الرجوع الوزن. إنقاص وعمالء وبعدها الوالدة قبل واآلباء السن وكبار والرياضيين الشباب 

13-8الجدول المقاومة على التدريب فوائد

والقوةوالقوة التحمل على القدرة زيادة ◆

العضالتتضخم زيادة ◆

الوزنإنقاص جهود وتعزيز الوزن إدارة تحسين ◆

الدموضغط الراحة أثناء القلب ضربات ومعدل الراحة أثناء األيض معدل تحسين ◆

والرياضةالتنسيق تحسين ◆

)العضالتوأغشية والغضاريف واألوتار األربطة (الرخوة األنسجة جميع قوة بسبب اإلصابة خطر انخفاض ◆

2012.وستكوت ، 2019 ؛ باك ، آند هارت  ؛ 2011al. et Garber ،من معدلة
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األمثلاألداء على التدريب نموذج
أولئك قبل من المصممة التدريبية البرامج تميل المثال ، سبيل على بتصميمها. قاموا لمن السابقة الخبرات على كبير حد إلى التمرين على التدريب برامج تعتمد

تدريب في خبرة لديهم الذين أولئك قبل من المصممة البرامج عن كبير اختالف إلى األولمبية األثقال رفع أو األثقال رفع أو األجسام كمال في خلفيات لديهم الذين 

التدريب ذلك في بما مجال ، أي في مهمة صفة دائماً تعد الخبرة أن من الرغم على البيالتيس. أو الرقص أو الرياضية التمارين مثل الجماعية ، التمارين أو التحمل 

وفعالة آمنة تدريب برامج تصميم يتطلب المعتمد. الشخصي المدرب يحمله مؤهل أهم حتى يكون ال الحاالت ، بعض في الوحيد ؛ المؤهل ليست أنها إال الشخصي ، 

العمل في وخبرة العمالء ؛ مع الفعال التواصل على القدرة البشرية ؛ والحركة األعضاء وظائف وعلم التشريح علم معرفة ذلك في بما المهارات ، من متنوعة مجموعة 

متنوعة.سكانية مجموعات مع 

تصميم نموذج باستخدام  NASMتوصي للعميل ، الفردية االحتياجات على بناء ًوفعالة آمنة تدريب برامج تصميم على المعتمدين الشخصيين المدربين لمساعدة

ومتفوقة متسقة نتائج لتحقيق طريقة أفضل واألداء. البدنية التكيفات لتحسين منهجياً نهجاً التدريب برنامج يكون أن يجب علمية. أسس على وقائم منظم برنامج 

الرصيد؛ جوهر؛ المرونة ؛ يتضمن متكامل برنامج وجود على أدلة توجد كما . )2017al.  et Williams ، ؛ 2003al.  et Rhea ،(ودوري منظم تدريبي برنامج اتباع هي 

.)2013al.  et Distefano ،(األداء ويحسن اإلصابة يقلل أن يمكن التنفسي القلبي والتدريب مقاومة؛ والسرعة. الحركة وخفة السرعة بليومتري. 

على المحتلة الفلسطينية األرض نموذج تصور تم . )(OPTاألمثل األداء على التدريب نموذج باسم يعُرف األدلة على قائم تدريب نظام  NASMأنشأت النحو ، هذا على

أو هدف أي إلى منهجي بشكل عميل أي تقدم برمجة عملية إنها مضى. وقت أي من أكثر لإلصابة وقابلية أكثر هيكلية اختالالت من يعاني لمجتمع تدريبي برنامج أنه 

تمت التي المتكامل التدريب مبادئ ويستخدم البشرية الحركة لعلوم العلمي المنطقي األساس على المحتلة الفلسطينية األرض نموذج يعتمد رياضي. أداء هدف 

الفصل.هذا في مناقشتها 

من مراحل. خمس إلى تنقسم والتي  ، )13-3الشكل (والقوة والقوة االستقرار - التدريب من مختلفة مستويات ثالثة إلى المحتلة الفلسطينية األرض نموذج ينقسم

 OPTنموذج استخدام من يتمكنوا حتى التدريب من فردية مرحلة وكل مستوى كل وراء العلمي المنطقي األساس  tnessفي المتخصصون يفهم أن الضروري 

صحيح.بشكل 

المحتلةالفلسطينية األراضي نموذج 13-3 الشكل
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االستقرار
فإنه بذلك ، القيام خالل من االستقرار. وتعزيز الحركة أنماط تحسين رئيسيين: تعديلين على المحتلة الفلسطينية األرض نموذج في التدريب من األول المستوى يركز

أيضاً الضروري من . )2016al.  et Saeterbakken ،(المبتدئين لجميع حاسمة الفترة هذه تتبعها. قد التي التدريب من أعلى مستويات لمتطلبات الجسم يعد 

للجسم يسمح فهو ذلك ، إلى باإلضافة والمفصل. األساسي االستقرار من عالية درجة على للحفاظ والقوة القوة تدريب من فترات بعد المستوى هذا إلى العودة 

التالية:األهداف التثبيت تدريب تركيز يشمل كثافة. األكثر التدريب نوبات من بنشاط بالراحة 

التمرينوتقنية الحركة أنماط تحسين ◆

العضليةاالختالالت تحسين ◆

المشتركةوالمرونة فقط القراءة ذاكرة تحسين ◆

الطرفيةوالمفاصل األساسية العضالت استقرار تحسين ◆

القادمةالتدريب لمتطلبات والمفاصل واألربطة واألوتار العضالت تحضير طريق عن لألنسجة الزائد الحمل منع ◆

التنفسيوالجهاز للقلب العام التكييف تحسين ◆

التحمل.تدريب األولى ، المرحلة التدريب: من واحدة مرحلة من المحتلة الفلسطينية األراضي نموذج في التدريب استقرار مستوى يتكون

التحملعلى التدريب 1 المرحلة

 )الوركمفصل القرفصاء ، الضغط ، السحب ، الدفع ، المثال ، سبيل على (المثلى الحركة أنماط لتعليم األولى المرحلة في التحمل على القدرة تدريب تصميم تم
والجوهر المفاصل تثبيت من مثالية مستويات تخلق التدريب من المرحلة هذه فإن ذلك ، إلى باإلضافة المختلفة. التمرين أنماط على التعرف على العمالء ولمساعدة 

العودة أيضاً المهم من سيكون أنه إال المحتلة ، الفلسطينية األراضي نموذج في التدريب من األولى المرحلة هي المرحلة هذه أن من الرغم على الوضع. في والتحكم 

مستويات على الحفاظ مع المناسب التعافي سيضمن وهذا 5. إلى 2 من المراحل في موضح هو كما الكثافة عالي التدريب فترات بين التدريب من المرحلة هذه خالل 

االستقرار.من عالية 

واستقرار المشتركة ، فقط القراءة وذاكرة العضلي ، التحمل على القدرة تعزز التي والحركات التمارين على األولى المرحلة في التحمل على القدرة تدريب يركز

التمرين.وتقنية المناسبة بالوضعية دقيقاً واهتماماً نسبياً ، خفيفة وأحمال ومنضبطة ، بطيئة حركات يتطلب العضلي. والتنسيق والجوهر ، المفاصل 

العمالء وتعريف المناسبة الحركة أنماط وإتقان شحذ على الطاقة من كبيراً قدراً يركزوا أن التدريب مجال في المتخصصين على يجب المرحلة ، لهذه المبكر التنفيذ في

والتي اإلصابة ، مخاطر لتقليل الحيوية الميكانيكية الناحية من صحيحة بطريقة التحرك على العميل قدرة تحسين هو الهدف التمرين. أساليب من متنوعة بمجموعة 

قدراتهم.عن بالرضا شعروا إذا تمرين ببرنامج العمالء يلتزم أن المرجح من التمرين. ببرنامج العميل التزام زيادة في تتمثل إضافية فائدة لها يكون قد 

المثال ، سبيل على الحمل. زيادة مجرد مقابل الجسم في واالستقرار التوازن ألنظمة أكبر تحد ٍتقديم خالل من التمارين في التقدم يمكن الحركة ، أنماط معالجة بمجرد

وعضالت العصبي الجهاز من إضافياً تنشيطاً التقدم هذا يتطلب االستقرار. كرة باستخدام التمرين نفس أداء خالل من التقدم ثم الضغط تمرين بإجراء العميل يبدأ قد 

.)13-4الشكل (التمرين أداء أثناء األمثل الوضع على للحفاظ والجذع الكتفين 

الدفعتقدم على مثال 13-4 الشكل

قمة ⇧
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أيضاً يوفر قد بل فحسب ، الحالية الهيكلية العناصر األولى المرحلة في التحمل على القدرة تدريب يعالج ال

بطريقة التمارين جميع إجراء يمكن ألنه  )الجسمفي الدهون تقليل (الجسم تكوين لتغيير ممتازة طريقة 

بيئة في التمارين أداء خالل من التكرار. من كبير عدد جانب إلى قصيرة راحة فترات باستخدام دائرية ، 

نفسه. في االستقرار لتحقيق العضالت من المزيد تجنيد إلى الجسم يضطر مستقرة ، غير ولكنها مضبوطة 

التوالي على إجرائها عند خاصة الحرارية ، السعرات من المزيد إنفاق يتم أن المحتمل من بذلك ، القيام عند 

.)2000al.  et Ogita ، ؛ 2009al.  et Lagally ،(الراحة من األدنى الحد مع 

-كبيرةمجموعة -

لالخضوع
ثبات على الحفاظ على المحتلة الفلسطينية األراضي نموذج في التدريب قوة مستوى على التركيز ينصب

الفرد إليه يتقدم الذي التدريب مستوى أيضاً هو هذا اإلجمالية. العضلية القوة زيادة مع التحمل على القدرة 

مستوى يتكون . )الثقيلةاألحمال رفع (القصوى القوة أو  )العضالتحجم زيادة (تضخم هي أهدافه كانت إذا 

التحمل ، تدريب من الثانية المرحلة مراحل: ثالث من المحتلة الفلسطينية األرض نموذج في القوة 

القصوى.القوة تدريب من الرابعة والمرحلة العضالت ، تطوير على للتدريب الثالثة والمرحلة 

التحملعلى القوة تدريب الثانية: المرحلة

األساسي. المحرك قوة زيادة مع التحمل على القدرة تعزيز هو الهدف التحمل ، تدريب من الثانية المرحلة في

مع راحة ، دون ظهر إلى ظهر تسلسل ، شاملة مجموعة فيتمرينين أداء خالل من التعديلين هذين تحقيق يتم 

بيئة في إجراؤه يتم للقوة تقليدي تمرين هو األول التمرين . )13-9الجدول (مماثلة مشتركة ديناميكيات 

يتم التثبيت على يركز تمرين هو الثاني التمرين أن حين في  ، ء)البدالمقاعد على الضغط مثل (مستقرة 

وراء الكامن المبدأ .  )الثابتةالكرة ضغط تمرين مثل ( )فيهاالتحكم يمكن لكن (استقراراً أقل بيئة في إجراؤه 

الرئيسي. المحرك قوة الستنباط األول التمرين في الرئيسية المحركات تشغيل الغالب في هو الطريقة هذه 

التحمل على القدرة في زيادة هذا عن ينتج الوضع. في والتحكم االستقرار يتحدى تمريناً الفور على ذلك يتبع 

المثالية.والوضعية المفاصل ، واستقرار العضلي ، 

الفائقةالمجموعات على مثال 2 المرحلة 13-9 الجدول

االستقرارعلى يركز تمرينالقوةعلى يركز تمرينالجسممن جزء

ارفعمقعدعلى اضغطصدر

الوقوفكابل صفجالسكابل صفخلف

واحدةبساق الدمبل على الضغط تمرينالكتفضغط آلةأكتاف

واحدةساق على القرفصاءالقرفصاءالحديدأرجل

-
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العضليةالتنمية على التدريب الثالثة: المرحلة
-القوةإنتاج معدل -

للعضالت نمو أقصى تحقيق إلى يهدفون الذين لألفراد العضالت تطوير تدريب من الثالثة المرحلة تصميم تم

تمارين من متنوعة مجموعة التدريب من المرحلة هذه تستخدم أن يمكن . )األجسامكمال العبي مثل (

التدريب من النوع لهذا يمكن العضالت. نمو في استجابة أقصى على للحصول المقاومة تدريب وأساليب 

الخالية العضالت كتلة على الحفاظ مع الجسم في الدهون فقدان إلى يسعون الذين أولئك يفيد أن أيضاً 

العضالت تضخم هو التدريب من المرحلة هذه من الهدف ألن نظراً . )2017al.  et Cava ،(الدهون من 

باستخدام (والشدة  )المجموعاتمن الكثير (الحجم زيادة في الشد اختصاصي سيرغب أساسي ، بشكل 

ال العمالء بعض ألن العميل ، أهداف حسب اختيارية المرحلة هذه للبرنامج.  )الثقيلإلى المتوسط   الوزن 

لكن،التحمل. رياضيي مثل العضلي ، النمو من عالية مستويات تحقيق في يرغبون 

القصوىالقوة تدريب 4 المرحلة

األحمال رفع طريق عن األساسي للمحرك قوة أقصى هدف نحو 4 المرحلة في القصوى القوة تدريب يعمل

أداء عند حصري بشكل ثقيلة أوزاناً العميل سيختار التدريب ، من المرحلة هذه في آخر ، بمعنى الثقيلة. 

في يتنافسون الذين أولئك مثل القوة ، لرياضيين شائعة التدريب من المرحلة هذه المقاومة. تمارين 

المثال ، سبيل على (القوة من قدر أقصى إلى يحتاجون ممن وغيرهم األقوياء الرجال أو األثقال رفع منافسات 

.)األمريكيةالقدم كرة ورجال الرجبي ، ورياضيون الضربات ، العبو 

شكل هذا المقاومة. تدريب على األفراد يعتاد أن يجب القصوى ، القوة قدرات زيادة هو الهدف ألن

العميل.أهداف على اعتماداً اختياري ، وهو التمارين من متقدم 

قوة
العميل يكن لم ما - والقوة االستقرار مستويات من بنجاح االنتهاء بعد فقط التدريب قوة مستوى إدخال يجب

يؤكد التمرين. من القوة بأشكال دراية على ويكون مناسباً ، وأساسياً مشتركاً استقراراً ويظهر جيداً ، مهيئاً 

التدريب من واحدة مرحلة خالل من ذلك تحقيق يتم والقوة. السرعة تطوير على التدريب من المستوى هذا 

القوة.تدريب من الخامسة المرحلة ببساطة تسمى 

القوةتدريب 5 المرحلة

من المرحلة هذه . القوةإنتاج معدل و القصوى القوة زيادة هو القوة تدريب من 5 المرحلة من الهدف

التدريب من المرحلة هذه وراء الكامنة الفرضية الرياضية. واأللعاب الحركة سرعة لتحسين مهمة التدريب 

لديناميكيات  )السرعةعالي (القوة على يركز تمرين مع  )ثقيلحمل مع (التقليدي القوة تمرين تنفيذ هي 

التدريب باسم أيضاً المعروف التدريب ، من النوع هذا أن ثبت لقد . )13-10الجدول (مماثلة مشتركة 

.)2019al.  et Li ، ؛ 2017al.  et Freitas ،(العمودي والقفز العدو أداء يحسن المعقد ، 

الفائقةالمجموعات على مثال 5 المرحلة 13-10 الجدول

القوةعلى يركز تمرينالقوةعلى يركز تمرينالجسممن جزء

الصدرفي الطبية الكرة تمريرةمقعدعلى اضغطصدر

القدملكرة الطبية الكرة رميالطولخط منسدلخلف

المائلرمي األمامية الطبية الكرةبالدمبلالكتف ضغطأكتاف

القرفصاءقفزةالقرفصاءالحديدرجل

-
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العضليةالتنمية على التدريب الثالثة: المرحلة
-القوةإنتاج معدل -

للعضالت نمو أقصى تحقيق إلى يهدفون الذين لألفراد العضالت تطوير تدريب من الثالثة المرحلة تصميم تم

تمارين من متنوعة مجموعة التدريب من المرحلة هذه تستخدم أن يمكن . )األجسامكمال العبي مثل (

التدريب من النوع لهذا يمكن العضالت. نمو في استجابة أقصى على للحصول المقاومة تدريب وأساليب 

الخالية العضالت كتلة على الحفاظ مع الجسم في الدهون فقدان إلى يسعون الذين أولئك يفيد أن أيضاً 

العضالت تضخم هو التدريب من المرحلة هذه من الهدف ألن نظراً . )2017al.  et Cava ،(الدهون من 

باستخدام (والشدة  )المجموعاتمن الكثير (الحجم زيادة في الشد اختصاصي سيرغب أساسي ، بشكل 

ال العمالء بعض ألن العميل ، أهداف حسب اختيارية المرحلة هذه للبرنامج.  )الثقيلإلى المتوسط   الوزن 

لكن،التحمل. رياضيي مثل العضلي ، النمو من عالية مستويات تحقيق في يرغبون 

القصوىالقوة تدريب 4 المرحلة

األحمال رفع طريق عن األساسي للمحرك قوة أقصى هدف نحو 4 المرحلة في القصوى القوة تدريب يعمل

أداء عند حصري بشكل ثقيلة أوزاناً العميل سيختار التدريب ، من المرحلة هذه في آخر ، بمعنى الثقيلة. 

في يتنافسون الذين أولئك مثل القوة ، لرياضيين شائعة التدريب من المرحلة هذه المقاومة. تمارين 

المثال ، سبيل على (القوة من قدر أقصى إلى يحتاجون ممن وغيرهم األقوياء الرجال أو األثقال رفع منافسات 

.)األمريكيةالقدم كرة ورجال الرجبي ، ورياضيون الضربات ، العبو 

شكل هذا المقاومة. تدريب على األفراد يعتاد أن يجب القصوى ، القوة قدرات زيادة هو الهدف ألن

العميل.أهداف على اعتماداً اختياري ، وهو التمارين من متقدم 

قوة
العميل يكن لم ما - والقوة االستقرار مستويات من بنجاح االنتهاء بعد فقط التدريب قوة مستوى إدخال يجب

يؤكد التمرين. من القوة بأشكال دراية على ويكون مناسباً ، وأساسياً مشتركاً استقراراً ويظهر جيداً ، مهيئاً 

التدريب من واحدة مرحلة خالل من ذلك تحقيق يتم والقوة. السرعة تطوير على التدريب من المستوى هذا 

القوة.تدريب من الخامسة المرحلة ببساطة تسمى 

القوةتدريب 5 المرحلة

من المرحلة هذه . القوةإنتاج معدل و القصوى القوة زيادة هو القوة تدريب من 5 المرحلة من الهدف

التدريب من المرحلة هذه وراء الكامنة الفرضية الرياضية. واأللعاب الحركة سرعة لتحسين مهمة التدريب 

لديناميكيات  )السرعةعالي (القوة على يركز تمرين مع  )ثقيلحمل مع (التقليدي القوة تمرين تنفيذ هي 

التدريب باسم أيضاً المعروف التدريب ، من النوع هذا أن ثبت لقد . )13-10الجدول (مماثلة مشتركة 

.)2019al.  et Li ، ؛ 2017al.  et Freitas ،(العمودي والقفز العدو أداء يحسن المعقد ، 

الفائقةالمجموعات على مثال 5 المرحلة 13-10 الجدول

القوةعلى يركز تمرينالقوةعلى يركز تمرينالجسممن جزء

الصدرفي الطبية الكرة تمريرةمقعدعلى اضغطصدر

القدملكرة الطبية الكرة رميالطولخط منسدلخلف

المائلرمي األمامية الطبية الكرةبالدمبلالكتف ضغطأكتاف

القرفصاءقفزةالقرفصاءالحديدرجل

-
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ملخص
استراتيجيات من بمجموعة عمالئه وتزويد الشخصي ، للتدريب أفضل نهج تقديم على القدرة  tnessأخصائي لدى سيكون المتكاملة ، التدريب مبادئ باستخدام

ويتضمن واحد تقدمي نظام في التمارين من متعددة أشكال بين المتكامل التدريب يجمع والنفسية. بالصحة الخاصة العمالء ألهداف والمخصصة الموحدة التدريب 

يلي:ما 

المرونةتدريب ◆

التنفسيوالجهاز القلب تدريب ◆

األساسيالتدريب ◆

التوازنتدريب ◆

)التفاعلي(البليومتري التدريب ◆
شتدريب ◆

المقاومةتدريب ◆

على يركز نهج وتنفيذ تخطيط على المتخصصين سيساعد البرامج ، وتصميم التمارين اختيار عند هذه ، المتكاملة التدريب مفاهيم من االستفادة

التدريب.على للتدريب العميل 

والقوة االستقرار مستويات: ثالثة من تتكون متكاملة تدريب طرق باستخدام أهدافه نحو وآمن صحيح بشكل عميل أي لتقدم نظاماً  OPT NASMنموذج يوفر

والقوة.

التدريب:من واحدة مرحلة على التثبيت مستوى يحتوي

التحملتدريب 1 المرحلة ◆

التدريب:من مراحل ثالث من القوة مستوى يتكون

التدريبالتحمل القوة 2 المرحلة ◆

العضالتتطوير تدريب 3 المرحلة ◆

تدريبقوة أقصى 4 المرحلة ◆

التدريب:من واحدة مرحلة على الطاقة مستوى يحتوي

القوةتدريب من الخامسة المرحلة ◆

يقلل المتابعة سهل منهجياً تقدماً يوفر واإلمكانات. البشري األداء لزيادة خاص بشكل المحتلة الفلسطينية األراضي نموذج ضمن التدريب مراحل جميع تصميم تم

النتائج.من قدر أقصى تحقيق مع اإلصابة من 
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الفصلمراجعة

إلى إلضافتها والمثيرة الجديدة والمتغيرات والحركات التمارين من العديد المعتمدون الشخصيون المدربون سيكتشف المتكاملة ، التدريب مبادئ باستخدام

وتكوين وفسيولوجية نفسية مزايا توفر لعمالئهم مخصصة تمارين برامج إنشاء من  tnessفي المتخصصون سيتمكن لذلك ، نتيجة االحترافية. أدواتهم مجموعة 

واألداء.الجسم 

واحد:تمرين في المتعددة الحركة أنماط بين يجمع قد اآلخر البعض أن حين في التالية ، الحركة أنماط من األقل على واحداً التمارين معظم تتضمن

القرفصاء ◆

الوركمفصل ◆

السحبحركات ◆

الدفعحركات ◆

الضغط ◆

أن يجب ذلك ، إلى باإلضافة . ROMو الموقف على بطبيعتها تحافظ ومنهجية تقدمية تمارين برامج إنشاء في  tnessألخصائي األساسية األهداف أحد يتمثل

وربط  ، )الراحةوفترات والتكرار ، المجموعات ، المثال ، سبيل على (الحادة التدريب بمتغيرات والتالعب الحركة ، مستويات جميع في التدريب التمرين برامج تتضمن 

والمقاومة. SAQو  plyometricتدريب والتوازن ، والجوهر ، التنفسي ، والقلب المرونة ، المتكاملة: التدريب مكونات واستخدام التقييم ، نتائج 

مجموعة باستخدام  NASMتوصي األنسجة. تمدد قابلية لتحسين التمدد تقنيات من مختلفة أنواعاً ويتضمن المشتركة فقط القراءة ذاكرة من المرونة تدريب يزيد

الديناميكي.والتمدد النشط ، والتمدد الثابت ، والتمدد  ، )الرغوةدحرجة مثل (الذاتية العضلية اللفافة تقنيات ذلك في بما التمدد ، تقنيات من متنوعة 

تشمل المكثف. أو   /والمستمر التمرين أثناء باألكسجين العضالت تزويد على الدموية واألوعية والقلب التنفسي الجهاز قدرة إلى التنفسي القلبي التدريب يشير

الرياضية.والمنافسة والتجديف والسباحة الدراجات وركوب والجري والركض المشي التنفسية القلبية للتمارين النموذجية األشكال 

األساسي التدريب يعمل ذلك ، إلى باإلضافة الظهر. أسفل آالم من تقلل أن ويمكن والحوض. الظهر وأسفل البطن عضالت يقوي الموقف. يعزز األساسي التدريب

للجذع.الدورانية والقوة الرياضية القدرة تحسين على 

للرياضيين.الكاحل والتواء السن كبار في السقوط حدوث من وتقلل العمالء لجميع أفضل حركة أنماط تخلق أن يمكن طريقة هو التوازن تدريب

بشكل التحرك على العميل قدرة يعزز مما التمدد ، تقصير دورة تحسين على  Plyometricتمرين يعمل القفز. أو التفاعلي بالتدريب أيضاً البليومتري التدريب يعُرف

متفجر.

االتجاه.وتغيير والتباطؤ التسريع قدرات تحسين إلى  SAQتدريب يهدف أكبر. وبدقة أعلى بسرعات مهارة أكثر يكونوا أن على األفراد قدرة  SAQتدريب يعزز
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التعلمأهداف
من: tnessأخصائي سيتمكن الفصل ، هذا من االنتهاء عند

ونفسية.صحية أهداف لديهم الذين للعمالء المرونة على التدريب أهمية لخص ◆

المرونة.على للتدريب العلمي المنطقي األساس اشرح ◆

العميل.تمارين برامج في الفعالة اإلطالة لتمارين المناسبة األساليب تطبيق ◆

التمدد وتمارين النشط ، والتمدد الذاتية ، العضلية اللفافة تقنية إلى واإلشارة وتوجيه تنفيذ ◆

وفعالة.مناسبة أساليب باستخدام الديناميكي 
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-المرونة-المرونةتدريب في مقدمة

برنامج تصميم  tnessألخصائي اآلن يمكن المعلومات ، جميع ومعالجة  tnessتقييمات اكتمال بمجرد

ما غالباً التمرين. برنامج من العميل مرونة جزء تصميم هي األولى الخطوة تكون أن يجب العميل. تمرين 

هذا يركز وتهدئته. البرنامج إحماء على تطبيقه يمكن والذي المرونة ، تدريب من نوع إلى العمالء يحتاج 

العمالء.مع المختلفة المرونة تقنيات تطبيق وكيفية للمرونة األساسية المفاهيم على الفصل 

-التمدد-

-)(ROMالحركة نطاق -

-التنقلإمكانية -

المرونة؟هي ما
قابلة وغير مقلصة المثال ، سبيل على (الرخوة األنسجة لجميع  )التمددعلى القدرة (التمدد كالمعتاد المرونة

نوع حسب المشترك  ROMتحديد يتم المفصل. من  )(ROMالحركة نطاق بالكمال تسمح التي  )لالنقباض

الرخوة واألنسجة العضالت وتمدد  ، )المفصليالمفصل مقابل والمقبس الكرة المثال ، سبيل على (المفصل 

إذا إال االقتصادي التمدد تحقق لن أنها الرخوة لألنسجة المهمة الخصائص من . )2018Floyd ، (المحيطة 

يطلق ما غالباً والتي المشتركة ، فقط القراءة ذاكرة أنحاء جميع في األمثل الجسدي التحكم على الحفاظ تم 

أثناء التنقل على كبير تأثير لها المرونة . )2017نيومان ، المشتركة ؛  ROM +المرونة (التنقل إمكانية عليها

الديناميكية.الحركة 

-
-

-
-
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ما الحصر ال المثال سبيل على تشمل والتي المرونة ، على تؤثر أن يمكن التي العوامل من العديد هناك

يلي:

الوراثةعلم ◆

النسيجمرونة  )الضام(العضلية اللفافة ◆

بالمفصلالمحيط الجلد أو األوتار تكوين ◆

المشتركالهيكل ◆

المتعارضةالعضالت مجموعات قوة ◆

الجسمتركيب ◆

الجنس ◆

سن ◆

النشاطمستوى ◆

حاليةطبية مشاكل أو سابقة إصابات ◆

)2012al.  et Opar ، ؛ 2012al.  et Blazevich ،(متكررة حركات ◆

فيها يتم التي العملية وهي  ، )الحركةأنماط تغيير (النسبية المرونة تطوير إلى المرونة ضعف يؤدي أن يمكن

 ؛ 2015al.  et Mills ،(الوظيفية الحركات أثناء مقاومة األقل المسار إلى يسعى  )(HMSالبشرية الحركة نظام 

 ، 2016Cruz & Morais( . مع يجلسون الذين األشخاص في النسبية المرونة على البارزة األمثلة أحد يرُى

عضلي ضغط لديهم يكون قد األفراد ألن  )14-1الشكل (الخارجي الدوران في مفرط بشكل أقدامهم وضع 

 & 2017Kozol ، (المناسبة بالميكانيكا القرفصاء ألداء المناسب الكاحل ظهري يمنع الكاحل في محدود 
Rabin( .  نمط ألداء الكاحل عند المطلوبة الظهر كمية تقل خارجياً ، القدمين وتدوير الموقف توسيع خالل من

(مفرط قطني تمديد مع العلوي الكتف ضغط بأداء األشخاص يقوم عندما ثان ٍمثال رؤية يمكن القرفصاء. 
يكون الظهرية للعضلة محدودة تمدد قابلية يمتلكون الذين األفراد . )14-2الشكل ( )المقوسالظهر أسفل 

ونتيجة  ، )الرأسفوق مباشرة الذراعين رفع على القدرة عدم (السهمي الكتف مستوى في انخفاض لديهم 

لهم للسماح القطني الفقري العمود تمديد طريق عن الكتف  ROMفي النقص هذا عن يعوضون لذلك ، 

أيضاً النسبية المرونة تمنع أن يمكن . )2017al.  et Monteiro ،(رأسهم فوق بالكامل الحمل على بالضغط 

.)2018Floyd ، (الحركة أثناء والتقلصات الصحيحة العضالت ألنماط اإليجابي التجنيد من العصبي الجهاز 

-العضليةاللفافة -

-النسبيةالمرونة -

-)(HMSالبشرية الحركة نظام -

...lمع الكتف على اضغط 14-2 الشكلخارجياًمستديرة بأقدام القرفصاء 14-1 الشكل

قمة ⇧

-
-

-



المرونةتدريب في مقدمة 1 الدرسالمرونةتدريب مفاهيم 14 الفصل

الكافية المرونة تنتج المقبولة. الجسدية السيطرة جانب إلى ناعم منديل للجميع التمدد المرونة تتطلب

المثال ، سبيل على (الرئيسية الجسم لمناطق المناسب التنقل المشتركة  ROMمع جنب إلى جنباً 

التمدد لتحقيق مختلفة تقنيات يدمج شامال ًنهجاً المرونة تدريب يتطلب . )والسفليةالعلوية األطراف 

أفضل ، بشكل المرونة تدريب لفهم . )14-1الجدول (الحركة مستويات جميع في الرخوة لألنسجة األمثل 

العصبية والفعالية العضلية ، واالختالالت  ، HMSذلك في بما المهمة ، المفاهيم بعض مراجعة أوال ًيجب 

العضلية.

-ناعممنديل -

المتعددةالمرونة 14-1 الجدول

منطائرةصورةعضلة

حركة

حركة

يملكان يجبسهميدورسيالتيسيموس

سليم

التمدد

للللسماح

سليم

كتف

exion

يملكان يجبأمامي

سليم

التمدد

للللسماح

سليم

كتف

اختطاف

يملكان يجبمستعرض

سليم

التمدد

للللسماح

سليم

خارجي

كتف

دوران

يملكان يجبسهميالفخذيةالرأسين ذات العضلة

سليم

التمدد

للللسماح

المناسبالورك

الركبةإكسيون ،

تمديد

يملكان يجبأمامي

سليم

التمدد

للللسماح

المناسبالورك

التقريب

يملكان يجبمستعرض

سليم

التمدد

للللسماح

المناسبالورك

والركبة

-



داخلي

دوران

يملكان يجبسهميالساقعضلة

سليم

التمدد

للللسماح

سليم

الظهر

الكاحلمن

يملكان يجبأمامي

سليم

التمدد

للللسماح

سليم

انعكاس

عقبي

)الكعبعظم (

يملكان يجبمستعرض

سليم

التمدد

للللسماح

سليم

داخلي

تناوب

الفخذ(الفخذ عظم

)عظم
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-الوضعي التشويه أنماط -البشريةالحركة نظام مراجعة

يمكن والعصبي. العظمي والهيكل العضلي الجهاز من الحركية ، السلسلة باسم أيضاً المعروف  ، HMSيتكون

المثال ، سبيل على (العلوية الحركية السلسلة إقليميتين: سلسلتين إلى للجسم الحركية السلسلة تصنيف 

والقدم ؛ والكاحل والركبة الورك المثال ، سبيل على (السفلية الحركة وسلسلة  )واليدوالمعصم والكوع الكتف 

، 2016al.  et Chu(  . حركية سلسلة أنه على الجسم تصنيف الشد ألخصائي يمكن الحركة ، إلى اإلشارة عند

حجر هي  HMSمكونات من مكون لكل المثلى والوظيفة المحاذاة تعد وسفلية. علوية حركية سالسل أو كاملة 

فإن صحيح ، بشكل يعمل وال محاذي غير  HMSمن أكثر أو واحد جزء كان إذا السليم. التدريب لبرنامج الزاوية 

 2013al.  et ، ؛ 2014Kreiswirth & Cheatham ، (تتطور بها التنبؤ يمكن التي الوظيفي الخلل أنماط 

Sueki( . ضعف إلى تؤدي أن يمكن والتي ، الوضعيالتشويه أنماط باسمهذه الوظيفي الخلل أنماط إلى يشار

.)2010وآخرون ، بيج ( )14-3الشكل (محتملة وإصابة مناسبة ، غير وحركة الموقف ، في 

-العضليالتوازن اختالل -

-القوةالزوجية العالقات -

-العظامحركية -

-الحركةمفاصل -

الوضعيالتشويه أنماط 14-3 الشكل

السالمة إلى االفتقار خالل من  )السيئالديناميكي أو الثابت الموقف (الوضعي التشوه أنماط تمثيل يتم

2013 ، ؛ 2010al.  et Page ،( HMSمكونات من  )أكثرأو (واحد مكون أداء انخفاض عن الناتجة الهيكلية ، 

al.  et Sueki( . الزوجية العالقات تغيير ، العضليالتوازن اختالل إلىالهيكلية السالمة نقص يؤدي أن يمكن

؛ 2017Neumann ،التالي ؛ القسم في جميعها مناقشة تمت (المفصل و العظام حركية وتغييرها القوة

، 2013al. et Sueki( . أن يجب التي الضعيفة الحركة وأنماط الثابتة الوضعية التشوهات من العديد هناك

راجع . )2010al. et Page ،(عمالئهم مع التقييمات إجراء أثناء عليهم التعرف ويجب المتخصصون يدركها 

المتغيرة.الحركة وأنماط الثابتة الوضعية التشوهات تحديد حول المعلومات من لمزيد 12 الفصل 

-
-

-
-

-



البشريةالحركة نظام مراجعة 2 الدرسالمرونةتدريب مفاهيم 14 الفصل

العضالتاختالالت
 )الحدوثعلى التعويض إجبار (النشاط مفرط بعضها يكون حيث  ، )و14-145-4 األشكال (بالمفصل المحيطة العضالت أطوال في تغيرات هي العضلية االختالالت

.)2010al.  et Page ،2005 ؛ وآخرون ، كيندال بالتعويض ؛ يسمح مما (نشط غير يكون قد اآلخر والبعض 

العضليالتوازن اختالل 14-5 شكلالعضالتتوازن 14-4 الشكل

يلي:ما الحصر ال المثال سبيل على تشمل والتي اآلليات ، من متنوعة مجموعة بسبب العضلي التوازن اختالل يحدث أن يمكن

الوضعيةالتشوهات ◆

متكررةحركة ◆

التراكميةالصدمة ◆

العاطفياإلكراه ◆

السيئالتدريب أسلوب ◆

الجسديةالسيطرة ضعف ◆

)2013al. et Sueki ،؛ 2010al. et Page ،(المتحيزة التدريب أنماط ◆

على سلباً االختالالت هذه تؤثر أن يمكن المفصلية. والحركة العظام في وظيفي واختالل تآزرية ، وهيمنة متغير ، متبادل تثبيط إلى العضلية االختالالت تؤدي قد

.)14-6الشكل (اإلصابة إلى تؤدي وربما  HMSلنظام العام األداء 

العضليالتوازن اختالل تأثير 14-6 الشكل
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المتلصصالتقلص
-متبادلتثبيط -

أنه على المتبادل التثبيط تقليل يتم بالحدوث. للحركة تسمح طبيعي بشكل تحدث ظاهرة هي متبادل تثبيط

على . )2013al.  et Floeter ،(خصمها واسترخاء  )الرئيسيالمحرك (الناهضة للعضلة المتزامن االنقباض 

العضدية الرأسين ذات العضلة تتقلص الرأسين ، ذات العضلة تجعيد أثناء الكوع إخراج ألداء المثال ، سبيل 

الحركة.بحدوث للسماح العضدية الرؤوس ثالثية العضلة تسترخي بينما بنشاط الناهضة 

-المتبادل التثبيط تغيير -

-النشاطمفرط -

-خامل-

هذه تصحيح إلى العالج في المتخصصون يهدف أن ويجب  ، HMSفي ضعف هو متبادل تثبيط تغيير لكن،

العصبي الدافع تقليل على الناهضة العضالت تعمل النشاط مفرط عنناتج المتغير المتبادل التثبيط الظاهرة. 

على (النشاط المفرط الورك  exorمركب المثال ، سبيل على . )2010وآخرون ، بيج (الوظيفي مناهضها إلى 

العصبي الدافع يقلل أن شأنه من  )latae fascia tensorالفخذية ، المستقيمة  ، iliopsoasالمثال ، سبيل 

. )2015وآخرون ، ميلز المتوسطة ؛ األلوية و الكبيرة األلوية المثال ، سبيل على (الورك الباسطة مجمع إلى 

هو آخر مثال . خاملاأللويةعضالت تكوين إلى الورك مقدمة في النشاط المفرطة العضالت تؤدي آخر ، بمعنى 

الدافع من تقلل التي  )والصغيرةالكبيرة الصدر عضالت المثال ، سبيل على (الصدر عضالت نشاط فرط 

في . )والسفلياألوسط المنحرف شبه المعينات ، المثال ، سبيل على (الظهر منتصف عضالت إلى العصبي 

منتصف عضالت تصبح أن في  )للكتفمنقلة وهي (النشاط المفرطة الصدر عضالت تتسبب السيناريو ، هذا 

المزدوجة ، العالقات تغيير إلى المتغير المتبادل التثبيط يؤدي نشطة. غير  )للكتفضام عن عبارة وهي (الظهر 

في وظيفي واختالل الجسدي ، التحكم وضعف خاطئة ، حركة أنماط تطوير إلى ويؤدي تآزرية ، هيمنة وينتج 

المفاصل.

-التآزريةالهيمنة -

التآزريةالهيمنة

الضعيف الرئيسي المحرك وظيفة المؤازرون يتولى عندما تحدث عضلية عصبية ظاهرة هي التآزرية الهيمنة

كان إذا المثال ، سبيل على . )2015al.  et Mills ، ؛ 2019Neumann & Camargo ، ناهض ؛ (المثبط أو 

يؤدي مما للورك ، الباسطة لمركب متغير متبادل تثبيط إلى يؤدي فإنه النشاط ، مفرط  exorالورك مجمع 

(الضعيف الورك تمدد عن للتعويض  )الركبةأوتار مجمع (الورك لتمديد المؤازرين إخراج قوة زيادة إلى بدوره 
بشكل القوة إنتاج على قادرة وغير نشطة غير األلوية عضالت كانت إذا آخر ، بمعنى . )2015وآخرون ،  )ميلز

الورك. تمدد أداء في للمساعدة المعتاد من أكثر الركبة ، أوتار مثل أخرى ، عضالت تجنيد اآلن يتم فعال ، 

وإصابة والمفاصل الرخوة األنسجة في خلل إلى تؤدي التي الخاطئة الحركة أنماط هي التآزرية الهيمنة نتيجة 

.)المأبضأوتار سالالت مثل (المطاف نهاية في 

مساعدرمز -

نجم العب لديه محترف سلة كرة فريق تخيل للمساعدة ، الفهم. صعب مفهوماً التآزرية الهيمنة تكون أن يمكن

الفريق. في زمالئه من أفضل شك بال مهاراته للفريق. مدافع وأفضل الفريق هداف هو مايكل مايكل. اسمه 

لنسخته يمكن األساسية. التشكيلة في االحتياطية نسخته إدخال وتم كاحله في أصيب مايكل أن تخيل اآلن ، 

والتسديد ، المراوغة ، المثال ، سبيل على (بها القيام مايكل يستطيع التي األشياء كل تفعل أن االحتياطية 

اإلنسان جسم يعمل سلة. كرة أفضل يلعب وال منتجاً ليس الفريق فإن وبالتالي ، كذلك. ليس ولكن  ، )والدفاع

الباسطة إلى العصبي الدافع تقليل إلى النشاط المفرط الورك نشاط أدى إذا المثال ، سبيل على مماثلة. بطريقة 

المثبطة. األلوية أجل من  "الركودالتقاط " )الركبةأوتار (التآزرية العضالت على فيجب  ، )األلويةمجمع (الورك 

ومع الورك. تمديد حركات ألداء األلوية مجمع محل لتحل البداية تشكيلة في الركبة أوتار إدخال تم أخرى، بعبارة 

الوظيفية.المهام أثناء الورك تمديد ألداء األلوية مجمع مثل جيداً مجهزة ليست الركبة أوتار فإن ذلك ، 

-
-

-
-

-
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و  D ARTHROKINEMATICالخلل
OSTEOKINEMATIC

-المتغيرةالتوتر طول عالقة -

تشير أخرى ، بعبارة فقط. القراءة ذاكرة خالل من والمفاصل العظام تحرك كيفية العظمية الحركة علم يصف

أو االختطاف ، أو التمديد ، أو  ، exionمثل رؤيتها ، يمكننا التي المفاصل حركات إلى العظمية الحركة 

الحركة يصف  Arthrokinematics. )14-7الشكل ( )2017Neumann ، (الجسم أجزاء دوران أو التقريب ، 

(واالنزالق واالنزالق االلتفاف المفصلية: للحركة رئيسية مفصلية حركات ثالث هناك المفصل. أسطح على 
المشتركة.االقتراحات هذه لمراجعة 5 الفصل إلى الرجوع . )14-8الشكل ( )2017نيومان ، 

-العضليةالعصبية الكفاءة -

العظميةالحركات على أمثلة 14-7 الشكل

...مالحركة مفصلي على أمثلة 14-8 الشكل

سطح وحركة المزدوجة ، والعالقات ، التوترطول عالقات تغيير المفصل حركة تغير سبب يكون أن يمكن

(للمفصل فقط القراءة ذاكرة خالل من مؤقتة حركة لتحقيق الحركة. ضعف إلى يؤدي مما الضعيفة ، المفصل 
األنسجة ومرونة  )المفاصلحركيات (المفصل سطح على جيدة حركة هناك تكون أن يجب  ، )العظميةالحركة 

(المفرط الركبة أروح وضع ويظهر واحدة ساق على القرفصاء بتمرين العميل يقوم المثال ، سبيل على الرخوة. 
مما خاطئ ، بشكل العميل ركبة مفصل وضع تم الحركة. من الغريبة المرحلة أثناء  )الداخلإلى الركبة تتحرك 

واإلجهاد الركبة ، مفصل في  ROMانخفاض هذا عن ينتج سليم. بشكل التحرك من المفصل سطح يمنع 

حيث الكاحل أو الورك في المحتملة والتعويضات المحتمل ، العضلي التوازن واختالل المفرط ، الحيوي 

 .2014al ،(لإلصابة خطر عامل التمارين في السيئ الشكل يكون أن يمكن بنجاح. الحركة أداء العميل يحاول 

et Dill 2016 ،؛Hart & Slater(.

العضليةالعصبية الكفاءة ضعف

القوة وتقليل القوة إلنتاج الصحيحة العضالت تجنيد على العصبي الجهاز قدرة هي العضلي العصبي االنتعاش

؛ 2015al. et Arãgao ،(الثالثة الحركة مستويات جميع في الجسم لبنية الديناميكي االستقرار وتحقيق 

، 2008al. et David(.

-
-
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 )الناهضة(العريضة الظهرية العضلة تكون أن يجب أسفل ، إلى منسد تمرين إجراء عند المثال ، سبيل على
الدوران  )المؤازرة(المعينات تؤدي بينما الداخلي ، والدوران والتقريب ، الكتف ، تمديد تسريع على قادرة 

يعمل أن  )المثبتات(المدور العضلي الجهاز على يجب نفسه ، الوقت في . )الكتفشفرات (للكتف السفلي 

بشكل العضالت هذه تعمل لم إذا الحركة. خالل ديناميكياً  )الكتف(العضدي الحقاني المفصل استقرار على 

حركة وتغيير العضالت في اختالالت إلى يؤدي مما تعويضات ، ذلك على يترتب فقد  ، )قسريان(معاً جماعي 

بالمرونة األفراد يتمتع أن يجب المثلى ، العضلية العصبية بالفعالية للسماح محتملة. وإصابة المفصل 

بفعالية ،اليومية األنشطة ألداء الالزمة الحركة بحرية يسمح هذا الثالثة. الحركة مستويات جميع في المناسبة 

-العضليةالمغازل -

-المركزيالعصبي الجهاز -

-تمتدالفعل رد -

الميكانيكية المستقبالت وأن المبدأ ، هذا وراء المسيطر العامل هو العصبي الجهاز أن نالحظ أن المهم من

مغازل تساعد التحديد ، وجه على - واألوتار العضالت في الموجودة  )الحسيةالمستقبالت أو (المحددة 

توازنها.عدم أو العضالت توازن تحديد في جولجي وأوتار العضالت 

العضالتمغازل

للنخاع موازية تقع التي المجهرية األوتار من ويتكون للعضلة رئيسي حسي عضو هو العضلية المغازل ال

الطول تغير  )معدل(وسرعة العضالت طول في التغير العضلي المغزل يسجل العضلة ، شد عند العضلي. 

العضلي المغزل وظيفة تتمثل . )2018فلويد ، ( )(CNSالمركزي العصبي الجهاز إلىالمعلومات هذه ويرسل 

. )14-9الشكل (ريكس تمتد التفاعلهذا يسمى كبيرة. بسرعة أو كثيراً العضالت تمدد منع في المساعدة في 

يساعد العضالت. تقلص أو التمدد قوة زادت العضالت ، طول في المفاجئ التغيير زاد كلما وبالتالي ، 

.)2019al.  et Kenney ،(اإلصابة من الجسم ويحمي العضالت تماسك على الحفاظ في العضلي المغزل 

ريكستمتد 14-9 الشكل

-
-

-
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غولجيوتر أعضاء
-)(GTOجولجي وتر عضو -

إن . )الوتريةالعضلية الوصلة (الوتر مع العضلة فيها تلتقي التي النقطة داخل يقع  )(GTOجولجي وتر عضو ال

GTO  2019 ،(التوتر تغير  )معدل(وسرعة العضلي التوتر في للتغيرات حساسal.  et Kenney 2017 ،  ؛

Neumann( ) ينشط عندما . )14-10الشكلGTO ،  المركزي ، العصبي الجهاز إلى المعلومات يرسل فإنه

الموجودة (العضلية للمغازل مثبطاً عمالً  GTOلـ المطول التحفيز يوفر العضالت. استرخاء في يتسبب مما 

النبضات تكون عندما ويحدث المنشأ ذاتي تثبيط العضليالعصبي التفاعل هذا يسمى . )العضلةنفس داخل 

. )2019al.  et Kenney ،(العضالت تقلص تسبب التي النبضات من أكبر التوتر تستشعر التي العصبية 

اإلصابة.إلى يؤدي قد مما مفرط ، ضغط تحت العضالت وضع  GTOيمنع 

-المنشأذاتي تثبيط -

معرفتكامتد -

عوامل:عدة إلى دائماً المشتركة  ROMفي التحسينات ترجع

)الثباتأو االمتثال على تؤثر التي واألوتار العضالت عوامل (الميكانيكية ◆
ء)االسترخاعلى العضالت لمساعدة المركزي العصبي الجهاز تثبيط (عصبي ◆
)التمددتحمل (فسيولوجية نفسية- ◆

ريكستمتد 14-10 الشكل

-
-
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-الفعلرد إطالة -للمرونةالعلمية المبادئ

يسمىهذا بالتمدد. للعضلة تسمح التي العصبية الفعل ردود من سلسلة هناك العضالت ، إطالة يتم عندما

للعضالت تسلسل هناك ديناميكياً ، الجسم يتحرك عندما أيضاً ، . )2019وآخرون ، كيني (الفعل رد إطالة 

. )لهاالمضادة العضلة ترتخي واحدة ، عضلة تنقبض عندما المثال ، سبيل على (ومثبطة نشطة تكون التي 

)2019al.  et Kenney ، ؛ 2018Floyd ، (سابقاً مناقشته تمت كما المتبادل التثبيط التسلسل هذا يسمى 
بشكل إجراؤها يتم التي الشديدة المرونة تمارين في تشارك ألنها لفهمها مهمة الفسيولوجية التفاعالت هذه . 

العمالء.مع شائع 

-ثابتتمدد -

المطولالفعل رد

يظهر األحيان ، من كثير في التمدد. عند العضالت بها تمر التي االستجابات من سلسلة هو المطول الفعل رد

هي اإلطالة الفعل رد مناطق في الخطوات محددة. زمنية لفترة بها واالحتفاظ العضالت شد عند التفاعل هذا 

تنشيط يتم  )2(العضلة ؛ طول تغير العضلي المغزل ويستشعر  ، )شدهاأو (العضالت إطالة يتم  )1(يلي: كما 

طويلة ، لفترة الوضع هذا في مثبتة العضالت ألن نظراً  )3(العضالت ؛ تقلص إلى يؤدي مما التمدد ريكس 

يرُى ما غالباً . )14-11الشكل (استرخاء استجابة إلى يؤدي مما ينخفض   العضلي المغزل حلقة تردد فإن 

العضلي.المغزل لتجاوز يكفي بما طويلة تكون ما عادة ًالساكنة التمددات ألن ثابت تمتد معاإلطالة تفاعل 

الفعلرد إطالة 14-11 الشكل

الطائفيوالتمدد التثبيط

المتبادل التثبيط يحدث حين في اإلنسان ، حركة مع يحدث طبيعي عصبي تفاعل هو المتبادل التثبيط

يكون ما غالباً للتمدد ، . )2019al.  et Kenney ،(المضاد النشاط مفرطة ناهضة عضلة تثبط عندما المتغير 

النشط التمدد مثل الحركة ، على تنطوي التي الشديدة االمتدادات في متورطاً المتبادل التثبيط 

مناقشتها ستتم والتي المرونة ، لتعزيز مضاد وتثبيط ناهض تنشيط من االمتدادات تستفيد والديناميكي. 

الفصل.هذا في الحقاً والديناميكية النشطة التمدد أقسام في التفصيل من بمزيد 

مساعدرمز -

من العضالت لحماية اآلليات من العديد لديه العضلي العصبي الجهاز أن الشد اختصاصي يدرك أن يجب

أن يمكن كثافة. األكثر العضالت مجموعات بين المتزامن العضالت بتقلص والسماح التمدد في اإلفراط 

يسمح شدها. أو عضالتنا بإطالة اإلطالة فعل رد يسمح المفرط. اإلجهاد من العضلة الريكس تمدد يحمي 

من المختلفة األنواع تتضمن المرغوبة. الحركة ألداء متزامنة أنماط في بالعمل لعضالتنا المتبادل التثبيط 

التفاعالت.هذه والديناميكي ، والنشط الساكن التمدد مثل التمدد ، 

-
-
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-الزائدنمط -المرونةعلى للتدريب العلمية المسوغات

-التراكميةاإلصابة دورة -

. التراكميةاإلصابة دورة ال و الزائد نمط المرونة: تدريب تنفيذ إلى الحاجة يدعمان محتمالن عامالن هناك

ضعف إلى تؤدي المنزل أو العمل في متكررة بمهام يقومون عمالء لديك يكون أن المألوف غير من ليس 

المرونة قرارات تصحيح في المساعدة في رئيسياً دوراً  tnessأخصائي يلعب المحتملة. واإلصابة المرونة 

التراكمية.اإلصابة ومخاطر للنمط الزائد الحمل مخاطر حول العميل وتثقيف 

الزائدنمط
للنمط. الزائد الحمل بسبب غالباً تحدث والتي المجتمع ، في ومنتشرة شائعة العضلية االختالالت أصبحت

طويلة ، لمسافات والجري البيسبول ، رمي مثل الحركة ، نمط نفس باستمرار للنمط الزائد الحمل يكرر 

 & 2019Padayachy ، (الجسم على طبيعية غير ضغوطاً تضع الوقت مرور مع والتي محددة ، ومهن 
Lamprecht 2019 ، ؛al.  et McDonald ؛ et Sugimoto  ، األلعاب صالة أعضاء أيضاً هناك . )2019آل

غير ضغوط ووضع الحمل زيادة إلى يؤدي قد مما متكرر ، بشكل الروتين نفس على يتدربون الذين الرياضية 

المثال ، سبيل على بالتمرين. مباشرة بالضرورة مرتبطاً للنمط الزائد الحمل يكون ال قد الجسم. على طبيعية 

عرضة اليوم طوال والتحميل الرفع في خاص بشكل متكررة مهنة لديه الذي التحميل رصيف موظف يكون 

أيضاً معرضون الحركة أنماط نفس يكررون الذين البناء وعمال التجميع ، خط المصنع ، للنمط. الزائد للحمل 

(متكرراً ضغطاً يعد الكمبيوتر على العمل أثناء الوقت من طويلة لفترات الجلوس حتى الزائد. الحمل لنمط 
، 2013al.  et Verhagen(.

التراكميةاإلصابة دورة
في واإلفراط المتكررة والحركات السيئ الوضع أن الطبيعي العالج أخصائي يفهم أن الضروري من

أن يمكن . )2017والغدير ، إقبال (اإلنسان لجسم الضام النسيج في خلل إلى تؤدي أن يمكن االستخدام 

(التراكميةاإلصابة دورة تسمىالجسم قبل من إصالح واستجابة إصابة إلى النهاية في االختالالت هذه تؤدي 
.)2017والغدير ، إقبال ( )14-12الشكل 

التراكميةاإلصابة دورة 14-12 الشكل

إلى تؤدي أنها يعُتقد السيئ ، الوضع من طويلة فترات مثل المتكررة ، الحركات أن فكرة الحالية النظرية تدعم

وقائية ، آلية تبدأ التي لأللم الجسم استجابة تنشيط إلى بدوره االستنشاق يؤدي وااللتهاب. األنسجة إصابة 

ربلة في تقلصات مثل ليست العضلية التشنجات هذه عضلياً. تشنجاً ويسبب العضالت توتر من يزيد مما 

الساق.

-
-
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سبيل على (األلم مستقبالت و واألنسجة المركزي العصبي للجهاز الميكانيكية المستقبالت نشاط زيادة

جفري ، (التوتر أو التشنج من نوعاً جوهرها ، في تخلق ، المصابة المنطقة في  )األلممستقبالت المثال ، 

الشكل (العضلية اللفافة أنسجة داخل بالتشكل االلتصاقات تبدأ قد المجهري ، للتشنج نتيجة . )2014

(الرخوة لألنسجة الطبيعية الحركة من تقلل مرنة وغير ضعيفة مصفوفة االلتصاقات هذه تشكل . )13-14
واختالل والزوج ، القوة بين متغيرة وعالقات متغيرة ، وطول توتر عالقات هي والنتيجة . )2017المال ، 

تبدأ فقد رادع ، دون االلتصاقات هذه ترُكت إذا . )2014al. et Zhuang ،؛ 2014Jafri ،(مشترك وظيفي 

.ديفيسقانون خاللمن تتضح التي الرخوة األنسجة في هيكلية تغييرات تشكيل في 

-Nociceptors-

-ديفيسقانون -

-الكوالجينمصفوفة -

العضليةاللفافة التصاقات 14-13 الشكل

 & 2017Humphrey ، (اإلجهاد خطوط مع تتماشى سوف الرخوة األنسجة أن على ديفيس قانون ينص
Cyron 2002 ،  ؛Maluf & Mueller( . أباستخدام نفسها بناء يعيد أو الرخوة األنسجة تشكيل يعيد

تحفيز يتم لم إذا العضلة. عضالت اتجاه نفس في وليس عشوائية بطريقة يتشكل الكوالجين مصفوفة 

حركة يمنع حاجز بمثابة تكون قد الضامة األنسجة هذه فإن والتوسيع ، واإلطالة ، بالحركة ، الليفية العضلة 

إقبال (نسبية مرونة ويسبب الطبيعية األنسجة حركة في تغييرات حدوث إلى هذا يؤدي الرخوة. األنسجة 

.)2017والغدير ، 

المرونةتقنيات
من متنوعة لمجموعة استخدامه يتم التدريب. برامج لجميع رئيسياً مكوناً المرونة على التدريب يعد

تمدد وتحسين للمفاصل ، فقط القراءة ذاكرة وزيادة العضلية ، االختالالت تصحيح ذلك في بما األسباب ، 

العديد هناك . )2019al.  et Kenney ، ؛ 2018Floyd ، (العضلي العصبي االنتعاش وتحسين العضالت ، 

والتمدد الساكن ، والتمدد الذاتية ، العضلية اللفافة تقنيات ذلك في بما المرونة ، على التدريب أنواع من 

تعزيز على المرونة تدريب تركيز ينصب تمرين. نظام في جميعاً دمجها ويمكن الديناميكي ، والتمدد النشط ، 

عملية أثناء النشاط مفرطة أنها وجد التي األنسجة تلك في المشتركة فقط القراءة وذاكرة األنسجة تمدد 

التقييم.

-
-

-
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معرفتكامتد -

أو النشاط مفرطة معينة عضالت تصبح حيث محددة عضلية مجموعات داخل العضالت في اختالالت إلى والصدمات الزائد ، والنمط السيئة ، الوضعية تؤدي أن يمكن

الحوض مع المثال ، سبيل على التقوية. إلى النشطة غير العضالت تحتاج قد بينما المرونة ، تمارين أنواع لبعض النشاط المفرطة العضالت تخضع أن يجب نشطة. غير 

إلى الحقاً يؤدي مما األمامي ، الحوض دوران تكوين في الخارجي الورك نشاط في اإلفراط يساعد السفلية ، المتصالبة متالزمة في يالُحظ ما غالباً والذي لألمام ، المستدير 

حالتها بسبب الخارجية الورك عضالت شد يجب ذلك ، من بدال ًبالفعل. مشدود وضع في ألنها الشد إلى الركبة أوتار تحتاج ال الحالة ، هذه في المأبض. أوتار مجمع إطالة 

.)2010وآخرون ، بيج (النشاط المفرطة 
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-الذاتية العضلية اللفافة تقنيات -الذاتيةالعضلية اللفافة تقنيات

هو شيوعاً األكثر يكون ربما والعمالء.  tnessلمحترفي متاح الذاتية العضلية اللفافة تقنيات العديد هناك

)14-15الشكل (محمولة بكرة أو  ، )14-14الشكل (رغوية أسطوانة باستخدام  )(SMRللعضالت الذاتي التدحرج 
شيوعاً األكثر هي الرغوية األسطوانة أن يبدو  . )2018al.  et Cheatham ،( )14-16الشكل (تدليك كرة أو  ، 

الرغوة بكرات وتأتي  ، )2018al.  et Cheatham ، ؛ 2019Cheatham (والعاملين الطبيين المهنيين بين 

والكثافات.واألحجام األشكال من العديد في 

RumbleRoller®الرغوية األسطوانة 14-14 الشكل

باليدالمحمولة األسطوانة 14-15 الشكل

RumbleRoller®التدليك كرة 14-16 الشكل

-
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واستجابة ميكانيكية استجابة تنتج قد والتي ، اللفافةنظام و العصبي الجهاز على العضلية اللفافة دحرجة يركز

تنشيط طريق عن والمحيطة المحلية األنسجة في واأللم األنسجة استرخاء إلى تؤدي عصبية فيزيولوجية 

.)2018al.  et Young ، ؛ 2018al.  et Grabow ،(المركزي العصبي للجهاز الحسية المسارات 

-اللفافةنظام -

-الميكانيكيالتأثير -

طريق عن المحلية العضلية اللفافة إرخاء إلى المباشر األسطوانة ضغط يؤدي قد ، ميكانيكيتأثير إلى بالنسبة

2016 ،  ؛ 2014al.  et Jay ،(العضلية الليفية وااللتصاقات القيود وتقليل المحلي الدم تدفق زيادة 

Beardsley & Kelly( . إلى المباشر األسطوانة ضغط يؤدي قد ، العصبيةالفسيولوجية تأثير إلىبالنسبة

الميكانيكية المستقبالت تحفيز طريق عن والمحيطة المحلية األنسجة في واأللم األنسجة استرخاء 

إلى يؤدي مما المركزي ، العصبي الجهاز إلى مثبطة إشارات المستقبالت هذه ترسل األلم. ومستقبالت 

بواسطة ضغطها يتم التي األنسجة على تؤثر التي األلم ومنع األنسجة استرخاء استجابات من سلسلة 

.)14-17الشكل ( )2018al.  et Young ، ؛ 2015al.  et Aboodarda ،(األسطوانة 

-الفسيولوجيالعصبي التأثير -

العضالتظهور تأخر -

)(DOMSوجع
-

...للمحترفينالذاتية العضلية اللفافة تقنيات 14-17 الشكل

معرفتكامتد -

الحركات خاصة الشاق ، التمرين من ساعة 72 إلى 24 بعد تحدث ما غالباً  )(DOMSالعضالت وجع ظهور تأخر

يشبه العضالت خاليا في خفيف تلف بسبب  DOMSيحدث األطوار. غريب التباطؤ من الكثير على تنطوي التي 

وانخفاض والصالبة ، المقيدة ، والحركة األلم ،  DOMSعالمات تشمل قد األولى. الدرجة من العضالت إجهاد 

ترسل األحيان ، من كثير في . )2018al.  et Hotel ،(األخرى المفاصل في والتعويض العضلية ، القوة قدرة 

من محدد مستوى إلى وترجمتها معالجتها تتم والتي الدماغ ، إلى تصل ألم إشارات المؤلمة العضالت مجموعة 

تحفيز طريق عن لأللم مانعاً تأثيراً يوفر قد العضلي الليفي التدحرج أن الباحثون يفترض الراحة. عدم أو األلم 

تخلق قد الدماغ. إلى الخاصة إشاراتها ترسل التي  ، )الميكانيكيةالمستقبالت مثل (األخرى الحسية المستقبالت 

األلم مستقبالت من المرسلة األلم إشارة تجاوز خالل من  DOMSبـ أقل إحساساً الجديدة اإلشارات هذه 

 ؛2015al.  et Cheatham ،(المؤلمة العضالت في المشاركة 

النسيج أو (الجسم في اللفافي والجهاز العصبي الجهاز على تركز مرونة تقنية هو الذاتي العضلي الليفي اللف

يشار والتي االلتصاق ، على اللطيفة القوة تطبيق خالل من . )العضالتأنسجة ويفصل يحيط الذي اللحمي 

محاذاة إلى  )االلتصاقإلى يؤدي مما (مجمعّ وضع من المرنة العضلة عضالت تغيير يتم بالعقدة ، عرضاً إليها 

الرغوية ، األسطوانة مثل المستخدمة ، األداة من اللطيف الضغط اللفافة. أو العضالت اتجاه مع استقامة أكثر 

األساسية. العضالت توتر ويطلق العضلي المغزل إثارة من ويقلل ذاتياً ، تثبيطاً ويخلق  GTOيحفز سوف 

فيه.المرغوب غير العضلي التوتر من التخلص على للتدليك المماثل اللطيف الضغط يساعد آخر ، بمعنى 

-
-

-
-
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الجدول (ثانية 30 عن تقل ال لمدة البقعة تلك على الضغط على ويحافظ مؤلماً مكاناً يجد أن يجب رغوية ، أسطوانة الشخص يستخدم عندما أنه نالحظ أن المهم من

قبل الذاتية العضلية اللفافة لف يقُترح بوعي. االسترخاء على العميل قدرة على اعتماداً أطول ، وقتاً األمر يستغرق قد االسترخاء. استجابة من سيزيد مما  ، )2-14

عملية أثناء الذاتية العضلية اللفافة دحرجة استخدام يمكن ذلك ، إلى باإلضافة . )2015al.  et Škarabot ،(الساكنة التمدد تقنيات فعالية من يحسن قد ألنه التمدد 

التبريد.

الذاتيةالعضلية اللفافة لف ملخص 14-2 الجدول

التدريبمتغيراتالعملآليةالتمددنوع

مجموعات3-1المنشأذاتي تثبيطالعضليالليفي الذاتي المتداول

ثانية30 لمدة طرية منطقة كل امسك

الرغوةلف تمارين

 :SMRالعجول

تقنية-

الربلة.عضالت طول على تدحرج الساق. ربلة على الضغط لزيادة ويستخدم اختيارياً أمراً األخرى فوق الرجلين إحدى وضع يعتبر

SMR: Peroneals

تقنية-

الركبة.مفصل تدحرج تجنب العضلة. طول على تدحرج الشظايا. على الضغط لزيادة ويستخدم اختياري الساقين تكديس

-
smr Flex  عجولEL3 NASM
01:29

-
peroneal smr Flex EL3 NASM

01:16
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 :SMRالركبةأوتار

تقنية-

الركبة. مفصل تدحرج تجنب العضلة. طول على تدحرج المقابلة. الركبة إخراج ويتم الخلفي ، الفخذ أسفل األسطوانة وجود مع مستقيمة المستهدفة الساق تكون الجلوس ، أثناء

الحساسة.المناطق تحديد في يساعد أن ويمكن التمرين لهذا تقدماً الرغوية األسطوانة من بدال ًالتدليك كرة استخدام يعد 

 :SMRالفخذعضالت

تقنية-

كال (ثنائي بشكل التمرين هذا إجراء يمكن العضلة. طول على تدحرج الرؤوس. الرباعية العضلة تحت وبكرة مستقيمة ركبتيه مع الخشبي اللوح وضع في العميل يكون

الركبة.مفصل تدحرج تجنب . )مرةكل في واحدة ساق (واحد جانب من أو  )الساقين

 :SMRالمقربّات

تقنية-

الركبة.مفصل تدحرج تجنب العضلة. طول دحرجة الداخلي. الفخذ على عمودي بشكل الرغوية األسطوانة وضع يجب صحيح ، بشكل التقنية هذه لتنفيذ

smr Flex EL3 NASMهامستري ...
-

01:16

...q smr Flex EL3 CPT7 NASM
-

01:23

...a smr Flex EL3 CPT7 NASM
-

01:35
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 :SMRالجانبيالفخذ

تقنية-

الجانبي. الفخذ طول على تدحرج الخلفي. الجزء على القدم وضع مع المعاكسين والركبة الورك ثني يتم الجانبي. الفخذ أسفل األسطوانة وجود مع جانبي وضع في العميل يكون

ذلك.من بدال ًمحمولة أسطوانة فاختر هذا ، حدث إذا األفراد. لبعض جداً مؤلماً التمرين هذا يكون قد الركبة. أو الورك مفصل على التدحرج تجنب 

Latae Fascia SMR: Tensor

تقنية-

 )الخارجي(قليال ًوالجانبي األمامي الجزء طول على باللف قم  ، TFLالستهداف الحركة. من الكثير التقنية هذه تتطلب ال لذلك صغيرة ، عضلة هي  )(TFLالتايه الموترية اللفافة
الورك.عظم على التدحرج تجنب . )مباشرةالحوض أسفل (العلوي الفخذ من 

 :SMRالكمثري

تقنية-

إلى قدميك إحدى اعبر الورك. مؤخرة على موضوعة الفوم ، لفة فوق اجلس الكمثري ، الستهداف الحوض. عبر أفقياً تمتد الخلفي الفخذ في صغيرة عضلة هي الكمثري

الورك.عظم على التدحرج تجنب العضلة. على وإياباً ذهاباً يتدحرج المتقاطعة. الرجل فخذ في وانحن المعاكسة الركبة 

...la smr Flex EL3 CPT7 NASM
-

01:47



tfl smr Flex EL3 CPT7 NASM
-

01:01

...p smr Flex EL3 CPT7 NASM
-

01:17

التفاعليالنص إظهار
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 :SMRالصدريالفقري العمود
-الطبيةاالحتياطات -

تقنية-

دعم يختار أن للعميل يمكن الصدري. الفقري العمود طول على ويتدحرج الجسر موضع على العميل يحافظ

للعمود الصدري التمدد الكتساب جيدة تقنية هذه صدره. أمام ذراعيه عقد أو  )موضحهو كما (يديه في رأسه 

.)العنقيالفقري العمود (والرقبة  )القطنيالفقري العمود (الظهر أسفل تدحرج تجنب الفقري. 

 :SMRدورسيالتيسيموس

تقنية-

األقرب الذراع تمديد مع الجوانب أحد من العلوي الجزء على استلق ِالعريضة ، الظهرية العضلة الستهداف

ببطء ولفها  )اإلبطيةالمنطقة (اإلبط منطقة تحت الرغوية األسطوانة ضع ألعلى. وإبهامك الخلفي الجزء إلى 

حساسة.بقعة على التعرف يتم حتى 

االستعمالوموانع االحتياطات
منها أي في التفكير الترقق في المتخصصين على يجب الذاتية ، العضلية اللفافة تقنيات برمجة قبل

في المرونة. لممارسة آمنة غير تكون قد طبية حالة أي هي الطبية االحتياطات موانع. أو الطبية االحتياطات 

آمناً. ليكون للعميل تمرين تعديل على قادراً النفسي العالج أخصائي يكون قد طبي ، احتياطي وجود ظل 

إجراء  )العظاملهشاشة مقدمة (العظام هشاشة من يعاني لعميل الرغوة دحرجة يعتبر المثال ، سبيل على 

الشد العميل يعلم أن الشد أخصائي يختار قد كتعديل ، العظام. إصابة في التسبب لخطر نظراً احترازياً 

قد حيث شاملة ، ليست 14-3 الجدول في المدرجة االحتياطات والذراعين. للساقين والثابت المنخفض 

التدريب اختصاصي على يجب المرونة ، بتمارين التوصية قبل محددين. عمالء مع أخرى احتياطات توجد 

مناسب.تصريح على للحصول المشرف الطبي واألخصائي العميل مع والتواصل الجيد الحكم استخدام 

-
spine t smr Flex EL3 CPT7 NASM

01:40

-
lats smr Flex EL3 CPT7 NASM

01:32

التفاعليالنص إظهار

-
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-موانع-الذاتيةالعضلية اللفافة لتقنيات احتياطات 14-3 الجدول

الطبيةاالحتياطات

الدمضغط ارتفاع

)للسيطرةخاضع (

حملهشاشة

العظميتدحرجاألوردةتوسعالسكريداء

المناطقأو البروز

طبيعيةغير أحاسيس

)خدرالمثال ، سبيل على (

حديثةجراحية عملية أو إصابةللضغطالحساسية

الجسم وضع على القدرة عدم

صحيحبشكل التمرين أداء أو 

كبيرالصغاراألطفال

الفقريالعمود أو الجنف

تشوه

قدالتي األدوية

العميلأحاسيس تغيير

فيبروميالغيا

يستشيره أن المهم فمن القائمة ، في مدرجة غير حالة العميل ذكر إذا شاملة. قائمة ليست لكنها أمثلة ، القائمة هذه تقدم مالحظة:

الذاتية.العضلية اللفافة تقنيات في االنخراط قبل الطبيب 

ينبغي ال فيه. للمشاركة للعميل آمن غير المرونة تمرين من نوع أي تجعل أن شأنها من طبية حاالت هي موانع

بعض أن مالحظة المهم من العميل. سالمة لضمان موانع وجود في الذاتية العضلية اللفافة تقنيات إجراء 

يمكن الدم ، ضغط وارتفاع الحديثة الجراحة أو واإلصابة األوردة ودوالي والسكري الحمل مثل الحاالت ، 

االستعمال موانع . )2018al.  et Cheatham ،(العميل حالة على اعتماداً موانع أو وقائية إما اعتبارها 

 .2018al ،(محددين عمالء مع موجوداً يكون قد اآلخر البعض أن حيث شاملة ليست الفصل هذا في المدرجة 
 et Cheatham( . ، في الذاتية العضلية اللفافة تقنيات في الشروع قبل طبي أخصائي استشارة يجب لذلك

.)14-4الجدول (طبية موانع وجود 

الذاتيةالعضلية اللفافة لتقنيات موانع 14-4 الجدول

طبيةموانع

مفتوحة ، جروح جلدي ، طفح

موضعيةأنسجة بثور ، 

كدمات ،التهاب ،

األورامأو

العميقة،األوردة تجلط

أي(والنقي العظم التهاب

)العظامأنسجة في عدوى

العظامهشاشة

عظمكسر

أي (العظمي العضل التهاب

الداخلفي العظام تكوين 

)عضلينسيج

الدمضغط ارتفاعالخبيثالورم أو السرطان

)منضبطغير (

الكلى أو الكبد أو القلب أمراض

الشديدةأو الحادة 

أو فيروسية (حادة عدوى

أوحمى أو  )بكتيرية

معديةحالة

العصبيةالظروف

فقدان إلى يؤدي مما

تغييرهأو اإلحساس 

الجهازيةالظروفالنزيفاضطرابات

)السكريمرض المثال ، سبيل على (

حديثةإصابة أو جراحة

الضامالنسيج

االضطرابات

الطرفيةالدموية األوعية

المرضأو الالمباالة

الدمويةالدورة أي (

تغير أو الدم تضعف التي األدوية

األحاسيس

-



)اضطراب

علىالمباشر الضغط

أوجراحي موقع

المعدات

التهاب مثل (المزمنة الحاالت

)الروماتويديالمفاصل 
علىالمباشر الضغط

أو الشرايين أو العينين أو الوجه

أو  )الدواليمثل (األوردة 

األعصاب

استشارة(الحمل

)المعالجالطبيب

أوالشديد الجنف

الفقريالعمود تشوه

أوالشديد االنزعاج

العميلبه يشعر ألم

يستشيره أن المهم فمن القائمة ، في مدرجة غير حالة العميل ذكر إذا شاملة. قائمة ليست لكنها أمثلة ، القائمة هذه تقدم مالحظة:

الذاتية.العضلية اللفافة تقنيات في االنخراط قبل الطبيب 



ثابتتمددالخامسالدرسالمرونةتدريب مفاهيم 14 الفصل

-التسامحتمتد -ثابتتمدد

30 عن تقل ال لمدة بالتمدد واإلمساك التوتر نقطة إلى سلبي بشكل العضلة أخذ عملية هو الساكن التمدد

المهن في غالباً يستخدم الذي للتمدد التقليدي الشكل هو هذا . )2011Chaouachi & Behm ، (ثانية 

تثبيت خالل من . )2018al.  et Thomas ،(األطول التمدد وأوقات المنخفضة القوة بين يجمع فهو الحالية. 

االسترخاء. استجابة إلى يؤدي مما مثبطاً العضلي المغزل يصبح طويلة ، لفترة مشدود وضع في العضالت 

في . )2018al.  et Thomas ،( )14-5الجدول (أفضل إطالة فعل رد ويوفر باالسترخاء للعضلة يسمح هذا 

تمتد أكبرلتسهيل العصبي الجهاز داخل الحسية اآلليات من العديد على الساكن التمدد يؤثر قد الواقع ، 

إلى بالتمدد اإلمساك أثناء العدائية العضالت مع التعاقد يؤدي أن يمكن ذلك ، إلى باإلضافة . التسامح

المثال ، سبيل على التمدد. فعالية وتعزيز باالسترخاء لها يسمح مما متبادل ، بشكل العضالت تمدد تثبيط 

األلوية (الباسطة الورك عضالت يتقلص أن للفرد يمكن الركوع ، عند للورك الخارجية اإلطالة تمرين إجراء عند 

لهذه أكبر بإطالة يسمح مما  ، )المستقيمةالفخذ القطنية ، (متبادل بشكل الورك عظام لتثبيط  )الكبيرة

يجب الركبة. أوتار تمدد أداء عند الفخذ عضالت تقلص هو آخر مثال  . )2018al.  et Lempke ،(العضالت 

وصف تم وبعده. النشاط قبل النشاط مفرطة لعضلة العضلي المغزل نشاط لتقليل الساكن التمدد استخدام 

التالي.القسم في المختلفة االستاتيكية التمدد تقنيات 

الثابتالتمدد ملخص 14-5 الجدول

تمرينالعملآليةالتمددنوع

المتغيرات

اعتماداً (المتبادل التثبيط أو   /والتمدد تحملثابتامتداد

)التمددإجراء كيفية على 
مجموعات1-3

امتدادكل امسك

ثانية30 لمدة

-
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معرفتكامتد -

والقوة؟القوة يضعف الساكن التمدد هل

التمدد أن إلى الدراسات من العديد أشارت الرياضي. واألداء القوة على الثابت التمدد بآثار يتعلق فيما الرياضة وعلوم البحث مجتمعات في الجدل من الكثير هناك كان

.)2014وآخرون ، حداد (الرياضية المنافسة أو التمرين قبل التقنية هذه بتجنب ويوصي والقوة القوة يضعف الساكن 

بشكل صحيح هذا االسترخاء. استجابة بسبب مؤقتاً العضلية القوة إضعاف إلى ومعزول ، حاد بشكل إجراؤه عند الساكن ، التمدد يؤدي أن يمكن كثب ، عن البحث إلى بالنظر

أقصى بذل قبل إجراؤه يتم الذي للتمرين الوحيد الشكل وهي  )واآلخرالحين بين (حادة بطريقة إجراؤها ويتم  )أكثرأو دقيقتان (طويلة لفترات اإلطالة تمارين إجراء عند خاص 

.)القفزأو الركض (جهد 

2016 ،(الرياضي األداء تضعف ال ديناميكية ، أنشطة وتتبعها  )تمرينكل قبل متضمنة (مزمنة بطريقة أقل أو ثانية 30 لمدة إجرائها عند الثابتة ، التمديدات فإن ذلك ، ومع

al.  et Behm 2012 ،  ؛Blazevich & Kay ؛ et Reid  ، 2018آل(.

التوصيات.بعض يلي فيما العضالت. في خلالً أو  ROMفي محدوداً اضطراباً األفراد يظُهر عندما خاصة ًثابت ، تمدد بإجراء  NASMتوصي النحو ، هذا على

ثابت:تمتد

ثانية30 لمدة يستمر أن يجب ◆

التقييمعملية أثناء النشاط مفرطة أنها تحديد تم التي العضالت على فقط يستخدم ◆

الحركيةالعصبية الخاليا استثارة الستعادة الديناميكي ، التمدد أو الكثافة منخفضة والتوازن األساسية التمارين مثل إضافية ، إحماء ببروتوكوالت متبوعاً ◆

ثابتةتمددات

الثابتةالمعدة عضلة تمدد

تقنية-

عضلة في بشد تشعر حتى لألمام الوزن حرك يرتفع. الكعب تدع ال األرض. على الخلفية القدم إبقاء من تأكد مستقيم. بشكل لألمام القدمين كال توجيه مع اندفع وضع في قف

الخلفية.الربلة 



التفاعليالنص إظهار
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الثابتالنعل تمدد

تقنية-

الوزن حرك يرتفع. الكعب تدع ال األرض. على الخلفية القدم إبقاء من تأكد قليال.ً ممدودة الخلفية والركبة مستقيم بشكل لألمام القدمين كال توجيه مع اندفاع وضع في قف

الخلفية.الربلة عضلة في بشد تشعر حتى لألمام 

90/90الثابت الركبة أوتار تمدد

تقنية-

حتى المستهدفة الساق افرد الخلفي. الجزء وعلى مستقيمة المعاكسة والساق  )المستهدفةالرجل (درجة 90 بمقدار ممدوداً الوركين أحد يكون بحيث ظهرك على استلق

شديداً.إزعاجاً أو ألماً التمدد يسبب أال يجب عصابة. أو حبل استخدام يقُترح الركبة. أوتار في خفيف بتمدد تشعر 

-
Flex EL3 CPT7 NASMثابت ...

00:46

-
Flex EL3 CPT7 NASMثابت ...

00:37
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الثابتةالمستلقية الرأسين ذات العضلة تمدد

تقنية-

الساق بتقريب قم ذلك ، بعد الخلفي. الجزء وعلى مستقيمة المعاكسة والساق  )المستهدفةالرجل (درجة 90 بمقدار ممدوداً الوركين أحد يكون بحيث ظهرك على استلق

هذا أثناء األرض على الكتفين كال على حافظ شديداً. إزعاجاً أو ألماً التمدد يسبب أال يجب الجانبية. الركبة أوتار في خفيف بتمدد تشعر حتى الركبة ومد الجسم عبر المستهدفة 

الممدودة.الرجل تجاه الجذع تدوير تجنب االمتداد. 

الثابتةالدائمة الرأسين ذات العضلة تمدد

تقنية-

في ببطء الجذع بتدوير وقم معاً ، اليدين بتثبيت قم ذلك ، بعد داخلياً. مدور وضع في الصندوق فوق واحدة ساق ضع التمدد. هذا ألداء منخفضة خطوة أو صندوقاً استخدم

الجانبي.الركبة اوتار على يؤكد التمدد هذا الورك. ارتفاع فوق الممدودة الساق رفع يلزم ال المعاكس. االتجاه 

Flex EL3 CPT7 NASMثابت ...
-

00:39

Flex EL3 CPT7 NASMثابت ...
-

00:49
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التمدديجلس الكرة ثابت

تقنية-

التمدد.هذا إجراء عند البطن واسحب للخلف الحوض بتدوير قم الداخلية. الفخذ منطقة في بالتمدد تشعر حتى جانبي اندفع وضع في ثبات كرة على اجلس

الثابتالثابت الموصل تمدد

تقنية-

الحوض بتدوير قم المستهدفة. للساق الداخلي الفخذ في بالتمدد تشعر حتى  )الجانبياالندفاع وضع (واحد جانب إلى الوزن بتحويل وقم رجليك مباعدة مع قف

التمدد.هذا إجراء عند البطن واسحب للخلف 

Stretch Magnus Adductor Static

قمة ⇧



تقنية-

بالتمدد.تشعر حتى مفرط بشكل الفقري العمود تقريب دون مريح وضع إلى ألسفل بالوصول قم بليو ، صندوق أو مقعد على واحدة بقدم الوقوف أثناء

Flex EL3 CPT7 NASMثابت ...
-

00:54

Flex EL3 CPT7 NASMثابت ...
-

00:52

Flex EL3 CPT7 NASMثابت ...
-

00:52
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الثابتالثابت  TFLتمدد

تقنية-

عضالت شد للخلف. الحوض بتدوير وقم السرة ، واسحب خارجياً ، الخلفية القدم بتدوير قم مستقيمة. الخلفية والساق قليال ًاألمامية الساق ثني مع متعرج وضع في قف

هو كما الجانبي االنحناء وضع امسك الحوض. وضع على الحفاظ مع اآلخر الجانب إلى ثم ألعلى  )الخلفيةالرجل جانب نفس على (الذراع ارفع كتقدم ، الجانب. من األلوية 

موضح.

تمتدالورك ثابت الركوع

قمة ⇧



تقنية-

جانب نفس على (الذراع ارفع كتقدم ، الجانب. من األلوية عضالت شد للخلف. الحوض بتدوير وقم السرة ارسم درجة. 90 بزاوية محدثة والخلفية األمامية الساقين مع الركوع

قم  ، TFLعلى للتأكيد موضح. هو كما للخلف ببطء بالتدوير وقم الجانبي االنحناء وضع امسك الحوض. وضع على الحفاظ مع اآلخر الجانب إلى ثم ألعلى  )الخلفيةالرجل 

داخلياً.الخلفية الساق بتدوير قم القطنية ، العضالت على للتأكيد بينما خارجياً ، الخلفية الساق بتدوير 

-
Flex EL3 CPT7 NASMثابت ...

00:55

-
Flex EL3 CPT7 NASMثابت ...

01:20

التفاعليالنص إظهار

قمة ⇧



ثابتتمدد الخامس الدرسالمرونةتدريب مفاهيم 14 الفصل

Piriformis Supine Staticتمدد

تقنية-

المقابل.الكتف نحو الركبة دفع مع محايد وضع في الظهر انخفاض على حافظ المستقيمة. المقابلة الرجل على واحدة ساق وعبر مستلقاً استلق

الثابتالشوكي الحبل شد تمدد

تقنية-

عند اليسار إلى بالتدوير قم اليسرى. الساق فوق اليمنى الساق عبور عند اليمين إلى الجذع بتدوير قم مستقيمة. المعاكسة والركبة األخرى على متقاطعة واحدة ساق مع اجلس

اليمنى.الساق فوق اليسرى الساق عبور 

Stretch Dorsi Latissimusالثابتة الكرة

تقنية-

عند البطن عضالت واسحب السماء ، نحو ألعلى اإلبهام ووجه للخلف ، الحوض بتدوير قم بالتمدد. تشعر حتى لألمام وتدحرج ثبات كرة فوق ذراعاً ضع الرباعي ، الوضع في

التمدد.هذا أداء 

-
Flex EL3 CPT7 NASMثابت ...

00:42

-
Flex EL3 CPT7 NASMثابت ...

00:38

-
Flex EL3 NASMال ثابتة كرة ...

00:58





ثابتتمدد الخامس الدرسالمرونةتدريب مفاهيم 14 الفصل

الثابتالصدر تمدد

تقنية-

التمدد.هذا أثناء  )الكتفينهز (بالرفع للكتفين تسمح ال األمامية. والصدر الكتف منطقة في بالتمدد تشعر حتى لألمام وانحن للذراع ، 90 /90وضع في واحدة بذراع الوقوف

تمتد Scalene  /منحرفشبه أعلي ثابت

تقنية-

التمدد.هذا أثناء كتفيه لتهز الكتفين أو لألمام باالنتقال للذقن تسمح ال الكتف. نفس باتجاه جانبي بشكل وخرج واحدة بيد الرأس من العلوي الجزء أمسك

-
Flex EL3 CPT7 NASMثابت ...

01:33

-
Flex EL3 CPT7 NASMثابت ...

00:55



التفاعليالنص إظهار



ثابتتمدد الخامس الدرسالمرونةتدريب مفاهيم 14 الفصل

Stretch Scapulae Levator Static

تقنية-

تسمح ال موضح. هو كما  )اإلبط(اإلبط منطقة في للنظر قليال ًالرأس بتدوير قم ذلك ، بعد الكتف. نفس باتجاه جانبي بشكل وخرج واحدة بيد الرأس من العلوي الجزء أمسك

التمدد.هذا أثناء كتفيه لتهز الكتفين أو لألمام باالنتقال للذقن 

Static Sternocleidomastoidتمدد

تقنية-

التوتر درجة إلى التمدد هذا بإجراء قم موضح. هو كما وبعيداً ألعلى الرأس بتدوير قم الكتف. نفس باتجاه جانبي بشكل وخرج واحدة بيد الرأس من العلوي الجزء أمسك

التمدد.هذا أثناء كتفيه لتهز الكتفين أو لألمام باالنتقال للذقن تسمح ال فقط. الخفيف 

حرج-

إذااإلرهاق يحدث أن يمكن العضالت. إرهاق عدم على حريصاً الشد اختصاصي يكون أن يجب اإلطالة ، تمرين أثناء العمالء مساعدة عند



على المفرطة لإلطالة العامة العالمات تشمل والمفاصل. األنسجة إصابة إلى العنيف التمدد يؤدي أن يمكن الفسيولوجية. حدودهما وراء ما إلى والمفاصل العضالت أخذ يتم

3(و المصابة ، المنطقة في التهاب أو  )تورم(وذمة  )2(التمدد ، بعد ساعة 24 من ألكثر يستمر الذي العضالت وجع أو طويلة لفترات المفاصل آالم  )1(الحصر ال المثال سبيل 

أو المفاصل في مسبقاً موجودة أو حالية إصابة من يعانون الذين العمالء مع المرونة تمارين إجراء عند الحذر توخي يجب التمدد. أثناء ألم مفرطة مفاصل أو عضالت  )

العضالت.

-
...l static Flex EL3 CPT7 NASM

01:00

-
Flex EL3 CPT7 NASMثابت ...

01:03

التفاعليالنص إظهار



النشطالتمددالسادسالدرسالمرونةتدريب مفاهيم 14 الفصل

-النشطالتمدد -النشطالتمدد

(فقط القراءة ذاكرة إلى ديناميكياً المفصل لتحريك ومؤازرات ناهضات استخدام عملية هي النشط التمدد
، 2015al.  et Santana-Vernetta( . مما الحركية ، العصبية الخاليا استثارة من التمدد من الشكل هذا يزيد

مثاال ًالنشط المأبض أوتار تمدد يعد . )2019al.  et Kenney ،(العضالت لتمدد متبادل تثبيط إلى يؤدي 

يزيد أوال ً، بطريقتين. الركبة أوتار شد يعزز هذا الركبة. الرباعية الفخذ عضالت تمد النشط. التمدد على جيداً 

وإثارة العصبي الدافع انخفاض (متبادل تثبيط في الرباعية العضلة تقلص يتسبب ثانياً ، الركبة. أوتار طول من 

. )2015al.  et Santana-Vernetta ،(باالستطالة لها يسمح مما المأبض ، أوتار لمركب  )العضليالمغزل 

الكثافة. عالية التمرينات أو الرياضية المنافسة قبل الحال هو كما النشاط ، قبل لإلحماء النشط التمدد يقُترح 

العضلية اللفافة تقنيات بعد النشط التمدد إجراء يجب العضالت ، في اختالالت من يعاني الفرد كان إذا 

من إجراء يتم عادة ، التقييم. عملية أثناء النشاط مفرطة أنها على تحديدها تم التي للعضالت الساكن والتمدد 

وصف تم . )14-6الجدول (منها لكل ثانية 1-2 لمدة بها االحتفاظ ويتم امتداد لكل تكرار عمليات 10 إلى 5 

التالي.القسم في النشط العزل تقنيات لمختلف التفصيلية التفسيرات 

النشطالتمدد ملخص 14-6 الجدول

مننوع

تمتد

آلية

عمل

التدريبمتغيرات

نشيط

تمتد

متبادل

كبت

مجموعات1-3

5-10 لمدة ذلك وكرر ثانية 1-2 لمدة تمرين كل في استمر

مرات

مساعدرمز -

فإن ذلك ، ومع الحركة. وأنماط الجسم وضع نفس والنشطة الثابتة التمدد تمارين تتطلب ما عادة ً

النشطة التمديدات تتطلب بينما ثانية ، 30 لمدة تمدد بكل اإلمساك تتضمن الثابتة التمديدات 

التمدد اعتبار يمكن مرات. 10 إلى 5 لمدة الحركة وتكرار فقط ثانيتين إلى ثانية لمدة بالتمدد االحتفاظ 

الساكن.التمدد من تطوراً النشط 

نشطةتمددات

النشطةالمعدة عضلة تمدد

-



تقنية-

والتأرجح المعاكسة والركبة الورك إخراج يتم . )المستهدفةالساق (مستقيمة والركبة الخلفي الفخذ مع الوقوف

مع كرر والكاحل. القدم في وانقالباً وانقالباً الخلفية الركبة في دوراناً الحركة هذه تسبب الجسم. عبر وإياباً ذهاباً 

التكرار.من المطلوب العدد 

تفاعليعرض

الدرجاتكشف



النشطالتمدد السادس الدرسالمرونةتدريب مفاهيم 14 الفصل

النشطالنعل تمدد

تقنية-

الركبة في دوراناً الحركة هذه تسبب الجسم. عبر وإياباً ذهاباً والتأرجح المعاكسة والركبة الورك إخراج يتم . )المستهدفةالساق (قليال ًوالركبة الخلفي الفخذ فتح مع الوقوف

التكرار.من المطلوب العدد مع كرر والكاحل. القدم في وانقالباً وانقالباً الخلفية 

الركبةأوتار تمدد 90 /90نشط

تقنية-



ألماً التمدد يسبب أال يجب الركبة. أوتار في خفيف بتمدد تشعر حتى المستهدفة الساق افرد . )المستهدفةالساق (درجة 90 بمقدار الوركين أحد رفع مع ظهرك على استلق

التكرار.من المطلوب العدد مع كرر شديداً. إزعاجاً أو 

Flex EL3 CPT7 NASMنشط ...
-

02:00

Flex EL3 CPT7 NASMنشط ...
-

00:36

التفاعليالنص إظهار



النشطالتمدد السادس الدرسالمرونةتدريب مفاهيم 14 الفصل

النشطةالمستقيمة الرأسين ذات العضلة تمدد

تقنية-

الساق بتقريب قم ذلك ، بعد الخلفي. الجزء وعلى مستقيمة المعاكسة والساق  )المستهدفةالرجل (درجة 90 بمقدار ممدوداً الوركين أحد يكون بحيث ظهرك على استلق

هذا أثناء األرض على الكتفين كال على حافظ شديداً. إزعاجاً أو ألماً التمدد يسبب أال يجب الجانبية. الركبة أوتار في خفيف بتمدد تشعر حتى الركبة ومد الجسم عبر المستهدفة 

التكرارات.من المطلوب العدد مع كرر الممدودة. الرجل تجاه الجذع تدوير تجنب االمتداد. 

النشطالدائم الموصل تمدد



تقنية-

البطن واسحب للخلف الحوض بتدوير قم الداخلية. الفخذ منطقة في بالتمدد تشعر حتى  )الجانبياالندفاع وضع (واحد جانب إلى الوزن وتحويل الساقين انتشار مع الوقوف

التكرار.من المطلوب العدد مع كرر التمدد. هذا إجراء عند 

Flex EL3 CPT7 NASMنشط ...
-

00:54

Flex EL3 CPT7 NASMنشط ...
-

00:58

التفاعليالنص إظهار



النشطالتمدد السادس الدرسالمرونةتدريب مفاهيم 14 الفصل

النشطةالكروية العضلة تمدد

تقنية-

العدد مع كرر التمدد. هذا إجراء عند البطن واسحب للخلف الحوض بتدوير قم الداخلية. الفخذ منطقة في بالتمدد تشعر حتى جانبي اندفع وضع في ثبات كرة على اجلس

التكرار.من المطلوب 

المقربّالنشط ماغنوس تمدد



تقنية-

المطلوب العدد مع كرر بالتمدد. تشعر حتى مفرط بشكل الفقري العمود تقريب دون مريح وضع إلى ألسفل بالوصول قم بليو ، صندوق أو مقعد على واحدة بقدم الوقوف أثناء

التكرار.من 

-
Flex EL3 CPT7 NASMنشط ...

01:06

-
Flex EL3 CPT7 NASMنشط ...

01:58

التفاعليالنص إظهار



النشطالتمدد السادس الدرسالمرونةتدريب مفاهيم 14 الفصل

النشطةالكروية العضلة تمدد

تقنية-

العدد مع كرر التمدد. هذا إجراء عند البطن واسحب للخلف الحوض بتدوير قم الداخلية. الفخذ منطقة في بالتمدد تشعر حتى جانبي اندفع وضع في ثبات كرة على اجلس

التكرار.من المطلوب 

المقربّالنشط ماغنوس تمدد

قمة ⇧



تقنية-

المطلوب العدد مع كرر بالتمدد. تشعر حتى مفرط بشكل الفقري العمود تقريب دون مريح وضع إلى ألسفل بالوصول قم بليو ، صندوق أو مقعد على واحدة بقدم الوقوف أثناء

التكرار.من 

-
Flex EL3 CPT7 NASMنشط ...

01:06

-
Flex EL3 CPT7 NASMنشط ...

01:58

التفاعليالنص إظهار

قمة ⇧



النشطالتمدد السادس الدرسالمرونةتدريب مفاهيم 14 الفصل

النشطةالدائمة  TFLتمدد

تقنية-

عضالت شد للخلف. الحوض بتدوير وقم السرة ، واسحب خارجياً ، الخلفية القدم بتدوير قم مستقيمة. الخلفية والساق قليال ًاألمامية الساق ثني مع متعرج وضع في قف

وكرر الجانبي االنحناء بوضعية احتفظ الحوض. وضع على الحفاظ مع اآلخر الجانب إلى ثم ألعلى  )الخلفيةالرجل جانب نفس على (الذراع ارفع كتقدم ، الجانب. من األلوية 

التكرارات.من المطلوب العدد 

الوركمرن تمتد النشط الركوع

تقنية-

جانب نفس على (الذراع ارفع كتقدم ، الجانب. من األلوية عضالت شد للخلف. الحوض بتدوير وقم السرة ارسم درجة. 90 بزاوية محدثة والخلفية األمامية الساقين مع الركوع

قم  ، TFLعلى للتأكيد موضح. هو كما للخلف ببطء بالتدوير وقم الجانبي االنحناء وضع امسك الحوض. وضع على الحفاظ مع اآلخر الجانب إلى ثم ألعلى  )الخلفيةالرجل 

التكرار.من المطلوب العدد مع كرر داخلياً. الخلفية الساق بتدوير قم القطنية ، العضالت على للتأكيد بينما خارجياً ، الخلفية الساق بتدوير 

-
Flex EL3 CPT7 NASMنشط ...

00:59

-
Flex EL3 CPT7 NASMنشط ...

01:30



التفاعليالنص إظهار



النشطالتمدد السادس الدرسالمرونةتدريب مفاهيم 14 الفصل

النشطالتيسيموس العضدية الكرة تمدد

تقنية-

عند البطن عضالت واسحب السماء ، نحو ألعلى اإلبهام ووجه للخلف ، الحوض بتدوير قم بالتمدد. تشعر حتى لألمام وتدحرج ثبات كرة فوق ذراعاً ضع الرباعي ، الوضع في

التكرار.من المطلوب العدد مع كرر التمدد. هذا أداء 

النشطالصدر تمدد



تقنية-

التمدد. هذا أثناء  )الكتفينهز (بالرفع للكتفين تسمح ال األمامية. والصدر الكتف منطقة في بالتمدد تشعر حتى لألمام وانحن للذراع ، 90 /90وضع في واحدة بذراع الوقوف

التكرار.من المطلوب العدد مع كرر 

Flex EL3 CPT7 NASMنشط ...
-

01:20

Flex EL3 CPT7 NASMنشط ...
-

02:29

التفاعليالنص إظهار



النشطالتمدد السادس الدرسالمرونةتدريب مفاهيم 14 الفصل

Scaleneتمدد   /العلويمنحرف شبه نشط

تقنية-

العدد مع كرر التمدد. هذا أثناء كتفيه لتهز الكتفين أو لألمام باالنتقال للذقن تسمح ال الكتف. نفس باتجاه جانبي بشكل وخرج واحدة بيد الرأس من العلوي الجزء أمسك

التكرار.من المطلوب 

النشطالكتف تمدد



تقنية-

تسمح ال موضح. هو كما  )اإلبط(اإلبط منطقة في للنظر قليال ًالرأس بتدوير قم ذلك ، بعد الكتف. نفس باتجاه جانبي بشكل وخرج واحدة بيد الرأس من العلوي الجزء أمسك

التكرار.من المطلوب العدد مع كرر التمدد. هذا أثناء كتفيه لتهز الكتفين أو لألمام باالنتقال للذقن 

النشطالخشائي الترقوي القصي تمدد

تقنية-

الخفيف التوتر درجة إلى التمدد هذا بإجراء قم موضح. هو كما وبعيداً ألعلى الرأس بتدوير قم الكتف. نفس باتجاه جانبي بشكل وخرج واحدة بيد الرأس من العلوي الجزء أمسك

التكرار.من المطلوب العدد مع كرر التمدد. هذا أثناء كتفيه لتهز الكتفين أو لألمام باالنتقال للذقن تسمح ال فقط. 

تدريبيةنصيحة -

إلى باالنتقال للرأس تسمح ال مباشرة. الكتفين على الرأس وإبقاء الذقن شد إجراء يتطلب هذا المثالي. الوضع على الحفاظ المهم من ونشطة ، ثابتة إطالة تمارين إجراء عند

الحفاظ في للمساعدة  )الداخلإلى قليال ًالسرة اسحب (السحب مناورة بإجراء قم ذلك ، إلى باإلضافة محايد. وضع في العنقي الفقري العمود على يحافظ الوضع هذا األمام. 

16.الفصل في التفصيل من بمزيد السحب مناورة مناقشة تمت الفقري. للعمود المثالي االستقرار على 

Flex EL3 CPT7 NASMنشط ...
-

01:09



Flex EL3 CPT7 NASMنشط ...
-

01:17

Flex EL3 CPT7 NASMنشط ...
-

01:16

التفاعليالنص إظهار



للجدلومثيرة ديناميكية تمددات السابع الدرسالمرونةتدريب مفاهيم 14 الفصل

وديناميكي تمدد
للجدلمثيرة امتدادات

-ديناميكيتمدد -

المتاحة فقط القراءة ذاكرة خالل من مفصل ألخذ الجسم وزخم العضالت إنتاج قوة يستخدم ديناميكي تمدد

لتحسين المتبادل التثبيط مفهوم الديناميكي التمدد يستخدم . )2011Chaouachi & Behm ، (بالكامل 

باستخدام تكرارات 10 من واحدة مجموعة إجراء للمرء يمكن . )2019al.  et Kenney ،(الرخوة األنسجة تمدد 

(الرياضي النشاط قبل كإحماء الديناميكي التمدد أيضاً يقُترح . )14-7الجدول (ديناميكية امتدادات 10 إلى 3 
 ، 2018Babault & Opplert( . اللفافة تقنيات تسبق أن فيجب عضلية ، اختالالت الفرد لدى كان إذا

التقييم. عملية أثناء تحديدها تم التي النشاط المفرطة للعضالت الديناميكي التمدد الثابت والتمدد العضلية 

األساسي ، واالستقرار األنسجة ، تمدد قابلية من جيدة مستويات العميل لدى يكون أن المستحسن من 

قوي.ديناميكي شد برنامج في الشروع قبل التوازن وقدرات 

الديناميكيالتمدد ملخص 14-7 الجدول

التدريبمتغيراتالعملآليةالتمددنوع

مجموعة1متبادلتثبيطديناميكيتمدد

تكرار10-15

تمارين3-10

مساعدرمز -

الحركات تقليد إلى االمتدادات هذه تميل محدد. إحماء بروتوكول في الديناميكية االمتدادات تستخدم ما غالباً

من  tnessاختصاصي يطلب قد المثال ، سبيل على الرياضية. المنافسة أو التمرين جلسة أثناء المستخدمة 

القرفصاء.أداء قبل الفخذ تقلبات أو البنش ضغط تمرين بدء قبل الضغط تمرينات من سلسلة أداء العميل 

الضروري غير التعب تجنب مع للنشاط مناسب بشكل العميل إعداد المهم من الديناميكي ، التمدد تنفيذ عند

التنفس ضيق في التسبب من بدال ًالمكثف النشاط من لمزيد الجسم تحضير هو الهدف الوقت. نفس في 

واإلرهاق.

-



للجدلومثيرة ديناميكية تمددات السابع الدرسالمرونةتدريب مفاهيم 14 الفصل

ديناميكيةتمددات

السجينالقرفصاء

تقنية-

بعد الموضع أعلى في الساق ربلة رفع تمرين أضف التمرين ، لهذا كتقدم الكتفين. بعرض متباعدتين والقدمين الرأس خلف الذراعين إبقاء مع الجسم بوزن القرفصاء بأداء قم

القرفصاء.أداء 

Reachمع األسطح متعدد اندفاع

تقنية-

انعطاف.واندفع جانبي ، واندفاع األمام ، إلى اندفاع بإجراء قم آخر ، بمعنى والعرضي. واألمامي السهمي الثالثة: الحركة مستويات جميع في االندفاع بإجراء قم



الدورانمع اندفع

تقنية-

الطب.كرة مثل خارجي ، حمل بدون أو مع التمرين هذا إجراء يمكن األمامية. الساق من الخارجي الجزء نحو الجذع دوران مع لألمام اندفاع بإجراء قم

 ...Flex EL3 CPT7 NASMسجن
-

00:58

...Multip Flex EL3 CPT7 NASM
-

01:15

EL3 CPT7 NASMاندفع فليكس ...
-

01:02

التفاعليالنص إظهار



للجدلومثيرة ديناميكية تمددات السابع الدرسالمرونةتدريب مفاهيم 14 الفصل

ديناميكيةتمددات

السجينالقرفصاء

تقنية-

بعد الموضع أعلى في الساق ربلة رفع تمرين أضف التمرين ، لهذا كتقدم الكتفين. بعرض متباعدتين والقدمين الرأس خلف الذراعين إبقاء مع الجسم بوزن القرفصاء بأداء قم

القرفصاء.أداء 

Reachمع األسطح متعدد اندفاع

قمة ⇧تقنية-

انعطاف.واندفع جانبي ، واندفاع األمام ، إلى اندفاع بإجراء قم آخر ، بمعنى والعرضي. واألمامي السهمي الثالثة: الحركة مستويات جميع في االندفاع بإجراء قم



الدورانمع اندفع

تقنية-

الطب.كرة مثل خارجي ، حمل بدون أو مع التمرين هذا إجراء يمكن األمامية. الساق من الخارجي الجزء نحو الجذع دوران مع لألمام اندفاع بإجراء قم

 ...Flex EL3 CPT7 NASMسجن
-

00:58

...Multip Flex EL3 CPT7 NASM
-

01:15

EL3 CPT7 NASMاندفع فليكس ...
-

01:02

التفاعليالنص إظهار

قمة ⇧



للجدلومثيرة ديناميكية تمددات السابع الدرسالمرونةتدريب مفاهيم 14 الفصل

جانبإلى جانب من األنبوب: في المشي



تقنية-

الثاني القدم إصبع مع يتماشى بما الركبتين تتبع من تأكد اتجاه. كل في المطلوبة التكرار مرات عدد وتجنب ربع ، القرفصاء وضع على وحافظ الركبتين ، حول مرناً أنبوباً ضع

كما (الكاحلين حول الرباط وضع أيضاً يمكن المتوسطة. األلوية مثل الورك ، خاطفي األول المقام في التمرين هذا يستهدف للداخل. باالنحناء للركبتين تسمح ال والثالث. 

التمرين.لهذا كتقدم  )موضحهو 

الخلفإلى األمام من الساق: يتأرجح

تقنية-

وضعية على حافظ بأمان. فيه التحكم يمكن مستوى أعلى إلى الرجل ارفع فقط والخلف ، األمام إلى به المتحكم البندول بطريقة واحدة ساق بتأرجح قم الوقوف ، وضع في

التمرين.فترة خالل البطن عضالت سحب مع منتصبة طويلة 

-
 ...EL3 CPT7 NASMالمرن أنبوب

00:53



-
...sw leg Flex EL3 CPT7 NASM

01:29

التفاعليالنص إظهار
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جانبإلى جانب من الساق: يتأرجح

تقنية-

مع منتصبة طويلة وضعية على حافظ الخلف ، إلى األمام من الورك تقلبات مثل آخر. إلى جانب من به المتحكم البندول بطريقة واحدة ساق بأرجحة قم الوقوف ، وضع في

التمرين.فترة خالل البطن عضالت سحب 

فرانكشتاين

تقنية-

حافظ المثالي. الوضع على الحفاظ مع بأمان فيه التحكم يمكن مستوى ألعلى فقط ساق كل ارفع الجسم. عن بعيداً الذراعين فرد مع لألمام المشي أثناء التقنية هذه تنفيذ يتم

الركبة.أوتار شد على التمرين هذا يساعد اليمين. أو اليسار إلى االنحناء دون محايداً ظهرك على 

العاليةالركبة

قمة ⇧



تقنية-

في التوقف من تأكد يديه. بكلتا األعلى من الركبة وإمساك فيه ، التحكم يمكن مستوى أعلى إلى الورك خارج خطوة ، كل مع األمام. إلى المشي أثناء التقنية هذه تنفيذ يتم

خطوة.كل مع األرجل وتبديل العلوي الجزء 

-
...sw leg Flex EL3 CPT7 NASM

01:15

-
...franke Flex EL3 CPT7 NASM

00:45

-
...k high Flex EL3 CPT7 NASM

00:53

التفاعليالنص إظهار

قمة ⇧



للجدلومثيرة ديناميكية تمددات السابع الدرسالمرونةتدريب مفاهيم 14 الفصل

الدورانمع الضغط تمرين

تقنية-

التمرين.طوال محايد وضع في الفقري والعمود مطوي والذقن البطن شد على حافظ األعلى. في الجذع تدوير مع الجسم بوزن الضغط تمرين بأداء قم

الروسيةالكرة تويست

تقنية-

الحفاظ المشارك من يتطلب ألنه القصوى األلوية إلى باإلضافة والخارجية الداخلية المنحدرات التمرين هذا يستهدف الجذع. بتدوير قم ثبات ، كرة على التجسير أثناء

طبية.كرة استخدام مثل بدونه ، أو خارجي بحمل التمرين أداء يمكن جسر. وضع على 

...push Flex EL3 CPT7 NASM
-

01:07

...ru ball Flex EL3 CPT7 NASM
-

00:49

www.onlinedoctranslator.com- العربية إلى اإلنجليزية من مترجم 

https://www.onlinedoctranslator.com/ar/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


التفاعليالنص إظهار
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الذراعدوائر

تقنية-

متوسطة.إلى بطيئة سرعة باستخدام االتجاهين كال في للذراع دائرية حركات بأداء قم

الرافعاتالقفز

تقنية-

له.داعي ال إجهاد في التسبب دون قليال ًوالتنفس القلب معدالت رفع هو الهدف فإن ديناميكي ، كإحماء القفز تمرينات أداء عند

...ci arm Flex EL3 CPT7 NASM
-

01:00

...Jumpi Flex EL3 CPT7 NASM
-

01:11



التفاعليالنص إظهار
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القفزحبل

تقنية-

دمج عند معتدلة إلى نسبياً منخفضة الشدة على الحفاظ أيضاً المهم من بأمان. بها القيام للعميل يمكن التي الحركات اختر القفز. حبل باستخدام الحركات من العديد أداء يمكن

اإلحماء.روتين في التمرين هذا 

التفاعليالنص إظهار

معرفتكامتد -

من التهدئة أو اإلحماء مرحلة في المرونة تنفيذ يتم األحيان ، من كثير في المستويات. جميع من للعمالء شامل  tnessلبرنامج رئيسياً مكوناً المرونة على التدريب يعد

من يقلل والديناميكي الساكن التمدد بين الجمع أن الباحثون وجد النتائج. أفضل المرونة تمارين من مجموعة توفر قد الفردية ، االحتياجات على اعتماداً العميل. تمرين 

التبريد.أو لإلحماء مثالياً يجعله مما العضالت ، أداء على ضارة آثار أي له ليس المزيج هذا المرونة. من ويزيد العضالت إصابة خطر 



من ويقلل التمرين ، قبل العضالت أداء ويعزز المرونة ، من يزيد الذاتي العضلي الليفي التدحرج من القصيرة النوبات أن أيضاً الباحثون وجد . )2016al. et Behm ،(أسفل

المثالية ، الناحية من الفردية. العمالء احتياجات لتلبية التدخالت من مجموعة في  tnessأخصائي ينظر أن يجب . )2015al.  et Cheatham ،(التمرين بعد والتعب األلم 

 2015al.  et ، ؛ 2014al.  et Mohr ، ؛ 2017al.  et Fairall ،(مقيد  ROMأول لعنوان الديناميكي أو النشط التمدد قبل الثابت والتمدد الذاتي العضلي التدحرج إجراء يجب 

karabot(.
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للجدلمثيرة امتدادات
يمثل قد التمدد تمارين من معينة أنواع أداء أن إال عديدة ، فوائد له المرونة تدريب أن من الرغم على

الوضع مع صحيح بشكل إجرائها عند جداً آمنة اإلطالة تمارين معظم أن من الرغم على لإلصابة. خطراً 

خطيرة.تكون قد للجدل المثيرة تمتد منهاالقليل هناك أن إال والتقنية ، المناسب 

امتدادهيردلر مقلوب

الجزء على شديداً ضغطاً يضع التمدد هذا أن يعُتقد

وقد  )اإلنسيالجانبي الرباط (الركبة من الداخلي 

اليمنى الركبة (الرضفة على والضغط األلم يسبب 

من التمدد هذا إجراء ينبغي ال . )14-18الشكل في 

آالم أو الركبة آالم من تاريخ لديه شخص أي قبل 

في المتخصصون يعتقد اإلصابة. أو الظهر أسفل 

به يقوم أن ينبغي ال االمتداد هذا أن الصحة مجال 

العامة.الصحة عمالء أو المرضى معظم 

-للجدلالمثيرة االمتدادات -

المقلوبالحاجز امتداد 14-18 الشكل

محراث

الشكل (اليوجا من شائع وضع هو الحرث تمرين

(التمدد لهذا المعكوسة الطبيعة بسبب . )19-14
يضع التمدد هذا فإن  ، )الوركينمن أقل الرأس 

يتم لم إذا الفقري. والعمود الرقبة على شديداً ضغطاً 

يعرض فقد الدقيقة ، بالتقنية التمدد هذا إجراء 

العمالء على يجب اإلصابة. لخطر الفقري العمود 

عدم الظهر أو الرقبة إصابات من تاريخ لديهم الذين 

يضعه الذي العالي الضغط بسبب التمدد هذا أداء 

الموقف هذا تجنب أيضاً يجب الهياكل. هذه على 

الدمضغط ارتفاع من يعانون الذين األفراد قبل من 

.)الدمضغط ارتفاع (

محراث14-19 الشكل

-
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الكتفحامل

. )14-20الشكل (آخر مقلوب وتمدد اليوجا من آخر شائع وضع هو الكتف حامل

الرقبة على شديداً ضغطاً يضع الوضع هذا فإن المحراث ، مع الحال هو كما 

ارتفاع من يعانون الذين المرضى في تجنبه يجب الفقري. والعمود والكتفين 

عدم حالة في أو الفقري ، العمود أو الرقبة إصابات من تاريخ أي أو الدم ضغط 

الدقيقة.التقنية استخدام 

الكتفحامل 14-20 الشكل

المستقيمةالقدم إصبع لمسة

أوتار لمركب شيوعاً االمتدادات أكثر أحد المستقيمة القدم إصبع لمس يعد

الغضاريف وأقراص الفقرات الموقف هذا يضع قد . )14-21الشكل (المأبض 

تاريخ لديه مريض أو عميل أي على يجب مرتفع. ضغط تحت الظهر أسفل في 

الساق من الخلفي الجزء إلى تمتد التي األعصاب آالم أو الغضروفي االنزالق من 

المرونة ذوو العمالء يحاول قد ذلك ، إلى باإلضافة التمدد. هذا يتجنب أن 

ضغطاً يضع قد مما التمدد ، هذا أثناء مفرط بشكل الركبتين تمديد الضعيفة 

الركبة.أربطة على شديداً 

المستقيمةالقدم إصبع لمسة 14-21 الشكل



للجدلومثيرة ديناميكية تمددات السابع الدرسالمرونةتدريب مفاهيم 14 الفصل

الرصيفأروقة

الخارجية الفخذ عضالت لتمديد المقوسة الرباعية العضلة تمدد تصميم تم

واألنسجة الرضفة على شديداً ضغطاً الوضع هذا يضع . )14-22الشكل (والورك 

من تاريخ لديه عميل أي على يجب الركبة. مفصل مقدمة في الموجودة األخرى 

الركبة على  )الضغط(الشديد للضغط نظراً التمدد. هذا تجنب الركبة في إصابة 

معظم فإن  ، )الغضروفتلف في يتسبب قد والذي (التمدد هذا أثناء الركبة في 

التمرين.هذا أداء على شخص أي يشجعون ال الصحية الرعاية في المتخصصين 

قد الرياضيين ، مثل األفراد ، بعض أن البدنية اللياقة أخصائي يدرك أن يجب

نشاطهم. أو لرياضتهم مطلوب الموقف ألن اإلطالة تمارين أداء إلى يحتاجون 

يتجاوز الذي الحاجز موضع المقلوب الحاجز امتداد يحُاكي المثال ، سبيل على 

عن الدفاع فنون في المستخدمة التقليدية المواقف من اآلخر البعض عقبة. 

أوضاع هناك العمالء ، لمعظم بالنسبة ذلك ، ومع اليوجا. أو الجمباز أو النفس 

تثقيف يجب لذلك ، المستهدفة. العضالت لشد استخدامها يمكن أماناً أكثر 

استخدام ويجب والوضع ، التمدد تقنية حول صحيح بشكل العمالء جميع 

التمرين.برنامج أهداف لتحقيق أماناً األكثر التمارين 

الفخذعضالت تقوس 14-22 الشكل



التنفسيةالقلبية اللياقة تدريب في مقدمة 1 الدرسالتنفسيوالجهاز القلب تدريب مفاهيم 15 الفصل

التعلمأهداف
من: tnessأخصائي سيتمكن الفصل ، هذا من االنتهاء عند

ونفسية.صحية أهداف مع المختلفة العمالء ألنواع القلبي التنفس على التدريب أهمية لخص ◆

القلبي.التنفس ضيق على للتدريب العامة اإلرشادات حدد ◆

التنفسي.القلبي التحمل على القدرة لتحسين واستخدامه مراحل على التدريب شرح ◆

وضعية.ظروف من يعانون الذين للعمالء والتعديالت التنفسي القلبي التدريب اعتبارات تحديد ◆



التنفسيةالقلبية اللياقة تدريب في مقدمة1الدرسالتنفسيوالجهاز القلب تدريب مفاهيم 15 الفصل

-التنفسيةالقلبية اللياقة -التنفسيةالقلبية اللياقة تدريب في مقدمة

-)(ADLاليومية الحياة أنشطة -

العظمي الهيكل عضالت إمداد على التنفسي والجهاز الوعائي القلبي الجهاز قدرة يقيس التنفس ضيق

المكونات أحد القلبي التنفس ضيق يعد المستمر. البدني النشاط ممارسة أثناء باألكسجين الغني بالدم 

العضلي ، والتحمل العضلية ، القوة األخرى العناصر وتشمل بالصحة ؛ المرتبط البدني للتوتر الخمسة 

على القدرة إلى باإلضافة والعافية للصحة للغاية مهماً القلبي التنفس ضيق يعد الجسم. وتكوين والمرونة ، 

التدريب برامج تصميم يجب مفرط. تعب بدون  )(ADLاليومية الحياة أنشطة الطبيعيالوضع في االنخراط 

البدنية للصحة الرئيسية المكونات من مكون كل تحسين بقصد الرياضية والتمارين البدني النشاط على 

الحياة ، ونوعية الصحة وتحسين المزمنة األمراض من الوقاية نظر وجهة من ذلك ، ومع بالصحة ؛ المرتبطة 

الوقت تخصيص عند القصوى األولوية من قريباً دائماً التنفسي القلبي الصرع على التدريب يكون أن يجب 

بالصحة المتعلقة الفوائد عدد بسبب الرياضية للتمارين تدريبي برنامج أي وتنفيذ تصميم أثناء والموارد 

.)2011al.  et Thorogood ، ؛ 2016al.  et Anderson ،(به المرتبطة 

-
-
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-التقدممعدل -مساعدرمز -

-االلتزام-يلي:ما  tnessمكونات تشمل

)الهوائية(التنفس ضيق ◆
العضليةالقوة ◆

العضليالتحمل ◆

المرونة ◆

الجسمتركيب ◆

-المراضة-

-الوفياتمعدل -

مراحل عبر منهجي بشكل العمالء تقدم التي التدريب برامج لتخطيط وسيلة هو التنفسي القلبي التدريب

التنفسي الجهاز على الضغط وضع خالل من واألداء البدنية التكيفات من المثلى المستويات لتحقيق مختلفة 

تخطيط أثناء التنفسي الجهاز أمراض عالج في المتخصصون يرتكبها التي شيوعاً األكثر األخطاء أحد القلبي. 

األهمية بالغ أمراً التقدم معدل يعد . التقدممعدل مراعاةعدم هو التنفسي والجهاز القلب تمارين برامج وتنفيذ 

والطاقة. للوقت وفعالية كفاءة األكثر االستخدام في الشخصية الصحية أهدافهم تحقيق على العمالء لمساعدة 

فردي أساس على عميل كل تقدم معدل ومراقبة بعناية النظر في الفشل يؤدي أن يمكن ذلك ، إلى باإلضافة 

فإن وبالتالي ، جداً. بطيئاً التقدم كان إذا التقيد ضعيفتمرين في أو جداً ، سريعاً التقدم كان إذا اإلصابة إلى 

سيساعد القلبي التنفس ضيق على التدريب برامج تصميم على جدواها أثبتت التي العلمية المبادئ تطبيق 

واألداء.البدنية التكيفات من المثلى المستويات لتحقيق إمكاناتهم من يزيدون العمالء أن ضمان في 

التنفسيةالقلبية اللياقة فوائد
المتعلقة الفوائد من العديد تحقيق لألفراد يمكن عديدة. المنظمة والتمارين المنتظم البدني النشاط فوائد

الشديدة التمرينات من األكبر الفوائد وحتى الشدة المعتدلة التمارين من متواضعة كميات من بالصحة 

أحد الفرد عمر مدى على ومستدام منتظم بدني نشاط في االنخراط يعد معاً. االثنين من مزيج أو الكثافة ، 

ضيق مستوى أن البحث أكد الواقع ، في واإلعاقة. بالوفاة التنبؤ في عليها االعتماد يمكن التي العوامل أكثر 

2010وآخرون ، لي 2018 ؛ وآخرون ، كيم (الوفيات معدل و المرض علىقوي مؤشر هو للفرد القلبي التنفس 

األسباب ، جميع من المبكرة الوفاة خطر في ملحوظة بزيادة القلبي التنفس ضعف يرتبط أخرى ، بعبارة . )

ضيق في التحسن يرتبط ذلك ، من العكس على الدموية. واألوعية القلب أمراض من خاص بشكل ولكن 

 2010al. et ،؛ 2018al. et Kim ،(األسباب جميع من المبكرة الوفيات معدل بانخفاض القلبي التنفس 

Lee(.

الصحة تعزز التي الفوائد من العديد توفر البدني والنشاط التنفسية القلبية التمارين أن األبحاث توضح

يعززون منتظم أساس على نشاطاً األكثر األفراد . )2016Baggish & Wasfy ، (الوزن وفقدان العمر وطول 

صحتهم في سريع تدهور من يعانون قد المستقرين األفراد أن حين في الفوائد ، لهذه تحقيقهم احتمالية 

عام.بشكل ورفاههم 

-
-

-
-
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لـعامة إرشادات
التنفسيةالقلبية اللياقة تدريب

تمارين مع ويتكيفان أبداً شخصان يستجيب لن أنه حقيقة وتقدير فهم إلى البدنية اللياقة محترفو يحتاج

للتمرين واإلدراكية الجسدية االستجابات فإن أخرى ، بعبارة تماماً. الطريقة بنفس التنفسي والجهاز القلب 

جميع تحديد يجب وبالتالي ، والصحة. والسمنة ، العمر ، نفس من األفراد بين حتى كبيرة ، بدرجة متغيرة 

تستخدم أن ويجب فردي بشكل التنفسية ، القلبية التمارين ذلك في بما التمرين ، على التدريب توصيات 

والوقت ، والنوع ، والشدة ، التردد ، "إلى  VP-FITTEيرمز . Garber-FITTE( 2011al.  et VP ، )مبدأ

الفصل.هذا في المفاهيم هذه من كل وصف سيتم  ."والتقدموالحجم ، والمتعة ، 

تكرر
أداء يجب باألسبوع. عنه التعبير يتم ما وعادة معينة ، زمنية فترة في التدريبية الجلسات عدد إلى يشير تكرر

بينما األسبوع ، في األقل على مرات خمس  )السريعالمشي المثال ، سبيل على (الشدة متوسطة التمارين 

في األقل على مرات ثالث  )الجريأو الركض المثال ، سبيل على (الشدة شديدة التمارين أداء يجب 

وآخرون ، بيرسي ( )15-1الجدول (أيضاً مقبولة الشديدة الشدة و المعتدلة الشدة من مزيج أو األسبوع ، 

.)2015العالمية ، الصحة منظمة 2018 ؛ 

الهوائيةاألنشطة توصيات 15-1 الجدول

نوعزمنتكرر

األقلعلى أيام 5

االسبوعفي

لكلدقيقة 150

أسبوع

المشي مثل (الشدة متوسط   هوائي نشاط

)السريع

األقلعلى أيام 3

االسبوعفي

لكلدقيقة 75

أسبوع

)الجريأو الركض مثل (الشدة شديد هوائي نشاط

لكلأيام 5 إلى 3 من

أسبوع

الهوائية األنشطة من مجموعة أي والعالية: المعتدلة الشدة من مزيج

وقويةالشدة متوسطة 

-تكرر-

-الشدة-الشدة

العامة ، الصحة لمتطلبات بالنسبة الجسم. على معين نشاط يضعه الذي الطلب مستوى إلى يشير الشدة

منظمة 2018 ؛ وآخرون ، بيرسي (الكثافة باعتدال يوصى مزمنة ، بأمراض اإلصابة مخاطر من الحد مثل 

القلب ضربات معدل لزيادة يكفي شدة نطاق المعتدل التمرين يمثل ما عادة ً. )2015العالمية ، الصحة 

غير األصحاء البالغين متوسط   إلى بالنسبة التنفس ضيق أو اإلرهاق يسبب ال ولكنه التنفسي والجهاز 

قادراً الفرد يكون أن يجب آخر ، بمعنى . )2015العالمية ، الصحة منظمة 2018 ؛ وآخرون ، بيرسي (المدربين 

التماسك لتحسين عام بشكل أعلى شدة مطلوب البدني. النشاط أو التمرين أثناء مريح بشكل التحدث على 

الصحة.تحسين إلى أيضاً سيؤدي االثنين من مزيج أي فإن ذلك ، ومع عام. بشكل والتكييف 

التمرينكثافة تحديد طرق

القلب تمارين شدة مراقبة طرق بعض تتضمن طرق. بعدة التنفسي والجهاز القلب تمارين شدة مراقبة يمكن

 ، )األعلى(HRاألقصى القلب ضربات لمعدل المئوية النسب باستخدام ، ماكسVO 2حساب التنفسي والجهاز 

وتقييمات  ، )(METsاأليضية والمكافئات  ، )(HRRالقلب ضربات معدل الحتياطي المئوية والنسب 

لتطبيقها  tnessلمحترفي بالنسبة عملية أكثر األساليب هذه بعض التحدث. واختبار  ، )(RPEالملحوظ الجهد 

غيرهم.من أكثر العمالء مع 

قمة ⇧

VO2max
وماكسVO 2هو القلبي التنفس لضبط التقليدي الذهبي القياسي المقياس

-
-



كغ   /مل(الدقيقة في الجسم وزن من كيلوغرام لكل المستهلك لألكسجين األقصى بالحجم عنه يعُبر ما غالباً

أثناء استخدامها للفرد يمكن التي األكسجين من القصوى الكمية هي ماكس VO 2آخر ، بمعنى . )الدقيقةفي 

جعل هي التمرين على التدريب كثافة لتحديد الشائعة الطريقة ماكس VO 2واحدة مرة المكثف. التمرين 

.ماكس2 الصوتيةأصواتهم من مئوية بنسبة التمارين يمارسون العمالء 

قمة ⇧
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من يتطلب ألنه النفسي العالج لمهنيي عملي غير األحيان من كثير في ماكس VO 2دقيق قياس ذلك ، ومع

(العميل تهوية استجابة لمراقبة متطورة ومعدات جهد بأقصى التنفسي والجهاز القلب تمرينات أداء العمالء 
دون الهوائية االختبارات أصبحت وبالتالي ، . )الكربونأكسيد ثاني صالحية وانتهاء المستهلك األكسجين 

.ماكسVO 2لتقدير  tnessلمحترفي شائعة األقصى الحد 

-تاناكاصيغة -

-المستهدفالقلب ضربات معدل -

القصوىالقلب ضربات معدل

على التنفسي. القلبي التمرين أثناء التدريب كثافة لتحديد أخرى طريقة هي األعلى البشريةالموارد حساب

للمهنيين أيضاً عملي غير أنه إال فعال ، للعميل الفعلي األقصى القلب ضربات معدل قياس أن من الرغم 

الموارد تقدر التي الرياضية الصيغ من العديد الحق ، وقت في سعة. بأقصى العمالء اختبار يتطلب ألنه 

يمارسون العمالء جعل  tnessلمحترفي يمكن محسوب ، األعلى HRواحدة مرة تطويره. تم األعلى البشرية

.األعلىالبشريةمواردهم من معينة بنسبة التمارين 

يكن لم ذلك ، ومع العمر. - 220 هو األعلى البشريةالموارد لتقدير استخداماً األكثر الصيغة إنها القول يمكن

ضربات معدل ألن التنفسي القلبي التنفس برامج لتصميم كأداة تسُتخدم أن أبداً الصيغة هذه من الغرض 

مطوري أحد (هاسكل ويليام الدكتور عن نقُل العمر. نفس في األفراد بين كبيراً اختالفاً يختلف األقصى القلب 

تدريب في للتحكم مطلقاً دليالً الصيغة تكون أن أبداً المفترض من يكن لم "قوله ،  )أعالهالمذكورة الصيغة 

.)2001كوالتا ،  ("األشخاص

التالية: الصيغة باستخدام األعلى HRحيث تاناكاصيغة مثل مالءمة ، أكثر انحدار صيغ تطوير تم السبب ، لهذا

لعمر هاسكل معادلة من دقة أكثر المعادلة هذه أن ثبت لقد . )2001وآخرون ، تاناكا ( )العمر ×0.7 (- 208 

.)2015وماكروري ، روي (األعلى للفردالقلب ضربات معدل لتقدير - 220 

أخرى رياضية معادلة أي أو الرياضية الصيغة هذه استخدام  tnessلمحترفي أبداً ينبغي ال أنه اعتبارك في ضع

في بما اإلضافية ، العوامل من العديد على للتمرين الشخص قلب ضربات معدل استجابة تعتمد كمطلق. 

سهلة تاناكا صيغة فإن ذلك ، ومع . caeineمثل المنشطات واستخدام واألدوية الوراثية العوامل ذلك 

التنفسي.القلبي التدريب شدة لقياس عامة انطالق كنقطة بسهولة تنفيذها ويمكن االستخدام 

البشريةمواردها من 65٪ بممارسة تكليفها تم عاماً 40 العمر من تبلغ لعميلة التالي المثال اعتبارك في ضع

التالي:النحو على الصيغة حل سيتم . األعلى

األعلىالقلبضربات معدل  = )العمر ×0.7 (- 208 تاناكا: صيغة

األعلىالقلبضربات معدل  = )40 ×0.7 (- 208

األعلىساعة = )28(- 208

HR = 180األعلى

:األعلىللعميلالمقدرة البشرية الموارد هي  )الدقيقةفي نبضة (الدقيقة في نبضة 180

180×  65٪= 117

.المستهدفالقلب ضربات معدل للعميل هي الدقيقة في نبضة 117 فإن وبالتالي ،

القلبضربات معدل احتياطي

البشرية الموارد بين االختالف على بناء ًللعميل المستهدف القلب ضربات معدل لتحديد طريقة هي

الراحة. أثناء القلب ضربات ومعدل األعلى HRRطريقة ، باسم أيضاً المعروفة  Karvonenللعميل ، المقدرة 

األعلى البشريةالموارد من فقط مئوية نسبة حساب مقابل مالءمة أكثر الصيغة هذه تكون أن المحتمل من 

آلخر.شخص من االختالف إلى يميل والذي للفرد ، الراحة أثناء القلب ضربات معدل يعتبر ألنه 

التالي:النحو على القلب ضربات معدل احتياطي معادلة تخفيف يتم

HR]) المستهدفالقلب ضربات معدل  =استراحة القلبضربات معدل  + ]المطلوبةالكثافة  × )استراحةالبشريةالموارد - األعلى -
-
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25 العمر من البالغ العميل هذا كان إذا . األعلىالبشريةموارده من ٪ 85 بنسبة مطلوبة تدريب بكثافة عاماً 25 العمر من يبلغ لعميل التالي المثال اعتبارك في ضع

)القلبضربات معدل لتحديد تاناكا صيغة باستخدام (الصيغة فإن  ، ً)جداجيداً يعتبر ما وهو (الدقيقة في نبضة 50 يبلغ الراحة أثناء قلب ضربات معدل لديه عاماً 
التالي:النحو على  )األعلى

HR]) المستهدفالقلب ضربات معدل  =استراحة القلبضربات معدل  + ]المطلوبةالكثافة  × )استراحةالبشريةالموارد - األعلى

األعلىساعة191  = )25 ×0.7 (- 208

HR)191 141 = )استراحةساعة(50 -  )األعلى

120 = )المرغوبةالكثافة (85٪  ×141

الدقيقةفي نبضة 170  = )استراحةساعة(50  +120

الدقيقة.في نبضة 170 للعميل المستهدف القلب ضربات معدل فإن وبالتالي ،

األيضيعادل ما

متوسط   يعادل األدنى الحد  ·-1 كجم ·األوكسجين من لتر مللي 3.5 (الدقيقة في الجسم وزن من كيلوجرام لكل المسُتهلك األكسجين من لتر مللي  3.5MET يساوي

للنشاط الطاقة تكلفة لوصف  METsتستخدم الحقيقية. الراحة حالة في الفرد يستخدمها التي األكسجين كمية هذا يمثل آخر ، بمعنى البالغين. عند األيض معدل 

4 ، قيمته تبلغ الذي البدني النشاط يتطلب المثال ، سبيل على الطاقة. بإنفاق التمرين كثافة لربط  METقيم تسُتخدم الراحة. أثناء األيض معدل كمضاعفات البدني 

المتاحة الموارد من العديد هناك . ء)بهدوالجلوس المثال ، سبيل على (الراحة حالة في الشخص يستخدمها التي الطاقة أضعاف أربعة بطيئة ، بوتيرة الركض مثل 

.tnessمنشأة داخل شائعة غير ممارسة هي الطريقة هذه فإن ذلك ، ومع . METقيم ومتوسط   المشتركة األنشطة تصف التي  tnessلمحترفي 

الأو  )1- 2

المتصورةالتمرين طريقة تصنيفات

ذاتي بتصنيف الشخص يقوم  RPEفإن بدقة ، مجهودهم تقييمات عن العمالء أبلغ إذا شخصي ، مقياس هو  RPEالتمرين على التدريب لشدة جيداً تقديراً .يقدم

عن اإلبالغ يجب العضالت. وإرهاق التعرق وزيادة التنفس معدل وزيادة القلب ضربات معدل زيادة مثل الجسدية ، األحاسيس إلى ويستند المتصورة التمرين لصعوبة 

الساقين أي (الجسم من معزولة مناطق فقط وليس بالتعب ، العام الشعور ذلك في بما العمل ، صعوبة لمدى العامة المشاعر على بناء ًللعميل الشخصي التقييم 

طريقة استخدام عند التمرين. أثناء بالعمل العميل شعور صعوبة مدى من للتحقق تسُتخدم تقنية هي  RPEمقياس ، أن من الرغم على . )الدراجاتركوب أثناء المتعبة 

RPE التمرين كثافة لتقدير شائعة طريقة  .هيRPE

تكون قد ولكنها المعيار ، هي 20 إلى  6Borg تعتبر . )15-3و 15-2 الجداول (10 إلى 1 من األحدث والمقياس 20 إلى 6 األصلي المقياس : RPEمن نسختان يوجد

القلب ، ضربات معدل مع تتوافق قيمة كل أن هو 20 إلى 6 من المقياس وراء السبب مختلفاً. خياراً 15 ولديها  )الصفرمن بدال ً(6 من تبدأ ألنها ما حد إلى مربكة 

ضربات معدل مع 6 البالغة  Borgدرجة تتوافق ذلك ، بعد الدقيقة. في نبضة 200 و الدقيقة في نبضة 60 بين البالغين لدى القلب ضربات معدالت معظم وتتراوح 

وسهولة البساطة أجل من ذلك ، ومع الدقيقة. في نبضة 120 البالغ القلب ضربات معدل مع 12 البالغة  Borgدرجة تتوافق بينما الدقيقة ، في نبضة 60 القلب 

دراية على عمالؤهم يكن لم ما عمالئهم ، مع 10 إلى 1 من مقياس باستخدام  tnessمحترفي  )(NASMالرياضي للطب الوطنية األكاديمية توصي االستخدام ، 

20.إلى 6 من  Borgبمقياس 

10RPE-1 ، مقياس 15-3 الجدول20RPE-6 ، مقياس 15-2 الجدول

الملحوظالجهد مستوىتقييماألصليالمقياس

الراحةفي مجهود ال60

جداخفيف1جداجدا خفيف7

ضوء82-3

ماحد إلى صعب معتدل ،5-4جداخفيف9

وقويةعالية106-7

جداصعب9-8االجنحهضوء11

ممكنمستوى أعلى ممكن ، جهد أقصى1210

مانوعا صعب13

14



الصعب15

16

جداصعب17

18

جداجدا صعب19

20
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الحديثاختبار
-الحديثاختبار -

السائد االعتقاد كان التمرين. أثناء التدريب شدة لقياس تستخدم رسمية غير طريقة الحديث اختبار تاريخيا ،

يتنفسون ألنهم التمرين أثناء بسيطة محادثة إجراء عندها يستطيعون ال نقطة إلى العمالء وصل إذا أنه دائماً 

من العديد أكدت الشدة. عالي مستوى على الرياضة يمارسون أنهم المحتمل فمن شديدة ، بصعوبة 

القلب ضربات ومعدل ، )تنفيس.(Tالتهوية عتبة و VO2التحدث ، اختبار بين عالقة هناك أن اآلن الدراسات 

2011 ؛ وآخرون ، جينز 2008 ؛ وآخرون ، فوستر (المشي جهاز وتمرين الدوران سرعة مقياس من كل خالل 

يساعد أن يمكن التحدث اختبار أن يبدو وبالتالي ، . )2016بايب ، آند ريد 2004 ؛ وآخرون ، بيرسينجر 

ضربات معدل قياس على االعتماد إلى الحاجة دون المناسبة التمرين كثافة مراقبة في والعمالء المتخصصين 

.ماكسVO 2أو القلب 

-)(Tventالتهوية عتبة -

- )(1VT1 التهوية عتبة -

-زمن-

التهوية عتبة شدة من بأقل التمارين يمارسون ما عادة فإنهم مريح ، بشكل التحدث من العمالء يتمكن عندما

 1VT1)( . المستمر الحديث أثناء مريح بشكل التحدث العمالء يستطيع ال حيث األولى النقطة في) يصبح أي

 VT1و التحدث اختبار بين العالقة هذه أن ثبت . VT1من الكثافة هذه تقترب  ، ً)تحدياالمستمر الحديث 

المستقرين األفراد إلى جيداً المدربين الرياضيين من تتراوح التي السكانية المجموعات من العديد في صالحة 

. )2013al.  et Zanettini ، ؛ 2001al.  et Voelker ،(الدموية واألوعية القلب بأمراض المصابين والمرضى 

11.الفصل في  VT1قياس بروتوكول وصف تم 

التنفسي.القلبي التمرين شدة برمجة لطرق ملخصاً 15-4 الجدول يوضح

التمرينكثافة برمجة طرق 15-4 الجدول

وصفطريقة

المطلوبةالكثافة ٪ ×ماكس 2 صوت =ماكس VO 2الهدفماكس2 صوت

القلبلضربات معدل أقصى

HRmax()
)عمر ×0.7 (- 208 الصيغة: األعلى HRتاناكا

المطلوبةالكثافة ٪ ×األعلى HR =القلب ضربات معدل الهدف

 + ]المطلوبةالكثافة ٪ × )استراحةالبشريةالموارد - األعلى [(HR =المستهدف القلب ضربات معدل)(HRRالقلب ضربات معدل احتياطي

استراحةالقلبضربات معدل 

الغذائيالتمثيل مكافئ

)التقى(
ما أو -1 دقيقة ·1 - كلغ ·O 2مل 3.5 يساوي واحد أيضي مكافئ

البالغينعند األيض معدل متوسط   يعادل 

المتصورةتقييمات

)(RPEمجهود
نقطة20 إلى 6 من مقياس أو 10 إلى 1 من مقياس

التمرين شدة تحدد أن يمكن النشاط أثناء الكالم على القدرةالحديثاختبار

الصناعيالتنفس وعتبة 

زمن
بالدقائق. عادة ًعنه التعبير ويتم تمرين تدريب جلسة أو نشاط في يقضيه الذي الوقت طول إلى يشير زمن

(دقيقة 30 و ساعتين البالغون يجمع أن يجب البدني ، النشاط حول العامة الصحة إرشادات ألحدث وفقاً 
(دقيقة 15 و واحدة ساعة أو أسبوع كل  )السريعالمشي أي (الشدة متوسط   الهوائي النشاط من  )دقيقة150 

من مكافئ مزيج أو أسبوع ، كل  )الجريأو الركض أي (بكثافة الهوائي -النشاط القوية التمارين من  )دقيقة75 

توصي . )2015العالمية ، الصحة منظمة 2018 ؛ وآخرون ، بيرسي (والشديد المعتدل الهوائي النشاط 

دقيقة 150 أو الكثافة المعتدل النشاط من أسبوعياً دقيقة 300 البالغون تجاوز إذا أنه أيضاً اإلرشادات 

لكن،والنشاط. الصحة مزايا من المزيد فسيكتسبون الشدة ، شديد النشاط من أسبوعياً 

-
-

-
-



الفوائد.
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نوع
تمرين أو لنشاط بها الوفاء يجب معايير ثالثة هناك أن إلى اإلشارة وتجدر المحدد. النشاط وضع إلى يشير نوع

 )ب(إيقاعياً ، يكون  )أ(أن يجب الهوائية ، التمارين نمط اعتبار يتم لكي . "هوائياً"تمريناً اعتباره ليتم 
التمارين أنماط على األمثلة بعض تتضمن بطبيعته. مستمراً يكون  )ج(و كبيرة ، عضلية مجموعات يستخدم 

يلي:ما الهوائية 

الهرولة ◆

المشي ◆

القلبأجهزة على التمرين ◆

سباحة ◆

)الطلقالهواء في أو الداخل في (الدراجات ركوب ◆

ركوب أو السباحة مثل التنفسي ، والجهاز القلب تمارين أنواع أو أوضاع على التعرف إلى باإلضافة

تتضمن المختلفة. القلب بتنسيقات دراية على اللياقة متخصصو يكون أن أيضاً المهم من الدراجات ، 

وتشمل والالهوائية الهوائية الطاقة مسارات من كل على التأكيد أيضاً التنسيقات هذه من العديد 

.Fartlekوتدريب وتاباتا ، الكثافة ، عالي المتقطع والتدريب المتقطع ، التدريب 

المتقطعالتدريب

2016 ؛ وآخرون ، باتاكان (السنين مر على البحثي االهتمام من كبيراً قدراً المتقطع التدريب تلقى

العالية المجهدة الجهود من قصيرة فترات هذا التدريب تنسيق يتضمن . )2015وآخرون ، ميالنوفيتش 

للغاية ، شديدة إلى معتدلة  )الزمنيةالفواصل أي (الجهد جهود تكون أن يمكن كثافة. أقل بفترات مقرونة 

العميل.وقدرات واحتياجات أهداف على اعتماداً 

يتم عام ، بشكل تمرين. كل أثناء المطبق الضغط لتغيير وتعديلها الراحة إلى العمل نسب حساب يمكن

ذلك ، ومع زمنية ؛ فترة كل في الكافي االسترداد لتوفير 5 1: إلى 1 1: من تتراوح التي النسب استخدام 

التمرين وطريقة العميل تماسك مستوى على اعتماداً كبير بشكل الراحة إلى العمل نسب تختلف أن يمكن 

إجهاد لتنويع الراحة إلى والعمل الشدة نسب من كل ٍّتغيير البدنية اللياقة لمتخصصي يمكن إجراؤها. يتم التي 

البرنامج.أنحاء جميع في التدريب 

-نوع-

-التدريبفي اإلفراط -

الزمنية الفواصل من محدد عدد إكمال بهدف متوسطة بكثافة تمريناً المعتدلة الشدة ذات الفترات تتضمن

األفضل هي المعتدلة الشدة تعد تكرار. كل خالل األقصى شبه أو األقصى الحد إلى الوصول من بدال ًالمبرمجة 

.التدريبفي اإلفراط تجنبهيجب الذي اإلجمالي التدريب إلجهاد العرضي وللتقليل المتمرنين لبدء 

الكثافة عالي متقطع تدريب -

HIIT)(
-

-)(SSالثابتة الهوائية التمارين -

بذل إلى العميل دفع طريق عن األيضية الطاقة أنظمة على كبيراً تحدياً الكثافة عالية الفترات تشكل

عالي متقطع تدريب باسمالمتقطع التدريب من النوع هذا يعُرف تكرار. كل خالل تقريباً جهد أقصى 

.)(HIITالكثافة 

المتقطعالتدريب عالية كثافة

HIIT قريب أو أداء بأقصى الكثافة عالي العمل من أقصر نوبات لوصف اليوم االستخدام شائع مصطلح هو

الركض المثال ، سبيل على (التعافي فترات تليها  )السريعالركض المثال ، سبيل على (األقصى الحد من 

التكييف مجال في األمد طويلة بسمعة يتمتع المتقطع التدريب أن من الرغم على . )المشيأو البطيء 

إلطاره نظراً الترفيه نطاق في شعبيته نمت فقد الرياضات ، من العديد في التوقف لطبيعة نظراً الرياضي 

2011 ،(المستمرة بالتمارين مقارنته عند والصحة البدنية اللياقة في تحسينات لتحقيق المضغوط الزمني 

Angadi & Gaesser(.

قابلة نتائج عنه ينتج أن يمكن ألنه التنفسي والجهاز القلب انسداد لتحسين فعال وضع هو  HIITأن ثبت لقد

مستويات وخفض الوزن إنقاص في يساعد أنه كما أصغر. عمل حجم ومع مضغوطة فترة في للمقارنة 

توفير من رئيسية فائدة .يوفر )(SSالثابتة الهوائية التمارين الطريقةبنفس الدم وضغط الكوليسترول 

لتحقيق مطلوباً ليس أنه كما الشاقة ، بمتطلباته العمالء جميع يلتزم فلن  ، )أقلوقت ممارسة أي (الوقت 

 2017al. et ، ؛2019al. et Wood ، .)تدريبأن من الرغم على  HIITالعافية أو الصحة أهداف معظم 

Wewege2019 ، ؛al. et Viana2018 ، ؛al. et Costa)⇧ قمة

-
-

-
-
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-التمتع-تدريبيةنصيحة -

دفع صعوبة مدى المثال ، سبيل على (شخصي مقياس  "eort"أن أدرك  ، HIITتدريب برامج تصميم عند

وهما  ، )الحملرفع الركض ، وقت المثال ، سبيل على (موضوعي مقياس هي  "الكثافة"أن حين في  ، )نفسي

شدة تنخفض أن فيجب الزمنية ، الفواصل بين الكافي التعافي يوفر ال التمرين كان إذا الشيء . نفس ليسا 

أقصى.بحد الفرد جهد كان لو حتى التمرين ، 

-الصوت-

للتدريبطاباتا

VO  ثماني مجموعه ما العميل ينفذ الراحة. من فقط ثوان 10ٍ بـ متبوعة ثانية ، 20 تدوم إخراج فترة أقصى أداء

في والتحسينات الهوائية القوة تحسين على يعمل التنسيق هذا أن ثبت لقد دقائق. 4 لمدة فترات ، 

Tabata  تنسيقيتضمن(. ، 1996al.  et Tabata )Tabata Dr. Izumo  ياباني عالم بواسطة إنشاؤه تم وقد

.)2018وآخرون ، فيانا (ماكس Tabata 2التدريب من نوع هو  HIITيدعى 

من وفريقه تاباتا الدكتور أجرى الصحية. النوادي في الحقيقي تاباتا تنسيق تدريس يتم ما نادراً ذلك ، ومع

من 170٪ من يقرب ما فترة كل أداء فيها تم كمواضيع الدراجات راكبي من نخبة باستخدام دراستهم الباحثين 

عالوة الشدة. بهذه التمرين على الحفاظ أو أداء على قادرين غير المتحمسين معظم . ماكس2 الصوتية.األصوات 

في االختالفات فإن ذلك ، ومع فقط. دقائق 4 ستستغرق الحقيقية  Tabataتدريب جلسة فإن ذلك ، على 

إكمال للمشارك يمكن ذلك ومع الكثافة عالية الفاصلة الفترات تزال ال حيث شائعة ،  Tabataتدريب 

في والنظر لعمالئهم المناسبة الزمني الفاصل شدة تحديد  tnessلمحترفي المهم من بنجاح. البرنامج 

المكثف.للتمرين وتحملهم عمالئهم تماسك مستوى 

فرتلكتدريب

Fartlek على التدريب أهداف . "السريعاللعب "إلى يترجم سويدي مصطلح هوfartlek  للغاية ، متغيرة

خالل من  )والالهوائيةالهوائية المثال ، سبيل على (المختلفة الفسيولوجية األنظمة من العديد وتستهدف 

أثناء إكماله أيضاً يمكن ولكن الجري ، أثناء إجراؤه يتم ما غالباً واحد. تمرين في المختلفة األشكال بين الجمع 

منظم غير  Fartlekتدريب فإن  ، HIITأو الثابتة الحالة تنسيقات عكس على السباحة. أو الدراجات ركوب 

على  Fartlekتدريب يساعد واحد. تمرين في الكثافة والعالية والمتوسطة المنخفضة الجهود بين ويجمع 

التدريب.من واحد بتنسيق غالباً المرتبطة الرتابة كسر 

التمتع
يتم ما غالباً الحظ ، لسوء محدد. نشاط أو تمرين في االنخراط من المستمدة المتعة مقدار إلى يشير التمتع

بالتمرين االلتزام معدالت تنخفض أكبر. بجدية إليه النظر عدم أو التمرين برمجة من المكون هذا عن التغاضي 

التمرين وتجارب شخصيته نوع في النظر قبل للعميل التمرين من معين نمط اختيار عند ملحوظ بشكل 

فمن للعميل ، ممتع غير الرياضي التدريب برنامج أو النشاط نمط كان إذا األخرى. واالهتمامات السابقة 

أكثر العميل يكون الشخصية. الصحية أهدافه يحقق لن وبالتالي التمرين ببرنامج يلتزم لن أنه جداً المحتمل 

 2016al.  et ،(ومملة مملة بيئة من أكثر داعمة بيئة ويتضمن وصعب ممتع برنامج في لالستمرار استعداداً 

Heisz 2019 ، ؛al.  et Rodrigues 2003 ،  ؛Pargman & Wininger(.

الصوت
ذكرنا كما واحد. أسبوع عادة ًزمني ، إطار كل في المنجز العمل حجم إجمالي يمثل التمرين من الصوت

الشدة متوسط   الهوائي النشاط من دقيقة 150 بتجميع البالغين العامة الصحة إرشادات توصي سابقاً ، 

2018 ،(االثنين من مكافئ مزيج أو أسبوع ، كل الشدة شديد الهوائي النشاط من دقيقة 75 أو أسبوع كل 

al. et Piercy ؛Organization Health World( ، 2015(.

-
-
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بشكل الوزن فقدان إلى فقط تؤدي قد الشدة متوسطة الهوائية التمارين من دقيقة 150 فإن ذلك ، ومع

250 من أكثر تضمين من أكبر مزايا الوزن إنقاص إلى يسعون الذين األفراد يحقق أن المرجح من متواضع. 

أجل من أنه أيضاً األبحاث تكشف . )2009وآخرون ، دونيلي (األسبوع في الهوائية التمارين من دقيقة 

سعر 2000 إلى 1200 إنفاق إلى األفراد يهدف أن يجب الوزن ، زيادة من والوقاية العامة الصحة تحسين 

.)2009وآخرون ، دونيلي (األسبوع في البدني النشاط خالل من حراري 

تمرينغير نشاط -

)(NEATالحراري التوليد
-

-التقدم-

معرفتكامتد -

يقترح المنظمة ، التمارين خالل من األسبوع في أكثر أو حرارية سعرة 1200 إنفاق جداً الصعب من ألنه نظراً

استهالك أن الحديثة األبحاث أظهرت اليومي. الفرد روتين في المنظم غير البدني النشاط تضمين الخبراء 

2007 ،(الوزن فقدان ومجهودات للصحة مهم منظم غير بدني نشاط خالل من اليوم مدار على الحرارية السعرات 

Levine 2015 ،؛al. et Villablanca( . المنظم التمرين عن بعيداً االهتمام بعض تحويل إلى هذا أدى لقد

. )(NEATالتدريبي غير للنشاط الحراري التوليد للتضمينمستقل كتمرين األسبوع في مرات عدة والمخطط 

(المنظمة التمارين أو النوم أو األكل تشمل ال والتي اليوم مدار على إنفاقها يتم التي الطاقة كل  NEATيمثل 
 ، 2007Levine 2015 ، ؛al.  et Villablanca( . من إنفاقها يتم التي الحرارية السعرات الطاقة هذه تتضمن

المنزلية األعمال المثال ، سبيل على (اليومية للحياة األساسية المهام وأداء والتحرك والوقوف الغطس خالل 

تجميعه يتم مما اليوم في إنفاقها يتم التي الحرارية السعرات من أكبر كمية تمثل ما وغالباً  )الشخصيةوالعناية 

واحدة.تمرين جلسة خالل من 

التقدم

أو   /والكثافة في تدريجيا ًالتمرين بروتوكوالت تتقدم أن يجب التمرين. برنامج تقدم كيفية إلى يشير التقدم

وأهدافه واحتياجاته للفرد محدداً التقدم معدل يكون أن يجب ذلك ، ومع باستمرار. الفرد لتحدي الحجم 

فإن المثال ، سبيل على للتمارين. واستجاباته البدنية وقدراته للعميل الصحية الحالة مراعاة يجب وقدراته. 

65 العمر من يبلغ نشط غير بالغ شخص عن يتراجع سوف عاماً 21 العمر من البالغ النخبة لرياضي التقدم 

عاماً.

على األصحاء البالغين لمعظم آمن بروتوكول  )األسبوعفي 10٪ (<التمرين حجم في التدريجية الزيادة أن يبدو

العمل ألداء مؤهل بأنه يشعر المتمرن ألن التمرين ببرنامج االلتزام زيادة إلى أيضاً النهج هذا يؤدي قد يبدو. ما 

البرنامج.وإكمال 

وفقاً التنفسي والجهاز القلب تدريب لبرامج ويخططون الحذر البدنية اللياقة محترفو يتوخى أن يجب

إذا  )واإلجهادااللتواءات مثل (الهيكلي العضلي الجهاز إصابة خطر يحدث أن يمكن عمالئهم. قدرة لمستوى 

.)2011al.  et Garber ،(كبيرة بسرعة التمرين شدة تقدمت 

معرفتكامتد -

الزيادة فإن  ، )األسبوعفي أيام 5 دقيقة ، 30 (األسبوع في دقيقة 150 لمدة الرياضة يمارس العميل كان إذا

ستكون:الحجم في 10٪ بنسبة 

150×  10٪= 15

األسبوعفي دقيقة 165  =15  +150

-
-
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250 من أكثر تضمين من أكبر مزايا الوزن إنقاص إلى يسعون الذين األفراد يحقق أن المرجح من متواضع. 

أجل من أنه أيضاً األبحاث تكشف . )2009وآخرون ، دونيلي (األسبوع في الهوائية التمارين من دقيقة 

سعر 2000 إلى 1200 إنفاق إلى األفراد يهدف أن يجب الوزن ، زيادة من والوقاية العامة الصحة تحسين 

.)2009وآخرون ، دونيلي (األسبوع في البدني النشاط خالل من حراري 

تمرينغير نشاط -

)(NEATالحراري التوليد
-

-التقدم-

معرفتكامتد -
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استهالك أن الحديثة األبحاث أظهرت اليومي. الفرد روتين في المنظم غير البدني النشاط تضمين الخبراء 
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. )(NEATالتدريبي غير للنشاط الحراري التوليد للتضمينمستقل كتمرين األسبوع في مرات عدة والمخطط 

(المنظمة التمارين أو النوم أو األكل تشمل ال والتي اليوم مدار على إنفاقها يتم التي الطاقة كل  NEATيمثل 
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التنفسيةالقلبية اللياقة تدريب مكونات3الدرسالتنفسيوالجهاز القلب تدريب مفاهيم 15 الفصل

-العاماالحماء -التنفسيةالقلبية اللياقة تدريب مكونات

-محددإحماء -

على عالوة الفردي. للعميل المحددة واألهداف االحتياجات لتلبية التمرين على التدريب برامج تصميم يجب

ما  )ج(و الحالة ، تقييم نتائج  )ب(للعميل ، األولي المستوى  )أ(األولي التمرين برنامج يراعي أن يجب ذلك ، 

تمرين تدريب جلسة كل تتضمن أن يجب لممارستها. صحية قيود أو خطر عوامل أي العميل لدى كان إذا 

التالية:المراحل أيضاً 

اإلحماءمرحلة ◆

التكييفمرحلة ◆

التبريدمرحلة ◆

التنفسيالقلبي اإلحماء مرحلة
أكثر أو بطبيعتها عامة إما تكون أن يمكن البدني. للنشاط الجسم تحضير بأنها عموماً اإلحماء عملية توصف

الفعلي للنشاط محددة حركة أي على بالضرورة تحتوي ال حركات من يتكون العاماالحماء أللنشاط. تحديداً 

قبل ثابتة دراجة ركوب أو المشي جهاز على المشي العام اإلحماء أمثلة تتضمن به. القيام يتعين الذي 

ما وغالباً الفعلي ، النشاط حركات كثب عن تقلد حركات من يتكون االحماءمحدد أاألثقال. رفع على التدريب 

الجسم ، بوزن القرفصاء أداء المحدد اإلحماء على األمثلة تشمل الديناميكية. االمتدادات باسم إليها يشار 

(15-5 الجدول في لإلحماء المقترحة الفوائد توضيح تم األثقال. رفع على التدريب قبل والضغط واالندفاع ، 
، 2015al.  et Mcgowan 2018 ، ؛al.  et Silva(.

15-5الجدول االحماء وآثار فوائد

يكتسببينيتس

والقلب زيادة

التنفسمعدل

العملأداء على التنفسي القلبي الجهاز قدرة من يزيد

للعضالتالدم تدفق من يزيد

األكسجينتبادل قدرة من يزيد

العضالتتقلص معدل من يزيداألنسجةحرارة درجة زيادة

األيضمعدل من يزيد

الرخوةاألنسجة تمدد من يزيد

لنوبات النفسي االستعداد زيادة

التمرين

للفردالعقلي االستعداد من يزيد

-
-



التنفسيةالقلبية اللياقة تدريب مكونات 3 الدرسالتنفسيوالجهاز القلب تدريب مفاهيم 15 الفصل

التدريب شدة عتبة من بكثير أقل (الديناميكية العضلية أو التنفسية القلبية الحركات أو بالكامل ، الجسم حركات من اإلحماء فترة من القلبي التنفسي الجزء يتكون

 2015al.  et ،(أعلى تدريب لشدة نفسيا ًالفرد وإعداد األنسجة ، حرارة درجة وزيادة والتنفس ، القلب معدالت زيادة هو اإلحماء فترة من الغرض . )للتكييفالمتوقعة 

Mcgowan 2018 ، ؛al.  et Silva(.

المقترحةالتسخين أنشطة

على اعتماداً ذلك ، ومع الشدة. متوسط   إلى منخفض مستوى على إجراؤه ويتم دقائق 10 و 5 بين ما اإلحماء من القلبي التنفسي الجزء يستمر بأن  NASMيوصي

قيود أي على بناء ًاألنشطة تعديل طريق عن أو اإلحماء لفترة المخصص الوقت تقليل أو تمديد طريق عن إما التوصيات هذه تعديل يمكن العميل ، وغايات أهداف 

العميل.لدى يكون قد بها مشتبه أو معروفة جسدية أو طبية 

المخصص التمرين وقت من مزيد إلى السابقة التمرينات في محدودة خبرة لديهم الذين أولئك أو طبية قيود من يعانون الذين أو المستقرون الجدد العمالء يحتاج قد

البداية.في األقل على اإلحماء ، أنشطة إلى توجيههم ليتم لهم ، 

تقنيات المرونة تمارين تشمل التنفسي. والجهاز القلب تمارين إلى باإلضافة المرونة تقنيات من مجموعة أيضاً الشامل اإلحماء يشمل أن يجب ذلك ، على عالوة

الديناميكي.والتمدد النشط ، والتمدد الساكن ، والتمدد  ، )الرغوةدحرجة المثال ، سبيل على (الذاتية العضلية اللفافة 

عمالء مع تدريبية جلسة كل البدنية اللياقة محترفو يبدأ أن يجب والفعالة. اآلمنة المرونة لتدريبات شامل فهم  tnessفي المتخصصين لدى يكون أن بمكان األهمية من

أن بمجرد المناسبة. والتقنية السالمة على التركيز مع جديد ، تمرين لكل بعرض متبوعة جديدة مرونة تقنية كل من اكتسابها يمكن التي الفوائد شرح خالل من جدد 

ذلك بعد هذا سيسمح . tnessأخصائي مع الجلسة قبل اإلحماء إجراء في البدء يمكنه التنفسية ، القلبية المعدات وتشغيل المرونة لتقنيات كامال ًفهماً العميل يظُهر 

التدريب.برنامج من أخرى جوانب على التركيز فيه يتم الذي التدريب وقت بزيادة 

تدريبيةنصيحة -

المتخصصين على يجب وبالتالي ، التقييم. عملية أثناء النشاط مفرطة أنها تحديد تم التي العضالت العميل لدى اإلحماء أثناء المستخدمة المرونة تقنيات تستهدف أن يجب

12.الفصل في والحركة الموقف تقييمات مناقشة تتم العميل. تدريب برنامج تصميم قبل والحركة ، الموقف تقييم ذلك في بما شامل ، تقييم إجراء  tnessفي 

يتعبون ال أنهم من للتأكد المختارة اإلحماء ألنشطة العمالء أداء كثافة مراقبة المهم من وبالتالي ، للنشاط ؛ الجسم تهيئ أن يجب اإلحماء فترة أن على التأكيد يجب

أمثلة 15-6 الجدول يقدم المناسب. اإلحماء ضمان على شدة ومستوى معتدلة لمدة النشاط على الحفاظ سيساعد برنامجهم. من التمرين جزء بدء قبل مفرط بشكل 

جديد.لعميل اإلحماء أنشطة على 

اإلحماءأنشطة على أمثلة 15-6 الجدول

زمنأمثلةعناصر

عضلةلكل ثانية 30العجولالذاتيةالعضلية اللفافة تقنيات

الوركإكزور

دورسيالتيسيموس

عضلةلكل ثانية 30العجولثابتتمدد

الوركإكزور

دورسيالتيسيموس

دقائق10-5المتحركالسير جهازالتنفسيوالجهاز القلب تمرين
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التكييفمرحلة
أو التوتر تقليل أو الوزن لفقدان الحرارية السعرات إنفاق ذلك في بما أسباب ، لعدة بذلك التنفسي والجهاز القلب تمارين يمارسون الذين األفراد يقوم أن المحتمل من

التنفسية التمارين أن عمالئهم مع مشاركتها البدنية اللياقة اختصاصيي على يجب التي المهمة النقاط من األخرى. األسباب من لمجموعة أو صحتهم ، تحسين 

التدريب بكثافة مقارنة التكييف في ملحوظة تحسينات إلى بالضرورة تؤدي ال ولكن والرفاهية الصحة في التحسينات بعض إلى عادة ًستؤدي الكثافة منخفضة القلبية 

.)2000al.  et Smolander ،(األعلى 

 .2011al ،؛ 2012Agarwal ،(15-7 الجدول في تلخيصها تم كما والعقلية البدنية الصحة على عميق تأثير التنفسي القلبي للتمرين يكون السيناريوهين ، من أي في

et Garber 2018 ،؛Bhatnagar & Nystoriak   2006 ،؛al. et Warburton(.

التنفسيةالقلبية التمارين فوائد

القلبصداقة وأكثر أقوى ◆

)القلبيالنتاج تحسين (الدم ضخ على القدرة تحسين ◆
القلببأمراض اإلصابة مخاطر تقليل ◆

الراحةأثناء القلب ضربات معدل انخفاض ◆

العملمن معين مستوى أي في القلب ضربات معدل انخفاض ◆

)مالءمةأكثر تنفس (الرئة تهوية تحسين ◆
أقوىتنفسية عضالت ◆

األثقاللتحمل هوائية تمارين مع سمكا أكثر وعظام غضروف ◆

األكسجيننقل تحسين ◆

النحيلالجسم كتلة زيادة ◆

األيضمعدل زيادة ◆

الكوليسترولمستويات انخفاض ◆

الدمضغط انخفاض ◆

الجلطاتتكون مخاطر وتقليل الدم ترقق تحسين ◆

الدهنية ، األحماض استخدام على القدرة تحسين (الوقود إمدادات تحسين ◆

)العضالتفي الجليكوجين مخازن وتجنيب 

األكسجيناستخدام على العضالت قدرة تحسين ◆

العقليةاليقظة تحسين ◆

والقلقلالكتئاب الميل انخفاض ◆

والنوماالسترخاء على القدرة تحسين ◆

اإلجهادتحمل تحسين ◆

السكريداء أو بالسمنة اإلصابة مخاطر تقليل ◆

التبريدمرحلة
الجزء هذا عن التغاضي يتم ما غالباً اإلحماء. عكس هي التهدئة عملية فإن الجوهر ، حيث من الثابتة. الراحة حالة إلى التمرين من سلساً انتقاالً للجسم التهدئة يوفر

الكلية العميل استجابة على كبير تأثير للتهدئة السليم لالستخدام يكون أن يمكن ذلك ، ومع األخرى. المكونات من أهمية أقل أنه على إليه وينُظر التمرين من 

ومنع المثلى ، الراحة أطوال إلى العضالت وإعادة تدريجياً ، الجسم حرارة درجة وتبريد والتنفس ، القلب ضربات معدل تقليل هو التهدئة من األسمى الهدف للتمرين. 

القلب تبريد لفترة المناسب الوقت األساس. خط من قريبة أنظمة الفسيولوجية الحالة واستعادة  ، ء)اإلغماأو الدوخة يسبب قد مما (السفلية األطراف في الدم تجمع 

 ؛2018Peake & Hooren ، (15-8 الجدول في التهدئة لعملية المقترحة الفوائد تظهر دقائق. 10 إلى 5 حوالي هو التنفسي والجهاز 

التبريدفوائد 15-8 الجدول

والتنفسالقلب ضربات معدل تقليل ◆

تدريجياًالجسم حرارة درجة تبريد ◆

الراحةفي المثالية أطوالها إلى العضالت أعد ◆

السفليةاألطراف في الدم تجمع منع ◆

األساسخط من بالقرب الفسيولوجية النظم استعادة ◆
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التبريدفترة خالل المرونة تدريب

وجع إدارة في فعال الساكن ، والتمدد الذاتية العضلية اللفافة تقنيات ذلك في بما المرونة ، تدريب أن ثبت التهدئة. فترة في المرونة تدريب تضمين أيضاً يجب

.)2018Peake & Hooren ، (المفاصل لحركة األمثل النطاق وتعزيز العضالت 

مناسبة إجراؤها يتم التي األنشطة أن من للتأكد والتهدئة اإلحماء فترتي خالل كثب عن الجدد العمالء يراقبوا أن  tnessفي المتخصصين على يجب البداية ، في

التهدئة.أنشطة على أمثلة 15-9 الجدول يقدم والتهدئة. اإلحماء فترتي أهمية العميل يفهم أن أيضاً المهم من وفعالة. وآمنة 

التبريدأنشطة على أمثلة 15-9 الجدول

زمنأمثلةعناصر

ً)تدريجياالسرعة قلل (دقائق 10 إلى 5 منالمتحركالسير جهازالتنفسيوالجهاز القلب تمرين

عضلةلكل ثانية 30العجولالذاتيةالعضلية اللفافة تقنيات

الوركإكزور

دورسيالتيسيموس

عضلةلكل ثانية 30العجولثابتتمدد

الوركإكزور

دورسيالتيسيموس

تدريبيةنصيحة -

تمت (واحدة ساق على القرفصاء واختبارات والسحب والدفع القرفصاء اختبارات مثل والحركة ، الموقف بتقييم للتمرين برنامجاً دائماً ابدأ الهدف ، عن النظر بغض

تغيير أو إعاقة إلى تؤدي فقد النشاط ، مفرطة العضلة كانت إذا اإلحماء. أثناء الشد إلى تحتاج التي العضالت تحديد في التقييمات هذه تساعد . )12الفصل في مناقشته 

الحركة.لتعزيز التصحيح إلى تحتاج النحو هذا وعلى المناسبة الحركة 

النشاط.مفرطة أنها التقييمات حددت التي المناطق في فقط المط تقنيات استخدام يجب اإلحماء ، في استخدامها عند 1.

العضالت على التركيز العمالء على يجب الطبيعية. الراحة أطوال إلى العضالت إلعادة الساكن والتمدد العضلية اللفافة تقنيات استخدام يجب التهدئة ، عملية أثناء 2.

التمرين.أثناء المستخدمة الرئيسية العضالت أو   /والمحددة النشاط المفرطة 
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-الخصوصيةمبدأ -المسرحعلى للتدريب مقدمة

مبدأ تحتيندرج التدريب ، أشكال من آخر شكل أي مع الحال هو كما التنفسي ، والجهاز القلب تدريب

كميات ذلك بعد وسيتطلب عليه الواقع الضغط مستوى مع الجسم سيتكيف التحديد ، لمبدأ وفقاً . التحديد

الذي العميل المثال ، سبيل على المستقبل. في التكيف من أعلى مستوى إلنتاج اإلجهاد من متنوعة أو أكبر 

سيحتاج وبالتالي ، نشاطاً. أكثر يصبح الوقت ، بمرور األسبوع ، في أيام 5 دقيقة 30 لمدة الركض في يبدأ 

أن يجب الهدف ، هذا لتحقيق مستمرة. تحسينات لتجربة ركض جلسة كل شدة أو مدة زيادة إلى الفرد هذا 

الخاصة الفريدة الغذائي التمثيل عالمات باستخدام للفرد ، مصممة التنفسية القلبية التمارين برامج تكون 

التمرين.شدة القتراح كدليل  )الصناعيالتنفس عتبة المثال ، سبيل على (بهم 

المرحلةتدريب
التكيف لضمان منظمة بطريقة التنفسي القلبي التدريب برامج تقدم ضمان هو المرحلي التدريب من الغرض

التنفسي القلبي للتدريب الخمس المراحل تستخدم واإلصابة. التدريب في اإلفراط مخاطر وتقليل المستمر 

مناطق من منطقة كل تستهدف . )التدريبمناطق (مختلفة شدة الفصل هذا في مناقشتها تمت التي 

يعد لذلك ، نتيجة . )15-10الجدول (للعمالء للتخصيص قابلة تظل بينما محددة نتيجة األربعة التدريب 

المتمرسين.والرياضيين الرياضة وعشاق الجدد للمتمرنين مناسباً مراحل على التدريب 

15-10الجدول التدريب مناطق

تمرين

منطقة

األيض

عالمة

–RPE )1
10

)مقياس

–RPE )6
20

وصف)مقياس

معتدلإلى خفيف ◆VT13-412-13من أقل1المنطقة

يزال ال ولكن التعرق في البدء ◆

هوادةبال محادثة إجراء بإمكانك 

VT1إلى2المنطقة
*المنتصف

الصعبالتحدي ◆5-614-15

واستخدام الملحوظ التعرق ◆

التنفسمن أكبر كميات 

أصبح المستمر الحديث ◆

تحديا

المنتصف3المنطقة

VT2إلى
جداصعب إلى قوي ◆7-816-17

الغزيرالتعرق ◆

والقدرة القوي التنفس يقتصر ◆

العبارات على الكالم على 

القصيرة

أقصى بذل جداً الصعب من ◆VT29-1018-20فوق4المنطقة

جهد

يمكنما بأقصى التنفس ◆

على يقتصر أو مستحيل الكالم ◆

المفردةالكلمات همهمات 

.VT2و  VT1بين المسافة منتصف في الشدة مستوى المنتصف: نقطة  *

-
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1المرحلة

من الحد مثل الصحية ، المؤشرات تحسين إلى يسعون والذين الرياضة يمارسون الذين الجدد ألولئك مفيدة األولى المرحلة في التنفسي والجهاز القلب تمارين تعتبر

األفراد لتعريف وتستخدم للتمرين شدة أقل 1 المرحلة تمثل . )2018Bhatnagar & Nystoriak ، (والسكري الدموية واألوعية القلب بأمراض اإلصابة مخاطر 

تحسين في للمساعدة 1 المرحلة تصميم تم الكثافة. عالية التمرين جلسات بعد للتعافي كتنسيق أيضاً تسُتخدم كما والتوتر ، العامة الصحة وتحسين بالتمارين 

بمعنى ثابتة. هوائية تمارين وتتضمن  )(1VT1 التهوية عتبة من أقل مستهدفة كثافة باستخدام يبدو ما على المستقرين العمالء لدى القلبي التنفس ضيق مستويات 

 RPEاستخدام حالة في النشاط. مدة خالل بسهولة محادثة إجراء على قادراً العميل يكون أن يجب التدريب ، كثافة لمراقبة التحدث اختبار طريقة استخدام عند آخر ، 

جهد.دون محادثة إجراء بإمكانه يزال ال لكن التعرق ، في المتمرن يبدأ معتدلة. إلى خفيفة التمرين كثافة أن العميل يشعر أن يجب الكثافة ، لقياس 

كثافة على الحفاظ يمكنهم الذين العمالء . )15-1الشكل (المستمر النشاط من دقيقة 30 إلى تصل لمدة وتدريجياً ببطء العمالء يبدأ أن يجب األولى ، المرحلة في

لتلبية أشهر 3 إلى 2 من المشروط غير العميل يستغرق قد ذلك ، ومع 2. للمرحلة جاهزين سيكونون األسبوع في مرات ثالث األقل على دقيقة 30 لمدة 1 المنطقة 

هوائية قاعدة بناء على العمالء مساعدة في التدريب من األولى المرحلة أهداف تتمثل الرياضه. ممارسه مراته وعدد الحالي تماسكه مستوى على اعتماداً الطلب ، هذا 

العمالء ألن بدنياً ، نشط حياة بأسلوب االلتزام على العمالء لمساعدة تحفيز أداة بمثابة المرحلة هذه تكون قد ذلك ، على عالوة المرونة. من أساسي ومستوى مناسبة 

للتحقيق.قابل ولكنه ما حد إلى صعب تمرين برنامج في يستمروا أن المرجح من 

1المرحلة تجريب مثال 15-1 الشكل

تمرين. جلسة كل إلى تدريجيا ًالمدة إضافة طريق عن التدريبات من األولى المرحلة في التقدم يمكن التقدم. معدل مراعاة يجب تمرين ، برنامج أي مع الحال هو كما

دقائق بضع إضافة يمكن تال ٍ، أسبوع كل في األسبوع. في أيام 3 المستمرة ، الهوائية التمارين من دقيقة 15 األول األسبوع برنامج يتضمن قد المثال ، سبيل على 

من 10٪ من أكثر تجاوز عدم المهم من بنجاح. األسبوع في مرات ثالث المستمر التمرين من دقيقة 30 إدارة من العميل يتمكن حتى تمرين جلسة كل إلى إضافية 

اإلرهاق.أو التدريب في اإلفراط لتجنب أسبوعياً اإلضافي الحجم 

2المرحلة

تركيز ينصب قليال.ً أعلى بكثافة التدريب بدء في يرغبون والذين المستعدين القلبي التنفس ضيق من متوسطة مستويات لديهم الذين للعمالء 2 المرحلة تصميم تم

من أعلى مستويات وتحقيق أعلى بكثافة التمارين ممارسة على العمالء تساعد بطريقة  )والميلالسرعة المثال ، سبيل على (العمل عبء زيادة على 2 المرحلة تدريب 

التحسينات من مزيد إلى يسعون الذين ألولئك أو ترفيهية رياضة أو بدنياً نشاطاً بانتظام يمارسون الذين الرياضة لعشاق مثالية 2 المرحلة تعتبر الهوائية. التمارين 

الوزن.فقدان أو الوعائي القلبي التحمل في 

تحديده ، بمجرد . VT1عند عمالئهم قلب ضربات معدل لتحديد عمالئهم مع التحدث اختبار إجراء المتخصصين على يجب الثانية ، المرحلة تمرين في الشروع قبل

الثانية.المرحلة تمرين مدة طوال التمرين كثافة لمراقبة القياس هذا استخدام سيتم المثالية ، الناحية من 
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قليال ًتقل التي االسترداد فترات من مزيج من 2 المرحلة تمرين يتكون التمرين. فترة طوال التمرين شدة تتنوع حيث الهوائي الفاصل للتدريب مقدمة هي 2 المرحلة

االستخدام عند  "صعبةإلى صعبة "درجة أو ( VT1من بقليل أعلى بكثافة إجراؤها يتم التي العمل وفترات  )RPEاستخدام عند  "صعبةإلى معتدلة "درجة أو ( VT1عن 

RPE( . البدني التماسك من كال الطريقة بهذه المتقطع التدريب يحسن أن المرجح من) زيادة المثال ، سبيل علىVO 2مخاطر من الحد مثل الصحية ، والعالمات  )ماكس

.)2019إيتو ، (الدموية واألوعية القلب بأمراض اإلصابة 

الدقيقة في نبضة 145 من بقليل أعلى تمرين فترات أداء عليهم فيجب الدقيقة ، في نبضة 145 هو  VT1عند العميل قلب ضربات معدل كان إذا المثال ، سبيل على

ضربات معدل مراقبة جهاز توفر عدم حالة في فعال بديل هو التمرين شدة لقياس  RPEاستخدام فإن ذلك ، ومع الدقيقة. في نبضة 145 من بقليل أقل استرداد وفترات 

القلب.

و 3 1: من الراحة إلى العمل نسب الوقت. بمرور والشدة المدة في والتقدم  )ثانية30-60 المثال ، سبيل على (نسبياً قصيرة 2 المرحلة في العمل فترات تبدأ أن يجب

 3VT1 من بقليل أعلى دقيقة إلى 1 من زمنياً فاصالً تتضمن التي 3 1: الراحة إلى العمل نسبة تتضمن قد المثال ، سبيل على 2. المرحلة لتدريب مناسبة 1 1: و 2 1: 

الزمني الفاصل زيادة يمكن المثال ، سبيل على العميل. توتر مستويات تحسن مع تدريجيا ًالزمنية الفواصل وشدة مدة زيادة يجب . VT1من أقل التعافي من دقائق 

النهاية. في 1 1: إلى 2 1: إلى 3 1: من الصعوبة في الراحة إلى العمل نسب تتقدم أن يجب ذلك ، إلى باإلضافة دقائق. 3 أو دقيقتين إلى واحدة دقيقة لمدة للعمل 

كثافة.أعلى تمرين ألداء العميل واستعداد قدرة على التدرجات هذه تستند أن يجب 

الهوائيالزمني الفاصل برنامج 2 المرحلة مثال

الشكل (الثانية المرحلة من قلبي تنفسي برنامج على مثال يلي فيما العميل. وأهداف احتياجات لتلبية ومصممة فردية 2 المرحلة تمرين برامج تكون أن يجب

2-15(:

دقائق.5-10 لمدة باإلحماء ابدأ 1.

.VT1من بقليل أعلى 2 المنطقة في واحدة دقيقة مدته زمني فاصل إلى انتقل 2.

دقائق.3 لمدة 1 المنطقة إلى عد دقيقة ، لمدة الزمني الفاصل بعد 3.

التمرين.جلسة مدة تكتمل حتى الفترات هذه كرر 4.

دقائق.5-10 لمدة تبرد 5.

الهوائيالزمني الفاصل تمرين من الثانية المرحلة على مثال 15-2 الشكل

إلى انتقل ثم االثنين ، يوم 1 بالمرحلة ابدأ المثال ، سبيل على 2. والمرحلة 1 المرحلة تمرينات تبديل األفضل من المتقطع ، التدريب في الجدد للعمالء بالنسبة

سيصبح التدريبات. توازن على للحفاظ المراحل بتدوير قم ذلك. إلى وما 2 بالمرحلة ابدأ التالي ، األسبوع في الجمعة. يوم 1 المرحلة إلى عد ثم األربعاء ، يوم 2 المرحلة 

والضغوط المتاح ، االسترداد ووقت العميل ، تدريب جدول على بناء ًتغييرها ويمكن عام دليل سوى ليست الخطة هذه فإن ذلك ، ومع 3. المرحلة في جداً مهماً هذا 

النوم.قلة مثل المتوقعة ، غير الخارجية 
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الثابتةالهوائية التمارين من الثانية المرحلة

بشكل المستقر القلب تمرين أداء في البدء يمكنهم البدنية ، المتطلبات مع للتكيف إيجابية عالمات وأظهروا الثانية المرحلة فترات على العمالء يعتاد أن بمجرد

استخدام دون التمرين جلسة مدة طوال مباشرة  VT1أعلى 2 المنطقة في هوائي تكييف إجراء للعميل يمكن آخر ، بمعنى ذلك. في رغبوا إذا  ، VT1فوق معتدل 

الثابتة الهوائية التمارين أداء يفضلون الذين للعمالء خيار ولكنها مطلباً ، ليست الثابتة الهوائية التمارين من 2 المرحلة أن نالحظ أن المهم من الزمنية. الفواصل 

(الدموية واألوعية القلب وصحة التقلص في تحسينات إلى يسعون الذين لألفراد فعال معتدل بشكل المكثف الهوائي النشاط أن ثبت الزمنية. الفواصل من بدال ً
، 2007al.  et Haskell(.

:)15-3الشكل (التالي النحو على الثابتة الحالة تمرين من 2 لمرحلة كمثال قدماً المضي يمكن

1.المنطقة في دقائق 5-10 لمدة باإلحماء ابدأ 1.

.VT1من بقليل أعلى هي والتي 2 ، المنطقة إلى العميل يصل حتى  )الميلالسرعة ، المثال ، سبيل على (الكثافة بزيادة قم 2.

الشدة.بهذه التمرين جلسة مدة تستمر 3.

دقائق.5-10 لمدة 1 المنطقة في تبرد 4.

المستقرةالحالة تجريب 2 المرحلة مثال 15-3 الشكل

حرج-

وزن وتعزيز والعافية الصحة لتحسين فعالية واألكثر األنسب هي 2 و 1 المرحلتين فإن حديثاً ، الرياضة يمارسون الذين وأولئك الوزن إنقاص عمالء لمعظم بالنسبة

الرياضية.األلعاب صالة ورواد العادي المتمرن أولويات رأس على المرحلتان هاتان تكون أن يجب الصحي. الجسم 

ولديهم التنفسي القلبي التكييف في أكبر تحسينات إلى يسعون الذين للرياضة المتقدمين والمتحمسين للرياضيين مالءمة األكثر هي 5 إلى 3 من المراحل تعد

القلبية التمارين تكون أن يجب عمالئهم. مع الخمس المراحل جميع تنفيذ  tnessلمحترفي الضروري من ليس الكثافة. عالية التمارين في للمشاركة االستعداد 

التمرين.وتفضيالت وقدراته وأهدافه العميل احتياجات على بناء ًفردية التنفسية 

3المرحلة

الطاقة أنظمة قدرة من 3 المرحلة في التدريب يزيد القلبي. التنفس ضيق من مرضية قاعدة على حصل الذي معتدل بشكل المتقدم للعميل مخصصة 3 المرحلة

هو الكثافة عالي المتقطع التدريب أن البحث يوضح التمرين. قدرة في التحسينات من مزيد إلى يسعون الذين العمالء على وينطبق والالهوائية الهوائية 

.)2019وآخرون ، سلطانة (البدنية اللياقة لزيادة للوقت مالئمة إستراتيجية 

الذين وأولئك القلبي ، التنفس ضيق في فقط متواضعة تحسينات إلى يسعون الذين للعمالء يمكن العمالء. لجميع مناسبة ليست 3 المرحلة فإن ذلك ، ومع

التدريب.من الثالثة المرحلة تخطي الكثافة عالي التدريب يكرهون الذين واألفراد حديثاً ، الرياضة يمارسون 

قمة ⇧
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صعباً التحدث يصبح  ، VT1في تذكر ، . VT2و  VT1قياسات تسجيل يجب بدقة ، 3 المرحلة فترات لبرمجة

على الفرد قدرة عدم مع  VT2يتوافق بينما الهوائي ، النشاط أثناء للعميل بالنسبة صعباً ليس ولكنه 

.)VT2و  VT1تقييمات 11 الفصل يصف (التمرين أثناء كلمتين أو كلمة من أكثر التحدث 

هو  VT2عند القلب ضربات ومعدل الدقيقة في نبضة 145 هو  VT1عند العميل قلب ضربات معدل كان إذا المثال ، سبيل على

التالي:النحو على األربعة التدريب مناطق حساب يتم الدقيقة ، في نبضة 165 

الدقيقةفي نبضة 145 من أقل 1: المنطقة ◆

)المنتصفنقطة إلى  (VT1الدقيقة في نبضة 145-154 2: المنطقة ◆

)VT2إلى المنتصف نقطة (الدقيقة في نبضة 155-164 3: المنطقة ◆

وأعلىالدقيقة في نبضة 165 4: المنطقة ◆

.VT2و  VT1بين المسافة منتصف في الشدة مستوى إلى يشير منتصف ال

تحت دائماً يظل بينما 3 ، و 2 و 1 التدريب مناطق وخارج داخل العميل انتقال 3 المرحلة برنامج يتضمن

كثافة (1 المنطقة في يقضيه الذي الوقت من متواضع مزيج لديك يكون أن هي العامة والقاعدة 4. المنطقة 

في اإلفراط لتقليل  )الشدةشديد قوي ، (3 و  )شديدةشدة (2 المناطق في وجيزة زمنية فترات مع  )معتدلة

األداء.لتكييف الالزمة الطاقة أنظمة لتحدي كافية زائدة حمولة توفير مع التدريب 

ما وعادة وقدراته ، واحتياجاته العميل أهداف على بناء ًبالعميل خاصة 3 و 2 المنطقة فترات تكون أن يجب

وتتطلب كثافة أكثر تكون 3 المنطقة فترات ألن 3 المنطقة فترات من أطول 2 المنطقة فترات تكون 

بطيئة بطريقة ولكن تقدمياً ، 3 المرحلة في التدريب حجم يكون أن يجب ذلك ، على عالوة جسدياً. 

وتدريجية.

الدمويةواألوعية القلب طب برنامج 3 المرحلة مثال

وقدراته واحتياجاته أهدافه على بناء ًللعميل فردية 3 المرحلة تمارين برامج تكون أن يجب 2 ، المرحلة مثل

:)15-4الشكل (3 المرحلة برنامج على مثال يلي فيما الفريدة. 

دقائق.5-10 إلى تصل لمدة 1 المنطقة في باإلحماء قم 1.

التسلق ذلك سيتطلب 3. المنطقة إلى الوصول حتى ثانية 60 كل العمل عبء بزيادة قم ذلك ، بعد 2.

دقيقتين.يستغرق قد الذي األمر 2 ، المنطقة عبر 

2.المنطقة إلى العمل عبء بتقليل قم 3 ، المنطقة في أخرى دقيقة لمدة الضغط بعد 3.

3.للمنطقة آخر زمني فاصل إجراء طريق عن أخرى مرة الجسم تحميل زيادة 4.

المطلوبة.الفترات لعدد كرر 5.

دقائق.5-10 لمدة تبرد 6.

-المنتصف-

تجريب3 المرحلة مثال 15-4 الشكل

يوم هناك يكون أن يجب الثالث. المراحل جميع تدور أن المستوى هذا على التدريب عند بمكان األهمية من

مخاطر تقليل في للمساعدة  )3المرحلة (الكثافة وعالي  ، )2المرحلة (ومتوسط    ، )1المرحلة (منخفض 

للمرحلة الصعب التدريب يوم بعد للتعافي يوماً اليوم من األولى المرحلة اعتبار يمكن التدريب. في اإلفراط 

الثالثة.

أن بمجرد ثانية. 60 إلى 30 من تستمر وربما نسبياً ، وجيزة لفترة 3 المرحلة ضمن العمل فترات تبدأ أن يجب

يقلل مما 2 ، المرحلة لتدريبات مشابه بشكل 3 المرحلة برامج تقدم يمكن العام ، والتكييف التكيفّ يتحسن 

والراحة إلى العمل نسب من 

قمة ⇧

-



و 2 المنطقتين في الزمنية الفواصل ومدة تواتر يكون أن يجب ذلك ، ومع العالية. الشدة فترات مدة زيادة

المكثف.للنشاط وتحملهم وقدراتهم واحتياجاتهم أهدافهم على بناء ًبالعميل خاصين 3 

قمة ⇧
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الرابعةالمرحلة

على وينطبق الالهوائية الطاقة نظام قدرة من 4 المرحلة في التدريب يزيد المستوى. عالي قلبي تنفسي ضغط على حصل الذي المتقدم للعميل مخصصة 4 المرحلة

الالهوائية.والقوة القدرات تحسين إلى يسعون الذين الرياضة وعشاق المستوى رفيعي الرياضيين 

عالي التكييف يكرهون الذين أولئك أو الجسدي التماسك من فقط متواضعة مستويات لديهم الذين أولئك سيما ال العمالء ، لجميع مناسبة ليست 4 المرحلة

3 ، المرحلة مثل المتميزين. والمنافسين الرياضيين مثل األقصى ، الالهوائي األداء تحسين إلى يسعون الذين ألولئك 4 المرحلة تخصيص يجب وبالتالي ، الكثافة. 

بدقة.4 المرحلة فترات لبرمجة  VT2و  VT1قياسات تسجيل يجب 

فاصلة فترات مع 1 ، المنطقة في الوقت معظم قضاء في العامة القاعدة تتمثل األربعة. التدريب مناطق وخارج داخل العميل انتقال 4 المرحلة تمرين يتضمن

تضمن ذلك ، على عالوة الالهوائية. الطاقة نظام لتحدي الوقت نفس في كافية زائدة حمولة توفير مع التدريب في اإلفراط لتقليل 4 و 3 و 2 المناطق في قصيرة 

جهد.أقصى بذل من بدال ًأداء بأقصى يعمل العميل أن 4 و 3 و 2 المناطق في القصيرة الزمنية الفواصل 

أظهر إذا وتدريجياً. بطيئاً 4 المرحلة في التدريب حجم يكون أن يجب وقدراته. واحتياجاته العميل أهداف على بناء ًللعميل محددة الزمنية الفواصل تكون أن يجب

وشدة حجم تقليل فيجب المزاج ، تقلبات أو الشهية ، فقدان أو األداء ، ضعف أو المفرط ، التعب أو المضطرب ، النوم مثل التدريب ، في اإلفراط عالمات العميل 

التمرين .جلسات بين التعافي وقت من بمزيد للعميل السماح ويجب 4 ، المرحلة في التدريبات 

مساعدرمز -

يركض المثال ، سبيل على الزمنية. الفواصل جميع عبر متسقة العمل كثافة وتكون المطلقة ، قدرته ذروة بأداء الرياضي أو العميل فيها يقوم مهمة أداء إلى األقصى األداء يشير

متر. 100 لمسافة أخرى اندفاعة محاولة قبل  )(ATPالطاقة مخزون الستعادة براحة الرياضي يستريح ثم له. وقت أفضل على للتغلب محاولة في متر 100 اندفاعة رياضي 

أداء.مبادرة وهي متر ، 100 اندفاعة في وقته تقليص هو الرياضي هدف 

بطول متكررة شرطات رياضي يجري المثال ، سبيل على اإلرهاق. بسبب يتضاءل قد األداء ولكن 100٪ اإلنفاق فيها يكون مهمة تنفيذ إلى المبذول للجهد األقصى الحد يشير

100٪. بنسبة جهداً يبذل الرياضي أن من الرغم على محاولة كل مع بطيئة تكون للرياضي متر 100 سرعة فإن وبالتالي ، محاولة. كل بين الراحة من فقط ثانية 30 مع متر 100 

الركض.أداء لتحسين مثالياً يكون ال قد ولكنه التكييف تحسين على الشكل هذا يعمل 

القلبجراحة برنامج 4 المرحلة مثال

:)15-5الشكل (4 المرحلة تمرين تنفيذ على مثال يلي فيما بالعميل. خاصة تكون أن ويجب الكثافة عالية تمارين 4 المرحلة في التمرين برامج تتضمن

دقائق.5-10 إلى تصل لمدة 1 المنطقة في باإلحماء قم 1.

دقيقتين.يستغرق قد الذي األمر 3 ، و 2 المنطقتين عبر التسلق ذلك سيتطلب 4. المنطقة إلى الوصول حتى ثانية 60 كل العمل عبء بزيادة قم ذلك ، بعد 2.

قياس في للمساعدة مهمة دقيقة واحدة دقيقة لمدة االستراحة هذا يعد 1. المنطقة إلى أخرى مرة العمل عبء بتقليل قم ثم 4 المنطقة في ثوان 10ٍ لمدة ادفع 3.

والتحسين.التدريب حالة 

بشكل العميل قلب ضربات معدل انخفض كلما أكبر. بسرعة العميل قلب ضربات معدل سينخفض   التدريب ، من أسابيع عدة خالل تحسينات إجراء مع 4.

نموه.زاد أسرع ، 

اإلفراط وشك وعلى متعب أنه افترض واحدة ، دقيقة لمدة الراحة فترة خالل المناسب القلب ضربات معدل إلى االنخفاض على قادر غير العميل كان إذا 5.

ذلك في التمارين من النوع بهذا للقيام الكافية بالراحة يشعر ال العميل أن هي القول خالصة التمرين. لبقية 1 المنطقة في البقاء هو الحل التدريب. في 

.)التغذيةسوء أو النوم ، قلة أو السابق ، اليوم في الشاق التمرين بسبب يكون قد والذي (اليوم 

4.للمنطقة آخر زمني فاصل إجراء طريق عن أخرى مرة الجسم بإرهاق فقم الطبيعي ، المعدل إلى العميل قلب ضربات معدل انخفض إذا 6.

ذلك.في رغبت إذا وكرر دقائق 5-10 لمدة 1 المنطقة إلى عد الدقيقة ، هذه بعد 7.

قمة ⇧تجريب4 المرحلة مثال 15-5 الشكل



قمة ⇧



التنفسيوالجهاز القلب تدريب في الوضعية اعتبارات الخامس الدرسالتنفسيوالجهاز القلب تدريب مفاهيم 15 الفصل

تدريب في الوضعية اعتبارات
التنفسيوالجهاز القلب 

كان سواء الحركة. أثناء العميل لوضع مستمر تقييم إجراء المهم من التنفسي ، القلبي التدريب وصف عند

مسؤولية الصحية الرعاية أخصائي عاتق على تقع الحركة ، أو الوقوف أثناء سيئاً وضعاً يظهر العميل 

قد التي الشائعة الوضعية االنحرافات تشمل األداء. وزيادة اإلصابة مخاطر لتقليل الوضعية محاذاة تصحيح 

يلي:ما التنفسي والجهاز القلب تدريب في االنخراط أثناء العمالء على تظهر 

مستديرةوأكتاف أمامي رأس ◆

األماميةالحوض إمالة ◆

المتقلبةواألقدام داخلياً والمستديرة المقوسة الركبتين ◆

الذين للعمالء التالية المراقبة تقنيات استخدم التنفسي ، القلبي التدريب أثناء الحركة جودة لضمان

الوضعية.االنحرافات هذه يظهرون 

األمامإلى الرأس ووضعية مستديرة أكتاف

العضالت ، خاليا إلى األكسجين وتوصيل تنفسسلباً تؤثر قد األمامية الرأس ووضعية المستديرة األكتاف

أثناء الصدري القفص رفع على القدرة من النظرية الناحية من للكتفين األمامي التقريب يحد األداء. وبالتالي 

هذا من أعراض عليهم تظهر الذين للعمالء بالنسبة . الهام- وحي أثناءبقوة الحاجز الحجاب وتقليص التهوية 

االنحرافات كثب عن يراقب أن التنفسي العالج أخصائي على يجب التنفسي ، القلبي التمرين أثناء الموقف 

التالية:الوضعية 

الكتفين استدارة كثب عن راقب اإلهليلجي ، والمدربين والمشي ، الثابتة ، الدراجات استخدام أثناء ◆

ورأسه.أكتافه لسحب العميل ودع البارز والرأس لألمام 

قد مما  ، )المفرطأو المفرط اليد وضع مع (المقابض إمساك راقب المشي ، وأجهزة السائر على ◆

المعدات هذه استخدام يجب ممكناً ، ذلك كان إذا األمام. إلى الرأس وطول الكتفين ارتفاع في يتسبب 

الحرارية السعرات نفقات وزيادة األساسي ، العضلي الجهاز على الطلب لزيادة اليدين مساعدة دون 

التمرين.في التوازن ومتطلبات 

الرأس دوران أو  )ألعلىالنظر (الرحم لعنق المفرط التمدد راقب تلفاز ، فيها يوجد التي األماكن في ◆

التلفزيون.لمشاهدة 

-تنفس-

-إلهام-

األماميةالحوض إمالة
خاليا إلى األكسجين وتوصيل التهوية ، على سلباً  )المقوسالظهر أسفل (األمامي الحوضي الميل يؤثر قد

يؤدي قد ذلك ، على عالوة العلوية. المتصالبة متالزمة من يعانون الذين للعمالء المماثل واألداء العضالت ، 

أداء على سلباً يؤثر قد مما الظهر ، أسفل آالم إلى أيضاً المقوس الظهر وأسفل األمامي الحوض تدوير 

التالية:الوضعية النحرافات كثب عن العميل  tnessأخصائي يراقب أن يجب . )2010Key ، (التمرين 

يتم الوركين ألن منه ، التقليل يجب أو السائر ، أو للدراجات األولي االستخدام يبرر ما هناك يكون ال قد ◆

الورك في النشاط مفرط معقداً بالفعل يكون قد ما إلى يضيف مما اإلنهاء ، من ثابتة حالة في وضعهما 

االستخدام قبل الورك لمفصل المرونة تقنيات على بالتأكيد فقم استخدامها ، تم إذا العمالء. من للعديد 

واأللوي.األساسي للمركب إضافية تقوية بتمارين أيضاً يوصى وبعده. 

قمة ⇧

-
-
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تمدد في يتسبب وقد صحيح بشكل التمدد على قادرين الوركين يكون ال قد اإلرهاق. لتجنب فيها التحكم يمكن بوتيرة المشي جهاز سرعة على الحفاظ يجب ◆

تمارين مع جنب إلى جنباً وبعده ، االستخدام قبل الخارجية الورك عضالت مرونة على التأكيد يجب الظهر. أسفل على الضغط من يزيد مما  ، )القوس(الظهر أسفل 

واأللوية.القلب عضالت تقوية 

المكسورتينوالقدمين داخلياً والمقلوبة المقوسة الركبتين
إلصابة تنبئياً عامالً الركبة أروح تعُد . )الركبتين(الركبة أروح مثل المعيبة ، السفلية األطراف حركات تفاقم من الموقف هذا من يعانون الذين األفراد يحذر أن يجب

االعتبار:في التالية العوامل  tnessأخصائي يضع أن يجب . )2012al.  et Padua ، ؛ 2017al.  et Numata ،(الركبة 

وإطالة الذاتية العضلة عضالت تقنيات على التأكيد الكاحل. مفصل في المناسبة الحركة السفلية األطراف تشمل التي التنفسية القلبية التمارين تتطلب ◆

.Powers( 2010maximus ،  )و medius gluteusلـ إضافية تقوية بتمارين أيضاً يوصى والورك. والمقربين الربلة عضالت 

تم إذا السرعة. وتسريع بالقضبان بالتمسك للعمالء سمُح إذا المستمر للتكرار البداية في مفرطاً التسلق تتطلب التي والخطوات المشي جهاز استخدام يكون قد ◆

المواقف.هذه تصحيح يتم حتى فيها التحكم يمكن بسرعة وتيرتها على وحافظ سابقاً المذكورة المرونة تمارين على فأكد األساليب ، هذه استخدام 
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التعلمأهداف
من: tnessأخصائي سيتمكن الفصل ، هذا من االنتهاء عند

األساسي.للتدريب المادية الفوائد تحديد ◆

األساسية.والحركة االستقرار أنظمة بين تفرق ◆

البطن.وتقوية السحب مناورة آليات وصف ◆

األساسية.التدريب لتمارين المناسب التعاقب تحديد ◆

فعال.بشكل وتوجيهها وتوجيهها األساسية التدريبات لتنفيذ طرقاً استخدم ◆
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-األساسياالستقرار -األساسيالتدريب في مقدمة

 ، )2016al.  et Park ، ؛ 2017Kang & Ko ، (الموقف لتحسين األهمية بالغ أمراً األساسي التدريب يعد

 ، )2012al.  et Shinkle ، ؛ 2016al.  et Iacono Dello ، ؛ 2007al.  et Butcher ،(األداء وتحسين 

2017 ،(اإلصابات تأهيل إعادة وتسريع  ، )2013Anderson & Bliven Huxel ، (لإلصابة المقاومة وزيادة 

al.  et Coulombe( . لخطة رئيسياً مكوناً صحيح بشكل المصمم األساسي التدريب برنامج يكون أن يمكن

تطويرهو األساسي التدريب من الهدف األهداف. من واسعة مجموعة لتحقيق المستخدمة الشاملة التدريب 

الفرد قدرة إلى أشر األساسي التحمل واالستقرار جوهر والقوة. والقوة التحمل على والقدرة األساسياالستقرار 

قوة . )والساقينالذراعين أي (األطراف تحرك أثناء والورك الفقري للعمود الصحيح الوضع على الحفاظ على 

التمديد ، التمديد ، المثال ، سبيل على (االتجاهات جميع في الجذع تقلص على القدرة إلى يشير أساسية 

متعددة عضلية مجموعات هناك األساسية. للعضالت انفجارية حركات تتضمن األساسية والقوة  ، )الدوران

النواة وتقوية االستقرار لتحقيق عالمية. أو محلية عضالت بأنها عادة توصف والتي القلب ، منطقة تشكل 

أهمية الفصل هذا يناقش معاً. والعالمية المحلية األساسية العضالت من كل تعمل أن يجب صحيح ، بشكل 

تناقش للعميل. العام التدريب برنامج في األساسي التدريب ودمج تصميم وكيفية األساسي التدريب 

اإلضافية األساليب هذه دمج يمكن وكيف البليومترية والتدريبات التوازن على التدريب المستقبلية الفصول 

الشاملة.الوظيفية الكفاءة تعزيز شأنه من تدريبي برنامج في 

-األساسيةالتحمل على القدرة -

-أساسيةقوة -

-
-

-
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-جوهر-األساسيالعضلي الجهاز

التدريب مبادئ لفهم الوظيفي للتشريح أساسي فهم المعتمدين الشخصيين المدربين لدى يكون أن يجب

لها الجسم داخل مساحة يتضمن  ، )(LPHCالقطني الورك مجمع باسم أيضاً المعروف ، جوهرالاألساسي. 

القطني الفقري العمود والجانب ، األمام من البطن عضالت العلوي ، الحاجز الحجاب التالية: الحدود 

بعبارات . )2013وأندرسون ، بليفن  )(Huxelالسفلي والورك الحوض وعضالت الخلفية ، األلوية وعضالت 

والوركين البطن  )الحصرال المثال سبيل على (وتشمل الجسم ثقل مركز في األساسية المنطقة تقع أبسط ، 

فريدتين: فئتين إلى األساسي العضلي الجهاز تقسيم يمكن المنخفضة. الظهر ومنطقة األلوي والمركب 

ووظيفة األمثل االستقرار على للحفاظ . )و16-162-1 األشكال (العالمية والعضالت المحلية العضالت 

على معاً والعالمية المحلية العضالت تعمل منهجي. بشكل القلب عضالت جميع تكييف المهم من القلب ، 

وفعالة قوية حركات إلنتاج معاً العضالت هذه تعمل والساق. الذراع حركات إنتاج مع الفقري العمود تثبيت 

وتجنيد  )الشدعالقات أو (للعضالت المثلى األطوال تعتبر الفقري. العمود تثبيت في االستمرار مع للجذع 

إلنتاج مهمة المنسقة ، المفاصل حركات مع جنب إلى جنباً  ، LPHCفي  )الزوجينبين العالقات أو (العضالت 

قائمة ليست هذه (والعالمية المحلية القلب عضالت على أمثلة 16-1 الجدول يقدم وصديقة. فعالة حركات 

.)شاملة

العالمياألساسي العضلي الجهاز 16-2 الشكلالمحلياألساسي العضلي الجهاز 16-1 الشكل

والعالميةالمحلية األساسية العضالت على أمثلة 16-1 الجدول

محليةأمثلة

عضالت

صورةاألوليةاإلجراءات

والتدويراالستقراردوار

الفقريالعمود شرائح

ووالتمديد االستقرارمالتيدوس

الفقريالعمود استدارة

-



البطنداخل الضغط زيادةالمستعرضالبطن

اإللهامتنظيمالحاجزالحجاب

)متواصل(
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)تابع(16-1 الجدول والعالمية المحلية القلب عضالت على أمثلة

صورةاألوليةاإلجراءاتالمحليةالعضالت على أمثلة

الحوضمحتويات دعمالحوضعضالت

lumborum Quadratusالحوض ارتفاع الفقري. للعمود الجانبيexion

صورةاألوليةاإلجراءاتالعالميةالعضالت على أمثلة

واإلخراج الدوران ،  ، exionالفقري العمود   /الجذعالمستقيمةالبطن

الجانبي

)متواصل(

قمة ⇧
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)تابع(16-1 الجدول والعالمية المحلية القلب عضالت على أمثلة

صورةاألوليةاإلجراءاتالعالميةالعضالت على أمثلة

العمود  ، exionالمقابل والدوران الجانبي ،الخارجيةالبطن مائل

exionالفقري 

 ، exionالمماثل والدوران الجانبي ،الداخليةالبطن مائل

exionالشوكي 

والدوران ، الفقري ، العمود   /الجذعتمديدالسنسنةنصب

الجانبيواإلخراج 

إلى باإلضافة (الفقري العمود   /الجذعدوراندورسيالتيسيموس

)الداخليوالدوران والتقريب الكتف تمديد 

قمة ⇧

)متواصل(



قمة ⇧
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ألياف-عضلة  ء)بطينشل (األول النوع -)تابع(16-1 الجدول والعالمية المحلية القلب عضالت على أمثلة

عالميةأمثلة

عضالت

صورةاألوليةاإلجراءات

+ Iliopsoas )iliacus
)بسواس

إلى باإلضافة ( exionالورك

والورك تقريب 

)الخارجيالدوران

محليةعضالت

بين تتراوح قصيرة مرفقات لها يكون ما وغالباً منها بالقرب أو بالفقرات عام بشكل المحلية العضالت تلتصق

من تحد التي الفقري العمود مقاطع في ديناميكياً تحكماً المحلية العضالت توفر جزأين. أو فقرة مقطع 

الضغط من والحد الفقرات لتثبيت مهم هذا الفقري. العمود أجزاء بين الدوران وقوى والقص المفرط الضغط 

المقام في المحلية العضالت تتكون واألربطة. الفقرية األقراص ذلك في بما السلبية ، التثبيت هياكل على 

المحلية األساسية للعضالت المناسبة الوظيفة فإن .لذلك ، هائج عضالت  ء)بطينشل (األول النوع مناألول 

 .)األخرىالديناميكية والحركات التقوية تمارين أثناء الفقري للعمود المناسب الوضع على للحفاظ مهمة 
، 2002al.  et Clark-Boyd) في للمساعدة مهمة وهي العضالت مغازل من عالية كثافة على تحتوي  والتي

(2010al.  et Dickx ، ، )الفقريللعمود العميق الحس استقبال 

حرج-

تنشيط طريق عن فعال بشكل الفقري العمود استقرار على تعمل التي الحركة استراتيجيات تطوير يعد

وتقليل الفقري للعمود السليم غير التحميل لتقليل مهماً أمراً األطراف ، حركات بدء قبل المحلية ، العضالت 

الفصل.في الحقاً االستراتيجيات هذه مناقشة ستتم اإلصابة. مخاطر 

األطراف حركات لضمان مهم الفقري العمود أنحاء جميع في المناسب الوضع فإن ذلك ، إلى باإلضافة

في الوظيفي الخلل أن تتذكر أن المهم من بأكمله. العضلي العصبي الجهاز أداء تعزيز وبالتالي المناسبة ، 

القوية. العالمية األساسية العضالت ذوي األفراد في موجوداً يكون أن يمكن المحلية األساسية العضالت 

في المحلية الجسد عضالت في التحمل على القدرة وتبني وتقوي تنشط التي التمارين دمج يجب لذلك ، 

األساسية.التدريب برامج جميع 

-
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العالميةالعضالت
ونقل الجذع ، تحريك على الشاملة القلب عضالت تعمل المحلية. األساسية بالعضالت مقارنته عند الجذع على أكبر بشكل العالمي األساسي العضلي الجهاز وضع يتم

أساسي بشكل مسؤولة العضالت هذه وظيفية. كوحدات معاً متعددة أجزاء تثبيت طريق عن الفقري العمود استقرار وتوفير والسفلية ، العلوية األطراف بين األحمال 

المستقيمة ، البطن عضالت  )الحصرال المثال سبيل على (األساسية العالمية العضالت تشمل الديناميكية. األنشطة أثناء الالمتراكز والتباطؤ المركزة القوة إنتاج عن 

المنتصبة. )فوقية(الخارجية والعضالت الخارجي ، والورك الكبيرة ، واأللوية العريض ، والظهر المائلة ، الخارجية والعضالت 

العضالت تنتج . )2019Wang & Xie ،  ؛ (LPHCبالكامل القلب في عضلياً عصبياً وتحكماً ديناميكياً استقراراً نظام كل داخل العضالت جميع توفر جماعي ، بشكل

ال عزلة ، في الديناميكية. األنشطة أثناء الحركة مستويات جميع في االستقرار وتوفر  ، )الالمتراكزةاإلجراءات (القوة وتضعف  ، )المركزمتحدة اإلجراءات (القوة العالمية 

العصبي والتحكم االستقرار يعززون المحلي ، العضلي الجهاز مع التعاوني عملهم خالل من ذلك ، من بدال ً ؛ LPHCاستقرار فعال بشكل العالمية العضالت تحقق 

(الخارج إلى الداخل من األنظمة عرض المفيد من  ، LPHCفي االستقرار لتحقيق أفضل بشكل العضالت هذه عمل كيفية لفهم . )2018al.  et Weber ،(العضلي 
والميكانيكية الهيكلية الناحيتين من مثاليا ًيكون لن المحلية العضالت تدريب قبل العالمية العضالت تدريب فإن آخر ، بمعنى . )عالميةعضالت  →المحليةالعضالت 

على يجب عليها. البناء سيتم التي المتبقية المنزل لمكونات ثابتة منصة لتوفير أوال ًاألساس تطوير يجب أساس. بدون منزل ببناء بذلك القيام مقارنة يمكن الحيوية. 

بذكاء.يتحرك لكي مستقرا ًيكون أن أوال ًالمرء 
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األساسيةللعضالت السليم التدريب أهمية
القلب لعضالت العضلي والتحمل والقوة القوة النشطين األفراد بعض طور

من قلة فإن ذلك ، ومع الديناميكية. األنشطة أداء من يمكنهم مما العالمية ، 

بين االستقرار لتحقيق الالزمة المحلية العضالت صحيح بشكل دربوا قد الناس 

المحلية العضالت تعمل أن يجب . )1996وريتشاردسون ، هودجز (الفقرات 

التحمل على والقدرة والقوة القوة استخدام من الفرد يتمكن حتى آمن بشكل 

كانت إذا . )والساقينالذراعين مثل (الرئيسية المحركات في تطويرها تم التي 

القوى نقل يتم ال فقد ضعيفة ، المحلية والعضالت قوية العالمية العضالت 

إلى يؤدي هذا صحيح. بشكل استخدامها أو الحركية السلسلة طول على الموجودة 

الجهاز ضعف يعد اإلصابة. واحتمال المالئمة ، غير والحركات التعويض ، 

أن ويمكن مالئمة غير حركة تسبب أساسية مشكلة والمحلي العالمي العضلي 

وعدم اإلصابة ، خطر وزيادة الرياضي ، األداء انخفاض الموقف ، ضعف إلى تؤدي 

يعد السبب ، لهذا سابقة. إصابة بعد كاف بشكل النشاط إلى العودة على القدرة 

للحفاظ ضرورياً أمراً والعالمية المحلية األساسية للعضالت المناسب التدريب 

اإلصابات مقاومة زيادة إلى باإلضافة األداء ، وتحسين المناسب الوضع على 

اإلصابات.تأهيل إعادة وتعزيز 

Shutterstock.com/  Goami

األساسيللتدريب العلمية المسوغات
األساسي التدريب اعتبار يمكن لذلك ، متعددة ؛ فوائد له األساسي التدريب عميل. كل الحتياجات محددة تمارين دمج المهم من أساسي ، تدريبي برنامج تصميم عند

الموقف تحسين التالية: الرئيسية للمجاالت األساسي التدريب أهمية لدعم علمية أدلة توجد العمالء. من العظمى للغالبية الشاملة التدريب برامج من للعديد أساسياً 

التأهيل.وإعادة اإلصابة ومقاومة واألداء 
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الوضعتحسين

إلى (لوردوتيك بينها فيما تتناوب والتي طبيعي بشكل تحدث التي التقوسات البشري الفقري العمود يوضح

العمود في انحناءات  )محدب  /داخلي(حداب و والقطني العنقي الفقري العمود في تقوسات  )مقعر  /الخارج

عندما طبيعي بشكل الفقري العمود في االنحناءات هذه تتطور . )16-3الشكل (والعجزي الصدري الفقري 

الحياة فترة طوال الفقري العمود في االنحناءات هذه على الحفاظ يعد المشي. إلى الزحف من األفراد ينتقل 

المناسبة األساسية العضالت وظيفة تعد الفقري. العمود أنحاء جميع في المناسب الطاقة لتوزيع مهماً أمراً 

نتيجة إنقاصها أو زيادتها يمكن والتي الفقري ، للعمود الطبيعية االنحناءات على للحفاظ األهمية بالغ أمراً 

من الخارجة الورك في الزائد النشاط ارتبط . )2012al.  et Hongo ،(السليم غير األساسية العضالت لتوازن 

والذي  ، )16-4الشكل (األمامية الحوض إمالة بزيادةالبطن نشاط وقلة االنتصاب الفائق والنسج الورك 

أن يمكن ذلك ، من العكس على . )2017al.  et Król ،( )الظهرأسفل (القطني بالقعس اإلصابة بزيادة يرتبط 

الحوض تدوير إلى الناصبة السنسنة نشاط وقلة البطنية والمستقيمة الركبة ألوتار الزائد النشاط يؤدي 

.)16-5الشكل (الخلفيةالحوض إمالة باسموالمعروف للخلف ، 

-لوردوسيس  /لوردوتيك-

-حداب  /حداب-

-األماميةالحوض إمالة -

-الخلفيةالحوض إمالة -

الطبيعيالفقري العمود انحناء 16-3 الشكل

--

-
-

-
-



األماميةالحوض إمالة 16-4 الشكل

الخلفيةالحوض إمالة 16-5 الشكل
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االنحناءات فإن األمامي ، المستوى في الوسط خط عن صغيرة انحرافات يظُهر قد الفقري العمود أن حين في

16-6الشكل (الجنف أنها على تصنيفها ويمكن طبيعية غير تعتبر الوسط خط عن بعيداً الفقري للعمود الكبيرة 

 ، )الهيكليالجنف (الفقري العمود خالل من العظام شكل تغير عن غالباً ينتج أن يمكن الجنف أن حين في . )

التوازن اختالل وخاصة العضلية ، االختالالت خالل من  )البنيويغير الجنف (الوظيفي الجنف يتأثر أن يمكن 

المستوى في الفقري للعمود متغيرة محاذاة إلى هذا يؤدي الجسم. من واأليسر األيمن الجانبين بين العضلي 

لتحسين األساسية العضالت تقوية على العثور تم . )2015al.  et Zapata ، ؛ 2003Hawes ، (األمامي 

.)2016al.  et Park ، ؛ 2017Kang & Ko ، (الوظيفي بالجنف المصابين األفراد لدى الفقري العمود محاذاة 

-الجنف-

الجنف16-6 الشكل

قمة ⇧

-
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إلى للحوض الصحيح غير الوضع يؤدي قد للحوض. مستو ٍوضع على الحفاظ على  )المتوسطةاأللوية المثال ، سبيل على (الورك عضالت تعمل ذلك ، إلى باإلضافة

تغيير إلى تؤدي  LBPكانت إذا ما أو  )(LBPالظهر أسفل في ألماً تسبب المتغيرة الوضعية كانت إذا ما الواضح من ليس الفقري. للعمود مناسبة غير وضعيات 

 )والطبيعي غير الوضع بين الرابط إلدارة كطريقة معالجته ويجب  LBPبـ المصابين األفراد لدى شائع المتوسطة األلوية ضعف . )2010al.  et Roey ،(الموقف 
، 2016al.  et LBP )Cooper . ، على الحفاظ على التأكيد ضرورة في السبب هو وهذا المناسبة ، بالوضعية مرتبطان واالستقرار المناسبة األساسية القوة فإن لذلك

اليومية.الحياة أنشطة أداء وكذلك الرياضة ممارسة أثناء الشكل ، أو للجسم ، المناسب الوضع 

معرفتكامتد -

والجوهراإلصابة من والوقاية الموقف

قد النموذجية الرقص فصول في للمشاركة بيالتيس على القائم األساسي التدريب أضافن الالئي الشابات الراقصات أن وجدت  al. )2018(  et Ahearnأجراهادراسة ◆

فقط.الرقص دروس في شاركوا الذين بالراقصين مقارنة بالجسم ، الوعي إلى باإلضافة الظهر ، وأسفل الجذع وضعية من كال ًحسنن 

في فعاال ًالرحم عنق ثبات تدريب مع أسابيع 8 لمدة األساسي التدريب كان العنقي ، القرص وفتق الرقبة آالم من يعانون الذين المرضى في أنه  )2017(.وجد ◆

al. ( et Buyukturanالحركةرهاب (الحركة من الخوف وتقليل التحمل ، على والقدرة العضالت قوة وتحسين األلم ، تخفيف 

أنشطة أثناء المستعرضة والعضالت والداخلية الخارجية المائلة البطن عضالت داخل نشاط أعلى أن  )2017(وجد . al et Montes Mesquitaاألصحاء ، البالغين في ◆

للتسهيل مهم األساسي التدريب أثناء العمالء وضع أن إلى يشير مما والركوع ، الجلوس بوضعيات مقارنة الوقوف وضع في وجوده أثناء تحقيقه تم قد التنفس 

المناسب.العضلي النشاط 

رجل وضع تتضمن التي التمارين أن  )2015(وجد وآخرون. كاالتايود األساسية ، للعضالت  )(EMGالعضل كهربية تخطيط باستخدام العضالت نشاط عن دراسة في ◆

.EMGقيم أكبر تولد المرنة المقاومة إضافة مع واحدة 

الظهر. أسفل بآالم لإلصابة كبير لخطر المعرضين الزورق ،   /الكاياكقوارب في الشباب الرياضيين من 103 مع محكومة عشوائية تجربة أجرى  )2019(وآخرون. كيس ◆

في والتحكم والظهر ، البطن عضالت قوة في تحسناً المؤلفون وجد األساسية ، للعضالت الوقائي التدريب من أشهر لستة خضعوا الذين الخمسين للرياضيين بالنسبة 

األساسية.العضالت تدريب يكملوا لم الذين بأولئك مقارنة ًالراحة ووضعية الظهر ، أسفل حركة 

الرئيسيةالماخذ

بالجسم.الوعي إلى باإلضافة الظهر ، وأسفل الجذع وضعية تحسين إلى األساسي التدريب يؤدي أن يمكن ◆

التحمل.على والقدرة العضالت قوة وتحسين األلم تخفيف في فعاال ًالرحم عنق ثبات تدريب مع األساسي التدريب يكون أن يمكن ◆

المناسب.العضالت نشاط لتسهيل مهماً أمراً األساسي التدريب أثناء العمالء موقع تحديد يعد ◆

للعضالت.أكبر تنشيط إلى الخارجية المقاومة مع  )الواحدةالساق وقفة (مستقرة غير وقفات على تنطوي التي التمارين تؤدي أن يمكن ◆

الحركة.في والتحكم الظهر أسفل   /البطنقوة األساسي التدريب يحسن أن يمكن ◆

أداء

األمثل.البدني لألداء مطلوبة ومتفجرة قوية حركات لتوليد مهمة والمستقرة القوية النواة

2016 ،  ؛ 2018al.  et Blaiser De ،(العلوية لألطراف إنتاج قوة وتوليد السفلية األطراف إلى للرقابة وخاضعة قوية حركات ونقل إلنتاج أساساً اللب اعتبار يمكن

Rivera 2007 ،  ؛Willardson( . ، في حاسم عنصر أنه على المنسق ، العضالت وتنشيط والتحمل القوة ذلك في بما األساسي ، األداء تحسين إلى النظر يجب لذلك

السفلية ، األطراف في الحركات قبل تنشط األساسية العضالت أن على دليل هناك والتحمل. والقوة والسفلية العلوية األطراف سرعة تتطلب التي الحركات تحسين 

يرتبط . )a)، 1997Richardson & Hodgesالقوة لتوليد األولية السفلية األطراف محركات إلعداد ضرورية المناسبة األساسية العضالت وظيفة أن إلى يشير مما 

. ،al) et Iacono Delloالسفلية األطراف عضالت قوة بزيادة األساسية والقوة األساسي االستقرار 

قمة ⇧



األساسيةللعضالت السليم التدريب أهمية 2 الدرساألساسيةالتدريب مفاهيم 16 الفصل

(السفلية األطراف عضالت ألداء مهماً أمراً أيضاً األساسي العضلي التحمل يعد . )2012al. .  et Shinkle ، ؛ 2014al.  et Granacher ،(القفز ومسافة الديناميكي التوازن إلى باإلضافة  ، )2016al.  et Prieske ، ؛ 2018al.  et Fuentes-Lago ،(الركل وأداء السرعة بتحسين األساسية العضالت تقوية برامج ربط تم

 ، 2018Akınoğlu & Kocahan( . الدورية الحيوية الميكانيكا تغيير إلى يؤدي أن يمكن األساسي العضلي التعب أن السابقة األبحاث أظهرت)، 2007al.  et Abt( . ، الكتف قوة انخفاض إلى األساسية العضالت إجهاد يؤدي وبالمثل)، 2015al.  et Rosemeyer( ،  بالغ أمر األساسية التحمل على القدرة أن إلى يشير مما

(الكتف قوة زيادة إلى األساسية القوة تحسين يؤدي ذلك ، إلى باإلضافة . )2013al.  et Morris ، ؛ 2000al.  et Hodges ،(حد أقصى إلى العلوي الطرف أداء لزيادة مناسب جذع ثبات إلى حاجة هناك أن إلى يشير مما العلوي ، الطرف تحريك قبل التحضيرية الجذع حركات تحدث العلوي. الطرف عضالت ألداء األهمية 

، 2018al.  et Kuhn( . والجذع للحوض األفضل الحيوية بالميكانيكا ترتبط والتي األلوية ، وظيفة الرمي أنشطة في يشاركون الذين الرياضيون عزز) ، 2010Keeley & Oliver 2014 ،  ؛Oliver & Plummer( ،  أنظمة أو مستقرة غير حبال باستخدام األطراف تعليق يتضمن والذي الرافعة ، على القائم األساسي والتدريب

األطراف وظائف في تشارك التي للوزن الحاملة غير األنشطة في األداء تحسين إلى يترجم أن يمكن األساسي التدريب أن إلى يشير مما  ، )2015وآخرون ، ويستون (متراً 50 لمسافة للسباحة العدو أوقات تحسين إلى األساسي التدريب أدى . )2011al.  et Saeterbakken ،(الرمي سرعة تحسين إلى يؤدي الحبل ، 

أنظمة أو مستقرة غير حبال باستخدام األطراف تعليق يتضمن والذي الرافعة ، على القائم األساسي والتدريب  ، )2014Oliver & Plummer ،  ؛ 2010Keeley & Oliver ، (والجذع للحوض األفضل الحيوية بالميكانيكا ترتبط والتي األلوية ، وظيفة الرمي أنشطة في يشاركون الذين الرياضيون عزز والسفلية. العلوية 

األطراف وظائف في تشارك التي للوزن الحاملة غير األنشطة في األداء تحسين إلى يترجم أن يمكن األساسي التدريب أن إلى يشير مما  ، )2015وآخرون ، ويستون (متراً 50 لمسافة للسباحة العدو أوقات تحسين إلى األساسي التدريب أدى . )2011al.  et Saeterbakken ،(الرمي سرعة تحسين إلى يؤدي الحبل ، 

أنظمة أو مستقرة غير حبال باستخدام األطراف تعليق يتضمن والذي الرافعة ، على القائم األساسي والتدريب  ، )2014Oliver & Plummer ،  ؛ 2010Keeley & Oliver ، (والجذع للحوض األفضل الحيوية بالميكانيكا ترتبط والتي األلوية ، وظيفة الرمي أنشطة في يشاركون الذين الرياضيون عزز والسفلية. العلوية 

األطراف وظائف في تشارك التي للوزن الحاملة غير األنشطة في األداء تحسين إلى يترجم أن يمكن األساسي التدريب أن إلى يشير مما  ، )2015وآخرون ، ويستون (متراً 50 لمسافة للسباحة العدو أوقات تحسين إلى األساسي التدريب أدى . )2011al.  et Saeterbakken ،(الرمي سرعة تحسين إلى يؤدي الحبل ، 

وظائف في تشارك التي للوزن الحاملة غير األنشطة في األداء تحسين إلى يترجم أن يمكن األساسي التدريب أن إلى يشير مما  ، )2015وآخرون ، ويستون (متراً 50 لمسافة للسباحة العدو أوقات تحسين إلى األساسي التدريب أدى . )2011al.  et Saeterbakken ،(الرمي سرعة تحسين إلى يؤدي والسفلية. العلوية 

في تشارك التي للوزن الحاملة غير األنشطة في األداء تحسين إلى يترجم أن يمكن األساسي التدريب أن إلى يشير مما  ، )2015وآخرون ، ويستون (متراً 50 لمسافة للسباحة العدو أوقات تحسين إلى األساسي التدريب أدى . )2011al.  et Saeterbakken ،(الرمي سرعة تحسين إلى يؤدي والسفلية. العلوية األطراف 

والسفلية.العلوية األطراف وظائف 

االصابةمقاومة

اإلصابة. مخاطر تعديل إلى يؤدي قد عامال ًاألساسية للعضالت المثالية الوظيفة اعتبار تم لذلك ، المناسبة. األطراف لحركات ضرورية األساسية العضالت وظيفة تعتبر

إصابات طوروا الذين لألفراد تنبؤية كانت األساسية العضالت وتحمل الورك ، عضالت وقوة المنخفض ، الوضع في التحكم أن مستقبلية جماعية دراسة أظهرت 

 ، )2010وآخرون ،  (Aggarwalالتوازن لتحسين األساسية العضالت تدريب على العثور تم . )2019al.  et Blaiser De ،(عام 1.5 فترة خالل والعظام العضالت 

رئيسياً مكوناً األساسي االستقرار أصبح . )2013al.  et Granacher ،(السقوط من الوقاية في مهماً عامال ًكان األساسية القوة تدريب أن إلى التلوي التحليل وخلص 

الجذع تثبيت على القدرة تعد . )2005al.  et Hewett ،(األمامي الصليبي الرباط تمزق مثل الحادة ، السفلية األطراف إصابات تقليل إلى تهدف التي الوقاية لبرامج 

. )2017al.  et Hewett ، ؛ 2018al.  et Foss ،(الركبة إصابة خطر من تقلل قد مثالية هبوط ميكانيكا لتحقيق األهمية بالغ أمراً القفز أثناء الهبوط أثناء صحيح بشكل 

الثانوية المدارس رياضيات في القفز أثناء الركبة عند القوى في مماثلة انخفاضات عنه ينتج الثبات على األساسي التدريب من أسابيع 4 محكومة ، عشوائية تجربة في 

.)2013al.  et Ple ،(الحركة قياس على التدريب من أسابيع 4 في شاركوا الذين لألفراد 

تأهيلإعادة

(.، 2017al.  et Akhtar) التقليدية التأهيل بإعادة مقارنة األلم في  تحسيناتLBP  لألشخاص التقليدية التأهيل إعادة إلى األساسية االستقرار تمارين إضافة تظُهر

 )العميقةالفقري العمود عضالت (المتعددة العضلة وتحمل التنشيط ، الحجم ، تستعيد األساسية التثبيت تمارين  Hides( 2001al.  et LBP ، .)منيعانون الذين 
لدى النتائج تحسين في فعال األساسي التمرين أن فرد 2400 من أكثر قيم الذي التلوي التحليل أظهر  Saragiotto( 2016al.  et LBP ،ـ .)بالمصابين األفراد لدى 

2019 ؛ وآخرون ،  2019Danneels & Hodges ،  ؛ 2019al.  et Dulcina-Rose ، ؛ 2013al.  et Santos ، ؛ 2009al.  et Sjödahl ، .)منيعانون الذين أولئك 

Calvo( -Lobo 2010 ، ؛al.  et Arab) العميقة ، والعضلة األلوية ، ومركب الحاجز ،  والحجابmultidus  عضلية مجموعات أو عضالت تنشيط من قللوا قد المزمن

 2012al.  et ، .)منيعانون الذين األفراد أن الباحثون وجد لقد  LBPو الحوض ، وعضالت الداخلية ، المائلة والعضالت المستعرض ، البطن ذلك في بما معينة ، 

LBP )Vos  من يعانون الذين المرضى تأهيل إلعادة شائع بشكل األساسية العضالت تدريب ويستخدم العالمية ، لإلعاقة الرئيسية األسباب أحد هوLBP
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-الرسممناورة -حرج-

الرعاية مقدمي مع جنب إلى جنباً كثب عن الصحية الرعاية مجال في المتخصصون يعمل أن المهم من

أخصائي وظائف أداء أو إصابة تشخيص يعتبر المصابين. األفراد وعالج تشخيص على المدربين الصحية ، 

أخصائي المثال ، سبيل على (المعتمد الشخصي للمدرب بالنسبة الممارسة نطاق خارج مرخص تأهيل إعادة 

.)العظامتقويم أخصائي العظام ، مقوم الطبيعي ، العالج أخصائي الطبيعي ، العالج 

االستقرار لتحسين األساسية العضالت وظائف لتحسين  LBPمن يعانون الذين العمالء تعليم يمكن

البطن عضالت تنشيط من يزيد الرسم مناورة البطنإجراء المثال ، سبيل على . LBPوتقليل األساسي 

من يعانون الذين األشخاص لدى التدريب من أسابيع 4 مع المستعرض البطن تنشيط يتحسن المستعرضة. 

LBP  2017 ،(وبدونهal.  et Selkow( . األلم تقليل إلى المناسبة التمرين تقنيات استخدام يؤدي أن يمكن

على الضغط يزيد المناسب  LBPتثبيت دون المفرط الشد تمارين استخدام أن ثبت . LBPبـ المصابين لدى 

تدعم التي األربطة تلف في المدعومة غير التمارين هذه تتسبب أن يمكن خطيرة. مستويات إلى األقراص 

 1996al.  et ،(الشوكية األعصاب عبرها تمر التي الفقرات فتحات تضييق إلى يؤدي قد مما الفقرات ، 

Ashmen 1997 ، ؛al.  et Beim( . ، في المتخصصون يدمج أن بمكان األهمية من لذلكtness  ًنهجا

النواة ،تدريب عند تقدمياً منهجياً 

مساعدرمز -

كهربية تخطيط العضالت. في لألعصاب الكهربائي التوصيل وظيفة يقيس إجراء هو العضل كهربية تخطيط

تمارين أو بحركات القيام عند العضلية المجموعة أو العضالت تنشيط في التباينات تحديد على قادر العضل 

شديدة.

-
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الرسممناورة

عند المستعرض البطن وتنشيط الحوض استقرار أثناء يزداد العضل كهربية تخطيط نشاط أن األبحاث أثبتت

 2002al.  et ، ؛ 2006al.  et Hides ، ؛ 1992al.  et Cresswell ،(النشاط قبل البطن سحب مناورة بدء 

Richardson( . اللفافة في توتراً يخلق صحيح ، بشكل تنشيطه عند المستعرض ، البطن أن البحث وجد

العمود ثبات في يساهم مما  ، )16-7الشكل ( )الظهرأسفل لمنطقة الضام النسيج (القطنية الصدرية 

1997b، 1997 ،(cاالستقرار وزيادة  ،  )16-8الشكل (الحرقفي العجزي المفصل على ويضغط الفقري ، 

Richardson & Hodges( . للبطن المهم الدور وإثبات بفهم آخرين باحثين قيام إلى النتائج هذه أدت

أسفل الواقعة المنطقة اسحب السحب ، مناورة ألداء . LBPو الفقري العمود استقرار في المستعرض 

العمود على الحفاظ يساعد محايد. وضع في العنقي الفقري العمود على وحافظ الفقري العمود باتجاه السرة 

وتوازن الوضع تحسين على األساسي التدريب أثناء الفقري للعمود الطبيعية االنحناءات أو المحايد ، الفقري 

فإنالسحب ، مناورة أثناء لألمام بارز رأس لوحظ إذا واالستقرار. العضالت 

الترقوية القصية العضلة كانت إذا تفضيلي. بشكل  )16-9الشكل (الخشائية الترقوية القصية تجنيد يتم

إلعادة لألمام الحوض يدور العنقي ، الفقري العمود من العلوي الجزء وتمدد النشاط مفرطة الخشائية 

)2001McGill ، (الحوض استقرار وانخفاض العضلي التوازن اختالل إلى يؤدي أن يمكن هذا العينين. تنظيم 
.

-تستعد-

الحرقفيالعجزي المفصل 16-8 الشكلالقطنيةالصدرية اللفافة 16-7 الشكل

الخشائيالترقوي القصي 16-9 الشكل

البطنتقوية

الخارجية. واألربطة البطنية المستقيمة مثل العالمية ، للعضالت مشترك تقلص أنه على إليه يشار تستعد

أن األبحاث أظهرت بوعي. تقليصها طريق عن العالمية للعضالت شد أو  "شد"أنه على التثبيط إلى أيضاً يشار 

من يعانون الذين ألولئك فائدة أكبر يخلق معاً ، التعاقد عند والمحلية ، العالمية للعضالت العضلي التحمل 

LBP  تدريب بأساليب مقارنةLBP  ، الفقري العمود في الحركة نطاق على فقط التركيز مثل التقليدية)
 ، 2001McGill( . يركزBracing  الفقري العمود استقرار على فقط وليس العالمي ، الجذع استقرار على

استقرار على أيضاً ستعمل المناسب ، التحمل تدريب ضوء في العالمية ، العضالت أن يعني مما المجزأ ، 

الفقري.العمود 

-



إعادة في للمساعدة أساسي تدريب برنامج في واالستعداد السحب مناورة من كل تنفيذ يمكن ذلك ، ومع

 2019al. et ،(الحركة وعضالت والعالمية المحلية العضلية لألنظمة الحركي والتحكم والتحمل القوة تدريب 

Larivière 2001 ،؛McGill( .  العالمي التثبيت ونظام المحلي التثبيت نظام تنشيط إثبات تم)، 2001al.  

et Arokoski 1996 ، ؛al.  et Kibler 2019 ، ؛al.  et Larivière 2001 ،  ؛McGill(  هذه لتنشيط

األساسي.التدريب أثناء تفضيلي بشكل المحددة العضالت 
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األساسيللتدريب إرشادات
 ، )المركزمتحدة (القوة إنتاج على التركيز مع بالكامل العضالت عمل طيف على ويؤكد وعملياً وتقدمياً منهجياً الشامل األساسي التدريب برنامج يكون أن يجب

الحركة ونطاقات الحركة مستويات مع بانتظام األساسي التدريب برنامج يتعامل أن يجب . )القياسمتساوي (الديناميكي واالستقرار  ، )األطوارغريب (القوة وتقليل 

.)16-2الجدول ( )التردداإليقاع ، الكثافة ، التكرارات ، المجموعات ، المثال ، سبيل على (المحددة الحادة التدريب ومتغيرات التنفيذ وسرعة الجسم وموضع 

تدريب بيئة العميق الحس على التدريب يوفر مالئم. بشكل غنية تدريب بيئة إنشاء البداية في التدريب أخصائي على يجب أساسي ، تدريبي برنامج تصميم عند

الجسم بوضع الوعي على تؤكد التي األنشطة وتتضمن قصوى تدريب استجابة على للحصول المناسبة التمارين من مجموعة مع مستقرة غير ولكنها للرقابة خاضعة 

  .2005al ،(والعالمي المحلي التثبيت نظام تنشيط من تزيد  )االستقراركرة مثل (مستقرة غير بيئة في إجراؤها يتم التي األساسية التمارين أن إثبات تم الفضاء. في 

et Behm 2006 ، ؛al.  et Carter 2016 ، ؛al.  et Escamilla( .  وتشدد وصعبة آمنة األساسية التدريبات تكون أن يجب 16-2 ، الجدول في أيضاً موضح هو كما

بالنشاط.الخاصة األساسية الحركية المهارات من مشتقة الحواس متعددة بيئة في متعددة مستويات على 

تدريبيةنصيحة -

القلب ضربات معدل من الوزن أحزمة ترفع قد معتدل. بشكل مكثفة تمارين برنامج في يشاركون والذين يبدو ما على األصحاء للبالغين األثقال أحزمة باستخدام يوصى ال

مجال في المتخصصون يحتاج ذلك ، من بدال ًالثقيلة. األحمال رفع يمكنهم بأنه الخاطئ والتصور باألمان زائفاً إحساساً األفراد تمنح ما وغالباً االنقباضي الدم وضغط للفرد 

األساسي.العضلي الجهاز للجسم: الطبيعي للحزام السليم والتفعيل المناسبة التمرين بتقنية يتعلق فيما عمالئهم تثقيف إلى البدنية اللياقة 

16-2الجدول األساسية التدريب متغيرات

الصوتالحركةطائرات

سهمي ◆

أمامي ◆

مستعرض ◆

مجموعات ◆

قليل ◆

معتدل ◆

عالي ◆

التكرار ◆

قليل ◆

معتدل ◆

عالي ◆

التقدمالحركةنطاق

ممتلىء ◆

جزئي ◆

النهايةنطاق ◆

الفقريالعمود في معدومة أو قليلة حركة ◆

الدورانالتمديد ، الفقري ، العمود إخراج في التحكم ◆

المتفجرةالجذع حركات ◆

مقاومةالحركةسرعة

بطيء ◆

واسطة ◆

بسرعة ◆

متفجرةمادة ◆

الجسموزن ◆

ضوء ◆

واسطة ◆

ثقيل ◆

التمرينمعدات

األنابيب ◆

الكابالت ◆

الطبكرات ◆

الحرةاألثقال ◆

)توازنقرص تمايل ، لوح رغوة ، وسادة المثال ، سبيل على (التوازن معدات ◆

قمة ⇧



قمة ⇧
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معرفتكامتد -

الرياضيواألداء التأهيل إلعادة األساسي التدريب

البطن بتجويف مقارنة األصحاء اإلناث في العالمية البطن عضالت نشاط زيادة إلى أدت واحدة ساق على القرفصاء مهمة أثناء البطن تقوية أن  )2018(.وجد ◆

al.  et Lindeالتحكموظروف 
وجدوا لقد به. المصابات وغير  PFPSوالوظيفة ، الشفاء لتحسين معزوالً أساسياً تدريباً يتضمن أن يجب المرضى لهؤالء التأهيل إعادة أن إلى يشير .مما ◆

النساء لدى مستقرة غير جلوس منصة على الجذع وضعية توازن بتقييم  )2019( قام ( )PFPSبـالمصابات النساء في الجذع وضعية في التحكم ضعف 

al.  et Moteallehالرضفيالفخذ آالم بمتالزمة المصابات الشابات 
لدى العضالت وقوة للهبوط الحيوية الميكانيكا سيحسن والورك الجذع وقوة التحكم خالل من األساسي التدريب كان إذا فيما بالتحقيق  )2019(قام وآخرون تساي ◆

قوة وتحسين الهبوط أثناء  )منتصبة(تحكماً أكثر جذع وضعية الرياضيون أظهر أسابيع ، 6 مدته أساسي تدريبي برنامج بعد المراهقين. الذكور الطائرة الكرة العبي 

القفز.لرياضيين التدريب برامج في إلدراجه مهماً يكون قد األساسي التدريب أن إلى يشير مما الرئيسية ، والركبة الورك عضالت 

التوجيهية المبادئ ذلك في بما أسابيع ، 10 لمدة وتنقل أساسي تدريب لبرنامج خضعوا والذين واإلعاقة  LBPمن تاريخ لديهم الذين البالغين أن  )2018(وجد وآخرون ليما ◆

هذا يتابعوا لم الذين باألفراد مقارنة الوظيفية اإلعاقة الظهر وانخفاض  LBPكثافة إدراك من قللوا قد اليومية ، الحياة وأنشطة العمل أثناء مالءمة األكثر األساسي للوضع 

البرنامج.

مسافة في أكبر تحسينات إلى أدى المهيمن غير الذراع قوة تدريب وبرنامج أسابيع 8 لمدة والمتخصص المتكامل األساسي التدريب أن أظهر  )2016(وآخرون. سونغ ◆

أسابيع.8 لمدة فقط أساسي تمرين أو تمرين أي يمارسوا لم الذين الجولف بالعبي مقارنة ًالقيادة 

الرئيسيةالماخذ

العالمية.البطن لعضالت أكبر نشاط إلى القرفصاء جلوس أثناء البطن تقوية يؤدي ◆

أساسياً.تدريباً  PFPSمن يعانون الذين المرضى تأهيل إعادة تتضمن أن يجب ◆

القفز.بعد الهبوط ميكانيكا تحسين إلى األساسي التدريب يؤدي قد ◆

.LBPتقليل في األساسية التمارين تساعد أن يمكن ◆

الجولف.أداء تحسين إلى األساسي التدريب يؤدي أن يمكن ◆

أساسيتدريبي برنامج تصميم
متعددة بيئة باستخدام التحفيز على الطلب زيادة تعد والقوة. والقوة العضلي والتحمل االستقرار من المثلى المستويات تطوير هو األساسي التدريب من الهدف

أكثر الحركة جودة على التأكيد يجب الخارجية. المقاومة زيادة من أهمية أكثر  )التوازنمعدات العصابات ، الكرات ، (متعددة تمرين أساليب واستخدام الحواس 

الحركية.السلسلة عبر المنسقة الحركة على البرنامج تركيز يكون أن ويجب الكمية ، من 

حرج-

المطلقة.القوة مكاسب لتحقيق السعي من بدال ًالبرنامج محور العصبية التكيفات أصبحت

من العميل يتقدم المثلى. المنسقة والحركة االستقرار على الحفاظ عنده يستطيع مستوى أعلى من العميل يبدأ متكامل. أساسي تدريب برنامج على مثال يلي فيما

بين المناسب االستقرار لتقييم الوقت. نفس في القطني والحوض الفقرات بين االستقرار إظهار مع السابق المستوى في التدريبات إتقان بعد برنامجه خالل 

يكون عندما الظهر أسفل منطقة في مناسب استقرار العميل لدى سيكون المختلفة. التمارين أداء أثناء السحب وضع على الحفاظ من العميل سيتمكن الفقرات ، 

المفرطة.الفقري العمود حركة دون والخطوات ، واالندفاع ، القرفصاء ، مثل الوظيفية ، الحركة أنماط أداء على قادراً 
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الوظيفة:لتحسين مهم التسلسل التالية. الوظيفية النتائج لتحقيق األساسية التدريب برامج تصميم يجب

)الفرديةالفقري العمود أجزاء استقرار (الفقرات بين االستقرار 1.

)والوركالقطني الحوض معقد استقرار (القطني الحوض استقرار 2.

)القوةوإخراج الحركة جودة تحسين (الحركة كفاءة 3.

األساسيةالتدريب مراحل

هذه تصميم تم للجذع. اإلجمالية الحركة دون والحوض الفقري العمود خالل من التثبيت على البداية في التمارين تركز أن يجب أساسي ، تدريبي برنامج بدء عند

هذه تستهدف . )2017al.  et Selkow ،(التمارين أثناء التدعيم ثم السحب على التركيز مع الفقرات ، بين واالستقرار العضلي العصبي االنتظام لتحسين التمارين 

المثال سبيل على (البروتوكول هذا تتبع التي النموذجية التمارين تشمل الفصل. في سابقاً مناقشتها تمت التي المحلية األساسية العضالت أساسي بشكل التمارين 

يلي:ما  )الحصرال 

زحف ◆

أرضيجسر ◆

الكرةجسر ◆

أرضيةكوبرا ◆

كوبراكرة ◆

االطفاءصنبور ◆

بالنك ◆

جانبيلوح ◆

ميتةحشرة ◆

طائركلب ◆

Pallofالصحافة ◆

المزارعحمل ◆

وتمديد إخراج التمارين هذه تتضمن آخر ، بمعنى الحركة. من كامل نطاق عبر الفقري للعمود ديناميكية وأكثر المركز متحدة حركات تضمين في التالي التقدم يتمثل

قد أساسية طبية حاالت أي هناك كانت إذا ما لتحديد للعميل الصحية الرعاية مقدم مع الصحية الرعاية اختصاصي يتواصل أن دائماً المهم من الجذع. وتدوير 

هذه تصميم تم السريعة. إلى المتوسطة التكرار وتيرة باستخدام العصبية والمتطلبات والسرعة التحديد زيادة أيضاً يتم التقدم ، هذا في معينة. تمارين تجنب تتطلب 

تشمل األساسي.  )التنسيق(العضلي العصبي والتناسق  ، )القوةمن الحد (الالمتراكزة والقوة  ، )القوةإنتاج (المركزة والقوة القطني ، الحوض استقرار لتحسين التمارين 

يلي:ما  )الحصرال المثال سبيل على (البروتوكول هذا تتبع التي النموذجية التمارين 

أرضيةأزمة ◆

الكرةأزمة ◆

الخلفيالتمديد ◆

معكوسةأزمة ◆

الركبة ◆

الكابلدوران ◆

الكابلرفع ◆

الكابلفرم ◆



األساسيللتدريب إرشادات 3 الدرساألساسيةالتدريب مفاهيم 16 الفصل

الفرد التمرين من األشكال هذه تعد واألطراف. األساسية للعضالت الحركة وفعالية  )القوة(القوة إنتاج معدل لتحسين مصممة تمارين األخير التقدم يتضمن

 )الحصرال المثال سبيل على (التمارين أمثلة تتضمن . )2007وآخرون ، بوتشر (وظيفياً للتطبيق قابلة  )متفجرة(بسرعات القوة وتوليد الديناميكي االستقرار لتحقيق 
يلي:ما 

الصدرفي الطبية الكرة دوران تمريرة ◆

رميالبلوز الكرة الطب الكرة ◆

المائلرمي األمامية الطبية الكرة ◆

المائلرمي الكرة الطبى الجانب ◆

القدملكرة الطبية الكرة رمي ◆

woodchopالطبية الكرة رمي ◆
الرأسفوق الطبية الكرة رمي ◆

حركيةسلسلة تفتيش نقاط خمس

التدريب مهارة تتطلب اإلصابة. وتجنب مناسب بشكل العضالت تنشيط لضمان المناسبين واألسلوب الشكل إتقان يجب تدريب ، طريقة أي مع الحال هو كما

شحذ يعد انفجاراً. أكثر التمارين تصبح عندما خاصة اإلصابة ، تحدث قد بالتقنية ، الواعي واالهتمام الداخلي التركيز بدون المناسبين. والممارسة التركيز األساسي 

أو الكمية زيادة قبل دائماً الجودة تحسين يأتي أن يجب التمارين ، جميع مع الحال هو كما ذلك ، على عالوة ضرورياً. أمراً تمرين لكل رائعة بتقنية المهارات جميع 

:)16-10الشكل (الخمس الحركية السلسلة ذات التفتيش نقاط مراقبة ويجب الوزن ، 

ء)االقتضاعند (مباشرة األمام إلى واإلشارة  ء)االقتضاعند (تقريباً الكتفين عرض بين المسافة : أقدام1.

)الداخلإلى باالنحناء للركبتين السماح تجنب (والثالث الثاني القدم إصبع مع تمشيا : الركبتين2.

محايدوضع وفي المستوى : خواصر3.

)مرتفعأو مطول غير (محايد موقف : أكتاف4.

)الذقنشد (محايد وضع في العنقي الفقري العمود : رئيس5.

حركيةسلسلة تفتيش نقاط خمس 16-10 الشكل
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أساسيةتمارين
زحف

تقنية-

المحلي.القلب تنشيط ضعف إلى البطن نتوء يشير المحلية. األساسية العضالت الستهداف بأكمله التمرين طوال البطن عضالت شد على الحفاظ من تأكد

األرضيالجسر

سالمة-

من النهائي الوضع في تأكد القطني. الفقري العمود على مفرطاً ضغطاً يضع هذا . )الظهرأسفل تمديد في يفرط (األرض عن جداً بعيداً الوركين ترفع ال الجسر ، أداء عند

تماماً.متقلصة األلوية عضالت وأن والكتفين والوركين الركبتين محاذاة 

-
...marc Core EL3 CPT7 NASM

01:14

-
...floor Core EL3 CPT7 NASM

01:21

التفاعليالنص إظهار
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الكرةجسر

تقنية-

السفلي.للظهر التمدد بفرط تسمح ال العلوي ، الجسر مثل والرقبة. الرأس على الضغط وتقليل الراحة من قدر أقصى لتحقيق الثبات كرة أعلى والكتفين الرأس إراحة من تأكد

الكلمةكوبرا

سالمة-

كال تدوير من تأكد النحو ، هذا على الكتف. عظام وضغط سحب على التمرين تركيز ينصب . )مفرطبشكل الظهر أسفل تمدد (األرض فوق عاليا ًتأتي ال الكروي ، الجسر مثل

الهواء.في اإلبهام وتوجيه خارجياً الذراعين 

...b ball Core EL3 CPT7 NASM
-

01:05

...floor Core EL3 CPT7 NASM
-

01:26
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كوبراكرة

سالمة-

.)موضحغير (إضافي دعم على للحصول قوي جسم مقابل القدمين وضع األفضل من ولكن الكوبرا ، مثل التمرين هذا بأداء قم

االطفاءصنبور

تقنية-

للورك.الخارجية الدوارات تقوية على التمرين هذا يساعد محايد. وضع في والرأس البطن عضالت شد مع التمرين هذا بإجراء قم

...c ball Core EL3 CPT7 NASM
-

01:20

...h fire Core EL3 CPT7 NASM
-

01:32

قمة ⇧

التفاعليالنص إظهار



قمة ⇧
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بالنك

تقنية-

يلي:ما تتضمن االنحدار خيارات بعض فإن ألدائه ، العميل على جداً صعباً التمرين من اإلصدار هذا كان إذا

القياسيالدفع وضع في نفذ ◆

األرضيةعلى الركبتين وضع مع الضغط تمرين بأداء قم ◆

األرضعلى والقدمين مقعد على اليدين مع أداء ◆

جانبيلوح

تقنية-

المستعرضة.البطن عضلة الستهداف ممتاز تمرين هذا األعلى. نحو بالهبوط للحوض تسمح ال الحركية ؛ السلسلة فحص نقاط جميع محاذاة على حافظ

ميتةحشرة

تقنية-

األخرى ، األساسية التمارين مع الحال هو كما الحركات. جميع لتنسيق التدريب بعض األمر يتطلب قد ولكن المحلية ، القلب عضالت الستهداف آخر ممتاز تمرين هذا

التمرين.مدة طوال والجوهر الفقري للعمود محايد نشاط على حافظ 

-
plank Core EL3 CPT7 NASM

01:15

-
األساسي EL3 NASMجانبي لوح

01:09

-
…dead Core EL3 CPT7 NASM

01:26



التفاعليالنص إظهار
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طائركلب

تقنية-

المفرط.بالتقوس السفلي للظهر تسمح ال السماء. نحو مستقيم بشكل اإلبهام ووجه التمرين طوال محايد وضع في الفقري العمود على حافظ

الصحافة Palloffالركوع

تقنية-

التفتيش نقاط جميع على والحفاظ والكتفين الوركين مربع على الحفاظ من تأكد المحلية. القلب عضالت الستهداف مصمم للدوران مضاد تمرين هو  Pallofالضغط تمرين

التمرين.أثناء الخمسة الحركية السلسلة ذات 

المزارعحمل

تقنية-

من بدالً الفقري. للعمود الجانبي النتوء أو المفرط الدوران وتجنب البطن عضالت تقوية المهم من التمرين ، هذا أثناء المستخدم.  )الوزن(الحمل على يعتمد متقدم تمرين هذا

مستقيم.وضع على حافظ ذلك ، 



…bird Core EL3 CPT7 NASM
-

01:53

…pallof Core EL3 CPT7 NASM
-

01:45

األساسية ... EL3 CPT7 NASMمزرعة
-

01:22

التفاعليالنص إظهار
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أرضيةأزمة

تقنية-

الظهر.ألسفل أماناً أكثر يكون وقد الخارجية الورك عضالت تجنيد من يحد هذا األرض. عن الكتف شفرات رفع فقط الحركة تتضمن ذلك ، من بدال ًالكامل. بالجلوس تقم ال

الكرةأزمة

سالمة-

العنقي.الفقري العمود عضالت إجهاد إلى ذلك سيؤدي التمرين. أداء أثناء مطوياً الذقن إبقاء من تأكد

الخلفيالتمديد

سالمة-

السفلي.الظهر تمديد في تفرط ال واألذنين. والكتفين والوركين والركبتين الكاحلين محاذاة من تأكد التمرين ، نهاية في



...floor Core EL3 CPT7 NASM
-

01:11

...c ball Core EL3 CPT7 NASM
-

01:31

...back Core EL3 CPT7 NASM
-

01:29

التفاعليالنص إظهار



أساسيةتمارين 4 الدرساألساسيةالتدريب مفاهيم 16 الفصل

معكوسةأزمة

تقنية-

مما الزخم ، زيادة إلى الساقين تأرجح يؤدي التمرين. تنفيذ أثناء تتحرك أال يجب اإلعداد ، أثناء السفلية األطراف وضع بمجرد التمرين. هذا أداء عند الساقين بأرجحة تقم ال

التمرين.فعالية من ويقلل اإلصابة خطر من يزيد 

الركبة

تقنية-

رفع طريق عن السقف نحو القدمين بتمديد قم المركزة ، المرحلة خالل بالكامل. ممدودتين الركبتين باستثناء العكسية لألزمة مماثل بأسلوب الركبة تمرين تنفيذ يتم

البداية.وضع إلى ببطء الوركين خفض ثم المقعد عن الوركين 

-
...rever Core EL3 CPT7 NASM

00:52



-
...knee Core EL3 CPT7 NASM

00:53

التفاعليالنص إظهار
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الكابلدوران

تقنية-

الثالثي:التمديد في الخلفية الساق تدوير من تأكد الظهر ، أسفل على الضغط لتقليل

الوركإطالة ◆

الركبةتمديد ◆

)تمديد(األخمصي الكاحل ◆

.)الساقوربلة الفخذ وعضالت الكبرى األلوية (السفلية األطراف إلى تمتد التي للعضالت المناسب التنسيق أيضاً هذا يضمن

الكابلرفع

تقنية-

قمة ⇧

ثالثي امتداد في الخلفية الساق تدور أن يجب الكابل ، دوران مثل الوقت. طوال محايد فقري عمود على حافظ العلوي. الموضع في مفرط بشكل الظهر أسفل بإطالة تقم ال

الحركة.نهاية في   



 ...Core EL3 CPT7 NASMكابل
-

01:11

 ...Core EL3 CPT7 NASMكابل
-

01:40

التفاعليالنص إظهار

قمة ⇧
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الكابلفرم

تقنية-

التمديد.من بدال ًالتمديد حالة في الخلفية الساق ستكون المرة هذه الكابل. رفع لتمرين معاكسة حركة هو الكابل قطع

الصدرعلى الطبية الكرة دوران تمريرة

سالمة-

الحركة تعويضات إلى المناسبين والقوة الثبات دون التمارين هذه أداء يؤدي قد المتفجرة. القلب تمارين أداء قبل المناسبين والقوة االستقرار العمالء يظُهر أن الضروري من

واإلصابة.العضلي التوازن واختالل 

 ...Core EL3 CPT7 NASMكابل
-

01:32

...r mb Core EL3 CPT7 NASM
-

01:37



التفاعليالنص إظهار
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البلوزرمي الكرة الطب الكرة

سالمة-

والكتفين.الظهر أسفل على الضغط لتقليل التمرين هذا أداء قبل العريض للظهر مناسبة تمدد بقابلية الفرد يتمتع أن المهم من

الطبيةبالكرة األمامي المائل الكرة رمي

تقنية-

على كرر مستقيم. بشكل لألمام متجهين والقدمين الوركين إبقاء مع أمامك الشريك أو الحائط إلى الكرة ارمي ثم الفخذين أحد إلى الطبية الكرة أحضر رياضي ، وضع من

المقابل.الجانب 

...ball Core EL3 CPT7 NASM
-

01:33

Res EL3 CPT7 NASMالجبهة ...
-

01:39



التفاعليالنص إظهار
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رميالمائل الكرة الطبى الجانب

تقنية-

الطبية.الكرة رمي بعد الثالثي التمديد في الخلفية الساق تدور أن يجب

القدملكرة الطبية الكرة رمي

سالمة-

الطبية.الكرة لترتد الحائط من بالقرب أو  ء)الوراإلى ترتد ال طبية كرة ( Dكرة باستخدام التمرين هذا إجراء األسهل من يكون قد

 ...EL3 CPT7 NASMاألساسي الجانب
-

02:02

...s mb Core EL3 CPT7 NASM
-

01:26
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Woodchopرمي الطبية الكرة

سالمة-

المطلقة.القوة مقابل األساسية القوة إنتاج معدل زيادة هو التمرين هذا من الهدف للغاية. ثقيلة طبية كرة تستخدم ال الحاالت ، معظم في

أخرىمرة الطبية الكرة تمديد رمي



سالمة-

القطني.الفقري العمود من بدال ًالصدري الفقري العمود من الدورانية الحركة معظم تأتي أن يجب

...w mb Core EL3 CPT7 NASM
-

01:37

...b mb Core EL3 CPT7 NASM
-

01:09

التفاعليالنص إظهار



للتوازناألساسية المفاهيم 1 الدرسالتوازنتدريب مفاهيم 17 الفصل

التعلمأهداف
من: tnessأخصائي سيتمكن الفصل ، هذا من االنتهاء عند

التوازن.على للتدريب العلمي المنطق صف ◆

.tnessلعميل التوازن تدريب اشرح ◆

متفاوتة.صحية أهداف مع العمالء من مختلفة ألنواع التوازن على التدريب فوائد لخص ◆

التوازن.على التدريب لتمارين المناسب التقدم تسلسل تحديد ◆

فعال.بشكل وتوجيهها وتوجيهها التوازن على التدريب تمارين لتنفيذ طرقاً استخدم ◆



للتوازناألساسية المفاهيم 1 الدرسالتوازنتدريب مفاهيم 17 الفصل

للتوازناألساسية المفاهيم
وإعادة اإلصابة ومقاومة األداء في أساسياً عنصراً التوازن أو الوضع في التحكم على الحفاظ على القدرة تعد

مركز التوازنعلى الحفاظ على القدرة باعتباره التوازن تقليل يمكن الفنية ، الناحية من اإلصابة. بعد التأهيل 

التقريبية المنتصف نقطة هو الثقل مركز . )2000وآخرون ، بولوك (الدعم قاعدة الشخص هذا داخل الجاذبية 

المنطقة الدعم قاعدة تمثل الجذع. منتصف في عادة ًيقع فإنه األفراد ، بين الموقع يختلف قد بينما للجسم. 

على . )السطحأي (الدعم وسطح الجسم بين اتصال نقطة كل من تتكون والتي الشخص أسفل الموجودة 

واقفاً ، الفرد كان إذا الدعم. قاعدة يزيل أن شأنه من الواقف الفرد قدمي بين العرض فإن المثال ، سبيل 

تعني . )17-1الشكل (الدعم قاعدة داخل موجود هو كما ، االستقرارحدود داخلالجاذبية مركز يتحرك أن يمكن 

تحريك أي (الدعم قاعدة تغيير دون الفرد ثقل مركز فيها يتحرك أن للفرد يمكن التي المنطقة الثبات حدود 

.)2000وآخرون ، بولوك (السقوط دون  )القدمين

يسعى التي المواقف على ينطبق ثابتتوازن وديناميكي. ديناميكي وشبه ثابت إلى التوازن تصنيف يمكن

على ساكناً الفرد يقف المثال ، سبيل على ثابت ؛ وضع داخل الوضع في التحكم على الحفاظ إلى الفرد فيها 

ضمن التوازن على الحفاظ إلى الفرد فيها يسعى التي الحاالت إلى يشير الديناميكي شبه التوازن واحدة.قدم 

الفردي الركوب المثال ، سبيل على (تتحرك الجسم تدعم التي القاعدة فإن ذلك ومع االستقرار ، من ثابت حد 

دائم حد فوق كتلته مركز على الحفاظ إلى الشخص يسعى عندما يحدث ديناميكي توازن . )التزلجلوح على 

مستوية.غير أسطح على يركض الفرد المثال ، سبيل على االستقرار ؛ من التغير 

-الجاذبيةمركز -

-الدعمقاعدة -

-االستقرارحدود -

-

-ثابتتوازن -

-الديناميكيشبه التوازن -

-ديناميكيتوازن -

...سووقاعدة الثقل مركز 17-1 الشكل

قمة ⇧

-
-

-
-

-
-
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، الدهليزيالرؤية ، ذلك في بما متعددة ، أنظمة تكامل المختلفة الظروف هذه في التوازن على الحفاظ يتطلب

مركز على للحفاظ صحيح ، بشكل المناسب الوقت في العضالت انقباضات وكذلك ، الجسدية الحسية و 

لتحسين مهماً أمراً المختلفة الظروف أثناء التوازن على الحفاظ على القدرة تعد االستقرار. حدود ضمن الكتلة 

يفهموا أن  tnessلمهنيي المهم من وبالتالي ، التأهيل. إعادة جهود وتعزيز اإلصابة مخاطر وتقليل األداء 

العمالء.لجميع الرعاية في حيوي كعنصر التوازن تدريب وفوائد آليات 

-الدهليزيالنظام -

-الجسديةالحسية نظام -

-Sensorimotorوظيفة -

المصاب الفرد عام ، بشكل التوازن. في ضعف من يعاني الفرد تجعل التي األسباب من العديد هناك يكون قد

على (ن الحسيةالوظيفة فيتغيير أو  )عضليشد أو الرباط في التواء أي (الهيكلي العضلي الجهاز في بإصابة 

ومزايا التوازن في قرارات لها يكون قد  )للشيخوخةالطبيعية العملية أو االرتجاج بسبب المثال ، سبيل 

 2019al.  et ، ؛ 2019al.  et Lecci ، ؛ 2006al.  et Frankel ،(التوازن على التدريب برامج من محتملة 

Park ؛ et Terada  ، ألخصائي يمكن . )2019آلtness  من متنوعة مجموعة عبر العمالء وظائف تحسين

ومنهجية.وشاملة فردية توازن تدريب برامج باستخدام والعافية الصحة 

-
-

-
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التوازنآليات
(الجسدي والتحسس الدهليزي ، الرؤية ، الحواس: على قائمة أنظمة ثالثة نتاج هو الشخص استقرار حدود نحو يتحرك  )(COMالكتلة مركز بأن الشعور على القدرة

، 2006al.  et Selzer Michael 2016 ،  ؛Woollacott & Cook-Shumway( ) حول المركزي العصبي للجهاز معلومات لتوفير عادة ًالرؤية تسُتخدم . )17-2الشكل

وضع لتحديد الرؤية استخدام على قادراً يعد لم الشخص هذا ألن الفرد ، عيون إغالق عند صعوبة أكثر التوازن يكون قد . )2018كوون ، (الفضاء في الجسم موقع 

.)2010وآخرون ، لوجان (المستقرة غير األسطح فوق التحرك عند التوازن على للحفاظ للقدم وضع أفضل لتحديد الرؤية األفراد يستخدم قد الفضاء. في الجسم 

--

الجسديةوالحسية والدهليزي البصرية األنظمة دمج 17-3 الشكلالتوازننظام مكونات 17-2 الشكل

الشعور على القدرة إلى الجسدي التحسس يشير القرفصاء. أو القفز مثل الديناميكية ، الحركات وكذلك االنحناء ، أثناء التوازن على للحفاظ مهمة الدهليزية المستقبالت

تنطوي التي والمهام المستقرة غير األسطح على التوازن لتحقيق للغاية مهم الجسدي التحسس المفاصل. وزوايا العضالت وطول الجلد على الضغط في بالتغيرات 

يجب لذلك ، . )2017al.  et Wikstrom ،(اآلخرين المعين على واحدة حاسة من المكتسبة للمعلومات األولوية األفراد يعطي أن الممكن من ديناميكي. توازن على 

التي الحسية بالمعلومات االهتمام على عمالئهم قدرة لضمان الحواس هذه من كل على تؤكد التي التوازن تدريب تقنيات يدمجوا أن التدريب في المتخصصين على 

.)17-3الشكل (الثالثة الحرجة الحواس هذه من كل من تنشأ 
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-العضليالعصبي التحكم -التوازنعلى للتدريب العلمية المسوغات

وتعزيز اإلصابة ، مقاومة وتحسين األداء ، تحسين في فعالة تكون أن يمكن التوازن تمارين أن الباحثون أظهر

متوازن روتين تصميم وطرق للتوازن ، العلمي األساس يفهموا أن  tnessلمحترفي المهم من التأهيل. إعادة 

التوازن.تدريب لبرنامج اآلمن والتنفيذ الفعال للتواصل وطرق العميل ، احتياجات يلبي 

أداء

بدنياً النشطين األصحاء األفراد يكون أن بعد التوازن على القدرة في ناجحاً تحسناً الدراسات من العديد أظهرت

دقائق ، 10 لمدة التوازن على التدريب برامج أن منهجية مراجعة وجدت التوازن. تدريب برنامج أكملوا قد 

التوازن على قدرتهم من تحسن أنها يبدو أسابيع ، 4 لمدة األسبوع في مرات ثالث األطفال فيها يؤدي والتي 

الحركية الوظيفة تحسين في نجاحه التوازن تدريب أثبت . )2009وآخرون ، ديستيفانو (والديناميكي الثابت 

ألولئك خاصة ، العضليالعصبي التحكم وكذلك ، )2011al.  et Sefton ،(السفلية األطراف في للعضالت 

العضالت بإصابات المصابين لألفراد يمكن . )2010al.  et Zech ،(الكاحل في مزمن التواء من عانوا الذين 

خاص بشكل االنخراط خالل من ثباتهم حدود ضمن كتلتهم مركز على الحفاظ على قدرتهم تحسين والعظام 

.)2013Docherty & Wortmann ، (التوازن تدريب في 

األداء مقاييس يحسن قد التوازن على التدريب ألن الشاملة ، التدريب برامج في التوازن تدريب دمج يجب

تدريب برنامج إلى التوازن تدريب إضافة تؤدي أن يمكن المثال ، سبيل على للعمالء. المهمة اإلضافية 

يجب المقاومة تدريب نظم أن إلى يشير مما السفلية ، األطراف عضالت قوة مكاسب تعزيز إلى المقاومة 

.)2001al.  et Heitkamp ،(القوة مكاسب لتحسين متوازناً تدريباً تتضمن أن 

-
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الحياة أنشطة على تطبيقه عند الوظائف التوازن على التدريب يحسن أن يمكن سناً ، األكبر األفراد في

من يقلل قد مما  ، )واالستحماموالعناية والتسوق المنزلية األعمال المثال ، سبيل على (اليومية 

.)2014al.  et Roaldsen ،(اإلجمالية إعاقتهم 

-األماميالصليبي الرباط -

-منهجيةمراجعة -
الشباب السلة كرة العبي لدى العمودي القفز أداء تحسين إلى التوازن تدريب يميل ذلك ، على عالوة

التوازن تمارين أداء فإن وبالمثل ، . )2013al.  et Boccolini ،(القياس متساوي القوة تدريب مع بالمقارنة 

والمغمضتين ، العينين فتح حاالت أثناء الديناميكي التوازن يحسن قد الحركة خفة تمارين مع جنب إلى جنباً 

. )2010Hamar & Zemková ،(الفعل رد ووقت الحركة خفة على القائمة النتائج تحسين إلى باإلضافة 

.)17-1الجدول (األداء لتحسين مهماً مكوناً التوازن على التدريب اعتبار يجب لذلك ، 

لألداءالتوازن تدريب 17-1 الجدول

والديناميكيالساكن التوازن يحسن ◆

السفليةاألطراف في العضلي العصبي التحكم يحسن ◆

االصابةبعد التوازن يحسن ◆

)المقاومةبتدريب يقترن عندما خاصة (السفلية األطراف عضالت قوة يحسن ◆

لدى ذاتياً عنها المبلغ اإلعاقة من ويقلل اليومية الحياة أنشطة في المشاركة على القدرة يحسن ◆

السنكبار 

الرياضيينلدى الحركة خفة على القائمة النتائج يحسن ◆

تدريبيةنصيحة -

رياضياً تصبح أن عملية في ضروريان عنصران وهما والتنسيق ، التوازن يحسن التوازن على التدريب أن ثبت

وسادة المثال ، سبيل على (التوازن ومعدات تمارين استخدام ينبغي ال بالسالمة ، تتعلق ألسباب جيداً. 

من القريبة أو القصوى المصاعد مثل الثقيلة ، األحمال مع جنب إلى جنباً  )التمايللوح التوازن ، قرص الرغوة ، 

.)2017al.  et Brachman ،(األقصى الحد 

االصابةمقاومة

اإلصابات ، مقاومة لتحسين برنامج تطوير عند عليه التأكيد يجب مهماً مكوناً التوازن على التدريب يعد

الحياة أنشطة أداء هدفه عميل أو رياضة في مشارك رياضي مع يعمل التدريب محترف كان سواء 

الوقوع.دون اليومية 

من الوقاية ببرامج إليها يشار والتي السفلية ، األطراف برامج في التوازن تمارين تضمين يتم ما عادة ً

هذه دمج عادة ًيتم اإلصابات ، من الوقاية برامج تصميم عند اإلصابات. مقاومة لتعزيز للرياضيين اإلصابات ، 

الشاملة اإلصابات من الوقاية برامج أن ثبت التوازن. وأنشطة الضغط ، وقياس والقوة ، التمدد ، المكونات: 

األطراف إصابات مخاطر من يقلل قد مما الهبوط ، آليات تحسين على تعمل التوازن على تدريباً تتضمن التي 

من الوقاية برنامج في شاركوا الذين الشباب القدم كرة رياضيو أظهر . )2012al.  et Padua ،(السفلية 

القفز ارتفاع وكذلك  ، )التوازنلقدرة مقياس (االستقرار إلى الوقت في تحسينات أسابيع 9 لمدة اإلصابات 

في . )2011al.  et Nagano ،( )(ACLإصابة األمامي الصليبي الرباط .)2010al.  et DiStefano ،(العمودي 

ضعف من يعانون الذين الجامعيين الرياضيين أن  )2016(وزمالؤه دوبري أجراها دراسة وجدت الواقع ، 

أن أظهر منهجية مراجعة أاألمامي. الصليبي الرباط تمزق من متزايد لخطر معرضون الهبوط مهام أثناء التوازن 

مقارنة 46٪ بنسبة الكاحل بالتواء اإلصابة خطر من يقللون التوازن لتدريبات يخضعون الذين الرياضيين 

.)2018Wong & Bellows ،(التوازن على تدريب أي إلى يفتقرون الذين بالرياضيين 

-
-
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الحياة أنشطة على تطبيقه عند الوظائف التوازن على التدريب يحسن أن يمكن سناً ، األكبر األفراد في

من يقلل قد مما  ، )واالستحماموالعناية والتسوق المنزلية األعمال المثال ، سبيل على (اليومية 

.)2014al.  et Roaldsen ،(اإلجمالية إعاقتهم 

الشباب السلة كرة العبي لدى العمودي القفز أداء تحسين إلى التوازن تدريب يميل ذلك ، على عالوة

التوازن تمارين أداء فإن وبالمثل ، . )2013al.  et Boccolini ،(القياس متساوي القوة تدريب مع بالمقارنة 

والمغمضتين ، العينين فتح حاالت أثناء الديناميكي التوازن يحسن قد الحركة خفة تمارين مع جنب إلى جنباً 

. )2010Hamar & Zemková ،(الفعل رد ووقت الحركة خفة على القائمة النتائج تحسين إلى باإلضافة 

.)17-1الجدول (األداء لتحسين مهماً مكوناً التوازن على التدريب اعتبار يجب لذلك ، 

لألداءالتوازن تدريب 17-1 الجدول

والديناميكيالساكن التوازن يحسن ◆

السفليةاألطراف في العضلي العصبي التحكم يحسن ◆

االصابةبعد التوازن يحسن ◆

)المقاومةبتدريب يقترن عندما خاصة (السفلية األطراف عضالت قوة يحسن ◆

لدى ذاتياً عنها المبلغ اإلعاقة من ويقلل اليومية الحياة أنشطة في المشاركة على القدرة يحسن ◆

السنكبار 

الرياضيينلدى الحركة خفة على القائمة النتائج يحسن ◆

تدريبيةنصيحة -

رياضياً تصبح أن عملية في ضروريان عنصران وهما والتنسيق ، التوازن يحسن التوازن على التدريب أن ثبت

وسادة المثال ، سبيل على (التوازن ومعدات تمارين استخدام ينبغي ال بالسالمة ، تتعلق ألسباب جيداً. 

من القريبة أو القصوى المصاعد مثل الثقيلة ، األحمال مع جنب إلى جنباً  )التمايللوح التوازن ، قرص الرغوة ، 

.)2017al.  et Brachman ،(األقصى الحد 

-األماميالصليبي الرباط -

-منهجيةمراجعة -

االصابةمقاومة

اإلصابات ، مقاومة لتحسين برنامج تطوير عند عليه التأكيد يجب مهماً مكوناً التوازن على التدريب يعد

الحياة أنشطة أداء هدفه عميل أو رياضة في مشارك رياضي مع يعمل التدريب محترف كان سواء 

الوقوع.دون اليومية 

من الوقاية ببرامج إليها يشار والتي السفلية ، األطراف برامج في التوازن تمارين تضمين يتم ما عادة ً

هذه دمج عادة ًيتم اإلصابات ، من الوقاية برامج تصميم عند اإلصابات. مقاومة لتعزيز للرياضيين اإلصابات ، 

الشاملة اإلصابات من الوقاية برامج أن ثبت التوازن. وأنشطة الضغط ، وقياس والقوة ، التمدد ، المكونات: 

األطراف إصابات مخاطر من يقلل قد مما الهبوط ، آليات تحسين على تعمل التوازن على تدريباً تتضمن التي 

من الوقاية برنامج في شاركوا الذين الشباب القدم كرة رياضيو أظهر . )2012al.  et Padua ،(السفلية 

القفز ارتفاع وكذلك  ، )التوازنلقدرة مقياس (االستقرار إلى الوقت في تحسينات أسابيع 9 لمدة اإلصابات 

في . )2011al.  et Nagano ،( )(ACLإصابة األمامي الصليبي الرباط .)2010al.  et DiStefano ،(العمودي 

ضعف من يعانون الذين الجامعيين الرياضيين أن  )2016(وزمالؤه دوبري أجراها دراسة وجدت الواقع ، 

أن أظهر منهجية مراجعة أاألمامي. الصليبي الرباط تمزق من متزايد لخطر معرضون الهبوط مهام أثناء التوازن 

مقارنة 46٪ بنسبة الكاحل بالتواء اإلصابة خطر من يقللون التوازن لتدريبات يخضعون الذين الرياضيين 

.)2018Wong & Bellows ،(التوازن على تدريب أي إلى يفتقرون الذين بالرياضيين 

قمة ⇧

-
-
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كرة تمرير أثناء واحدة رجل على يوازن أن السلة كرة لرياضي يمكن المثال ، سبيل على بالرياضة ؛ خاصة لتكون التوازن أنشطة يصمم أن أيضاً  tnessلمحترف يمكن

من األدنى الحد باستخدام الرياضية البيئة في النشاط أداء ضمان فإن للرياضيين ، اإلصابات من الوقاية برنامج في التوازن تدريب دمج عند وإياباً. ذهاباً السلة 

الموسم.عبر العام وااللتزام االمتثال تحسين إلى يؤدي قد المعدات 

 )البيئيةأي (الخارجية العوامل أن حين في السن. كبار لدى الصحية والمضاعفات لإلصابات الرئيسية األسباب أحد هو السقوط السن. لكبار أيضاً مفيد التوازن تدريب
ومنع أجسامهم وضع على السيطرة على بالحفاظ للفرد السماح في حاسماً دوراً الجسم توازن نظام يلعب السقوط ، خطر على تؤثر قد  )العضالتقوة أي (والداخلية 

(األصحاء السن كبار لدى السقوط مخاطر في 20٪ إلى تصل بنسبة انخفاضاً األبحاث أظهرت التوازن ، على التدريب تتضمن التي التمرينات برامج في السقوط. 
، 2012al.  et Gillespie 2008 ، ؛al.  et Sherrington(.

65 عن أعمارهم تزيد الذين للبالغين والتقوية ، التمدد أيضاً تشمل والتي العوامل ، متعددة التدريب برامج في تضمينه ليتم به موصى تدخل هو التوازن على التدريب

الذي التوازن على التدريب ذلك في بما البدنية ، التمرينات تدخالت أن ثبت لقد . )2011Moncada ،  ؛ 2006al.  et Frankel ،(السقوط من تاريخ ولديهم عاماً 

أسابيع 8 لمدة شامل تمرين برنامج أظهر . )2018وآخرون ، حامد (األصحاء السن كبار لدى السقوط حاالت عدد من تقلل المختلفة ، المواقف في الموقف يتحدى 

. )2018al.  et Shubert ، ؛ 2016al.  et Rimland ،(النفسي والتكيف البدني األداء من كل في السن كبار لدى تحسناً تدريجي بشكل صعبة توازن أنشطة تضمن 

األفراد ألن السقوط ، من الخوف أو الثبات بعدم الشعور مثل التوازن ، عدم من شكاوى لديه كانت إذا عما العميل تسأل أن المهم من السن ، كبار مع العمل عند 

تدريب أنشطة دمج على التدريب أخصائي المعلومات هذه ستساعد . )2016Honaker & Criter ،(أعلى سقوط معدل يظهرون التصورات هذه لديهم الذين 

.)17-2الجدول (التدريب خطة في صحيح بشكل التوازن 

اإلصابةمقاومة لتعزيز التدريب توازن 17-2 الجدول

الكاحلوالتواء األمامي الصليبي الرباط إصابة مثل السفلية ، األطراف إصابة من يقلل قد مما الهبوط ، آليات يحسن ◆

العموديالقفز ارتفاع مثل الرياضيين ، عند األداء يحسن ◆

السنكبار لدى السقوط خطر من يقلل ◆

السنكبار لدى اليومية الحياة أنشطة أثناء العام والتكثيف البدني األداء يحسن ◆

حرج-

العمالء بعض يحتاج قد التوازن. تدريبات أداء على قادراً عميلك كان إذا ما وتحديد المسبقة للمشاركة شامل صحي فحص إجراء من تأكد سناً ، أكبر بالغ عميل مع العمل عند

على تؤثر قد طبية حاالت بأي إبالغهم من التأكد البدنية اللياقة محترفي على يجب التوازن. تدريب برنامج في للمشاركة بهم الخاص الصحية الرعاية مقدم من تصريح إلى 

السالمة.نظر وجهة من التوازن ، على القدرة 

تأهيلإعادة

ألن نظراً األمامي. الصليبي الرباط وإصابات الكاحل التواء مثل السفلية ، األطراف إصابات بعد األفراد من للعديد التأهيل إعادة يعزز التوازن على التدريب أن ثبت

العميل.احتياجات يلبي متوازن روتين تصميم وكيفية التوازن فهم الضروري فمن أقل ، توازن لديهم يكون قد العمالء بعض 
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برنامجاً أكملوا والذين الكاحل في مزمن استقرار عدم من يعانون الذين الثانوية المدارس في الرياضيون قام

للكاحل حيوية ميكانيكية نظام لوحة باستخدام التأهيل إعادة أثناء أسابيع 4 لمدة التوازن على تدريبياً 

يمارسوا لم الذين بأولئك مقارنة ًملحوظ بشكل الواحد للطرف والديناميكي الساكن التوازن بتحسين 

للطرف تقليدي توازن برنامج إما باستخدام . )2017وآخرون ، كاين (تأهيلهم إعادة من كجزء التوازن تدريبات 

أو  )واحدطرف وضع مع وتنحى وركلها ، الكرة قذف مع الطرف أحادية ووقفة الطرف ، أحادية وقفة (الواحد 

الوظيفة تحسين  )التثبيت-تمارين متنوعة واحد طرف قفزة (استقرار إلى قفزة من تدريجي توازن برنامج 

عدم من يعانون الذين الرياضيين لدى المفصل وضع وإحساس الديناميكي شبه والتوازن ذاتياً عنها المبلغ 

.)2018Sandrey & Anguish ، (الكاحل في مزمن استقرار 

-اضطراب-

-مالئمبشكل مخصبة بيئة -

الذين األفراد أن حديثة دراسة وجدت اإلصابة. بعد طويلة لفترة التوازن على القدرة ضعف يستمر قد

المصابة األطراف من كل في أسوأ ديناميكي شبه توازناً أظهروا األمامي الصليبي الرباط بناء إعادة يتبعون 

لذلك ، . )2017al.  et Hatton ،(الصحية بالضوابط مقارنة واحد عام لمدة الجراحة بعد حتى المصابة وغير 

عند الطرفين لكال التوازن تدريب برامج من الركبة في سابقة إلصابة تعرضوا الذين الرياضيون سيستفيد 

معتمد.شخصي مدرب مع العمل 

بعد أو السقوط لخطر المعرضين األفراد تأهيل إعادة لتعزيز مهماً التوازن تدريب يعد ذلك ، إلى باإلضافة

على القائم التوازن على التدريب استخدام أن  )2017(وجد . al et Gerardsبواسطة حديثة دراسة السقوط. 

اضطراب أالسن. كبار لدى السقوط حدوث من كبير بشكل يقلل للرقابة وخاضعة آمنة بيئة في االضطراب 

 ، )موازنةهماأثناء برفق العميل أكتاف على الضغط أي (مهمة إلى الوضعية اضطراب إضافة فيها يتم آلية هي 

التدريب تأثير كيفية 17-3 الجدول يلخص استرداده. أو التوازن على الحفاظ يتعلم العميل يجعل مما 

التأهيل.إعادة جهود على المتوازن 

التأهيلإلعادة التدريب توازن 17-3 جدول

الواحدالطرف أنشطة أثناء األداء يحسن ◆

استقرار عدم من يعانون الذين الرياضيين عند الذاتية والوظيفة العميق الحس استقبال يحسن ◆

الكاحل

الصليبي الرباط في إصابة من يعانون الذين الرياضيين لدى الطرفين لكال التأهيل إعادة نتائج يعزز ◆

األطرافأحد في وجراحة األمامي 

السنكبار لدى السقوط مخاطر تقليل على تركز التي التأهيل إعادة نتائج يعزز ◆

حرج-

خارج ذلك ألن طبي ، تأهيل إعادة إجراء أو إصابة لتشخيص مؤهلين ليسوا المعتمدون الشخصيون المدربون

الطبيب ، مثل (طبي أخصائي قبل من العميل على الموافقة تتم أن بمجرد ذلك ، ومع ممارستهم. نطاق 

من يعانون الذين األفراد مساعدة في مهماً دوراً الطبيعي العالج في المتخصصون يلعب  ، )الفيزيائيالمعالج 

للحياة البسيطة لألنشطة بالنسبة سواء تحسينها ، في واالستمرار وظائفهم استعادة على التوازن ضعف 

الطبي المجال في المتخصصين بين والواضح المتسق االتصال يعد المستوى . عالية الرياضة أو اليومية 

لمساعدة التمرين برنامج وتحسين العميل سالمة لضمان األهمية بالغ أمراً الصحية الرعاية في والمتخصصين 

الشخصية.األهداف تحقيق على العميل 

التوازنلنظام الصحيح التدريب أهمية

العتبة هذه على التأكيد يجب للفرد. االستقرار حد عتبة التوازن على الفعال التدريب برنامج يتحدى أن يجب

لتحسين الوظيفية الحركة أنماط باستخدام ، لإلعجابمثير بشكل مخصبة بيئة األسطح ،متعدد في 

والساكن.الديناميكي ، وشبه الديناميكي ، التوازن 

-
-
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لوح التوازن ، قرص الرغوة ، وسادة الهالفوم ، لفة التوازن ، عارضة  ، oorالمثال ، سبيل على (التوازن معدات من مناسبة أنواع مع بالحساسية غنية بيئة في التدريب

يواجهها قد مختلفة لسيناريوهات الجسم يهيئ أنه كما المركزي. العصبي للجهاز القصوى الحسية المدخالت تسهل متفاوتة وبسرعات الصحيحة ، التقنية  ، )التمايل

السن.لكبار الرصيف تخطي أو لرياضي قفزة من الهبوط مثل الحقيقي ، العالم في 

تصميمات تقدم ما غالباً عمالئهم. في األجل وطويلة متسقة تغييرات لتطوير ومنهجية تقدمية تدريبية برامج تنفيذ على البدنية اللياقة في المتخصصين تشجيع يتم

تدريب يؤدي اإلنسان. جسم في التوازن آليات يتحدى ال التدريب برنامج ألن مكتملة ، غير نتائج القوة تدريب بروتوكوالت على فقط تركز التي التدريبية البرامج 

)2010al.  et Zech ، ؛ 2009al.  et DiStefano ،(مستقرة وغير الحواس متعددة بيئة في الوظيفية الحركة أنماط على التركيز خالل من الفجوة هذه سد إلى التوازن 
والحركة الديناميكي للتوازن المطلوبة العضالت حلقة أنماط تآزر واستعادة وتحسين لتطوير األهمية بالغ أمراً تدريبي برنامج في التوازن تمارين وتنفيذ تصميم يعد . 

 .)1996Voight ،  ؛ 1995Voight & Tippet ،  ؛ 1996Perrin & Guskiewicz ، (المنسقة 

معرفتكامتد -

اإلصابةمقاومة تحسين

يؤدوا لم الذين بالرياضيين مقارنة 46٪ بنسبة الكاحل بالتواء اإلصابة خطر من قللوا التوازن تمارين أجروا الذين المتنافسين الرياضيين أن  )2018(وونغ بيلوز وجد ◆

التوازن.تدريبات 

السلة. كرة العبات لدى العضالت وتنشيط السفلي للطرف الحيوية الميكانيكا على أسابيع 5 لمدة والتوازن القفز برنامج تأثير بتقييم  )2011(قام وآخرون ناغانو ◆

األمامي.الصليبي الرباط إصابة خطر من يقلل قد مما الهبوط ، أثناء المأبض أوتار وتنشيط للركبة أكبر حركة أظهروا الرياضيين أن وجدوا 

من كبير بشكل الحد على القدرة لديها والوضعية ، التوازن تتحدى تمارين خاص بشكل تتضمن التي البدنية ، التمرينات تدخالت أن  )2018(أظهر وآخرون حامد ◆

األصحاء.السن كبار لدى السقوط مخاطر 

في أقل إلصابات تعرضوا  )والتوازناإلطالة تمارين ذلك في بما (اإلصابات من للوقاية برنامج في شاركوا الذين الشباب البيسبول العبي أن  )2019(أظهر وآخرون. ساكاتا ◆

الضابطة.المجموعة في بالالعبين مقارنة ًالرمي أداء معايير وتحسين والمرفقين الكتفين 

أن ووجدوا سنوات 10 العمر من البالغين القدم كرة لالعبي وديناميكية ثابتة توازن تمارين تضمن اإلصابات من للوقاية متكامالً برنامجاً  )2010(نفذ وآخرون. ديستيفانو ◆

الديناميكي.التوازن على قدرتهم تحسين على قادرين كانوا الشباب الرياضيين هؤالء 

االستخدام في اإلفراط عن الناتجة اإلصابات خطر من يقلل أن يمكن التوازن تمارين مع اإلصابات من للوقاية متكامالً برنامجاً أن أثبت  )2009(وآخرون. سوليجارد ◆

المراهقات.القدم كرة العبات لدى الشديدة واإلصابات 

الرئيسيةالماخذ

المتنافسين.الرياضيين إصابة مخاطر من التوازن تمارين تقلل أن يمكن ◆

اإلصابة.ومقاومة األداء لتحسين التوازن تدريب دمج يجب الموسم ، وفي الموسم بداية قبل اإلصابات من الوقاية برامج تصميم عند ◆

األصحاء.السن كبار لدى السقوط مخاطر تقليل في فعال التوازن على التدريب ◆
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التوازنعلى للتدريب إرشادات
التوازن تمارين تكون أن يجب المنسقة. والحركة للعضالت األمثل التوظيف ضمان في تساعد ألنها متكامل ، تدريبي برنامج أي في حيوي عنصر هي التوازن تمارين

الجدول (للتقدم والمعالم المناسبة التمرين اختيار معايير ذلك في بما محددة ، برنامج إرشادات اتباع البدنية اللياقة محترفي على يجب وتقدمية. منهجية التدريبي 

 ؛ 2019al.  et Thomas ، ؛ 2019Halvarsson & Conradsson ، (المخصبة البيئات من متنوعة لمجموعة المتكرر التعرض خالل من التوازن تحسين تم . )4-17

، 2019al.  et Zhang(.

التوازنتدريب معلمات 17-4 الجدول

المتغيراتالتمريناختيار

آمن ◆

تدريجي ◆

الصعبالسهل من ◆

معقدإلى بسيط ◆

مستقرغير إلى مستقر ◆

ديناميكيإلى ثابت ◆

الصيامفي بطيئة ◆

مغلقةللعيون مفتوحة عيون ◆

)معرفيةمهمة (معروف وغير معروف ◆
مزدوجةلمهمة واحدة مهمة ◆

التوازنمعدات على أمثلة ◆

أرضية ◆

التوازنعارضة ◆

رغوةلفة نصف ◆

*رغوة وسادة ◆
*التوازن قرص ◆
*تمايل لوح ◆

الحركةطائرة ◆

سهمي ◆

أمامي ◆

مستعرض ◆

الجسممن السفلي الجزء تطورات ◆

)الطابقعلى الوقوف المثال ، سبيل على (مستقر   /ساقان ◆

)القدمينأخمص إلى كعب (الترادفي الموقف  →الضيقة الوقفة  →واسعة وقفة ◆

)األرضعلى واحدة بساق الوقوف المثال ، سبيل على (مستقر   /واحدةساق ◆

)التوازنطريقة على قدمين على الوقوف المثال ، سبيل على (مستقر غير   /الساقين ◆
)توازنطريقة على واحدة بساق الوقوف المثال ، سبيل على (مستقر غير   /واحدرجل ◆
اضطراب ◆

في لطيف دفع  →واحد اتجاه في لطيف دفع المثال ، سبيل على (معتدل إلى خفيف ◆

)متعددةاتجاهات 

المناسب.التقدم تملي أن شأنها من التي واألحجام األشكال من العديد في األساليب هذه تأتي  *

أحد يتراوح أن يمكن التمرين. من التحسس متطلبات زيادة خالل من االستقرار من بحده باستمرار العميل وعي زيادة هو التوازن على التدريب من الرئيسي الهدف

توازن وجود إلى  )القدمينأخمص إلى الكعب من وضعية (ترادفي موضع في عاماً 65 العمر من يبلغ للعميل رصيد وجود من الذاتي التحفيز طلب تحدي على األمثلة 

التوازن.قرص الوقوف أثناء واحدة قدم على عاماً 25 العمر من يبلغ رياضي 
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التوازنتدريب برنامج تصميم
ووضع البصرية ، والحالة السطح ، متطلبات تغيير طريق عن تتراجع أو التمارين تتقدم أن يمكن وتقدمياً. منهجياً المناسب التوازن على التدريب برنامج يكون أن يجب

وسادة أو رغوة نصف لفة المثال ، سبيل على (مستقر غير سطح إلى  )أرضي(مستقر سطح من الفرد ينتقل عندما الصعوبة في األسطح ستتغير الحركة. أو الجسم 

المدخالت (مختلفة أشياء في للنظر الرأس تحريك أو  ، )البصرياإلدخال (العينين إغالق من أسهل التمرين أثناء مفتوحتين العينين إبقاء . )توازنقرص أو رغوية 

أكثر التوازن تمرين أيضاً يجعل  )المعاكس(المقابل الذراعين أو الجذع أو الساق تحريك إن . )المزدوجةالمهام حالة (واحد وقت في معرفية مهمة أداء أو  ، )الدهليزية

مرة.كل في فقط واحد متغير لتغيير الحذر توخي يجب التمرين. يبسط  )واحدةساق مقابل (قدمين على الوقوف أن حين في صعوبة ، 

الميزانتدريب خطوات

مستوى على التوازن تمارين تصميم تم المتوازنة. الساق لمفصل صغيرة حركة البداية في التمارين تتضمن أن يجب التمرين ، برنامج في التوازن تمارين إدخال عند

كيفية يتعلم لذلك مستقرة ، غير بيئة في الجسم وضع يتم البروتوكول ، هذا باستخدام المفاصل. ثبات لزيادة  )التلقائية(العضالت تقلصات لتحسين الدخول 

التوازن.على للحفاظ المناسب الوقت في المناسبة العضالت مع التعاقد طريق عن التفاعل 
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تدريبيةنصيحة -

تتحدى التي  )المعداتأنواع مثل (التدريب طرق من العديد حالياً السوق يقدم

سالمة لضمان ذلك ، ومع للغاية. مفيدة أدوات تكون أن ويمكن الفرد ، توازن 

التحكم يمكنهم بيئة في األفراد يبدأ أن يجب التوازن ، على التدريب وفعالية 

عارضة  ، oorالمثال ، سبيل على (منتظم تقدم في قدماً والمضي بأمان فيها 

تضمين أيضاً يمكن . )التوازنوقرص رغوة ، وسادة رغوة ، نصف لفة التوازن ، 

التقدم سيحدد المتذبذبة اللوحة هيكل نوع لكن التقدم ، في المتذبذبة األلواح 

الحركة تعويضات إلى الصحيح التقدم اتباع عدم يؤدي أن يمكن المناسب. 

ويزيد التمرين فعالية من يقلل مما للتمرين ، الصحيحة غير التنفيذ وعمليات 

اإلصابة.خطر من 

سبيل على (البروتوكول هذا تتبع التي النموذجية التمارين تشمل التوازن. تدريب من صعوبة أكثر أشكال إلى االنتقال قبل التمارين من األنواع هذه إتقان يجب

يلي:ما  )الحصرال المثال 

الترادفيالموقف ◆

الواحدةالساق توازن ◆

واحدةبساق التوازن إلى الوصول ◆

والخارجيالداخلي الدوران الساق أحادي الورك ◆

واحدةساق وتقطيع رفع ◆

واحدةساق وحركة واحدة ساق ذراع ◆

الساقأحادية هوائية طاحونة ◆

واحدةساق والتقاط رمي ◆

النطاق في ديناميكياً تحكماً الحركات تتطلب الحركة. من كامل نطاق خالل من التوازن لساق المركز ومتحدة مركزية غير ديناميكية حركة التالي التقدم يتضمن

تتبع التي النموذجية التمارين تشمل تمرين. لكل العصبية والمتطلبات السرعة تقدم يتم للحركة. النهائي النطاق في القياس متساوي استقرار مع للحركة ، المتوسط   

يلي:ما  )الحصرال المثال سبيل على (البروتوكول هذا 

واحدةساق على القرفصاء ◆

واحدةبساق القرفصاء هبوط ◆

واحدةبساق الرومانية المميتة الرفعة ◆

التوازنلتحقيق األسطح متعددة مضاعفة ◆

التوازنلتحقيق األسطح متعدد اندفاع ◆
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بين التمارين هذه تجمع آخر ، بمعنى فيه. متحكم ثابت وضع إلى ديناميكية حالة من الجسم لنقل مناسبة تباطؤ قدرة لتطوير مصممة تمارين األخير التقدم يتضمن

يلي:ما  )الحصرال المثال سبيل على (المستوى هذا في التمارين تشمل ٍ. )ثوان3-5 لمدة الهبوط وضع تثبيت (واحدة بساق والوقوف القفز حركات 

االستقرارمع األسطح متعددة قفزة ◆

ثباتمع األسطح متعددة الساق أحادية صندوقية قفزة ◆

الثباتمع األسطح متعدد األرجل أحادي صندوق قفز ◆

تدريبيةنصيحة -

األطراف.وحركة الجسم وضع على الطلب زيادة طريق عن التوازن تمارين في التقدم طرق السابقة الفقرات وصفت

أكرر:أن

المتوازنة.الساق لمفصل صغيرة حركة البداية في التمارين تتضمن أن يجب 1. التقدم

يلي:ما دمج خالل من  ً)مناسباذلك اعتبر إذا (صعوبة أكثر التمارين هذه جعل يختار أن التدريب ألخصائي يمكن التمارين ، من األنواع هذه إتقان بمجرد ◆

)تمايللوح التوازن ، قرص رغوة ، وسادة رغوة ، نصف لفة التوازن ، عارضة المثال ، سبيل على (التوازن طرائق ◆
)واحدطرف على الموازنة أثناء السنة أشهر تسمية المثال ، سبيل على (المهام ثنائية معرفية سيناريوهات ◆
العينمهام اختتام ◆

العينأو الرأس حركة ◆

الحركة.من كاملة مجموعة خالل من التوازن ساق حركة التمارين تتضمن أن يجب 2. التقدم

يلي:ما دمج خالل من  ً)مناسباذلك اعتبر إذا (صعوبة أكثر التمارين هذه جعل اختيار أخرى مرة التدريب ألخصائي يمكن التمارين ، من األنواع هذه إتقان بمجرد ◆

التوازنطرائق ◆

المهامثنائية معرفية سيناريوهات ◆

العينمهام اختتام ◆

العينأو الرأس حركة ◆

ثوان.3-5 لمدة التوازن بوضعية واالحتفاظ للهبوط ، واحدة ساق ووقفة القفز حركات بين التمارين تجمع أن يجب 3. التقدم

يلي:ما دمج خالل من  ً)مناسباذلك اعتبر إذا (صعوبة أكثر التمارين هذه جعل اختيار أخرى مرة التدريب ألخصائي يمكن التمارين ، من األنواع هذه إتقان بمجرد ◆

التوازنطرائق ◆

المهامثنائية معرفية سيناريوهات ◆

العينمهام اختتام ◆

العينأو الرأس حركة ◆

على بناء ًبالعميل خاصة تنفيذها يتم التي التدرجات تكون أن يجب مرة. كل في واحد متغير معالجة خالل من التوازن نظام لتحدي التمرين لتقدم التخطيط المهم من

الفريدة.المادية قدراتهم 

حركيةسلسلة تفتيش نقاط خمس

المطلوبة المهارة تتطلب اإلصابة. وتجنب للعضالت المناسب التنشيط لضمان المناسبين واألسلوب الشكل إتقان يجب تدريب ، طريقة أي مع الحال هو كما

مثالي. وضع في والجذع السفلية األطراف بقاء ضمان مع السقوط مخاطر لتقليل خاصة المنتظمة ، الممارسة أثناء واعياً واهتماماً كافياً تركيزاً التوازن على للتدريب 

الشكل انظر (الحركية للسلسلة الخماسية التفتيش نقاط مراقبة ويجب الوزن ، أو الكمية زيادة قبل دائماً الجودة تأتي أن يجب التمارين ، جميع مع الحال هو كما 

4-17(:

مباشرةاألمام إلى الفتا أقدام 1.

)الداخلإلى باالنحناء للركبتين السماح تجنب (والثالث الثاني القدم إصبع مع تمشيا الركبتين 2.

محايدوضع وفي المستوى خواصر 3.

)مرتفعأو مطول غير (محايد وضع في أكتاف 4.

)الذقنشد (محايد وضع في العنقي الفقري العمود مع رئيس 5.

-



حركيةسلسلة تفتيش نقاط خمس 17-4 الشكل
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التوازنتمارين 4 الدرسالتوازنتدريب مفاهيم 17 الفصل

الواحدةالساق توازن

تقنية-

السفلية.األطراف استقرار في للمساعدة التوازن تمارين وجميع هذا أداء أثناء متقلصة المتوازنة للساق األلوية العضالت بقاء من تأكد

واحدةبساق التوازن إلى الوصول

قمة ⇧



تقنية-

الظهر.أسفل على الضغط وتقليل التوازن تحسين إلى ذلك سيؤدي التوازن. تمارين أداء عند الوركين مستوى على حافظ

-
الساقتوازن

00:48

-
الساقتوازن إلى الوصول

01:00

قمة ⇧

التفاعليالنص إظهارواحدةبساق التوازن إلى الوصول واحدة ، بساق التوازن



قمة ⇧



التوازنتمارين 4 الدرسالتوازنتدريب مفاهيم 17 الفصل

واحدةبساق الورك استدارة

تقنية-

القلب.في التحكم وتعزيز الفقري العمود على الضغط تقليل إلى ذلك سيؤدي الفقري. العمود مقابل المتوازنة الساق فخذ عبر الدوران من التمرين هذا أداء عند تأكد

واحدةبساق والتقطيع الرفع

قمة ⇧



تقنية-

القدم.أصابع محاذاة في دائماً تظل التوازن ساق ركبة أن من تأكد التوازن ، تمارين أداء عند

الساقأحادي الورك دوران
-

01:00

الساقوقطع رفع
-

01:06

والتقطيعالواحدة الساق ورفع واحدة بساق الورك استدارة

قمة ⇧



التوازنتمارين 4 الدرسالتوازنتدريب مفاهيم 17 الفصل

واحدةبساق والساق الذراع حركة

تقنية-

المثالي.الوضع على الحفاظ مع بأمان إجراؤها يمكن الحركة من نطاق في المقابلة األطراف حرك

واحدةساق ذات هوائية طاحونة

قمة ⇧



تقنية-

التوازن.على الحفاظ إلى باإلضافة مناسباً أساسياً ثباتاً يتطلب وهذا المثالي. الوضع على الحفاظ مع بأمان إجراؤها يمكن التي الحركات من مجموعة خالل من الجذع حرك

Bala EL3 CPT7 ASMوالساق الذراع حركة
-

00:54

sl Bala EL3 CPT7 ASMالهواء طاحونة
-

01:14

قمة ⇧



التفاعليالنص إظهارالساقأحادية الهواء طاحونة الساق ، أحادية والساق الذراع حركة

قمة ⇧



التوازنتمارين 4 الدرسالتوازنتدريب مفاهيم 17 الفصل

والقبضواحدة ساق رمي

تقنية-

التمرين:هذا على الطلب لزيادة طرق عدة استخدام  tnessألخصائي يمكن

الجسمأنحاء جميع وفي مختلفة ارتفاعات على الطبية الكرة اقذف ◆

الشخصينكال بين المسافة زيادة ◆

رميةكل سرعة زيادة ◆

واحدةبساق القرفصاء

تقنية-

والثالثةالثانية خارج أو داخل التحرك دون القدم أصابع محاذاة في دائماً الركبة بقاء من تأكد سابقاً ، ذكرنا كما



الركبة.على الضغط من يقلل سوف هذا االرجل. اصابع

-
sl Bala EL3 CPT7 ASMوالتقاط رمي

01:01

-
squat sl Bala EL3 CPT7 ASM

00:54

التفاعليالنص إظهارواحدةبساق القرفصاء واحدة ، بساق والقبض الرمي تمرين



التوازنتمارين 4 الدرسالتوازنتدريب مفاهيم 17 الفصل

واحدةبساق القرفصاء هبوط

تقنية-

قدمه.إلى وأخيرا ًساقه ، بجانب ركبته ، إلى الوصول على أوال ًيعمل اجعله قدمه ، لمس من العميل يتمكن لم إذا

واحدةبساق الرومانية المميتة الرفعة

قمة ⇧



تقنية-

واحدة:بساق القرفصاء وضع في إجراؤه تم الذي التمرين هذا مع التقدم نفس استخدم

الركبةإلى تصل 1.

الساققصبة إلى الوصول 2.

القدمإلى تصل 3.

-
touchdown squat sl Bala EL3 CPT7 ASM

01:12

-
deadlift Romanian sl Bala EL3 CPT7 ASM

01:07

التفاعليالنص إظهارواحدةبساق الرومانية واحدة ، ساق على القرفصاء تمرين

قمة ⇧



التوازنتمارين 4 الدرسالتوازنتدريب مفاهيم 17 الفصل

التوازنلتحقيق األسطح متعددة مضاعفة

قمة ⇧



قمة ⇧



تقنية-

األلوية.للعضالت التوظيف من قدر أقصى لتحقيق كامل امتداد في المتوازنة الساق فخذ أن من تأكد النهائي ، الوضع في

التفاعليالنص إظهارMPالتوازن إلى تصعيد

قمة ⇧



التوازنتمارين 4 الدرسالتوازنتدريب مفاهيم 17 الفصل

للتوازناألسطح متعدد اندفاع





تقنية-

التمدد على القطني الفقري العمود يجبر أن يمكن هذا الورك. في ضيقة من يعاني الشخص كان إذا خاصة ًجداً ، كبيراً ليس الخطوة طول أن من تأكد اندفاع ، إجراء عند

الظهر.أسفل على الضغط من يزيد مما المفرط ، 

MPالتوازن إلى اندفع



التوازنتمارين 4 الدرسالتوازنتدريب مفاهيم 17 الفصل

االستقرارمع األسطح متعددة قفزة





تقنية-

والثالث.الثاني القدم إصبع مع الركبة محاذاة على والحفاظ األنسجة ، عبر للقوى المناسب القبول لضمان وهادئ ناعم الهبوط أن من تأكد

MPالتثبيت مع قفز



التوازنتمارين 4 الدرسالتوازنتدريب مفاهيم 17 الفصل

استقرارمع األسطح متعددة واحدة بساق صندوقية قفزة

قمة ⇧



قمة ⇧



سالمة-

العميل.قدرة لمستوى مناسب بارتفاع منصة أو صندوقاً اختر

التثبيتمع  Box SL MPقفز

قمة ⇧



التوازنتمارين 4 الدرسالتوازنتدريب مفاهيم 17 الفصل

تثبيتمع واحدة بساق األسطح متعدد صندوق

قمة ⇧



قمة ⇧



تقنية-

الهدوء.من ممكن قدر بأكبر وهبط الهبوط ، عند القدم أصابع مع متماشية ركبتيك على حافظ أخرى ، مرة

Box SL MPتثبيت مع أسفل إلى قفز

قمة ⇧



البليومتريالتدريب مبادئ 1 الدرس)التفاعلي(البليومتري التدريب مفاهيم 18 الفصل

التعلمأهداف
من: tnessأخصائي سيتمكن الفصل ، هذا من االنتهاء عند

.tnessلعميل الثالث ومراحلها  plyometricتدريب اشرح ◆

متفاوتة.صحية بأهداف المختلفة العمالء ألنواع البليومتري التدريب فوائد لخص ◆

بليومترك.مقياس على التدريب لتمارين المناسب التعاقب تحديد ◆

فعال.بشكل وتوجيهها وتوجيهها البليومتري قياس على التدريب تمارين لتنفيذ طرقاً استخدم ◆



البليومتريالتدريب مبادئ 1 الدرس)التفاعلي(البليومتري التدريب مفاهيم 18 الفصل

-Plyometricتدريب -البليومتريالتدريب مبادئ

التمارين أشكال من شكل هو الفعل ، رد أو القفز على التدريب باسم أيضاً المعروف ، Plyometricتدريب

لتطوير القوية ، الجسم من العلوي الجزء حركات أو القفز أو االلتفاف مثل المتفجرة ، الحركات تستخدم التي 

األرضيةالفعل رد قوى وإنتاجالبيئي التحكم تطوير على  plyometricتدريب استخدام يؤدي العضلية. القوة 

يشير التفاعلي التدريب المصطلحالحركة. في أكبر سرعة أو بسرعة الجسم إلبراز استخدامها يمكن والتي ، 

هذه في األرض سطح وهو البليومتر ، قياس على التدريب أثناء العمالء يواجهه الذي التفاعل محفز إلى 

الفصل.هذا في بالتبادل والقياسي التفاعلي التدريب استخدام يتم لذلك ، الحالة. 

-األرضفعل رد قوة -

الكافية ، األساسية القوة يمتلكوا أن يجب الفرديين العمالء أن  tnessأخصائي يفهم أن المهم من

 plyometricتمارين أداء قبل االقتصادي التوازن على القدرة ولديهم الحركة ونطاق المشترك ، واالستقرار 

بأمراض المصابين لألفراد التدريب من مناسباً شكال ًالبليومتر مقياس على التدريب يكون ال قد المتفجرة. 

إلى بالنظر للغاية مهمة  plyometricتدريب ممارسة فإن ذلك ، ومع أخرى. وظيفية قيود أو مختارة مزمنة 

استخدامها يتم ما وغالباً التباطؤ قوة في التحكم على الفرد قدرة عدم نتيجة تحدث التي العديدة اإلصابات 

.)2011Leiszler & Hill ، (البدني التأهيل إعادة من األخيرة المراحل في 

-
-



البليومتريالتدريب مبادئ 1 الدرس)التفاعلي(البليومتري التدريب مفاهيم 18 الفصل

-القوةإنتاج معدل -البليومترك؟تدريب هو ما

يعتمد . )2016وآخرون ، موليتي (القوة إنتاج معدل بـ ممكن وقت أسرع في القوة توليد على القدرة تعُرف

التدريب أن البحث يوضح العضلية. القوة بها تتولد التي السرعة على والرياضة اليومية األنشطة في النجاح 

ويسهل العضالت ، قوة إنتاج من ملحوظ بشكل يزيد البليومترية تمارين مع جنب إلى جنباً المقاومة على 

.)2018al.  et Peitz ، ؛ 2019al.  et Oxfeldt ، ؛ 2018al.  et Mckinlay ،(والقوة القوة في الزيادات 

-التمددتقصير دورة -

-متكاملأداء نموذج -

متحد متفجراً عضلياً تقلصاً تتضمن وقوية سريعة حركات تولد تمارين البليومتر مقياس على التدريب يتضمن

أو  "تصويب"مرحلة هناك أخرى ، بعبارة . )2016al.  et Slimani ،(األطوار غريب عضلي عمل يسبقه المركز 

يليها  )تباطؤ(للجسم الهبوطية الحركة تبطئ أو تخفف األطوار غريبة عضلية حركة بأنها موصوفة تحميل مرحلة 

.)2016al.  et Slimani ،(انفجاري المركز متحد عضلي انقباض مباشرة 

يستعد السلة. كرة ارتداد مثل عملية ، حاالت في المتفجرة العضلية االنقباضات من األنواع هذه رؤية يمكن

طريق عن قليال ًأجسامهم خفض طريق عن سائبة كرة على للحصول للقفز المدربون السلة كرة العبو 

أذرعهم إسقاط حتى لالعبين يمكن األطوار. غريب تحميل هذا والوركين ؛ والركبتين الكاحلين من الخروج 

ويسقطون الهبوطية الحركة هذه الالعبون سيعكس ما ، حد إلى ضحلة نقطة في . Takeoفي للمساعدة 

المركز. المتحد االنقباض وهو ألعلى ، وأذرعهم ووركينا وركبهم كاحليهم ويمدون األرض من بسرعة أنفسهم 

األرض.بها يغادرون التي السرعة مدى أو الرأسية ، سرعتهم خالل من لقفزتهم اإلجمالي االرتفاع تحديد يتم 

تعمل . التمددتقصير دورة باسم المعروفة العضالت خاصية ويستخدم  plyometricتمرين جوهر هو هذا

المرنة الطاقة تعزيز خالل من والعضالت الضام للنسيج المرنة الخصائص تحسين على التمدد تقصير دورة 

وآخرون ، سليماني (القوة. إنتاج لزيادة المركز متحدة المرحلة خالل وإطالقها الالمتراكزة المرحلة خالل المخزنة 

بشكل القوى تحميل يجب بدقة ، للتحرك أنه على تنص المتكامل األداء نموذج فإنالواقع، في . )2016

.)18-1الشكل (مكثف بشكل تسريعها أو تفريغها ثم القياس ، متساوي بشكل واستقرارها األطوار ، غريب 

-

متكاملأداء نموذج 18-1 الشكل

القياساتمتعدد تمرين من مراحل ثالث

أو األطوار غريب : plyometricتمرين في المتضمنة التمدد تقصير دورة من متميزة مراحل ثالث هناك

2006 ،(التفريغ مرحلة أو المركز متحدة ومرحلة االنتقالية ، المرحلة أو االستهالك ومرحلة التحميل ، مرحلة 

al.  et Chmielewski(.

الغريبةالمرحلة

تصف والتي  ، )التباطؤ(الالمتراكزة المرحلة أنها على  plyometricحركة من األولى المرحلة تصنيف يمكن

ويتم المرنة ، الطاقة تخزين يتم الالمتراكزة ، المرحلة خالل الناهضة. للعضلة المسبق التمدد أو التحميل 

 ؛ 2015al.  et Davies ،(المركزي العصبي الجهاز إلى إشارات يرسل مما العضالت ، مغازل تحفيز 

، 2016al.  et Slimani(.

-
-

-



البليومتريالتدريب مبادئ 1 الدرس)التفاعلي(البليومتري التدريب مفاهيم 18 الفصل

الشريط شد مثل كبير حد إلى هذه التحميل مرحلة أثناء للعضلة المرنة المكونات في الكامنة الطاقة تخزين يتم

ومدة التمدد ، ومعدل التمدد ، حجم للتمدد: متغيرات ثالثة على الالمتراكزة المرحلة هذه تعتمد المطاطي. 

الطاقة كمية يعزز أن الرئيسية المتغيرات هذه في تالعب ألي يمكن . )2015al.  et Davies ،(التمدد 

األطوار.غريب المسبق التمدد إجراء أثناء المخزنة 

-االستهالكمرحلة -

االستهالكمرحلة

تمثل والتي االنتقالية ، المرحلة أو الفترة باسم أيضاً إليها يشار ، االستهالكمرحلة باسم التالية المرحلة تعُرف

االستهالك مرحلة آخر ، بمعنى . ً)الحقامناقشته سيتم (المركز االنكماش وبدء الالمتراكزة المرحلة بين الوقت 

متحدة العضالت تقلص فيه يبدأ الذي الوقت إلى الالمتراكزة المرحلة فيها تنتهي التي الزمنية الفترة هي 

والذي الكهروميكانيكي ، التأخير باسم أيضاً االستهالك مرحلة إلى يشار . )2016al.  et Slimani ،(المركز 

االتجاه في القوة نقل إلى التغلب قوة من العضالت خاللها تتحول أن يجب التي الزمنية المساحة تلك يصف 

كانت كلما ألنه البليومتري ، ألداء بالنسبة حاسمة المرحلة هذه تعتبر . )2015al.  et Davies ،(المقصود 

الطاقة استخدام يتم حيث وقوة ، فعالية أكثر الالحقة البليومتريك حركة كانت كلما أقصر ، اإلطفاء مرحلة 

المخزنة المرنة الطاقة فإن مطولة ، االستهالك مرحلة كانت إذا االنتقال. في مؤقت بشكل المخزنة المرنة 

(ملحوظ بشكل تركيزاً أقل قوة إخراج عنه ينتج مما بالكامل ، التمدد ريكس استخدام يتم وال كحرارة ، تتبدد 
، 2015al.  et Davies( . مرحلة في الوقت تقليل هو البليومتر قياس على للتدريب األساسية األهداف أحد

استجابة إلى المركز االنكماش إلى األطوار غريب التحميل مرحلة من السريع التحول يؤدي لذلك ، االستهالك. 

.)2016al.  et Slimani ، ؛ 2015al.  et Davies ،(قوة أكثر 

المركزيةالمرحلة

غريب مرحلتي خالل حدثت التي لألحداث الجسم استجابة تمثل والتي المركزية ، المرحلة هي  nalالمرحلة

لتعزيز إما الالمتراكزة المرحلة من المخزنة المرنة الطاقة المركز متحدة المرحلة تستخدم واإلطفاء. األطوار 

السلة ، كرة قفزة لقطة في نصفية حركة أثناء المثال ، سبيل على كحرارة. الطاقة تبديد أو العضالت قوة إنتاج 

تقصير دورة تصف االستهالك. مرحلة وتنتهي المركزية ، المرحلة تبدأ الصعودية ، الحركة تبدأ أن بمجرد 

فترة في العضلة تكون حيث إطفاء مرحلة تليها العضالت ، شد فيها يتم مركزية غير مرحلة معاً التمدد 

في المخزنة الطاقة تستخدم المركز متحدة مرحلة إلى يؤدي مما القياس ، ومتساوية مستقرة انتقالية 

.)2016al.  et Slimani ، ؛ 2019al.  et Oxfeldt ،( )18-1الجدول (متفجراً عمالً تقدم أجل من العضالت 

18-1الجدول الممتد التقصير دورة مكونات

عملفسيولوجيحدثمرحلة

العضالت ، مغازل تحفيز مخزنة مرنة طاقةغريب

الشوكيالنخاع إلى إشارة ترسل 

ناهضامتداد

عضلة

الشوكي ، الحبل في بمشبك األعصاب تلتقياإلطفاء

المتمددةالعضالت إلى إشارة وترسل 

بينالوقت

واألطوار غريب

المركزمتحدة مراحل

قوة إنتاج وتعزيز المرنة ، الطاقة إطالقالمركزمتحدة

العضالت

ناهضمن تقصير

عضلة

-
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-العضليةالعصبية الكفاءة -مساعدرمز -

المطاطي ، الشريط هذا لتصويب مطاطي. بشريط تمسك أنك تخيل أفضل ، بشكل التمدد تقصير دورة لفهم

الخطوة تتمثل إطالقها. تنتظر مخزنة مرنة طاقة المطاطي الشريط شد عن ينتج شده. هي األولى الخطوة فإن 

الهواء.عبر المطاطي الشريط لدفع المخزنة المرنة الطاقة يستخدم الذي المطاطي ، الشريط تحرير في التالية 

قرفصاء أداء هو األول اإلجراء يكون قصوى ، بسرعة ألعلى للقفز مماثلة. بطريقة اإلنسان عضالت تعمل

الفخذ وعضالت األلوية مجمع شد إلى الضحل القرفصاء أداء يؤدي األطوار. غريب إجراء - سريعاً سطحي 

مع اآلن ، إطالقها. تنتظر التي المرنة الطاقة بتخزين اآلن تقوم العضالت هذه فإن وبالتالي ، والعجول. الرباعية 

المركز.متحد انكماش - قوة أكثر القفزة ستكون المخزنة ، المرنة الطاقة 

البليومتريالتدريب أهمية
 2008al.  et ،2011 ، (الحركية الوحدات وتجنيد  )الطاقة(القوة إنتاج معدل من البليومترية التدريبات تزيد

Ebben( . شاملة قوة قاعدة العميل يحقق أن بمجرد دمجه يمكن تقدم عن عبارة هذه التدريب تمارين

خالل من تطويرها يتم التي الكافية المتساوية التثبيت قوة تعمل توازن. وقدرات مناسباً أساسياً واستقراراً 

المركز ، المتحد والتقلص الالمركزية العضالت حركة بين الوقت تقليل على والمقاومة والتوازن القلب تمارين 

لألنسجة الزائد الحمل من كل انخفاض إلى هذا يؤدي قد األرض. مع التالمس أوقات تقليل إلى يؤدي مما 

.)2010al.  et DiStefano ،2016 ، (البليومتر قياس على التدريب أداء عند المحتملة واإلصابة 

اإلطالة تقصير دورات من سلسلة الوظيفية األنشطة أثناء تحدث التي الحركة أنماط من العديد تتضمن

بعد انتقائية وبصورة بسرعة العضلي العصبي الجهاز يتفاعل أن التمدد تقصير دورات تتطلب المتكررة. 

االتجاه في  )التسارعأو (الالزمة القوة ونقل المركز متحد تقلص إلنتاج األطوار غريب عضلي إجراء 

روتينية تمارين االتجاه ، تغيير أو القطع مثل الوظيفية ، الحركات تحسين يتطلب قد لذلك ، المناسب. 

.Asadi( 2016al.  et plyometric ، )تدريبعلى تؤكد 

الميكانيكية الناحية من صحيحة بطريقة محددة حركة أنماط تدريب على القدرة  Plyometricتدريب يوفر

األنشطة متطلبات لتلبية الضامة واألنسجة العضالت تقوية هذا يوفر وظيفياً. مناسبة أكثر بسرعة الحيوية 

على التدريب من النهائي الهدف . )2017al.  et Hirayama ، ؛ 2019al.  et Cherni ،(والرياضة اليومية 

. )2015al.  et Davies ،(المتكامل األداء نموذج في موضح هو كما الوظيفة تعظيم هو  plyometricقياس 

للفرد.الحركة سرعة زيادة إلى أيضاً هذا يؤدي 

العصبي االنتعاش البليومتريالتدريب يتحسن العضلي. العصبي بالتنسيق محدودة العضلي المجهود سرعة

  .2019al ، ؛ 2015al.  et Davies ،(المركزي العصبي الجهاز يحددها التي السرعة نطاق ويحسن العضلي 

et Silva( . العضلية.القوى توليد بها يمكن التي السرعة على نشاط ألي األمثل التفاعلي األداء يعتمد

خطر من يزيد قد مما للغاية ، خطير أنه على البليومتري مقياس على التدريب إلى الكثيرون ينظر ما غالباً

بتمارين بالبدء للعميل يسمح منهجي تقدم تسلسل له  plyometricتدريب فإن ذلك ، ومع اإلصابة. 

يتكيفون.عندما تطلباً أكثر تمارين إلى والتقدم تطلباً أقل  -
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القيام على القدرة لديهم يكون فلن به ، الخاصة التمرين خطة في العميل على جداً متقدمة تمارين تعيين تم إذا التدريب. أشكال من آخر شكل أي من أكثر ليس هذا

مناسب ، تقدم مع التصميم جيد برمجة مخطط ضمن وضعها عند اإلصابة. خطر وزيادة خاطئة حركة أنماط إلى هذا يؤدي قد عنها. وسيعوضون صحيح بشكل بها 

القدرة.من مستوى أي على نشاط ألي األمثل األداء لتحقيق حيوياً مكوناً  plyometricتدريب يكون أن يمكن 

إلى بحاجة فهم ذلك ، ومع قوة. ألقصى التدريب إلى عاماً 25 العمر من البالغ المحترف والرياضي عاماً 65 العمر من البالغة المرأة تحتاج ال قد المثال ، سبيل على

سحرية: قوة وينتج كالهما يتفاعل أن الضروري من لذلك ، صديق. بشكل اليومية األنشطة ألداء بسرعة القوة إنتاج على القدرة إلى باإلضافة والتحمل والقوة االستقرار 

غرار على أسرع ، بوتيرة البليومترية تمارين تنفيذ يتم الخصم. لتجنب عاماً 25 العمر من البالغ للرياضي أو السقوط لتجنب عاماً 65 العمر من البالغة للمرأة بالنسبة 

بالرياضة.المتعلقة األنشطة أو اليومية الحياة في تظهر التي الحركات 

معرفتكامتد -

األداءوتحسين اإلصابات من للوقاية البليومتري التدريب استخدام لدعم دليل

قامت أسبوعاً ، 12 بعد بدني. تدريب بأي تقم لم التي التحكم ومجموعة أسبوعاً 12 لمدة بليومترية تدريبات أجرن طائرة كرة العبة 36 فحصت  )2014(وآخرون. إنجينسو ◆

السفلية األطراف حركية يحسن الضغط قياس على التدريب أن إلى وخلص ملحوظ. بشكل السفلية األطراف حركة أنماط بتحسين فقط البليومترية التدريبات مجموعة 

األمامي.الصليبي الرباط إلصابات الوقائية البرامج في التمارين هذه دمج إلى يشير مما الوظيفي ، واألداء 

فترة حققت . )العضليةاألنسجة فقدان (لساركوبينيا الوظيفية التأثيرات مواجهة في فعالة تمرين طريقة هي البليومترية التمرينات أن إلى خلص  )2019(وآخرون. فرانشي ◆

.plyometricتمارين خالل من وقوتها العضالت حجم في مماثلة زيادات السن وكبار الشباب من لكل فقط أسابيع 6 مدتها تدريب 

التحكم. ومجموعة  plyometricمجموعة إلى بالغاً العباً عشرين تقسيم تم القدم. كرة العبات نخبة في أسابيع 10 لمدة  plyometricتدريب بفحص   )Ozbar )2015قام ◆

قد الركل سرعة اختبار وقيم الذروة وقوة والوقوف العريض والقفز المعاكس والقفز السريع العدو أن وجد وقد معاً. ومباريات وتكتيكية فنية تدريبات الفريقين كال أجرى 

المدربين لتقوية مفيدة تكون أن يمكن  plyometricsأن إلى النتائج أشارت الضابطة. المجموعة مقابل  plyometricمجموعة في ملحوظ بشكل جميعها تحسنت 

رياضيهم.قوة لتحسين وتكييفهم 

المؤلفون وخلص المراجعة ، في ورقة عشر ثمانية تضمين تم السن. لكبار البدنية الوظيفة على وتأثيره البليومتري للتدريب منهجية مراجعة  )2019(وآخرون فيتروفسكي ◆

بالصحة.المتعلقة والنتائج والوظيفة األداء لتحسين السن لكبار وآمن عملي تدريب خيار هو  plyometricتدريب أن إلى 

الرئيسيةالماخذ

المتنافسين.الرياضيين لدى اإلصابة مخاطر من الضغط مقياس على التدريب يقلل أن يمكن ◆

ساركوبينيا.آثار من ويحد العضالت حجم من البليومتري التدريب يزيد ◆

البدنية.واللياقة العضلية القوة من البليومتري التدريب يزيد ◆

الوظيفة.لتحسين السن لكبار آمناً خياراً الضغط مقياس على التدريب يعد ◆
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البليومتركقياس على للتدريب توجيهية مبادئ
ومع القوة. وتطوير الهبوط ، وميكانيكا الفرد ، حركة جودة لتعزيز الرياضي األداء على التدريب برنامج أو للتمرين مهماً مكوناً البليومترية تمارين تكون أن يمكن

اإلصابة.فرص وتقليل السالمة لضمان وتقدمية منهجية بطريقة  plyometricتدريب تمارين تنفيذ يجب ذلك ، 

قياس على للتدريب مستعدين يكونون ال أو يكونون قد الذين العمالء بين التمييز في اإلصابة وتاريخ وعمره العميل تدريب لتاريخ الشامل التحليل يساعد قد

البليومتر.
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العمالء على يجب اإلصابة ، احتمالية تقليل مع األداء لتعزيز مفيدة. فحص أداة أيضا هو - 12 الفصل في نوقش كما - الحركة تقييمات باستخدام الحركة جودة تقييم

التمارين جميع أن حين في المحرك. في والتحكم القوة من كافية أساسية مستويات اكتساب مع  plyometricلمقاييس المناسبة والتقنية الجودة أهمية إدراك 

وتقدمياً مدروساً نهجاً يتخذوا أن يجب المعتمدين الشخصيين المدربين أن إلى تشير الباليومترية لقياسات المتفجرة اإلجراءات فإن المخاطر ، بعض على تنطوي 

.)2015al.  et Davies ،(والعمالء الرياضيين مع استخدامه عند 

البليومتركلقياسات تدريبي برنامج تصميم
اللياقة محترفو يتبع أن يجب . plyometricتدريب إلى التقدم قبل والتوازن األساسية ، والقوة الكلية ، الجسم لقوة األساسية المستويات إظهار العميل على يجب

يتم أن يجب ذلك ، على عالوة والتقدم. والتكرار والحجم الكثافة مثل التفصيلية ، البرنامج ومتغيرات المناسبة التمرين اختيار ومعايير محددة برنامج إرشادات البدنية 

الترتان. مضمار أو السلة كرة ملعب أو العشب ملعب مثل مناسب ، تدريب سطح وعلى داعمة أحذية يرتدون الذين األفراد قبل من فقط  plyometricتدريب أداء 

.)2013al.  et Campillo-Ramírez ،(البليومترية التدريبات إجراء عند التمرين أداء على عميق تأثير التدريب لسطح يكون أن يمكن 

إلى متوسطة ، إلى بسيطة ، من  plyometricتمارين تتطور أن يجب أوال ً، األساسية. المفاهيم من العديد تذكر المفيد من فعالة ،  plyometricبرامج تصميم عند

القدم ثنائية التدريبات تشمل  plyometricمهارات ممارسة العمالء على يجب عامة ، كقاعدة عالية. كثافة إلى الكثافة متوسطة إلى منخفضة كثافة ومن متقدمة 

القدم.أحادية التدريبات إلى التقدم قبل 

الشدة

 2015al.  et ،(البليومترية التدريبات أثناء والمفاصل الضامة واألنسجة العضالت تمارسه الذي اإلجهاد أو الجهد ومقدار المقطوعة المسافة  Plyometricكثافة تصف

Davies 2019 ، ؛al.  et Oxfeldt( . فقدان حالة في المناسب. التدريب أسلوب على الحفاظ مع التمرين تنفيذ على العميل قدرة على بناء ًالكثافة برمجة يجب

التمارين كثافة زيادة دائماً يمكنه  tnessأخصائي ألن متحفظ ، بشكل البدء دائماً األفضل من المناسبة. التقنية إلى الوصول يتم حتى الشدة تقليل يجب التقنية ، 

كانت إذا الروتينية. التمارين ممارسة أثناء مناسبة حركية كفاءة يظهروا وأن بالرضا العمالء يشعر أن المهم من ذلك ، على عالوة الحركة. نمط العميل يتقن أن بمجرد 

وبالتالي ،الخزي ، مشاعر عن العمالء يعبر فقد للغاية ، صعبة التمارين 

الصوت

حجم يعادل ما القرفصاء ، قفزات من مجموعات ثالث إكمال هو ذلك على مثال المصيد. أو الرميات أو القدم مالمسات عدد أنه على البليومتري الحجم عن التعبير يتم

غالباً األخرى ، التدريب أشكال مع الحال هو كما الحركة. وشدة التمرين اختيار طريق عن  plyometricتدريب في الحجم تحديد يتم . )5 ×3 (القرفصاء قفزة 15 إجمالي 

التدريب.حجم بانخفاض الشدة زيادة تقترن ما 

والتعافيالتدريب تردد

على واحد بيوم السماح هي العامة التوصية التدريب. وأهداف اإلصابة وتاريخ التدريب وتاريخ الحالي التدريب وبرنامج العميل مستوى حسب التدريب تردد تحديد يتم

 plyometricsمقاييس تنفيذ عند به الموصى التوجيهي المبدأ هو الجلسات بين ساعة 72 إلى 48 عن يقل ال ما المكثفة. البليومترية التدريب جلسات بين األقل 

معظم سيتمكن . )2015al.  et Davies ،(واإلصابة التدريب في اإلفراط لمنع كافيا ًيكون أن يجب التدريبات بين التعافي أن إلى األبحاث تشير المبتدئين. لألفراد 

األسبوع.في تدريبية جلسات ثالث إلى جلسة أداء من يبدو ما على األصحاء العمالء 
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االنتعاش يحدث ال قد المجموعات ، بين كافية استرداد فترة توفير عدم خالل من المجموعات. بين الراحة إلى الحاجة زادت التمرين ، كثافة زادت كلما أساسي ، بشكل

يتم ولكن الكامل ، للتعافي كافية التدريبات بين ثانية 120 إلى 60 من االسترداد أوقات تكون أن يجب عامة ، كقاعدة المحتملة. الفوائد ينفي سوف وبالتالي الكافي 

.plyometricللتدريب التوجيهية المبادئ قائمة على للحصول 18-2 الجدول انظر العميل. توتر مستوى خالل من بدقة ذلك تحديد 

البليومتريالضغط مقياس على التدريب إرشادات 18-2 الجدول

البليومتريالتدريب متغيرات

الصوتالحركةطائرات

سهمي1.

أمامي2.

عرضية3.

مجموعات ◆

قليل ◆

معتدل ◆

عالي ◆

التكرار ◆

قليل ◆

معتدل ◆

عالي ◆

أمانالحركةسرعة

بطيئة1.

متوسطة2.

سريع3.

المتفجرات4.

داعمةبأحذية إجراؤه يتم ◆

مناسبتدريب سطح على إجراؤها يتم ◆

العشبحقل ◆

السلةكرة ملعب ◆

الترتانمسار سطح ◆

المطاطمسار سطح ◆

مناسببإشراف إجراؤها يتم ◆

استعادةتدريجي

الصعبالسهل من 1.

العاليةإلى المنخفضة السعة 2.

معقدةإلى بسيطة 3.

معروفغير إلى معروف 4.

للتحميلالجسم وزن 5.

محددنشاط 6.

plyometricمقياس على التدريب جلسات بين ساعة 24 عن يقل ال بما اسمح ◆
المشروطغير أو الجدد للعمالء ساعة 48-72 ◆

القياساتمتعدد التدريب خطوات

بشكل الحركة نمط لتعلم  )أقلسعة (صغيرة قفزات البداية في الحركات تتضمن أن يجب المبتدئين ، أو الجدد للعمالء خاصة  ، plyometricتمارين تقديم عند

يظلوا أن يجب التدريبات ، هذه خالل الفرد يهبط عندما . )التباطؤعلى القدرة (مركزية غير وقوة وضعية ، ومحاذاة مثالية ، هبوط ميكانيكا إلنشاء مصممة وهي أفضل. 

التالية. القفزة أداء قبل الخاطئة المواقف لتصحيح ضرورية تعديالت أي إجراء األفراد على يجب الوقت ، هذا خالل ثوان. 3-5 لمدة  )يستقرواأو (الهبوط وضع في 

يلي:ما  )الحصرال المثال سبيل على (البروتوكول هذا تستخدم التي التمارين أمثلة تتضمن 

التثبيتمع القرفصاء قفزة ◆

االستقرارمع الصندوق قفزة ◆

التثبيتمع ألسفل قفز صندوق ◆

االستقرارمع األسطح متعدد القفز ◆

قمة ⇧



البليومتركقياس على للتدريب توجيهية مبادئ 2 الدرس)التفاعلي(البليومتري التدريب مفاهيم 18 الفصل

والقوة للمفصل ، الديناميكي االستقرار تحسين إلى التمارين هذه تهدف أيضاً. القفزات سرعة تتقدم ديناميكية. وحركة أكبر سعة ذات قفزات التالي التقدم يتضمن

قبل األرض على نسبياً قصيرة زمنية فترة تقضي حيث متكرر ، بشكل التمارين هذه تنفيذ يتم بأكمله. اإلنسان جسم بين والتنسيق القوة ، إنتاج ومعدل الالمتراكزة ، 

(معتدل إيقاع باستخدام الهبوط عند أخرى قفزة سيبدأ ذلك من بدال ًولكن ثوان ٍ، 3-5 لمدة الهبوط بوضعية اآلن بعد العميل يحتفظ لن آخر ، بمعنى التمرين. إعادة 
يلي:ما  )الحصرال المثال سبيل على (البروتوكول هذا تستخدم التي التمارين على األمثلة بعض تتضمن . )متكرر

القرفصاءقفزة ◆

الثنيةقفزة ◆

بعقبركلة ◆

القوةزيادة ◆

المفصل وتثبيت المركزية ، غير والقوة القوة ، إنتاج معدل تحسين لزيادة التدريبات هذه تصميم تم وقوية. متفجرة حركات تتضمن تمارين األخير التقدم يتضمن

يلي:ما  )الحصرال المثال سبيل على (البروتوكول هذا تستخدم التي التمارين على األمثلة بعض تتضمن وانفجار. يمكن ما بأسرع التمارين هذه تنفيذ يتم التفاعلي. 

)الجليدعلى القفز باسم أيضاً المعروف (الجليد على المتزلجين ◆

واحدةبساق الطاقة تصعيد ◆

plyometricsالعميق التحسس ◆
العمققفزة ◆



البليومتريةتمارين 3 الدرس)التفاعلي(البليومتري التدريب مفاهيم 18 الفصل

البليومتريةتمارين
االستقرارمع القرفصاء قفزة

تقنية-

الداخل.إلى الركبتان تنجرف أو الخارج إلى مفرط بشكل تنحرفان القدمين تدع ال الهبوط. وعند القفز قبل القدم ، أصابع مع الخط نفس على دائماً الركبتين بقاء من تأكد



التفاعليالنص إظهاراالستقرارمع القرفصاء قفزة



البليومتريةتمارين 3 الدرس)التفاعلي(البليومتري التدريب مفاهيم 18 الفصل

االستقرارمع األسطح متعدد الصندوق على القفز





سالمة-

بالتمرين.يقوم الذي للعميل المادية اإلمكانات مع يتوافق الذي الصندوق ارتفاع حدد

األسطح متعدد الصندوق على القفز

االستقرارمع 

التفاعليالنص إظهار



البليومتريةتمارين 3 الدرس)التفاعلي(البليومتري التدريب مفاهيم 18 الفصل

االستقرارمع لألسفل القفز األسطح متعدد صندوق

قمة ⇧



قمة ⇧



تقنية-

شدة أو حمل ومستويات مختلفة متغيرات الصندوق من القفز يقدم البداية. في التمرين هذا محاولة عند المحدد االرتفاع من ويسقط  oبخطى يسير العميل أن من تأكد

مستقيمة.بأرجل يهبط العميل تدع ال الجسم. أنسجة عبر المناسب القوة انتقال لضمان األرض على وهدوء بهدوء العميل هبوط من تأكد كتقدم. استخدامها ويمكن التمرين 

القفز األسطح متعدد صندوق

االستقرارمع لألسفل 

التفاعليالنص إظهار

قمة ⇧



البليومتريةتمارين 3 الدرس)التفاعلي(البليومتري التدريب مفاهيم 18 الفصل

االستقرارمع األسطح متعدد القفز

قمة ⇧



قمة ⇧



سالمة-

الحركة.مستويات جميع في واالستقرار واإلبطاء ، اإلسراع ، كيفية العمالء يتعلم أن المهم من ولهذا أفقي ، بشكل التحرك أو الدوران عند غالباً اإلصابات تحدث

Multiplanarمع القفز
االستقرار

التفاعليالنص إظهار

قمة ⇧



البليومتريةتمارين 3 الدرس)التفاعلي(البليومتري التدريب مفاهيم 18 الفصل

القرفصاءالقفز

تقنية-

المثلى المفاصل ميكانيكا ذلك سيضمن االستالم. وضعية أيضاً تصبح والتي مستقيم ، بشكل لألمام وتوجيههما والوركين والركبتين الكاحلين خروج مع الهبوط من تأكد

.)متوسطة(متكررة بوتيرة التمرين بأداء قم العضالت. وتجنيد 

باالندفاعالقفز

قمة ⇧



تقنية-

األمامية ركبتك على حافظ أيضاً ، داخلياً. أو خارجياً بالدوران األمامية للقدم تسمح ال والهبوط. الطعام أخذ أثناء مستقيم بشكل لألمام متجهة األمامية القدم إبقاء من تأكد

الركبة.داخل الضام النسيج على ضغطاً يسبب أن يمكن هذا ألن الهبوط ، أثناء للداخل باالنحناء األمامية للركبة تسمح ال مستقيمة. 

-
EL3 CPT7 NASMباليو قرفصاء ...

00:44

-
...lunge Plyo EL3 CPT7 NASM

01:07

قمة ⇧



التفاعليالنص إظهارباالندفاعالقفز القرفصاء ، القفز

قمة ⇧



البليومتريةتمارين 3 الدرس)التفاعلي(البليومتري التدريب مفاهيم 18 الفصل

الثنيةقفزة

سالمة-

اإلصابة.ومنع القوة إنتاج لزيادة أهمية أكثر الهبوط وميكانيكا الصحيحة المحاذاة ستكون ديناميكية ، أكثر التدريبات أصبحت أن بعد اآلن

ركلةبعقب



سالمة-

أسفل بتقوس العميل قيام في الضيقة الرباعية الفخذ عضالت تتسبب قد السليم. التنفيذ لضمان الفخذ عضالت في المرونة من كبير قدر العميل لدى يكون أن المهم من

األلوية.عضالت نحو كعبه رفع عند ظهره 

يقفزمربع كرر

سالمة-

محتمل.خطر هو الصندوق في التعثر لعميلك. المناسب الصندوق ارتفاع اختر

…j tuck Plyo EL3 CPT7 NASM
-

00:55

...k butt Plyo EL3 CPT7 NASM
-

00:53



...repea Plyo EL3 CPT7 NASM
-

01:00

كرر المؤخرة ، ركلة الثنية ، قفزة

القفزاتالصندوق 

التفاعليالنص إظهار



البليومتريةتمارين 3 الدرس)التفاعلي(البليومتري التدريب مفاهيم 18 الفصل

الطاقةزيادة

تقنية-

والهبوط.القفز مراحل خالل القدم أصابع مع الخط نفس على دائماً الركبتين بقاء من تأكد

)Jumps Skaterباسم أيضاً المعروف (الجليد على المتزلجين

-



قطرجامعةج

.)تزلجحركة (تكامال ًأكثر لجعلها المعاكسة باليد وصول إضافة خالل من التقدم ثم يمكن ما بأسرع أخرى إلى قدم من آخر إلى جانب من بالتنقل يبدأ أن للعميل يمكن

-
...powe Plyo EL3 CPT7 NASM

00:57

-
...sk ice Plyo EL3 CPT7 NASM

01:03

التفاعليالنص إظهارالقوةزيادة الجليد ، على المتزلجين



البليومتريةتمارين 3 الدرس)التفاعلي(البليومتري التدريب مفاهيم 18 الفصل

واحدةبساق الطاقة رفع تمرين



سالمة-

يكونوا أن يجب لذلك ، الهبوط. مرحلة أثناء األرجل تشغيل يتم بحيث األرض على ستستمر واألخرى الصندوق على ستهبط القدمين إحدى أن العمالء يدرك أن يجب

الفريد.الوضع هذا في الهبوط الستيعاب عقلياً مستعدين 

التفاعليالنص إظهارواحدةبساق الطاقة رفع تمرين



البليومتريةتمارين 3 الدرس)التفاعلي(البليومتري التدريب مفاهيم 18 الفصل

العمققفزة

تقنية-

دقيقة.تقنية يتطلب متقدم تمرين هي العمق قفزة األرض. من القفز بدء قبل مباشرة لألمام الركبتين توجيه مع بهدوء الصندوق من اهبط

الضغطتمرين



سالمة-

الرسغ.أو اليد في ألم من يعاني العميل كان إذا التمرين هذا تجنب

...Plyo  عمقEL3 CPT7 NASM
-

01:11

...plyo Plyo EL3 CPT7 NASM
-

01:18

التفاعليالنص إظهار



التدريبفي والسرعة والرشاقة السرعة في مفاهيم 1 الدرسوالسرعةوالرشاقة السرعة على التدريب مفاهيم 19 الفصل

التعلمأهداف
من: tnessأخصائي سيتمكن الفصل ، هذا من االنتهاء عند

منه.والغرض والسرعة الحركة وخفة السرعة تدريب وصف ◆

السكان.من متنوعة لمجموعة والسرعة الحركة وخفة السرعة على التدريب أهمية ناقش ◆

التدريب.من مستوى أي في للعمالء والسرعة والرشاقة للسرعة تدريبياً برنامجاً صمم ◆

إليها واإلشارة وتوجيهها والسرعة الحركة وخفة السرعة مختلفة تدريبية تمارين لتنفيذ طرقاً استخدم ◆

فعال.بشكل 



التدريبفي والسرعة والرشاقة السرعة في مفاهيم1الدرسوالسرعةوالرشاقة السرعة على التدريب مفاهيم 19 الفصل

والسرعة والرشاقة السرعة في مفاهيم
التدريبفي 

-سرعة-

-رشاقة-

يحفز الذي الشد على للتدريب وفعالة مفيدة طريقة  )(SAQوالسرعة الحركة وخفة السرعة على التدريب يعد

؛ 2016al. et Simonek ،(الدموية واألوعية القلب تكيفات وحتى والضام والعصبي العضلي التكيف على 

، 2015al. et Young( . تمارين تقدمSAQ  منسقة ، حركات تتطلب التي السيناريوهات من العديد للجسم

في التحسينات التحديات هذه تعزز أن يمكن سريعة. نارية ورشقات المختلفة ، المحفزات على فعل ورد 

تدريب ويتم صحيح ، بشكل العمالء إعداد يتم عندما الحياة. طوال الشباب حركة على والحفاظ البدني األداء 

SAQ  تدريب نظام أي إلى قيمة إضافة يكون أن يمكن مناسب ، بشكلtness.

-سرعة-

كمسافة قياسه ويتم المباشرة السرعة إلى يشير النص ، هذا في مستخدم هو كما ، سرعةالمصطلح

اتجاهات في الركض على القدرة يتطلب رشاقة. )الوقتالمسافة (الوقت على مقسومة ثم مقطوعة ، 

المنبه.مع التفاعل يتطلب األحيان من كثير وفي الوضع في التحكم على الحفاظ مع  )والقطعالجري (متعددة 

مناسب بشكل الجسم حركة وتغيير  )الفعلرد وقت أي (لمنبه االستجابة على القدرة إلى يشير سرعة 

.)بيسبولكرة ضرب مثل (المنبه لذلك استجابة 

أثناء ديناميكياً وتثبيته وإبطائه بالكامل الجسم تسريع على العميل قدرة تحسين على  SAQتدريب يعمل

تدريب فإن ذلك ، إلى باإلضافة . )والقطعالجري مثل (الحركة مستويات جميع في السرعة عالية الحركات 

SAQ  العضلي التجنيد ويعزز عليه المفروضة للطلبات مالءمة أكثر بشكل االستجابة على العصبي الجهاز يحفز

.)2015al. et، Young ،؛ 2016al. et Simonek ،(الصحيحة الميكانيكا باستخدام إجرائه عند والتنسيق 

-
-

-



التدريبفي والسرعة والرشاقة السرعة في مفاهيم1الدرسوالسرعةوالرشاقة السرعة على التدريب مفاهيم 19 الفصل

المفهومين كال أن من الرغم على منفصالن ،  )(CODاالتجاه وتغيير الحركة خفة أن مالحظة المهم من

تغيير ثم التحفيز أو لإلشارة االستجابة الرشاقة تتضمن الرشاقة. تدريب مظلة تحت يقعان بهما المرتبطين 

رياضي بإرشاد المدرب قيام هو المفهوم هذا على مثال وخير المنبه. لذلك استجابة الجسم جريان اتجاه 

بدون  )backward ، forward ، right shue ، left shueالمثال ، سبيل على (مختلفة اتجاهات في للركض 

إشارات مع يتفاعل أن الالعب من يتطلب هذا مختلفة. اتجاهات في اإلشارة خالل من تمييزه ، يمكن ترتيب 

يزال ال لكنه لإلشارة ، االستجابة  CODيتضمن ال ذلك ، من العكس على لذلك. وفقاً يستجيب وأن المدرب 

(مسبقاً محدد عقبة مسار عبر يمر رياضي مثل االتجاهات ، وتغيير واإلبطاء ، اإلسراع ، الفرد من يتطلب 
، 2015al.  et Young(.

-الخطوةمعدل -

-الخطوةطول -

-األماميةالواجهة ميكانيكا -

-المؤخرميكانيكا -

مساعدرمز -

هذا على قصوى. بسرعات االتجاهات جميع في الركض الرياضي أو العميل من  )(CODاالتجاه تغيير يتطلب

إجراء أو عقبة مسار عبر الركض  ، CODأمثلة تتضمن والتنسيق. الجسم في األمثل التحكم يتطلب فإنه النحو ، 

مسبقاً.محددة مخروطية تدريبات 

على الرد الرياضي أو العميل من األمر يتطلب آخر ، بمعنى التنبؤ. على القدرة عدم مع  CODبين أجيليتي تجمع

العالمة.لعبة يلعبون المدارس أطفال من مجموعة ذلك على مثال الصحيح. االتجاه في لذلك وفقاً والركض منبه 

سرعة
الخطوة وطول الخطوات معدل نتاج إنه يمكن. ما بأسرع واحد اتجاه في الجسم تحريك على القدرة هي السرعة

)، 2017al.  et Bailey 2015 ،  ؛Kilding & Barnes 2016 ،  ؛Moore 2017 ، ؛al.  et Oeveren Van(.
هي الخطوة طول . )المسافةأو (الوقت من معين مقدار في قطعها يتم التي الخطوات عدد هو الخطوة معدل 

عوامل على تعتمد السرعة جوانب بعض أن من الرغم على الجري. أثناء واحدة بخطوة المقطوعة المسافة 

. )2008Zafeiridis & Salonikidis ، (متكامل تدريبي برنامج خالل من تعلمها يمكن مهارة أنها إال وراثية ، 

الرياضيين العمالء بين السرعة تحسينات ولكن النخبة ، رياضي مثل بسرعة الركض إلى عميل كل يحتاج ال 

تمارين مثل (بالسرعة الخاصة التمارين تحفز والصحة. باألداء متعلقة مزايا لها يكون أن يمكن الرياضيين وغير 

تحفز أن يمكن وبالتالي األخرى ، التدريب طرق تفعلها ال بطرق واألعصاب العضالت أنسجة  )الركض

البدنية.اللياقة على التدريب برنامج في تضمينها يتم لم إذا تفويتها سيتم التي واألداء الصحية التكيفات 

المناسبةالرش ميكانيكا

ميكانيكية كفاءة خالل من األقصى الحد إلى القوة توليد زيادة من العميل المناسبة التشغيل ميكانيكا تمكنّ

العدو تقنية من مهمان جانبان ممكن. وقت أقصر في للحركة سرعة أقصى بتحقيق يسمح مما حيوية ، 

الحركة يتضمن والذي ، exionالثالثي تنطوي األمامية الواجهة ميكانيكا والخلف.األمام ميكانيكا هما السريع 

أفضل ، باستقرار المحسنّة الجبهة ميكانيكا ترتبط الورك. وإخراج الركبة ، وإخراج الكاحل ، لظهر المتزامنة 

الساق محاذاة على المناسبة األمامي الجانب ميكانيكا تعمل األمام. إلى الدافعة القوة وزيادة أقل ، كبح وقوة 

المؤخر ميكانيكا األمام.إلى الجسم دفع في للمساعدة األرض في األمثل النحو على القوة لتطبيق األمامية 

وإطالة الركبة ، وإطالة األخمصي ، الكاحل إلخراج المتزامنة الحركة يتضمن والذي ، الثالثيالتمديد تنطوي 

الورك.

-
-

-
-
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األمامي الجانب ميكانيكا تعمل الخلفي. الذراع ومحرك األلوية ، وتقلص والركبة ، الورك تمديد ذلك في بما أقوى ، دفع بمرحلة المحسنّة المؤخرة ميكانيكا ترتبط

أو األمامي الجانب ميكانيكا تدريبات تنفيذ عند فعال. بشكل لألمام الجسم ودفع الخطوات ، دورة من والتعافي األرض ، على القوة لتطبيق متزامن بشكل والخلفي 

.)19-1الجدول (القوة وإنتاج للحركة المناسب النطاق لتسهيل محايد وضع في الحوض على الحفاظ الضروري من الخلفي ، 

مساعدرمز -

وتمديد الركبة وإطالة األخمصي الكاحل إخراج الثالثي التمديد يشمل الركض. أثناء الرائدة الرجل الورك. وإخراج الركبة ، وإخراج الكاحل ، ظهر الثالثي  exionيشمل

الركض.أثناء الخلفية الرجل الورك ؛ 

19-1الجدول الحركات تشغيل أثناء الحركية السلسلة فحص نقاط

تعليقاتالجسموضع

باألرض. اصطدامهما عند الظهر وضع في مباشرة لألمام متجهين والكاحل القدم تكون أن يجب األمام ، إلى الركض أثناءالكاحل  /القدممجمع

الجانبية.واألربطة االتجاهات متعدد الجري أثناء  )للقدمالخارجي الدوران مثل (طفيفة انحرافات حدوث المتوقع من 

العام.األداء من ويقلل الجسم أنحاء جميع في طبيعي غير إجهاد إلى للقدم الخارجي الدوران أو المفرط االنتباه سيؤدي

.)الركبةتقرقع مثل (المفرطة الركبة أروح تجنب مستقيم. بشكل لألمام الركبتان تظل أن يجبالركبةمجمع

وقد القوة إنتاج من يقلل ذلك فإن الوقوف ، مرحلة أثناء الفخذ لعظم الداخلي والدوران المفرط التقريب الرياضي أظهر إذا

االستخدام.في اإلفراط عن ناتجة إصابات إلى يؤدي 



)متواصل(
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-العميقالحس استقبال -)تابع(19-1 الجدول الجري حركات أثناء الحركية السلسلة فحص نقاط

تعليقاتالجسموضع

القطني-الحوض

الوركمجمع

LPHC()

التسارع.أثناء األمام إلى خفيفاً جذعاً الجسم يمتلك أن يجب

تمديد دون ما ، حد إلى محايداً  LPHCيكون أن يجب القصوى ، السرعة أثناء

كائن.إلى الوصول يتم لم ما مفرط ، خروج أو 

على  LPHCيكون أن ويجب  ، LPHCمع متوافقاً الرأس يظل أن يجبرئيس

الساقين.مع الخط نفس 

يكن لم ما مفرط ، بشكل لألمام والتقدم بالتعويض الرأس يقوم أن ينبغي ال

موضع على يؤثر أن يمكن هذا ألن  ، )الكرةمثل (كائن لتتبع ضرورياً ذلك 

LPHC ) باسم المعروفreex ocular-pelvo reex(.

رشاقة
الحفاظ مع االتجاه وتغيير  ، )واالستقراراإلبطاء أو (والتوقف  ، )اإلسراعأو (البدء على القدرة الرشاقة تتطلب

عالية مستويات أجيليتي تتطلب . )2019al.  et Lockie ، ؛ 2016al.  et Hojka ،(الوضع في التحكم على 

االتجاهات تغيير مع بهم الخاصة الدعم قاعدة على الثقل مركز على الحفاظ على قادرة لتكون التنسيق من 

الوضع في والتحكم الديناميكية والمرونة التباطؤ قدرات الرشاقة تدريب يعزز أن يمكن مختلفة. بسرعات 

مخاطر تقليل في أيضاً الحركة لخفة المناسب التدريب يساعد أن .يمكن العميق الحس واألساسية والقوة 

مستويات جميع في  )التباطؤ(المركزية غير بالقوى الفعال التحكم على الجسم قدرة تعزيز خالل من اإلصابة 

أثناء  )واألربطةاألوتار المثال ، سبيل على (الضام للنسيج الهيكلية السالمة تحسين طريق عن وكذلك الحركة 

19-1الجدول في الموضحة اإلرشادات الحركة خفة لتمارين المناسبة التقنية تتبع أن يجب الفعل. رد مواقف 

(. ، 2016al.  et Trecroci)

سرعة
مستويات جميع في القوة ، إلنتاج معدل بأقصى الجسم وضع وتغيير االستجابة على القدرة هي السرعة

المحفزات تقييم على القدرة السرعة تتضمن الديناميكية. األنشطة أثناء الجسم ، أوضاع جميع ومن الحركة 

كرة ضرب مثل (يمكن ما بأسرع المناسبة الجسدية االستجابة وتوفير الحركية أو السمعية أو البصرية 

.)سيارةحادث وقوع لتجنب االنحراف أو المضرب كرة إرسال إعادة أو البيسبول 

مساعدرمز -

العب مثل لذلك ، وفقاً ويستجيب الحافز مع يتفاعل أن رياضي أو فرد من الرشاقة تتطلب ما غالباً

المدافع.لتجنب مختلفة اتجاهات في يركض الذي السلة كرة 

سبيل على (التمشي تتطلب ال االستجابة فإن ذلك ، ومع الحافز ؛ مع الفرد يتفاعل أن أيضاً السرعة تتطلب

جزاء.تسديدة ضد يدافع الذي الهوكي مرمى حارس هو ذلك على مثال . )الركضأو الجري المثال ، 

-
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الرياضيينغير للسكان والسرعة والرشاقة السرعة

تحسين وسيلة هو والسرعة الحركة وخفة السرعة على التدريب أن من الرغم على

أن إال الرياضيين ، لدى الرياضي لألداء واسع نطاق على ومقبولة مستخدمة 

البدنية الصحة عامة ملحوظ بشكل تحسن أن أيضاً يمكن  SAQبرنامج مكونات 

آل ،  et) Bohrerصحية أو طبية قيود من يعانون والذين األصحاء للبالغين 

من العديد تتطلب . )2017al.  et Zhao ، ؛ 2008al.  et Galpin ،2019 ؛ 

طويلة لمسافات والمشي والتنس والجولف اللينة الكرة مثل الترفيهية ، األنشطة 

الفعل رد ووقت والقوة التنسيق من مزيجاً المائية ، والرياضات والتزلج والجري 

 & 2017Elayaraja ،  ؛ 2015Saygin & Ceylan ، (الحركة وخفة 
Cherappurath( . العيش أو العمر تقدم مع صعوبة أكثر األنشطة هذه تصبح قد

على الحياة. طوال األنشطة بهذه االستمتاع من البعض يمنع مما المستقر ، 

إلى  SAQلتدريب المتزايدة البدنية المتطلبات تؤدي أن يمكن ذلك، نقيض 

(اإلصابات من الوقاية في والمساعدة للحركة والميل الرياضي األداء تحسين 
، 2009al.  et Polman 2016 ، ؛al.  et Simonek 2015 ، ؛al.  et Young( 

متنوعة مجموعة من األفراد فإن ذلك ، إلى باإلضافة وفعالية. بأمان تطبيقها عند 

االمتثال زيادة مع وتنشيطهم  SAQفي التدريب متعة يجدون السكان من 

والفعالية.وااللتزام للتمرين 

Shutterstock.com/  WeAre

غير للمجموعات توصف ما غالباً التي  )المشيجهاز على المشي مثل (الكثافة والمعتدلة المستقرة والحالة شيوعاً األكثر الوعائية القلبية التمارين أشكال عكس على

وتغييره وإبطائه االتجاه تسريع على قادراً الفرد يكون أن يجب البيولوجية. الجسم أنظمة من متنوعة مجموعة مع أكبر تكامال ً SAQتدريبات تتطلب الرياضية ، 

البيولوجية لألنظمة فريداً تحدياً  SAQتدريب يوفر وبالتالي ، نسبياً. مرتفع سرعة بمعدل المتوقعة وغير بها التنبؤ يمكن التي المحفزات من متنوعة لمجموعة استجابة ً

الوظيفة وتحسين وصيانة تطوير في األهمية بالغ أمراً  SAQتدريب مع السريع التكيف هذا يعد المستمر. والتكيف االستجابات يسهل مما الرياضيين ، غير لألفراد 

العليا.الشخص سنوات حتى الطفولة من البدنية 

الحركة ، وجودة التمرين ، تجربة لفحص للعمالء شاملة تقييمات بإجراء  tnessفي المتخصصون يقوم أن الضروري من  ، SAQلبروتوكوالت المرتفعة الكثافة بسبب

SAQتدريب في البدء قبل شامل. إحماء بروتوكول دائماً  SAQتدريب يتبع أن يجب ذلك ، على عالوة . SAQتدريب برنامج بدء قبل اإلصابة وعموم الصحي ، والتاريخ 
والتحمل العضلي والتحمل  )الصدريالفقري والعمود والوركين الكاحلين في الحركة ذلك في بما (المرونة تتضمن المرونة من جيدة بقاعدة العمالء يتمتع أن يجب  ، 

بمجرد . SAQتدريب تقديم عند اإلصابة تجنب على الرياضيين غير السكان المكونات هذه في  tnessمن صلبة قاعدة إنشاء يساعد أن يمكن والقوة. الوعائي القلبي 

طويلة.زمنية فترة مدار على ومعقدة سريعة إلى وبسيطة بطيئة من  SAQتدريبات تتقدم أن يجب إدخالها ، 

للشبابالتدريبية  SAQبرامج
تدريجي بشكل العضلية العصبية قدراتهم لتطوير األطفال برمجة تتم الوالدة ، منذ

في فطري التطور هذا من كبير جزء والعقلي. البدني نضجهم مع يتماشى بما 

إلى والوقوف الوقوف إلى الزحف يتقدم المثال ، سبيل على المبكرة. مراحله 

األساسي ، التمشي الطفل يطور أن بمجرد الجري. إلى يتقدم والمشي المشي 

على يعتمدان ما غالباً النقطة تلك بعد فيهما يتقدم الذي والحجم المعدل فإن 

أن يجب الفعال ، التطور لمواصلة . )1996درابيك ، (البيئة مع خارجي تفاعل 

كيفية يتعلموا أن يجب آخر ، بمعنى لألطفال ؛ البيولوجية النظم البيئة تتحدى 

الخارجية.التدابير خالل من المناسبة الحركة أنماط وتطبيق تكييف 

Shutterstock.com/  Matimix
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إلى يؤدي مما الحيوية ، والميكانيكية والعضلية والعصبية الفيزيولوجية المتطلبات لمختلف التعرض من متنوعة مجموعة لتوفير فعالة طريقة للشباب  SAQتدريب يعد

 )اللعبوقت (منظم وغير معمم بدني نشاط أداء في وجد ، إن الوقت ، من القليل اليوم الشباب غالبية يقضي . )2017al.  et Hammami ،(البدنية القدرة تطوير زيادة 
أشكال من كشكل اللعب أسلوب أنشطة استخدام  tnessلمحترفي يمكن ذلك ، بعد . )2008Sokolove ،  ؛ SAQ )، 2014al.  et Beltonمهارات تطوير يسهل الذي 

 2008al. et ،؛ 2005al. et Olsen ،؛ 2003Grin Etty ،؛ 1996Drabik ،(الرياضية اإلصابة احتمالية لتقليل للشباب  SAQبرامج على العثور تم . SAQتدريب 

Ortega 2008 ،؛Sokolove( ،  الحياة في الحقاً. التمرين في المشاركة احتمالية من يزيد مما)، 2002al. et Janz 2006 ،؛al. et Wrotniak(  البدنية اللياقة وتحسين

)، 2006al. et Balciunas؛

2016 ،؛ 2016al. et Trecroci ،؛ 2016Kovacs & Ochi ،؛ 2017al. et Hammami ،؛ 2019Baydemir & Alp ،(البحثية الدراسات من العديد إلى استناداً

Yankov( ،  تدريب أداء الشباب للرياضيين يمكنSAQ  أربع إلى واحدة مجموعة تمرين ؛ لكل تدريبات ثمانية إلى أربعة باستخدام األسبوع في مرات ثالث إلى مرة

يبدأ أن يجب . )19-2الجدول (سناً األصغر الرياضيين لمعظم مناسبة الراحة من ثانية و15-60 التكرار من مرات خمس إلى ثالث مع تمرين ، كل من مجموعات 

أكبر كميات إلى تدريجي تقدم هناك يكون أن يجب أشهر ، عدة مدار على التمرين ؛ تقنية على أساسي بشكل التركيز مع النطاقات هذه من األدنى الطرف عند التدريب 

بناء ًلذلك ، وفقاً تعديلها ويتم مناسبة  SAQتمارين وشدة وتكرار كمية تكون أن يجب  ، tnessبرنامج أي مع الحال هو كما والتقنية. السرعة على التركيز مع العمل من 

نضجه.ومستوى البدنية الطفل قدرات على 

للشباب SAQتدريب 19-2 جدول

الراحةفتراتالتكرارمجموعاتالتدريباتعددأسبوع  /التردد

ثانية1-34-81-43-515-60

تدريبيةنصيحة -

تمارين خمسة إلى أربعة إكمال على يعتادوا أن بمجرد . SAQتمارين بممارسة لهم والسماح المناسب التمرين أسلوب األطفال تعليم يجب التدريب ، من األولى المراحل في

فترات تضمين يمكن أشهر. بضعة مدى على األسبوع في مرات ثالث إلى مرتين إنجازها يتم التي التمارين من المزيد إلى التقدم دمج يمكن األسبوع ، في مرتين أو مرة بسيطة 

والتقنية.السرعة على الحفاظ تم إذا الطفل ، تماسك تحسن مع أقصر راحة 

للشباب SAQتدريبات على مثال

األخضرالضوء األحمر ، الضوء

أطول.أو  ً)مترا18 (ياردة 20 بطول معين ، حقل قاعدة طول على كتف إلى كتف المشاركون يصطف 1.

المجال.من اآلخر الطرف في ويبدأ  "التوقفضوء "بمثابة ليكون المشاركين أحد اختيار يتم 2.

."األخضرالضوء "ويدعو اآلخرين للمشاركين ظهره يدير التوقف ضوء 3.

التوقف.ضوء نحو يمكن ما بأسرع جميعاً المشاركون يتحرك األخضر ، الضوء استدعاء عند 4.

الفور.على يستدير ثم  !"أحمرضوء "التوقف ضوء ويصيح المجموعة ، إلى وظهرهم زالوا ما 5.

مثاليين.وتحكم وشكل بقوام متجمدين حراك ، بال يظلوا وأن الحركة عن يتوقفوا أن المشاركين على يجب  ، "األحمرالضوء "سماع عند 6.

المجال.قاعدة عند جديد من البدء منهم يطلبون يتحرك ، شخص أي التوقف ضوء رأى إذا 7.

ولمسه.التوقف ضوء إلى الوصول من المشارك يتمكن حتى عشوائية فترات على هذا يتكرر 8.

الجديد.التوقف مصباح ذلك بعد المشارك هذا يصبح 9.

األفعىاتبع

.Sالنوع من عشوائي نمط في األرض على  )واحدطويل حبل أو (قفز حبال 10 إلى 5 من المدرب يضع 1.

ثم النهاية ، حتى لألمام أوال ًالحبل نمط يتبعون فإنهم الحبل ، جوانب من جانب كل على بقدم االحتفاظ مع الحبال. من واحد جانب على المشاركون يصطف 2.

البداية.إلى يتراجعون 

مسابقة.إلنشاء المشاركين وقت تحديد يمكن 3.
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الوزنلفقدان  SAQتدريب
عالي النشاط من ومتكررة قصيرة نوبات المشاركون فيه يظهر الذي المتقطع التدريب أن وجد

العثور تم بالصحة. المتعلقة العوامل من متنوعة مجموعة تحسين في للغاية فعال الكثافة 

بالقدرة المتعلقة النتائج على  ً)أحياناوتتفوق (تتطابق المدة وقصيرة الكثافة عالية برامج على 

عند األخرى األيضية والتكيفات الوزن ، وفقدان والدهون العضلية ، والقوة الوظيفية ، 

 2006et ، (الركض مثل المدة ، وطويلة الشدة متوسطة التمرينات ببروتوكوالت مقارنتها 

Gibala 2009 ، ؛al.  et Iaia 2001 ، ؛al.  et Schmidt 2007 ، ؛al.  et Talanian ؛ 

، 2008al.  et Tjønna 1994 ، ؛al.  et Trembley 2017 ، ؛al.  et Wewege( . تجعل

الفاصل التدريب لطرائق صالحاً خياراً  SAQتدريبات من والقصيرة الكثافة عالية النوبات 

خالل من المقدمة التمارين من متنوعة لمجموعة يمكن مناسبة. رياضية غير مجموعات مع 

1995 ،(والمشاركة ممتعاً البرنامج جعل خالل من المشاركين التزام زيادة  SAQتدريب دمج 

al.  et Jakicic( . قدراتهم لتحسين التدريبات هذه يستخدمون الرياضيين أن من الرغم على

الوزن إنقاص لعمالء يمكن  ، )2017Elayaraja & Cherappurath ، (المحددة الرياضية 

أداء على قادراً العميل كان طالما الحركات ، وتنوع التمرين كثافة زيادة من االستفادة أيضاً 

عن بذلك القيام يمكن الطويلة. التمرين فترة طوال يكفي بما عالية بكثافة و بأمان التمرين 

إنقاص لعمالء يمكن مناسب. بشكل الصعبة  SAQتمارين من صغيرة دائرة إنشاء طريق 

على قادر العميل أن طالما الحركات ، وتنوع التمرين كثافة زيادة من االستفادة أيضاً الوزن 

عن بذلك القيام يمكن الممتد. التمرين طوال يكفي بما عالية وبكثافة بأمان التمرين أداء 

إنقاص لعمالء يمكن مناسب. بشكل الصعبة  SAQتمارين من صغيرة دائرة إنشاء طريق 

على قادر العميل أن طالما الحركات ، وتنوع التمرين كثافة زيادة من االستفادة أيضاً الوزن 

عن بذلك القيام يمكن الممتد. التمرين طوال يكفي بما عالية وبكثافة بأمان التمرين أداء 

مناسب.بشكل الصعبة  SAQتمارين من صغيرة دائرة إنشاء طريق 

Shutterstock.com/  Forestpath

معرفتكامتد -

 1994al.  et ،(الكثافة متوسط   إلى ومنخفض األمد طويل بالتدريب مقارنة ًالجلد تحت الدهون من المزيد حرق إلى الكثافة عالي المتقطع التدريب يؤدي أن يمكن

Trembley 2019 ، ؛al.  et Viana(.

السعرات نفقات لزيادة مناسب بشكل مرتفعة والتنفس القلب معدالت على الحفاظ على للبرنامج األساسي التركيز ينصب الوزن ، لفقدان  SAQبرامج تصميم عند

على بناء ًالتمرين شدة من المناسبة المستويات على والحفاظ الوزن إنقاص عميل مع  SAQبروتوكول بدء قبل للضعف شامل تقييم إجراء بمكان األهمية من الحرارية. 

تضمين مع المفاصل ، وإجهاد العضالت ووجع المفرط التأثير لتجنب تدريجياً  SAQتدريب تقديم البدنية اللياقة محترفي على يجب تماسكه. ومستوى العميل قدرات 

تدريجياً ، مريحة. بسرعة تمرين كل بأداء للعمالء يسمح مما مستخدم ، تمرين كل في األسلوب إتقان يجب األسبوع. في تمرينين إلى واحد تمرين في  SAQتمارين 

العميل.توتر تحسن مع التمارين كمية زيادة يمكن 

تدريبيةنصيحة -

األسبوع ، في تمرينات ثالثة إلى مرتين في  SAQتمارين تضمين في اإلستراتيجيات إحدى تتمثل . SAQتمارين حجم يزداد أن يمكن الوزن ، إلنقاص العميل قوة تحسن مع

بين أقل راحة إعطاء يتم األيضي ، الطلب زيادة أو على للحفاظ التكرار. بين الراحة من ثانية 60 إلى 15 و تكرارات ، خمسة إلى ثالثة من مجموعات أربع إلى بثالث والقيام 

للتمرين.السليم غير التنفيذ لتجنب الحذر توخي ولكن التكرار ، 
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الوزنيفقدون الذين للسكان  SAQدوائر
-العظامكثافة -

1الدائرة

-هشاشة-
)المختلفةالقدم أنماط باستخدام (ثانية 30 الحبل: على القفز 1.
الشدة.على الحفاظ على العميل قدرة حسب ثانية 60 إلى 20 لمدة استرح 2.

ثانية30 شوز: مخروط 3.

.)سم76 (بوصة 30 حوالي بعد على خط في أقماع ثمانية ضع ◆
األقماع.خط مواجهة في العميل يصطف ◆

بها.يصطدم أن دون األقماع وخارج داخل الجانبية واألذرع ثقله مركز بتخفيض العميل يقوم ◆

للخلف.المواجهة ثم لألمام المواجهة هذا بتنفيذ أوال ًالعميل يقوم ◆

المحطة.مدة طوال هذا يتكرر ◆

األقماع.فوق والدوس والخلف األمام مثل األخرى ، القدم أنماط استخدام أيضاً يمكن ◆

ثانية.20 لمدة استرح 4.

)أجيليتيسلم تدريبات انظر (ثانية 30 سلم: تدريبات ثالثة أي 5.

-العظامهشاشة -

2الدائرة

)تدريب5-10-5 انظر (ثانية 30 تمرين: 5-10-5 1.

ثانية.20 لمدة استرح 2.

َّ)المعدلالصندوق تدريب انظر (ثانية 30 المعدلَّ: الصندوق تدريب 3.

ثانية.20 لمدة استرح 4.

ثانية30 الشريكة: المرآة تدريب 5.

ياردات.10 بعد على مخروطين ضع ◆

البعض.بعضهما مواجهة في األقماع بين عميالن يقف ◆

المرآة.هو اآلخر القائد ؛ واحد شريك تعيين يتم ◆

ويسقط ويقفز ، ويقفز ، األنماط ، من متنوعة مجموعة في القائد يتحرك األقماع ، بين بالبقاء ◆

ذلك.إلى وما ويستدير ، األرض ، على 

الركب.عن تتخلف أن دون القائد حركة المرآة تحاكي ◆

التمرين.إجراء فيها يتم مرة كل في والقائد التبديل مفتاح ◆

السنلكبار  SAQتدريب
التنسيقية ، والقدرة ، العظامكثافة بالعمر المرتبط االنخفاض منع في السن لكبار  SAQتدريب يساعد قد

اإلصابة من الوقاية في هذا يساعد . )2005al.  et Ambrose-Liu ، ؛ 2002al.  et Bean ،(العضلية والقوة 

2018 ،؛ 2005al. et Ambrose-Liu ،؛ 2008al. et Galpin ،؛ 2002al. et Bean ،(الحياة جودة وزيادة 

al. et Sobolewski( . لعملية حتمي أمر هو الجسدية الوظائف بعض فقدان أن من الرغم على

الرياضية التدخالت خالل من الخسائر هذه من التقليل يمكن أنه الحديثة األبحاث حددت فقد الشيخوخة ، 

خاصة الشيخوخة ، بعملية يرتبط ما غالباً العظام ، هشاشة ونشوء العظام كثافة فقدان أو ، هشاشةالمناسبة.

الحادة العظمي الهيكل اضطرابات من وغيرها العظام في كسور حدوث احتمالية من يزيد هذا النساء. عند 

عالية درجة تتطلب والتي صحيح بشكل المدارة البرامج أن األبحاث حددت . العظامهشاشة مثلوالمزمنة ، 

في الموجودة تلك مثل  ، )الوزنتحمل تمارين المثال ، سبيل على (العظمي الهيكل نظام على الحمل من 

آل ،  et) Heinonenالسن كبار عند عكسها وإمكانية العظام قلة إبطاء في وفعالة آمنة  ، SAQبروتوكوالت 

.)2001وآخرون ، إيواموتو 1996 ؛ 

-
-

-
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-ساركوبينيا-معرفتكامتد -

ويست (الورك لكسر مرة 2.5 أكبر خطر إلى الورك في العظام كثافة من ٪ 10 فقدان يؤدي أن يمكن

.)2015وآخرون ، 

السكان من السن كبار في ضرورية والمشي واللف واالنحناء والوقوف الجلوس على والقدرة التكثيف إن

المطلوبة القدرات تتراجع ما غالباً اليومية. الحياة أنشطة على والحفاظ السقوط من الوقاية في للمساعدة 

. )2007al.  et Laroche ،(استخدامها قلة بسبب األول المقام في العمر تقدم مع والفعالة اآلمنة للحركة 

على التنسيقية المهارات سناً األكبر السكان يمارس أن الضروري من وتحسينها ، القدرات هذه على للحفاظ 

من يقلل مما الحركة ، وتكثيف التنسيق لتحسين  SAQإلى المستندة البرامج على العثور تم منتظم. أساس 

؛ 2017Lund & Jessen ،؛ 2019al. et Bohrer ،(بالحركة المرتبطة األخرى اإلصابات أو السقوط احتمالية 

، 2004al. et Ambrose-Liu 2010 ،؛al.  et Sundstrup 2017 ، ؛al.  et Zhao(.

الوظيفية القدرة على بالحفاظ يضر أن يمكن بالعمر ، المرتبط الهيكلية العضالت كتلة فقدان أو ، ساركوبينيا

إبطاء في للمساعدة  SAQإلى المستندة التدخالت وكذلك المقاومة تدريب على العثور تم السن. كبار لدى 

الحركة سرعة زيادة تتطلب التي بالتدخالت خاصة صلة له ساركوبينيا وعكس تباطؤ العملية. هذه وعكس 

 2018al.  et ، ؛ SAQ )، 2004al.  et Beanبروتوكوالت في الموجودة تلك غرار على القوة ، إنتاج ومعدل 

Bibiloni 2002 ، ؛al.  et Newton 2006 ،  ؛Porter(.

ضمان عند خاصة عناية الصحية الرعاية اختصاصي يتوخى أن يجب السن ، لكبار  SAQبرنامج تصميم عند

مثل اليومية ، الحياة في األفراد سيحتاجها التي األنشطة على التدريبات تركز أن يجب للمشاركين. السالمة 

العمالء استعداد مراعاة البدنية اللياقة محترفي على يجب األرضية. العوائق وتجاوز كرسي على من الوقوف 

مجال في المتخصصين على يجب  ، SAQتدريبات بدء قبل التدريبات. هذه في البدء قبل  SAQلممارسة 

مثل اليومية ، للحياة المشتركة األنشطة أداء على قادرون سناً األكبر العمالء أن من التأكد البدنية اللياقة 

وأسفل ألعلى مريح بشكل والتحرك والمناورة ، المشي أثناء التوازن على والحفاظ الكرسي ، من النهوض 

(البصري التتبع أداء أيضاً ينخفض   العمر ، في البالغين تقدم مع واالنحناء . واإلندفاع ، والقرفصاء ، الساللم ، 
والسقوط.العثرات مخاطر من يزيد مما الدهليزي ،  )التوازن

. SAQتدريب تقديم قبل السقوط مخاطر مراعاة يجب إيجابية ، تأثيرات  SAQلتدريب يكون أن يمكن بينما

بأمان  SAQتمارين أداء يمكنهم سناً األكبر العمالء أن لضمان للغاية مهماً أمراً والمرونة القوة أساس يعد 

التدريبات من أشهر ، عدة مدار على التدريجي التقدم يعد التمارين. هذه توفرها التي القيمة واكتساب 

على مكثفة تمارين لتعلم للعمالء الوقت من متسع إلتاحة مهماً أمراً تعقيداً ، األكثر التدريبات إلى البسيطة 

المناسب.التحدي مستوى 

تدريبيةنصيحة -

يكون  )تمرينينإلى واحد تمرين من مجموعتين إلى واحدة مجموعة أي ، (المنخفض الحجم البداية ، في

الزيادات تجنب مع ببطء ، أكبر حجم إلى التقدم يحدث أن ويجب السن ، كبار بين التماسك لتحسين كافيا ً

آخر.إلى أسبوع من الحجم في الكبيرة 

-
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السنلكبار تدريبات ساق

أوفرخطوة عقبة   /مخروطالحجم متنوع

.)سم61 (بوصة 24 حوالي بعد على أخرى وأشياء وحواجز ، الحجم ، مختلفة أقماعاً ضع  ، ً)مترا14 إلى 9 (ياردة 15 إلى 10 من طوله خط في 1.

البداية.إلى يعودون ثم الخط أسفل يتحركون جسم ، كل يتخطون عندما الكائنات ؛ خط إلى جانبياً متجهاً العميل ، يصطف 2.

العميل.توقيت تحديد يمكن 3.

8الشكل على الوقوف

كرسي.على بالجلوس العميل يبدأ 1.

 )متر7.6 إلى 6 (قدماً 25 إلى 20 بعد على الثاني يقع  ؛ )متر4.5 إلى 3 (قدماً 15 إلى 10 بعد على األول وضع مع مباشرة ، الكرسي أمام مخروطين وضع يتم 2.
مباشرة.ًخلفه 

ممكن.وقت أسرع في الكرسي على من العميل يقف المدرب ، أمر على بناء 3ً.

األقماع.حول  gure"8 "إلكمال الكرسي إلى للعودة الدوران ، أثناء الثاني المخروط يمين إلى ثم األول ، المخروط يسار إلى يتحركون يمكن ، ما بأسرع 4.

الكرسي.على بالجلوس ويحاكي المعاكس االتجاه في  8gure العميل يكرر ثم 5.

العميل.توقيت 6.
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البرمجةواستراتيجيات  SAQتدريبات
اقتراحات تكون أن إلى فقط تهدف 19-3 الجدول في الواردة البرمجة إرشادات أن على التأكيد يجب للعميل. العام التدريب برنامج في بعناية  SAQتمارين دمج يجب

سرعة على الطلب زيادة مع التمرين. في  )والمقاومةالضغط ، مقياس التوازن ، القلب ، القلب ، (المكونات لجميع للتدريب اإلجمالي الحجم على قياسها ويجب 

مطابقة على قادراً المحترف كان كلما العميل. ومستوى المادية القدرات على  SAQبرنامج ونجاح سالمة تعتمد اإلصابة. مخاطر أيضاً تزداد الفعل ، ورد الحركة 

اإلصابة.مخاطر لتقليل دقيقة بتقنية التمارين جميع إجراء يجب وفعالية. أماناً أكثر البرنامج كان العميل ، لقدرات المناسبة التدريبات 

يبدوما على األصحاء للبالغين  SAQبرنامج تصميم 19-3 الجدول

استراحةممثلينمجموعاتSAQتمرينالعميلخبرة مستوى

الدعامات مثل التنبؤ ، على القدرة وعدم محدود ذاتي قصور مع تدريبات 6-4مبتدئ

الرشاقةسلم وتدريبات المخروطية 

1-22-315-60

ثواني

بشكل التنبؤ على القدرة عدم ولكن األفقي الجمود من أكبر بقدر تسمح تدريبات 8-6متوسط

8الشكل إلى  Up Standو  ، 5Drill Box ، Drill-T-10-5 ، مثل محدود ، 

3-43-50-60

ثواني

مثل التنبؤ ، على القدرة وعدم الذاتي القصور من قدر بأقصى تسمح تدريبات 10 إلى 6 منمتقدم

الموقوتةوالتدريبات الشريكة ، المرآة على والتدريب المعدلَّ ، الصندوق مثقاب 

3-53-50-90

ثواني
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SAQالسريع السلم مثاقب
Ins-Two  وIns-One



اإلضافيةواحد

)الزاكمنعرج (الخارج إلى والداخل الخارج إلى الداخل

)الزاكمنعرج (الخارج إلى الداخلالخارجإلى الداخل في

شافلوعلي جانبية مراوغة

شوعليشوالجانب

ins one SAQ EL3 CPT7 NASM
-



00:53

SAQ EL3 CPT7 NASMإضافات اثنان
-

01:03

SAQ EL3 CPT7 NASMفي ...
-

01:22

SAQ EL3 CPT7 NASMفي ...
-

01:10

SAQ EL3 CPT7 NASMجوانب ...
-

01:02

SAQ EL3 CPT7 NASMش علي ...
-

01:45

التفاعليالنص إظهار



المقاومةتدريب في مقدمة 1 الدرسالمقاومةتدريب مفاهيم 20 الفصل

التعلمأهداف
من: tnessأخصائي سيتمكن الفصل ، هذا من االنتهاء عند

اإلنسان.جسم على المقاومة تدريب يؤثر كيف لخص ◆

.Deneالمقاومة تدريب أنظمة ◆

للتدريب.الحادة المتغيرات تحديد ◆

وتعديالتهم.وأهدافهم المختلفة العمالء ألنواع المقاومة تمارين صنف ◆

بأمان.وتوجيهها وتوجيهها المقاومة تمارين لتنفيذ المستخدمة األساليب استخدم ◆



المقاومةتدريب في مقدمة 1 الدرسالمقاومةتدريب مفاهيم 20 الفصل

المقاومةتدريب في مقدمة
وفعال وآمن واستراتيجي التصميم جيد تدريب برنامج إنشاء يكون أن يمكن

أن قبل المعتمدين الشخصيين للمدربين مطلوبة تكون ما غالباً معقدة عملية 

تؤخذ أن يجب وأهدافهم. احتياجاتهم تلبية في عمالئهم مساعدة من يتمكنوا 

بما مناسب ، بشكل التمرين مبادئ جوانب من العديد لتلبية بعناية االعتبار في 

له. المخطط البرنامج أنحاء جميع في التدريب متغيرات في تالعب أي ذلك في 

إلى التدريب في المتخصص يحتاج معينة ، أساسية بمبادئ االلتزام خالل من 

مجموعة توجه أن يجب المرجوة. النتائج إلى تؤدي التمرين برامج أن من التأكد 

الفعالة ، التدريب برامج تطوير عملية األساسية التدريب مبادئ من متنوعة 

المبادئ هذه معالجة في تفشل التي البرامج تكون قد المقاومة. تدريب وخاصة 

اإلصابة.مخاطر وزيادة بالتمارين االلتزام انخفاض لخطر معرضة األساسية 

Shutterstock.com/  Tsyhun

المبادئ هذه باستخدام عمالئهم. نتائج تجاه فعاال ًدليال ًليكونوا المقاومة تدريب وتطبيق العلمية والطبيعة األساسية المبادئ البدنية اللياقة محترفو يفهم أن يجب

تدريب مفاهيم من العديد الفصل هذا يستكشف عليها. الحصول يمكن والتي المناسبة التدريبات وفردي ومخصص آمن تدريب تصميم سيحكم والتطبيقات ، 

التكيف ، مبادئ الفصل لهذا األساسي التركيز يتضمن المتمكنة. السكانية الفئات لجميع القوة تدريب برامج وتنفيذ تصميم في المتضمنة الحاسمة المقاومة 

التمرين.وتعاقب والتنفيذ ، التدريب ، أنظمة من مختلفة وأنواع القوة ، تطوير وخصائص التحديد ، ومبادئ التدريجي ، الزائد والحمل 
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العامالتكيف -التكيفمبدأ

)غاز(متالزمة
-

في بما مختلفة ، ظروف ظل في التكيف على قدرته هي اإلنسان لجسم الفريدة والسمات السمات إحدى

(جسدية تكيفات إلى أيضاً المقاومة تدريب يؤدي الوظيفية. والقدرات البيئية والتغيرات اإلجهاد ذلك 
فقد الرياضي ، األداء أو بالجمال مرتبطاً كان سواء للعميل ، األساسي الهدف عن النظر بغض . )20-1الشكل 

 2006al.  et ، ؛ 2006al.  et Duchateau ،(مهمة إيجابية نتائج يظُهر المقاومة على التدريب أن ثبت 

Gabriel(  20-1.الجدول

...المقاومة تدريب مبدأ 20-1 الشكل

20-1الجدول المقاومة على للتدريب التكيفية الفوائد

واألداءالبدنية المقاييس

الدمويةواألوعية القلب كفاءة تحسين ◆

 )الهرمون(الصماء الغدد مع التكيف تحسين ◆
والكوليسترول

)أكبرعضالت (العضالت تضخم زيادة ◆

العظامكثافة زيادة ◆

الغذائيالتمثيل زيادة ◆

الجسمفي الدهون نسبة انخفاض ◆

)التنسيق(العضلي العصبي التحكم زيادة ◆

األوتار (الضام النسيج قوة زيادة ◆

)واألربطة
العضليالتحمل على القدرة زيادة ◆

العضليةالقوة زيادة ◆

القوةزيادة ◆

العامالتكيف متالزمة
التدريب. الستجابات الشامل التكيف تحكم التي المركزية النظرية هي  )(GASالعامة التكيف متالزمة ال

لوصف استخدامه يتم سيلي. هانز الكندي الطبيب قبل من 1936 عام في مرة ألول الغاز غاز اقتراح تم 

.)1936سيلي ، (ضار حتى أو حاد لمحفز يتعرض عندما الحي الكائن تكيف كيفية عملية 

-
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جرعات أو الباردة الصدمة أو المفرطة العضلية التمرينات الضارة العوامل تضمنت المبكر ، النموذج لهذا وفقاً

الوزن هو الجسم على الواقع الضغط فإن المقاومة ، تمرين سياق في ذلك ، ومع المميتة. شبه األدوية 

يساعد مما ، eustressيسمىالتوتر أشكال من جيداً شكالً هذا اعتبار يمكن المقاومة. تدريب أثناء المستخدم 

مع التكيف ، يحدث لكي المقاومة. تمارين على أفضل بشكل واالعتياد الوقت بمرور التكيف على الجسم 

المرجوة النتيجة إلى يؤدي مما محفز ، أو ضغط عامل متكرر بشكل الجسم يواجه أن يجب الوقت ، مرور 

:)2018al.  et Cunanan ،(لإلجهاد لالستجابة مراحل ثالث  GASنموذج يوضح لالستجابة. 

-اإلنذارفعل رد مرحلة -

العضالتظهور تأخر -

)(DOMSوجع
-

-التوازن-

-التدريجيالزائد -
اإلنذارفعل رد ◆

المقاومةتطوير ◆

إنهاك ◆
-المقاومةتطوير -

اإلنذارفعل رد مرحلة

ردود تشمل أن يمكن الضغط. لعامل األولي الفعل رد وهو ، اإلنذارفعل رد مرحلة باسم األولى المرحلة تعُرف

اإلنذار تفاعل مرحلة تحدث . )(DOMSالمتأخر العضالت وجع أوالمفاصل ، تصلب أو التعب ، هذه الفعل 

مدار على . )2018al.  et Cunanan ،(العضلي العصبي للجهاز األولية اإلصابة من ساعة 48 إلى 6 بعد عادة ً

العضالت تظهر قد مألوف ، غير تمرين أو جديد روتيني تدريب في الشخص يبدأ عندما ساعة ، 48 إلى 24 

DOMS  2017 ،(الكالسيكيةal.  et Franchi( . من الفترة هذه خاللDOMS ،  أو لتكرار محاولة أي فإن

أن بالذكر الجدير من األلم. في تساهم التي بالعوامل محدودة ستكون للوجع المسبب التمرين تطوير 

وجه على . )2017al.  et Mike ،(العضالت تلف بحجم ضعيفاً ارتباطاً يرتبط األلم أن إلى تشير األبحاث 

وحيد كمحدد استخدامه يمكن ال ذلك ، ومع العضالت ؛ في تلف حدوث على عاماً مؤشراً يوفر قد التحديد ، 

وبرامج العضالت تقلصات أنواع جميع أن يالحظوا أن اللياقة لمحترفي المهم من العضالت. تلف لمدى 

برامج تطوير عند خاصة المدربين ، غير األفراد في سيما ال العضالت ، تلف جوانب تحفز المختلفة التمرين 

تمارين إدخال خالل من  DOMSتقليل المهم من لذلك ، المبتدئين. أو الجدد للعمالء المقاومة تدريب 

ومنهجية.تدريجية بطريقة المقاومة 

األكسجين زيادة ذلك في بما الجسم ، داخل الفسيولوجية العمليات من العديد اإلنذار تفاعل مرحلة تحفز

وتقوية وتحمله ، المفصل حمل وزيادة العظام ، وتكوين العمل ، لعضالت العصبي والتجنيد الدم ، وإمدادات 

الحي الكائن فإن الضارة ، المحفزات من الصغيرة الجرعات استمرت إذا أنه المعتقد من الضام. النسيج 

يجب النحو ، هذا على . التوازنإلىووظيفته الجسم مظهر وسيعود للمثير ، كبيرة مقاومة سيطور المصاب 

الضغوطات على التغلب في الجسم لمساعدة التدريجي الزائد مبدأتطبيق  tnessفي المتخصصين على 

.)2018al.  et Cunanan ،(المعتادة غير 

المقاومةتطوير مرحلة

إلى النهاية في تؤدي التي الفسيولوجية التغييرات من العديد تحدث المرحلة ، في المقاومة تطوير ال أثناء

المتكررة ، التدريب جلسات بعد . )2018al.  et Cunanan ،(األداء زيادة تعزز التي التدريب تعديالت 

المناطق إلى والدم األكسجين وتوزيع آمن بشكل القلب عضالت تجنيد على قدرته من اإلنسان جسم سيزيد 

على قدرته من الجسم سيزيد التدريجي ، الزائد الحمل مبدأ بتطبيق سابقاً ، ذكرنا كما الجسم. في المناسبة 

.)2018al.  et Cunanan ،(إضافي لحافز كاستجابة عليه المفروضة المطالب تلبية 

زيادة أن على التأكيد يجب ذلك ، ومع هذه. التكيف استجابة  tnessفي المتخصصون يفهم أن الضروري من

من العديد استخدام يتم التمرين ؛ برنامج كثافة لزيادة واحد مثال إال هو ما  )المرفوعالوزن مقدار أي (الحمل 

الفصل.هذا في الحقاً مناقشته تمت كما الكثافة ، لزيادة اإلضافية الطرق 

-
-

-
-

-
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تقليل يتم األولية ، التدريب جلسة من  DOMSانخفاض بمجرد المألوف ، غير للتمرين السابق المثال في

في األداء سيستمر األداء. تقدم إلى يؤدي مما العضلية ، األنسجة وتجديد إصالح تعزيز وبالتالي الالحق ، األلم 

التدريب.على الحفاظ تم إذا عليه الحفاظ وسيتم جديد أداء مستوى إلى الوصول يتم حتى التحسن 

-إنهاك-

العادممرحلة

أن يمكن ضيق. أو إنهاك إلى اإلجهاد من تطاق ال التي الكميات أو المطول اإلجهاد يؤدي أن يمكن

يلي:ما مثل السلبية النتائج من العديد إلى هذا يؤدي 

اإلجهادكسور ◆

األربطةوالتواءات العضالت سالالت ◆

المفاصلالم ◆

)2018al.  et Cunanan ،(العاطفي التعب ◆

تؤدي قد أنها إال مستقل ، بشكل تتطور أن يمكن اإلصابات من األنواع هذه من العديد أن من الرغم على

.GASمراجعة 20-2 الجدول يقدم المتراكمة. اإلصابات من مجموعة إلى أيضاً 

20-2الجدول العامة التكيف متالزمة

فعلردالمسرح

DOMSأو المفاصل ، وثبات التعب ، مثل للضغط ، أولي فعل رداإلنذارفعل رد

مقاومة

تطوير

األوتار تجنيد زيادة مثل الضغوطات ، مع التكيف على الوظيفية القدرة زيادة

العضلية

النظامفي انهيار أو إصابة إلى ويؤدي التعب تنتج تطاق ال مطولة ضغوطإنهاك

مختلفة مراحل خالل من تدويره يتم أن يجب التمارين ، من أخرى أشكال إلى باإلضافة المقاومة ، تدريب

توصف اإلرهاق. مرحلة لتجنب والتجديد باإلصالح أيضاً تسمح ولكنها الجسم على الواقع الضغط من تزيد 

بمرور األداء لتحسين منظمة بطريقة التدريب لمتغيرات مخططة معالجة أو كلية ، إدارة بأنها الزمنية الفترة 

دورات أي (أصغر تقدمية مراحل إلى ينقسم تدريبي برنامج هي الدورة آخر ، بمعنى . )2019إيفانز ، (الوقت 

وأهداف فريدة بدنية قدرات لديهم العمالء ألن تدريبية دورة كل أطوال بين كبير تباين هناك . )تدريبية

تدريب.وجداول 

معرفتكامتد -

هذه واإلرهاق. األداء وتدهور التعب من العميل أو الرياضي فيها يعاني حالة هي المتالزمة التدريب في اإلفراط

هو تحديداً ، أكثر وبشكل العدوانية ؛ في المفرطة التدريب جداول بسبب األول المقام في وتحدث مزمنة حالة 

على تنطوي أو طويلة ، لفترة موجودة أو مفاجئ ، بشكل زيادتها يتم التي التدريب نوبات من سلسلة عن عبارة 

.)2006al.  et Meeusen ،2013 ، (والتجديد التعافي كفاية عدم مع الكثافة عالي أو الكثافة عالي تمرين 

التدريب ، في اإلفراط متالزمة مثل التدريب. في اإلفراط متالزمة مع بالمقارنة مؤقتة حالة من أكثر هو التجاوز

 2006al.  et ،2013 ، (التعب نتيجة غالباً األداء ، في انخفاض على أيضاً تنطوي األداء في المبالغة فإن 

Meeusen( . أن حين في التدريب. في اإلفراط متالزمة إلى ذلك يؤدي فقد التجاوز ، على التعرف يتم لم إذا

نوع وليس األداء ، الستعادة الوقت بمقدار يتعلق الدقيق االختالف أن إال متشابهة ، تبدو قد المصطلحات هذه 

التدريب.إجهاد مدة 

-
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-الخصوصيةمبدأ -SAIDمبدأ الخصوصية: مبدأ

استجابات يصف  ، )المفروضةالمطالب مع المحدد التكيف ( SAIDبمبدأ إليه يشار ما غالباً ، التحديدمبدأ ال

 )مجموعات(ومجموعة التمرين لنوع محددة الجسم تكيفات تكون والتدريب. التمرين مع والتكيفات الجسم 
هذا ينتج فسوف متكرر ، بشكل ثقيلة أوزان برفع ما شخص قام إذا المثال ، سبيل على المعنية. العضالت 

أخف أوزان برفع الشخص قام إذا ذلك ، من العكس على القصوى. القوة من أعلى مستويات الشخص 

أنواع بعض تشمل العضلي. التحمل من أعلى مستويات الشخص هذا فسيطور مرات ، لعدة متكرر بشكل 

يلي:ما التحديد 

)والهوائيةالالهوائية (الطاقة أنظمة خصوصية ◆
التدريبطريقة خصوصية ◆

الحركةوأنماط العضالت مجموعات تحديد ◆

الموقفتحديد ◆

يمكن اإلمكان. قدر محدداً التدريب كل إبقاء إلى يهدف أن المرء على يجب أنه على المبدأ هذا يستدل

طاقة وأنظمة معينة ، عضلية مجموعات تدريب على وتطبيقه المبدأ هذا استخدام  tnessألخصائي 

غريب المثال ، سبيل على (معينة عضلية إجراءات حتى أو الحركة ، وسرعة وظيفية ، حركة وأنماط محددة ، 

هي التدريب نوعية لتطبيق فعالية وأكثرها الطرق أكبر من واحدة . )القياسمتساوي المركز ، متحدة األطوار ، 

حركات على الحركة في عالية سرعة تتطلب التي الرياضات تلك تؤكد أن يجب معينة. حركة أنماط تحديد 

القوة. على القائمة المقاومة تمارين أو  plyometricsمقاييس مثل األنماط ، هذه تدمج التي التمرين 

إلى واالنتقال التأثير زاد كلما الحركة ، وأنماط التدريب برنامج بين الموجود التشابه زاد كلما عام ، بشكل 

بالرياضة.المتعلقة األنشطة 

الحركات تفاقم إلى تؤدي أو اإلصابة خطر من المحددة الحركة أنماط تزيد عندما القاعدة لهذه استثناء يحدث

مخاطر من التخفيف مع اإلمكان قدر محددة التمارين تبقى أن يجب المواقف ، هذه تنشأ عندما المختلة. 

الالعب هذا يفتقر ربما ولكن القوة ، من عالية مستويات إلى الرياضي يحتاج قد المثال ، سبيل على اإلصابة. 

على يجب النحو ، هذا على القفز. مهام أداء عند سيئة هبوط آليات ويعرض األطوار غريب تحكم إلى نفسه 

الهبوط وميكانيكا األطوار غريب التحكم على أوال ًوالتأكيد منهجية ، بطريقة الرياضي تدريب  tnessمحترف 

لرياضتهم.الضرورية المتفجرة الحركة أنماط نحو التقدم قبل المناسبة 

تدريبيةنصيحة -

النشل المثال ، سبيل على (األول النوع الثاني. النوع عضالت من أقوى بشكل تعمل األول النوع عضالت أن تذكر

والتحكم والتحمل المفاصل لتثبيت ضرورية األمد طويلة تقلصات إنتاج إلى تحتاج التي للعضالت مهم  ء)البطي

من أسرع والتعب التوتر ، من قدر أقصى إلنتاج وسريعاً حجماً ، أكبر  )االرتعاشسريع (الثاني النوع الوضع. في 

السريع. العدو أداء مثل والقوة ، القوة تتطلب حركات تنتج التي للعضالت مهمة األوتار هذه األول. النوع 

مكثف بشكل التدريب إلى األنسجة تحتاج وبالتالي ، المناسب ، الوضع تثبيت يلزم أعلى ، شدة مع للتدريب 

حد على وتقدمية منهجية التمرين برامج تكون أن ضرورة على يؤكد وهذا التدريب. من أعلى لمستويات إلعدادها 

الخصوصية.مبدأ اتباع إلى باإلضافة العميل ، قدرة مستوى على بناء ًسواء 

والتمثيل والعضلية والعضلية الميكانيكية الخصائص
الغذائي

التفاصيل من مزيد توفير إلى القسم هذا يهدف التحديد. من الشائعة األنواع بري السابق القسم ناقش

الخصوصيات هذه ارتباط وكيفية الغذائي والتمثيل والعضلية والعصبية الميكانيكية بالتفاصيل المتعلقة 

الرياضي.التدريب ببرنامج 

-
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العضلي والعصبي الميكانيكي بالتخصص مباشراً ارتباطاً التدريب أثناء المطبقة التكيف درجة ترتبط

للعمالء ، فعال بشكل البرنامج أهداف لتحقيق . )2019Evans ، (التدريب لبرنامج الغذائي والتمثيل 

لتحقيق باستمرار بها والتالعب الروتينية التمرينات إجراءات تقييم إلى التدريب في المتخصصون يحتاج 

التدريب.أهداف 

-الميكانيكيةالخصوصية -

-العضليةالعصبية الخصوصية -

-الغذائيالتمثيل خصوصية -
سبيل على . )2011شوينفيلد ، (الجسم على الموضوعة والحركات الوزن إلى يشير الميكانيكية المواصفات ◆

تمارين أداء عند عالياً وتكراراً خفيفة أوزاناً للساقين العضلي التحمل على القدرة تطوير يتطلب المثال ، 

استخدام الشد أخصائي يشمل أن يجب الصدر ، في القوة من قدر أقصى لتطوير بالساق. متعلقة 

بالصدر.المتعلقة التمارين أثناء الثقيلة األوزان 

األدينوزين فوسفات ثالثي -

ATP)(
-

 ؛ 2006al.  et Duchateau ،(التمرين واختيار االنقباض سرعة إلى يشير العضلي العصبي التناقض ◆

، 2006al.  et Gabriel( . الصدر تمارين إجراء يجب الدفع ، أثناء الثبات من أعلى مستويات لتطوير

يجب القوة ، من أعلى مستويات لتطوير . )20-2الشكل (أبطأ وبسرعات مستقرة وغير مضبوطة بتمارين 

(الرئيسية المحركات تقوية على التركيز لزيادة أثقل أحمال مع استقراراً أكثر بيئات في التمارين إجراء 
الشكل (القوة من أعلى مستويات تطور أن السرعة وعالية الوزن منخفضة للحركات يمكن . )20-3الشكل 

4-20(.

التحمل على القدرة لتطوير الجسم. على الطاقة طلب إلى يشير الغذائي التمثيل خصوصية ◆

بين قليلة راحة فترات مع التمارين ، من طويلة نوبات المقاومة تدريب سيتطلب الهوائية ، 

بالطاقة. الجسم لتزويد الهوائية المسارات األول المقام في التحمل تدريب يستخدم المجموعات. 

ثالثي للتجديدأطول راحة فترات المقاومة تدريب برامج تتطلب القوة ، أو القوة من قدر أقصى لتطوير 

بشكل الطاقة توفير سيتم عالية. تمرين كل شدة تظل أن يمكن لذلك ، )(ATPاألدينوزين فوسفات 

.)2006al. et Gabriel ،؛ 2006al. et Duchateau ،(الالهوائية المسارات عبر أساسي 

االستقرارأجل من التدريب 20-2 الشكل

القوةتدريب 20-3 الشكل

السلطةعلى التدريب 20-4 الشكل

-
-

-
-
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تدريب من التدريجية التكيفات
المقاومة

-االستقرار-

-العضليالتحمل -

تصميم تم الجسم. لها يتعرض التي الضغوط على بناء ًسيحدث التغيير من نوعاً أن التكيف مفهوم يوضح

على القدرة زيادة هو الهدف كان سواء مختلفة. تكيفات إلى تؤدي تغييرات إلحداث المقاومة تدريب برامج 

فإن العامة ، الصحة وتحسين الجسم في الدهون لتقليل أو القوة أو التضخم ، أو القوة ، أو العضلي ، التحمل 

الصحة ضمان في هذا سيساعد رياضية. تمارين برنامج أي في مهم عنصر هو المقاومة تدريب استخدام 

يمكنهم التحمل ، على والقدرة القوة من أكبر قدراً يطورون العمالء ألن نظراً للعميل. العمر وطول المثلى 

درجات إلى يؤدي مما  ، )GASالمثال ، سبيل على (اإلرهاق مرحلة إلى الوصول قبل أطول لفترات التدريب 

تشمل المقاومة تدريبات من تحدث التي الرئيسية التكيفات الوقت. مرور مع والتكيف التغيير من أكبر 

والقوة.والقوة ، والتضخم ، العضلي ، والتحمل التثبيت ، 

االستقرار
أثناء الصحيح الوضع على للحفاظ للمفاصل األمثل الديناميكي الدعم توفير على الجسم قدرة هي االستقرار

في القوة ، من المناسب بالقدر الصحيحة ، العضالت إعادة هو التثبيت آخر ، بمعنى الحركات. جميع 

مستويات هذا يتطلب الفقري. وعمودنا مفاصلنا لدعم المناسب الوقت وفي للحركة ، المناسب المستوى 

وتقليل المركزة القوة إنتاج لزيادة األساسيين للمحركين األمثل التوظيف أجل من العضلي التحمل من عالية 

على الجسم قدرة من يزيد مستقرة وغير مضبوطة تمارين باستخدام المتكرر التدريب الالمتراكزة. القوة 

يتم لم إذا ذلك ، من العكس على . )2015al. et Lesinski ،؛ 2017al. et Coulombe ،(والتوازن االستقرار 

من المستوى نفس العمالء يكتسب ال فقد للرقابة ، خاضعة مستقرة غير تمارين خالل من التدريب إجراء 

تظهر . )2015al.  et Lesinski ، ؛ 2010al.  et Behm ،(سوءاً المشترك استقرارهم يزداد وقد االستقرار ، 

 ؛ 2010al.  et Behm ،(العضالت قوة إنتاج على سلباً يؤثر أن يمكن السليم غير التثبيت أن األبحاث 

، 2017al.  et Brachman 2017 ، ؛al.  et Rivera( . قدرة من يزيد ألنه مهم تدريبي تكيف هو الثبات

مالءمة أكثر بشكل بالعمل والساقين للذراعين يسمح مما الحركة ، أثناء والمفاصل القلب تثبيت على الجسم 

) ، 2013Anderson & Bliven Huxel(.

تدريبيةنصيحة -

أو واحدة بساق الوقوف أو الوقوف عادة ًوتتطلب بطبيعتها مستقرة غير التثبيت على تركز التي المقاومة تمارين

القلب بمثبتات والوضع الفقري العمود دعم العميل على يجب أخرى ، بعبارة التوازن. طريقة استخدام 

عدم مقدار أن مالحظة المهم من اآللة. أو المقعد مثل الفني ، الدعم على االعتماد مقابل بهم الخاصة والمفاصل 

أن يجب ذلك: على التأكيد في المبالغة يمكن ال المادية. قدراته على بناء ًبالعميل خاصاً يكون أن يجب االستقرار 

يجب بأمان. فيه التحكم للعميل يمكن االستقرار عدم من قدر إلى فقط االستقرار على تركز التي التدريبات تؤدي 

المثالي.الموقف على الحفاظ مع التمارين أداء على قادراً العميل يكون أن 

أو العضالت تضخم لتطوير مثالية ليست التثبيت على تركز التي المقاومة تمارين فإن ذلك ، إلى باإلضافة

(بالسالمة تتعلق مخاوف بسبب مستقرة بيئة تتطلب والتي مطلوبة ، الثقيلة األحمال ألن القصوى القوة 
، 2010al.  et Behm( . األساسي لالستقرار قوياً أساساً تضع االستقرار على تركز التي المقاومة تمارين لكن

التدريب خطة في أساسياً دوراً وتلعب القوة ، تدريب من متقدمة ألشكال العميل محاوالت قبل والمشترك ، 

الدورية.

العضليالتحمل
وتحسين تطوير الزمن. من طويلة لفترات القوة إنتاج على والحفاظ إنتاج على القدرة هي العضلي التحمل

النواة استقرار زيادة على يساعد البدنية. اللياقة برامج جميع من يتجزأ ال جزء هو العضلي التحمل على القدرة 

للنواة العضلي التحمل على التدريب يركز والقوة. والقوة التضخم عليه يبنى الذي األساس وهو والمفاصل ، 

األول.النوع من العضالت عضالت أي - الوضع ثبات عن المسؤولة العضالت تجنيد على 

فعالية الوسائل أكثر هي العالي التكرار تستخدم التي المقاومة تدريب بروتوكوالت أن األبحاث أظهرت

فترةذلك ، إلى باإلضافة العضلي. التحمل على القدرة لتحسين 

-
-



غير لألفراد األولي التدريب وبعد أيضاً ، المحلي العضلي التحمل على القدرة يعزز أن التدريب لبرنامج يمكن

لتحسين الفردي التدريب من أفضل أنها الدوري التدريب من متعددة مجموعات تثبت قد سابقاً ، المدربين 

(وزمالئه راتاميس قبل من السابقة الموقف بيانات وجدت . )2019Evans ، (العضلي التحمل على القدرة 
القوة تدريب أن إلى يشير مما المحلي ، العضلي والتحمل القوة في الزيادات بين عالقة هناك أن  )2009

التحسينات. أكبر تنتج التدريب خصوصية فإن ذلك ، ومع معين. حد إلى التحمل على القدرة يحسن قد وحده 

وقت من يزيد مما التكرارات ، من بالعديد الفرد يقوم أن العضلي التحمل على القدرة لزيادة التدريب يعني 

؛ 2011Schoenfeld ،؛ 2019Evans ،(المجموعات بين الراحة فترات يقلل أو   /والتوتر تحت العضالت 

، 2017al. et، Grgic، Schoenfeld  (.
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-عضليتضخم -عضليتضخم

التوتر ، من متزايدة مستويات لتطوير للتجنيد استجابة ًالعظمي الهيكل عضالت تضخم هو عضلي تضخم

المقطع منطقة في بزيادة العضالت تضخم يتميز . )2010شوينفيلد ، (المقاومة تدريب في يظهر كما 

في بالتفصيل إليها اإلشارة تمت التي البروتينات ، موبريلفيزيادة عن الناتجة الفردية للعضالت العرضي 

المرئية العالمات أن من الرغم على ووظيفتها. العضالت تشريح مع جنب إلى جنباً الخامس ، الفصل 

من األولى المراحل في تبدأ العملية أن إال مدرب ، غير عميل في أسابيع 8 إلى 4 لمدة تظهر ال قد للتضخم 

 et، Grgic، Schoenfeld ؛ 2006al.  et Gabriel ،(المستخدم التدريب شدة عن النظر بغض التدريب ، 

.)2017وآخرون ، أوجبورن ، شوينفيلد ، 2017 ؛ آل ، 

-العضليةاللييفات -

-لالخضوع -

-المحركوحدة -

إلى تؤدي التدريجي ، الحمل زيادة مع المتنوعة ، التكرار نطاقات تستخدم التي المقاومة تدريب بروتوكوالت

إلى متعددة مجموعات تستخدم التي المنظمة التقدمية المقاومة على التدريب برامج تؤدي عضلي. تضخم 

 2015al.  et ،(سواء حد على السن وكبار سناً األصغر والنساء الرجال من كل لدى العضالت تضخم زيادة 

Borde 2018 ، ؛al.  et Lasevicius 2016 ،2017 ،  ؛al.  et ، Ogborn ، Schoenfeld( .  أظهرKraemer 

12 إلى 8 من مجموعات ثالث مع األسبوع ، في أيام 3 لمدة التدريب من أسبوعاً 24 أن  )2004(وزمالؤه 

المقاومة على التدريب برامج فإن وبالتالي ، الجسم. وتكوين العضالت تضخم وتحسين تمرين ، لكل تكراراً 

بشكل والمجموعات األحمال زيادة مع التكرار ، بروتوكوالت من متنوعة مجموعة باستخدام التدريجية 

البالغين.عند تضخم زيادة إلى ستؤدي تدريجي ، 

لالخضوع
العضالت في التحديد وجه على داخلي ، توتر إحداث على العضلي العصبي الجهاز قدرة هي ل الخضوع

من تتطلب الخارجية القوة كانت سواء خارجية. قوة على للتغلب العظام ، تسحب التي الضامة واألنسجة 

داخل الداخلي التوتر فإن القوة ، أو القصوى القوة أو التحمل أو االستقرار إنتاج العضلي العصبي الجهاز 

المحدد الشكل يعتمد القوة. لتكيف نتيجة الداخلي التوتر درجة تنتج اإلنتاج. قوة إلى يؤدي ما هو العضالت 

إلى يشير هذا العميل ؛ يستخدمه الذي التدريب وشدة نوع على التدريب ، عن الناتج الداخلي ، التوتر أو للقوة 

التحديد.مبدأ 

الفردية ، العضالت في قوة أقصى تطوير على تقليدياً ركزت المقاومة على التدريب برامج أن القول يمكن

بشكل تعمل العضالت جميع ألن نظراً السهمي. المستوى عادة ًللحركة ، واحد مستوى على التركيز مع 

واألمامي ، السهمي ، (الثالثة الحركة مستويات جميع في ومركزاً القياس ، ومتساوي األطوار ، غريب 

على النهج هذا يؤكد تدريجي. نهج باستخدام التدريب برامج تصميم يجب مختلفة ، وبسرعة  )والعرضي

التكرار.وتيرة العضالت ، حركات وجميع الحركة ، من متعددة ومستويات المناسب ، التمرين اختيار 

كوظيفة ليس االعتبار ، في القوة أخذ يجب المركزي ، العصبي الجهاز سيطرة تحت تعمل العضالت ألن

القوة مكاسب تحدث أن يمكن . )العصبي +العضلي (العضلي العصبي الجهاز لتفعيل كنتيجة ولكن للعضلة 

زيادة في العوامل أحد التدريجي. المنظم المقاومة تدريب برنامج مع تزيد أن ويمكن العمالء بداية في بسرعة 

  .2006al ،(تدريبي برنامج من مبكر وقت في خاصة تجنيدهم ، تم المحرك وحدات عددفي الزيادة هو القوة 

et Duchateau 2006 ،  ؛Gabriel( . عضالت من المزيد وتجنيد العصبي الطلب من المقاومة تدريب يزيد

لتضخم نتيجة القوة في اإلضافية الزيادات تكون ذلك وبعد التجنيد ، هضبة إلى الوصول يتم حتى العضالت 

.)2010Schoenfeld ،  ؛ 2018al.  et Lasevicius ، ؛ 2019Evans ، (العضالت 

-
-

-
-
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العضالت تحضير يتطلب الذي االستقرار أساس على القوة تبُنى غيرها. عن بمعزل القوة في التفكير يمكن ال

تدريب تصميم تم حين في التدريب. من األولى المراحل بعد القوة لزيادة المطلوب للحمل واألربطة واألوتار 

تقلص (البطيئة العضالت عضالت من األول النوع خصائص مراعاة مع التثبيت على يركز الذي المقاومة 

لتتناسب القوة على يركز الذي المقاومة تدريب تصميم تم  ، )التعبومقاومة المنخفض ، التوتر ناتج بطيء ، 

يتم وبالتالي ، . )للتعبعرضة التوتر ، عالي ناتج سريع ، تقلص (العضالت عضالت  IIالنوع خصائص مع 

المحددة الخصائص من لالستفادة  )الشدةالتكرارات ، المجموعات ، (المقاومة تدريب بمتغيرات التالعب 

المقاومة تدريب من األولى 12 الـ األسابيع خالل القوة في الزيادات غالبية ستحدث . berأنواع من نوع لكل 

2010 ،؛ 2019Evans ،؛ 2006al. et Duchateau ،(العضالت وتضخم العصبي التجنيد زيادة من 

Schoenfeld 2015 ،؛al. et Schoenfeld( . الضروري من أنه والمتقدمون المتوسطون المصاعدون سيجد

سليم.دوري جدول اتباع خالل من وكثافته التدريب حجم حيث من تطلباً أكثر برنامج تنفيذ 

-قوة-

-القوةإنتاج معدل -

قوة
ذلك تمثيل يتم ممكن. وقت أقصر في ممكنة قوة أكبر إنتاج على العضلي العصبي الجهاز قدرة هي قوة

تكيف عمليات على القوة تكيفات تعتمد . )السرعة ×القوة (السرعة في مضروبة للقوة بسيطة بمعادلة 

يكمن الرياضية. واألنشطة اليومية الحياة في تظهر واقعية أكثر وقوى بسرعات تطبيقها ثم والقوة االستقرار 

إنتاج معدل (ممكن وقت أسرع في القوة يولد العضلي العصبي الجهاز جعل في القوة مقاومة تدريب تركيز 

.)القوة

(الوزن زيادة طريق عن القوة على التدريب تحقيق يمكن القوة. زيادة إلى السرعة أو القوة في الزيادة ستؤدي
القوة تدريب يسمح . )السرعة(الوزن بها يتحرك التي السرعة زيادة أو القوة ، تكيفات في يظهر كما  ، )القوة

يتم التي والسرعة بينها ، والتزامن النشطة ، الحركية الوحدات عدد زيادة طريق عن القوة إنتاج معدل بزيادة 

من أنه التحديد ومبدأ  GASمن كل يفرض . )2017Tredrea ،  ؛ 2016al.  et Mauletti ،(بها تنشيطها 

ما بأسرع والخفيفة الثقيلة األحمال نقل يجب التكيف ، من النوع لهذا حد أقصى إلى التدريب زيادة أجل 

هكذا،آمنة. بطريقة ولكن يمكن ، 

التقنيةعلى الحصول -

ما وغالباً للسلطة أخرى معادلة توجد ذلك ، ومع سرعة.  ×كقوة القوة تخفيف يمكن سابقاً ، ذكرنا كما

ومهندسوها.الرياضة علماء يستخدمها 

طول على المنجز العمل مقدار بقسمة حسابها يتم العمل. أداء به يتم الذي المعدل أنها على القوة تخفيض يتم

العمل.هذا ألداء الوقت 

الوقت ÷العمل

الطريقة فإن البشري ، األداء سياق في ولكن  ، )الحصانيةالقدرة مثل (عديدة بأشكال القدرة قياس يمكن

الواط.هي للقياس شيوعاً األكثر 

-
-
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-الحادةالمتغيرات -الحادةالمتغيرات في مقدمة

يحددون إنهم تمرين. برنامج ألي األساس توفر التمرين ، متغيرات باسم أيضاً والمعروفة ، الحادةالمتغيرات

الواردة المعلومات تقدم تحدث. التي الجسدية التكيفات النهاية ، وفي الجسم ، على الواقع الضغط مقدار 

تطوير في البدنية اللياقة أخصائي وتوجه الحادة المتغيرات جميع حول التفاصيل من مزيداً القسم هذا في 

التكرار ، وإيقاع التدريب ، وشدة والمجموعات ، التكرار ، الحادة المتغيرات تشمل المقاومة. تدريب برنامج 

التمرين.وترتيب التمرين ، واختيار التدريب ، ومدة التدريب ، وتكرار التدريب ، وحجم الراحة ، وفترات 

مساعدرمز -

يلي:ما الحادة المتغيرات تشمل

التكرار ◆

مجموعات ◆

التدريبكثافة ◆

التكراروتيرة ◆

الراحةفترات ◆

التدريبحجم ◆

التدريبتردد ◆

التدريبمدة ◆

التمريناختيار ◆

التمرينترتيب ◆

دوري تدريب نهج االعتبار في التدريب اختصاصي يأخذ أن يجب المستمر ، والتحسين التكيف أجل من

التقدم تسهيل مع التدريب في اإلفراط أو المحتملة اإلصابة لتقليل الحادة للمتغيرات مناسبة ومعالجة 

األجسام كمال التخصصات: من العديد عدسة خالل من المقاومة تدريب برامج تصميم يتم ما غالباً المستمر. 

برامج تختلف ذلك ، على عالوة الطبيعي. والعالج والتكييف والقوة األولمبي األثقال ورفع األثقال ورفع 

الخبرات نطاق اتساع أن حين في الفئات. هذه في المتخصصين قبل من كبير بشكل المقاومة على التدريب 

الذي الوحيد العامل ليس أنه إال وتنفيذه ، البرنامج تطوير جودة مدى كبير حد إلى سيحددان وعمقها التدريبية 

بما المهارات ، من متنوعة مجموعة للمقاومة وفعال آمن تدريبي برنامج تصميم يتطلب العميل. نجاح يحدد 

المستمر ،التعليم خالل من المكتسبة المعرفة ذلك في 

والمهارات والخبرة المعرفة بين والجمع الصحيح التطبيق تطوير المعتمد الشخصي للمدرب الضروري من

كحد العمالء. من متنوعة لمجموعة المقاومة تدريب برامج تصميم في مؤهال ًليكون بالتمرينات التدريبية 

لجميع بإيجاز التالية األسئلة على اإلجابة على قادرين  tnessفي المتخصصون يكون أن يجب أدنى ، 

عمالئهم:

لعميلي؟مالءمة األكثر التمارين هي ما ◆

؟)استخدامهاينبغي ال أي (لعميلي بطالنها يتم التي التمارين هي ما ◆

لعميلي؟المناسبة التمرين شدة هي ما ◆

لعميلي؟المناسبة التمارين عدد كم ◆

عميلي؟يؤديها أن يجب التي واإلعادة المجموعات عدد كم ◆

عميلي؟يتدرب أن يجب األسبوع في يوم كم ◆

بتصميم  tnessأخصائي يقوم قد األسئلة ، هذه على لإلجابة المناسبين والتعليم المعرفة امتالك بدون

لعمالئهم.آمنة غير حتى أو فعالة غير أو مناسبة غير برامج 

للتدريبالحادة المتغيرات
إنهم المقاومة. تمرين ذلك في بما تدريبي ، برنامج لتصميم األساسية المكونات هي الحادة المتغيرات

خالل تطبيقها عند التمرين. على التدريب مدار على الجسم على الموضوعة المحددة المطالب يحددون 

الصحيح التالعب تحققت. التي والتكيفات المطالب هذه تملي الحادة المتغيرات فإن تمرين ، برنامج 

والمنهجيالمنظم البرنامج يعزز الحادة بالمتغيرات 

-



2006al. et Duchateau ،؛ 2016Silva-Da-Rodrigues & Ciolac ،(األمثل األداء على للحصول التخطيط
 ،2017al. et، Ogborn ،؛ 2015al. et Schoenfeld ،؛ 2017al. et Mike ،؛ 2019Evans ،؛ 

Schoenfeld تدريب لبرنامج والتقدم السليم التطوير لضمان . )2018وآخرون ، ستاستني ، ويلك ،  ؛

المتغيرات من كل شرح يتم الحادة. التدريب متغيرات التدريب في المتخصصون يفهم أن يجب المقاومة ، 

الفصل.هذا في بدقة الحادة 
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التكرار
-تكرار-

ذات للعضلة تكراراً 15 إجراء المثال ، سبيل على التمرين ، إكمال فيها يتم التي المرات عدد إلى يشير تكرار

على المرفوع. بالحمل عكسيا التكرارات ترتبط مرة. 15 مجموعه لما ألعلى الوزن شد على ينطوي الرأسين 

أنه على التكرار تصنيف يمكن التكرارات. من أقل عدد تحقيق يمكن أثقل ، الحمل كان كلما المثال ، سبيل 

.+)12(وعالي  )12إلى 6 (ومتوسط    )5إلى 1 (منخفض 

-يضع-

-التدريبكثافة -

مجموعات

(األخرى الحادة المتغيرات كميات تحدد التوالي. على إجراؤها يتم التي التكرارات من مجموعة يصف يضع أ
الفرد.سيؤديها التي المجموعات عدد العميل ، تماسك مستوى إلى باإلضافة  ، )التدريبوكثافة التكرار أي 

عمليات أداء عند أقل مجموعات الفرد يؤدي ما عادة ًوالشدة. والتكرار المجموعات بين عكسية عالقة هناك

وزن (أعلى بكثافة أقل تكرار عمليات إجراء عند المجموعات من والمزيد  )أخفوزن (أقل بكثافة األعلى التكرار 

.)أثقل

التدريبكثافة

بشكل يؤثر أنه ثبت فقد المقاومة ، بتدريب صلته حيث من  ، )الحملالمثال ، سبيل على (التدريب كثافة

 ، (Grgicالعضالت كتلة لتحفيز واحد تمرين متغير أهم أنه على يقُال ما وغالباً العضالت تضخم على كبير 

Schoenfeld ،  ، المبذول الجهد درجة ببساطة بأنها الشدة وصف يمكن أنه من الرغم على . )2017وآخرون

عدد وتعادل  )RM)1أقصى كحد واحد تكرار من مئوية كنسبة عادة ًعنها التعبير يتم أنه إال التدريب ، في 

معين.بوزن إجراؤها يمكن التي التكرارات 

والمجموعات التكرار كمية واألهداف الغذائية والحالة التقلص ومستوى للعميل البدنية القدرات تحدد

.)20-3الجدول (التدريب وكثافة 

المقترحةالتدريب وكثافة والمجموعات التكرار عمليات 20-3 جدول

*المقترحة الحادة المتغيراتالتدريبتكييف

واالستقرار

العضليالتحمل

أعلىأو 20 12– ~العالي: إلى المعتدل التكرار من ◆

مجموعات1-3  ~المتوسطة: إلى المنخفضة المجموعات ◆

50RM1-70٪  ~متوسطة: إلى منخفضة تدريب كثافة ◆

أعلىأو 6-12 حوالي المعتدلة: إلى المنخفضة التكرار عمليات ◆†عضليتضخم

مجموعات6 3– ~العالية: إلى المتوسطة المجموعات ◆

75RM1-85٪  ~عالية: إلى متوسطة تدريب كثافة ◆

1-5 ~المنخفضة: التكرار عمليات ◆القصوىالقوة

مجموعات4-6  ~عالية: مجموعات ◆

85RM1-100٪  ~عالية: تدريب كثافة ◆

1-10 ~المعتدلة: إلى المنخفضة التكرار عمليات ◆قوة

36– ~العالية: إلى المتوسطة المجموعات ◆

استخدام عند (الجسم وزن من 10٪  ~منخفضة: تدريب شدة ◆

)األوزاناستخدام عند (30-45٪  ~أو  )طبيةكرة 

يملي الذي المستوى ومستوى واألهداف ، بالعميل ، الخاص التدريب برنامج مطلقة. ليست الجدول هذا في المدرجة الحادة المتغيرات  *

مناسب.حاد متغير اختيار 

المختلفةوالشدة والضبط التكرار مخططات خالل من العضالت تضخم تكيفات تحقيق يمكن  †

-
-

-



.)2018al. et Lasevicius ،؛ 2015al. et Borde ،(العميل ومستوى للتدريب اإلجمالي الحجم على
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TEMPOتكرار
-التكراروتيرة -

العمليات على الحركة وتيرة تأثيرات بتحليل الدراسات قامت تكرار. كل أداء بمعدل يتعلق التكرار وتيرة

 ، 2018al.  et ، ؛ 2016al.  et Golas ،(العضالت تضخم أو العضالت قوة أو القوة حيث من التكيفية 

Golas ، Wilk ؛ Stastny ، Wilk ،  يؤدي المقاومة تدريب أشكال من شكل كل أن ثبت لقد . )2018وآخرون

إيقاع استخدام يتم ما غالباً . )2017al. et، Grgic، Schoenfeld ،(العضالت قوة في زيادة أو تضخم إلى 

والقوة. القوة لتطوير عادة ًالمنضبطة غير األسرع السرعات الستخدام نظراً العضالت تضخم لتحفيز أبطأ حركة 

العضلي.والتحمل االستقرار لتطوير أيضاً البطيء اإليقاع تسُتخدم 

إيقاع يستخدم التكرار. وتيرة وتفسير قراءة كيفية فهم على  tnessأخصائي التالي العملي المثال سيساعد

(محددة عضلية حركة ألداء  )بالثواني(الوقت طول مع رقم كل يتوافق أرقام. أربعة من مكوناً نظاماً التكرار 
النظر بغض التالي المسمى بالترتيب أيضاً األرقام سرد يتم . )المركزمتحدة القياس ، متساوي األطوار ، غريب 

على . القياسمتساوي /المركزمتحدة /القياسمتساوي /االطوارغريبة التمرين:تنفيذ بها يتم التي الطريقة عن 

يلي:ما اإليقاع يتضمن 1-1-2-4أباستخدام الضغط تمرين المثال ، سبيل 

)األطوارغريب عمل (ثوان 4ٍ لمدة األرض نحو الجسد إنزال ◆
)القياسمتساوي انكماش (ثانيتين لمدة األرض من قليال ًأعلى الصدر جعل مع مؤقتاً الجسم توقف ◆

)المركزمتحدة انكماش (واحدة ثانية في العلوي الموضع إلى والعودة ألعلى دفع ◆

متساوي انكماش (التالي التكرار تكرار قبل واحدة ثانية لمدة العلوي الموضع في مؤقتاً التوقف ◆

)القياس

يلي:ما اإليقاع يتضمن 2 -1-0-3أ باستخدام الرأسين ذات العضلة تجعيد يتم

)المركزمتحدة انكماش (واحدة ثانية لمدة الحديد بار ثني ◆
)القياسمتساوي انكماش (ثانيتين لمدة األعلى في التوقف ◆
)األطوارغريب عمل (ثوان 3ٍ لمدة البار إنزال ◆
)القياسمتساوي انكماش (التالي التكرار تكرار قبل ثانية 0 لمدة السفلي الموضع في التوقف ◆

مساعدرمز -

بحركة يبدأ التمرين كان إذا عما النظر بغض أرقام أربعة من المكون التسلسل نفس التكرار وتيرة تستخدم

الرأسين ذات العضلة تمرين مثل المركز ، متحدة حركة أو البنش ، أو القرفصاء تمرين مثل األطوار ، غريبة 

الكتف.على الضغط أو 

-
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الراحةفترة
-الراحةفترة -

الالمجموعات. بين االنتعاش لتحسين المقاومة تدريب جلسة طوال الراحة من معين قدر إلى حاجة هناك

البرنامج نتيجة على كبير تأثير وله التمارين أو المجموعات بين التعافي يستغرقه الذي الوقت هو الراحة فترة 

التدريب ، أثناء المستخدمة الطاقة من األساسي النوع يعتمد طاقة. يتطلب إجراؤه يتم تمرين كل التدريبي. 

العميل.توتر ومستوى التمرين وشدة كمية على هوائية ، أو الهوائية كانت سواء 

ذكرنا كما معينة. لفترة المتكررة العضالت تقلصات على الحفاظ على القدرة هو العضلي للتحمل وصف أفضل

(المتوسطة إلى نسبياً المنخفضة األحمال بين الجمع عند أفضل بشكل العضلي التحمل تحقيق يمكن سابقاً ، 
توصية . )20إلى 12 المثال ، سبيل على (التكرار من مرتفع إلى متوسط   عدد مع  )الوزنمتوسطة إلى خفيفة 

على اعتماداً ولكن المجموعات. بين ثانية 60 إلى 30 من يقرب ما هي العضلي للتحمل العامة الراحة 

الحفاظ أحياناً الصعب من أنه إلى اإلشارة المهم من الراحة. فترات تعديل يمكن للعميل ، المادي المستوى 

بتنفيذ للسماح الحمل تقليل يجب الحالة ، هذه مثل في التدريب. من النوع هذا أداء عند معينة كثافة على 

العضلي.التحمل تكيفات لحدوث المناسب التكرار نطاق 

هي التضخيم على للتدريب العامة التوصية العضالت. خاليا كمية أو حجم يزداد عندما العضالت تضخم يحدث

إلى 0 من تقريباً - المجموعات بين النطاق واسعة راحة فترات مع عالية إلى متوسطة أحمال على الحصول 

في صعوبة األفراد يجد قد الراحة ، فترة وطول الحمل بين للتفاعل نظراً . )2017et. al.  Grgic ،(ثانية 180 

يقوم أن يقُترح ذلك ، حدوث حالة في التضخيم. مجموعات من سلسلة إجراء أثناء معينة كثافة على الحفاظ 

التكرارات.من محدد قدر بإجراء للسماح الحمل بتقليل الشد أخصائي 

العميل مستوى على اعتماداً نسبياً ، طويلة راحة فترات مع أفضل بشكل القوة تكيفات أقصى تحقيق يتم

تكون ربما دقائق 5 إلى 3 من تتراوح التي الراحة فترات أن على ثاقبة نظرة البحث يوفر التمارين. وشدة 

الخلفي ، القرفصاء المثال ، سبيل على (المفاصل متعددة حركات استخدام عند خاصة وأماناً ، فعالية أكثر 

 ، Pope ، Schoenfeld ؛ 2017al.  et Grgic ،العلوي ؛ الضغط أو المميتة ، الرفعة أو البنش ، تمرين أو 

.)2016وآخرون ، 

أن يجب الطاقة ، أداء على التدريب عند نسبياً. طويلة راحة فترات أيضاً الطاقة تكييف عمليات تتطلب

حوالي هذه الراحة فترة تبلغ للبحث ، وفقاً . ATPلتجديد الالزم الوقت مع المجموعات بين الراحة فترة تتوافق 

تنوعاً ، أكثر فرد كل ألن نظراً عام ، توجيهي كمبدأ البحث هذا باستخدام . )2017al.  et Grgic ،(دقائق 4 

وإنتاج القوة على بالحفاظ تسمح أن ويمكن منطقية تبدو المجموعات بين دقائق 5 إلى 3 لمدة الراحة فإن 

آثار تقليل لألفراد يمكن القوة ، لتطوير اإلرشادات هذه باتباع متعددين. وممثلين مجموعات عبر الطاقة 

التعب.

التدريبحجم

من العديد مع كبير بشكل يتفاعل أنه إال للنوع ، الخمسة المكونات من جزءاً ليس الحجم أن من الرغم على

إجراؤها يتم التي التكرارات مجموع هو التدريب حجم المعالجة. يستحق وبالتالي األخرى التدريب متغيرات 

نظراً المجموعة تقليل يمكن المستخدمة. المقاومة في مضروبة تدريب جلسة كل خالل معينة مجموعة في 

إجمالي نتاج هو التمرين حجم أن حين في راحة ، دون متكرر بشكل إجراؤها يتم التي التكرار مرات لعدد 

وآخرون ،  ، Ogborn) ، Schoenfeldتدريبية جلسة في إجراؤه يتم الذي والحمل والمجموعات التكرارات 

 ×مجموعات  ×ممثلين صيغة: أنه على ببساطة إليه ينُظر ما غالباً . )2019al.  et Schoenfeld ،2017 ؛ 
على تفوقها باستمرار أثبتت قد والمتعددة الكبير الحجم ذات البروتوكوالت أن عن اإلبالغ تم وزن. 

 ،2017al. et، Ogborn ،(وقوتها العضالت تضخم بزيادة يتعلق فيما المجموعة أحادية البروتوكوالت 

Schoenfeld 2019 ،؛al. et Schoenfeld(.

-
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معرفتكامتد -

يلي:ما  tnessمكونات تشمل

التحملالدموية واألوعية القلب 1.

العضليةالقوة 2.

العضليالتحمل 3.

المرونة4.

الجسمتكوين 5.

واستلزام التدريب ثبات لتجنب التدريب برامج جميع في ومنهجي استراتيجي بشكل والشدة الحجم زيادة يجب أنه في التدريب لحجم الرئيسية السمات إحدى تتمثل

جلسة لكل إجراؤها يتم التي المجموعات أو إجراؤها يتم التي التكرارات أو إجراؤها يتم التي التمارين عدد تغيير طريق عن التدريب حجم تغيير يمكن المستمر. التقدم 

تنخفض ما غالباً الحجم ، زيادة مع عادة. الحجم ينخفض   الشدة ، زيادة مع عكسية. عالقة لهما والشدة الحجم أن هو التدريب لحجم آخر رئيسي جانب تدريب. 

فترة.من ونماذج االختالفات في هذا لوحظ ما وكثيرا الشدة. 

التدريبمرات عدد

أهداف على اعتماداً يختلف أن ويمكن وشدته التدريب بمدة مباشراً ارتباطاً التكرار يرتبط األسبوعية. التدريب لجلسات اإلجمالي العدد عادة التدريب تكرار يصف

الكاملة والمشاركة إجراؤه ، يتم الذي التمرين نوع ذلك يشمل قد التدريب. وتيرة على تؤثر التي العوامل من العديد هناك الزمنية. والقيود وتفضيالته العميل 

 2015al.  et ، ؛ 2018al.  et Ochi ،(والحجم الكثافة على خاص بشكل التركيز مع للبرنامج ، العام والهيكل العميل ، تدريب وحالة العضالت ، لمجموعات 

Schoenfeld 2016 ، ؛al. et، Ogborn Schoenfeld 2018 ،؛al. et Yue( . أيضاً سيكون للعميل االجتماعية والعادات العام الحياة نمط فإن ذلك ، إلى باإلضافة

التي الطريقة في النظر دون التدريبات من متنوعة مجموعة بتنفيذ الخطأ طريق عن البدنية اللياقة محترفو يقوم قد البرنامج. في وتنفيذها التكرار في هاماً عامال ً

بين الراحة من األقل على واحد ليوم السماح هي العامة التوصية العمل. عبء في للنظر األولوية تكون أن يجب لذلك ، العميل. عمل عبء على عامل كل بها يضغط 

(متقدم أو متوسط   أو مبتدئ للعميل: العامة التدريب حالة على المحددة التوصيات تعتمد المتطابقة. العضالت مجموعات على تشدد التي المقاومة تدريب جلسات 
.)20-4الجدول 

التدريبلتكرار عامة توصيات 20-4 جدول

)األسبوعفي الجلسات عدد (به الموصى الترددالمقاومةتدريب حالة

3-2مبتدئأم بداية

الكليالجسم تدريب جلسات استخدام حالة في 3متوسط

)جلسةكل مختلفة عضلية مجموعات تدريب أي (مقسم نظام استخدام حالة في 4

واحديوم في الجلسات من العديد بإجراء األفراد هؤالء يقوم قد 6-4 ؛متقدم
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التدريبمدة
-التدريبمدة -

المهم من . )2018al. et، Golas، Wilk ،؛ 2015al. et Borde ،(التدريب جلسة طول يصف التدريب مدة

جلسة شدة زيادة مع التحديد ، وجه على والشدة. المدة بين عكسية عالقة هناك أن  tnessأخصائي يفهم أن 

مثل بالمدة ، مرتبطة أخرى عوامل هناك التدريب ، جوانب من العديد مثل الجلسة. مدة ستنخفض التمرين ، 

أيضاً هي المحددة وأنواعه التدريب حجم البرنامج. وأهداف التدريب ، ومستوى للعميل ، الصحية الحالة 

ما عادة ًالتمرين جلسات تستغرق الرياضية ، بالتمارين المتعلقة السيناريوهات معظم في رئيسية. عوامل 

دقيقة.90 و 30 بين 

التحديدتمرين

بهذه التمرين اختيار عملية تتأثر ما غالباً المقاومة. تدريب برامج تصميم عند كبيرة أهمية له التمرين اختيار

على الوقت. وتوافر التدريب ، في والتفاني التدريب ، وتاريخ المعدات ، وتوافر التدريب ، نوعية العوامل: 

على (الواحد المفصل تمارين أداء من بكثير أكبر جهداً المفاصل متعددة تمارين أداء يتطلب المثال ، سبيل 

العامل فإن التمرين ، اختيار استخدام عند . )الرأسينذات العضلة تجعيد أو الساق تمديد المثال ، سبيل 

لديهم الذين المبتدئين بالعمالء يتعلق فيما الصحيحة. التمرين تقنية إنشاء هو مراعاته يجب الذي األول 

ممتاز وشرح عرض بتقديم مكلف  tnessأخصائي فإن خاطئة ، حركة أنماط أو مألوفة غير تدريب تقنية 

جيدة فرصة هذه تكون ما غالباً المناسب. التقنية لتسلسل مناسبة تعديل بفترة السماح وحتى للتقنية 

التمرين لتقنية متين أساس بناء في للمساعدة حركة نمط تعليم أو تمرين لتعديل المعتمد الشخصي للمدرب 

التمارين اختيار البدنية اللياقة ألخصائي يمكن العوامل ، لهذه متأنية مراجعة بعد القادمة. البرامج قبل 

احتمالية من وتقلل للعميل المحددة التدريب أهداف تعالج التي التدريب تكيفات من تزيد التي الرياضية 

اإلصابة.

أثناء الصغيرة العضلية الكتلة تمارين قبل الكبيرة العضلية الكتلة تمارين ألداء جيداً مقبولة ممارسة إنها

يصبح أوال ً، شقين. ذو التدريبية التوصية هذه وراء المبرر . )2005وآخرون ، سيماو (المقاومة تدريب 

أو المفاصل متعددة تمارين إجراء عند ملحوظ بشكل أكبر التدريب جلسة لكامل العضلية القوة إنتاج 

يتم أوال ً، المفرد المفصل تمارين إجراء يتم عندما ثانياً ، الصغيرة. العضالت مجموعات قبل مركبة 

األكبر.العضلية الكتلة لتمارين القوة إنتاج تقليل 

الواحد. المفصل بتمارين مقارنة للجسم أكبر ثباتاً المفاصل متعددة التمارين تتطلب ذلك ، إلى باإلضافة

تمارين استخدام يمكن الفردية. العضالت على أكبر بتركيز الواحد المفصل تمارين تسمح المقابل ، في 

قد العضلي. التناسق يعزز أن ويمكن انتقائي بشكل متخلف عضلي جهاز أي الستهداف الواحد المفصل 

القوة.في أكبر تحسينات إلى المحددة الطريقة بهذه المقاومة تمارين ترتيب يؤدي 

التمرينترتيب

ذلك في بما بعوامل وتتأثر التمرين أثناء التمارين أداء بها يتم التي الطريقة التمرين ترتيب ترتيب يصف

أو متعدد مفصل مثل التمرين ، من محددة وأنواع للتمرين ، التعب واستجابة للعميل ، المحتملة األهداف 

هي التمرين لترتيب الرئيسية الطريقة . )2005وآخرون ، سيماو 2019 ؛ وآخرون ، كاردوزو (مشترك فردي 

أهدافه على تؤكد التي التمارين بأداء أوال ًالعميل سيقوم التحديد ، وجه على األولوية. حسب أوال ًترتيبها 

هو التعب عنصر تقليل إن التدريبية. الجلسة نهاية في تحديداً األقل األهداف تنفيذ ثم التمرين في المحددة 

مفصل التمرين: لنوع وفقاً هي التمرين لترتيب األخرى الطريقة أوال.ً للتمرين األولوية إلعطاء األساسي المبرر 

عضلية كتلة إشراك يتضمن المركبة ، التمارين باسم أيضاً والمعروف النقاط ، متعدد واحد. مفصل أو متعدد 

يجند المساعدة ، تمرين باسم أيضاً المعروف المفرد ، المفصل أكثر. أو أساسيين مفصلين تتضمن كبيرة 

الرأسين ذات العضلة تجعيد المثال ، سبيل على (الواحد المفصل تمارين واستخدام أصغر عضلية كتلة عادة ً

العديد بين من االختيار على بالقدرة  tnessأخصائي يتمتع أن يجب . )الرؤوسثالثية العضلة تمديدات أو 

الواحد.المفصل ذات والتمارين المفاصل متعددة التدريبات من لكل التدريبات ، من 

تعظيم مع منخفض إجهاد تحت مركبة تمارين بأداء للعميل التمرين ألمر الدقيق التنظيم هذا يسمح

وبالتالي،أيضاً. الممتازة التقنية 

-



من العمالء لجميع التحمل ومستويات التدريب أحمال تحسين على قادراً  tnessأخصائي يكون أن يجب

أفضل.بشكل التعب لتقليل مثالية بطريقة ترتيبها خالل 
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المقاومةتدريب أنظمة
برامج من األساليب هذه من العديد األجسام. وكمال األولمبيين األثقال ورافعي األثقال رافعي قبل من المقاومة على التدريب برامج معظم تصميم تم األصل ، في

التي التدريب برامج من أخرى أشكال على علمياً متفوقة أنها ثبت ألنه ليس  ، "الرياضيةالصالة علم "أو الجيد التسويق بسبب اليوم شائعة تزال ال المقاومة تدريب 

على العمالء يساعد أن يمكن الرئيسية التدريب بمتغيرات والتالعب ومتكامل منظم تدريبي برنامج اتباع أن األبحاث أظهرت والقوة. والقوة االستقرار زيادة إلى تؤدي 

2016 ،؛ 2017al. et ، Grgic، Schoenfeld ،؛   2017al. et Grgic ،؛ 2011al. et Garber ،(واألداء والتضخم والقوة العضلي التحمل في مثالية مكاسب تحقيق 

al. et، Ogborn، Schoenfeld(.

شيوعاً األكثر التدريب أنظمة من العديد عرض يتم التأثيرات. من متنوعة لمجموعة المقاومة تدريب برامج لبناء التدريب أنظمة من العديد استخدام يمكن

.)20-5الجدول انظر (الفصل هذا في التدريب صناعة في حالياً المستخدمة 

المقاومةتدريب أنظمة 20-5 جدول

إنكارنوع

المقاومةلتمرين وفسيولوجياً نفسياً للتحضير منخفضة بكثافة مجموعات 2-1االحماءمجموعة

تمرينكل من واحدة مجموعة أداءواحدةمجموعة

تمرينلكل مجموعات عدة أداءمتعددةمجموعة

مجموعةكل مع الوزن  )نقصانأو (زيادةهرم

الراحةمن قدر بأقل سريع تتابع في تمرينين أداءكبيرةمجموعة

تمرين المثال ، سبيل على (متفجرة حركة مباشرة يتبعه ثقيل ، حمل مع مركب ، تمرين أو الوصالت متعدد تمرين أداءمعقدتدريب

)عموديةقفزة ثم القرفصاء 

المجموعةفي واالستمرار الحمل من صغيرة نسبة إزالة ثم الفشل ، على مجموعة تنفيذإسقاطمجموعة

المجموعاتبين الراحة من ممكن قدر أقل مع بالتناوب أكثر أو تمارين أربعة أداءعمالقةمجموعة

المجموعاتمن سلسلة ضمن التكرار بين طفيفة وقفة تضمينوقفةراحة

الراحةمن قدر بأقل األخرى ، تلو واحدة التمارين ، من سلسلة أداءالتدريبدائرة

المحيطيالقلب

عمل

المجموعةأنحاء جميع في الجسم من والسفلي العلوي الجزء تمارين على تتناوب التي الدائرة تمارين من متنوعة مجموعة

منفصلةأيام في المختلفة الجسم أجزاء بتدريب يقوم المقاومة تمارين روتيناالنقسامروتين

السفلي الجزء إلى وصوال ًالجسم من العلوي الجزء من بدءاً سريع ، بتتابع القوة تمارين أداء فيه يتم التدريب أشكال من شكلالعموديالتحميل

)أرجل →الرؤوس ثالثية  →الرأسين ذات العضلة  →أكتاف →الخلف الى  →صدر  →بالكامل الجسم تمارين أي (الجسم من 

)الجسمجزء أو (التالي التمرين إلى االنتقال قبل  )الجسممن جزء أو (التمرين مجموعات جميع أداءأفقيتحميل

االحماءمجموعة
مجموعات تتطلب المقاومة. تدريب ذلك في بما قوي ، لتمرين الخضوع قبل عمالئه ، مع بانتظام تحضيرية حركات بإجراء البدنية اللياقة أخصائي يقوم أن يجب

يتعين الذي للعمل وفسيولوجيا ًنفسيا ًالفرد إعداد هو اإلحماء مجموعة من الغرض الحمل. زيادة قبل منخفضة بكثافة مجموعتين إلى واحدة مجموعة أداء اإلحماء 

قبل خفيفة أوزان باستخدام البدالء مقاعد على الضغط تمرين من مجموعتين أو بمجموعة العميل يقوم قد المثال ، سبيل على . )2015al.  et McGowan ،(به القيام 

اإلحماء مجموعة أثناء المحدد الحمل يتسبب أال المهم من اإلحماء. لمجموعة كافياً تكراراً 15 إلى 10 من التكرار يكون ما عادة ًالمجموعة ؛ بقية وتثبيت الحمل زيادة 

المتبقية.لمجموعاته العميل أداء على ويؤثر له داعي ال إجهاد في 





المقاومةتدريب أنظمة 4 الدرسالمقاومةتدريب مفاهيم 20 الفصل

الواحدةالمجموعة نظام
على والحفاظ السليم التطور لتعزيز األسبوع في مرتين فردية تمارين بإجراء عادة ًيوصى تمرين. لكل واحدة مجموعة المفردة المجموعة نظام يستخدم االسم ، يوحي كما

لدى والتضخم القوة لمكاسب فائدة أكثر باعتباره المجموعات متعدد للتدريب الترويج من الرغم على . )  2018al. et Yu ،؛ 2011Schoenfeld ،(العضالت كتلة 

 2018al.  et ، ؛ 2019al.  et Korakakis-Androulakis ،(المبتدئين للعمالء خاصة مفيداً ، يكون أن يمكن الواحدة المجموعة نظام أن إال المتقدمين ، العمالء 

Cunha 2017وآخرون ، رالستون  ؛(.

ما غالباً أكبر. بشكل الفردية البرامج تصميم خيارات لتخصيص الواحدة المجموعة ذات التدريبات وخيارات مزايا استكشاف على البدنية اللياقة محترفي تشجيع يتم

ال قد عمله ، وكيفية البشري الجسم فسيولوجيا مراجعة عند ذلك ، ومع للتكيف. كافية محفزات توفير لعدم سلبي بشكل المجموعة أحادية التدريب أنظمة إلى ينُظر 

باالستجابات للسماح واحدة مجموعة من برنامج اتباع المبتدئين العمالء من للعديد يمكن الواقع ، في . )2011al.  et Garber ،(صحيحة الفكرة هذه تكون 

تحمله ، يمكنهم مما أكثر رفع تجنب على العمالء تشجيع خالل من صرامة. أكثر تدريب أنظمة في االنخراط قبل العصبي والجهاز الضام للنسيج المناسبة التكيفية 

اإلصابة.تجنب يمكن 

المجموعاتمتعدد النظام
واحتياجات ألهداف وفقاً والتكرار والمجموعات  )الحمل(المقاومة اختيار يتم تمرين. لكل مجموعات عدة أداء من المجموعات متعدد النظام يتكون أخرى ، ناحية من

والمتقدمين ، المبتدئين العمالء من لكل مناسباً المجموعات متعدد التدريب يكون أن يمكن بينما . )2017al.  et Ralston ، ؛ 2018al.  et Cunha ،(العميل 

. )2017وآخرون ،  ، Grgic ، Schoenfeld ؛ 2017al.  et Ralston ، ؛ 2018al.  et Cunha ،(تقدماً األكثر للعمالء الفردي التدريب على متفوق أنه ثبت فقد 

التدريب.في اإلفراط لتجنب مناسب بشكل إدارته يجب ولكن التحسين من لمزيد ضروري  )والشدةالتكرارات ، المجموعات ، (المتزايد الحجم 

www.onlinedoctranslator.com- العربية إلى اإلنجليزية من مترجم 

https://www.onlinedoctranslator.com/ar/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution
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الهرمنظام
إلى الخفيف النظام في . )20-5الشكل (مجموعة كل مع الوزن تقليل أو مجموعة كل مع الوزن زيادة إلى إما يؤدي تراجعي أو تدريجي نهج على الهرمي النظام يشتمل

ست إلى أربع في عادة ًمرتين ، أو تكرار إجراء من الفرد يتمكن حتى تالية ، مجموعة لكل الحمل ويزيد خفيف بحمل تكراراً 12 إلى 10 بإجراء عادة ًالفرد يقوم الثقيل ، 

يعمل تكراراً. 20 إلى 12 من أعلى تكرار مخططات أو فقط مجموعات أربع إلى مجموعتين تتضمن التي التدريبات في النظام هذا استخدام أيضاً يمكن مجموعات. 

مجموعات.ست إلى ألربع التكرارات ويزيد الحمل يقلل ثم تكرار ، 2 إلى 1 من ثقيل بحمل يبدأ ثم الفرد يسخن حيث المعاكس ، االتجاه في الخفيف إلى الثقيل النظام 

الهرمنظام 20-5 الشكل

الفائقالنظام
الفائقة.المجموعة نظام في االختالفات من العديد هناك اآلخر. تلو واحداً سريع ، تتابع في إجراؤهما يتم تمرينين الفائق النظام يستخدم

تمارين مباشرة يليه البدالء ، مقاعد على الضغط تمرين الفرد يؤدي قد المثال ، سبيل على لظهر. ظهراً العضلية المجموعة لنفس تمرينين أداء األول االختالف يتضمن

يمكن نسبياً. مرتفع المنجز العمل حجم ألن والتضخم العضلي التحمل على القدرة تحسين إلى الطريقة بهذه تمرينين إكمال سيؤدي الصدر. عضالت إلرهاق الضغط ، 

كلما المستهدفة. العضلية للمجموعة تمارين  )عمالقةمجموعة أ يسمى (أكثر أو  ، )ثالثيأاسم عليه يطُلق (ثالثة أو اثنان الفائقة المجموعة من النمط هذا يستخدم أن 

العضلي.التحمل ويتطلب منه يعاني الذي اإلرهاق درجة زادت المستخدمة ، التمارين عدد زاد 

أداء يسمح الركبة. أوتار ومركب الفخذ عضالت أو والظهر الصدر مثل متعارضة ، عضلية مجموعات يتضمنان متتاليين تمرينين أداء من الثاني الشكل يتكون

فإن  ، )الرئيسيالمحرك (الناهض يعمل بينما ألنه ممكن هذا مجموعة. كل خالل المستهدفة العضلة على كبير حمل بوضع الطريقة بهذه الفائقة المجموعات 

صحيح.والعكس يتعافى ، المضاد 

النظام يحظى التكرار. عمليات من عدد أي استخدام يمكن ذلك ، ومع التدريبات ؛ أو المجموعات بين راحة دون تكراراً 12 إلى 8 من مجموعات عادة ًالتكرار يتضمن

المستخدمة.التمارين على اعتماداً القوة ، أو العضالت تضخم أو العضالت لتحمل مفيداً يكون وقد والرياضيين األجسام كمال العبي بين بشعبية الفائق 

معقدتدريب
الحركة يشبه الذي المتفجرة القوة تمرين مع الثقيلة المقاومة تمرين مع تتناوب والتي والقوة ، القوة لتعزيز للوقت ومناسبة فعالة تدريب طريقة المعقد التدريب يعد

جلسة في والسرعة القوة معادلة طرفي لتدريب فرصة  tnessلمحترف هذا يوفر . )2017وآخرون ، سكوت 2017 ؛ وآخرون ، فريتاس (الحيوية الميكانيكية الناحية من 

(السرعة عالية بحركة مقترنة  ء)القرفصاالمثال ، سبيل على (ثقيلة بأحمال القوة نهاية من كل على عمالئه تدريب  tnessألخصائي يمكن التحديد ، وجه على واحدة. 
تفجراً أكثر بشكل البليومترية أو القوة تمرين يؤدي أن يمكن الرياضي أو العميل أن هي المعقد التدريب وراء الكامنة الفرضية . ء)القرفصاقفزات المثال ، سبيل على 

.)2017Tredrea ، (السابق الثقيلة األحمال تمرين بسبب 
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عليها يعتمد التي األساسية الطريقة وهي  )(PAPالتنشيط بعد ما تقوية باسم الظاهرة هذه تفسير يعُرف

الحادة العضلية القوة توليد زيادة بموجبها يتم التي الحالة إلى التنشيط بعد ما تقوية تشير المعقد. التدريب 

إثارة تسببها التي العضلية القوة في زيادة الشخص يظُهر آخر ، بمعنى للعضلة. الداخلية للتقلصات نتيجة 

 2018al.  et Freitas ، ؛ 2019al.  et Alves ،(المرفوعة الثقيلة األحمال عن نتجت والتي العصبي ، الجهاز 

de Conrado(.

()PAP-التنشيط بعد ما تقوية -

الجهاز لتحفيز سيرة مجموعات إكمال الضروري من أنه يعني مما الحجم ، على المعقد التدريب يعتمد

العالي الضغط لطبيعة نظراً . )أكثرأو مجموعات خمس إلى ثالث من المثال ، سبيل على (العضلي العصبي 

يجب ذلك ، إلى بالنظر التام. للشفاء ساعة 72 حوالي إلى العضلي العصبي الجهاز يحتاج المعقد ، للتدريب 

جلسات أربع إلى جلستين على المعقد التدريب تنفيذ قصر في التفكير المعتمدين الشخصيين المدربين على 

العميل.تدريب تقسيم على اعتماداً األسبوع ، في 

اإلسقاطمجموعات

إنه القوة. ورياضيي األجسام كمال العبي بين بشعبية يحظى الذي المقاومة تدريب نظام هي السقوط مجموعة

اإلسقاط مجموعات تتضمن عندها. تنتهي ما عادة التي النقطة بعد ما مجموعة متابعة من الفرد يمكنّ نظام 

وإكمال المجموعة ، في واالستمرار  ٪)5-20عادة ً(الحمل من صغيرة نسبة إزالة ثم الفشل ، إلى مجموعة أداء 

. )مجموعةلكل قطرات 2-3 عادة (مرات عدة اإلجراء هذا تكرار يمكن . )2-4عادة ً(التكرارات من صغير عدد 

إسقاط أنها على راحة بدون إجراؤها يتم للحمل متتالية إنقاصات بثالثة متبوعة الفشل مجموعة إلى سيشار 

الخبرة.ذوي للرافعين المناسبة المقاومة تدريبات من متقدماً شكال ًالسقوط مجموعات تعتبر ثالثي. 

عمالقةمجموعة

أكثر أو تمارين ثالثة من الفائقة ، المجموعات كبير حد إلى تشبه أنها حين في العمالقة ، المجموعات تتكون

على التركيز المعتمد الشخصي للمدرب األفضل من عمالقة ، مجموعات أداء عند التوالي. على إكمالها يتم 

حد إلى قصيرة الراحة فترة تكرار. 12 إلى 8 تقابل أكثر أو تمارين ثالثة مع مرة ، كل في واحدة عضلية مجموعة 

بين  )2-5المثال ، سبيل على (دقائق وعدة التمارين بين تقريباً ثانية 15 إلى 5 من تتراوح حيث ما 

بنفس العضالت على يعمل ال قد العضلي الشد أخصائي أن مالحظة المهم من العمالقة. المجموعات 

بإكمال للفرد السماح مع تحدياً يمثل الذي الوزن اختيار األفضل من لذلك ، الزاوية ؛ أو االختالف أو الطريقة 

ضغطات في تكرارات 10 من العمالقة الصدر مجموعة تتكون قد المثال ، سبيل على الالزمة. التكرارات 

البنش ضغطات من تكرارات 10 المائلة ، الدمبل مكابس من مكررات 10 و الصدر ، على الدمبل 

تخصيص المعتمد الشخصي المدرب على يجب . ysالصدر في للدمبل تكرارات 10 و المنخفضة ، 

تحسين على تعمل العمالقة المجموعات أن ثبت القدرة. ومستوى العميل ألهداف وفقاً العمالقة المجموعة 

الخالية العضالت كتلة تحسين عن فضال ًوالمركبة ، والذروة األقصى التمرين أداء خالل رفعه يتم الذي الوزن 

.)2011al.  et Alcaraz ،(الدهون من 

المؤقتواإليقاف الراحة مجموعة

راحة فترة مع ثقيالً إلى متوسطاً حمال ًعادة ًيستخدم شائع أسلوب هو المؤقت واإليقاف الراحة تدريب

واإليقاف الراحة ممكن. وقت أقل في التحفيز من ممكن قدر أكبر بتطوير للعمالء يسمح مما قصيرة ، 

األشخاص في خاصة األيضي ، واإلجهاد التوتر تحت الوقت لزيادة للتدريب مثمرة طريقة هي المؤقت 

.)2019al.  et Prestes ،(ترفيهياً المدربين 

التسلسل في االنخراط لعمالئه  tnessأخصائي سيطلب المؤقت ، واإليقاف الراحة مجموعة ألداء

التالي:

التكرارات.من محدد لعدد مجموعة أداء 1.

العضالت.لفشل الالحقة التكرارات أكمل ثم عميقة ، أنفاس عدة وخذ الوزن بخفض قم 2.

اإلمكان.قدر مرات عدة الثانية الخطوة أكمل 3.

-
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للعمالء قليال ًاألطول الراحة وفترات الثقيلة األحمال باستخدام يوصى توتره. ومستوى العميل أهداف على مجموعة كل خالل المستخدم والحمل الراحة مقدار يعتمد

أو العضلي التحمل إلى يسعون الذين للعمالء مثالية األقصر الراحة وفترات المعتدلة األحمال أن حين في القوة ، من قدر أقصى على للحصول يسعون الذين 

الجسم.تكوين في تغييرات 

الدائريالتدريب نظام
متغيرات تتضمن . )20-6الشكل (تمرين كل بين الراحة من األدنى الحد مع اآلخر ، تلو واحداً الفرد يؤديها التي التمارين من سلسلة من الدائري التدريب نظام يتكون

بين دنيا راحة وفترات  )8-20(مرتفع إلى متوسط   تكرار مع  ، )1-3(المجموعات من متوسط   إلى منخفضاً عدداً الدائري التدريب لبرنامج النموذجية التدريب 

تدريب نظام هو الدائري التدريب . )2004al.  et Harber ، ؛ 2011al.  et Alcaraz ،(المطلوب التأثير لتحسين المتغيرات هذه معالجة يمكن ذلك ، ومع التمارين ؛ 

.)2004al.  et Harber ،2011 ؛ وآخرون ،  (Alcarazالجسم تكوين تغيير في يرغبون الذين وألولئك المحدود الوقت ذوي لألفراد رائع 

الدائرةمثال 20-6 الشكل

المحيطيالقلب عمل نظام
أنحاء جميع في الجسم من السفلي والجزء الجسم من العلوي الجزء تمارين مع يتناوب الذي الدائري التدريب أشكال من آخر شكل هو المحيطي القلب عمل نظام

حسب تسلسل لكل التمارين عدد يختلف الدموية. الدورة يحسن أن يحتمل مما والسفلية ، العلوية األطراف بين الدم تدفق بتوزيع هذا التدريب نظام يقوم الدائرة. 

متعدد متكامل برنامج لدمج جداً مفيد النظام هذا المطلوب. والتأقلم التكيف مستوى على اعتماداً تمرين ، لكل تكراراً 20 إلى 8 من عادة ًالفرد يؤدي البرنامج. هدف 

المقاومة تدريب تمارين باستخدام المحيطي القلب عمل نظام على مثال رؤية يمكن . )2015al.  et Piras ،(الصحية النتائج وتحسين الجسم تكوين ولتغيير األبعاد 

20-6.الجدول في الشائعة 

المحيطيالقلب عمل نظام على مثال 20-6 الجدول

المقاومةتمارين

بالدمبلالصدر على اضغط

الدمبلالقرفصاء

الجلوسآلة صف

الرومانيةبالدمبل المميتة الرفعة تمرين

واقفاًبالدمبل الكتف ضغط تمرين
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الروتينياالنقسام نظام
القدم كرة (والقوة المسددين والرياضيين األجسام كمال العبي من العديد يستخدم منفصلة. أيام في تدريبها ليتم أجزاء إلى الجسم تقسيم الروتين تقسيم نظام يتضمن

عضلي تضخم إلحداث الجسم جزء لنفس اليوم نفس في التمارين من العديد بإجراء عادة ًاألجسام كمال العبو يقوم الروتيني. االنقسام نظام  )إلخالجلة ، رمي األمريكية ، 

العضالت تضخم من يزيد قد مما تمرين ، لكل المخصص للوقت العمل من المزيد أداء يمكن مختلفة ، أيام في تدريبها يمكن أجزاء إلى الجسم تقسيم خالل من مثالي. 

)، 2015al.  et Schoenfeld( . ولكن المحددة ، اإلجراءات هذه في اختالف أي استخدام يمكن 20-7. الجدول في موضحة منفصلة منفصلة إجراءات عدة على أمثلة

في اللياقة أخصائيو يأخذ أن يجب األسبوع ، في مرة من أكثر الجسم أجزاء من جزء كل تدريب عند االسترداد. وقت هي اإلجراءات هذه بعض في المهمة المشكلة 

والشدة.الحجم الحسبان 

التدريباتمن عينة 20-7: الجدول الروتيني االنقسام نظام

الجسمأعضاء تدريب تمأداؤهاتم  )أيام(يومنمط

الجسممن العلوي الجزءاإلثنينيوم2

السفليالجسمالخميسيوم

الرؤوسثالثية والعضلة والكتفين الصدراإلثنينيوم3

أرجلاألربعاء

الرأسينذات العضلة الظهر ،جمعة

الرؤوسثالثية الصدر ،اإلثنينأيام4

الرأسينذات العضلة الظهر ،الثالثاءيوم

أرجلالخميسيوم

أكتافجمعة

صدراإلثنينأيام5

أرجلالثالثاءيوم

خلفاألربعاء

أكتافالخميسيوم

أسلحةجمعة

الرؤوسثالثية والعضلة والكتفين الصدروالجمعةاالثنينأيام6

أرجلوالسبتالثالثاء

الرأسينذات العضلة الظهر ،واألحداألربعاء
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-العموديالتحميل -األفقيوالتحميل العمودي التحميل

طريق عن التمرين قالب أسفل إلى عمودياً التمرين يحرك المقاومة على تدريب نظام هو العمودي التحميل

فيه يتم التدريب أشكال من شكل هو . )20-8الجدول (أخرى إلى مجموعة من المدربة الجسم أجزاء تبديل 

الجسم:من السفلي الجزء إلى وصوال ًالجسم من العلوي الجزء من بدءاً سريع ، بتتابع القوة تمارين أداء 

الجسمإجمالي 1.

الصدر2.

العودة3.

األكتاف4.

الرؤوسثالثية الرأسين ذات العضلة 5.

األرجل6.

20-8الجدول عمودي تحميل

التدريبنصيحةاستراحةسرعةممثلينمجموعاتيمارس

المجموع

هيئة

الجسم أجزاء من جزء لكل كاملة تمارين

التاليةالمجموعة بدء قبل 

↓
↓صدر
↓خلف
↓أكتاف

↓الرأسينذات العضلة
↓الرؤوسثالثية

↓أرجل
إلى ينتقل ثم المطلوب للتكرار  )الكليالجسم (األول التمرين بأداء العميل يقوم عمودياً ، تحميله يتم تمرين في

إلى وما الظهر تمرين إلى العميل سينتقل الصدر ، تمرين بعد التكرارات. من التالية للمجموعة الصدر تمرين 

الجسم لكامل تمرين أول إلى العميل سيعود االنتهاء ، بمجرد التمارين. جميع من االنتهاء يتم حتى ذلك ، 

الدائرة ، بأسلوب أيضاً بذلك القيام يمكن المجموعات. من المطلوبة للكمية أخرى مرة التدريبات ويخوض 

التمارين.بين الراحة فترات تقليل طريق عن 

من جزء لكل االسترداد من قدر بأقصى للسماح جداً مفيداً للتدريب العمودي التحميل نظام يكون أن يمكن

واحدة دقيقة األمر استغرق إذا المثال ، سبيل على الراحة. في الضائع الوقت مقدار تقليل مع الجسم أجزاء 

دقائق ، 10 إلى 7 تمر أن يمكن الصدر ، تمرين إلى العميل فيه يعود الذي الوقت بحلول تمرين ، كل ألداء 

يتحرك العميل كان دقائق ، 10 إلى 7 مرور من الرغم على الكافي. بالتعافي للسماح كاف ٍوقت وهو 

التمرين.في تمرين كل من واحدة مجموعة وأجرى باستمرار 

-
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أو التالي التمرين إلى االنتقال قبل الجسم من جزء أو التمرين مجموعات جميع أداء إلى يشير أفقي تحميل

من مجموعات ثالث العميل أجرى إذا المثال ، سبيل على 20-9. الجدول في موضح هو كما الجسم ، جزء 

من الثالث المجموعات جميع بأداء العميل فسيقوم الظهر ، تمرين من مجموعات وثالث الصدر تمرين 

هي هذه النموذج. عبر أفقياً يكون التدريبات تقدم أن يقُال لذلك الظهر. تمرين إلى االنتقال قبل الصدر تمرين 

(القوة على والتدريب القصوى والقوة للتضخم مناسبة وهي الصحية النوادي بيئات في شيوعاً األكثر الطريقة 
، 2017al. et Grgic 2011 ،؛Schoenfeld 2016 ،؛al. et، Pope، Schoenfeld  (.

-أفقيتحميل -

األفقيالتحميل 20-9 الجدول

التدريبنصيحةاستراحةسرعةممثلينمجموعاتيمارس

المجموع

االنتقال قبل المجموعات كل أكمل→→→→هيئة

التاليالتمرين إلى 

أرجل

صدر

خلف

أكتاف

الرأسينذات العضلة

الرؤوسثالثية

وقتاً غالباً يكون أن يمكن والذي الراحة ، في عادة ًيقضيه الذي الوقت مقدار هو األفقي التحميل نظام عيب

إذا الغذائي التمثيل عملية في تقدماً األفقي التحميل يكون أن يمكن نفسه. الفعلي التمرين من أطول 

مجموعات نفس إجبار تم إذا المجموعات. بين ثانية 90 إلى 30 على وتقتصر الراحة فترات مراقبة تمت 

األيضية للتكيفات أسرع تطوير إلى ذلك يؤدي أن فيمكن التعافي ، من قدر بأقل العمل على العضالت 

 ،2016al. et، Pope ،؛ 2011Schoenfeld ،؛ 2017al. et Grgic ،(العضالت في والمتضخمة 

Schoenfeld   ؛Stastny ، Wilk ،  ، 2018وآخرون(.

-



أمانالخامس الدرسالمقاومةتدريب مفاهيم 20 الفصل

أمان
ذلك ، ومع دائماً. موجودة لإلصابة القابلية فإن الرياضية ، األنشطة جميع مثل بعمالئه. اإلضرار بعدم االلتزام هو المعتمد الشخصي للمدرب وهدف هدف أهم إن

الشخصي المدرب يزيد عندما العميل. نتائج تعظيم مع األدنى الحد إلى اإلصابة مخاطر لتقليل المخاطر إدارة تدابير جميع  tnessأخصائي يستخدم أن يجب 

واإلهمال.التقدير سوء بسبب العميل إصابة خطر ويقل الوعي يزداد والتطبيق ، العلم خالل من المعرفة المعتمد 

آمنةبيئة على الحفاظ
الشخصي الصحي بتاريخهم يتعلق فيما الصلة ذات المعلومات لجمع المحتملين العمالء مع مقابالت إجراء مسؤولية  professional tnessممارسة نطاق يتضمن

لعمالئهم.مكثف تعليم وتقديم وتقييم وتدريس وإثبات توجيه على المركزة رعايتهم من الكثير يتركز الرياضة. ممارسة على وقدرتهم واستعدادهم حياتهم ونمط 

العميل مع المناسب التشاور خالل من والصديقة اآلمنة التمارين برمجة استخدام على فعال بشكل ويصادق ينشئ أن المعتمد الشخصي المدرب على يجب

ظهرت.ومتى إذا الطوارئ حاالت في مناسب بشكل االستجابة على أيضاً قادرين المعتمدون الشخصيون المدربون يكون أن يجب الشامل. والتقييم والفحص 

للمعداتالمناسب اإلعداد
اإلحماء. ومناطق  ، plyometricsومقاييس المقاومة ، على التدريب وآالت الحرة ، األوزان ذلك في بما محددة ، لفئات وفقاً ووضعها المعدات تجميع يجب

محترفو يكون أن يجب المساحة. استخدام من ويزيد االزدحام يقلل مما الوزن ، وغرفة الرياضية األلعاب صالة أنحاء جميع في كافياً تدفقاً المناسب اإلعداد يضمن 

المعدات حالة على الحفاظ في هذا يساعد األصلي. مكانها إلى المعدات جميع يعيدوا وأن جلساتهم أثناء المستخدمة المحددة بالمعدات دراية على البدنية اللياقة 

المعدات أبداً البدنية اللياقة محترفو يستخدم أال يجب التعثر. خطر تصبح أن يمكن المرتبة غير أو المهذبة غير المعدات ألن اإلصابة مخاطر من يقلل أن ويحتمل 

المعدات تنظيف يجب كسرها. حالة في المعدات جميع استبدال أو إصالح يجب المستقرة. غير أو المفقودة والقطع البالية الكابالت مثل المنشأة ، في التالفة 

الوقت.بمرور بانتظام وتحديثها والحالية الحالية 
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اإلكتشافتقنيات
إتقان يتم حتى التمرين حركات جميع ومراقبة مناسب ، اكتشاف وإجراء التمرين ، أثناء المناسب األسلوب وصياغة بتعليم المعتمد الشخصي المدرب يقوم أن يجب

عالي والتدريب األمان درجات أقصى لتوفير اإلكتشاف بتقنية يتعلق فيما والخبرة التكثيف من عالية درجات المحترفون يظُهر أن بمكان األهمية من اآلمن. التنفيذ 

استخدام عند خاصة اإلصابة ، مخاطر لتقليل مراقباً بالدمبل ، الكتف تمرين أو البنش تمرين أو بالبار الظهر قرفصاء مثل المركبة ، التمارين تتطلب جلسة. لكل الجودة 

.)2003Troxel & Lombardi ، (الصحيحة اإلكتشاف تقنيات خالل من يحدث اإلصابات في انخفاض حدوث أن إلى األبحاث أشارت أثقل. أحمال 

اإلكتشاف:أنشطة أثناء الشحوم أخصائي قبل من التالية المرجعية القائمة استخدام يجب

مجموعة.كل بداية قبل العميل بها يقوم التي اإلجمالية التكرارات عدد المراقب ينظم أن يجب ◆

المقابل.التمرين في األمان درجات أقصى لزيادة والواسع الثابت جسمه وضع على ويحافظ المراقب يقف أن يجب ◆

الخالف.نقطة خالل من الرفع عند خاصة بنجاح ، المصعد لتنفيذ للعميل والوافر الكافي الدعم متمرس مراقب يوفر ◆

. )بالدمبلالكتفين ضغط تمرين في المثال ، سبيل على (الدمبل استخدام عند المرفقين من بدال ًالعميل معصم تحديد على المعتمد الشخصي المدرب تشجيع يتم ◆

الداخل.إلى المرفقين انهيار ويزيل للرافع أفضل دعماً الرسغ على اإلكتشاف يوفر 

والرافع.النصاب بين اكتشاف أمان أقصى هذا يوفر الرافع. إبط تحت العلوية أذرعهم ووضع الرافع خلف المراقب وضع يتم أن يجب القرفصاء ، تمرين أثناء ◆

المثال ، سبيل على بمفرده. بنجاح إدارته واحد لمراقب يمكن ما الحمل يتجاوز عندما للتمارين إضافي مراقب استخدام على المعتمد الشخصي المدرب يشُجع ◆

في العميل المراقبون سيساعد األمر ، لزم وإذا عندما . )20-7الشكل (الثقيل القرفصاء تمرين أثناء الحديد من متقابلة جوانب على المرقعين من اثنان سيقف 

التمرين.إكمال من يتمكنوا حتى الحديد قضيب نهايات رفع طريق عن الحركات إنجاز 

المراقب إصابة خطر من يزيد هذا األثقال. كومة أسفل أيديهم بوضع الكابالت أو اآللة على تعتمد التي التمارين بتحديد البدنية اللياقة متخصصو ينُصح ال ◆

والرافع.

الحديدقرفصاء يكتشفان شخصان 20-7 الشكل
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المراقبةتمرين
التمرين شدة مراقبة إجراء يمكن التمرين. وتقنية التمرين كثافة مراقبة ذلك في بما التمرين ، جلسة أثناء كثب عن عمالئهم مراقبة البدنية اللياقة محترفي على يجب

بشكل العمالء يقوم حيث 10 إلى 1 من شخصي تصنيفات مقياس وهو المتصور ، الجهد تقييمات أو القلب ضربات معدل تتبع مثل الموضات ، من العديد في 

الجدول ( )2013Muyor ، (العضالت ووجع العرق ومعدل والتعب التنفس ضيق مثل جسدية ، عالمات على بناء ًالتمرين أثناء إجهادهم مستوى بتقييم شخصي 

شديد.جهد بذل إلى 10 من األقرب الدرجات تشير بينما خفيف ، جهد بذل إلى األقل الدرجة تشير . )10-20

الملحوظالجهد تصنيف 20-10 جدول

الملحوظالجهد مستوىتقييم

الراحةفي مجهود ال0

جداخفيف1

ضوء2-3

ماحد إلى صعب معتدل ،4-5

وقويةعالية6-7

جداصعب8-9

ممكنمستوى أعلى ممكن ، جهد أقصى10

حركيةسلسلة تفتيش نقاط خمس

على يجب أخرى ، بعبارة المناسب. التمرين أسلوب وتصحيح تعليم في بارعين البدنية اللياقة متخصصو يكون أن يجب التمرين ، شدة تتبع إلى باإلضافة

التدريبات عمالئهم أداء لضمان واإلرشادات المناسبة التصحيحات وتقديم عمالئهم تحركات مراقبة عند ودقيقين مجتهدين يكونوا أن  tnessفي المتخصصين 

الوزن ، أو الكمية تقدم قبل دائماً الجودة تأتي أن يجب التمارين ، جميع مع الحال هو كما العضالت. تجنيد من ويزيد اإلصابة مخاطر من يقلل هذا صحيح. بشكل 

.)20-8الشكل (الخمس الحركية السلسلة ذات التفتيش نقاط مراقبة دائماً ويجب 

حركيةسلسلة تفتيش نقاط خمس 20-8 الشكل

)أقوىقدم وضع التمرين يتطلب لم ما (مستقيم بشكل لألمام وتوجيههما تقريباً الكتفين بعرض متباعدتان القدمين: 1.

)الداخلإلى باالنحناء للركبتين السماح تجنب (والثالث الثاني القدم إصبع مع تمشيا الركبتان: 2.

محايدوضع وفي مستوى الوركين: 3.

)األوضاعهذه التمرين يتطلب لم ما رفعهما ، أو الكتفين إطالة تجنب (محايد وضع في الكتفين: 4.

محايدوضع في العنقي الفقري العمود الرأس: 5.
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-مناورةفالسالفا -السليمالتنفس تقنية

السليم التنفس أن إال الالإرادي ، العصبي الجهاز بواسطة وتنسيقه تنظيمه يتم التنفس أن من الرغم على

أثناء التنفس لعضالت المعتاد االستخدام ألن العضلية والوضعية الوظيفة على التنفس يؤثر تلقائياً. ليس 

.)2009كورتني ، (العضالت هذه استخدام طرق على يؤثر التنفس 

التنفس تقنيات عمالئهم تعليم إلى التدريب في المتخصصون يحتاج المقاومة ، على التدريب أثناء خاصة

يجب التمرين ، من المركزة المرحلة خالل اإلصابة. مخاطر وتقليل األداء من قدر أقصى لتحقيق المناسبة 

من األطوار غريب الجزء أثناء بينما الفم ، خالل من ذلك يكون أن ويفضل  ، )الزفير(الزفير العميل على 

.)الشهيق(التنفس العميل على يجب المصعد ، 

عمليات إجراء عند خاصة مفيدة ، إستراتيجية تكون أن يمكن مناورة فالسالفا فإن التنفس ، تقنية مناقشة عند

هذه تتضمن . )2013Chow & Hackett ، (الفقري العمود استقرار لضمان القصوى شبه أو القصوى الرفع 

العمود في واستقراراً البطن داخل إضافياً ضغطاً يخلق مما المغلق ، المزمار ضد الصالحية انتهاء العملية 

الحفاظ يتطلب الرفع. أثناء الفقري العمود أقراص على الترابطية الضغط قوى من يقلل بدوره وهذا الفقري. 

ذلك في بما البطن ، عضالت من العديد باستخدام الجذع ، تقوية األفراد من الفقري العمود استقرار على 

توليد وبالتالي الحاجز ، والحجاب والداخلي ، الخارجي المائل المستقيمة ، البطن المستعرض ، البطن 

 & 2017Mike ، (الثقيلة األحمال الرفع عند للغاية مهم أمر وهو البطن ، داخل الضغط من كبيرة كميات 
Kroell(.

وتعيق والدوخة ، الدوار تسبب أن يمكن ألنها خطيرة فالسالفا مناورة تكون أن أيضاً المحتمل من ذلك ، ومع

باستخدام عموماً ينُصح ال للفرد. الدم وضغط القلب ضربات معدل وترفع القلب ، إلى الوريدي الدم عودة 

2005Looga ، (القلب أمراض من أخرى وأشكال الدم ضغط ارتفاع من يعانون الذين للعمالء فالسالفا مناورة 
من بدال ًالصحية التدابير وتحسين الوزن لفقدان يسعون  tnessعمالء من العظمى الغالبية أن إلى بالنظر . )

يتمتع العميل كان إذا إال ضرورياً ، ليس الحاالت من كثير في  Valsalvaمناورة استخدام فإن القصوى ، القوة 

القوة.في األداء درجات أقصى على للحصول ويسعى جسدية بصحة 

-
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المقاومةعلى للتدريب إرشادات
والقوة ، والقوة ، العضلي ، والتحمل للمفاصل ، األمثل االستقرار ضمان في تساعد ألنها الرياضية للتمارين تدريبي برنامج أي من يتجزأ ال جزءاً المقاومة تمارين تعتبر

الجسم ، في الدهون وتقليل الدهون ، من الخالية العضالت كتلة زيادة إلى تهدف فعالة وسيلة المقاومة تمارين تكون أن يمكن ذلك ، على عالوة المنسقة. والحركة 

2012 ، ؛ 2016al. et، Ogborn، Schoenfeld ،؛ 2016Silva-Da-Rodrigues & Ciolac ،(الصحية العالمات من العديد وتحسين الرياضي ، األداء وتحسين 

Westcott( . في المتخصصين على يجب النحو ، هذا على وتقدمية. منهجية المقاومة تدريبات برمجة تكون أن يجبtness  في بما محددة ، برنامج إرشادات اتباع

.)20-11الجدول (للتقدم والمعالم المناسبة التمرين اختيار معايير ذلك 

20-11الجدول المقاومة تدريب معلمات

المقاومةتدريب متغيرات

الصوتتدريجي

الصعبالسهل من ◆

معقدإلى بسيط ◆

ديناميكيإلى ثابت ◆

الصيامفي بطيئة ◆

قوة →ل الخضوع  →االستقرار ◆

مجموعات ◆

قليل ◆

معتدل ◆

عالي ◆

التكرار ◆

قليل ◆

معتدل ◆

عالي ◆

الحركةطائراتالحركةنطاق

ممتلىء ◆

جزئي ◆

النهايةنطاق ◆

مختلطةنطاقات ◆

سهمي ◆

أمامي ◆

مستعرض ◆

مولتيبالنار ◆

مقاومةالحركةسرعة

بطيء ◆

واسطة ◆

بسرعة ◆

متفجرةمادة ◆

الجسموزن ◆

ضوء ◆

واسطة ◆

ثقيل ◆
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المقاومةتدريب تعاقب
الحركة أنماط تحسين على البداية في التمارين تركز أن يجب التمرين ، برنامج في المقاومة تمارين إدخال عند

العمودي والضغط والسحب والدفع القرفصاء  )الحصرال المثال سبيل على (األنماط هذه تتضمن المثالية. 

أخصائي يقدم أن قبل هذه األساسية الحركة بأنماط دراية على العمالء يصبح أن يجب الورك. ومفصلة 

tness  ًالتمرين مهارات اكتساب على التركيز فإن ذلك ، إلى باإلضافة التمارين. من متقدمة أو معقدة أشكاال

بالغ أمر التمرين ، معدات من أخرى وأنواع الحرة واألوزان التمرين آلالت السليم االستخدام مثل األساسية ، 

المشروط.غير أو الجدد للعمالء اإلصابة مخاطر لتقليل خاص بشكل مهم هذا األهمية. 

الوطنية األكاديمية توصي المقاومة. تمارين تتقدم أن يمكن مناسبة ، حركية كفاءة العميل يظهر أن بمجرد

(الثالث: الخطوات هذه باستخدام منهجية ، بطريقة المقاومة تدريب في بالتقدم  )(NASMالرياضي للطب 
مهم التسلسل القوة. على تركز تمارين  )3(و القوة ، على تركز تمارين  )2(االستقرار ، على تركز تمارين  )1

-العميقالحس استقبال -للغاية.

االستقرارعلى تركز تمارين
-ثنائي-

الستقرار مناسباً أساساً هذا يوفر العضلي. والتحمل االستقرار تكيفات على التركيز العمالء على يجب أوال ً،

ذلك ، إلى باإلضافة األعلى. التدريب لمتطلبات  )واألربطةاألوتار (الضام النسيج ويجهز والمفاصل النواة 

الالزمة األول النوع من العضالت عضالت وتقوية العضلي التحمل من أعلى مستويات على العميل سيحصل 

التي التمارين من تقدماً أكثر أشكال خالل خاصة الفقري ، العمود واستقرار المثالي الوضع على للحفاظ 

واألساسي االستقرار على أكبر متطلبات المقاومة تدريب من الشكل هذا يوفر أن يجب أثقل. أحماالً تستخدم 

البطيء التكرار وتيرة باستخدام الحركات ، واحد جانب من إلى ثنائي من التقدم خالل من العميق الحس 

الذراع ثنائية حركات من الثابت الكبل صف يتطور أن يمكن المثال ، سبيل على العالية. التكرار ومخططات 

.)20-9الشكل (واحد تمرين في أكبر تنوعاً يوفر مما واحدة ، ذراع حركات إلى متبادلة ذراع حركات إلى 

-واحدجانب من -

كابلصف تقدم الوقوف 20-9 الشكل

-
-

-
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بديل ، ذراع ذراعان ، (الكبل صف تسلسل نفس تطوير يمكن المثال ، سبيل على الدعم. قاعدة تقليل طريق عن الفئة هذه في التدريبات في التقدم أيضاً يمكن

.)20-10الشكل (مفصله واستقرار وتوازنه العميل وضع في التحدي من لمزيد واحدة ساق وضعية إلى  )واحدةذراع 

الساقأحادي الكابل صف تطور 20-10 الشكل

ممارسةالقاع  kettlebellالركوع 20-11 الشكل

على متخصصة. ومعدات فريدة تحميل أنماط باستخدام العلوية لألطراف التثبيت متطلبات لزيادة التثبيت على تركز التي المقاومة تمارين في التقدم يمكن أخيراً ،

أن حين في  ، )20-11الشكل (والكتف األساسي االستقرار من كال ًيتحدى التحميل في نوعه من فريداً نمطاً  up-bottoms kettlebellتمرين يعد المثال ، سبيل 

.) )20-12الشكل (العلوي الطرف وقوة استقرار الوقت نفس في تتحدى فريدة أداة هو  Bar Earthquakeشريط 

قمة ⇧



بارإيرثكويك 20-12 الشكل

قمة ⇧



المقاومةعلى للتدريب إرشادات السادس الدرسالمقاومةتدريب مفاهيم 20 الفصل

حرج-

التدريب من النوع هذا . )1-3(مجموعات وبضع  ، )12-20عادة ً(التكرارات من كبيرة وكمية بطيء ، تكرار إيقاع التثبيت على تركز التي المقاومة تمارين تستخدم أن يجب

المفاصل.واستقرار والوضعية ، العضلي ، التحمل على القدرة يعزز 

تدريب من متقدمة أشكال أداء من العالية المهارات ذوي من رياضي يتمكن قد المثال ، سبيل على العميل. قدرة لمستوى وفقاً مصممة التمارين تكون أن يجب ذلك ، ومع

.kettlebellأو الزالزل قضيب مثل بأدوات رؤيتها يمكن نوعها من فريدة تحميل مخططات استخدام أو واحدة ، ساق على المصاعد أداء مثل الثبات ، 

يكون قد الحالة ، هذه في االستقرار. تدريب من تقدماً أقل بأشكال البدء إلى التمرين على المعتادين غير سناً األكبر الكبار يحتاج أن المحتمل من ذلك ، من العكس على

والتكييف الممارسة مع الوقت ، بمرور بأمان. معها التعامل العميل لهذا يمكن التي المستقرة غير األوضاع أكثر هو الجلوس وضع في المرنة األشرطة استخدام 

االستقرار.تدريب من تقدماً أكثر أشكال نحو التقدم سناً األكبر للكبار يمكن المحسن ، 

القوةعلى تركز تمارين

تكيفات على التمارين هذه تركز القوة. على تركز التي المقاومة تمارين نحو التقدم اآلمن من العضلي ، وتحملها واستقرارها الحركة كفاءة على العمالء يحصل أن بعد

حجم لزيادة الجسم على الواقع الضغط مقدار زيادة هو الهدف التثبيت. على تركز التي المقاومة تمارين من أثقل أحماالً عادة ًوتتطلب العضلي والتضخم القوة 

تشمل العظام. في المعادن وكثافة العضالت وقوة العضالت حجم زيادة في يرغب شخص ألي التثبيت من ضرورياً تقدماً هذه التدريب فترة تعد وقوتها. العضالت 

.)20-13الشكل (الشائعة األثقال رفع تمارين من وغيرها البدالء ، مقاعد ومكابس الرومانية ، المميتة األثقال ورفع القرفصاء ، الفئة هذه في الشائعة التمارين 

القوةعلى المركزة المقاومة تمارين 20-13 الشكل



المقاومةعلى للتدريب إرشادات السادس الدرسالمقاومةتدريب مفاهيم 20 الفصل

القوةعلى تركز تمارين

النوع هذا يستخدم . )العضالتتقلص سرعة أو (القوة إنتاج معدل لزيادة القوة على تركز التي المقاومة تمارين تصميم تم العضلية. القوة تكييف على األخير التقدم يركز

الرياضة.وفي اليومية الحياة في الجسم سيواجهها واقعية أكثر وقوى بسرعات ويطبقها سابقاً المكتسبة والقوة االستقرار تكيفات التدريب من 

أن يمكن صحيح. بشكل مخطط تدريبي برنامج في للغاية وهادف للتطبيق قابل مكان له ولكن  ، tnessبيئة في معتادة أو شائعة ممارسة ليس القوة على التدريب

(المتفجرة  plyometricsوقياسات الطبية الكرة رميات مثل المتفجرة ، الحركات  )الحصرال المثال سبيل على (القوة على تركز التي المقاومة تمارين أمثلة تشمل 
.)20-14الشكل 

القوةعلى المركزة المقاومة تمارين 20-14 الشكل



بالكاملالجسم تمارين أوصاف السابع الدرسالمقاومةتدريب مفاهيم 20 الفصل

المقاومةتمارين
شاملة.قائمة ليست هذه ذلك ، ومع القوة. على وتركز القوة ، على وتركز االستقرار ، على تركز التي الشائعة المقاومة بتمارين قائمة يلي فيما

بالكاملالجسم تمارين أوصاف

للضغطحليقة القرفصاء ، الكرة



تقنية-

االستناد (للدعم الكرة على االعتماد مقابل  )كرسيعلى الجلوس (القرفصاء حركة خالل أحدهم لتوجيه الكرة استخدام حاول بالكرة ، القرفصاء أشكال من شكل أي أداء عند

.)الكرةعلى للخلف 

التفاعليالنص إظهارللضغطحليقة القرفصاء ، الكرة



بالكاملالجسم تمارين أوصاف السابع الدرسالمقاومةتدريب مفاهيم 20 الفصل

الرأسفوق للضغط لف موازنة ، األسطح ، متعدد تكثيف تمرين



تقنية-

البطن.نشاط وقلة العريضة الظهرية العضلة نشاط فرط إلى هذا يشير قد يتقوس. ال السفلي الظهر أن من تأكد الرأس ، على الضغط عند

األسطح ، متعدد تكثيف تمرين

الرأسفوق للضغط لف موازنة ، 

التفاعليالنص إظهار



بالكاملالجسم تمارين أوصاف السابع الدرسالمقاومةتدريب مفاهيم 20 الفصل

الرأسعلى للضغط وثنيها واحدة ، بساق القرفصاء

تقنية-

المثالي.الوضع على الحفاظ مع بأمان فيه التحكم يمكن الذي العمق إلى بالقرفصاء فقط قم واحدة ، بساق القرفصاء تمرين من نسخة أي أداء عند



وثنيها واحدة ، بساق القرفصاء

الرأسعلى للضغط 

التفاعليالنص إظهار



بالكاملالجسم تمارين أوصاف السابع الدرسالمقاومةتدريب مفاهيم 20 الفصل

التجديفإلى واحدة لساق القرفصاء

تقنية-

المعينية.واألشكال الخلفية الدالية مثل الكتف ، ومبُعدِ الكبيرة األلوية ذلك في بما الخلفية ، السلسلة عضالت من العديد بالكامل الجسم يشمل الذي التمرين هذا يستهدف

التفاعليالنص إظهارالتجديفإلى واحدة لساق القرفصاء



بالكاملالجسم تمارين أوصاف السابع الدرسالمقاومةتدريب مفاهيم 20 الفصل

بذراعينالدمبل ضغط تمرين إلى األسطح متعدد اندفاع تمرين

قمة ⇧



قمة ⇧



تقنية-

وتوليد المناسبة المفاصل ميكانيكا يضمن وهذا والثالث. الثاني القدم إصبع مع الركبتين ومحاذاة القدم استقامة على حافظ الرئة ، أو القرفصاء حركة أي أداء عند

مخاطره.تقليل مع التمرين من االستفادة من يزيد مما األمثل ، القوة 

تمرين إلى األسطح متعدد اندفاع تمرين

بذراعينالدمبل ضغط 

التفاعليالنص إظهار

قمة ⇧



بالكاملالجسم تمارين أوصاف السابع الدرسالمقاومةتدريب مفاهيم 20 الفصل

ذراعينعلى للضغط الضفيرة القرفصاء ،

تقنية-

السفلي الجزء قبل الجسم من العلوي الجزء يتعب أن المحتمل من المثالي. بالشكل العلوي والضغط الرأسين ذات العضلة ثني تمرين أداء من العميل تمكن حمولة اختر

التمرين.هذا أداء عند الجسم من 

العجلرفع وتجاهل المميتة ، الرفعة تمرين

قمة ⇧



تقنية-

األولمبي.األثقال رفع يمارسون لمن تكميلي تمرين إنه الثقيلة ؛ األحمال باستخدام عادة ًالتمرين هذا إجراء يمكن

Res EL3 CPT7 NASMقرفصاء ...
-

00:56

...deadlif Res EL3 CPT7 NASM
-

02:06

الذراع ؛ ثنائي الضغط إلى الضفيرة القرفصاء ،

العجلرفع وتجاهل المميتة ، الرفعة تمرين 

التفاعليالنص إظهار

قمة ⇧



الصدر  /الدفعتمارين أوصاف الثامن الدرسالمقاومةتدريب مفاهيم 20 الفصل

المقاومةتمارين
شاملة.قائمة ليست هذه ذلك ، ومع القوة. على وتركز القوة ، على وتركز االستقرار ، على تركز التي الشائعة المقاومة بتمارين قائمة يلي فيما

الصدر  /الدفعتمارين أوصاف

ارفع

سالمة-

ويجب خاملة بطن عضالت يمتلك الفرد أن على مؤشر هذا األرض. نحو الوركين سقوط مع الظهر أسفل تقوس هو الضغط تمرين إجراء عند يحدث الذي الشائع التعويض

التمرين.عن التراجع 

الكرةعلى يد الضغط: تمرين

سالمة-

التقليدي.الضغط تمرين إلى التمرين فارجع جداً ، متقدماً الثبات كرة استخدام كان إذا

-
Res EL3 CPT7 NASMرفع

00:48

-
Res EL3 CPT7 NASMش دفع ...

01:43



التفاعليالنص إظهارالكرةعلى يد الضغط: تمرين ارفع؛



الصدر  /الدفعتمارين أوصاف الثامن الدرسالمقاومةتدريب مفاهيم 20 الفصل

الثابتبالكابل الصدر ضغط تمرين

تقنية-

والتي العلوية ، المنحرف شبه عضالت نشاط فرط إلى هذا يشير أن يمكن الوقوف. وضع في الصدر على الضغط تمرين إجراء عند يحدث شائع تعويض هو الكتف هز

إضافياً.تمطيطاً تتطلب 

المسطحبالدمبل الصدر ضغط تمرين

تقنية-

 )التحكم(يرفعه الذي الحمل خالل من تحديده سيتم المرفقان ، ينخفض   مدى أي إلى إليه يشُار والذي الكتف ، مفصل في الحركة نطاق فإن الصدر ، بضغط القيام عند
تعويض.دون فيه يتحكم أن للمرء يمكن ما أبعد إلى الذهاب فقط هو المفتاح األنسجة. تمدد وقابلية 

 ...Res EL3 CPT7 NASMحامل -



01:37

-
Res EL3 CPT7 NASMديسيبل مسطح ...

01:40

الثابت ؛ بالكابل الصدر ضغط جهاز

المسطحبالدمبل الصدر ضغط تمرين 

التفاعليالنص إظهار



الصدر  /الدفعتمارين أوصاف الثامن الدرسالمقاومةتدريب مفاهيم 20 الفصل

الحديدالبدالء مقاعد على اضغط

تقنية-

األوزان لوحات استخدام المقعد. مع اتصال على والرأس والكتفين األرداف تظل أن يجب بينما العلوي ، الجزء مع اتصال على القدمان تظل أن يجب التمرين ، هذا أثناء

االرتفاع.قيود بسبب األرضي الطابق إلى الوصول من العميل يتمكن لم إذا مقبولة القدمين أسفل الموجودة 

الصدرفي الطبية الكرة تمريرة

تقنية-

تأكد كبل. جهاز أو أنبوب باستخدام التمرين هذا إجراء أيضاً فيمكن المنشأة ، أو المعدات قيود بسبب خياراً ، طبية كرة باستخدام القوة تمارين أداء على القدرة تكن لم إذا

تعويض.دون السيطرة وتحت بسرعة الحركة أداء العميل بإمكان يزال ال بحيث لذلك ، وفقاً المقاومة أو الوزن ضبط من 

...



-
barbell Res EL3 CPT7 NASM

01:56

-
…ch mb Res EL3 CPT7 NASM

01:49

تمريرة الحديد؛ البدالء مقاعد على اضغط

الصدرفي الطبية الكرة 

التفاعليالنص إظهار



الشد  /الخلفيالتمرين أوصاف التاسع الدرسالمقاومةتدريب مفاهيم 20 الفصل

المقاومةتمارين
شاملة.قائمة ليست هذه ذلك ، ومع القوة. على وتركز القوة ، على وتركز االستقرار ، على تركز التي الشائعة المقاومة بتمارين قائمة يلي فيما

الشد  /الخلفيالتمرين أوصاف

كوبراكرة

تقنية-

السماء.إلى اإلبهام يشير بحيث التمرين هذا أثناء خارجياً الذراعين بتدوير قم

التفاعليالنص إظهاركوبراكرة



الشد  /الخلفيالتمرين أوصاف التاسع الدرسالمقاومةتدريب مفاهيم 20 الفصل

بالكرةالدمبل سحب تمرين

تقنية-

من أو آلة باستخدام التمرين هذا أداء األنسب من يكون قد الوزن ، زيادة من يعانون الذين األفراد مع العمل عند مريح. غير أمراً االنبطاح وضعية في التمارين أداء يكون قد

الورك.ومفصلة الوقوف وضعية 

الوقوفكابل صف

تقنية-

باالرتفاع.للكتفين تسمح ال . )الكتف(الكتف عظام وضغط سحب طريق عن الحركة ابدأ الصفوف ، أداء عند

...db ball Res EL3 CPT7 NASM
-

01:14

 ...Res EL3 CPT7 NASMحامل
-

01:31



صف بالكرة الدمبل سحب تمرين

الوقوفكابل 

التفاعليالنص إظهار



الشد  /الخلفيالتمرين أوصاف التاسع الدرسالمقاومةتدريب مفاهيم 20 الفصل

الجلوسأثناء الكابل سحب تمرين

تقنية-

من يقلل مما زخم ، خلق إلى الصف أداء أثناء الجذع وتمديد ثني يؤدي التمرين. تنفيذ فترة طوال الجذع ثبات على حافظ اإلصابة ، مخاطر وتقليل التمرين فعالية لزيادة

الظهر.أسفل على الضغط إلى يؤدي وقد التمرين فعالية 

الجلوسأثناء ألسفل السحب سحب تم

قمة ⇧سالمة-

لوالعنقي. الفقري والعمود الكتف مفاصل على ضغطاً يضع هذا ألن الرقبة ، خلف قضيب مع ألسفل سحب عمليات بإجراء ينُصح ال



تقريباً.الكتفين ارتفاع حتى الوجه ، أمام الشريط يمر أن يجب قضيب ، باستخدام ألسفل السحب تمرين إجراء عند

-
Res EL3 CPT7 NASMجالس ...

01:19

-
Res EL3 CPT7 NASMجالس ...

01:24

السحب سحب تم الجلوس أثناء الكابل سحب تمرين

الجلوسأثناء ألسفل 

التفاعليالنص إظهار

قمة ⇧



الشد  /الخلفيالتمرين أوصاف التاسع الدرسالمقاومةتدريب مفاهيم 20 الفصل

البلوزرمي الطبية الكرة

سالمة-

التمرين.هذا أداء قبل العريضة الظهر عضالت خالل من المثلى التمدد قابلية لديه يكون أن للعميل المهم من سيكون الظهر ، وأسفل الكتف على الضغط لتقليل

القدمكرة رمي

تقنية-

الطاقة.إنتاج لزيادة ممكنة قوة بأقصى الكرة رمي هو الهدف 10٪. عن وزنها يزيد ال طبية كرة استخدم



...pu mb Res EL3 CPT7 NASM
-

01:33

…soccer Res EL3 CPT7 NASM
-

01:26

كرة رمي الكرة؛ رمي الطبية الكرة

القدم

التفاعليالنص إظهار



الكتف  /العموديالضغط تمارين وصف العاشر الدرسالمقاومةتدريب مفاهيم 20 الفصل

المقاومةتمارين
شاملة.قائمة ليست هذه ذلك ، ومع القوة. على وتركز القوة ، على وتركز االستقرار ، على تركز التي الشائعة المقاومة بتمارين قائمة يلي فيما

الكتف  /العموديالضغط تمارين وصف

الخارجيةاألنابيب دوران

تقنية-

خارجياً.الكتف بتدوير العضلتان هاتان تقوم الصغرى. المدورة والعضلة الشوكة أسفل مثل المدورة ، العضلة عضالت تقوية على التمرين هذا يساعد

لألنابيبالداخلي الدوران



تقنية-

داخلياً.الكتف بتدوير العضلة هذه تقوم المدورة. األربعة العضالت إحدى وهي السفلية ، العضلة تقوية على التمرين هذا يساعد

-
 ...Res EL3 CPT7 NASMكابل

02:44

-
أنا ... Res EL3 CPT7 NASMكابل

02:41

الخارجية ؛ األنابيب دوران

لألنابيبالداخلي الدوران 

التفاعليالنص إظهار



الكتف  /العموديالضغط تمارين وصف العاشر الدرسالمقاومةتدريب مفاهيم 20 الفصل

Scaptionالدمبل واحدة ساق

تقنية-

ساق على الوقوف كان إذا الكتف. داخل الشوكة فوق العضلة اصطدام خطر تقليل إلى درجة ، 45 بزاوية الذراعين رفع مع الكتفي ، المستوى في الكتف تمارين أداء يؤدي

الثنائي.الموقف إلى التمرين هذا فارجع للغاية ، صعباً واحدة 

أناكومبو الكرة

--

-



تقنية-

. )cobra( Aوضعوأخيراً  ، )الكتفتبعيد ( Tوضع ثم  ،  )Y )Scaptionوضعبأداء العميل سيقوم أوال ً، أجزاء. ثالثة من التمرين هذا يتكون

...s db sl Res EL3 CPT7 NASM
-

01:07

...co ball Res EL3 CPT7 NASM
-

01:17

الكرة . Scaptionالدمبل واحدة ساق

أناكومبو 

التفاعليالنص إظهار



الكتف  /العموديالضغط تمارين وصف العاشر الدرسالمقاومةتدريب مفاهيم 20 الفصل

IIكومبو الكرة

تقنية-

منبطح.الكتف على وضغط للكتف ، خارجي دوران دمبل ، صف أجزاء: ثالثة من أيضاً التمرين هذا يتكون  ، Iالكرة مجموعة مثل

واقفاًبالدمبل الكتف ضغط تمرين



سالمة-

الظهر.أسفل منطقة إصابة لتقليل وذلك العلوية ، الضغط تمارين جميع أثناء مهم للقلب السليم التنشيط

...co ball Res EL3 CPT7 NASM
-

01:17

 ...Res EL3 CPT7 NASMحامل
-

01:01

ضغط تمرين  ؛ IIكومبو الكرة

واقفاًبالدمبل الكتف 

التفاعليالنص إظهار



الكتف  /العموديالضغط تمارين وصف العاشر الدرسالمقاومةتدريب مفاهيم 20 الفصل

رفعالجانبي الدمبل الوقوف

تقنية-

الخلفية.والدالية الوسطى والدالية األمامية الدالية أجزاء: ثالثة من تتكون الدالية أن تذكر الوسطى. الدالية العضلة تقوية على التمرين هذا يساعد

جالساًبالدمبل الكتفين ضغط تمرين

قمة ⇧



سالمة-

ضغطاً يضع هذا ألن لألمام ، بالهجرة للرأس السماح عدم - للخلف. الرأس سحب يتم بحيث محايداً ، العنقي الفقري العمود بقاء من تأكد علوية ، مكابس إجراء عند

العنقي.الفقري والعمود الخلفية الرقبة عضالت على مفرطاً 

 ...Res EL3 CPT7 NASMحامل
-

01:09

Res EL3 CPT7 NASMجالس ...
-

01:01

رفع. الجانبي الدمبل الوقوف

الدمبلجالس 

الكتفعلى الضغط

التفاعليالنص إظهار

قمة ⇧



الساقتمارين أوصاف عشر الثالث الدرسالمقاومةتدريب مفاهيم 20 الفصل

المقاومةتمارين
شاملة.قائمة ليست هذه ذلك ، ومع القوة. على وتركز القوة ، على وتركز االستقرار ، على تركز التي الشائعة المقاومة بتمارين قائمة يلي فيما

الساقتمارين أوصاف

القرفصاءالكرة

سالمة-

االستقرار.كرة بدون القرفصاء إلى النهاية في يتقدمون جعلهم هو الهدف صحيح. بشكل القرفصاء كيفية األفراد لتعليم رائعة طريقة الكروية القرفصاء

واحدةبساق القرفصاء



سالمة-

بأمان.فيه التحكم يمكنه مستوى أدنى عند فقط يجلس أن العميل على يجب التثبيت. على يركز للساق متقدم تمرين هذا

Res EL3 CPT7 NASMمربع قدم كرة ...
-

01:59

sl Res EL3 CPT7 NASMالقرفصاء
-

01:22

التفاعليالنص إظهارواحدةبساق القرفصاء القرفصاء الكرة



الساقتمارين أوصاف عشر الثالث الدرسالمقاومةتدريب مفاهيم 20 الفصل

واحدةبساق الرومانية المميتة الرفعة

تقنية-

.)الظهرأسفل عضالت (المنتصبة القطنية والعضالت األلوية ومركب الركبة أوتار ذلك في بما الخلفية السلسلة عضالت من العديد التمرين هذا يقوي

الساقرفع

تقنية-

قمة ⇧
الساق.أسفل في األخرى القدم أخمص وعضالت والنعل ، الساق ، عضلة تقوية على التمرين هذا يساعد



...sl Res EL3 CPT7 NASM
-

01:13

…Res EL3 CPT7 NASMالعجل راي آلة
-

01:30

الساقرفع واحدة ؛ بساق الرومانية المميتة الرفعة

قمة ⇧



الساقتمارين أوصاف عشر الثالث الدرسالمقاومةتدريب مفاهيم 20 الفصل

Up-Step Multiplanar





تقنية-

المتدرجة الخطوات تعُد صحيح. بشكل التمرين لتنفيذ واالستقرار المرونة متطلبات إلى األفراد من العديد يفتقر ذلك ، ومع السفلية. األطراف لتقوية ممتازة االندفاع تمارين

صحيح.بشكل االندفاع ألداء استقرار وقدرات مناسبة مرونة بك الخاص العميل يطور أن إلى االندفاع عن للتراجع رائعة طريقة 

Up-Step Multiplanarالتفاعليالنص إظهار



الساقتمارين أوصاف عشر الثالث الدرسالمقاومةتدريب مفاهيم 20 الفصل

األسطرمتعدد اندفاع



تقنية-

خيار.أيضاً هي العكسية الطعنات واالندفاع. الجانبي واالندفاع األمامية الطعنات ذلك في بما االتجاهات ، جميع في الطعنات إجراء يمكن

األسطرمتعدد اندفاع



الساقتمارين أوصاف عشر الثالث الدرسالمقاومةتدريب مفاهيم 20 الفصل

القرفصاءالدمبل

تقنية-

(الركبة أروح تجنب يعد والثالث. الثاني القدم إصبع مع محاذيتان والركبتان مستقيم ، بشكل مدببة القدم أصابع وأن الكتفين ، عرض مسافة على القدمين وضع من تأكد
الركبة.أربطة على فيه المرغوب غير الضغط لتقليل مهماً أمراً  )الداخلإلى الركبتين انحناء 

)الوركزالجة (الساق ضغط تمرين

قمة ⇧



تقنية-

تقليل إلى ذلك سيؤدي والثالثة. الثانية األصابع مع محاذيتان والركبتان مستقيم ، بشكل مدببة القدم أصابع وأن للمنصة ، الكتفين عرض مسافة على القدمين وضع من تأكد

الظهر.وأسفل والوركين الركبتين على الضغط 

(الساق ضغط تمرين القرفصاء الدمبل

)الوركزالجة 
التفاعليالنص إظهار

قمة ⇧



الساقتمارين أوصاف عشر الثالث الدرسالمقاومةتدريب مفاهيم 20 الفصل

القرفصاءالحديد

سالمة-

االستقرار ، وقوة المرونة من المزيد يطور عميلك ألن نظراً  ."تعويضدون فيه التحكم يمكن ما بقدر فقط "هي ، اإلجابة  "القرفصاء؟يجلس أن لعميلك ينبغي مدى أي إلى "

تعويضات.حدوث عدم بافتراض الحركة ، نطاق زيادة يمكن 

المميتةالرفعة



تقنية-

ومنحناً.مستديراً وليس محايداً الفقري العمود يظل أن يجب للعمود. الفقري العمود وضع وخاصة التمرين ، مدة طوال الحركية للسلسلة الخمس التفتيش نقاط جميع راقب

Res EL3 CPT7 NASMبار ...
-

02:07

deadlift Res EL3 CPT7 NASM
-

03:34

المميتةالرفعة القرفصاء؛ الحديد



الساقتمارين أوصاف عشر الثالث الدرسالمقاومةتدريب مفاهيم 20 الفصل

القرفصاءالقفز

سالمة-

أقدامهم توجيه مع مثالية ، هبوط لميكانيكا عمالئك عرض من تأكد واإلصابة. األلم إلى يؤدي أن ويمكن خطيراً أمراً الداخل إلى الركبتين تجويف مع الهبوط يعتبر

والثالث.الثاني القدمين أصابع على الركبتين وتتبع مستقيم بشكل لألمام 

الثنيةقفزة

قمة ⇧



تقنية-

واألطراف القدم خالل من للقوة المناسب التوزيع هذا سيضمن الكعب. أو القدم كرة من بدال ًمباشرة ً، قدمهم كرة خلف يهبطون عمالءك أن من تأكد القفز ، تمارين أداء عند

القوة.إنتاج قدرات تحسين وبالتالي السفلية ، 

-
...j squat Res EL3 CPT7 NASM

00:44

-
...ju tuck Res EL3 CPT7 NASM

00:55

الثنيةقفزة القرفصاء القفز

قمة ⇧



البرنامجتصميم في مقدمة 1 الدرساألمثلاألداء على التدريب نموذج 21 الفصل

التعلمأهداف
من: tnessأخصائي سيتمكن الفصل ، هذا من االنتهاء عند

والتموجية.الخطية الزمنية الفترة بين التباينات تحديد ◆

الصغيرة.والدراجات المتوسطة والدراجات الكبيرة الدراجات بين الفروق حدد ◆

  )™لنموذجالخمس المراحل جميع في المستخدمة التمرين بروتوكوالت بتقييم قم ◆

Training® )OPT Performance Optimum.

المختلفة.العميل ألهداف  tnessبرامج لتصميم  OPTنموذج استخدم ◆



البرنامجتصميم في مقدمة 1 الدرساألمثلاألداء على التدريب نموذج 21 الفصل

-االلتزام-البرنامجتصميم في مقدمة

من العديد لوجود نظراً معقدة عملية للعمالء وتعديلها الرياضية التمارين برامج إنشاء يكون أن يمكن

البدنية وقدراته الرياضة لممارسة وتحمله العميل أهداف ذلك في بما مراعاتها ، يجب التي المتغيرات 

التمرينات تنسيقات من العديد  tnessفي المتخصصون يمتلك ذلك ، على عالوة الطبي. وتاريخه الفريدة 

وضع البرنامج. تصميم عملية أثناء واإلحباط االرتباك تسبب أن يمكن والتي بينها ، من لالختيار المختلفة 

اعتماده ضمان هو تمرين برنامج إنشاء عند أهمية األكثر العامل إن القول يمكن االعتبار ، في المخاوف هذه 

أو المتحمسين المتحمسين أو المبتدئين للمتمرنين البرامج تطوير تم سواء العميل. قبل من به وااللتزام 

للعمالء.مغزى وذات مؤثرة لجعلها والتفرد الفردية إلى التمرين برامج تحتاج الخبرة ، ذوي الرياضيين 

بناء ًعميل لكل فردية تمرين برامج وتنفيذ بتصميم المحترفون يقوم أن بمكان األهمية من ذلك ، إلى باإلضافة

والمواقف العميل تقييم نتائج إلى المستندة التمرين برامج تساعد وقدراتهم. وأهدافهم احتياجاتهم على 

التمرين.لبرنامج التقيد الطويلالمدى وعلى النجاح استمرار ضمان على التكافؤ ومستوى 

على اإلجابة على قادرين  tnessفي المتخصصون يكون أن يجب العملية ، هذه في للمساعدة

التمرين:برمجة بمالءمة تتعلق محددة أسئلة 

موكلي؟وقدرات وأهداف احتياجات هي ما ◆

طبية؟حاالت أو سابقة إصابات بسبب الرياضة لممارسة موانع أو مخاوف أي عميلي لدى هل ◆

-



البرنامجتصميم في مقدمة 1 الدرساألمثلاألداء على التدريب نموذج 21 الفصل

وضعية أو العضلي ، التوازن في اختالالت من موكلي يعاني هل موكلي؟ قوة مدى تقييم نتائج هي ما ◆

الحركة؟في صعوبة أو سيئة ، 

لتعزيز لعميلي المفضلة التمارين بدمج أقوم هل عميلي؟ ويكرهها يحبها التي التمارين أشكال هي ما ◆

إيجابية؟بيئة 

بما أستخدمها أن يجب التي الراحة ، فترات أو التكرار أو المجموعات مثل التمرين ، متغيرات هي ما ◆

التدريب؟ومرحلة وأهدافه العميل قدرات مع أفضل بشكل يتناسب 

على بناء ًلعميلي المناسبة اآلالت ، أو المرنة ، األربطة أو الحرة ، األوزان مثل التمرين ، أساليب هي ما ◆

تماسكه؟ومستوى عميلي أهداف 

ينبغي التي التمرين لجلسات  )جلسةلكل الوقت (والمدة  )األسبوعفي أيام (المناسب التكرار هو ما ◆

استخدامها؟

-التدريبفي اإلفراط -

-الحركيةالسلسلة -

-التدريبخطة -

أمينة أيد في العميل يكون أن المحتمل فمن باستمرار ، األسئلة هذه على يجيب  tnessأخصائي كان إذا

العالج اختصاصي يكون أن المحتمل فمن كذلك ، األمر يكن لم إذا وفعالة. آمنة بطريقة أهدافه إلى للوصول 

في اإلفراط إلىيؤدي قد له داعي ال إجهاد أو إصابة في يتسبب قد مما مناسب ، غير تمرين برنامج عن عبارة 

يمكن المحددة ، البروتوكوالت باتباع ذلك ، من العكس على . )2018وآخرون ، والترز (اإلرهاق أو التدريب 

للنجاح.إعدادها تم وإيجابية آمنة بيئة في الرياضة ممارسة للعميل ويمكن الخطر ، عوامل من التخفيف 

المكتسبة الخبرة زادت كلما آخر ، شيء أي مع الحال هو كما ولكن ، تدريباً ، البدنية اللياقة برمجة تتطلب

نوعها من فريدة تمارين برامج إنشاء هو الهدف التحدي. قل المتمرنين ، من كبيرة مجموعة مع العمل من 

.tnessأهداف تحقيق ويمكن المتسق الزائد الحمل يحدث أن يمكن بحيث وتقدمية منهجية تكون 

أشكاالً يتضمن البرنامج لتصميم متكامالً نهجاً التدريب أخصائي يتبنى بأن يوصى ذلك ، إلى باإلضافة

والسرعة والرشاقة السرعة بليومتري. الرصيد؛ جوهر؛ التنفسي. الجهاز المرونة ؛ مثل التدريب ، من متعددة 

SAQ)( المقاومة على والتدريب  ؛)، 2012al. et Bennell 2007 ،؛al. et Bhagyalakshmi 2013 ،؛al. et 

DiStefano 2002 ،؛al. et Eriksen 2012 ،؛al. et Ng( . لتصميم متكامل نهج استخدام يؤدي أن يمكن

؛ 2017al. et Hislop ،؛ 2018al. et Faude ،(اإلصابة مخاطر وتقليل والتقدم االتساق زيادة إلى البرنامج 

، 2018al. et Padua(.

والمتخصصون العمالء يميل قد الحاالت ، بعض في

لتصميم التبسيط في مفرط نهج استخدام إلى 

برامج تبالغ قد المثال ، سبيل على البرنامج. 

معينة ، عوامل على التركيز في الرياضية التمارين 

الحرارية السعرات من األقصى الحد إنفاق مثل 

والقوة السرعة تطوير أو الدهون إنقاص ألهداف 

يكون أن يجب ذلك ، ومع الرياضي. األداء لتحسين 

يأخذ وأن ومنهجياً تقدمياً الشامل التمرين برنامج 

تعليم مثل المتغيرات ، من العديد االعتبار في 

واستقرارالتنقل وتحسين المناسبة ، الحركة أنماط 

العضلي التحمل على القدرة وتعزيز ، حركيةسلسلة 

آخر ، بمعنى اإلصابة. احتمالية وتقليل والهوائي ، 

على نراه مما أكثر التمرينات برمجة تتضمن 

أو الجسم ، في الدهون تقليل مثل السطح ، 

(والقوة القوة زيادة أو العضالت ، كتلة اكتساب 
، 2014al.  et Teyhen( . تأثير "باسم هذا يعُرف

.)21-1شكل  ("الجليديالجبل 

المفعولفيض 21-1 الشكل

البرنامجتصميم
أداء أو محدد هدف لتحقيق المناسبين والشدة الحجم ذات للتمارين تنظيمي هيكل عن عبارة البرنامج تصميم

) ، 2015Morrison & Lorenz( . متخصص يوفر آخر ، بمعنىtness  خطوة حيوية وعمليات طريق خريطة

العميل ،قدرات على بناء ًاتباعها يجب ومعايير وتعديالت بخطوة 

-
-

-



واضح فهم التدريب أخصائي لدى يكون أن يجب البرنامج ، تصميم في ناجحاً ليكون واألهداف. القيود

الزمنية.والفترة التدريب لخطط 

التدريبخطط

وقصيرة األجل طويلة أهداف استخدام تتضمن خطة في التدريب برامج تنظيم يجب األهداف ، لتحقيق

تحقيق في للمساعدة  tnessأخصائي يستخدمه محدد تفصيلي مخطط عن عبارة التدريب خطة أالمدى. 

العميل.هدف 



البرنامجتصميم في مقدمة 1 الدرساألمثلاألداء على التدريب نموذج 21 الفصل

فيها ، سيتغير التي المرات وعدد سيستغرقها ، التي والمدة استخدامها ، سيتم التي التدريب أشكال يحدد إنه

تشجيع يتم وال عميل ، لكل فريدة التدريب خطط تعتبر إجراؤها. سيتم التي المحددة التمارين هي وما 

فهم االرتباط. تعريف ملفات قطع تمارين خطط أو برامج استخدام على التدريب مجال في المتخصصين 

جميع المتالك األساسية المعلومات هو التالعب حاد متغير باستخداموفعالة آمنة برامج تصميم أهمية 

.tnessفي المتخصصين 

-الحادةالمتغيرات -

-الشهريةالدورة -

التعرقأساسيات

 )لهالمخطط التدريب أو (الشهرية الدورة تعد . فترةمفهومعلى الرياضي واألداء البدنية اللياقة برامج تعتمد
في مناقشته تمت (التحديد ومبدأ العامة التكيف متالزمة يستغل الذي البرنامج لتصميم منهجياً أسلوباً 

الزمنية الفترة تختلف اإلصابة. ومنع التكيف إلنتاج الجسم على الواقع الضغط ونوع مقدار لتغيير  )20الفصل 
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macrocycle)( ،  شهرية تدريب وخطةmesocycle)( ،  يومية أو أسبوعية تدريب وخطة

microcycle)(
ومنع التدريب حجم في للتحكم  )مرحلةأو (فترة كل في القوة من مختلفة أشكال تدريب 2.

اإلصابة

)(MACROCYCLEالسنوية الخطة
من الطويل ، المدى على التدريبي البرنامج سيتقدم كيف  ، macrocycleأو السنوية ، التدريب خطة توضح
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-
-
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موزعة  )األولالموسم أو الموسم في أو الموسم بداية قبل أي (وانتقالية وتنافسية تحضيرية فترات إلى عادة الكبيرة الدراجات تنقسم الرياضي ، التكييف مجال في
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لبناء أسابيع 6 لمدة متوسطاً برنامجاً البيسبول العب يستخدم قد حين في للمسابقة ، استعداداً أسابيع 3 لمدة الدهون لفقدان متوسطة دورة األجسام كمال العب 

الرمي.سرعة وزيادة الذراع قوة 

)الدقيقة(األسبوعية الخطة
تطوير بدون ولكن غيرهم ، من أكثر الخطة هذه العمالء من العديد يقدر . )21-4الشكل (لألسبوع المحددة التدريبات تفاصيل توضح صغيرة ، دورة أو أسبوعية ، خطة

العميل ، لجدول وفقاً ولكن أيام ، 7 الصغيرة الدراجات تكون ما عادة ًوالتوجيه. والتركيز الهدف إلى األسبوعية الخطط تفتقر قد الشهرية ، أو السنوية التدريب خطط 

.)2019al.  et Schneider ، ؛ 2020al.  et Dolci ،(ذلك في رغبت إذا أيام ، 10 إلى الصغيرة الدورة تمتد أن يمكن 

األسبوعيةالتدريب لخطة مثال 21-4 الشكل
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تدريب جدول على اعتماداً متوسطة ، دورة صغيرة دورات ست إلى ثالث تشكل الحاالت ، معظم في

وأهدافه.العميل 
-الخطيةالفترة -

الدراجات في المحتلة الفلسطينية األرض نموذج بدمج يتعلق فيما تعمقاً أكثر مناقشة تقديم سيتم

الفصل.هذا في الحقاً الصغيرة والدراجات المتوسطة والدراجات الكبيرة 

-الخالياحجم في تضخم -

والمموجةالخطية الزمنية الفترة
ذلك ، ومع الصلة ، ذات األهداف من للعديد البرنامج لتصميم فعالة طريقة هي الزمنية الدورة أن ثبت لقد

الشهرية الدورة توفر التدريب. مجال في المتخصصين جميع بين شائعة ممارسة ليست فهي اآلن ، حتى 

في مختلفة تكيفات الستنباط محددة ، أوقات في التدريب ، من مختلفة ألشكال المتكرر االستخدام 

الفترة تهدف . )2010al.  et Lorenz ، ؛ 2019Evans ، (والقوة والقوة ، العضلي ، التحمل مثل الجسم ، 

اإلصابة مخاطر وتقليل للمنافسة ، ذروة فترة وخلق فعالية ، أكثر بشكل التدريب إدارة إلى أيضاً الزمنية 

 2019al.  et ، ؛ 2016D'Isanto & Raiola ،  ؛ 2016al.  et Conlon ،(التدريب في واإلفراط 

Rønnestad ؛ et Strohacker  ، 2015آل(.

التقنيةعلى الحصول -

هذا على العام. من محددة أوقات في يتنافسون الرياضيين ألن القوى ألعاب من الزمنية الفترة أصول تنبع

لجدول وفقاً األداء ذروة إلى الرياضيين وصول لضمان زمنية فترة والرياضة القوة مدربو يستخدم النحو ، 

الرياضيين.منافسات 

تهدف واالنتقالية. والتنافسية اإلعدادية المنافسة: إلى تؤدي مميزة مراحل ثالث إلى الزمنية الفترة تقسيم يمكن

التنافسي. الموسم قبل الذروة مستويات إلى تدريجياً التدريب وكثافة حجم زيادة إلى التحضيرية المرحلة 

حالة أفضل في الرياضيين على الحفاظ هو منها والهدف  ، )الموسمفي (المنافسة فترة هي التنافسية المرحلة 

المرحلة فيها تنتهي التي النقطة هي  )season)-oاالنتقالية المرحلة واإلرهاق. التدريب في اإلفراط تقليل مع 

.)2016al.  et Lyakh ،(التدريبات شدة وتقليل النشطة الراحة دمج في الرياضي ويبدأ التنافسية ، 

الخطيالتحلل

تقليل مع تدريجياً التدريب حمل شدة زيادة إلى تهدف البرنامج لتصميم تقليدية طريقة هي الخطية الفترة

بيتا 2016 ؛ وآخرون ، ماتوكس 2016 ؛ وآخرون ، سيلفا دا (محددة زمنية فترة خالل الوقت نفس في الحجم 

بروتوكوالت أو زمنية جداول تستخدم ما وغالباً نهجها في الخطية الزمنية الفترة تتوافق .  )2019وآخرون ، 

األربعة لألسابيع الخفيفة األحمال األساليب أحد يستخدم المثال ، سبيل على التمرين. لتقدم مسبقاً محددة 

وفي معتدلة ، بأحمال أسابيع 4 أداء قبل المفاصل واستقرار العضلي التحمل على القدرة لتطوير األولى 

القصوى ، والقوة الخاليا حجم في تضخم العضالتلتطوير الثقيلة األحمال باستخدام أسابيع 4 أداء النهاية ، 

الوقت.بمرور التقدم يحدث كيف 21-5 الشكل يوضح التوالي. على 

الخطيةالفترة 21-5 شكل

-
-
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-
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وسهلة بسيطة ألنها المتمرسين أو الجدد المتمرنين مع الطريقة هذه  tnessأخصائي يستخدم أن يمكن

الجدول يقدم منهجية. بطريقة البرنامج داخل المستخدمة والشدة الحمل يزداد النهج ، هذا مع المتابعة. 

توجد ذلك ، ومع تدريجياً ؛ التدريب أحمال لزيادة الخطية الزمنية الفترة استخدام على واحداً مثاال 1-21ً 

االختالفات.من العديد 

-الدوريالتموج -

الخطيالحمل تقدم على مثال 21-1 الجدول

)RM)1األقصى التكرار 1-الشدة:زمنيإطار

RM1من 60-70٪ معتدلة: إلى خفيفة أحمالالعضليوالتحمل االستقرار 4: إلى 1 األسابيع

RM1من 70-85٪ ثقيلة: أحمال إلى متوسطوقوةتضخم 8: إلى 5 األسابيع

85RM-100٪ القصوى: إلى الثقيلة األحمالالقصوىالقوة 12: إلى 9 األسابيع
1

أيضاً ويمكنها الشدة   /الحملمن أكثر تعدل أن يمكن الخطية الزمنية الفترة مخططات أن ندرك أن المهم من

هذا التمرين. برامج في تقدم إلحراز  )ممثلين +مجموعات (والحجم الراحة وفترات التمرين اختيار مع التعامل 

الوزن لفقدان يسعون الذين أولئك مثل والتضخم ، القوة غير أخرى أهداف لديهم الذين ألولئك مهم اعتبار 

الهوائية.القدرات تحسين إلى يسعون الذين التحمل الرياضيين أو 

التضميدفترة تفريغ

لتوفير التمرين واختيار والشدة الحجم في التغييرات تستخدم الخطية ، غير الزمنية الفترة أو ، الدوريالتموج

2016 ، ؛ 2018al.  et Painter ، ؛ 2016al.  et Caldas ،(أسبوعي أو يومي أساس على التحميل عمليات 

al.  et Ullrich( . مملة. أو قديمة تصبح ال التدريبات ألن عقلياً مفيد الشهرية الدورة أشكال من الشكل هذا

تدريب بروتوكوالت استخدام يمكن ألنه نهجهم في إبداعاً أكثر يكونوا أن أيضاً البدنية اللياقة لمحترفي يمكن 

التحمل على يركز تمريناً يخصص أن  tnessألخصائي يمكن المثال ، سبيل على األسبوع. نفس في متعددة 

باستخدام الجمعة. يوم التضخم على يركز وتمريناً األربعاء ، يوم القوة على يركز وتمريناً االثنين ، يوم العضلي 

التغيرات هذه بسبب . )21-2الجدول (األسبوع نفس في التدريب من متعددة أنماط تنفيذ يتم الطريقة ، هذه 

باستمرار ،متنوع الجسم على الضغط فإن اليومية ، 

في الحقاً المحتلة الفلسطينية األرض نموذج حيث من والمموجة الخطية الزمنية الفترة من كل مناقشة ستتم

الفصل.هذا 

الدوريالتموج على مثال 21-2 الجدول

جمعةالخميسيوماألربعاءالثالثاءيوماإلثنين

عضلي

التحمل-قدرة

مركزة

حل- اكتشف

قوة-

مركزة

حل- اكتشف

الخاليا-حجم في تضخم

مركزة

حل- اكتشف

-
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األمثلاألداء على التدريب نموذج
نموذج تطوير تم . )21-6الشكل (ودوري ومنهجي مخطط تدريبي كبرنامج المحتلة الفلسطينية األراضي نموذج  )(NASMالرياضي للطب الوطنية األكاديمية صممت

والقوة والتوازن ، األساسي ، واالستقرار والهوائي ، العضلي والتحمل المرونة ، مثل واحد ، وقت في البدنية القدرات جميع لتحسين المحتلة الفلسطينية األرض 

دهون تقليل على السكانية الفئات مختلف من والرياضيين العمالء مساعدة في للغاية ناجح  OPTنموذج فإن ذلك ، إلى باإلضافة والقوة. والتنسيق ، العضلية ، 

من والتحقق اختباره تم قد أنه يعني مما األدلة ، على قائم نموذج إنه العامة. والصحة الرياضي األداء وتحسين الدهون من الخالية العضالت كتلة وزيادة الجسم 

.)2013al.  et DiStefano ،(ورياضيين حقيقيين عمالء ومع معملية بيئة في صحته 

المحتلةالفلسطينية األراضي نموذج 21-6 الشكل

نموذج يبسط قوة. وفترة قصوى ، قوة وفترة تضخم ، وفترة  ، )تمهيدية(تحضيرية فترة التقليدي الدوري التمرين نموذج في للتدريب المختلفة الفترات تشمل

إلى أخرى خطوة التمرين برمجة  OPTنموذج يأخذ ذلك ، ومع والقوة. والقوة االستقرار متميزة: مستويات ثالثة إلى الفترات هذه المحتلة الفلسطينية األراضي 

.)التاليةالصفحة في 21-3 الجدول (التدريب من فريدة مراحل خمس إلى الثالثة المستويات تقسيم يتم حيث األمام ، 

ونزوله ، الدرج صعود الرحلة هذه ستشمل المادي. التكيف من مختلفة مستويات خالل من العمالء يوجه سلم بمثابة المحتلة الفلسطينية األرض نموذج اعتبار يجب

وقدراته.واحتياجاته العميل أهداف على اعتماداً مختلفة ، ارتفاعات إلى واالنتقال متباينة ، درجات عند والتوقف 
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المحتلةالفلسطينية األراضي لنموذج ملخص مخطط 21-3 الجدول

للتقدماألولية الطرقاألوليةالتكيفاتمرحلةمستوى

والمرونةالتنقل ◆االستقرارالتحمل تدريب 1.االستقرار

والمفاصلالنواة استقرار ◆

الوضعيوالتحكم المحاذاة ◆

والهوائيالعضلي التحمل ◆

األساسية.الحركة أنماط إتقان ◆

للرقابة ، خاضع (تحسس بشكل التقدم تمارين ◆

الحركة أنماط إنشاء بمجرد  )مستقرةغير لكنها 

األساسية.

الحركة أنماط وضع بمجرد التمارين تعقيد زيادة ◆

األساسية.

التحملقوة 2.لالخضوع

تمرين

واستقرار األساسية القوة ◆

المفاصل

الرئيسيالمحرك وقوة العضلي التحمل ◆

الراحة.فترات تقليل ◆

.)مجموعات +ممثلين (التمارين حجم زيادة ◆

المقاومة.تدريبات  )وزن(حمل زيادة ◆

المقاومة.تدريبات تمارين تعقيد زيادة ◆

أساسيةقوة ◆العضالتتنمية تدريب 3.

والتضخمالعضلية القوة ◆

التمارين.حجم زيادة ◆

المقاومة.تدريبات عبء زيادة ◆

المقاومة.تدريبات تمارين تعقيد زيادة ◆

أساسيةقوة ◆القصوىالقوة تدريب 4.

القصوىالعضلية القوة ◆

المقاومة.تدريبات عبء زيادة ◆

المقاومة.تدريبات مجموعات زيادة ◆

أساسيةقوة ◆القوةتدريب 5.قوة

القصوىالعضلية القوة ◆

القوةإنتاج معدل ◆

المقاومة.تدريبات عبء زيادة ◆

للتمارين. )التكراروتيرة (سرعة زيادة ◆

التمارين.مجموعات زيادة ◆

واختيار المقاومة ، على والتدريب المهارات ، وتطوير والتنشيط ، اإلحماء ، أجزاء: ستة إلى وينقسم التهدئة إلى اإلحماء من العميل ليأخذ التمرين قالب تصميم تم

والتهدئة.العميل ، 

تسخين

شكل أي مثل المرونة ، تدريب يتبع أن يجب التنفسي. والجهاز للقلب اختياري وتمرين المرونة تدريب من ويتكون اإلحماء بعنوان التمرين قالب من األول القسم

تصحيح في والمساعدة األنسجة وتمدد المفصل حركة نطاق لزيادة المرونة تقنيات تسُتخدم واضح. هدف له يكون وأن منهجياً تقدماً التمارين ، من آخر 

العميل تقييم نتائج على بناء ًاختيارها وسيتم البدني للنشاط الجسم إعداد في للمساعدة متكاملة إحماء عملية من كجزء استخدامها يتم العضلية. االختالالت 

مفرطة أنها تحديد تم التي األنسجة على فقط الساكن ، التمدد مثل الشد ، تقنيات إجراء يجب ذلك ، على عالوة للتمرين. الفريدة والمتطلبات التدريب ونوع 

التقييم.عملية أثناء النشاط 
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OPTاليومي التدريب نموذج
مراحل عن النظر بغض وتقدمية. ومنهجية آمنة بطريقة اليومية التمارين روتين تنظيم في للمساعدة محدد تمرين نموذج االختياري العملي التدريب نموذج يستخدم

.)21-7الشكل (المختارة والتمارين الحادة المتغيرات هي الوحيدة التمرينات دائماً ؛ النموذج نفس اتباع يتم استخدامها ، يتم التي الخمسة التدريب 

OPTتجريب قالب 12-7 الشكل

األنسجة حرارة ودرجة والتنفس القلب معدالت زيادة هو اإلحماء فترة من الغرض دقائق. 10 و 5 بين ما اإلحماء فترة من التنفسي القلبي الجزء يستمر ما عادة ً

.)2018al.  et Silva ، ؛ 2015al.  et McGowan ،(أعلى تدريب لشدة نفسيا ًالفرد وإعداد 

التنشيط

للعميل. العامة اإلحماء لعملية استمرار هو النموذج من القسم هذا والتوازن. األساسية التدريبات يشمل التنشيط التنشيط. هو  OPTبرمجة قالب من التالي القسم

تقوية في التالية المنطقية الخطوة تتمثل المرونة. تقنيات من متنوعة مجموعة تنفيذ خالل من النشاط المفرطة العضالت العميل عالج السابق ، القسم في 

خالل من ذلك تحقيق يمكن للمفصل. مثالي وتحكم وثبات محاذاة إنشاء إعادة في ستساعد والتي التقييم ، عملية أثناء تحديدها يتم التي النشطة غير العضالت 

والتوازن.األساسية التمارين من قصيرة سلسلة إكمال 
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 2016al.  et ، ؛ 2007al.  et Butcher ،(األداء وتحسين  ، )2016al.  et Park ، ؛ 2017Kang & Ko ، (الموقف لتحسين األهمية بالغ أمراً األساسي التدريب يعد

Iacono Dello 2012 ، ؛al.  et Shinkle( ،  لإلصابة المقاومة وزيادة) ، 2013Anderson & Bliven Huxel( ،  اإلصابات تأهيل إعادة وتسريع)، 2017al.  et 

Coulombe(.

وتمزق الكاحل في االلتواء مثل السفلية ، األطراف إصابات حدوث تقليل في يساعد أنه ثبت وقد اإلصابات من الوقاية برامج في مهماً عنصراً التوازن على التدريب يعد

فعالة طريقة التوازن تدريب يعد ذلك ، على عالوة . )2017آل ، ؛ 2017al. et Rivera ،؛ 2017al. et Nessler ،؛ 2017al. et Dargo ،(األمامي الصليبي الرباط 

إحماء استراتيجية إقرانه ، عند والتوازن ، األساسي التدريب يكون أن يمكن النحو ، هذا على . )2017al.  et Brachman ،(والوضعية الرياضي األداء لتحسين للتمرين 

المرونة.تقنيات بعد فعالة 

التقنيةعلى الحصول -

حول المزيد لمعرفة المعزولة. التعزيز تقنيات مثل القسم ، هذا في التنشيط تقنيات من أخرى أشكال استبدال التصحيحية التمارين في والمهارة المعرفة ذوي لألفراد يمكن

.NASMمن التصحيحية التمارين متخصص دورة راجع التصحيحية ، التمرينات 

المهارةتطوير

هذا ضمن أدائهم. ومستوى أهدافهم على اعتماداً والرياضيين ، العمالء من للعديد قيمة ذا يكون قد ولكنه التمرين ، من اختيارياً جزءاً المهارات تطوير قسم يعد

واألداء الفعل ، رد ووقت الفرد ، لدى الحركة خفة تطوير على التمارين من األشكال هذه تعمل . SAQو  plyometricتمارين  tnessأخصائي سيخصص القسم ، 

القدرة لتحسين للتمرين فعالة طرقاً  SAQو  plyometricتدريب يعد ذلك ، إلى باإلضافة . )2019al.  et Oxfeldt ،2018 ؛ وآخرون ، مخلوف (عام بشكل الرياضي 

ذلك.في رغبت إذا المستقرة ، التقليدية القلبية التنفسية للتمارين بديل بمثابة تكون أن ويمكن الهوائية 

سبيل على المهارات. الكتساب المتخصصة التعليمات استبدال واختيار  ، SAQو  plyometricتمارين عن التخلي بخيار أيضاً البدنية اللياقة محترفو يتمتع

ومفصلة والقرفصاء ، والضغط ، والسحب ، الدفع ، مثل األساسية ، الحركة أنماط إتقان كيفية حول الرياضة يمارسون الذين الجدد العمالء إرشاد يجب المثال ، 

التمرين.نموذج من القسم هذا في التمرين معدات حول تعليمات تضمين أيضاً يمكن األسطح. متعددة والحركات الورك ، 

عن الدفاع فنون تدريبات أو األولمبية األثقال رفع تدريبات مثل التمارين من متقدمة أشكال لتقديم التمرين من الجزء هذا استخدام يمكن تقدماً ، األكثر للعمالء

على األولمبي ، األثقال رفع في الجدد للعمالء يمكن الكثافة. عالي العمل وليس جديدة ، مهارات وممارسة لتعليم مخصص القسم هذا أن مالحظة المهم من النفس. 

ممارسة من النفس عن الدفاع فنون في الجدد العمالء سيتمكن األساسية. الحركة أنماط يتعلموا حتى مماثلة أداة أي أو وتد قضيب باستخدام التدرب المثال ، سبيل 

برامجهم.في الحقاً الكثافة عالية بطريقة التقنيات هذه استخدام قبل المناسب بالشكل والركل اللكم تمارين 

المقاومةتدريب

والقوة ، والتضخم ، العضلي ، التحمل على والقدرة والجذع ، المفاصل ثبات لتطوير مفيد المقاومة تدريب تدريبي. برنامج أي في أساسي عنصر هي المقاومة تمارين

وتحسين الجسم ، في الدهون وتقليل الدهون ، من الخالية العضالت كتلة لزيادة فعالة وسيلة المقاومة تمارين تكون أن يمكن ذلك ، إلى باإلضافة والرياضية. والقوة ، 

.)2012Westcott ،؛ 2016al. et Schoenfeld ،؛ 2016Silva-da-Rodrigues & Ciolac ،(الصحية المؤشرات من العديد 
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اتباع  tnessفي المتخصصين على يجب وبالتالي ، ومتقدمة. هادفة المقاومة تدريبات برمجة تكون أن يجب

نموذج يحتوي للتقدم. والمعالم المناسبة التمرين اختيار معايير ذلك في بما محددة ، برنامج إرشادات 

المقاومة تمارين أنواع ذلك في بما التدريب ، مراحل من مرحلة لكل محددة معلمات على العملي التدريب 

الفصل.هذا في الحقاً مناقشتها ستتم والتي المناسبة ، الحادة والمتغيرات المختارة 

-الذاتيالحكم -

-الذاتيةالكفاءة -

-التوتر طول عالقة -

العميلاختيار

اللياقة لمحترفي يكون أن يمكن العميل. التزام ضمان هو التمرين برامج تطوير عند اعتبار أهم إن القول يمكن

 tnessأخصائي يتحمل لذلك ، الرياضي. واألداء الجسم وتكوين عمالئهم صحة على كبير تأثير البدنية 

الشعور على العمالء يساعدوا أن يجب . tnessبروتين االلتزام على العميل تساعد بيئة إنشاء مسؤولية 

هو بالنفس الثقة بها. يستمتعون التي بالتمارين للقيام الذاتي الحكم ملفاتهمعلى الحفاظ مع والكفاءة بالرضا 

يجب بالتمرين ، االلتزام من تزيد التي التغييرات تعزيز أجل من لذا التمرين ، لسلوك الراسخة المحددات أحد 

نموذج في العميل اختيار لقسم األساس هو هذا الذات. على يؤثر الذي السلوك تغيير أسلوب استخدام 

التمرين.

بعض يختار قد البرنامج. في لتضمينها لديه المفضلة التمارين من قليال ًعدداً العميل يختار القسم ، هذا في

مصاعد أو للبطن إضافية تمارين اآلخرون العمالء يختار قد جمالية. ألغراض ألذرعهم القوة تمارين أداء العمالء 

عدد اختيار على العمالء تشجيع البدنية اللياقة محترفي على يجب يكرهون. وما يعجبهم ما حسب الملحقات 

آمن.غير المختار التمرين كان إذا فقط والتدخل لديهم المفضلة التمارين من  )اثنينأو واحد عادة (قليل 

ترطيب

معدالت تقليل هو التهدئة من الهدف الثابتة. الراحة حالة إلى التمرين من سلساً انتقاالً للجسم التهدئة يوفر

المثلى ، الراحة أطوال إلى العضالت وإعادة تدريجياً ، الجسم حرارة درجة وتبريد والتنفس ، القلب ضربات 

األساس.خط من القريبة الجسم أنظمة واستعادة السفلية ، األطراف في الدم تجمع ومنع 

يجب الكارديو ، تمارين تنفيذ عند التهدئة. لعملية اختيارياً عنصراً الخفيفة التنفسية القلبية التمارين تعتبر

القلبي التبريد يستمر ما عادة ًمريحة. بخطى يمشي حتى تدريجياً والشدة السرعة تقليل العميل على 

دقائق.10 إلى 5 لمدة التنفسي 

وضعها إلى العضالت إلعادة الثابت والتمدد العضلية اللفافة تقنيات إجراء العميل على يجب االنتهاء ، بمجرد

أو عنها التغاضي يجب وال التهدئة عملية في مهماً عنصراً المرونة تقنيات تعد . التوترطول عالقات الطبيعي 

التمرين ، من التعافي وتعزز العضالت ، وجع ظهور بتأخر المرتبطة التأثيرات تقلل أن يمكن ألنها تخطيها 

.)2015وآخرون ،  )بيرسي(الالحقة التدريب جلسات في األداء لتحسين الجسم وتهيئة 

-
-

-
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الفلسطينية األرض لنموذج االستقرار مستوى

المحتلة

األساسيةالحركة -

رسم- أنماط

-

تطوير  )1(رئيسيين: تعديلين على المحتلة الفلسطينية األرض نموذج في التدريب من األول المستوى يركز

نموذج من المستوى هذا تصميم تم بأكملها. الحركية للسلسلة واالستقرار التنقل  )2(و المناسبة الحركة أنماط 

ذلك. تلي التي التدريب من األعلى المستويات لمتطلبات الجسم إلعداد أيضاً المحتلة الفلسطينية األراضي 

تقليل مع التمرين ببرنامج االلتزام وتعزيز التكثيف غرس في للمساعدة المبتدئين لجميع حاسمة الفترة هذه 

من اإلصابة. أو اإلرهاق إلى النهاية في تؤدي قد التي العالية التدريب شدة في له يتعرض الذي اإلجهاد 

عالية درجة على للحفاظ والقوة القوة تدريب على تركز فترات بعد المستوى هذا إلى الرجوع أيضاً الضروري 

والمفصل.األساسي االستقرار من 

-)(ADLاليومية الحياة أنشطة -

كثافة. األكثر التدريب نوبات من والتعافي بنشاط بالراحة للجسم المستوى هذا يسمح ذلك ، إلى باإلضافة

يلي:ما على التثبيت مستوى يركز 

وحركة الورك ، ومفصلة والضغط ، والسحب ، والدفع ، القرفصاء ، المناسبة: الحركة أنماط تطوير ◆

األسطحمتعددة 

القلبومعدات الحرة واألوزان التمرين آلالت السليم واالستخدام األساسية التمرين مهارات اكتساب ◆

العضليالخلل تصحيح ◆

والحوضالفقري العمود وتثبيت األساسية العضالت تنشيط تحسين ◆

والرياضةوالتمارين البدني النشاط أثناء الوضع على والسيطرة والتنسيق التوازن تعزيز ◆

التدريب لمتطلبات والمفاصل واألربطة واألوتار العضالت تحضير طريق عن لألنسجة الزائد الحمل منع ◆

القادمة

والعضليالتنفسي القلبي التحمل على القدرة تحسين ◆

بالتمرينوااللتزام العميل تكثيف تعزيز ◆

التدريب: من واحدة مرحلة من المحتلة الفلسطينية األراضي نموذج في التدريب استقرار مستوى يتكون

التحمل.تدريب األولى ، المرحلة 

التحملتدريب 1 المرحلة
المناسبة ، الحركة أنماط أداء كيفية العمالء لتعليم األولى المرحلة في التحمل على القدرة تدريب تصميم تم

إلى باإلضافة الكلية. الحركة وكفاءة الورك ، ومفصلة والقرفصاء ، والضغط ، والسحب ، الدفع ، ذلك في بما 

التمرين آلالت السليم االستخدام مثل األساسية ، التمرين مهارات اكتساب على األولى المرحلة تركز ذلك ، 

خاص بشكل مهم هذا الرغوة. وبكرات التوازن طرائق مثل التمرين معدات من أخرى وأنواع الحرة واألوزان 

من المرحلة هذه خالل الرياضة. لممارسة الجدد العمالء أو الشرطين غير للعمالء اإلصابة مخاطر لتقليل 

حركة نطاق وتحسين العضلية ، االختالالت تصحيح في عمالئهم التنحيف أخصائيو سيساعد التدريب ، 

6 إلى 2 من التمهيدية الفترة هذه تستغرق قد والطرفية. األساسية المفاصل استقرار وزيادة المفاصل ، 

التقدم يكون أن يجب منظم. تمرين إجراء عند للعميل الخبرة ومستوى البدنية القدرات على اعتماداً أسابيع ، 

الحركة.في وكفاءته قدرته مستوى على بناء ًبالعميل خاصاً المرحلة هذه في 

للتدريباألساسية الحركة أنماط

على يجب عمالئهم. وتعليم لعرض  tnessفي المتخصصين لجميع ضرورة هي األساسية الحركة أنماط

فعالية وزيادة اإلصابة مخاطر لتقليل هذه الحركة ألنماط عمالئهم إتقان من التأكد البدنية اللياقة محترفي 

دمج إمكانية من الرغم على هذه ، الحركة أنماط من األقل على واحداً التمارين معظم تتضمن التمرين. 

واحد:تمرين في المتعددة الحركة أنماط 

القرفصاء1.

الوركمفصل 2.

االقتراحاتسحب 3.

الدفعحركات 4.

-
-



الضغط5.

القطاراتمتعددة حركة 6.

سكوات

طفل ، حذاء ربط في للمساعدة انخفاض على الحصول أو الخارج ، في ما شيء التقاط تحاول كنت سواء

في  )21-8الشكل (القرفصاء حركة نمط استخدام فسيتم الكرسي ، من والوقوف الجلوس مجرد أو 

.)(ADLاليومية الحياة أنشطة الوقت. طوال الحاالت من العديد 

القرفصاءالحديد 21-8 الشكل
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الكاحلين (المصابة المفاصل من العديد وجود بسبب  )النقاطمتعدد (مركب حركة نمط أ هو القرفصاء

من العديد له القرفصاء فإن لذلك ، ونتيجة المستخدمة. العضالت من الكبيرة والكمية  )والوركينوالركبتين 

الرباعية الفخذ عضالت وقوة والقوة ، والتضخم ، العضلي ، التحمل على القدرة تحسين مثل الفوائد ، 

وتنوعاته القرفصاء يكون أن يجب . )2010شوينفيلد ، 2012 ؛ وآخرون ، كالرك (الكبيرة األلوية وعضالت 

القرفصاء تقنية أن إلى الدراسات تشير ذلك ، على عالوة التمرين. برامج من العديد في أساسياً عنصراً 

. )2003وآخرون ، فراي 2018 ؛ وآخرون ، كومفورت (والظهر الركبتين إصابة مخاطر لتقليل ضرورية المناسبة 

الجدول (لعمالئهم القرفصاء حركة نمط تعليم في ومهذبين أكفاء المحترفون يكون أن يجب النحو ، هذا على 

4-21(.

متعدد (مركب حركة نمط -

)النقاط
-

القرفصاء21-4 الجدول

وصففئة

الساقوعضالت الركبة ، أوتار األلوية ، مجمع الرباعية ، العضلةالعضليالجهاز

األساسيالمفصل

أجراءات

والوركوالركبة الكاحل وتمديد إخراج

الساللموتسلق منها ، وأخرج السيارة إلى وادخل للوقوف ، اجلسيوميةأمثلة

والخطوات الساق ، على الضغط العلوي ، القرفصاء األمامي ، القرفصاء الخلفي ، القرفصاءالتمرينعلى أمثلة

المنبثقة

يلي:ما الصحيحة القرفصاء تقنيات تتضمن

والكاحلالقدم انقالب في اإلفراط وتجنب لألمام مستقيمة القدمين إبقاء ◆

أروح باسم المعروف (الداخل إلى باالنحناء للركبتين تسمح ال والثالثة ؛ الثانية األصابع فوق الركبتين تتبع ◆

)الركبة
المحايدالفقري والعمود الحوض ضمان ◆

توزيعاً يوفر مما متوازية ، والساق الجذع زوايا على الحفاظ والوركين. الكاحلين من القدر بنفس يخرج ◆

والوركينوالركبتين الكاحلين بين للوزن متساوياً 

محايدوضع في والكتفين الرأس على الحفاظ ◆

الوركمفصل

الحياة أنشطة في دمجها يتم التي الحركات من العديد أثناء الورك مفصل استخدام سيتم القرفصاء ، مثل

.)21-5الجدول (السراويل ارتداء في يتمثل بسيط فعل أو المنزلية األعمال أو البستنة مثل اليومية 

الوركمفصل 21-5 الجدول

وصففئة

البطنوأوتار الظهر ، أسفل األلوية ، مجمع الركبة ، أوتارالعضليالجهاز

التمديدو  exionالوركاألساسيةالمشتركة اإلجراءات

بصندوق واإلمساك أسفل ، إلى يدك ومد البنطال ، الرتداء االنحناءيوميةأمثلة

والبستنةوالتنظيف ، الخارج ، من 

الجيد ، والصباح الظهر ، وتمديدات الروماني ، المميت الرفع تمرينالتمرينعلى أمثلة

األولمبيةاألثقال ورفع الجرس ، وتقلبات  -
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عبر نسبياً قليلة بحركة الوقوف وضع من وتمديده الورك بإخراج القيام الفرد من الورك مفصل يتطلب

2012 ، (الثابتة األرجل ذات المميتة الرفعة أو  )21-9الشكل (الجرس تأرجح مثل الكاحلين ، أو الركبتين 

Marshall & McGill( . من صعب هذا فإن ذلك ، ومع الوركين. من الحركة معظم تأتيspinal exion ، 

األحدب.وضعية باسم أيضاً المعروف ، حدابإلىالفقري العمود تقريب يتضمن والذي 

-حداب  /حداب-

Kettlebellأرجوحة 21-9 الشكل

وهي الورك ، ومفصلة القرفصاء حركة نمط بين ملحوظة اختالفات هناك أن إال التشابه ، من الرغم على

الكاحل ظهر شد من مزيداً القرفصاء نمط يتطلب والورك. والركبة الكاحل بحركات خاص بشكل مرتبطة 

الورك توسيع زيادة الورك مفصل يتطلب حين في وتمديدها ، الركبة وإخراج القدمين أخمص وتثبيت 

.)ناعمثني للركبتين سيكون (نسبياً ثابتة ركب مع وتمديده 

عضالت لتقوية مفيداً الورك مفصل يكون أن يمكن محددة ، عظمية قيود من يعاني ال العميل أن طالما

إلى باإلضافة  )األلويةومجمع المنتصب الفقري العمود (الخلفية والنواة  )البطنيالمستقيم (األمامي اللب 

.)الركبةأوتار (الخلفية الساق عضالت 

الحركةسحب

برمجة أوضاع جميع لتحسين استخدامه ويمكن الرفع في مهماً تنوعاً السحب يعد األخرى ، الحركات مثل

أخصائي يدمج أن يجب . )21-6الجدول (والطاقة والقوة ، والتضخم ، العضلي ، التحمل أجل من التمرين 

يمكن ذلك ، على عالوة والخلفية. األمامية العضالت بين التوازن لتعزيز تمرين برنامج في الشد تمارين الشد 

المستديرتين الكتفين مثل المعيبة ، المواقف تصحيح في الجسم من العلوي للجزء الشد تمارين تساعد أن 

.)2016وآخرون ، باي (األمام إلى والرأس 

21-6الجدول الحركة أنماط سحب

وصففئة

الكبيرة ، المدورة العضلة العريضة ، العضدية الجسم: من العلوي الجزءالعضليالجهاز

الخلفيةوالدالية العضدية ، الرأسين ذات العضلة المنحرفة ، شبه المعينية ، 

متراكزمفصل

أجراءات

للكتفاألفقي اإلبعاد الكتف ، تمديد الكتفي ، االنكماش الكتفين:

الكوعإكسون األسلحة:

األوراقوكشط األشياء ، وتسلق األبواب ، فتحيوميةأمثلة

يمارس

أمثلة

والكوبراالصفوف ، لألسفل ، السحب تمارين السحب ، تمرين السحب ، تمرين

-
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العضدية الرأسين ذات العضلة ذلك في بما العضالت ، من متنوعة مجموعة السحب حركات تتضمن

وأفعى السحب ، وتنويعات الذقن ، تمارين الشائعة الشد تمارين تشمل الظهر. وعضالت والساعدين 

.)21-10الشكل (التجديف وتنوعات ألسفل ، والسحب الكوبرا ، 

-المؤازرون-

TRXصف 21-10 الشكل

دفعحركة

أمثلة من الجسم. من العلوي بالجزء الدفع حركات معظم ترتبط السحب. لحركات الموازنة هي الدفع حركات

الضغط أو  )21-11الشكل (البدالء مقاعد على الضغط الجسم من العلوي الجزء دفع تتضمن التي التمارين 

مزيجاً الجسم من العلوي الجزء في المركزة المفصل حركات تتضمن الضغط. تمارين أو بالدمبل الصدر على 

المحرك هي الصدر عضالت الكوع. وتمديد للكتف ، األفقي والتقريب الكتف ، وخروج الكتف ، استطالة من 

والدالية العضدية الرؤوس ثالثية العضلة تعمل بينما الجسم ، من العلوي الجزء دفع تمارين لمعظم الرئيسي 

حركات حول التفاصيل من مزيداً 21-7 الجدول يوفر الحركة. نمط أنحاء جميع في المؤازرين مثلاألمامية 

الدفع.

الحديدالبدالء مقاعد على اضغط 21-11 الشكل

الدافعةالحركات أنماط 21-7 الجدول

وصففئة

الرؤوس ثالثية والعضلة األمامية والدالية الكبيرة الصدرية العضلة الجسم: من العلوي الجزءالعضليالجهاز

العضدية

المركزمتحدة

المشتركةاإلجراءات

األفقيوالتقريب الكتفين ، وتقريب الكتفين ، استطالة الكتفين:

الكوعتمديد الذراعين:

اليومي

أمثلة

لفتحهالباب ودفع البقالة عربة دفع

يمارس

أمثلة

الضغط تمرين الصدر ، على الدمبل ضغط البنش ، ضغط تمرين الضغط ، تمرين

قربعن الضغط وتمرين المقعد ، على 

-
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معرفتكامتد -

بحركات قمت لو مما أقوى حافزاً المتناوبة والسحب الدفع تمارين توفر واحد. تمرين في بسالسة دمجها يمكن الفصل ؛ إلى بحاجة والسحب الدفع تمارين أن تفترض ال

آخر.يوم في السحب وحركات ما يوم في الدفع 

الضغط

إلى الوصول أو الرفع مثل أكبر ، بشكل عمودياً توجيهها يتم التي الحركات إلى عادة ًالضغط يشير ذلك ، ومع دفع ؛ حركات أنها على أحياناً الضغط حركات تصنيف يتم

. )21-12الشكل (الكوع تمديد مع جنب إلى جنباً الكتف خروج تتضمن التي الحركات األخص على ولكن الحركات ، من واسعاً نطاقاً الضغط يشمل العامة. النفقات 

بما الكتف ، عضالت على كبير بشكل هذا الحركة نمط يركز أرنولد. وضغط الضغط ، وضغط الكتفين ، وضغط بالدمبل ، الكتفين ضغط تمرين العينة تمارين تتضمن 

الحقاني المفصل صحيح بشكل يثبت أن المدور العضلي الجهاز على يجب ذلك ، إلى باإلضافة . )21-8الجدول (المنحرفة شبه والعضالت الدالية العضلة ذلك في 

(للكتف المناسبة الحركة لضمان معاً المنحرفة شبه والعضالت والدالية ، المدورة ، العضلة تعمل أن يجب وبالتالي ، الحركة. أنماط على الضغط أثناء  )الكتف(العضدي 
والحالة التمرين وعادات العمل وبيئة العمر مثل العوامل ، من العديد بسبب الكتف في وظيفي بخلل األفراد يصاب قد . )2008al.  et Lugo ،الكتف ؛ شفرات 

الضغط حركات أداء على عمالئهم قدرة ضمان  tnessفي المتخصصين على يجب النحو ، هذا على . )2005al.  et Meislin ، ؛ 2008al.  et Burbank ،(الصحية 

األلم.من الخالية الحركة من كاملة مجموعة خالل من بأمان العلوية 

جالسةالكتف ضغط آلة 21-12 الشكل

21-8الجدول الحركة أنماط ضغط

وصففئة

المدورةوالعضلة الرؤوس ، ثالثية العضدية المنحرفة ، شبه الدالية ، العضلةالعضليالجهاز

إكسونكتف الكتفين:المركزةالمشتركة اإلجراءات

الكوعتمديد الذراعين:

المرتفعةالمناطق في األشياء إلى والوصول األعلى في األشياء رفعيوميةأمثلة

بأرنولدالضغط الكتف ، على الضغط الكتفين ، على الضغط بالدمبل ، الكتف ضغطالتمرينعلى أمثلة

قمة ⇧
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األلواحمتعددة الحركة

تبالغ التقليدية  tnessبرامج غالبية فإن ذلك ، ومع والعرضي. واألمامي السهمي الثالثة: الحركة مستويات جميع في الرياضية واألنشطة اليومية الحياة أنشطة تحدث

على فيجب المجاالت ، متعددة والرياضة اليومية الحركة كانت إذا المركزة. القوة إنتاج على األساسي التركيز مع السهمي المستوى في التمارين على التركيز في 

التدريبي البرنامج بين الموجود التشابه زاد كلما آخر ، بمعنى التدريب. نقل تأثير من قدر أقصى لتحقيق األسطح متعددة تمارين دمج الرياضة مجال في المتخصصين 

الحركي التعلم فرص للعمالء يوفر لن السهمي المستوى على فقط التدريب اليومية. واألنشطة بالرياضة المتعلقة األنشطة إلى واالنتقال التأثير زاد الحركة ، وأنماط 

الحركة.مستويات جميع في بفعالية للتحرك 

 2010al.  et ، ؛ 2018al.  et Padua ،(للحركة والعرضية األمامية الطائرات في المتصلة غير السفلية األطراف إصابات من العديد تحدث ذلك ، إلى باإلضافة

Quatman( . ، اإلصابة.احتمالية لتقليل العميل تدريب برنامج في حاسماً عنصراً الحركة مستويات جميع في التمارين من متنوعة مجموعة برمجة تعد لذلك

االستقالليةالطلبات تزايد

والموقف االستقرار تحسين إلى األولى المرحلة برنامج تركيز يتحول التمرين ، معدات من العديد على معتاداً وأصبح األساسية الحركة مرونة العميل يكتسب أن بعد

الحفاظ على أكبر تركيزاً التمرين تدريبات تتطلب أخرى ، بعبارة التمارين. من التحسس على الطلب زيادة طريق عن ذلك تحقيق يتم للعميل. والعميل األساسي 

وأشكال والدمبل الحديد إلى محددة آالت استخدام من العميل تقدم هو الشائع والمثال الخارجي. الحمل زيادة من بدال ًوالتوازن المثالي الوضع في التحكم على 

الحرة.األوزان من أخرى 
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تثبيت العمالء من التقدم من الشكل هذا يتطلب الواحدة. الساق وضعية حتى أو الوقوف وضعية إلى المستقرة الجلوس وضعية من التقدم تمارين يتضمن آخر مثال

العضالت على الطلب زيادة إلى يؤدي هذا فإن وبالتالي ، الوظيفية. الحركة أنماط أداء أثناء  )والكتفينوالوركين والركبتين الكاحلين (الطرفية ومفاصلهم جذعهم 

(التحسس على التدريب عرض تم . )2007Willardson ،  ؛ 2006Anderson & Behm ،  ؛ 2002al.  et Behm ،2010 ، (التمرين أثناء التوازن وآليات األساسية 
2016 ، وآخرون ، ريفا 2018 ؛ وآخرون ، فاسكونسيلوس دي (اإلصابة مخاطر لتقليل التمارين من فعال كشكل البحث في  )فيهالتحكم يمكن ولكن المستقر ، غير 

بالعميل ،خاصاً يكون أن يجب االستقرار عدم مستوى أن مالحظة المهم من . )2004آل ، وآخرون. فيرهاجين 2017 ؛ وآخرون ، ريفيرا 

فترات بين المرحلة هذه خالل العودة أيضاً المهم من سيكون أنه إال المحتلة ، الفلسطينية األراضي نموذج في التدريب من األولى المرحلة هي هذه أن من الرغم على

التكيف يضمن الذي االستقرار من عالية مستويات على والحفاظ المناسب بالتعافي سيسمح وهذا 5. إلى 2 من المراحل في شوهد الذي الكثافة عالي التدريب 

كليهما.أو القوة أو للقوة األمثل 

اختيار أو الحمل ، (والشدة  )التكراراتأو المجموعات (الحجم زيادة طريق عن الحادة المتغيرات في التقدم يمكن الذاتي ، التحفيز على الطلب زيادة إلى باإلضافة

يجب التمارين وصعوبة كثافة أن اعتبارك في تضع أن المهم من المتصور. للمجهود العميل تصنيف على بناء ًالراحة فترات وتقليل  )الحركةمستويات أو التمرين ، 

لياقتهم.ومستوى لعمالئهم الحالية القدرات مع تتناسب تمارين برامج تصميم إلى البدنية اللياقة محترفو يحتاج بالعميل. خاصة تكون أن 

يلي:ما على االستقرار على التحمل تدريب من األولى المرحلة تركز للتلخيص ،

التمرينومهارات المثالية الحركة أنماط تعليم ◆

المفاصلوحركة المرونة زيادة ◆

التقييمنتائج على بناء ًالمحددة العضلية االختالالت تصحيح ◆

والجوهريالمشترك االستقرار زيادة ◆

الهوائيةوالقدرة العضلي التحمل على القدرة تحسين ◆

العاموالتنسيق والتوازن العميق الحس تعزيز ◆

بالتمرينوااللتزام العميل تكثيف تعزيز ◆

األولىللمرحلة االستقرار لتحمل تدريبي برنامج تصميم
في قسم كل تضمين يتم والتبريد. العميل ، اختيار المقاومة ، تدريب المهارات ، تطوير التنشيط ، اإلحماء ، أقسام: عدة اليومية  OPTتمرين برامج تتضمن للتذكير ،

عامال.ً المحدود الوقت يكون عندما خاصة ًالعميل ، تمرين في األقسام جميع تضمين يجب ال أنه الحظ محدد. نفسي أو عصبي أو جسدي تكيف الستنباط التمرين 

وقدراته.واحتياجاته العميل أهداف على بناء ًأهمية األكثر باألقسام يتعلق فيما  tnessمتخصص لتقدير متروك األمر 

االحماءاالستقرار مستوى

ثابت ؛ وتمتد  ، )2(الرغوة ؛ دحرجة مثل الذاتية ، العضلية اللفافة تقنيات  )1(االستقرار تحمل تدريب من األولى المرحلة في المستخدمة المرونة تقنيات تتضمن

االختياري.الديناميكي التمدد  )3(و 

ثانية 30 عن تقل ال لمدة بها واالحتفاظ مؤلمة منطقة كل الستهداف عضلية مجموعات ثالث إلى واحدة مجموعة اختر الذاتية ، العضلية اللفافة تقنيات إجراء عند

الذاتية.العضلية اللفافة تقنيات أداء كيفية حول المعلومات من لمزيد المرونة تدريب مفاهيم من 14 الفصل راجع مثالية. استرخاء استجابة على للحصول 
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استطالة تمارين ثالث إلى واحد إجراء هي التالية الخطوة فإن الذاتية ، العضلية اللفافة تقنيات من االنتهاء بعد

اللفافة تقنيات أثناء ثابت بشكل المستهدفة العضالت نفس تمديد األفضل من الحاالت ، معظم في ثابتة. 

  .2017al ،(الحركة استجابة ونطاق االسترخاء من أكبر قدراً يثير التقنيتين كلتا بين الجمع ألن الذاتية العضلية 

et Fairall 2014 ، ؛al.  et Mohr ؛ Škarabot  ، المهم من الساكن ، التمدد إجراء عند . )2015وآخرون

2016 ،(الحركة نطاق في مثالية زيادات على للحصول ثانية 30 عن تقل ال لمدة الممتدة بالوضعية االحتفاظ 

al.  et Behm 2012 ،  ؛Blazevich & Kay(.

-الفقراتبين االستقرار -

روتين في الديناميكي التمدد إدراج فإن ذلك ، ومع 1 ؛ المرحلة برنامج أثناء اختياري الديناميكي التمديد

؛ 2013Gleeson & Kallerud ،؛   2016al. et Behm ،؛ 2011Chaouachi & Behm ،(واعد أمر المرونة 

، 2018Babault & Opplert( . مع المفصل حركة نطاق زيادة إلى الديناميكية االمتدادات إضافة تؤدي قد

واحدة مجموعة فاختر الديناميكي ، التمدد تضمين اخترت إذا الطاقة. وإخراج القوة عن المحتمل التعبير زيادة 

15.إلى 10 من تكرار نطاق باستخدام ديناميكية امتدادات 10 إلى 3 من 

سبيل على أيضاً. اختياري التنفسية القلبية التمارين تضمين فإن الديناميكي ، التمدد غرار على

إضافة فإن الديناميكية ، االمتدادات من دائرة يبرمج الطبيعي العالج أخصائي كان إذا المثال ، 

ضرورية.ليست التنفسي والجهاز القلب تمارين 

حرج-

 )1(االستقرار لتحقيق التحمل تدريب برنامج من األولى المرحلة في المستخدمة المرونة تقنيات تتضمن
االختياري.الديناميكي التمديد  )3(و الساكن التمدد  )2(و الذاتي العضلي العضل تقنيات 

النشاط مفرطة أنها تحديد تم التي المناطق على الثابت والتمدد الذاتية العضلية اللفافة تقنيات تركز أن يجب

التقييم.عملية أثناء 

االستقرارمستوى تنشيط

تمارين على االستقرار على التحمل تدريب من األولى المرحلة في المستخدمة التنشيط تقنيات تشتمل

التي التمارين اختيار المهم من 1 ، المرحلة لبرنامج األساسية التمارين اختيار عند توازن. وتمارين أساسية 

العضالت األول المقام في التمارين هذه تستهدف . الفقراتبين االستقرار واألساسي االستقرار على تؤكد 

راجع (الحاجز والحجاب المستعرضة ، والبطنية والمولتيدوس ، الدوارة ، العضلة مثل المحلية ، األساسية 

تركز أن يجب ذلك ، لتحقيق . )المحليةاألساسية العضالت لمراجعة األساسي التدريب مفاهيم 16 الفصل 

التكرار وتيرة استخدام أو القياس متساوية تقلصات على التدريب من المرحلة هذه في األساسية التمارين 

التكرار سرعة على مثال التمرين. طبيعة على اعتماداً الفقري ، للعمود صغيرة حركة على تنطوي التي البطيئة 

متحدة تقلص الثانية 1-؛ ثانية2 لمدة القياس متساوي عقد ؛ الثانيالالمركزي الفعل 4- (1 -1-2-4هوالبطيء 

حجم يكون أن يجب 20. الفصل في التكرار إليقاع مراجعة تقديم يتم . )ثانيالقياس متساوي عقد 1- ؛ المركز

العضالت تنشيط هو الهدف ألن نسبياً منخفضاً التدريب من المرحلة هذه في األساسية التمارين وشدة 

تمارين أربعة إلى واحد بين من اختر كثافة. أكثر تمرين ممارسة قبل استنفادها ، مقابل المحلية ، األساسية 

منخفض حجم استخدام يساعد مجموعات. ثالث إلى واحدة ومجموعة 20 إلى 12 من تكرار نطاق مع أساسية 

إجهاد في التسبب دون العمل من لمزيد الجسم وإعداد العضالت تنشيط تعزيز في األساسية التمارين من 

له.داعي ال إجهاد أو عضلي 

تدريبيةنصيحة -

صغيرة حركة الفقرات بين واالستقرار األساسي التثبيت على تؤكد التي األساسية التمارين تتضمن ما عادة ً

الكوبرا الكرة ، جسر  ، oorجسر المسيرة ،  )الحصرال المثال سبيل على (األمثلة تشمل الفقري. للعمود 

والحشرات  ، press Pallofالطيور ، كلب الخشبي ، اللوح الخشبي ، اللوح الكوبرا ، كرة لألرض ، المعرضة 

الميتة.

-
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ومعايير للبرنامج ، محددة إرشادات اتباع البدنية اللياقة محترفي على يجب وتقدمية. منهجية التوازن على التدريب تمارين تكون أن يجب األساسي ، التدريب غرار على

خلق خالل من االستقرار من بحده باستمرار العميل وعي زيادة هو التوازن على التدريب من الرئيسي الهدف التفصيلية. البرنامج ومتغيرات المناسبة ، التمرين اختيار 

من ويزيد التمرين فعالية من يقلل مما للتمرين ، السليم غير والتنفيذ الحركة تعويضات إلى الصحيح التقدم اتباع عدم يؤدي قد للرقابة. الخاضع االستقرار عدم من حالة 

اإلصابة.خطر 

التوازن تمارين تصميم تم المتوازنة. الساق لمفصل صغيرة حركة البداية في التمارين تتضمن أن يجب األولى ، المرحلة تمارين برنامج في التوازن تمارين إدخال عند

تمارين أربعة إلى واحد تمرين بين من اختر األساسي ، التدريب مثل المفصل. ثبات لزيادة  )التلقائية(المفاصل استقرار تقلصات لتحسين الدخول مستوى على 

مجموعات.ثالث إلى واحدة ومجموعة البطيء التكرار إيقاع باستخدام  )ساقكل على تكرارات 10 إلى 6 (20 إلى 12 من تكرار مدى مع أساسية 

تدريبيةنصيحة -

والتوازن الترادفي ، الموقف يلي: ما  )الحصرال المثال سبيل على (األولى المرحلة لبرنامج مثالية وهي الساق لمفصل صغيرة حركة على تنطوي التي التوازن تمارين تتضمن

طاحونة الساق ، أحادية والساق الذراع حركة الساق ، أحادي والقطع الرفع الخارجي ، الدوران و واحدة ، بساق الورك وداخل واحدة ، بساق التوازن إلى والوصول واحدة ، بساق 

التحفيز لتوفير  )التمايللوح أو الرغوة وسادة أو التوازن قرص مثل (توازن طريقة استخدام التوازن تمارين تتطلب ال واحدة. بساق والقبض والرمي الساق ، أحادية الهواء 

تقدماً.األكثر للعمالء للتطبيق قابال ًخياراً األساليب هذه تكون أن يمكن ذلك ، ومع الكافي. 

االستقرارمستوى مهارات تنمية

معدات استخدام وكيفية األساسية الحركة ألنماط تعليمات تقديم أو  SAQو  plyometricتمارين برمجة إما اللياقة ألخصائي يمكن المهارات ، تنمية قسم خالل

.tnessمتخصص لتقدير ويخضع للعميل واللياقة المهارة مستوى على االختيار هذا يعتمد التمرين. 

أن يجب  ، plyometricتمارين تقديم عند اختيارية. التمارين هذه فإن ذلك ، ومع بأمان ؛  SAQو  plyometricتمارين أداء المتواضعة الخبرة ذوي للعمالء يمكن

ثوان.ٍ 5 إلى 3 لمدة الهبوط بوضعية يحتفظوا أن يجب العميل ، يهبط عندما أفضل. بشكل الحركة نمط لتعلم  )أقلسعة (صغيرة قفزات البداية في الحركات تتضمن 

 plyometricتمارين وثالثة تمرين بين من اختر التالية. القفزة تنفيذ قبل الخاطئة المواقف لتصحيح ضرورية تعديالت أي إجراء العميل على يجب الوقت ، هذا خالل 

مجموعات.ثالث إلى واحدة مجموعة وأداء ثمانية إلى خمسة من تكرار نطاق مع 

تدريبيةنصيحة -

مع لألسفل القفز التثبيت ، مع الصندوق قفزة التثبيت ، مع القرفصاء قفزة يلي: ما  )الحصرال المثال سبيل على (البروتوكول هذا تستخدم التي التمارين تتضمن

التثبيت.مع األسطح متعدد والقفز التثبيت ، 

المناسبة التدريبات مطابقة على قادراً المحترف كان كلما العميل. ومستوى البدنية القدرات على  SAQتمارين ونجاح سالمة تعتمد  ، plyometricتدريب مثل

مثل  ، SAQتمارين وثالثة واحد تمرين بين من اختر اإلصابة. مخاطر لتقليل دقيقة بتقنية التمارين جميع إجراء يجب وفعالية. أماناً أكثر البرنامج كان العميل ، لقدرات 

مجموعات.ثالث إلى واحدة مجموعة وأداء ثالثة إلى واحد من التكرار نطاق مع المخروطية ، والتدريبات السلم تدريبات 

تدريبيةنصيحة -

وداخل شو ، وجانب إضافيان ، ومدخالن إضافية ، واحدة تدريبات مثل السرعة ، سلم تدريبات يلي: ما  )الحصرال المثال سبيل على (البروتوكول هذا تستخدم التي التدريبات أمثلة تتضمن

أيضاً.مناسبة األيسر المثقاب المعدل ، الصندوقي المثقاب الصندوقي ، المثقاب  ، Tالمثقاب 5-10-5 ، المثقاب مثل المخروطية ، التدريبات شو. وعلي ومتعرج ، وخارج ، داخل 
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االستقرارمستوى مقاومة تدريب

تمت التي الحركة أنماط تحسين على األولى المرحلة في المستخدمة المقاومة تدريب تقنيات تركز أن يجب

في التحكم زيادة إلى المرحلة هذه في المقاومة تدريب يهدف أن يجب ذلك ، إلى باإلضافة مسبقاً. مناقشتها 

يتطلب عام. بشكل العضلي التحمل على والقدرة والمحيطية ، األساسية المفاصل واستقرار والتنقل الوضع ، 

تدريجي.بشكل مستقرة غير ولكنها مضبوطة بيئة في إجراؤها يتم التي القوة تدريب تمارين استخدام ذلك 

-العضليةالعصبية الكفاءة -

بطيئة تكرار بوتيرة تكراراً 20 إلى 12 من مجموعات ثالث إلى واحدة مجموعة أداء الحادة المتغيرات تتضمن

4 (1 -1-2-4المقاومةتدريب أثناء البطيء التكرار وتيرة على مثال والتوازن ، القلب تمارين مثل تمرين. لكل 

متساوي عقد ؛ المركزمتحدة تقلص الثانية 1-؛ ثانية2 لمدة القياس متساوي عقد ؛ األطوارغريب عمل ثواني 

واألوتار العضالت تحضير هو األولى المرحلة في المقاومة تمارين من الهدف . )واحدةثانية لمدة القياس 

المحتلة الفلسطينية األرض نموذج في الحقاً المستخدمة العالية لألحمال مناسب بشكل والمفاصل واألربطة 

.العضليالعصبي االنتعاش والعضلي ، والتحمل للمفاصل ، المثالي االستقرار وتعزيز 

تدريبيةنصيحة -

والمفصلية األساسية بمثبتاتهم وضعهم دعم العمالء من االستقرار على تركز التي المقاومة تمارين تتطلب

أوالمقعد مثل الفني ، الدعم على االعتماد مقابل 

الرصيدتمارين.
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المحتلةالفلسطينية األراضي نموذج قوة مستوى

األرض نموذج يؤكد القوة ، أنواع من العديد هناك أن حين في للقوة. الرئيسي التكيف على المحتلة الفلسطينية األرض نموذج في التدريب من الثاني المستوى يركز

على الواقع الضغط مقدار زيادة مع االستقرار على للحفاظ مصمم إنه القصوى. والقوة العضلية ، والتنمية التحمل ، قوة في التحسينات على المحتلة الفلسطينية 

الحرارية السعرات إنفاق زيادة في يرغب شخص ألي التثبيت من ضرورياً تقدماً هذه التدريب فترة تعتبر العمل. على وقدرتها وقوتها العضالت حجم لزيادة الجسم 

يلي:ما على التدريب قوة مستوى يركز العظام. في المعادن وكثافة العضالت وقوة العضالت وحجم 

الحركةمن أكبر نطاقات خالل من الثقيلة ، األحمال تحت الفقري والعمود الحوض استقرار على األساسية العضالت قدرة زيادة ◆

والمفاصلواألربطة واألوتار للعضالت الحاملة القدرة زيادة ◆

التدريبحجم زيادة ◆

في الخلوية التغيرات على للحث للجلوكوز الحالة الطاقة وأنظمة  )PC)-ATPالفوسفوكرياتين على ضرائب فرض طريق عن الغذائي التمثيل على الطلب زيادة ◆

العضالت

)قوةأقصى (الخارجي الحمل على للتغلب الحركية الوحدات من المزيد توظيف زيادة ◆

تطوير على للتدريب الثالثة والمرحلة التحمل ، تدريب من الثانية المرحلة مراحل: ثالث من المحتلة الفلسطينية األرض نموذج في للتدريب القوة مستوى يتكون

القصوى.القوة تدريب من الرابعة والمرحلة العضالت ، 

التدريبالتحمل القوة 2 المرحلة
من المرحلة لهذه الفريد الجانب يتمثل والقوة. والتضخم ، التحمل ، على القدرة زيادة يعزز الذي التدريب من هجين شكل هو التحمل تدريب من الثانية المرحلة

مع التثبيت على يركز بتمرين مباشرة  ء)البدالمقاعد على الضغط مثل (القوة على تركيزاً أكثر تمرين اتباع يتم حيث شاملة تقنيات استخدام تستلزم أنها في التدريب 

إنشاء يمكن منهما. االنتهاء يتم تمرينان بالفعل هناك إجراؤها ، يتم التي التمارين من مجموعة لكل وبالتالي ، . )-فوق )الدفعمثل (مماثلة حيوية ميكانيكية حركات 

التدريب.من المرحلة هذه في الحجم من كبيرة كميات 

(والشدة  ، )ممثلينأو مجموعات (والحجم  ، )االستقرارعدم (التحفيزي الطلب زيادة طريق عن 2 للمرحلة الحادة المتغيرات في التقدم يمكن 1 ، المرحلة غرار على
اعتماداً التدريب ، من المرحلة هذه في أسابيع 6 إلى 2 بين ما قضاء للعمالء يمكن الراحة. فترات تقليل خالل ومن  )الحركةمستويات أو التمرين ، واختيار الحمل ، 

التدريب.وجدول لياقتهم ومستوى أهدافهم على 

العضالتتطوير تدريب 3 المرحلة
التي الخلوية التغييرات لفرض الحجم من عالية مستويات على التركيز مع للعضالت ، نمو أقصى لتكييف محدداً 3 المرحلة في العضالت تطوير تدريب يعد

العضالت.حجم في عامة زيادة إلى تؤدي 

هذه في العميل سيبقى وشدته. البرنامج حجم زيادة في التدريب اختصاصي سيرغب األول ، المقام في تضخم هو التدريب من المرحلة هذه من الهدف ألن نظراً

5.أو 4 المرحلة إلى التقدم أو 2 أو 1 المرحلة إلى العودة قبل أسابيع 6 إلى 2 من تتراوح لمدة التدريب من المرحلة هذه في عام بشكل الفئة 

العديد لتحقيق 3 المرحلة استخدام يمكن ذلك ، ومع اختيارية. المرحلة هذه فإن وبالتالي التحمل ، رياضيي مثل العضالت ، تضخم زيادة في العمالء بعض يرغب ال قد

يحد أن يمكن المثال ، سبيل على والالهوائية. الهوائية الطاقة أنظمة على الضغط لزيادة الحادة بالمتغيرات التالعب يمكن ألنه التضخم تتجاوز التي األهداف من 

التنفسي.والجهاز القلب وتكييف الوزن لفقدان مثالي أمر وهو الغذائي ، التمثيل ناحية من تطلباً أكثر التمرين يصبح وبالتالي الراحة ، فترات من 3 المرحلة برنامج 
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تدريبقوة أقصى 4 المرحلة
بالتدريج الثقيلة األحمال رفع المتمرن من 4 المرحلة تتطلب آخر ، بمعنى الجسم. أنسجة على الواقع الحمل زيادة على القصوى القوة تدريب من 4 المرحلة تركز

القوة.إنتاج ومعدل الحركية الوحدات من المزيد تجنيد تحسين على القصوى الكثافة تعمل شدة. بأقصى أو من بالقرب 

نظراً 5. المرحلة في المستخدم القوة تدريب فوائد زيادة في يساعد القصوى القوة تدريب أن أيضاً ثبت فقد العمالء ، لبعض اختيارية مرحلة ذلك اعتبار يمكن بينما

يتم التي المجموعات وعدد  )الحمل(الشدة زيادة تريد سوف  tnessمحترف فإن األول ، المقام في القصوى القوة هو التدريب من المرحلة هذه من الهدف ألن 

االستعادة ضمان في للمساعدة الزيادة إلى الراحة فترات تحتاج أن المحتمل ومن التكرار ، نطاقات ستنخفض أثقل ، بأحمال العميل يتدرب بينما تمرين. لكل إجراؤها 

أو السابقة المراحل إلى التدوير إعادة قبل أسابيع 6 إلى 2 من تتراوح لمدة التدريب من المرحلة هذه في عام بشكل الفئة هذه في العميل سيبقى . ATPلـ الكاملة 

القوة.تكيفات درجات أقصى على للحصول يسعون ال قد العمالء بعض ألن اختيارية المرحلة هذه 5. المرحلة إلى التقدم 

القوةمستوى برامج تصميم
وستكون حدة ، أكثر الحادة التدريب متغيرات ستكون ذلك ، ومع 1 ؛ المرحلة مثل التمرين قالب نفس  OPTنموذج من 4 إلى 2 من المراحل تستخدم

تقدماً.أكثر التمرين اختيارات 

القوةمستوى على تدفئة

الديناميكي التمدد  )3(و النشط ؛ التمدد  )2(الرغوة ؛ دحرجة مثل الذاتية ، العضلية اللفافة تقنيات  )1(4 إلى 2 من المراحل في المستخدمة المرونة تقنيات تتضمن

30 عن تقل ال لمدة مؤلمة منطقة كل في واستمر الستهدافها ، عضلية مجموعات ثالث إلى واحدة مجموعة اختر الذاتية ، العضلية اللفافة تقنيات أداء عند االختياري. 

نشطة. إطالة تمارين ثالث إلى واحد إجراء هي التالية الخطوة فإن الذاتية ، العضلية اللفافة تقنيات من االنتهاء بعد مثالية. استرخاء استجابة على للحصول ثانية 

فاختر الديناميكي ، التمدد تضمين اخترت إذا فقط. ثانيتين إلى ثانية لمدة الممتدة بالوضعية االحتفاظ يتم حيث تكرار مرات 10 إلى 5 من النشطة التمديدات تتطلب 

15.إلى 10 من تكرار نطاق باستخدام ديناميكية امتدادات 10 إلى 3 من واحدة مجموعة 

الشدة تكون أن يجب التنفسي ، والجهاز القلب تمارين تضمين حالة في العميل. إلحماء اختيارياً مكوناً التنفسي القلبي التمرين يعد األولى ، المرحلة غرار على

دقائق.10 و 5 بين ما وتستمر ما حد إلى منخفضة 

مساعدرمز -

تقدم يتم 4 ، إلى 2 من المراحل في ذلك ، ومع االختياري. الديناميكي والتمدد الساكن ، والتمدد الذاتية ، العضلية اللفافة تقنيات األولى المرحلة في المرونة روتين يتضمن

االختياري.الديناميكي والتمدد النشط ، والتمدد الذاتي ، العضلي العضل تقنيات المرونة تقنيات وتشمل المرونة ، روتين 

القوةمستوى تنشيط

التدريبات تكون أن يجب ذلك ، ومع توازن. وتمارين أساسية تمارين على 4 إلى 2 من المراحل في المستخدمة التنشيط تقنيات تشتمل 1 ، المرحلة غرار على

نطاق عبر الفقري للعمود المركز ومتحدة ديناميكية أكثر حركات األساسية التمارين تتضمن أن يجب ذلك ، لتحقيق سابقاً. المستخدمة لتلك تقدماً مثالي بشكل 

نطاق باستخدام أساسية ، تمارين أربعة إلى واحد بين من اختر قليال.ً أسرع بوتيرة الجذع وتدوير وتمديد خروج التمارين هذه تتضمن آخر ، بمعنى الحركة. من كامل 

المعتدلة.التكرار وتيرة باستخدام مجموعات أربع إلى مجموعتين ومن 12 إلى 8 من التكرار 
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القياس متساوي تعليق ؛ المركزمتحدة انكماش ثاني 2-؛ ثانية0 لمدة القياس متساوي تعليق ؛ األطوارغريب عمل ثانية 2 (0 -2-0-2المعتدلة التكرار وتيرة على مثال

.)ثانية0 لمدة 

المرحلة في المستخدمة األساسية التمارين تضمين في التصرف حرية لديه التدريب اختصاصي أن إال المراحل ، هذه في تقدماً أكثر تمارين بدمج يوصى أنه حين في

الفقرات.بين االستقرار لتحسين إضافي عمل إلى العميل حاجة مثل ومناسبة ، مهمة أنها اعتبر إذا 1 ، 

تدريبيةنصيحة -

وتمارين الجرش ، تمارين  )الحصرال المثال سبيل على (التدريب من المستوى لهذا المناسب الفقري العمود وتدوير وتمديد إكثار على تنطوي التي األساسية التدريبات تشمل

الكابالت.وقطع الكابالت ، ورفع الكابالت ، ودوران والركبتين ، العكسي ، والكرش الظهر ، وتمديدات البطن ، 

الحركات تتطلب الحركة. من كامل نطاق خالل من التوازن ، لساق المركز ومتحدة المركز متحدة ديناميكية حركة تضمين في التوازن تمارين في التالي التقدم يتمثل

اختر تمرين. لكل العصبي والطلب السرعة تقدم أيضاً يتم للحركة. النهائي النطاق في القياس متساوي استقرار مع للحركة ، المتوسط   المدى في ديناميكياً تحكماً 

ذلك ، ومع مجموعات. أربع إلى مجموعتين ومن معتدلة تكرار وتيرة باستخدام 12 إلى 8 من التكرار نطاق باستخدام توازن تمارين أربعة إلى واحد تمرين بين من 

إضافي عمل إلى يحتاج الذي العميل مثل ومناسبة ، مهمة اعتبرت إذا 1 ، المرحلة في المستخدمة التوازن تمارين لتضمين تقديرية بسلطة  tnessأخصائي يتمتع 

واحدة.ساق في والتحكم السليم السفلي الطرف محاذاة على للحفاظ 

تدريبيةنصيحة -

الرومانية المميتة والرافعة واحدة ، بساق القرفصاء ومالمس واحدة ، بساق القرفصاء  )الحصرال المثال سبيل على (البروتوكول هذا تتبع التي النموذجية التوازن تمارين تتضمن

التوازن.لتحقيق األسطح متعدد واالندفاع التوازن ، لتحقيق األسطح متعدد والتصعيد الساق ، أحادية 

القوةمستوى مهارات تطوير

رفع تدريبات مثل التمارين ، من بديلة ألشكال تعليمات تقديم أو  SAQو  plyometricتمارين برمجة إما اختيار الرياضة لمحترفي يمكن المهارات ، تنمية قسم خالل

العميل.وأهداف المهنية خبرة على يعتمد االختيار هذا النفس. عن الدفاع فنون تدريبات أو األثقال رفع أو األولمبية األثقال 

التمارين هذه تنفيذ يتم الديناميكية. والحركة السعة من بمزيد قفزات وتتضمن 1 المرحلة من تقدماً التمارين تكون أن يجب  ، plyometricتدريب تنفيذ حالة في

سيبدأ بل ثوان ٍ، 5 إلى 3 لمدة الهبوط بوضعية العميل يحتفظ لن آخر ، بمعنى التمرين. إعادة قبل األرض على نسبياً قصيرة زمنية فترة تقضي حيث متكرر ، بشكل 

مجموعات.أربع إلى مجموعتين بأداء وقم 12 إلى 8 من تكرار مدى مع  plyometricتمارين وأربعة واحد بين من اختر الهبوط. عند أخرى قفزة ذلك من بدال ً

كان إذا سيما ال مهمة ، اعتبرت إذا 1 ، المرحلة في المستخدمة  plyometricتمارين استبدال أو لتضمين تقديرية بسلطة  tnessأخصائي يتمتع ذلك ، ومع

الممارسة.من مزيد إلى ويحتاج  plyometricتدريب من تقدماً أكثر أشكال أداء في صعوبة يواجه العميل 

الفلسطينية األرض نموذج قوة مستوى أثناء اختيارية  SAQتمارين تعتبر العميل. وأهداف البدنية القدرات على  SAQتمارين تعتمد  ، plyometricتدريب مثل

الالهوائي.والتكييف والتنسيق الفعل رد ووقت السرعة تحسين إلى يسعون الذين ألولئك للتمرين قيمّة طريقة تكون أن يمكن ولكنها المحتلة ، 
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تدريبيةنصيحة -

الحركية.والركالت المؤخرة ، والركالت الثنية ، والقفزات القرفصاء ، قفزات  )الحصرال المثال سبيل على (البروتوكول هذا تتبع التي البليومتريك تمارين أمثلة تشمل

وأداء خمسة إلى ثالثة من تكرار نطاق مع  SAQتمارين أربعة إلى واحد تمرين بين من اختر اإلصابة. مخاطر لتقليل دقيقة بتقنية التمارين جميع إجراء يجب

مجموعات.أربع إلى مجموعتين 

القوةمستوى على المقاومة تدريب

محدد.فيزيائي تكيف الستنباط محددة مقاومة تدريب بروتوكوالت لها المحتلة الفلسطينية األرض لنموذج القوة مستوى ضمن مرحلة كل

المقاومةعلى التدريب بروتوكول من الثانية المرحلة

التضخم على يركز الذي والتدريب 1 المرحلة في إجراؤه يتم الذي االستقرار على يركز الذي التدريب بين جسراً اعتبارها ويمكن التدريب من هجين شكل هي 2 المرحلة

على يركز تمرين مباشرة يتبعه تدريبي تمرين - تقليدية قوة األول التمرين يكون حيث فائقة مجموعات استخدام 2 المرحلة تتطلب 3. المرحلة في المستخدم العضلي 

تمرين مباشرة يليه للصدر ، القوة على يركز تقليدي تمرين وهو التقليدي ، البنش ضغط تمرين أداء للعميل يمكن المثال ، سبيل على الجسم. من الجزء لنفس الثبات 

يمكن التي الشائعة الفائقة المجموعات 21-10 الجدول يسرد التحمل. قدرة والعضالت. واالستقرار الوضع في التحكم على أكبر بشكل يركز تمرين وهو الضغط ، 

بنطاق الجسم أجزاء من جزء لكل فائقتين مجموعتين أو واحدة مجموعة بين من اختر تقريباً. لها حدود ال االحتماالت لكن التدريب ، من النمط هذا باستخدام إجراؤها 

التمرين وسيشمل اإليقاع ، 0 -2-0-2معتدلباستخدام الفائقة المجموعة في األول التمرين إجراء سيتم مجموعات. أربع إلى مجموعتين ومن 12 إلى 8 من تكرار 

التكرار.وتيرة 1 -1-2-4بطيئاً الثاني 

الفائقةالمجموعات 2 المرحلة مثال 21-10 الجدول

القوةعلى التركيز

يمارس

االستقرارعلى يركز تمرين

ارفعمقعدعلى اضغط

واحدةبساق الكابل مكبسالصدرضغط آلة

الوقوفوضع في ألعلى منسدلة قائمةألسفلالسحب آلة

الوقوفكابل صفالجهازكابل صف

القيعانالوقوفالكتفضغط آلة

kettlebellالصحافة

جالساًالدمبل

الكتفعلى الضغط

بساق الدمبل باستخدام الكتفين ضغط تمرين

واحدة

واحدةساق على القرفصاءالقرفصاءالحديد

واحدةبساق الرومانية المميتة الرفعةالرومانيةالمميتة الرفعة

الواحدةالساق ربلة رفعالعجلرفع آلة
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المقاومةعلى التدريب بروتوكول من 3 المرحلة

مثل الشائعة ، األهداف مع تتوافق التي الفوائد من العديد له المرحلة هذه في التدريب فإن ذلك ، ومع العضلي ؛ النمو لتكييف محدد 3 للمرحلة المقاومة تدريب

من النوع هذا من االستفادة الغذائي والتمثيل الوزن إدارة في وتحسينات أكبر عضلية كتلة على للحصول يسعون الذين للعمالء يمكن الجسم. تكوين في التحسينات 

نظراً . )2017al.  et Cava ،(الدهون من الخالية العضالت كتلة على للحفاظ للعميل الوزن فقدان رحلة خالل مهماً بروتوكوالً المقاومة تدريب يعد الواقع ، في التدريب. 

ست إلى ثالث بين من اختر وشدته. البرنامج حجم زيادة في التدريب اختصاصي سيرغب األول ، المقام في تضخم هو التدريب من المرحلة هذه من الهدف ألن 

اختيار بخيار  tnessاختصاصيو يتمتع ذلك ، ومع الجسم. من جزء لكل تمارين أربعة إلى واثنين اإليقاع 0 -2-0-2معتدلباستخدام تكراراً 12 إلى 6 مع مجموعات 

.)2015al.  et Schoenfeld ،2019 ، (اإلضافي العضلي التحمل في رغبة هناك كانت إذا 20 ، إلى 12 مثل 12 ، من أكبر تكرار مخطط 

المقاومةعلى التدريب بروتوكول من 4 المرحلة

من النوع هذا من المثلى ، القوة تحسينات إلى يسعون الذين القوة رياضيي مثل العمالء ، سيستفيد القصوى. القوة لتكييف محدد 4 للمرحلة المقاومة تدريب

شقوا الذين والمتمرنين المتمرسين للرافعين فقط به ويوصى التدريب من متقدم شكل هذا العضالت. تضخم تعزيز إلى يتطلعون الذين أولئك وكذلك التدريب 

النموذج.من المرحلة هذه حتى طريقهم 

الجسم. من جزء لكل تمارين أربعة إلى وتمرينين  )XXXXكـ إليه المشار (المتفجر التكرار إيقاع باستخدام خمسة إلى واحد تكرار مع مجموعات ست إلى أربع بين من اختر

تقدم عميل كل يسعى ال ذلك ، على عالوة إضافي. حجم إلى يحتاجون الذين المتقدمين للعمالء مجموعات ست من أكثر اختيار بخيار  tnessمحترفو يتمتع ذلك ، ومع 

األرض لنموذج اختيارية مرحلة هذه النحو ، هذا على لديه. القصوى القوة قدرات زيادة إلى المحتلة الفلسطينية األراضي نموذج من األولى الثالث المراحل خالل 

المحتلة.الفلسطينية 

العميلاختيار قوة

آمنة.تعتبر أنها طالما القسم هذا في التمارين من نوع بأي يسُمح التمرين. من القسم هذا في الخاصة تمارينهم باختيار للعمالء يسُمح 1 ، المرحلة غرار على

التبريدمستوى قوة

التالي ، بالترتيب تشمل ، وهي دقائق. 10 و 5 بين ما يستمر أن ويجب المحتلة الفلسطينية األراضي لنموذج الخمس المراحل جميع في متطابقاً التبريد جزء يكون

مجموعة اختر الرغوة ، دحرجة مثل الذاتي ، العضل تقنيات تنفيذ عند الساكن. والتمدد الذاتية ، العضلية اللفافة وتقنيات  ، )اختياري(التنفسي والجهاز القلب تمارين 

لنفس ثابت تمطيط ذلك سيتبع مثالية. استرخاء استجابة على للحصول األقل على ثانية 30 لمدة مؤلمة منطقة كل وامسك عضلية مجموعات ثالث إلى واحدة 

العضلية.المجموعات 



المحتلةالفلسطينية األراضي نموذج قوة مستوى 4 الدرساألمثلاألداء 21 الفصل

nopsisهـالقوة 2 المرحلة
في مدرجاً كامال ًعرضاً 21-11 الجدول يوفر

تضمينهيمكن ولكن البياني الرسم 

بشكل إجراؤها يتم ال التنفسية القلبية التمارين أن الحظ نينغ.

منفصل.

-
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العضالتلتطوير الثالثة المرحلة تدريب ملخص
يمكن ولكن البياني الرسم في مدرجة ليست التنفسي والجهاز القلب تمارين أن الحظ العضالت. تطوير تدريب من 3 المرحلة عن كاملة عامة نظرة 21-12 الجدول يقدم

منفصل.بشكل إجراؤها يتم أو  OPTتمرين ضمن وقت أي في إجراؤها 

-
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القصوىالقوة تدريب ملخص 4 المرحلة
ولكن البياني الرسم في مدرجة ليست التنفسي والجهاز القلب تمارين أن الحظ 4. للمرحلة القصوى القوة تدريب على كاملة عامة نظرة 21-13 الجدول يوفر

منفصل.بشكل إجراؤها يتم أو  OPTتمرين ضمن وقت أي في إجراؤها يمكن 

-
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-محددإحماء -قوة

سرعة أو (القوة إنتاج معدل لزيادة مصمم الطاقة ، المحتلة ، الفلسطينية األرض نموذج من الثالث المستوى

التدريب مراحل في المكتسبة والقوة االستقرار تكيفات التدريب من النوع هذا يستخدم . )العضالتتقلص 

الرياضة.وفي اليومية الحياة في الجسم سيواجهها واقعية أكثر وقوى بسرعات ويطبقها السابقة 

وهادفة للتطبيق قابلة مكانة لها ولكن التدريب ، بيئة في شائعة ممارسة القوة تدريب يكون ال ما عادة ً

لذلك ، . )V × F = P(السرعة في مضروبة كقوة القوة تخفيض يتم صحيح. بشكل مخطط تدريبي برنامج في 

أو (الحمل زيادة طريق عن إما ذلك تحقيق يتم القوة. في زيادة ستنتج السرعة أو القوة في زيادة أي فإن 

التأثير . )السرعةأو (الحمل نقل بها يتم التي السرعة زيادة أو التدريجي القوة تدريب في الحال هو كما  )القوة

والرياضية.اليومية األنشطة من كل في القوة إلنتاج أفضل معدل هو المشترك 

100٪ إلى 85٪ (الثقيلة األحمال من كل على التدرب األفراد على يجب القوة ، من المثلى المستويات لتطوير

 )10RM إلى 8 أو كثافة 45٪ إلى 30٪ (خفيفة وأحمال  ])[RMأقصى كحد تكرار لخمسة واحد أو كثافة 
الوحدات عدد زيادة طريق عن القوة إنتاج معدل زيادة على القوة تدريب تركيز ينصب عالية . بسرعات 

 ؛ 2019al.  et Li ، ؛ 2017al.  et Freitas ،(تثيرها التي والسرعة بينها ، والتزامن النشطة ، الحركية 

تتراوح لمدة التدريب من المرحلة هذه في عموماً الفئة هذه في العميل سيبقى . )2008وجنيرا ، سانتوس 

تدريب أهداف على كبير بشكل يعتمد هذا ولكن السابقة ، المراحل إلى العودة قبل أسابيع 6 إلى 2 من 

الرياضي.التنافسي الجدول أو العميل 

من الخامسة المرحلة التدريب: من واحدة مرحلة من المحتلة الفلسطينية األرض لنموذج الطاقة مستوى يتكون

القوة.تدريب 

الطاقةمستوى برامج تصميم
فإن ذلك ، ومع التمرين ؛ قالب نفس 5 المرحلة تستخدم  ، OPTنموذج من السابقة المراحل مثل

العضلية.القوة تعزيز على تركز التمرينات واختيار الحادة التدريب متغيرات 

الطاقةمستوى تدفئة

والتمدد الذاتي العضلي العضل تقنيات الخامسة المرحلة في المستخدمة المرونة تقنيات تتضمن

تقل ال لمدة مؤلمة منطقة كل في واستمر عضلية مجموعات ثالث إلى واحدة مجموعة اختر الديناميكي. 

الذاتية ، العضلية اللفافة تقنيات من االنتهاء بعد الذاتية. العضلية اللفافة تقنيات إجراء عند ثانية 30 عن 

نطاق باستخدام ديناميكية امتدادات 10 و 3 بين من اختر ديناميكي. تمدد إجراء هي التالية الخطوة فإن 

15.إلى 10 من تكرار 

التمدد ألن اإلحماء من الخامسة المرحلة خالل التنفسي والجهاز القلب لممارسة حاجة هناك ليست

القادمة.التمرين لمتطلبات مناسب بشكل الورقية المناديل ويجهز االحماء محدد بمثابة يعمل الديناميكي 

مساعدرمز -

اللفافة تقنيات تنفيذ يتم ذلك ، من بدال ًنشط. أو ثابت تمدد على عادة 5ً المرحلة في المرونة روتين يشتمل ال

أو الحركة على محدودة قدرة الرياضي أو العميل أظهر إذا ذلك ، ومع فقط. الديناميكي والتمدد الذاتية العضلية 

الديناميكي.التمدد أداء قبل النشط أو الثابت التمدد تضمين فيمكن العضالت ، في اختالالت 

-
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الطاقةمستوى تنشيط

ومع توازن. وتمارين أساسية تمارين 5 المرحلة في المستخدمة التنشيط تقنيات تتضمن المحتلة ، الفلسطينية األرض لنموذج والقوة االستقرار مستويات مثل

التنشيط.قسم أثناء اختيارية والتوازن األساسية التمارين فإن التمرين ، في المقاومة تدريب قسم أثناء التمارين هذه معظم برمجة يمكن ألنه نظراً ذلك ، 

الحركة. من كاملة مجموعة خالل من األساسية للعضالت القوة إنتاج معدل لزيادة مصممة انفجارية حركات تتضمن أن فيجب األساسية ، التمارين برمجة تمت إذا

يتمتع ذلك ، ومع مجموعات. ثالث إلى واحدة ومجموعة متفجر إيقاع مع 12 إلى 8 من التكرار نطاق باستخدام األساسية التمارين من واثنين واحد تمرين بين من اختر 

يحتاج الذي العميل مثل ومناسبة ، مهمة أنها اعتبر إذا السابقة ، المراحل في المستخدمة األساسية التمارين استبدال أو لتضمين تقديرية بسلطة  tnessأخصائي 

الدورانية.األساسية القوة أو الفقرات بين االستقرار لتحسين إضافي عمل إلى 

تدريبيةنصيحة -

الطبية الكرة دوران تمريرة  )الحصرال المثال سبيل على (المثال سبيل على التدريبات تشمل األساسية. العضالت قوة لتحسين مصممة أساسية تمارين األخير التقدم يتضمن

الرأس ، فوق الطبية الكرة ورمي الطبية ، الكرة ورمي المائل ، الجانبية الطبية الكرة ورمي األمامية ، الطبية للكرة المائل والرمي بالكرة ، الطبية الكرة ورمي الصدر ، على 

الطبية.الكرة ورمي 

وضع إلى ديناميكية حالة من الجسم لنقل مناسبة تباطؤ قدرة لتطوير مصممة وهي السابقة المراحل من تقدم هي 5 المرحلة في المستخدمة التوازن تمارين

ثوان.5ٍ إلى 3 لمدة الهبوط بوضعية االحتفاظ يتم واحدة. بساق والهبوط القفز حركات بين التمارين هذه تجمع آخر ، بمعنى فيه. متحكم ثابت 

تدريبيةنصيحة -

األسطح متعدد والقفز التثبيت ، مع األسطح متعدد القفز  )الحصرال المثال سبيل على (والتباطؤ الالمركزي التحكم على تركز التي التوازن تمارين أمثلة تتضمن

التثبيت.مع الواحدة الساق ذو األسطح متعدد والقفز التثبيت ، مع الساق أحادي 

القوةمستوى مهارات تنمية

أن يجب التمارين. من بديلة ألشكال تعليمات توفير أو  SAQو  plyometricلتمارين إما محجوز المهارات تنمية قسم  ، OPTنموذج من السابقة المراحل غرار على

التمرين ، من المقاومة تدريب جزء أثناء إجراؤها يتم القوة على القائمة الحركات ألن نظراً ذلك ، إلى باإلضافة العميل. وقدرات واحتياجات أهداف على القرار يعتمد 

التمرين.من القسم هذا في اختيارية  SAQو  plyometricتمارين فإن 

تحسين لزيادة التمارين هذه تصميم تم وقوية. متفجرة حركات وتتضمن 4 إلى 2 المراحل من تقدماً التدريبات تكون أن يجب  ، plyometricتدريب تنفيذ حالة في

إلى وثالثة 12 إلى 8 من تكرار نطاق مع  plyometricتمارين أربعة إلى واحد تمرين بين من اختر بأكملها. الحركية للسلسلة المركزية غير والقوة القوة إنتاج معدل 

ذلك اعتبر إذا السابقة ، المراحل في المستخدمة  plyometricتمارين استبدال أو لتضمين تقديرية بسلطة  tnessاختصاصي يتمتع ذلك ، ومع مجموعات. خمسة 

ومناسباً.مهماً 

طريقة ولكنها الخامسة ، المرحلة تمرين أثناء اختيارية  SAQتمارين تعتبر العميل. وأهداف البدنية القدرات على  SAQتمارين تعتمد  ، plyometricتدريب غرار على

عام.بشكل المعزز الرياضي واألداء والقوة السرعة تحسين إلى يسعون الذين ألولئك للتمرين قيمّة 
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القوةتدريب من الخامسة المرحلة
يمكن ولكن البياني الرسم في مدرجة ليست التنفسي والجهاز القلب تمارين أن الحظ 5. المرحلة في الطاقة تدريب على كاملة عامة نظرة 21-14 الجدول يوفر

منفصل.بشكل إجراؤها يتم أو  OPTتمرين ضمن وقت أي في إجراؤها 

-



المحتلةالفلسطينية األراضي نموذج تطبيق السادس الدرساألمثلاألداء على التدريب نموذج 21 الفصل

المحتلةالفلسطينية األراضي نموذج تطبيق

لتحقيق خطة أو هادف نظام إنشاء أنه على البرنامج تصميم تصميم تم المحتلة. الفلسطينية األرض ونموذج الزمنية ، والفترة البرنامج ، تصميم مفاهيم وصف تم

ضغوط وضع مخاطر تقليل مع األمثل التكيف إلنتاج البرامج وتصميم االستراتيجي بالتخطيط للمهنيين يسمح الذي العلمي األساس هي الشهرية الدورة ما. هدف 

وقدرات بأهداف للعمالء برامج إلنشاء استخدامه يمكن الزمنية للدورة االستخدام وسهل مؤكد نظام هو  OPTنموذج الجسم. على لالسترداد قابلة وغير مناسبة غير 

هذا سيوضح العمالء. من متنوعة مجموعة مع متعددة مواقف في المعلومات تطبيق على القدرة هو األهم أن إال المفاهيم ، هذه فهم أهمية من الرغم على مختلفة. 

العام.الرياضي واألداء النحيل الجسم كتلة وزيادة الدهون فقدان ألهداف خاص بشكل المحتلة الفلسطينية األراضي نموذج تطبيق كيفية القسم 

الجسمدهون تقليل لهدف المحتلة الفلسطينية األراضي نموذج تطبيق
هي المحروقة الحرارية السعرات لزيادة طريقة أفضل يستهلكون. مما أكثر حرارية سعرات إنفاق العمالء من يتطلب الجسم في الدهون تقليل في المتمثل الهدف

األنسجة على الحفاظ طريق عن الحرارية السعرات لحرق للغاية قوياً حافزاً المقاومة تدريب يوفر اليومي. البدني والنشاط المنظمة التمارين خالل من أكثر التحرك 

التمرين أثناء الحرارية السعرات من المزيد استهالك إلى النحيل الجسم كتلة من األكبر والكميات النشاط من المزيد يؤدي زيادتها. حتى أو الدهون من الخالية العضلية 

العضالت.قوة زيادة في تتمثل إضافية فائدة أيضاً المقاومة تدريب يوفر اليوم. وطوال 

ال الهدف ألن نظراً سنوية. خطة نموذج 21-13 الشكل يوضح الجسم. في الدهون تقليل بهدف للعمالء  OPTنموذج استخدام لكيفية عام تمثيل هو التالي البرنامج

في يناير في العميل سيبدأ المحتلة. الفلسطينية األراضي نموذج من األولى الثالث المراحل خالل التدوير إلى فقط العميل يحتاج القوة ، أو القصوى القوة يتضمن 

فبراير في 2 المرحلة إلى االنتقال قبل تقريباً أسابيع 4 لمدة هناك سيبقون التثبيت. لعضالت التحمل على والقدرة المناسب العضلي التوازن لضمان األولى المرحلة 

بشكل الثالث المراحل تنفيذ فيها يتم متموجة فترة بإجراء العميل سيقوم ديسمبر ، إلى يوليو من يونيو. شهر خالل النمط هذا سيستمر مارس. في 3 المرحلة ثم 

التحمل ،قوة االستقرار ، (الثالثة التعديالت جميع في المستمر والتحسين الملل لتقليل شهر كل متزامن 

-

الجسمدهون من التخلص لهدف السنوية الخطة 21-13 الشكل



أ ...الحرة ، األوزان القوة ، تدريبات آالت مقدمة: 1 الدرسالتمرينطرائق في مقدمة 22 الفصل

التعلمأهداف
من: tnessأخصائي سيتمكن الفصل ، هذا من االنتهاء عند

واستخداماتها.الشائعة التمرين طرق تصنيف ◆

المحددة.األهداف ذوي العمالء على المكثفة التمرين أساليب استخدام وصف ◆

التتبع.وأجهزة التحسسي التحفيز وطرائق للمقاومة والفعال اآلمن االستخدام تحديد ◆
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تدريب أساليب في مقدمة
المقاومة

-أشكال-

أكثر أو جديدة طرق عن دائماً الصحية النوادي وأعضاء وعمالئهم المعتمدون الشخصيون المدربون يبحث

استخدام دمج كيفية يتعلموا أن  tnessلمهنيي المهم من وبالتالي ، متحفزاً. والبقاء للتدريب فعالية 

الصحية أهدافهم وتحقيق متحفزاً البقاء على العمالء لمساعدة أشكال فعالبشكل المختلفة التدريبات 

الشكل القوة. لتطوير استخدامها يمكن التي المقاومة تدريب أساليب من متنوعة مجموعة هناك الشخصية. 

مثل (حرة أوزان شكل على الفعلي الحمل هو القوة تدريب برامج في المستخدمة للمقاومة شيوعاً األكثر 

في أيضاً المقاومة تأتي أن يمكن الكابالت. وأجهزة المحددة واآلالت الجسم ووزن  )الحديديةواألثقال الدمبل 

تدريب أساليب عن أساسية معلومات القسم هذا يقدم واألربطة. األنابيب استخدام خالل من مرونة شكل 

على للتدريب تفصيال ًأكثر مناقشة على االطالع يمكن وتطبيقاتها. مزاياها ذلك في بما الشعبية ، المقاومة 

المقاومة.تدريب مفاهيم 20 ، الفصل في اإلضافية ، المقاومة تدريب تمارين ذلك في بما المقاومة ، 

المكافأةمقابل المخاطرة
الجديدة  tnessمعدات تطوير في  tnessمعدات مصنعو ساعد الماضية ، العديدة السنوات مدى على

ذلك مكنّ فقد صحيح ، بشكل استخدامه عند والتتبع. المساءلة بزيادة تسمح التي التكنولوجية واألجهزة 

الجديدة  tnessأساليب أن حين في وفعالية. صلة أكثر تدريب تقديم من التدريب مجال في المتخصصين 

في جديدة  tnessطريقة إدخال قبل االحتياطات بعض معالجة يجب الفوائد ، من العديد توفر أن يمكن 

التدريب طرق أفضل اختيار عند أولوياتنا رأس على والفعالية السالمة تكون أن يجب التمرين. برنامج 

البرنامج.في دمجها يتم ومتى الستخدامها 

-
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معينة حاالت هناك التمارين. من متطورة أشكال أو جديدة تمرين طريقة تقديم قبل لعمالئهم البدنية القدرات تقييم مسؤولية  tnessأخصائي عاتق على تقع

المكافآت:المخاطر تفوق أن يمكن حيث 

الوظيفة.على الشكل على أبداً تساوم ال 1.

من متقدمة أشكال أو جديدة أساليب تقديم البدنية اللياقة محترفي على يجب المناسب. التمرين بأسلوب بالتضحية أبداً يوُصى ال الطريقة ، عن النظر بغض ◆

األساسية.الحركة أنماط في الكفاءة العمالء يظهر أن بعد فقط التمارين 

مستقر.غير سطح على التدريب عند دائماً الحذر توخي 2.

معتمدين شخصيين مدربين قبل من تقديمها ويجب  OPT Performance Optimum( ®Training  )™نموذجمن يتجزأ ال جزء هي التوازن تمارين ◆

واألهداف القدرات على بناء ًالمناسبة التوازن طرائق باستخدام ومدروس بطيء نهج اتباع  tnessفي المتخصصين على يجب ذلك ، ومع لعمالئهم. 

وال للغاية خطيراً أمراً التوازن تدريب جهاز على التوازن تحقيق المرء يحاول عندما الثقيلة األوزان رفع يكون أن يمكن المثال ، سبيل على للعميل. الوظيفية 

ألداء استخدامها ينبغي ال بالسالمة ، تتعلق ألسباب ولكن والتنسيق ، الكاحل واستقرار التوازن تحسين على تعمل التوازن وطرق تمارين أن ثبت به. ينصح 

أن حين في . )2013Docherty & Wortmann ،  ؛ 2016al.  et Linens ، ؛ 2017al.  et Brachman ،(األقصى الحد من القريبة أو القصوى المصاعد 

عند عليها العثور يمكن الرئيسي المحرك لقوة محدودة فوائد هناك أن األبحاث أظهرت األساسية ، والعضالت المفاصل عضالت تجنيد في زيادة هناك 

من بدال ًالمشترك واالستقرار والتنسيق التوازن لتحسين التوازن بأساليب االحتفاظ يجب وبالتالي ، . )2007al.  et Cressey ،(مستقر غير سطح من الرفع 

القصوى.القوة أو القوة زيادة إلى السعي 

.tnessتطبيقات قيود على التعرف 3.

أهداف تحقيق على المستخدمين لمساعدة مصممة وهي الذكية الهواتف معظم مع استخدامها ويمكن للتنزيل قابلة تطبيقات هي البدنية اللياقة تطبيقات ◆

التمرين لجهد تقدير سوء إلى ذلك يؤدي وقد . )2015al. et Evenson ،(100٪ بنسبة دائماً دقيقة ليست الضغط مقياس متتبعات فإن ذلك ، ومع معينة. 

قد العميل كان إذا سيما ال األفراد ، لبعض استخدامه منع يمكن محتوى على  tnessتطبيقات بعض تحتوي المفرط. اإلجهاد إلى يؤدي وربما واإلنتاج الفعلي 

خطيرة.أو دخيلة حركات إجراء محاولة تتم ال حتى الحذر توخي يجب مزمنة. حالة مع يتعامل كان أو سابقة إصابة ضد قضائية دعوى رفع 

المكافأةمقابل المخاطرة

القوةتدريب آالت
تكون ما وغالباً التمرين منشآت في بشعبية المنتقاة القوة تدريب آالت تحظى

سهلة القوة تدريب آالت معظم الجدد. للعمالء المقاومة لتدريب جيدة طريقة 

أقل تكون ما وغالباً تعليمية ، صور أو بيانية برسوم مصحوبة نسبياً ، االستخدام 

يفتقرون المبتدئين المتمرنين معظم ألن نظراً الحديد. أو الدمبل من ترويعاً 

أماناً أكثر بديال ًالقوة تدريب آالت تقدم فقد المقاومة ، تدريب في الخبرة إلى 

من ثابت مستوى في الفرد إبقاء إلى اآلالت تميل الحرة. لألوزان وفعالية 

عضلي إجهاد إلى تؤدي قد التي المفرطة الحركة نطاقات من يحد مما الحركة ، 

المفضلة القوة طريقة أيضاً القوة تدريب آالت تكون قد ضروري. غير هيكلي 

أخرى ميزة أخرى. وظيفية قيود لديهم أو االستقرار إلى يفتقرون الذين ألولئك 

العميلتوجه أنها هي القوة تدريبات آالت لمعظم 



القرص.لف أو دبوس سحب طريق عن كبيرة بسرعة الحمل تغيير على القدرة

Shutterstock.com  /لونامارينا
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مرنةمقاومة
يمكن الحرة. اآلالت أو لألوزان مكلف غير بديل هو المرنة المقاومة تدريب

تحسين في للمساعدة المرنة المقاومة تمارين من مختلفة أشكال استخدام 

المقاومة تدريبات تكون ال قد المفاصل. وتثبيت العضلي والتحمل التنسيق 

أنها ثبت ولكن العضالت ، تضخم أو القصوى القوة لتحسين مثالية المرنة 

ألغراض التحمل على والقدرة العضلية القوة تحسين في للمساعدة جداً مفيدة 

.) )2010al. et Colado ،؛ 2010al. et Andersen ،(التأهيل إعادة 

متعددة مستويات في بالتحرك للعمالء المرنة المقاومة تدريب تقنيات تسمح

مقارنة التدريب أثناء أكبر  ROMتحقيق األحيان من كثير وفي الحركة من 

السحب خط ضبط أيضاً للعمالء يمكن المختارة. القوة تدريب آالت باستخدام 

بسالسة. تمارين عدة بين والجمع ألسفل أو ألعلى  xedالنقطة تحريك طريق عن 

تحاكي التي المقاومة تمارين بأداء للعمالء المرنة واألنابيب العصابات تسمح كما 

األمامية.التنس كرة أو الجولف أرجوحة مثل المحددة ، الرياضية الحركات 

شاترستوك.  /إبراكوفيتشياسمينكو
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مقاومة وبالتالي المطاط سمك في التباينات لتحديد لوني ترميز نظام استخدام يتم والسماكات. واألشكال األلوان من متنوعة مجموعة في المرنة العصابات تأتي

أكبر قوة إلى حاجة هناك ستكون وبالتالي التمدد ، مقاومة زادت األنبوب ، سمك زاد فكلما - المطاطي الشريط مثل المرنة المقاومة تعمل المرنة. واألشرطة األنابيب 

المطاطي الشريط يوفرها التي المقاومة كانت إذا . )2003Ellenbecker & Page ،(الراحة أثناء طوله من 250٪ من ألكثر المطاطي الشريط شد يتم ما نادراً لتمديده. 

األنابيب أن مالحظة المهم من المتوسطة. المقاومة نفس من األنابيب من قطعتين استخدام أو سمكاً أكثر شريط إلى إما التقدم إلى الفرد فسيحتاج كافية ، غير 

نطاق في الحركة أداء على المرء قدرة على ذلك يؤثر أن يمكن السماكة. المتوسطة أو الرقيقة األنابيب من الحركة في أسرع وقت في المرن حدها إلى ستصل السميكة 

حال ًالمتوسطة المقاومة من قطعتين استخدام يكون قد الحاالت ، بعض في وبالتالي ، المفاصل. أوضاع بعض في شديداً ضغطاً أيضاً هذا يسبب قد الحركة. من كامل 

كتقدم.أفضل 

أن يمكن المثال ، سبيل على الحركة. من كامل نطاق خالل شدها يتم حيث تتغير المطاط في المقاومة أن في المرنة األشرطة أو األنابيب مشكالت إحدى تتمثل

الشكل (ثابتة ليست المقاومة أن يعني مما ملحوظ ، بشكل الرأسين ذات العضلة تجعيد بنهاية مقارنة الرأسين ذات العضلة تمرين بداية من المقاومة كمية تختلف 

معرفة الصعب من وبالتالي ، المطاط. شد سرعة ومدى استخدامها مرات وعدد وعمرها لسمكها وفقاً المرنة لألنابيب الميكانيكية التمدد خصائص تختلف . )7-22

التباين ، إعداد في ممكن غير باأللوان المشفرة النطاقات باستخدام للمقاومة الدقيق القياس أن من الرغم على مستخدم. مرن شريط أو أنبوب لكل الدقيقة المقاومة 

مصنعة شركة كل أن إلى اإلشارة وتجدر . )2005al.  et Thomas ،(االستطالة من مختلفة مراحل في بالقوة للتنبؤ بدقة خطية معادالت البحثية الدراسات طورت فقد 

التدريب لمعدات المختلفة التجارية العالمات استخدام عند اللوني الترميز نظام مراجعة المهم من لذلك كثيفة ، لوني ترميز أنظمة تستخدم المرنة واألربطة لألنابيب 

الشركة إلى المصنعة الشركة من النطاق شد في تناقضات وجود أظهرت الدراسات أن إلى أيضاً اإلشارة وتجدر الصحيحة. المقاومة اختيار لضمان المرنة المقاومة على 

.)2019al.  et Fuentes ،(المصنعة 

من متنوعة مجموعة في عمالئهم مع المرنة المقاومة البدنية اللياقة مجال في المتخصصون يستخدم ما كثيراً االستخدامات ، متعددة المرنة المقاومة ألن نظراً

التأهيل.إعادة وعيادات الرياضي األداء ومراكز التدريب ومعسكرات الصحية النوادي ذلك في بما اإلعدادات ، 
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ويمكن الوزن خفيفة المرنة المقاومة عصابات نقلها. وإمكانية تكلفتها انخفاض هي الحرة األوزان على المرنة المقاومة مزايا أعظم إحدى فإن تنوعها ، إلى باإلضافة

المرنة.المقاومة المكافآت من االستفادة المنزل في الشخصيين والمدربين والمصطافين ، المسافرين ، األعمال لرجال يمكن المثال ، سبيل على مكان. أي في أخذها 

الفلسطينية األراضي نموذج مراحل جميع في فعال وبشكل تقريباً ، السكان جميع قبل من الموضات ، من متنوعة مجموعة في المرنة المقاومة استخدام يمكن

ألن قوة أقصى أو تضخم إلى يسعون الذين لألفراد المقاومة تمارين أداء عند المثالية الطريقة المرنة المقاومة تكون ال قد سابقاً ، ذكرنا كما ذلك ، ومع المحتلة. 

األنابيب توفر أن يمكن المحتلة ، الفلسطينية األراضي نموذج من 5 المرحلة في الهيكلي. العضلي الجهاز على الحمل لزيادة مطلوبة  )الثقيلةاألحمال (العالية الشدة 

.)22-8الشكل (لألنابيب القرفصاء سرعة مثل متفجرة ، حركة تتطلب التي القوة تمارين أثناء مقاومة المرنة 

القرفصاءاألنابيب سرعة 22-8 الشكل



حرج-

عدم من للتأكد تمرين كل قبل األربطة جميع فحص الضروري فمن لعمالئه ، أو الشد أخصائي من كل إصابة في يتسبب قد مما تنكسر ، أن يمكن المرنة األربطة ألن نظراً

التمرين.عن النظر بغض فيها مشكوك فرقة أبداً تستخدم ال العصابات. على مفرطة تآكل مناطق أو تمزقات أو شقوق وجود 

TRAINER RIP TRX
TRX®  الخبرة وذوي المبتدئين الرياضيين من لكل االستخدامات متعددة .أداة

Trainer Rip TRX  مقاومة األخف األسالك تعادل مختلفة. مقاومة بمستويات

تعديل على القدرة تجعل أكبر. مقاومة تكون األثقل الحبال أن حين في أقل ، 

من آخر شكل هو  Trainer Rip TRXباستخدام التدريب أثناء السوار مقاومة 

طرفي بأحد متصل رافعة قضيب يستخدم ولكنه المقاومة شريط تدريب أشكال 

يتمتع المرنة ، األربطة مثل . )22-9الشكل (بالنايلون المغطى المقاومة شريط 

Trainer Rip



Shutterstock.com/  Ahturner
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، للتوترمضادة تمارين و الجذع دوران حركات دمج خالل من القلب إلشراك المقاومة من النوع هذا تصميم تم

والتوازن الجوهر لتعزيز مفيد الطريقة بهذه التدريب أن ثبت وقد . متكافئةغير مقاومة تحميل عبر 

.)2006وآخرون ، كيبلر (والتنسيق والقوة واالستقرار 

-للتوترمضادة تمارين -

-متكافئةغير مقاومة تحميل -

على (ذلك في بما القلب ، في عضالت عدة تستهدف بالجذع محكومة ملتوية حركة الدورانية الحركات تتضمن

إجراء يتم ذلك ، من العكس على الورك. ودوارات الخارجية واألطراف الداخلي المائل  )الحصرال المثال سبيل 

وتعمل القلب في العميقة العضالت التمارين هذه تستهدف الثابت. الجذع وضع من للتوتر مضادة تمارين 

الجانب.أحادية تكون ما وغالباً القطني الفقري العمود استقرارعلى 

-القطنيالفقري العمود -

-الصدريالفقري العمود -

استخدام عند خاصة المناسب ، الشكل على المساومة أبداً ينبغي ال أخرى ، طريقة أي مع الحال هو كما

جميع في  Trainer Rip TRXاستخدام يمكن المرنة ، واألنابيب األربطة غرار على الخارجية. الحمل مقاومة 

ثقيلة.أحمال إلى الحاجة عند المثالية الطريقة تكون ال قد ولكنها  ، OPTنموذج مراحل 

التقنيةعلى الحصول -

معظم فيه يحدث أن يجب الذي المكان هو القطني ، الفقري العمود وليس ، الصدريالفقري العمود ال

حين في السليم ، الفرد في درجة 12-13 حوالي القطني الفقري العمود لحركة الكلي النطاق الجذع. دوران 

(اتجاه كل في درجة 35 و الدوران ، من درجة 70 يقارب حركة نطاق لديه الصدري الفقري العمود أن 
.)2012وآخرون ، جونسون 

الطبكرات
من مصنوعة وهي واألحجام ، األوزان من متنوعة مجموعة في تأتي ثقيلة كرات عن عبارة الطبية الكرات

اإلغريق إلى تاريخها يعود التي المقاومة على التدريب وسائل أقدم من واحدة إنها متنوعة. مواد 

األطباء قبل من المبكر االستخدام من جاءت طبية كرة االسمعام. 3000 من يقرب ما منذ والمصريين 

التأهيل.إعادة عملية في استخدموها الذين 

-
-

-
-
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الطبية الكرات تزال ال . )2002وبوتفين ، جيسبرسن (والعصا الدمبل الهندي ، النادي بجوار األربعة اللياقة فرسان من واحدة الطب كرات اعتبرت السنين ، لمئات

متنوعة. وبسرعة الطائرات ، من متنوعة مجموعة في الحركات ، من متنوعة لمجموعة المقاومة لتوفير واستخدامها وإمساكها رميها يمكن ألنه اليوم شائعة 

تمرين مثل التمرين ، في االستقرار عدم أو  ، )22-10الشكل (الطبية بالكرة القرفصاء مثل حمل ، إلضافة أخرى مقاومة أداة أي مثل الطبية الكرات استخدام يمكن 

.)22-11الشكل (الطبية بالكرة الضغط 

القرفصاءالطب كرة 22-10 الشكل

الطبيةبالكرة الضغط تمرين 22-11 الشكل

للمساعدة الحاالت ، بعض في أو ، والقوة التحمل على والقدرة العضلية القوة لزيادة برنامج من كجزء السكان من متنوعة مجموعة مع الطبية الكرات استخدام يمكن

أن حين في الطب ، كرات استخدامات بتعدد الشخصي التدريب عمالء يتمتع . )Mediate & Faigenbaum،2006 ،2008 (اإلصابة من التأهيل إعادة في 

الفريدة الفوائد من واحدة هي التفجيرية القوة تطوير على القدرة والقبض. الرمي على قدرتهم تدعمها التي الديناميكية القوة فرص من يستفيدون ما غالباً الرياضيين 

القوة.لتطوير ضرورية الحركة سرعة ألن الدواء كرات باستخدام للتدريب 
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)2012al.  et Ignjatovic ، ؛ 2015al.  et Hermassi ،(الرياضي لألداء خاصة الطاقة ، قدرات لزيادة للحركة سرعة أقصى تحقيق يجب المثالية ، التدريب بيئة في
عند المثال ، سبيل على األطوار. غريب إبطاء إلى الحاجة دون اإلمكان قدر متفجر بشكل بالحدوث للحركات تسمح ألنها للغاية مفيدة طريقة الطبية الكرة تعتبر . 

. )22-12الشكل (المركز متحدة للطاقة كامل بتطور يسمح مما الحركة ، نهاية في الطبية الكرة إطالق للعميل يمكن الركوع ، أثناء الطبية بالكرة للصدر تمريرة إجراء 

إلقاء لتجنب الحركة نهاية من بالقرب الحمل بإبطاء الفرد يقوم أن السريع ، الضغط تمرين مثل متفجرة ، بطريقة إجراؤها يتم التي الحر الوزن تمارين معظم تتطلب 

للحركة.الكامل النطاق خالل من القوة عن الكامل بالتعبير يسمح ال هذا الهواء. في الوزن 

الطبية الكرات صنع يمكن وفعالية. بأمان المنشود الهدف تحقق واحدة واختيار المقصود استخدامها تقييم المهم من التفجيرية ، لقدراتها الدواء كرات استخدام عند

وزناً ، أخف كرة السرعة عالية الحركات تتطلب . )كجم0.4-14 (رطال 30ً و واحد رطل بين وزنها يتراوح ما غالباً الجلد. تشبه أخرى مواد أو الجلد أو الصلب المطاط من 

من الحائط. مواجهة في الكرة رمي أو االرتداد مثل االرتداد ، أنشطة في أفضل بشكل المطاطية الدواء كرات تسُتخدم الفرد. جسم وزن من 10٪ من أقل عام بشكل 

وإمساكها.الدواء كرات إلقاء فيها يتم التي البرامج تنفيذ قبل الطبية الكرة تدريب في خبرتهم ومستوى التدريب ، وبيئة عمالئهم ، تقييم  tnessلمحترفي المهم 

تمريرةالصدر الطب الكرة الركوع 22-12 الشكل
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Kettlebellتدريب
مرة ألول استخدامه تم بمقبض. أسفلها الزهر الحديد من كرة عن عبارة الجرس

الروسي الجيش في الحقاً استخدم ثم والزراعة السوق موازين في قياس كوحدة 

من  ، kettlebellفي يستخدم الذي الروسي  ، giyraيتفاوت والقوة. للتكييف 

المنافسة ، أسلوب وزن إلى  ، )أرطال5 المثال ، سبيل على (جداً الخفيف الوزن 

من الجرس يتألف أعلى. أوزان وتوجد  ، )كجم64 (رطال 140ً عن وزنه يزيد حيث 

المقبض ، عن بعيداً الكتلة مركز يكون بحيث الطبية الكرة أو الحديد أو الدمبل 

من التجنيد زيادة إلى باإلضافة والتنسيق ، القوة من مزيداً يتطلب قد الذي األمر 

ينطبق هذا معينة. حركات أثناء واحد وقت في الرئيسية والمحركات المثبتات 

( kettlebellتدريبات لجميع األساس المتأرجحة ، الحركات على خاص بشكل 
يد قبضة أو واحدة ذراع أو واحدة يد قبضة تستخدم كنت سواء . )22-13الشكل 

زيادة الحركة وخيارات المواقف من متنوعة مجموعة تتيح وقبض ، تحرير حركة أو 

بتحويل للمستخدم االختالفات جميع تسمح والقوة. والقوة والتنسيق المهارة 

والفعال.والتحدي الممتع للتمرين قوية إنتاج قوة إلى الديناميكية القوة تقليل 

شاترستوك.  /لونوبارك ©

الذراعأحادي تأرجح 22-13 الشكل

KETTLEBELLتدريب فوائد
تشمل واألولمبيين. المحترفين والرياضيين البدنية واللياقة الصحة جوانب جميع زيادة في يرغبون الذين لألفراد للتطبيق وقابلة عديدة  kettlebellتدريب فوائد

يلي:ما الفوائد هذه 

والتوازنوالتنسيق الرياضي النشاط تعزيز ◆

الجسديالتحمل على والقدرة الذهني التركيز زيادة ◆

األكسجينامتصاص زيادة ◆

العزلةتدريب مقابل للجسم الكلي التكييف زيادة ◆

)الفقريالعمود نواقل األلوية ، عضالت المأبض ، أوتار معقد عجول ، (الخلفية السلسلة تجنيد ◆
العضليالتحمل على والقدرة األساسي االستقرار زيادة ◆

والقوةالقوة زيادة ◆

محسنةقبضة قوة ◆

)2010al. et Manocchia ،؛ 2015al. et Falatic ،؛ 2018al. et Chen ،(الحرارية السعرات ونفقات الغذائي التمثيل متطلبات زيادة ◆
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معرفتكامتد -

مكونات من العديد تشغيل خالل من مسبوقة. غير تحمل قدرة تطوير إلى وتسريعها وإبطائها عليها والقبض الغاليات أجراس لرمي المرتفعة األيضية التكلفة تؤدي أن يمكن

tness  الدموية واألوعية القلب على الطلب بهذا الشعور يمكن الحرارية. السعرات من المزيد نفقات يعادل مما مكثف ، بشكل التمرين متطلبات زيادة يتم الوقت ، نفس في

.)2019al.  et Vancini ،(التأسيسي التأرجح تمرين خالل 

KETTLEBELLبرنامج تصميم استراتيجيات
ومركزّاً ، دقيقاً تدريباً  kettlebellلتدريب المطلوبة المهارة تتطلب اإلصابة. لتجنب المناسبين واألسلوب الشكل إتقان يجب تدريب ، طريقة أي مع الحال هو كما

المحركات إلى المثبتات من عضلية ، ومجموعات للمفاصل متعددة حركات  kettlebellتمارين معظم تتضمن مؤهل.  kettlebellمدرب من تعليمات من بدءاً 

جميع شحذ فإن وبالتالي ، اإلصابة ، تحدث قد بالتقنية ، الواعي واالهتمام الداخلي التركيز بدون الذهني. والثبات العضلي التحمل من كال ًتبني والتي الرئيسية ، 

تكرار ، كل طوال المثالي الشكل على والحفاظ الياء إلى األلف من والعمل الالحقة ، السلسلة على التركيز يأخذ أن يجب إلزامي. تمرين لكل رائعة بتقنية المهارات 

البطن.وتدعيم تجويف مع جنب إلى جنباً العريض والظهر األلوية لتقلص المناسبة المهارات ممارسة في االستمرار يجب األولوية. 

نقاط مراقبة ويجب الوزن ، أو الكمية تقدم قبل دائماً الجودة تأتي أن يجب - التمارين جميع مع الحال هو كما - ذلك على عالوة

:)22-14الشكل (الحركية للسلسلة الخماسية التفتيش 

)التمرينعلى اعتماداً االقتضاء ، عند (مباشرة لألمام ويشيران متباعدان تقريباً الكتفين عرض : أقدام1.

)التقوسأو أروح حركات تجنب (والثالث الثاني القدم إصبع مع تمشيا : الركبتين2.

محايدوضع في القطني الفقري العمود مع المستوى : خواصر3.

)التمرينحسب (الكتف مثبتات لتنشيط قليال ًوتراجع منضغط أو محايد وضع : أكتاف4.

)الذقنشد (محايد وضع في العنقي الفقري العمود : رئيس5.

Kettlebellالحركية التفتيش نقاط سلسلة و 22-14 الشكل
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أو مطاطية بطانة مع متاحة كبيرة مساحة ووجود اليدين ، لحماية الجودة عالي طباشير استخدام المناسب والشكل األمان من لمزيد اإلضافية اإلرشادات تتضمن

القفازات.استخدام واستبعاد خارجية ، منطقة استخدام 

يمكن الجرس من تمرين عن عبارة المتمرد الصف المثال ، سبيل على المحتلة. الفلسطينية األراضي نموذج مراحل جميع في فعال بشكل  Kettlebellsدمج يمكن

في . )22-16الشكل (مرتد بصف جالس كابل صف استبدال للعميل يمكن 2 ، المرحلة في . )22-15الشكل (الظهر وقوة الثبات لتحسين األولى المرحلة في استخدامه 

.)22-17الشكل ( kettlebellبخطف الرأس فوق للضغط القرفصاء محل يحل أن للعميل يمكن 5 ، المرحلة 

المتمرد kettlebellصف مع  supersetكابل صف 22-16 الشكل

Kettlebellصف المتمرد 22-15 الشكل

kettlebellانتزاع مع العلوي الضغط على القرفصاء 22-17 الشكل
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-الحركيالوعي -الجسموزن تدريب

هذه للحركة. مقاومة لتوفير الجاذبية مع جنب إلى جنباً الفرد جسم وزن الجسم وزن تمارين تستخدم

الجسم قوة تمارين تشمل القوة. تدريبات آالت أو الدمبلز ، مثل إضافياً ، حمالً تتطلب ال التي التمارين 

وزن تمارين تستخدم ما غالباً والجلوس. الجسم بوزن والقرفصاء والسحب الضغط تمارين الشائعة 

.)16-18الفصول انظر (أيضاً البليومترية والتدريبات والتوازن ، األساسية ، التدريبات في الجسم 

المعلقالجسم وزن -

تمرين

-

وقد الحركة مستويات جميع في التدريب كيفية تعلم لألفراد يمكن الجسم ، وزن تدريب تمارين أداء خالل من

مغلقة تمارين عن عبارة الجسم وزن تدريبات معظم ألن جزئياً صحيح هذا . الحركيالوعي المزيد يكتسبون 

( openchainبتمارين مقارنتها عند للعضالت أكبر تنشيط إلى المغلقة السلسلة تمارين تؤدي قد السلسلة. 
، 1998al.  et Augustsson 2002 ، ؛al.  et Brindle 2019 ، ؛al.  et Pozzi( . فإن ذلك ، على عالوة

متكرر بشكل يسافرون الذين لألشخاص إضافية ميزة وهي للنقل ، قابلة التدريبات يجعل الجسم وزن تدريب 

الصحي.النادي ببيئة يستمتعون ال الذين ألولئك أو 

معرفتكامتد -

ثابت وضع في  )القدمينأو اليدين (البعيدة األطراف فيها تكون حركات المغلقة السلسلة تمارين تتضمن

غير جسم أو األرض مثل (المقاومة على للتغلب يكفي بما كبيرة ليست الفرد يمارسها التي والقوة ثابت ، 

والقرفصاء.والسحب الضغط تمارين المغلقة السلسلة تمارين أمثلة تتضمن . )متحرك

التي القوة وتكون ثابت ، وضع في البعيدة األطراف فيها تكون ال حركات المفتوحة السلسلة تمارين تتضمن

تمارين أمثلة تتضمن . )الدمبلأو الحديد مثل (المقاومة على للتغلب يكفي بما كبيرة الجسم يمارسها 

اآللة.ساق إطالة وتمرين ألسفل ، السحب وتمارين البدالء ، مقاعد على الضغط تمرين المفتوحة السلسلة 

التنفيذوقف مع الجسم وزن تدريب
الحبال من نظام باستخدام الجسم شد على للتدريب مبتكر نهج هو التنفيذ وقف مع الجسم وزن تدريب

المعلقون المدربون يعُد المختلفة. التمارين أداء أثناء الجسم وزن ضد بالعمل للمستخدم يسمح والحزام 

عميل أي احتياجات لتلبية التمارين بتعديل للمهنيين يسمحون أنهم حيث من فريداً مفهوماً الجسم لوزن 

بنقطة مدعومة تكون قدميه أو المستخدم أيدي أن في التقليدية التمارين عن التعليق حركات تتميز تقريباً. 

الحركات وتفريغ تحميل يتيح مما باألرض ، اتصال على الجسم من اآلخر الطرف يكون بينما واحدة ، تثبيت 

الجسم وضع في بالتالعب لألفراد تسمح إنها . )22-18الشكل (الفردية واألهداف االحتياجات لتلبية 

 & 2015Morat ، (بالحساسية غنية بيئة في المفاصل ومتعددة األسطح متعددة تمارين لتوفير واستقراره 
Gaedtke(.

المعلق:الجسم بوزن التدريب مع تأتي التي الفسيولوجية الفوائد بعض تتضمن

األساسيةالعضالت تنشيط زيادة ◆

الفقريالعمود على منخفضة ضغط أحمال ◆

التوازنزيادة ◆

الحراريةالسعرات إنفاق في محتملة زيادة ◆

 .2015al ،؛ 2010al. et Dudgeon ،؛ 2017Boccia & Cugliari ،(المفاصل وحركة المرونة زيادة ◆

et Mok 2010 ،؛al. et Scheett(

تصبح بأمان ، العمالء وتوجيه إعداد كيفية صحيح بشكل المعتمد الشخصي المدرب تعليم يتم عندما

والقوة االستقرار وتعزيز المناسبة ، الحركة أنماط لتعليم قوية وسيلة المعلقة الجسم وزن تمارين 

الغذائي.التمثيل مزايا واكتساب األساسية ،  -
-



TRXالتعليق مدرب 22-18 الشكل
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يمكن ولكن االختياري ، العملي التدريب نموذج من 2 و 1 المرحلتين في مثالية المعلقة الجسم وزن تمارين تعتبر التدريب ، بنمط الخاصة التثبيت لمتطلبات نظراً

تمارين العميل يستخدم قد االستقرار ، تحمل تدريب من األولى المرحلة في المثال ، سبيل على والتوازن. األساسي التدريب أثناء خاصة المراحل ، جميع في دمجها 

على الضغط تمرين إجراء بعد نفسه التمرين هذا استبدال للعمالء يمكن للقوة ، التحمل تدريب من الثانية المرحلة في . )22-19الشكل (للصدر كتمرين المعلقة الضغط 

.)22-20الشكل (البدالء مقاعد 

TRXدفع تعليق 22-19 الشكل



TRXالتعليق دفع نظام مع العلوي المقعد ضغط تمرين 22-20 الشكل



المعركةوحبال  ، ViPRالرمل ، أكياس 4 الدرسالتمرينطرائق في مقدمة 22 الفصل

الرملأكياس

ويأتي وسحبها ، وإلقائها ورفعها حملها يمكن بحيث الرمل أكياس تصميم تم عمالئهم. لتدريب االستخدامات ومتعددة فريدة طريقة للمحترفين الرمل أكياس توفر

أو العسكريين األفراد أو للرياضيين مستخدمة تكييف أداة أنه على إليه النظر بمجرد . )22-21الشكل (بسهولة المقابض لتغيير مقابض بعدة مزوداً معظمها 

من استخدامها يمكن وعملية للغاية فعالة تدريب أداة أنه الرمل أكياس تدريب أثبت فقد القوي ، الرجل أحداث في يتنافسون الذين أولئك أو األوائل المستجيبين 

أو دائرة داخل وكذلك والخارجية الداخلية التدريب معسكرات لفصول مثالية أداة تشكل فإنها للحمل ، قابلة الرمل أكياس ألن نظراً للتنس. المتحمسين معظم قبل 

عدم إلى يؤدي مما باستمرار ، يتغير الكيس داخل الموجود الرمل فإن المحددة ، واآلالت واألوزان الحديد عكس على . )(HIITالكثافة عالي متقطع تدريب برنامج 

هذا ،االستقرار عدم إنه المستمر. االستقرار 

الرملكيس تمارين 22-21 الشكل

يؤدي الدورانية. والحركات المتماثل غير التحميل ذات الحركات ذلك في بما والتمارين الحركات معظم على تطبيقها يمكن مرنة مرجحة مقاومة الرمل أكياس توفر

(الكلي األيضي النشاط زيادة إلى إضافي حمل مع واالنفجار واللف والقرفصاء والركوع باالنحناء يقومون حيث الحقيقي العالم في تدريب بيئات في العمالء وضع 
، 2018Delvecchio 2009 ،؛al. et McGill( . رطال 15ً من الرمل أكياس وزن يتراوح) طراز مراحل لجميع ممتازاً اختياراً وتشكل  )كجم72.5 (رطال 160ً إلى  )كجم6.8

المحتلة.الفلسطينية األراضي 



المعركةوحبال  ، ViPRالرمل ، أكياس 4 الدرسالتمرينطرائق في مقدمة 22 الفصل

-المحملة الحركة تدريب -مساعدرمز -

وقم بالخارج األكياس امأل . DIYمتجر من الرمل شراء إلى تحتاج سوف فوضوية. الرمل أكياس تكون أن يمكن

الغالف.في وضعها قبل رمل بقايا أي بإزالة 

ViPR
كال على مريح بشكل موضوعة وفتحات بمقابض المقوى المطاط من مصنوع أسطواني أنبوب عن .عبارة

التصميم هذا يوفر وحمله. وضغطه وسحبه ورفعه وإلقائه جره ليتم مصمم إنه . )22-22الشكل (الطرفين 

هي  ViPRالخارجية الحمل مقاومة مع الجسم لكامل االتجاهات متعددة تمارين أداء على القدرة للمحترف 

ViPRمنتج والتجديد. واألداء للحيوية اختصار 

22ViPR-22 الشكل

12 كجم ، 10 كجم ، 8 كجم ، 6 كجم ، 4 كجم ، 2 (كثافة أكثر أوزان 9 مع كجم 26 إلى كجم 2 من يتراوح

غير األفراد أو المبتدئين من للجميع الوزن في كبيرة اختالفات التنوع هذا يوفر . )كجم26 كجم ، 20 كجم ، 

المحترفين.الرياضيين إلى وصوال ًالشرعيين 

المقاومة بتمارين مقارنة فريد بشكل اختالفاً أكثر تعتبر والتي ، المحملةالحركة تدريب  ViPRيستخدم

ال ذلك ، ومع السهمي. المستوى في والحديد الدمبل حركات من العديد تنفيذ يتم . )nd) ، ViPRالتقليدية 

الحركة مستويات جميع في المقاومة بتجربة ويسمح فردي مستوى في الحركات على  ViPRنظام يقتصر 

بشكل االستفادة هو الهدف الدورانية. الحركات خالل من األساسي االستقرار تطوير  ViPRيعزز الثالثة. 

. )2007غامبل ، (الجسم من العلوي الجزء إلى األرض من القوة لنقل والوركين القلب عضالت من أفضل 

تتطلب أخرى رياضة وأي والتنس والجولف والهوكي والالكروس للبيسبول خاص بشكل مفيدة  ViPRتمارين 

يمكن أو للرقابة خاضعة بطيئة بحركة الحركات إجراء يمكن أنه هي  ViPRلـ أخرى ميزة متفجرة. دورانية قوة 

ورغباته.العميل أهداف على اعتماداً متفجر بشكل إجراؤها 

-
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الحبالمعركة
حبال توفر أن يمكن التدريب ، حبال أو  tnessحبال باسم إليها يشار ما غالباً . )22-23الشكل (المعركة حبال الميدان في شعبية اكتسبت التي األخرى األدوات من

المعركة حبال . )2015Schmidt & Fountaine ، (الدموية واألوعية للقلب العامة المنافع زيادة مع الجسم لكامل تكييفاً يوفر مما الكثافة ، عالي تمريناً المعركة 

(قدماً. 50 و 40 و 30 وأطوال  )سم2.5-5 (بقطر بوصة 2 و 1.5 و 1.0 هي شيوعاً األحجام وأكثر متنوع ، وسمك بأطوال وتأتي التحمل ، شديد النايلون من مصنوعة 
ذات الحبال تزن شيوعاً. األكثر الطول هي قدماً خمسين طولها يبلغ التي الحبال إن القول يمكن الحبال. وطول سمك حسب الحبل وزن يختلف . )م15 12 ، 9 ، 

أضعف.قبضة قوة أو أصغر أيدي لديهم أو القامة ، في وأصغر الجدد ، الرياضة يمارسون من بها وينصح أقل سمكاً األقل القطر 

وتتطلب الرئيسية ، المحركات تنشيط القتال حبال تتطلب المفاصل. على ضئيالً تأثيراً توفر أنها يعني مما التأثير ، منخفض نشاطاً المعركة حبل تمارين تعتبر

2015وآخرون ،  (Calatayudوثنائية أحادية حركات بأداء للمستخدم أيضاً القتال حبال تسمح الغذائي. التمثيل متطلبات وزيادة والجوهر ، العضلي الجهاز مشاركة 

(.

المعركةحبل 22-23 الشكل

تدريبيةنصيحة -

2 بقطر (األثقل الحبال أكثر. أو ثانية 30 لمدة التمارين أداء فيها يتم التي والعضلية الهوائية للتكيفات األول المقام في  )بوصة1.0-1.5 بقطر (األصغر الحبال تسُتخدم

أقل.أو ثانية 30 لمدة التمارين أداء فيها يتم التي الالهوائية والتكيفات والقوة القوة الستخدام األفضل هي  )بوصة
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الحسيالتحفيز لطرق مقدمة
هو العميق الحس الستقبال األساسية المكونات أحد التوازن. في مهم عنصر وهو األطراف وحركات الجسم بوضعية الشعور على القدرة هو العميق الحس استقبال

واالستقرار التوازن على التدريب يكون أن يمكن األداء. مقاييس وزيادة اإلصابة مخاطر تقليل في للمساعدة التوازن أو الوضع في التحكم على الحفاظ على القدرة 

.)2004Willardson ، (واألداء المشترك ، واالستقرار الحركة ، أنماط لتحسين فعالة استراتيجية الحسي التحفيز أساليب من متنوعة مجموعة باستخدام 

االستقراركرات
قامت السكان. من واسعة مجموعة مع التدريب مرافق من متنوعة مجموعة في متكرر بشكل السويسرية ، الكرات باسم أيضاً المعروفة الثبات ، كرات تسُتخدم

مشاكل من متنوعة مجموعة من يعانون الذين للبالغين الثبات كرات استخدام بنشر  )1990(فوغلباخ كالين سوزان الدكتورة السويسرية الطبيعي العالج أخصائية 

ما غالباً . )1998Carrière ، (سويسرية كرات أنها على التدريب أدوات إلى مشيرين التقنيات ، هذه وتطبيق مراقبة في األمريكيون الفيزيائيون المعالجون بدأ العظام. 

التمرين ، في االستقرار على الطلب زيادة هو األساسي استخدامها . )22-3الجدول (مختلفة بأحجام تأتي أن ويمكن كلوريد فينيل البولي من مصنوعة الكرات هذه تكون 

القرفصاء.حركات أثناء المناسب الموقف لتعزيز استخدامها أيضاً يمكن ولكن 

االستقراركرة حجم مخطط 22-3 الجدول

*المقترح الحجمارتفاع

سم45طوال"0 5'≤

سم555'7"إلى "1 5'

سم665"إلى "8 5'

سم75'6  >

األرض.على وأقدامهم درجة 90 بزاوية والركبتين الوركين ثني مع الكرة من العلوي الجزء على مريح بشكل بالجلوس لهم يسمح الذي الكرة حجم اختيار األفراد على يجب المقترحة. األحجام هي هذه  *
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2012 ،(والحوض والكراسي التمرين مقاعد مثل ثباتاً ، أكثر بأسطح استبدالها عند األساسية العضالت واستقرار قوة بزيادة الثبات لكرات الصحيح االستخدام يسمح

Colado & Behm 2006 ،؛al. et Carter ؛et Stanton  ، 2004 ؛ آلSternlich  ، 2004 ، 2007 ؛ وآخرونWillardson( . دعم قاعدة للكرة الكروي الشكل يخلق

استخدامها على ينطوي الثبات لكرات شيوعاً األكثر االستخدام للكرة. الدقيقة للحركات وفقاً باستمرار الجسم وضع تعديل على المستخدمين يجبر مما مستقرة ، غير 

وزن أو الخفيفة األحمال باستخدام  )22-25الشكل (االستلقاء وتمارين  )22-24الشكل (المعرضة التمارين من متنوعة مجموعة أداء أثناء التقليدية المقاعد من بدال ً

المعني للفرد المكافأة مقابل المخاطر تقييم المهم من لذلك سيطرة ، أو جيد توازن المرء لدى يكن لم إذا خطيرة الثبات كرات تكون أن يمكن ذلك ، ومع الجسم. 

استقرار.كرة على بالوقوف أبداً ينصح ال . )22-4الجدول (السالمة إرشادات جميع واتباع 

ضعيفموقف 22-25 الشكل

االنبطاحوضعية 22-24 الشكل

22-4الجدول االستقرار كرة أمان إرشادات

تفتيش

قبلمن العملية

إلخ.مهترئة ، نقاط أو تمزقات أو ضرر أي عن بحثاً الثبات كرة افحص

.)دائريةبحركة تشعر أن يجب (تماماً ممتلئة الثبات كرة أن من تأكديستخدم

لالنفجار.مقاومة ثبات كرة اختر

المقترحة.الوزن سعة تتجاوز وال افحص

لـالسليم االستخدام

االستقراركرة

أخرى.معدات أي أو األثاث أو التمرين آالت عن بعيداً مفتوح مكان في فقط ثبات كرة استخدم

واالستبدال.والسخانات ، طويلة ، لفترات للشمس التعرض مثل المباشرة ، الحرارة مصادر عن بعيداً بالكرة احتفظ

المجوهرات.مثل الكرة ، تثقب أن يمكن حادة أشياء ترتدي ال

الثبات.كرة على الوقوف تمارين أي بأداء تقم ال

المناسب التمرين أسلوب لضمان الثبات من لمزيد الكرة إمساك إلى التمرين محترفو يحتاج قد مرة ، ألول للمستخدمين بالنسبة

السقوط.من المستخدم مخاوف وتخفيف 

الكبار.من المناسب اإلشراف مع فقط االستقرار كرة استخدام األطفال على يجب

التمارين.جميع أثناء الخمسة الحركية السلسلة ذات التفتيش نقاط باستخدام المناسب الوضع على حافظ

الثبات.كرة على األقصى أو األقصى الحد من القريب الرفع بأداء تقم ال

قمة ⇧
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التقدم مالحظة يجب تمرين ، أسلوب أي مع الحال هو كما الثبات. من الزائد الحمل زيادة إلى الحاجة يظهرون الذين العمالء مع الثبات كرات استخدام األفضل من

الطابق مثل ثابت ، سطح على الخشبي اللوح بوضع االحتفاظ العميل بإمكان كان إذا المثال ، سبيل على المستقرة. غير األسطح إلى المستقرة األسطح من المناسب 

أكبر نطاقات تحدث أن يمكن الثابتة ، للكرة الكروي الشكل بسبب ذلك ، على عالوة . )22-26الشكل (وصعوبة التمرين شدة من الثبات كرة تزيد أن يمكن المقعد ، أو 

التي الجرش تمارين بأداء للمستخدمين الكرة محيط يسمح . )22-27الشكل (التقليدي السحق تمرين مقابل االستقرار كرة تمرين مثل معينة ، تمارين أثناء الحركة من 

 2007al.  et ،(الحركة من أكبر نطاق خالل من البطن قوة زيادة وبالتالي العلوي ، الجزء على التمرين هذا بأداء مقارنة ًالفقري العمود امتداد من أبعد إلى تذهب 

Sternlicht( . المستقيمة ، األنشطة أثناء والدعم الراحة من أكبر قدراً تتيح للكرة الكنتورية الطبيعة فإن الظهر ، أسفل آالم مثل قيود ، من يعانون الذين للعمالء بالنسبة

واكتساب المناسبة الحركة أنماط تعلم على األفراد الكروي الجدار على القرفصاء أداء يساعد أن يمكن . )22-28الشكل (الكرة جدار على القرفصاء تمرين أثناء سيما وال 

القرفصاء.لحركات الالزمتين والقوة االستقرار 

االستقرارالخشبي اللوح الكرة 22-26 الشكل

االستقراركرة أزمة مقابل أرضية أزمة 22-27 الشكل

قمة ⇧



القرفصاءالجدار الكرة 22-28 الشكل

قمة ⇧



الحسيالتحفيز لطرق مقدمة الخامس الدرسالتمرينطرائق في مقدمة 22 الفصل

التوازن ضعف من يعانون الذين المبتدئين المتمرنين أن المستحسن فمن الثبات ، كرة استخدام من تخفف أن شأنها من التي العظام تقويم قيود هناك يكن لم ما

الفلسطينية األراضي نموذج من 1 المرحلة خالل وخاصة االستقرار ، كرة مثل استقرارا ، أكثر بيئة إلى والتقدم مستقر سطح على التمارين أداء في الميول لتحقيق أوال 

المحتلة.

كرة باستخدام ينصح ال ذلك ، إلى باإلضافة التوازن. ضعف من يعانون الذين لألفراد السقوط خطر تخلق أن يمكن للكرة المستقرة غير الطبيعة فإن سابقاً ، ذكرنا كما

الثقيلة األحمال باستخدام األقصى الرفع أثناء الثبات كرة بتدريب ينصح ال وبالتالي ، التمرين ؛ أثناء قوة أقصى تكوين إلى يهدفون الذين لألفراد دعم كقاعدة االستقرار 

.)RM1( ) ، 2005Behm & Andersonمن ٪100-85 (

BOSUكرات
النصف. إلى مقطوعة استقرار كرة وكأنه يبدو صلب. بالستيكي بسطح مغطى مطاطي كروي نصف عن عبارة  BOSUكرة

ألعلى. جانب أي مع الجهاز استخدام على القدرة إلى إشارة في  "الجانبينكال استخدام تم "لعبارة اختصار هو  BOSUاسم 

ولكنه للثبات ، تحدياً يوفر مما االستقرار ، لكرة مشابهاً سطحاً تفتح القبة فإن ألسفل ، السفلي الجانب يكون عندما 

يوفر األرض على األرضية الكرة نصف فإن القبة ، تنخفض عندما . )22-29الشكل (عليه للوقوف كافية بدرجة مستقر 

.)22-30الشكل (الجسم من العلوي الجزء تمارين ألداء عليها اليدين وضع يمكن قاعدة وجود مع مستقر غير سطحاً 

)السطحعلى ( BOSUالكرة ضغط تمرين 22-30 الشكل)دائريسطح (القرفصاء  BOSUكرة 22-29 الشكل

حرج-

.)ألسفلالقبة (الجانب على بالوقوف المصنع ينصح ال  ، BOSUكرة جانبي استخدام يمكن أنه من الرغم على

للوقوف نسبياً آمن  BOSUكرة من القبة الجانب فإن الثبات ، كرة عكس على الثبات. تقليل طريق عن التمرين شدة زيادة إلى  BOSUكرة باستخدام التدريب يؤدي

العصبي النشاط لزيادة مستقر غير سطح على الوقوف أثناء التدريب على العثور تم السفلية. األطراف واستقرار توازن الستهداف للتدريب عملي جهاز فهو لذا عليه ، 

2005 ، (التأهيل إعادة وأثناء اإلصابات من للوقاية خاصة والقوة ، واالستقرار التوازن زيادة على آثار له يكون قد مما ثابت ، سطح على بالوقوف مقارنته عند العضلي 

Behm & Anderson 2012 ، ؛Colado & Behm 2000 ،؛al. et Fitzgerald 2006 ،؛al. et Myer(.
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يؤديها أن يمكن التي التمارين من متنوعة مجموعة توفر فإنها الفريدة ، ووظائفها  BOSUكرة لشكل نظراً

مستقرة بيئة من المناسب التقدم مراعاة يجب االستقرار ، كرة استخدام مثل العمالء. من واسعة مجموعة 

 BOSUكرات تعد التثبيت ، لمتطلبات نظراً السالمة. لضمان استقراراً األكثر  BOSUكرة إلى ومدعومة 

يمكن ذلك ومع المحتلة ، الفلسطينية األراضي نموذج من 2 و 1 المرحلتين في الستخدامها مثالية طرائق 

والتوازن.األساسية التمارين أداء عند خاصة المراحل ، جميع في استخدامها 

-اضطراب-

كورتيرا
الشكل فإن ذلك ، ومع صلب. وظهر لالستعمال قابلة غير مطاطية مثانة من  Core-Terraيتكون

 )سم43 (بوصة 17 بطول  )سم114 (بوصة 45 تبلغ أكبر إجمالية مساحة يوفر  Core-Terraلـ المستطيل 
على جسمه وزن الفرد يضع عندما  ، BOSUكرة أو الثبات كرة غرار على . )سم25 (بوصات 10 وعرض 

األساسية عضالته إشراك على المستخدم يجبر مما ، اضطراباتالمثانةداخل المزاح الهواء يوفر الجهاز ، 

واالستقرار.التوازن لتحقيق المفاصل ودعم بنشاط 

هذه في األخرى األدوات من العديد مثل فقط ،  )كجم14 (رطال 31ً ويزن محمول ،  Core-Terraألن نظراً

ويمكن الفردي الشخصي والتدريب الصغيرة والمجموعات التمهيد لمعسكرات مثالي فهو الفئة ، 

من الثبات ، كرات عكس على ذلك ، إلى باإلضافة الطبيعي. والعالج التأهيل إعادة في حتى استخدامه 

Core-Terraعلى االستلقاء أثناء بالدمبل الصدر على الضغط مثل المقاومة ، تمارين من العديد أداء اآلمن 
استخدام عند مقاومة ونطاقات جانبية وأعمدة مقابض على  Core-Terraتشتمل ذلك ، إلى باإلضافة . 

.)22-31الشكل (إضافي تنوع إلضافة الطريقة من السفلي الجانب 

كورتيرا 22-31 الشكل

حرج-

وزن مع كاملة بكفاءة مستقر غير سطح على حركة أي إجراء ضمان مسؤولية  tnessأخصائي عاتق على تقع

إضافية.مقاومة إضافة في التفكير قبل الجسم 

-
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المقتفون
أجهزة هي البدنية اللياقة تتبع أجهزة شعبيتها. في النمو في تستمر أن المرجح ومن  tnessصناعة في قيمة أصول أنها  )النشاط(البدنية اللياقة تتبع أجهزة أثبتت

وأجهزة والخواتم ، والعصابات ، الساعات ، مثل عديدة ، بأشكال وتأتي  )22-32الشكل (نشاطهم مستويات تتبع من المستخدمين تمكن ارتداؤها يمكن إلكترونية 

بين الضغط مقياس تعقب أجهزة استخدام الستمرار الرئيسية العوامل من الداخلي والتحفيز االستخدام سهولة تعُد الخطى. وعداد القلب ، ضربات معدل مراقبة 

.)2012Consolvo & Munson ،؛ 2104Kim ،(يشترونها الذين أولئك 

Shutterstock.com  /أتاناسوفمايل

البدنيةاللياقة تتبع أجهزة 22-32 الشكل

البدنيةاللياقة تتبع أجهزة

تعقب جهاز شراء قبل الحتياجاتهم. األفضل المنتج تحديد قبل المدرسية واجباتهم بأداء المستخدمون ينُصح لذلك كبير ، حد إلى  tnessتتبع أجهزة أسعار تتراوح

tness ،  التالية:األسئلة طرح المستخدمين على يجب

تتبعه؟حقاً أريد الذي ما ◆

خطوات ◆

القلبضربات معدل ◆

حراريهسعرات ◆

لإلنفاق؟استعداد على أنا كم ◆

النهائي؟هدفي هو ما ◆

الوزنفقدان ◆

جماعينشاط أو لحدث تدريب ◆

طبيةأو صحية أغراض ◆

من متنوعة مجموعة على البدنية اللياقة تتبع أجهزة تحتوي . tnessتعقب أداة بشأن قرار اتخاذ الفرد على بكثير األسهل من سيكون األسئلة ، هذه على اإلجابة بمجرد

22-5.الجدول في موضح هو كما الميزات 

البدنيةاللياقة تعقب جهاز ميزات 22-5 الجدول

سمات

)Androidأو  (iOSالتجارية العالمة مع التوافق ◆
المسافة  /الخطوةعدادات ◆

الحراريةالسعرات مكافحة ◆

الحركةتذكير ◆

القلبضربات معدل مراقب ◆

◆ GPS
النومتتبع ◆

البطاريةعمر ◆

للماءضد ◆

األثقالرفع المشي ، الركض ، الجري ، الدراجات ، ركوب السباحة ، النشاط: على التعرف ◆
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يقررون الناس تجعل التي الرئيسية األسباب هي الطبية واألغراض والدقة والمساءلة الدافع أن يبدو ذلك ، ومع . tnessمتتبع الستخدام الفوائد من العديد هناك

األجهزة.هذه شراء 

التحفيز

لتذكير تصميمها تم والتي اليومية ، التحفيزية الرسائل أو التنبيهات أو التقويمات مثل للبرامج ، مخصصة بتذكيرات  tnessتتبع أجهزة من العديد تجهيز تم ◆

بمفردهم.الرياضة يمارسون الذين ألولئك خاص بشكل قوياً هذا يكون أن يمكن بأهدافه. باستمرار المستخدم 

 2018al. et ،(األولى الستة األشهر خالل سيتوقفون للتخسيس برنامجاً يبدأون الذين أولئك من 50٪ من يقرب ما أن إلى األبحاث بعض تشير ◆

Henriksen( . البدنية.األنشطة زيادة على النعومة تعقب جهاز ارتداء يشجع قد

يعجبهم لم إذا سلباً ، عليهم تؤثر قد الحاالت ، بعض وفي المستخدمين ، على إيجابي بشكل تؤثر واألنشطة التدريبات وتسجيل تخزين على القدرة أن يبدو ◆

المبذول.الجهد 

ومع يومي. أساس على للفرد ملحوظة البوصات ، أو الوزن فقدان مثل الجسدية ، النتائج تكون ال قد المطابقة. المستخدم تعليقات البدنية اللياقة تتبع أجهزة توفر ◆

الحافز.لتعزيز للمستخدم المبذول للجهد مراقباً سجال ًيوفر أن التعقب لجهاز يمكن ذلك ، 

مسئولية

بالتزامه عضو كل التزام لضمان طريقة الشدة متتبع ويوفر  )الوزنإنقاص مجموعة المثال ، سبيل على (مجموعة من جزءاً الفرد يكون قد الحاالت ، بعض في ◆

البعض.بعضهم مساءلة في والمساعدة وتتبعها نتائجهم مقارنة الفريق ألعضاء يمكن الفريق. تجاه 

صحة

أدوات تزال ال النظر ، بغض والطرازات. الطرازات باختالف الدقة من المستوى هذا ويختلف 100٪ ، بنسبة دقيقة الحرارة درجة تتبع أدوات تكون ال الحظ ، لسوء ◆

النتائج.وتتبع األهداف لتحديد مفيدة كأداة وتعمل الشخص نشاط لمستوى جيداً تقديراً توفر التتبع 

طبيةأهداف

أداة بمثابة التوتر تتبع أدوات تكون أن يمكن السكري ، أو القلب أمراض أو الدم ضغط ارتفاع مثل طبية ، حاالت من يعانون الذين األفراد ألولئك بالنسبة ◆

الرياضة.ممارسة وقت حتى أو الطعام تناول وقت أو األدوية تناول عند للتذكير مفيدة 

بمثابة  tnessمتتبع استخدام يكون قد الحاالت ، بعض في األمراض. بعض عالج عند لألطباء جداً مفيداً للمريض الشخصي التاريخ تتبع يكون أن يمكن ◆

للحياة.منقذ 

والتغذيةالبدنية اللياقة تطبيقات
وكذلك الغذائية عاداتنا مراقبة على القدرة فإن الذكي ، الهاتف تقنية مع

هذه تنوع أعطى لقد الجميع. متناول في حرفيا ًهي  Tnessبرمجة إلى الوصول 

في التحكم على القدرة األشخاص استخدامها وسهولة  )التطبيقات(التطبيقات 

خريطة والتغذية التغذية تطبيقات توفر والعافية. بالتغذية المتعلقة أهدافهم 

الماضي. في عليه كانت مما أكبر بسهولة للفرد الصحية األهداف لتحقيق طريق 

مصممة مخصصة برمجة للمستخدمين والتغذية التغذية تطبيقات ظهور يوفر 

الصحية.أهدافهم تحقيق على لمساعدتهم 

Shutterstock.com/Rawpixel.com

التغذيةتطبيقات

الحرارية.السعرات حساب مجرد من بكثير أكثر تفعل الجديدة التطبيقات من العديد فإن عديدة ، فوائد له الغذائي المدخول تتبع أن حين في
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الرياضي.األداء تحسين أو العضالت بناء أو الوزن إنقاص يحاولون الذين ألولئك خاص بشكل مهماً هذا يكون أن يمكن

التالية:لألسباب مفيدة الغذائية التطبيقات

الوجباتتخطيط ◆

الحراريةالسعرات وحساب فهم ◆

الطعامملصقات وفهم قراءة ◆

)والدهونوالكربوهيدرات البروتين (الكبيرة المغذيات تناول تتبع ◆
)والبروالمعادن الفيتامينات مثل (الغذائي المحتوى تتبع ◆
صحيةغذائية خيارات اتخاذ ◆

التدريباتتأجيج ◆

الوصفاتعن البحث ◆

إيجابيةغذائية عادات تكوين ◆

معرفتكامتد -

الحلوى.قطع من العديد من أكثر ودهون سكر على يحتوي بعضها لك. مغذية الغذائية البارات كل ليست

البدنيةاللياقة تطبيقات

معينة. أهداف على الحصول في المستخدمين لمساعدة ومصممة تقريباً محمول جهاز أي على استخدامها يمكن للتنزيل قابلة تطبيقات هي البدنية اللياقة تطبيقات

التدريب ذلك في بما التمارين ، تنسيقات من متنوعة مجموعة ويتضمن معهم التدريبات ألخذ الرياضة لعشاق ومالئمة مكلفة غير طريقة  tnessتطبيق يعد 

يلي:ما  tnessتطبيقات مزايا تشمل والبيالتس. واليوجا ، القوة ، وتمارين الكثافة ، عالي المتقطع 

ذكيهاتف أو لوحي جهاز أو كمبيوتر جهاز باستخدام مكان أي في أو وقت أي في التمارين روتين إلى الوصول ◆

التمرينوتفضيالت المستخدم أهداف على بناء ًالمخصصة  tnessبرامج ◆

معداتتتطلب ال التي التمرين برامج إلى الوصول ◆

التمرينفي يقضيه الذي والوقت المكتملة التدريبات تتبع ◆

التمرينإجراءات إلكمال وشهرية وأسبوعية يومية تذكيرات ◆

جماعيتدريب أو فردي تدريب محاكاة ◆

يومكل اتخاذها يتم التي الخطوات تتبع ◆

البدنيالنشاط من المستهلكة الحرارية السعرات تتبع ◆

رفعهتم الذي الوزن أو الجري األميال مثل  tnessإنجازات تتبع ◆

المناسبالتمرين أسلوب إرشاد ◆

األفضل التطبيق لتحديد التطبيقات من العديد اختبار لألفراد يمكن مجانية. تجريبية فترات لديه منها والعديد اليوم ، السوق في  tnessتطبيقات من العديد هناك

أن يمكن ذلك ، إلى باإلضافة جديدة. روتينية ممارسة في البدء قبل طبي تصريح إلى يحتاجون قد مزمن بمرض المصابين األفراد أن تتذكر أن المهم من الحتياجاتهم. 

حديثاً.الرياضة يمارسون الذين ألولئك بالنسبة خاصة خطيراً ، أمراً إشراف دون الروتينية الرياضية التمارين أداء يكون 

القلبضربات معدل مراقبة أجهزة

مثل التحمل ، رياضيي قبل من استخدامها تم تقليديا ، القلب. ضربات قياس جهاز صناعة في جداً شائعة  )(HRMالقلب ضربات معدل مراقبة أجهزة أصبحت

السائد.التيار في واسع نطاق على تستخدم البشرية الموارد إدارة أصبحت فقد ذلك ، ومع التدريب. مستويات لمراقبة الترياتثل ، ورياضيي العدائين 
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بذلك القيام أثناء الدروس. أخذ أثناء البشرية الموارد إدارة أنظمة ارتداء الحضور من النطاق والواسعة البوتيك الرياضية األلعاب صاالت بعض تتطلب الواقع ، في

يتعلق فيما للقياس وقابلة موضوعية بيانات البشرية الموارد إدارة استخدام يوفر الفصل. أثناء الجهد مستويات لمراقبة أيضاً استخدامه يتم السالمة ، لضمان 

التمرين.بعد الشخص قلب ضربات معدل بشأن معلومات أيضاً البشرية الموارد إدارة توفر للتمرين. الشخص قلب باستجابة 

البدني. المجهود من أعلى مستوى إلى األسرع القلب ضربات معدل يشير واحدة. دقيقة مدتها دورة في القلب ضربات مرات عدد البشرية الموارد إدارة نظم تقيس

حزام مراقبة أجهزة هي شيوعاً البشرية الموارد إدارة نظم أنواع أكثر بموضوعية.  eortمستوى لقياس البشرية الموارد إدارة استخدام لألفراد يمكن النحو ، هذا على 

.)22-33الشكل ( LEDضوئية استشعار بأجهزة المزودة الساعة   /المعصموسوار الصدر 

Shutterstock.com/  Serg64

القلبضربات معدل مراقب 22-23 الشكل

عالوة دقة. األكثر القراءات توفر الصدر حزام مراقبة أجهزة أن إال استخداماً ، واألكثر مالءمة ًالبشرية الموارد إدارة أنظمة أكثر هي الساعات   /األساورأن من الرغم على

حركات أداء عند دقة أكثر لقراءات عرضة تكون وقد الكثافة عالية أنشطة المستخدم يؤدي عندما دقة أقل المعصم على ارتداؤها يتم التي األجهزة تكون ذلك ، على 

.)2017al.  et Bertram-Cadmus ،(الجسم من العلوي الجزء 

حرج-

معدل إلى طبيعي غير بشكل البطيئة العودة تعد القلب. صحة على جيد مؤشر هو القوي التمرين بعد األولى الدقيقة في الشخص قلب ضربات معدل انخفاض سرعة مدى

القلب.صحة ضعف على مؤشراً الراحة أثناء القلب ضربات 

يوصى المتوفرة. اإلضافية والميزات البشرية الموارد إدارة جودة على اعتماداً كبير حد إلى القلب ضربات معدل مراقبة أجهزة أسعار تتراوح النبض ، تتبع أجهزة مثل

الشخصية.احتياجاتهم تناسب شاشة على حصولهم من للتأكد المدرسية واجباتهم بأداء المتسوقون 

تدريبيةنصيحة -

القوية الهوائية التمارين من دقيقة 75 أو الشدة المعتدلة الهوائية التمارين من دقيقة 150 بـ العالمية الصحة ومنظمة منها والوقاية األمراض على السيطرة مراكز توصي

مثالية.صحة على للحصول أسبوعياً 
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التعلمأهداف
مختلفة.سكانية مجموعات إلى بالنسبة والقيود التمرين احتياجات تحديد ◆

والتكيف االستجابة على العميل قدرات على والتحديات الصحية والقيود المزمنة األمراض آثار لخص ◆

التمارين.مع 

مزمنة ، بأمراض اإلصابة خطر وعوامل مزمن ، مرض من يعانون الذين للعمالء التمرين اعتبارات تنوع ◆

الصحية.أو الجسدية التحديات من وغيرها 

الرياضة.ممارسة عند الخاصين السكان الستيعاب المتخذة االعتبارات تحديد ◆
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لتقييم مهمة وتوصيات معلومات الفصل هذا يغطي يبدو. ما على األصحاء للبالغين التمرين اعتبارات على النص في النقطة هذه حتى المقدمة المعلومات ركزت

وظيفية.قيود أو مختارة مزمنة صحية حاالت من يعانون الذين للعمالء التمرين برامج وتصميم 

التدريب خدمات على للحصول يسعون الذين العمالء في الشائعة الوظيفية والقيود المزمنة الصحية الحاالت عن فقط موجزة لمحة الفصل هذا يقدم بينما

وظيفية.أو بدنية وقيود مزمنة صحية حاالت من يعانون الذين لألفراد التمرين اعتبارات حول إضافية موارد تتوفر الشخصي ، 

العمراعتبارات
وأصبح معينة ، مناطق في للشباب المنظمة الرياضات في المشاركة تتراجع

النخفاض المحتملة األسباب بعض تشمل قد خموال.ً أكثر ككل الشباب 

من والكثير الوالدين ، على والطلبات الباهظة التكاليف الرياضية المشاركة 

ماسة حاجة هناك وبالتالي ، . )2013ميركل ، (اإلصابة بشأن والمخاوف السفر ، 

العام ، مدار على للشباب البدنية اللياقة على التدريب إلى والوصول الوعي لزيادة 

أكثر.أو واحد رياضي موسم خالل فقط وليس 

و 6 بين أعمارهم تتراوح الذين والمراهقين األطفال إلى يشير شباب المصطلح

في تكون قد المراهقين أو األطفال من مجموعة أن من الرغم على عاماً. 20 

نتيجة كبير بشكل تختلف أن يمكن للتمرين استجابتهم فإن العمر ، نفس 

البدني.والنضج والتطور النمو في الفردية لالختالفات 

Shutterstock.com  /األعمالصور قرد

ومرض األطفال بدانة معدالت في للزيادة نظراً ذلك ، ومع بالرياضة. الخاص التدريب على سابقاً الرياضية والتمارين البدنية اللياقة حول المنشورة التوجيهية المبادئ ركزت لقد

2018األمريكية ، اإلنسانية والخدمات الصحة وزارة (بالصحة المرتبطة البدنية والسالمة الصحية الحياة أنماط تعزيز على اآلن الشباب بسمنة المتعلقة الحالية اإلرشادات تركز السكري ، 

قلة أزمة هناك الحظ ، لسوء يومياً. القوي إلى المعتدل البدني النشاط من أكثر أو  )واحدةساعة (دقيقة 60 على يحصلوا أن يجب والمراهقين األطفال أن إلى الحالية التوصيات تشير . )

الالزمة اإلرشادات من األدنى الحد في الشباب من فقط 25٪ يشارك المتحدة ، الواليات في المثال ، سبيل على الغربية. الدول من العديد في خاصة للشباب ، البدني النشاط 

تقوية وأنشطة يومياً العضالت وتقوية الهوائية التمارين في االنخراط والمراهقين األطفال على يجب . )2016al.  et Katzmarzyk ،(والرفاهية العامة الصحة على والحفاظ لتحسين 

باالشتراك  ، )2010(العالمية الصحة منظمة قامت األطفال ، لدى المتزايدة السكري ومرض السمنة لمشكلة استجابة مزمنة. بأمراض اإلصابة مخاطر وتقليل صحتهم لتحسين العظام 

تتراوح الذين األطفال يحصل بأن  )2010(العالمية الصحة منظمة توصي والشباب. لألطفال البدني النشاط حول جديد بيان بوضع الرائدة ، العامة والصحة البدنية التربية منظمات مع 

منظمة توصي والشباب. لألطفال البدني النشاط حول جديد بيان وضع يومياً. الرياضة وممارسة القوي إلى المعتدل البدني النشاط من دقيقة 60 على عاماً 17 إلى 5 بين أعمارهم 

جديد بيان وضع يومياً. الرياضة وممارسة القوي إلى المعتدل البدني النشاط من دقيقة 60 على عاماً 17 إلى 5 بين أعمارهم تتراوح الذين األطفال يحصل بأن  )2010(العالمية الصحة 

البدني النشاط من دقيقة 60 على عاماً 17 إلى 5 بين أعمارهم تتراوح الذين األطفال يحصل بأن  )2010(العالمية الصحة منظمة توصي والشباب. لألطفال البدني النشاط حول 

يومياً.الرياضة وممارسة القوي إلى المعتدل 
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والبالغيناألطفال بين الفسيولوجية االختالفات
يستجيبون ال أنهم إال البالغين ، مثل الرياضي للتدريب مماثلة آثاراً يواجهون قد الشباب أن من الرغم على والبالغين. األطفال بين أساسية فسيولوجية اختالفات هناك

دراية على البدنية اللياقة محترفو يكون أن يجب الفسيولوجية. قدراتهم مستوى على الشباب تدريب برامج تتقدم أن يجب الطريقة. بنفس يتقدمون أو يتكيفون أو 

 & 2019Saltarelli ، ( )23-1الجدول (يلي ما هذه وتشمل التمارين. مع وتكيفهم استجابتهم على تؤثر والتي والبالغين الشباب بين المهمة الفسيولوجية بالفروق 
Michael(:

هو األكسجين امتصاص ذروة المصطلح فإن األقصى ، التمرين عند األكسجين امتصاص في هضبة عادة ًيظهرون ال األطفال ألن نظراً األكسجين: امتصاص ذروة ◆

والبالغين الشباب للذكور مماثلة األكسجين استهالك ذروة فإن الجسم ، لوزن وفقاً تعديله عند لألكسجين. امتصاص أقصى أو ماكس VO 2من مالءمة أكثر مصطلح 

القوة.أو القوة إلنتاج أيضاً مماثلة عالقة توجد . )البالغاتباإلناث مقارنة (الشابات لإلناث قليال ًوأعلى 

امتصاصهم ذروة من أعلى بنسبة الرياضة ممارسة إلى ويميلون ثقة أقل األطفال : )الحركةفي االقتصاد أو (األقصى الحد دون األكسجين طلب ◆

بالبالغين.مقارنة األقصى الحد دون التمرين أثناء لألكسجين 

الكثافة.عالية التمارين من نوبات تحمل على قادرة لتكون للجلوكوز المحللة اإلنزيمات من كافية مستويات األطفال ينتج ال ◆

والرطبة.الحارة للبيئات استجابة التعرق على المحدودة والقدرة المتأخرة االستجابة ذلك في بما ناضجة ، غير حراري تنظيم أنظمة لديهم األطفال ◆

للشبابوالتدريبية الفسيولوجية االعتبارات 23-1 الجدول

فسيولوجي

االعتبارات

تضمين

يمارس

معمقارنة

الكبار

الرياضيوالتدريب الرياضة في اعتباراتالبدنيةواللياقة للصحة اعتبارات

األكسجينذروة

مشابه امتصاص

عندماللبالغين 

للجسممعدلة

وزن.

أداءعلى قادرة

التحملمهام

نسبياجيد

أيام معظم في دقيقة 60 لمدة بدني نشاط

األنشطة على التركيز مع كلها ، أو األسبوع 

للنموالمناسبة 

لكل 10٪ الهوائية التدريبات حجم يتجاوز أال يجب

إلى تزداد األسبوع ، في دقيقة 200 إذا (تكيف فترة 

.)الشدةزيادة قبل دقيقة 220 

األقصىالحد دون

األكسجينعلى الطلب

مقارنةأعلى

الكبارمع

والمشي

ادارة.

لـأكبر فرصة

والحرارةالتعب

فياإلنتاج

أعلى-تحمل

شدةمهام

قوي إلى متوسط   بدني نشاط

أو أيام 3 دقيقة 60 لمدة للمراهقين ، 

األسبوع في أيام 3 أو األسبوع في أكثر 

قويةكانت إذا 

معدل من 90٪ من أكبر (المكثفة الالهوائية التمارين

مقبول ؛ غير ثوان 10ٍ من أكثر  )األعلى)القلبضربات 

نوبات بين االسترداد وفترات الكافية الراحة توفير 

المكثفة.التدريب 

السكرحال إنزيمات

منأقل

الكبار.

القدرةانخفاض

أطول-ألداء

10-90(المدة

عالي- ، )ثواني

شدةمهام

والمهارة التوازن على المقاومة تمارين تركز أن يجبالعضالت:لشد المقاومة تمرين

الحركات.في والتحكم 

القوة لتنمية مجموعة لكل 6-8 التكرار يتجاوز أال يجبتمارين8-10 من مجموعات 1-2

العضلي.التحمل على القدرة لتعزيز 20 أو 

تمرينلكل ممثلين 8-12

انخفضتالتعرقمعدل

لالتسامح

بيئي

المتطرفين

الحرارةخاصة

والرطوبة

دقيقة ، 30 لمدة األسبوع ، في أيام 2-3

والتهدئةلإلحماء إضافي وقت مع 

الحمل في زيادات حدوث مع األسبوع ، في أيام 2-3

ثم أوال ً، التكرارات في الزيادات خالل من الزائد 

المقاومة.
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الرياضة ممارسة األطفال يتحمل ال ذلك ، ومع ما. حد إلى جيد بشكل التحمل أنشطة أداء لألطفال يمكن نسبياً ، لديهم األكسجين امتصاص مستويات الرتفاع نظراً

القوي التمرين يقتصر أن يجب بالبالغين. مقارنتهم عند أقل تعرق ومعدل األقصى الحد تحت األكسجين من أعلى متطلبات لديهم ألن والرطبة الحارة البيئات في 

وبعد وأثناء قبل الكافي الترطيب فإن البالغين ، مع الحال هو كما المتكررة. الراحة فترات ذلك في بما لألطفال ، دقيقة 30 من أقل على والرطبة الحارة البيئات في 

األنشطة في المشاركة عند مؤات غير وضع في األطفال يكون الكثافة ، منخفضة التحمل أنشطة يمارسون الذين البالغين عكس على للشباب. جداً مهم التمرين 

المستمرة.الالهوائية القوة لدعم مطلوبة أقل السكر تحلل إنزيمات ينتجون ألنهم  )ثانية90 إلى 10 من (الكثافة عالية الالهوائية 

للشبابالمقاومة تدريب
(والمراهقين األطفال في وفعال آمن المقاومة على التدريب أن األبحاث أظهرت
، 2014al.  et Lloyd( . وتكيف الصحة أجل من المقاومة على التدريب يؤدي

الرياضات من بالعديد مقارنتها عند اإلصابة مخاطر تقليل إلى أيضاً الشباب 

 & 2009Myer ، (السلة وكرة القدم وكرة القدم كرة ذلك في بما الشعبية ، 
Faigenbaum 2019 ،  ؛Commission Safety Product Consumer US( .

إصابة هي الشباب عند المقاومة بتدريب المرتبطة شيوعاً األكثر اإلصابات 

إلى عادة ًتعُزى والتي  ، )اإلجهاد(العضالت أو األوتار وإصابة  )االلتواءات(األربطة 

وآخرون ، لويد (السليم غير والتقدم السيئة ، والتقنية المؤهل ، اإلشراف نقص 

رياضة ، أو نشاط أي في الشباب مشاركة عند اإلصابات تحدث أن يمكن . )2014

لكن،المقاومة ؛ تدريب ذلك في بما 

Shutterstock.com/  Chinnapong
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نتيجة القوة من كبيرة مستويات يكتسبوا أن يمكن والمراهقين األطفال من كال ًأن الموضوع هذا حول المنشورة األبحاث غالبية أفادت ذلك ، على عالوة

.)2017وآخرون ، مايرز (والتطور بالنمو عادة ًيرتبط الذي ذلك يتجاوز بما المقاومة على للتدريب 

التدريب أن ثبت كما . )2014al.  et Lloyd ،(التدريجي المقاومة تدريب من أسابيع 8 بعد أكثر أو 40٪ إلى 30٪ بمعدل قوتهم تحسين المدربين غير لألطفال يمكن

لويد 2009 ؛ وماكامبريدج ، دهب (العظام في المعادن وكثافة الجسم ، وتكوين والقفز ، الركض مثل الحركية ، المهارات يحسن الشباب لدى المقاومة على 

العصبية التكيفات إلى ترجع الشباب في المقاومة على التدريب برنامج بعد واألداء القوة في التحسينات أن يبدو . )2008وآخرون ، روبرتس 2014 ؛ وآخرون ، 

أعلى عصبية وإشارات الحركية ، الوحدات تجنيد وزيادة والمضادة ، الناهضة العضالت بين أفضل تنسيقاً العصبية التكيفات تتضمن العضالت. تضخم مقابل 

.)2014al.  et Lloyd ،(التنشيط أثناء للعضالت 

الفصل في مناقشتها تمت التي الحركة تقييمات من متنوعة مجموعة باستخدام حركية كفاءات أي تقييم المهم من شاب ، لعميل تدريبي تدريبي برنامج تصميم عند

الشاب ، العميل نضج مستوى على بناء ًالتمرين تقدم تحديد يجب فردي. برنامج تصميم في المحترف الحركة تقييمات من المستمدة المعلومات ستساعد 12. 

التدريب برامج وتنفيذ تصميم عند مراعاتها يجب التي الجوانب أهم من النقطة. هذه حتى للتدريب واالستجابة  ، )واالستقرارالمرونة (الوضع في الديناميكي والتحكم 

23-2.الجدول في معروضة الشباب لتدريب التوصيات وممتعة. آمنة جعلها للشباب الرياضي 

الشبابلتدريب األساسية التمرين إرشادات 23-2 الجدول

المقاومةتدريب المائي ، النشاط الرياضة ، األنشطة ، األلعاب ، الجري ، الركض ، المشي ،الوضع

األسبوعفي أيام 7-5تكرر

القويإلى المعتدل التنفسي والجهاز القلب تمارين تدريبالشدة

اليومفي دقيقة 60مدة

البدنيهاللياقه

تعيينات

القرفصاءتقييم

الضغطتقييم

القلبيةالتنفسي الجهاز تقييمات

والديناميكيوالنشط الساكن التمدد الذاتية. العضلية اللفافة تقنياتالمرونة

مقاومة

تمرين

األسبوعفي أيام 2-3 كثافة ، 40-70٪ بنسبة تكراراً 8-12 من مجموعات 1-2

البدنيةوالقدرات الوضع في الديناميكي التحكم على بناء ًالناضجين ، المراهقين على التمرين برامج تقدم يقتصر أن يجب

مميز

االعتبارات

استخدامهيمكن الذي الوزن مقدار على وليس الوضع في التحكم على الشباب تقدم يعتمد أن يجب

ممتعةالرياضة ممارسة اجعل



التفاعليالنص إظهارللشبابالمقاومة تدريب
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-الوفياتمعدل -السنكبار

إجمالي من 21٪ من يقرب ما أو - شخص مليون 87 أن إلى التقديرات تشير القرن ، هذا منتصف بحلول

العالمي ، الصعيد على . )2014al. et Ortman ،(أكثر أو عاماً 65 بعمر سيكونون - المتحدة الواليات سكان 

مقارنة ًالعدد ضعف من أكثر أي مليوناً ، 962 حوالي أكثر أو عاماً 60 أعمارهم تبلغ الذين األشخاص عدد يبلغ 

مع التعامل فإن السن ، في السكان تقدم مع . )2017واالجتماعية ، االقتصادية الشؤون دائرة (1980 بعام 

في التصاعدي االنجراف أكبر. تركيز محور تصبح الحياة وجودة العمر وطول الوفياتمعدل مثلقضايا 

في للمساعدة التمرين دور ألن نظراً أيضاً. التدريب مجال في المتخصصين على كبيرة آثار له العمر متوسط   

المتاحة الفرص ستستمر واسع ، نطاق على ومقبوالً معروفاً أصبح عليه والحفاظ الوظيفي االستقالل تحسين 

االزدياد.في المعتمدين الشخصيين للمدربين 

-الشرايينتصلب -

-الشرايينتصلب -

من النموذجية األشكال تشمل السن. كبار لدى الوظيفية القدرة وفقدان لالنحطاط مرادف هي الشيخوخة

(والسمنة التنكسية الظهر أسفل وآالم المفاصل والتهاب العظام هشاشة بالشيخوخة المرتبط التنكس 
في بالشيخوخة المرتبطة المزمنة الحاالت لتلك خاصة اعتبارات تناول سيتم . )2012وآخرون ، ديمونتيرو 

تزويد في تساعد يبدو ما على األصحاء السن بكبار الخاصة االعتبارات فإن ذلك ، ومع الحق ؛ وقت 

لهذه فعال بشكل وتصميمها البرامج لتقييم األساسية بالمعرفة الصحية الرعاية مجال في المتخصصين 

السكان.من الفئة 

يعتبر وبعضها العمر ، تقدم مع طبيعية تعتبر المختلفة الفسيولوجية التغيرات أن مالحظة الضروري من

التمرين ، وأثناء الراحة أثناء االرتفاع إلى الدم ضغط يميل المثال ، سبيل على بالمرض. متعلق أي مرضياً ، 

هي الشرايين تصلب معاً.االثنين من مزيج أو لمرض ، نتيجة طبيعية ، ألسباب نتيجة يكون أن يمكن والذي 

أكبر مقاومة إلى بدوره يؤدي مما وليونة ، مرونة أقل شرايين عنها ينتج للشيخوخة طبيعية فسيولوجية عملية 

من الفصل. هذا في الحقاً مناقشتها ستتم والتي  ، )الدمضغط ارتفاع (الدم ضغط ارتفاع وبالتالي الدم لتدفق 

نتيجة الدم تدفق يقيد - السيئة الحياة نمط خيارات عن كبير حد إلى الناجم - الشرايينتصلب أخرى،ناحية 

الدم.وضغط المقاومة زيادة إلى يؤدي مما الشرايين جدران داخل الترسبات تراكم 

لويحات إلى يشير والذي المحيطية ، الدموية األوعية مرض هو بالمرض مرتبط الدم ضغط الرتفاع آخر سبب

األفراد مراقبة يجب الساق. من السفلي الجزء في الموجودة تلك عادة ًمحيطي ، شريان أي في تتشكل 

إذا أو االرتفاع في الدم ضغط استمر إذا الطبيب إلى وإحالتهم بعناية المشخص الدم ضغط بارتفاع المصابين 

الدم ضغط بارتفاع المصابين األفراد جميع إحالة يجب القلب. بأمراض لإلصابة أخرى خطر عوامل لديهم كان 

القلب ألمراض األمريكية الكلية قامت التقييم. من مزيد إلجراء الطبيب إلى - أعمارهم عن النظر بغض - 

120 /80من أقل ليكون الطبيعي الدم ضغط لتقرير الدم ضغط إرشادات بتحديث األمريكية القلب وجمعية 

يبلغ انبساطي. زئبقي ملم 80 من وأقل انقباضي زئبقي ملم 120-129 هو الدم ضغط ارتفاع زئبق. ملم 

زئبق ملم 89 إلى 80 أو انقباضي زئبق ملم 139 إلى 130 اآلن األولى المرحلة في الدم ضغط ارتفاع 

ملم 90 أو  )انقباضي(أعلى أو زئبق ملم 140 اآلن الثانية المرحلة في الدم ضغط ارتفاع يبلغ بينما انبساطي ، 

  /وزئبق ملم 180 من أكبر انقباضي ضغط قراءة الدم ضغط ارتفاع أزمة تتضمن . )انبساطي(أعلى أو زئبقي 

مناسبتين في الدم ضغط قياسات جميع على الحصول يجب زئبق. ملم 120 من أكبر انبساطية قراءة أو 

.)2017القلب ، ألمراض األمريكية الكلية (مطلع صحي أخصائي قبل من األقل على مختلفتين 

الذين - السن كبار فإن بالشيخوخة ، المرتبط الفسيولوجي األداء في الطبيعي االنخفاض من الرغم على

بنفس الرياضة لممارسة بالفعل ويستجيبون يمكنهم - منها يعانون ال أو مزمنة صحية حاالت من يعانون 

الفسيولوجية التغييرات بعض تتضمن يبدو. ما على سناً األصغر البالغون بها يستجيب التي الطريقة 

يلي:ما في انخفاضاً بالشيخوخة المرتبطة الطبيعية والوظيفية 

بلوغهيمكن القلب لضربات معدل أقصى ◆

الناتجالقلب ◆

العضالتكتلة ◆

الرصيد ◆

)العضليالعصبي النشاط (التنسيق ◆
الضامالنسيج مرونة ◆

العظامفي المعادن كثافة ◆

البنائيةالهرمونات ◆

-
-

-
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للتمارين االستجابة على بالشيخوخة المرتبطة الطبيعية وغير الطبيعية الفسيولوجية المرضية التغيرات تؤثر

لكبار الوظيفية القدرة في انخفاض إلى بالشيخوخة المرتبطة التنكسية العمليات تؤدي أن يمكن الرياضية. 

الحركة ، أو الحركة ونطاق التحمل ، على والقدرة العضلية القوة في الملحوظ االنخفاض ذلك في بما السن ، 

المشي يعد . )2016وآخرون ، مور 2013 ؛ وآخرون ، إمريك كولون (العميق الحس والتنفسي ، الجهاز وضيق 

التحرك على القدرة انخفاض إن التنكسية. الشيخوخة بها تتأثر التي األساسية الوظيفية األنشطة أهم من 

يؤدي أن يمكن ولكن للفرد ، والعاطفي الجسدي االستقالل من فقط يقلل ال به الخاصة البيئة في بحرية 

أداء على القدرة عدم أو القدرة قياس يمكن . )2006Kessler & Hertling ، (التنكسية الدورة زيادة إلى أيضاً 

في للمساعدة - الترفيهية واألنشطة المنزلي والتدبير واألكل االستحمام مثل - اليومية للحياة العادية األنشطة 

للفرد.الوظيفية الحالة تحديد 

-العميقالحس استقبال -

البدني النشاط جاهزية استبيان -

Q)-PAR (+
-

أنشطة في االنخراط تجنب إلى التنكسية أو المزمنة الحاالت هذه من أكثر أو بواحد المصابون األفراد يميل قد

 2019al.  et ،(المالءمة بعدم الشعور أو اإلصابة من الخوف بسبب الهوائية التمارين أو المقاومة مثل 

Fragala( . وأنه بالعمر تماماً مرتبطاً يكون ال قد الهيكلي العضلي التنكس أن األبحاث أظهرت فقد ذلك ، ومع

 2019al. et ،(السن في التقدم مع الوظيفي والعجز العضالت قوة فقدان لمنع التدابير بعض اتخاذ يمكن 

Fragala 2018 ،؛Kim & Hong( . انخفاض عن المسؤولة الهيكلية القرارات من العديد أن أيضاً ثبت وقد

بل إبطائها يمكن الجسم ، وحس العضالت قوة فقدان ذلك في بما السن ، كبار لدى الوظيفية القدرة 

لو  ؛ 2016al.  et Giallauria ،(الرياضية والتمارين الروتيني البدني النشاط في المشاركة خالل من وعكسها 

.)2016وآخرون ، 

الشروع قبل السن. كبار ورفاهية العامة الصحة على كبير تأثير إحداث المعتمدين الشخصيين للمدربين يمكن

. +) Q)-PARاإلضافي البدني النشاط جاهزية استبيان أإكمال السن كبار على يجب رياضي ، تمرين أي في 

تمت (والحركة للحركة مالئمة وتقييمات الصحي للتاريخ استبياناً السن كبار يكمل بأن أيضاً يوصى 

سبيل على (السن كبار اختبار في المدرجة تلك مثل التقييمات تساعد . )12و 11 الفصلين في مناقشتها 

جودة حول معلومات توفير على  )واالنطالقوالوقوف الخلفي ، الخدش واختبار للوقوف ، الجلوس المثال ، 

المهتمين البدنية اللياقة محترفي على يجب اليومية. الحياة أنشطة أداء على القدرة إلى باإلضافة الفرد حركة 

التقييمات.بهذه يتعلق فيما متقدم تعليم على للحصول السعي النشطين السن كبار مع بالعمل 

مرونة فقدان إلى يميلون ألنهم السن كبار مع أيضاً المهمة االعتبارات من والتدريب المرونة تقييم يعتبر

كما الذاتية ، العضلية اللفافة بتقنيات ينُصح اإلصابة. خطر من ويزيد الحركة من يقلل مما الضام ، النسيج 

ألداء وتحمل كافية قدرة هناك تكون أن بشرط السكان ، من الفئة لهذه 14 ، الفصل في مناقشتها تمت 

الساكن بالتمدد أيضاً ينصح االستعمال. موانع من أخرى أنواع أو دوالي العميل لدى يكون وأال الالزمة ، الحركة 

لمساعدة الديناميكي أو النشط التمدد من بسيطة أشكال باستخدام يوصى ذلك ، خالف جيداً. تحمله تم إذا 

اإلحماء.فترة خالل مفاصله تحريك في البدء على العميل 

ذلك ، ومع السكان. من الفئة لهذه الشدة متوسط   إلى منخفض القلبي التنفسي الجهاز بتدريب يوصى

مزمنة صحية حاالت من يعانون والذين الموصوفة األدوية بعض يتناولون الذين السن كبار مراقبة يجب 

وتعزيز المثالية الحركة أنماط تنفيذ على التركيز مع - ببطء التمرين على التدريب يتقدم أن يجب بعناية. أخرى 

من تقدماً أكثر أشكال إلى االنتقال قبل - المناسبة والمقاومة والتوازن الجوهر تمارين باستخدام االستقرار 

خاص بشكل يهتم أن البدنية اللياقة أخصائي على يجب السن ، لكبار تمرين برنامج تصميم عند التمارين. 

كان العمالء ، لقدرات المناسبة التمارين مطابقة على قادراً المحترف كان كلما المشاركين. سالمة بضمان 

هو كما اإلصابة. مخاطر لتقليل وتحكم دقيقة بتقنية التمارين جميع إجراء يجب وفعالية. أماناً أكثر البرنامج 

دائما،الحال 

-
-
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و 23-3 الجداول في يبدو ما على األصحاء السن كبار تدريب على وآثارها الفسيولوجية االعتبارات سرد يتم

 4-23)، 2016al.  et Moore 2018 ، ؛al.  et Riebe 2019 ،  ؛Thompson(.
-مناورةفالسالفا -

السنلكبار والتدريبية الفسيولوجية االعتبارات 23-3 الجدول

فسيولوجي

االعتبارات

التدريبواللياقة الصحة على المترتبة اآلثار

لألكسجين ،امتصاص أقصى

القلبممارسة من قدر أقصى

(الرئة وقياسات معدل
)الرئة
شيءكل تعمل سوف

معانخفاض

العمر.زيادة

تتقدم وأن منخفضة األولية التمرينية العمل أعباء تكون أن يجب

األسبوع.في أيام 3-5 إلى تدريجي بشكل 

دقيقة20-45  =المدة

قمة2 فو45-80٪  =كثافة

في الدهون نسبة ستزداد

من كل وستنخفض الجسم ، 

النحيل الجسم وكتلة العظام 

العمر.تقدم مع 

(أبطأ وتقدم منخفضة أولية أوزان مع المقاومة ، بممارسة يوصى
8-20 تمارين ، 8-10 من مجموعات 1-3 المثال ، سبيل على 

.)دقيقة20-30 تساوي الجلسة مدة ممثلين ، 

والمشيالتوازن

وميكانيكا

عضليعصبي

التنسيقيكون قد

السمع.ضعف

من للوقاية تقدم وإحراز التمرين طرق اختيار يجب

السقوط.

الراكدة ، أو الثابتة الدراجات ركوب القلب تمارين خيارات تشمل

الدرابزين.دعم مع المشي جهاز أو المائية ، التمارين أو 

إلى والتقدم الجلوس ، آالت المقاومة خيارات تشمل

الوقوف.تمارين 

من لكل أعلى معدل هناك

والتشخيص 

مكتشفغير قلب

السن.كبار مرض

وكذلك األهمية ، بالغ أمراً التمرين أثناء النبض تقييم معرفة تعد

المزمنة.األمراض وأعراض عالمات مراقبة 

هوالنبض انتظام عدم

تواترا.أكثر

باآلثار يتعلق فيما الصحية الرعاية مقدم أو العميل طبيب استشر

الدواء.يتناول العميل كان إذا خاصة للتمرين ، المحتملة الجانبية 

السنلكبار األساسية التمرين إرشادات 23-4 الجدول

جهاز أو المائية ، التمارين أو الراقد ، أو الثابتة الدراجات ركوبالوضع

الدرابزيندعامة مع المشي 

من األسبوع في أيام 3 أو الشدة متوسطة األنشطة من األسبوع في أيام 5-3تكرر

الشدةشديدة األنشطة 

قمة2 صوت٪85-40الشدة

دقائق10 إلى 8 من أو اليوم في دقيقة 60-30مدة

حركة

تقدير

التقييمدفع

التقييمسحب

)التسامحتم إذا (الرأس فوق القرفصاء

-



 ، )تحملهاتم إذا (محمولة بكرة باستخدام الذاتية العضلية اللفافة تقنياتالمرونة

للتحكموخاضعة بطيئة ديناميكية أو نشطة وحركة ثابتاً ، وتمتد 

مقاومة

تمرين

في أيام 5 إلى 3 من 40-80٪ ، كثافة بمعدل تكراراً 8-20 من مجموعات 1-3

األسبوع

أنماط تنفيذ على التركيز مع ببطء ، التمرين على التدريب يتقدم أن يجب

األساسية المقاومة تمارين باستخدام االستقرار وتعزيز المثالية الحركة 

من تقدماً أكثر أشكال إلى االنتقال قبل المناسبة ، والمقاومة والتوازن 

التمارين.

مميز

االعتبارات

الوضع.في التحكم على ومبنياً جيداً ومراقباً بطيئاً التقدم يكون أن يجب

أو  )دعمبدون (الحر الجلوس نحو أمكن ، إذا التمارين تتقدم أن يجب

الوقوف.

في كما أنفاسه حبس ويتجنب طبيعية بطريقة يتنفس العميل أن من تأكد

.مناورةفالسالفا أ 

أو الذاتية العضلية اللفافة تقنيات تحمل يستطيع ال العميل كان إذا

والديناميكية النشطة االمتدادات اختيار فيمكنه الثابتة ، االمتدادات 

للتحكم.والخاضعة البطيئة 
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-بدانة-بدانة

تضاعفت الواقع ، في األخرى. الصناعية البلدان معظم وفي أمريكا في نمواً األسرع الصحية المشكلة هي بدانة

في . )ب2018 العالمية ، الصحة منظمة (1975 عام منذ العالم أنحاء جميع في تقريباً مرات ثالث السمنة 

حوالي السمنة. أو الوزن زيادة أيضاًهم عاماً 20 عن أعمارهم تزيد الذين األمريكيين من 72٪ الحاضر ، الوقت 

)2015Hu & Hruby ، (المفرطة السمنة من يعانون أكثر أو عاماً 20 أعمارهم تبلغ الذين األمريكيين من ٪40 
إلى باإلضافة المزمنة الصحية الحاالت من متنوعة مجموعة مع تترافق أن ويمكن معقد مرض السمنة . 

واالجتماعية.العاطفية المشاكل 

-الوزنزيادة -

الجسمكتلة مؤشر
لسهولة نظراً الشخص. طول على بناء ًالصحي الجسم وزن نطاقات لتقدير  )(BMIالجسم كتلة مؤشر يسُتخدم

وزيادة الوزن نقص من يعانون الذين األفراد لتحديد استخداماً األكثر التقييم أداة فهي والحساب ، القياس 

االرتفاع مربع على مقسوماً بالكيلوجرام للجسم إجمالي كوزن الجسم كتلة مؤشر تقليل يتم والسمنة. الوزن 

أو سم ، 178 (بوصة 70 وارتفاعه  )كجم91 (رطل 200 جسمه وزن يبلغ عميل المثال ، سبيل على باألمتار. 

يقيس ال الجسم كتلة مؤشر ألن نظراً . )2م3.16   /كجم91 (28.79 لها الجسم كتلة مؤشر سيكون  )2)م3.16 

أو الحيوية الكهربائية المعاوقة مثل أخرى ، تقنيات إجراء يتم فقد الجسم ، في الدهون نسبة الواقع في 

للعمالء. مالحظات تقديم في وللمساعدة الوزن لفقدان واقعية أهداف تطوير في للمساعدة المحيط ، قياسات 

في الدهون تقييم ألن المفرطة السمنة من يعانون الذين لألفراد التقنيات هذه تجنب يلزم قد ذلك ، ومع 

يوفر أنه إال مثالياً ، مقياساً ليس الجسم كتلة مؤشر أن من الرغم على حساساً. موقفاً يكون أن يمكن الجسم 

يمكن الجسم ، كتلة مؤشر حساب بمجرد المثال ، سبيل على معقول. هدف ولتحديد للمقارنة موثوقة قيماً 

24.9 إلى 18.5 من الجسم كتلة مؤشر يعتبر أقل. جسم كتلة بمؤشر مرتبط وزن لتحقيق واقعية أهداف تحديد 

يعُتبر أكثر أو 30 البالغ الجسم كتلة ومؤشر الزائد ، الوزن من 29.9 إلى 25 ويعتبر الطبيعية ، الحدود ضمن 

.)23-5الجدول (سميناً 

23-5الجدول الجسم كتلة مؤشر

التصنيفالمرضمخاطرالجسمكتلة مؤشر

الوزننقصزيادة18.5<

صحيوزنقليل24.9- 18.5

الوزنزيادةزيادة29.9- 25.0

سمينعالي34.9- 30

IIالسمنةجداعالي39.9- 35.0

IIIالسمنةللغايةمرتفع40≥

السمنةأسباب
المشكلة أن على يوافق ال منهم القليل أن إال ومتنوعة ، معقدة السمنة أسباب أن من الرغم على

. )ينفقمنها والقليل المستهلكة الحرارية السعرات من الكثير (الطاقة توازن هي األساسية الفسيولوجية 

تغذية اختصاصي مع كثب عن المتخصصون يعمل أن المهم فمن معقدة ، طبية مشكلة السمنة ألن نظراً 

دقيقة غذائية توصيات تقديم يمكنه والذي  )المؤهلينالمرخصين المتخصصين من غيره أو (مسجل 

للتحقيق.وقابلة 

-
-
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من رطال 15ً الوقت نفس في يضيفون بينما عقد ، كل العضالت من أرطال 5 من يقرب ما سيفقدون حياتهم طوال مستقرين يظلون الذين البالغين أن اقتراح تم

و 30 سن بين الدهون من الخالية الكتلة في 15٪ بنسبة انخفاضاً العادي البالغ الشخص سيختبر ذلك ، إلى باإلضافة . )2011al.  et Mozaarian ،(عقد لكل الدهون 

يقضيها التي الساعات بعدد تتعلق ولكنها بالعمر متعلقة مشكلة ليست الجسم دهون أن تحديد تم بالعمر ، المرتبطة الدهون زيادة في التحقيق تم عندما عاماً. 80 

من 75٪ من أكثر تمثل اليومي النشاط مستويات أن المستقرين األفراد لدى أيضاً ثبت وقد . )2014al. et Maciejczyk ،(األسبوع في الرياضة ممارسة في األفراد 

.)2005Darmon & Drewnowski ، (الرجال لدى الجسم في الدهون تخزين تنوع 

الرياضيةوالتمارين البدانة تدريب
بفقدان المرتبطة العوامل أهم من الرياضة وممارسة المنتظم البدني النشاط يعد

من يعانون الذين العمالء أن مالحظة المهم من الطويل. المدى على بنجاح الوزن 

بالتمارين مرتبطة فريدة مشاكل من يعانون المفرطة والسمنة المفرطة السمنة 

الجسم وزن بين عالقة وجود أيضاً األبحاث أظهرت المثال ، سبيل على الرياضية. 

السمنة من يعانون الذين األفراد يقوم حيث  ، )المشينمط (مشيتهم وآليات 

الذين باألفراد مقارنتهم عند قصوى وبسرعات المشي أثناء مشيتهم نمط بتعديل 

التمرين على التدريب يركز أن يجب .  )2010وآخرون ، كو (السمنة من يعانون ال 

من الطاقة ، إنفاق على أساسي بشكل المفرطة السمنة من يعانون الذين للعمالء 

والتدريب التنفسي ، والجهاز والتوازن ، األساسية ، التمارين من مجموعة خالل 

توازنهم وتحسين الحرارية السعرات إنفاق على لمساعدتهم المقاومة ، على 

من المزيد إنفاق يتم أن المحتمل من بذلك ، القيام عند المشي. وآليات 

.)2009al.  et Lagally ، ؛ 2016al.  et Benito ،(الحرارية السعرات 

Shutterstock.com  /أفريقيااستوديو

أسبوعي هدف مع تمرين ، جلسة لكل  )حراريةسعرات (كالوري كيلو 200-300 إنفاق المفرطة السمنة من يعانون الذين العمالء على يجب فعال ، بشكل الوزن لفقدان

كالوري كيلو 2000 إلى تدريجي بشكل الطاقة إلنفاق األولي الهدف زيادة يجب الرياضية. والتمارين البدني النشاط من الطاقة إنفاق من كالوري كيلو 1200 عن يقل ال 

الهوائية التحمل أنشطة ولكن الوزن ، فقدان لتعزيز مصمم تمرين برنامج أي إلى تدريجياً المقاومة تدريب إضافة يجب . )2009وآخرون ، دونيلي (األسبوع في 

إنفاق معدالت عنه ينتج سريعة ، بوتيرة بالمشي مقارنته عند الدائرة ، بأسلوب المقاومة على التدريب أن إلى األبحاث تشير أولوية. أيضاً هي األمد وطويلة المستمرة 

الوزن إلنقاص برنامج أي في مهماً مكوناً المقاومة تدريب يعد . )2011al.  et Catenacci ،(المحددة الزمنية الفترة نفس في تقريباً متطابقة الحرارية السعرات من 

يمكن الجسم. تكوين وتحسين الغذائي التمثيل معدل ارتفاع إلى النهاية في يؤدي مما زيادتها ، حتى أو الدهون من الخالية الجسم كتلة على الحفاظ في يساعد ألنه 

المفرطة. السمنة من يعانون الذين للعمالء المقاومة والتمارين الرياضية التمارين برامج تصميم عند األصحاء للبالغين التمارين على التدريب إرشادات نفس استخدام 

الواردة القرفصاء تقييمات بعض استخدام يمكن . )2016al.  et Moore ،(األولية البرنامج تصميم ومعايير أهداف لتحديد والحركة الصحة تقييمات إجراء دائماً يجب 

أو للتقييم المقاومة تمارين إجراء يمكن المعدلة. والقرفصاء والسحب الدفع تقييمات باستخدام المثال ، سبيل على السكان ، من الفئة هذه مع 12 الفصل في 

أداء أيضاً يجب المفرطة. السمنة من يعانون الذين للعمالء الجلوس أو الوقوف وضع من الجسم وزن أو التمرين أنابيب أو الكابالت باستخدام أفضل بشكل التدريب 

الركبة أوتار تمدد أو  ، )الراكعللورك الخارجي التمدد من بدال ً(الواقف الورك تمرين باستخدام ينُصح المثال، سبيل على الجلوس. أو الوقوف وضعية من المرونة تمارين 

إجراؤها أو تجنبها إلى تحتاج وقد بحذر الذاتية العضلية اللفافة تقنيات استخدام يجب جالساً. المقعد وتمدد الحائط ، على الساق ربلة وتمدد الجلوس ، أو بالوقوف 

.)المفرطةالسمنة من يعانون الذين العمالء مع للعمل االجتماعية النفسية الجوانب في الحقاً مناقشتها ستتم (المنزل في 
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البدنية اللياقة محترفي على يجب للتمرين. مهم وكالهما المشي ، وسرعة التوازن إلى يفتقرون ألنهم السكان من الفئة لهذه أيضاً مهماً والتوازن األساسي التدريب يعد

ضغط انخفاض (الدم ضغط انخفاض استجابة من لكل عرضة ألنهم  )الظهرعلى (االستلقاء أو  )المعدةعلى (االنبطاح وضعية في البدين العميل وضع عند الحذر توخي 

المثال ، سبيل على لهم. راحة وأكثر مالءمة أكثر الوقوف وضع في تمارين يؤدون البدينين العمالء جعل يكون قد للتمرين.  )الدمضغط ارتفاع (الدم ضغط وارتفاع  )الدم

المفرطة السمنة من يعانون الذين العمالء لبعض األنسب هو  )23-2الشكل (واقفة طبية كرة دوران أو  )23-1الشكل (منحدر على الخشبي اللوح تمرين أداء يكون قد 

الوقوف.وضع إلى وتتقدم الجلوس وضع في تبدأ أن إلى المقاومة تمارين تحتاج قد الظهر. على البطن تمرين مقابل 

اللوحانحدار 23-1 الشكل

الطبالكرة دوران وقوف 23-2 الشكل



التمرين قضبان على الضغط أو التمرين أثناء اإلجهاد وتجنب المقاومة تمارين أثناء صحيح بشكل يتنفس العميل أن من التأكد البدنية اللياقة متخصصي على يجب

الدم.ضغط زيادة إلى يؤدي قد مما بشدة ، 
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البدينينالعمالء مع للعمل النفسية الجوانب
-االلتزام-

(الذات واحترام العاطفية بالرفاهية الشخص إحساس على أيضاً تؤثر قد ألنها فريد مزمن مرض السمنة
 ، 2016Beck( . الجوانب تغير ما بقدر اإلنسان لحياة واالجتماعية العاطفية الجوانب السمنة تغير أن يمكن

للسمنة واالجتماعية النفسية بالجوانب تامة دراية على البدنية اللياقة اختصاصيو يكون أن يجب الجسدية. 

هذا سيساعد والعاطفي. االجتماعي باألمان يشعر العميل أن من للتأكد البدينين العمالء تدريب عند 

ويساعد الصحية الرعاية وأخصائي العميل بين الثقة خلق على والجسدي العاطفي برفاههم االهتمام 

الرياضية.والتمارين الوزن إنقاص ببرنامج االلتزام في العميل 

ما غالباً المثال ، سبيل على بالرفاهية. العميل لشعور جداً مهمة المناسبة والمواقف االختيار عمليات تعد

الحركة من كبيراً قدراً تتطلب وقد المفرطة السمنة من يعانون الذين لألشخاص مصممة غير اآلالت تكون 

أن يجب اآلالت. من بدال ًجيد بشكل األنابيب تمارين أو الكابالت أو الدمبل تمارين تعمل والخروج. للدخول 

يشعر ال قد حيث تماماً ، تجنبها أو بحذر ، األواني على إجراؤها يتم التي العضلي النفس تقنيات استخدام يتم 

الجيد من يكون قد هذه. المرونة تقنيات تنفيذ عند بالراحة المفرطة السمنة من يعانون الذين العمالء بعض 

أبلغ إذا الخصوصية يوفر صحي نادي داخل مكان في أو منزلهم خصوصية في معينة تمارين بإجراء التوصية 

السمنة من يعانون الذين العمالء بممارسة يوصى الى، باإلضافة بالخصوصية. تتعلق مشكالت عن العميل 

. )المفاصل(العظام إجهاد لتقليل  )السباحةأو الدراجات ركوب مثل (الوزن تدعم التي التمارين في المفرطة 

ونشاط المفرطة السمنة من يعانون الذين العمالء من للعديد مفضالً نشاطاً المشي يكون ما غالباً ذلك ، ومع 

أو الملحوظ الخطر يتجاوز ، التقيدخاصةالمشي فوائد كانت إذا وهكذا به. وااللتزام فيه االنخراط يسهل 

السكان ، من الفئة هذه مع العمل عند للتمرين. أساسية توصية المشي يكون قد العظام ، إلصابة المتصور 

ذلك في بما البدين ، العميل فيها يمارس التي المواقف جميع من التأكد  tnessفي المتخصصين على يجب 

توضيح تم التمرين. معدات واختيار الخصوصية من أكبر قدراً توفر التي التدريب منشأة في والمواقع المواقف 

23-7.و 23-6 الجداول في المفرطة السمنة من يعانون الذين للعمالء التمرين اعتبارات 

زيادة من يعانون الذين لألفراد والتدريبية الفسيولوجية االعتبارات 23-6 الجدول

السمنةأو الوزن 

البدنيةواللياقة للصحة اعتباراتفسيولوجيةاعتبارات

(أخرى مصاحبة أمراض لديهم يكون قد
بما  ، )تشخيصهاعدم أو تشخيصها تم 

الدم ،ضغط ارتفاع ذلك في 

أو الدموية واألوعية القلب أمراض

السكري.مرض 

مصاحبة أمراض وجود األولي الفحص يوضح أن يجب

مشخصة.غير محتملة 

األكسجين المتصاص األقصى الحد

)الالهوائية(والتهوية 
العتبة.تقليل يتم ما عادة

(الوزن تدعم التي والتدريب االختبار طرائق اعتبارك في ضع
الرياضية والتمارين والسباحة ، الدوران ، سرعة مقياس مثل 

.)المائية

برنامج في ففكر القيود ، هذه العميل لدى يكن لم إذا

االمتثال.لتحسين المشي 

إلى المتعايشة الغذائية النظم تؤدي قد

الرياضة ممارسة على القدرة إعاقة 

الجسم كتلة في كبير فقدان إلى وتؤدي 

النحيل.

مع منخفضة ، كثافة على األولية البرمجة تؤكد أن يجب

 )المقبولحسب دقيقة 60 حتى (التمرين مدة في تقدم 
في الزيادات إجراء قبل  ، )األسبوعفي أيام 5-7 (والتكرار 

التمرين.كثافة 

مع العمل ، قدرة من 60-80٪ عن التمرين شدة تزيد أال يجب

كالوري كيلو 1200 أدنى بحد أسبوعية حرارية سعرات حجم 

مقبول.هو ما حسب 2000 ، إلى والتقدم األسبوع في 

-



الجسممقاييس

يجوزال تكوين

أو الزائد الوزن درجة بدقة تعكس

السمنة

مقياس أو الجسم كتلة مؤشر بمقاييس يوصى

المحيط أو الخصر إلى الورك قياسات أو الوزن 

الوزن.لفقدان كمقاييس 
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السمنةأو الوزن زيادة من يعانون الذين لألفراد األساسية التمرين إرشادات 23-7 الجدول

)المائيوالنشاط الثابتة الدراجات وركوب والتجديف الجري جهاز على المشي مثل (منخفض تأثيرالوضع

األسبوعفي أيام 5 األقل علىتكرر

القلبضربات لمعدل األقصى الحد من ٪80-60الشدة

األمر.لزم إذا القلب لضربات معدل أقصى من 40-70٪ إلى الشدة تغيير يمكن

التمرين.شدة تحديد في مفيداً التحدث اختبار استخدام يكون أن يمكن

يومكل مرتين دقيقة 30 إلى 20 من جلسات أو اليوم ، في دقيقة 60-40مدة

التقييمدفعتقدير

التقييمسحب

)التسامحتم إذا (العلوية القرفصاء تقييم

)للعميلمريحة كانت إذا فقط (الذاتية العضلية اللفافة تقنياتالمرونة

والديناميكيةوالنشطة الثابتة االمتدادات

مقاومة

تمرين

األسبوعفي أيام 2-3 في تكراراً 10-15 من مجموعات 1-3

الفرد.بها سمح إذا 20 ، مثل أعلى ، تكرار مع الدائري ، التدريب بطريقة إجراؤها يتم التي التمارين استخدام يمكن

مميز

االعتبارات

عميلك.بها يوجد التي المنشأة في والمواقع بالمواقع دراية على كن - مرتاح العميل أن من تأكد

الجلوس.أو الوقوف وضعية في التمارين أداء يجب

الفرد.طبيب من طبي تصريح على الحصول يجب الحاالت ، هذه مثل في أخرى ؛ مزمنة أمراض من العمالء يعاني قد

العميل كان إذا التدريب. أثناء القلب ضربات لمعدل األدنى النطاق في يكون أن المحتمل فمن التمرين ، أثناء مريح بشكل محادثة إجراء يستطيع العميل كان إذا الشدة. لقياس طريقة هو الحديث اختبار : ملحوظة*

لذلك.وفقاً الشدة اضبط التمرين ، وحالة الفرد استجابة على اعتماداً عال.ٍ نطاق على الشدة تكون أن المحتمل فمن الجملة ، إيضاح في صعوبة من يعاني 

مع للعمل واالجتماعية النفسية الجوانب

المفرطةالسمنة من يعانون الذين المرضى 

التفاعليالنص إظهار
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-السكريداء -السكريداء

الجسم يستطيع ال أو  )1النوع (األنسولين من يكفي ما الجسم فيه ينتج ال استقالبي اضطراب هو السكري داء

المتحدة الواليات في وبالغ طفل مليون 23.6 أن يقدر . )2النوع (المصنوع لألنسولين طبيعي بشكل االستجابة 

الرئيسي السبب هو السكري مرض . )2018al. et Bullard ،(السكري مرض من يعانون  )السكانمن ٪9.4 (

عند والعمى الدم ضغط وارتفاع القلب بأمراض لإلصابة أكبر بخطر ويرتبط العالم أنحاء جميع في للوفاة السابع 

مليون 108 من السكري مرض حدوث معدل ارتفع العالم ، أنحاء جميع في . )2018وآخرون ، بوالرد (البالغين 

األشخاص أن ثبت لقد . )أ2018 العالمية ، الصحة منظمة (2014 عام في مليون 422 إلى 1980 عام في 

أكثر مرة 20 عاماً 40 سن ببلوغ للوفاة عرضة أكثر يكونون عاماً 30 سن قبل السكري بمرض يصابون الذين 

.)2013al.  et Thent ،(السكري مرض من يعانون ال الذين أولئك من 

(الثاني والنوع  )األنسولينعلى المعتمد السكري (األول النوع السكري: مرض من أساسيان نوعان هناك
غير السكري مرض أنه على 2 النوع إلى اإلشارة من الرغم على . )األنسولينعلى المعتمد غير السكري 

السكر مستويات في التحكم يستطيعون ال 2 النوع من السكري بداء المصابين األفراد بعض أن إال المعتمد ، 

لدى السمنة بزيادة وثيقاً ارتباطاً 2 النوع من السكري مرض يرتبط إضافي. أنسولين إلى ويحتاجون الدم في 

والبالغين.األطفال 

-
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مرض في الشباب. أو المراهقين أو األطفال عند األول النوع من السكري مرض تشخيص يتم ما عادة ً

األنسولين ، إنتاج عن بيتا خاليا تسمى والتي البنكرياس في المتخصصة الخاليا تتوقف 1 ، النوع من السكري 

في السكر نسبة ارتفاع (الدم في السكر ارتفاع إلىيؤدي مما الدم ، في السكر مستويات ارتفاع إلى يؤدي مما 

حقن األول النوع من بالسكري المصاب الفرد على يجب الدم ، في السكر ارتفاع على للسيطرة . )الدم

مما للجلوكوز ، الخاليا استخدام معدل من التمرين يزيد إنتاجه. البنكرياس يستطيع ال ما لتعويض األنسولين 

النوع من بالسكري المصاب الفرد كان إذا التمرين. مع تعديل إلى تحتاج قد األنسولين مستويات أن يعني قد 

في السكر مستويات تنخفض أن يمكن التمرين ، وبعد وأثناء قبل الدم في الجلوكوز مستويات في يتحكم ال 1 

الضعف إلى يؤدي مما  )الدمفي السكر نسبة انخفاض (الدم سكر نقص تسمىحالة وتسبب بسرعة الدم 

المكونات هي الرياضية والتمارين السليم الغذائي والنظام األنسولين أن من الرغم على واإلغماء. والدوخة 

األفراد هؤالء مراقبة يتعين يزال ال أنه إال 1 ، النوع من السكري بداء المصابين لألفراد الموصوفة األساسية 

سالمتهم.لضمان التمرين طوال 

-الدمفي السكر ارتفاع -

-الدمسكر نقص -

زاد . )2017al.  et Caspard ،(البطن منطقة في السمنة وخاصة بالسمنة ، 2 النوع من السكري مرض يرتبط

في حاد بشكل العالم أنحاء جميع في البالغين لدى 2 النوع من السكري مرض وانتشار حدوث معدل 

2 النوع من السكري بمرض اإلصابة معدل ارتفاع بشأن العامة الصحة على كبير قلق هناك األخيرة. السنوات 

ينتج ما عادة الطوعي. البدني النشاط وانخفاض البطن منطقة في السمنة بزيادة المرتبط األطفال ، لدى 

تقاوم خالياهم فإن ذلك ، ومع األنسولين ؛ من كافية كميات 2 النوع من السكري بداء المصابون األفراد 

يمكن الخلية. إلى الدم في السكر من كافية كميات نقل يمكنه ال الموجود األنسولين أن يعني مما األنسولين ، 

األمراض من بعدد المزمن الدم في السكر ارتفاع يرتبط الدم. في السكر ارتفاع إلى الحالة هذه تؤدي أن 

الدموية.والدورة والعينين واألعصاب والقلب الكلى بتلف المرتبطة 

السكريومرض ممارسة
وبالنسبة الجلوكوز ، في التحكم هو السكري مرض من نوع بأي المصابين لألفراد التمارين من هدف أهم إن

فعالة الرياضية التمارين تعتبر الطاقة. وإنفاق الوزن فقدان فإن 2 ، النوع من السكري بداء المصابين ألولئك 

تمرين طريق عن المنتشر الجلوكوز امتصاص يعزز مما لألنسولين ، المفعول نفس لها ألنها الهدفين لكال 

الجلوكوز ، مقاييس من متنوعة مجموعة تحسن الرياضية التمارين أن األبحاث أظهرت الهيكلية. العضالت 

 2013al. et ،؛ 2016al. et Moore ،(األنسولين ومتطلبات الجلوكوز وتحمل األنسجة حساسية ذلك في بما 

Thent( . ، 2 النوع من السكري مرض عالج على كبير إيجابي تأثير لها الرياضية التمارين أن ثبت فقد وبالتالي

منه.والوقاية 

ذلك في بما السكري ، مرضى مع العمل عند المحددة بالتمارين الخاصة والتوصيات اإلرشادات اتباع يمكن

وقت وكذلك بعده أو التمرين أثناء الدم سكر وفرط الدم في السكر نقص أحداث من الوقاية استراتيجيات 

المشاكل باستثناء الحاالت ، معظم في الدم. في الجلوكوز أعراض أو مستويات على بناء ًالتمرين تأجيل 

بقلة المتعلقة لتلك مماثلة السكري بداء المصابين لألفراد التمرينات إدارة أهداف تكون األخرى ، الصحية 

للعمالء التمارين من للغاية مفضال ًشكالً باعتباره المشي عكس على الزائد. الجسم ووزن البدني النشاط 

السكري بداء المصابين للعمالء بالمشي التوصية عند الحذر توخي يجب المفرطة ، السمنة من يعانون الذين 

خاص بشكل الحذر توخي أيضاً يجب القدم. إصابة إلى تؤدي قد التي الدقيقة والصدمات البثور ظهور لمنع 

واستخدام الكربوهيدرات بتناول يتعلق فيما السكري بداء المصابين للعمالء المشورة بإعطاء يتعلق فيما 

األنسولين ،

-
-
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بداء المصابين العمالء من العديد ألن المفرطة ، السمنة من يعانون الذين البالغون بها ينصح التي تلك السكري بداء المصابين للعمالء التمرين إرشادات تشبه

الحرارية السعرات ونفقات للجلوكوز استقراراً أكثر إدارة أجل من اليومية بالتمرينات يوصى الحاالت ، هذه مثل في المفرطة. السمنة من يعانون 2 النوع من السكري 

التمرين خطة من كجزء المقاومة بتدريب ينُصح حين في اإلصابة ، مخاطر من التأثير منخفضة التمرينات أنشطة تقلل أن يمكن . )23-9و 23-8 الجداول (القصوى 

والتهاب.للصحة الشاملة 

السكريبداء المصابين لألفراد وتدريبية فسيولوجية اعتبارات 23-8 الجدول

الرياضيوالتدريب الرياضة في اعتباراتالبدنيةواللياقة للصحة اعتباراتفسيولوجيةاعتبارات

ذلك في بما (المصاحبة باألمراض يرتبط ما كثيراً

وارتفاع والسمنة الدموية واألوعية القلب أمراض 

)الدمضغط 

النوع من السكري داء تمارين برنامج يستهدف أن يجب

في يتمثل الحرارية السعرات من أسبوعياً هدفاً 2 

حرارية ،سعرة 1000-2000 إنفاق 

لتحقيق تحمله ، يمكن الذي النحو على تتقدم

القلب.وحماية الوزن فقدان من قدر أقصى 

وجود (المصاحبة األمراض فحص المهم من

.)مزمنينمرضين 

بنقص اإلصابة خطر من البدني المجهود يزيدلألنسولين.مشابه تأثير الرياضة ممارسة

الرياضية ..التمارين عن الناجم الدم في السكر 

في السكر نقص وأعراض عالمات من احذر

الدم.

ساعات عدة بعد الدم في السكر نقص يحدث قد

التمرين.أثناء وكذلك التمرين ، من 

مؤخراً ، تشخيصهم تم الذين ألولئك بالنسبة

وبعدهوأثناءه التمرين قبل الجلوكوز قياس يجب 

ضرورية الحدث بعد الجلوكوز استعادة تكون قد

الليلي.الدم في السكر نقص لمنع 

)متواصل(
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)تابع(بالسكري المصابين لألفراد والتدريبية الفسيولوجية االعتبارات 23-8 الجدول

الرياضيوالتدريب الرياضة في اعتباراتالبدنيةواللياقة للصحة اعتباراتفسيولوجيةاعتبارات

أدوية يتناولون الذين العمالء يتمكن ال قد

عالمات على التعرف من بيتا حاصرات 

الدم.في السكر نقص وأعراض 

وزيادة األنسولين في االنخفاض بعض يكون قد

الكربوهيدراتتناول 

التمرين شدة مع ومتناسبة ضرورية

ومدته.

األنسولين جرعة خفض الضروري من يكون قد

التمرين.قبل كبير بشكل 

التمرين وأثناء قبل الكربوهيدرات تناول يكون قد

ضرورياً.

المرتفعة الحرارة درجات في التمرين يخفي قد

الدم.في السكر نقص عالمات 

بعد الكربوهيدرات بتناول ينصح

التمرين.

كثافة على األولية التمرين برمجة تؤكد أن يجب

60 حتى (التمرين مدة في تقدم مع منخفضة ، 

في أيام 5-7 (والتكرار  )المقبولحسب دقيقة 

الجلوكوز.في المتسق للتحكم . )األسبوع

العمل قدرة من 50-90٪ عن الشدة تزيد أال يجب

بها.للبدء 

شبكية تلف (الشبكية باعتالل اإلصابة خطر زيادة

.)العين
في السكر نقص وأعراض بعالمات دراية على كن

الدم.

الخاصة تلك المقاومة تدريب إرشادات تتبع قد

الطبيعي.الوزن ذوي األصحاء بالبالغين 

أو الضعف (المحيطية األعصاب اعتالل يؤدي قد

إلى  )اليدينأو القدمين في عادة األلم أو التنميل 

والعدوى المشي في تشوهات حدوث خطر زيادة 

أحد.يالحظها أن دون تمر قد التي القدم بثور من 

األحذية وارتداء بحذر األثقال حمل تمارين استخدم

المناسبة.

بالجلد إصابات أو بثور وجود من يومياً تحقق

المناسبة.واألحذية 

السكريبداء المصابين لألفراد األساسية التمرين إرشادات 23-9 الجدول

)والسباحةالمشي آلة على والمشي الدراجات ركوب مثل (التأثير منخفضة األنشطةالوضع

األسبوعفي أيام 7-4تكرر

القلبضربات لمعدل األقصى الحد من ٪90-50الشدة

)األمرلزم إذا القلب لضربات معدل أقصى من 40-70٪ إلى تعديله يمكن (التنفسي والجهاز القلب تدريب

دقيقة60-20مدة

التقييمدفعتقدير

التقييمسحب

)التسامحتم إذا (الرأس فوق القرفصاء

الديناميكيةأو النشطة أو الثابتة االمتداداتالمرونة

مقاومة

تمرين

األسبوعفي أيام 2-3 تكراراً ، 10-15 من مجموعات 1-3

20.مثل األعلى ، التكرار عمليات استخدام يمكن

مميز

االعتبارات

غير تآكل أنماط أو بثور ظهور عن بحثاً القدم فحص الطبيب أو العميل من واطلب مناسبة ، أحذية لديه العميل أن من تأكد

طبيعية.

في السكر نقص لتجنب التمرين أثناء  )للكربوهيدراتسريع مصدر (خفيفة بوجبة االحتفاظ الفصل في المشارك أو العميل من اطلب

المفاجئ.الدم 



السكري.بداء المصابين للعمالء الكثافة عالي بالتدريب ينصح وال  ، plyometricتدريب في اإلفراط تجنب

الطبيب.بموافقة ينصح الذاتية ؛ العضلية اللفافة تقنيات بطالن يتم قد
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لتقنيات خاصة عناية إيالء يجب ذلك ، ومع المقترح ؛ النحو على المرونة تمارين استخدام يمكن 12. و 11 الفصلين في المبينة تلك التقييم إجراءات تتبع أن يجب

على الحصول يجب . )والساقينالقدمين في الوقائي اإلحساس فقدان أي (األعصاب اعتالل من يعاني شخص ألي ذلك منع يتم وقد الذاتية ، العضلية اللفافة 

يتم قد حيث أحدهم ، رعاية تحت العمالء كان إذا المعتمد السكري داء مرشد من وكذلك الذاتية العضلية اللفافة بتقنيات يتعلق فيما مرخص طبيب من المشورة 

مناسب.غير  plyometricتدريب استخدام يكون قد ذلك ، ومع السكان ؛ من الفئة لهذه مناسبة المتكاملة التدريب برامج ذلك. بطالن 

تدريبيةنصيحة -

مجم100 من أقل الدم في الجلوكوز مستويات تكون ما عادة مباشرة.ً وبعدها الطعام وجبة تناول قبل خاصة ًاليوم ، مدار على الدم في الجلوكوز مستويات تختلف أن يمكن

الطعام.تناول من ساعتين بعد ديسيلتر   /مجم140 من وأقل الصيام عند ديسيلتر   /

الدم في السكر نقص أعراض تحدث الطبيعي. الفسيولوجي األداء يدعم ال بحيث للغاية منخفضاً الدم في الجلوكوز مستوى يصبح عندما تحدث حالة هو الدم في السكر نقص

تصحيح في للمساعدة األولى الخطوة هو الدم في السكر نقص وأعراض عالمات تحديد إن ديسيلتر.   /مجم70 عن الدم في الجلوكوز مستويات تنخفض عندما عام بشكل 

يلي:ما الدم في السكر نقص أعراض تشمل قد الدم. في السكر نقص حدث 

تعب ◆

رطبشاحب جلد ◆

المنتظمغير القلب ضربات معدل ◆

التعرق ◆

مستقروغير متزعزع شعور ◆

الشديدالجوع ◆

يلي:ما واألعراض العالمات تشمل فقد الدم ، في السكر نقص أعراض تفاقمت إذا

االلتباس ◆

مشوشةرؤية ◆

نوباتحدوث احتمال ◆

الشديدالتهيج ◆

طلب أو بطبيبه االتصال العميل على يجب األعراض ، تتحسن لم إذا الصلبة. الحلوى أو الصودا أو العصير مثل البسيط ، السكر تناول هو الدم في السكر لنقص األولي العالج

الطبية.العناية 

التفاعليالنص إظهارالسكريومرض ممارسة
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-الدمضغط ارتفاع -الدمضغط ارتفاع

وهي الشرايين. وخاصة الدموية ، األوعية جدران على الدم يمارسه الذي الضغط نتيجة الدم ضغط ينخفض

وعمره الشخص وصحة الدم ، ولزوجة وحجم الشرايين ، جدران ومرونة القلب ، ضربات قوة باختالف تختلف 

الدم ضغط فيه يكون شائع طبي اضطراب هو الدم ، ضغط ارتفاع أو ، الدمضغط ارتفاع الجسدية.وحالته 

بارتفاع مصاباً العميل يعُتبر لالنبساطي. زئبق ملم 80 و لالنقباضي زئبق ملم 120 من أعلى الشرياني 

األقل ، على مختلفتين مناسبتين في عليها الحصول تم التي لديه ، الدم ضغط قياسات كانت إذا الدم ضغط 

األمريكية الكلية أصدرت الدم. ضغط في للتحكم أدوية حالياً يتناول كان إذا أو الطبيعي المعدل من أعلى 

ألمراض األمريكية الكلية (الدم لضغط محدثة إرشادات مؤخراً األمريكية القلب وجمعية القلب ألمراض 

يلي:ما على المنقحة التوجيهية المبادئ تنص . )2017القلب ، 

-الدماغيةالسكتة -

-قلبيةسكتة -

-كلويفشل -

زئبق.ملم 120 /80من أقل الطبيعي الدم ضغط ◆

.)انبساطي(زئبق ملم 80 من وأقل  )انقباضي(زئبق ملم 120-129 هو الدم ضغط ارتفاع ◆

.)انبساطي(زئبق ملم 80-89 أو  )انقباضي(زئبق ملم 139 إلى 130 من األولى المرحلة في الدم ضغط ارتفاع يتراوح ◆

(أعلى أو زئبق ملم 90 أو  )انقباضي(أعلى أو زئبق ملم 140 هو الثانية المرحلة في الدم ضغط ارتفاع ◆
.)انبساطي

(أعلى أو زئبق ملم 120 أو   /و )انقباضي(زئبق ملم 180 من أكبر الدم ضغط ارتفاع أزمة تكون ◆
.)انبساطي

وزيادة الكحول ، وتعاطي الحركة ، وعدم التدخين ، الدم ضغط الرتفاع شيوعاً األكثر األسباب بعض تشمل

السكتة لإلصابةمتزايدة مخاطر وتتضمن جيداً معروفة الدم ضغط الرتفاع الصحية المخاطر إن الوزن. 

.كلويفشل و ، قلبيةسكتة الدموية ، واألوعية القلب أمراض الدماغية

 2018al. et ،(الدم ضغط ارتفاع على للسيطرة شيوعاً التقليدية الطرق أكثر من للضغط الخافضة األدوية تعد

Khera( . في بما الحياة ، نمط في الشاملة التغييرات فإن العالية ، فعاليتها أثبتت األدوية أن من الرغم على

ضغط من تقلل أنها أيضاً ثبت قد التدخين ، عن واإلقالع الصحي ، واألكل المنتظم ، البدني النشاط ذلك 

.)2015وساب ، غادية (مخفضة لجرعات اإلقراض أو األدوية إلى الحاجة يلغي قد مما الدم ، 

10  بمتوسط المرتفع الدم ضغط خفض على متواضع تأثير لها يكون أن يمكن التمرينات أن األبحاث أظهرت

تساعد قد . )2015al.  et Börjesson ،(واالنبساطي االنقباضي الدم ضغط من لكل زئبق ملم -20 

تبدو األخرى. الفسيولوجية الضغوطات أو البدني للنشاط مالءمة أكثر استجابات إنتاج على الجسم التمارين 

ثبت مهم. أمر وهو أقل ، عامة صحية مخاطر ينقل الدم ضغط في انخفاض أي لكن متواضعة ، التغييرات 

في الكثافة عالي النشاط مثل تماماً فعالة الشدة متوسطة إلى منخفضة القلبية التنفسية التمارين أن 

السمنة من يعانون الذين أو المسنين لألشخاص مهم هذا . )2018al. et Costa ،(الدم ضغط خفض 

والجهاز القلب تمارين أداء على جسدياً قادرين ليسوا والذين الدم ضغط ارتفاع من يعانون والذين المفرطة 

الكثافة.عالية التنفسي 

والنظام الرياضة ممارسة تتضمن الدم ضغط لخفض شاملة خطة وجود أهمية على التأكيد أيضاً المهم من

العمالء كان إذا عالجية خطط ألي االمتثال ذلك ، من واألهم  ، ً)مناسباذلك كان إذا (الوزن وفقدان الغذائي 

أهمية على عمالئهم لجميع التأكيد على البدنية اللياقة في المتخصصين تشجيع يتم الطبيب. رعاية تحت 

موصوفة.أدوية أي تناول 

قياسه تم كما للتمرين ، لعمالئهم القلب ضربات معدل استجابة تقييم البدنية اللياقة محترفي على يجب

التمرين حمل أثناء القلب ضربات لمعدل البسيط التقييم أثناء حتى أو األقصى الحد دون التمرين اختبار أثناء 

معدل استجابة تغير أن يمكن التي األدوية الدم ضغط بارتفاع المصابون األفراد يتناول ما كثيراً المريح. 

وبالتالي للتمرين ، القلب ضربات معدل استجابة تضعف الحاالت معظم وفي للتمرين ، القلب ضربات 

البدنية اللياقة متخصصي تشجيع يتم التدريب. أثناء القلب ضربات معدل تقديرات أو التنبؤ معادالت إبطال 

ولكن عمالئهم ، جميع مع الدم ضغط وممارسة الراحة من لكل دقيق تقييم إجراء كيفية تعلم على أيضاً 

العمالء.هؤالء خاص بشكل 

الرعاية مؤسسات خالل من الدم ضغط قياسات إجراء كيفية تعلم دروس تتوفر الدم. ضغط ارتفاع

المستشفيات.أو المحلية الصحية 

-
-

-
-
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يعانون الذين المرضى مع الحال هو كما التمرين. على التدريب جلسة خالل األوقات جميع في الدم ضغط بارتفاع المصابين للعمالء الجسم وضع مراقبة المهم من

من يعانون الذين المرضى في التمرين وبعد وأثناء قبل الدم ضغط استجابة على كبير تأثير الجسم لوضعية يكون أن يمكن السكري ، ومرضى المفرطة السمنة من 

وعلى الدم ، ضغط زيادة إلى األحيان من كثير في  )القلبمن أقل الرأس ارتفاع يكون عندما خاصة ً(االنبطاح أو االستلقاء أوضاع تؤدي أن يمكن الدم. ضغط ارتفاع 

 )23-4الشكل (الخارجي الجسر من مالءمة أكثر  )23-3الشكل (الثابت الورك تمديد تمرين يكون قد المثال ، سبيل على األوضاع. هذه بطالن يتم قد النحو ، هذا 
ضغط ارتفاع من يعانون الذين المرضى في ممكنة الرياضية للتمارين الدم ضغط وارتفاع للضغط الخافضة االستجابات من كال أن نالحظ أن المهم من األلوية. لتقوية 

التمارين.واختيار الجسم ، ووضع الدواء ، تأثيرات االعتبار في األخذ عند خاصة الدم ، 

--

كابلالورك تمديد الوقوف 23-3 الشكل

أرضيجسر 23-4 الشكل

يجب ذلك ، على عالوة 12. و 11 الفصلين في الواردة اإلرشادات يتبعوا أن الشد في المتخصصين على يجب الدم ، ضغط بارتفاع المصابين العمالء تقييم عند

يكون قد المرونة ، تقنيات من متنوعة مجموعة العمالء يستخدم قد بينما . )23-11و 23-10 الجداول (الوقوف أو الجلوس وضعية في أساسي بشكل التمارين إجراء 

تنفسي ببرنامج مبدئياً يوصى االستلقاء. تتطلب ألنها السطح على إجراؤها يتم التي الرغوة دحرجة منع يتم قد أماناً. واألكثر األسهل هو والنشط الثابت التمدد 

الطبيب.موافقة بعد فقط تتقدم أن ويجب  )العملسعة من 50-85٪ (الكثافة منخفضة المستمرة الهوائية التمارين من للقلب 
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الدمضغط بارتفاع المصابين لألفراد والتدريبية الفسيولوجية االعتبارات 23-10 الجدول

الرياضيوالتدريب والرياضة واللياقة الصحة اعتباراتفسيولوجيةاعتبارات

ومبالغ متغيرة للتمرين الدم ضغط استجابة تكون قد

الشدة.ومستوى الوضع على اعتماداً فيها ، 

.)العملسعة من 50-85٪ (الكثافة منخفضة المستمرة الهوائية للتمارين ببرنامج مبدئياً يوصى

مع يومياً ، دقيقة 20-45 األسبوع ، في أيام 3-5 أدنى بحد والمدة التكرار معلمات تكون أن يجب

أيضاً.مطلوباً الوزن فقدان كان إذا للتمرين اإلجمالي الحجم في إضافية زيادات 

من يعانون وهم العمالء يصل قد األدوية ، من الرغم على

التمرين.قبل الدم ضغط ارتفاع 

الدموية.الدورة تدريب أسلوب أو المحيطي القلب عمل من المقاومة تمارين تتكون أن يجب

برنامج وتصميم المنتظم التنفس على والتأكيد  ، )األنفاسحبس (فالسالفا مناورات تجنب

2-3 ممثلين ، 10-20 تمارين ، 8-10 من مجموعات 1-3 المثال ، سبيل على (العضالت لضبط 

.)األسبوعفي أيام 

المصاحبة باألمراض الدم ضغط ارتفاع يرتبط ما غالباً

واألوعية القلب وأمراض السمنة ذلك في بما األخرى ، 

والسكري.الدموية 

مهم.المصاحبة األمراض فحص

سعرة 2000 و 1500 بين يتراوح الحرارية السعرات من أسبوعياً هدفاً التمرين تستهدف أن يجب

القلب.وحماية الوزن فقدان لزيادة اإلمكان ، قدر التقدم مع حرارية ، 

بيتا ، حاصرات مثل الدم ، ضغط ارتفاع أدوية بعض تعمل

واستجابتها الراحة أثناء القلب ضربات معدل تقليل على 

الرياضية.للتمارين 

تستخدم ال القلب ، ضربات معدل على تؤثر التي األدوية يتناولون الذين للعمالء بالنسبة

المتوقعة.القصوى القلب ضربات معدل معادالت 

الحديث.اختبار أو الفعلية القلب ضربات معدل استجابة استخدم

و زئبق مم 200 الدم ضغط معدل الرياضية التمارين لممارسة المقبولة الدم ضغط موانع تشمل

DBP  مرفق في موجودة تكون قد أخرى إرشادات أي من دائماً تحقق زئبق. مم 115 بمقدار

.)2018al.  et Riebe ،(التسخين 

 :SBPاالنبساطي ، الدم ضغط االنقباضي. الدم ضغط  .DBPملحوظة

الدمضغط بارتفاع المصابين لألفراد األساسية التمرين إرشادات 23-11 الجدول

التجديفالجري ، آلة على المشي الثابتة ، الدراجات ركوبالوضع

األسبوعفي أيام 7-3تكرر

القلبلضربات معدل أقصى من ٪85-50الشدة

النحو على والتقدم األمر ، لزم إذا ، األعلىالقلبضربات معدل من 40٪ إلى تصل منخفضة بنسبة التنفسي القلبي التدريب يبدأ أن يمكن

به.المسموح 

دقيقة60-30مدة

التقييمدفعتقدير

التقييمسحب

القرفصاءتقييم

)التسامحتم إذا (واحدة ساق على القرفصاء تقييم

الجلوسأو الوقوف وضعية في ونشط ثابتالمرونة

األسبوعفي أيام 2-3 تكرار ، 10-20 من مجموعات 3-1المقاومةتدريب

المصعد.من المركز ومتحدة القياس متساوية لألجزاء واحدة ثانية اإليقاع سرعة تتجاوز أال يجب

مناسبكخيار  )(PHAللقلب المحيطي أو الدائرة بنظام األثقال تمارين استخدم



الراحة.فترات

مميز

االعتبارات

طبيعي.بشكل يتنفس العميل أن من تأكد - فالسالفا ومناورات الثقيلة األشياء رفع تجنب

التدريب.عند األوزان على يضغط أو األوزان على يسيطر العميل تدع ال

القياس.ومتوازنة المركز متحدة العضالت حركات لتجنب اإليقاع تعديل

الجلوس.أو الوقوف وضعية في التمارين مارس

المحتملة.الدوخة لتجنب ببطء بالوقوف للعميل اسمح

ببطء.العميل تقدم
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وضع في الكوبرا أو  )23-5الشكل (ثابت كبل دوران أداء األمثلة بعض تتضمن المستقيمة. األساسية التمارين على الوقوف وضع في األساسية التمارين تفُضل

السكان.من الفئة لهذه بعناية  plyometricتدريب استخدم . )23-6الشكل (الوقوف 

أو الدائرة نمط في إجراؤها يتم وأن ببطء التمرين على التدريب برامج تقدم أن يجب أيضاً. الوقوف أو الجلوس وضعية في أساسي بشكل المقاومة تمارين أداء يجب

العمالء أن من دائماً البدنية اللياقة محترفو يتأكد أن يجب والسفلية. العلوية األطراف بين الدم تدفق لتوزيع  )20الفصل انظر (المحيطي القلب عمل تدريب نظام 

أن يمكن حيث التمرين ، معدات استخدام عند  )بشدةالضغط (اإلمساك أو فالسالفا مناورة وتجنب طبيعي بشكل التنفس يحاولون الدم ضغط بارتفاع المصابين 

وضعية من النهوض عند بعناية الدم ضغط بارتفاع المصابين العمالء مراقبة أيضاً البدنية اللياقة محترفي على يجب كبير. بشكل الدم ضغط زيادة إلى ذلك يؤدي 

الدوار.من يعانون قد حيث االستلقاء ، أو الجلوس 

متساويدوران ثابت كابل 23-5 الشكل

الدائمةالكوبرا 23-6 الشكل
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التاجيالقلب مرض
التاجية القلب أمراض عن الناجمة الوفيات معدالت في الملحوظ االنخفاض من الرغم على والنساء الرجال من لكل والعجز للوفاة الرئيسي السبب هو  )(CHDالتاجي القلب مرض يزال ال

الصدرية والذبحة التاجية الشرايين تضييق إلى يؤدي مما  ، )اللويحاتتكوين (الشرايين تصلب بسبب التاجية الشرايين أمراض تحدث . )2017al.  et Mensah ،(األخيرة السنوات في 

الحياة نمط خيارات هو التاجية الشرايين ألمراض الرئيسي السبب . )2007al. et Triposkiadis ،(كليهما أو  )قلبيةنوبة (القلب عضلة احتشاء أو  )الصدرفي ألم (المطاف نهاية في 

التاجية الشرايين أمراض عالج على التركيز فإن طبية ، نظر وجهة من . )2017Esselstyn ، (البدني النشاط وقلة السيئ ، الغذائي والنظام السجائر ، تدخين أساسي ، بشكل السيئة 

في بما الطبية ، اإلدارة خالل من هو التاجية الشرايين أمراض عالج على اآلخر األساسي التركيز اللويحة. تثبيت يسمى ما وهو التاجي ، للشريان الداخلية البطانة صحة تحسين على يتركز 

أعداد تسعى التوتر. من والحد التدخين ، عن واإلقالع التمارين ، من والمزيد الصحية ، الغذائية الخيارات ذلك في بما العدواني ، الحياة أسلوب في التدخل إلى باإلضافة األدوية ، ذلك 

حدوث خطر المناسبة. الرياضية التمارين على التدريب في المتخصصين من المشورة على الحصول إلى المشخصة وغير المشخصة القلب بأمراض المصابين األفراد من متزايدة 

التمارين ممارسة خطر يكون أن المحتمل من التاجية. الشرايين أمراض مرضى تشمل التي التمارين برامج في منخفض الموت ، حتى الدموية ، واألوعية القلب في خطيرة مضاعفات 

على  tnessفي المتخصصون يكون أن يجب ذلك ، ومع والموظفين. الطبيب قبل من ومراقبتهم جيداً فحصهم يجب ألنه منخفضاً التاجية القلب بأمراض المصابين للعمالء بالنسبة 

)23-12الجدول (القلب بأمراض المصابين العمالء على خطراً تشكل أن يمكن التمارين أن بمعرفة فعالة تمارين برامج تصميم في ويساعدون القلب أمراض من يعانون عمالء بوجود دراية 

الرياضية التمارين على التدريب في المتخصصين مشورة يطلبون المشخصة ، وغير المشخصة القلب بأمراض المصابين األفراد عدد زيادة التوتر: من والحد التدخين ، عن اإلقالع . 

يكون أن المحتمل من التاجية. الشرايين أمراض مرضى تشمل التي التمارين برامج في منخفض الموت ، حتى الدموية ، واألوعية القلب في خطيرة مضاعفات حدوث خطر المناسبة. 

يكون أن يجب ذلك ، ومع والموظفين. الطبيب قبل من ومراقبتهم جيداً فحصهم يجب ألنه منخفضاً التاجية القلب بأمراض المصابين للعمالء بالنسبة التمارين ممارسة خطر 

المصابين العمالء على خطراً تشكل أن يمكن التمارين أن بمعرفة فعالة تمارين برامج تصميم في ويساعدون القلب أمراض من يعانون عمالء بوجود دراية على  tnessفي المتخصصون 

في المتخصصين مشورة يطلبون المشخصة ، وغير المشخصة القلب بأمراض المصابين األفراد عدد زيادة التوتر: من والحد التدخين ، عن اإلقالع . )23-12الجدول (القلب بأمراض 

الشرايين أمراض مرضى تشمل التي التمارين برامج في منخفض الموت ، حتى الدموية ، واألوعية القلب في خطيرة مضاعفات حدوث خطر المناسبة. الرياضية التمارين على التدريب 

ومع والموظفين. الطبيب قبل من ومراقبتهم جيداً فحصهم يجب ألنه منخفضاً التاجية القلب بأمراض المصابين للعمالء بالنسبة التمارين ممارسة خطر يكون أن المحتمل من التاجية. 

خطراً تشكل أن يمكن التمارين أن بمعرفة فعالة تمارين برامج تصميم في ويساعدون القلب أمراض من يعانون عمالء بوجود دراية على  tnessفي المتخصصون يكون أن يجب ذلك ، 

حدوث خطر المناسبة. الرياضية التمرينات على التدريب مجال في المتخصصين مشورة على الحصول إلى القلب أمراض تسعى . )23-12الجدول (القلب بأمراض المصابين العمالء على 

التمارين ممارسة خطر يكون أن المحتمل من التاجية. الشرايين أمراض مرضى تشمل التي التمارين برامج في منخفض الموت ، حتى الدموية ، واألوعية القلب في خطيرة مضاعفات 

على  tnessفي المتخصصون يكون أن يجب ذلك ، ومع والموظفين. الطبيب قبل من ومراقبتهم جيداً فحصهم يجب ألنه منخفضاً التاجية القلب بأمراض المصابين للعمالء بالنسبة 

)23-12الجدول (القلب بأمراض المصابين العمالء على خطراً تشكل أن يمكن التمارين أن بمعرفة فعالة تمارين برامج تصميم في ويساعدون القلب أمراض من يعانون عمالء بوجود دراية 

حتى الدموية ، واألوعية القلب في خطيرة مضاعفات حدوث خطر المناسبة. الرياضية التمرينات على التدريب مجال في المتخصصين مشورة على الحصول إلى القلب أمراض تسعى . 

التاجية القلب بأمراض المصابين للعمالء بالنسبة التمارين ممارسة خطر يكون أن المحتمل من التاجية. الشرايين أمراض مرضى تشمل التي التمارين برامج في منخفض الموت ، 

القلب أمراض من يعانون عمالء بوجود دراية على  tnessفي المتخصصون يكون أن يجب ذلك ، ومع والموظفين. الطبيب قبل من ومراقبتهم جيداً فحصهم يجب ألنه منخفضاً 

ممارسة خطر يكون أن المحتمل من . )23-12الجدول (القلب بأمراض المصابين العمالء على خطراً تشكل أن يمكن التمارين أن بمعرفة فعالة تمارين برامج تصميم في ويساعدون 

.)23-12الجدول (القلب بأمراض المصابين العمالء على خطراً تشكل أن يمكن التمارين أن بمعرفة فعالة تمارين برامج تصميم في ويساعدون القلب أمراض من يعانون عمالء بوجود دراية على  tnessفي المتخصصون يكون أن يجب ذلك ، ومع والموظفين. الطبيب قبل من ومراقبتهم جيداً فحصهم يجب ألنه منخفضاً التاجية القلب بأمراض المصابين للعمالء بالنسبة التمارين ممارسة خطر يكون أن المحتمل من . )23-12الجدول (القلب بأمراض المصابين العمالء على خطراً تشكل أن يمكن التمارين أن بمعرفة فعالة تمارين برامج تصميم في ويساعدون القلب أمراض من يعانون عمالء بوجود دراية على  tnessفي المتخصصون يكون أن يجب ذلك ، ومع والموظفين. الطبيب قبل من ومراقبتهم جيداً فحصهم يجب ألنه منخفضاً التاجية القلب بأمراض المصابين للعمالء بالنسبة التمارين 

Shutterstock.com/  Hriana

التاجيالقلب بمرض المصابين لألفراد وتدريبية فسيولوجية اعتبارات 23-12 الجدول

الرياضيوالتدريب والرياضة واللياقة الصحة اعتباراتفسيولوجيةاعتبارات

معين مستوى إلى القلب أمراض طبيعة تؤدي قد

تجاوزها.الخطر من يكون قد التي التمارين من 

القلب.ضربات معدل طريق عن ذلك يكون أن ويفضل الرياضة ، لممارسة اآلمن األعلى الحد على الحصول يجب

القلب ؛ بأمراض المصابين للعمالء الحالية التنبؤ معادالت من القلب ضربات معدل تقدير أبداً ينبغي ال

طبيبهم.استشر 

من القلب بأمراض المصابون المرضى يعاني ال قد

أخرى.تحذيرية عالمات أي أو الصدرية الذبحة 

الحد دون للبقاء دقيقة شاشة استخدام أو النبض معدل مراقبة على قادرين العمالء يكون أن يجب

للتمرين.اآلمن األعلى 

األدوية ، واستخدام األساسي المرض بين

للتمرين القلب ضربات معدل استجابة ستختلف 

للعمر المتوقعة الصيغ عن كبير بشكل دائماً 

أقل.تقريباً دائماً وستكون 

ممارسة عن التوقف أو لتقليل كعالمة آخر شيء أي محل دائماً تحل أن يجب األعراض أن من الرغم على

ضربات معدل مراقبة أهمية تزداد لذلك هذا ، التحذير نظام العمالء بعض لدى يكون ال قد الرياضة ، 

القلب.

مثل أخرى ، مصاحبة أمراض من العمالء يعاني قد

أمراض أو الدم ضغط ارتفاع أو السكري مرض 

السمنة.أو الطرفية الدموية األوعية 

هذه على بناء ًالتمرين على تعديالت إجراء يمكن بحيث مهماً أمراً المصاحبة األمراض فحص يعد

التشخيصات.

(األكسجين امتصاص ذروة تقليل يتم ما غالباً
بسبب  )الصناعيالتنفس عتبة إلى باإلضافة 

المحيطيةوالعضالت القلب مضخة ضعف 

من المقدمة التوصيات على وبناء ًللبدء ، الكثافة ، منخفض التمرين برنامج يكون أن يجب

متخصص.تدريب مع فيزيائي معالج أو المعتمد التمرين فيزيولوجيا أخصائي 



التكييف.
40-85٪ بنسبة األسبوع في أيام 3-5 دقيقة 20-30 األقل ، على الهوائية ، التدريب إرشادات تتبع أن يجب

الطبيب.يحددها التي اآلمنة القصوى الحدود من أقل ولكن القصوى السعة من 

قدر التقدم مع حراري ، سعر 1500-2000 بمعدل أسبوعية حرارية سعرات بتحديد عادة ًيوصى

حد.أقصى إلى القلب حماية لزيادة المستطاع ، 

في أشهر 3 من ألكثر مريح وبشكل أعراض بدون التمارين المريض يمارس أن بعد المقاومة تدريب يبدأ قد

الهوائية.التمارين برنامج 

مع تمرين ، لكل ممثلين 10-20 من مجموعات 1-3 تمارين ، 8-10 الدائرة: تدريب بتنسيق يوصى

المجموعات.بين الحاجة حسب والراحة التنفس في التحكم على التأكيد 
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العميل كان إذا عما النظر بغض القلب. تأهيل إعادة برنامج من االنتهاء بعد العالج برنامج في التاجية القلب بأمراض المصابون العمالء سيبدأ الحاالت ، بعض في

لمرض واضح فهم التنفسي الجهاز أمراض عالج في المتخصصين لدى يكون أن يجب ال ، أم القلب تأهيل إعادة برنامج أكمل قد التاجية القلب بأمراض المصاب 

عن البدنية اللياقة محترفو يتنازل أال يجب العميل. طبيب يفرضها - أخرى قيود وأي - للتمرين اآلمن األعلى الحد ذلك ، من واألهم األدوية ، واستخدام العميل 

هذه على الحصول تسهيل للعميل يمكن الحاالت ، من كثير في المعلومات. تلقي يتم حتى العميل مشاركة تستمر أال ويجب المعلومات ، هذه على الحصول 

المعلومات.

اآلمن األعلى الحد من أقل للبقاء القلب ضربات لمعدل دقيق مراقبة جهاز استخدام أو بهم الخاص النبض معدل ومراقبة اكتشاف على قادرين العمالء يكون أن يجب

من المفرط. والتعب والدوار التنفس ضيق ذلك في بما التمرين ، لتحمل األخرى واألعراض العالمات حول العمالء إرشاد يجب ذلك ، إلى باإلضافة الرياضة. لممارسة 

على أقل. غالباً وستكون بالعمر المتوقعة الصيغ عن كبيراً اختالفاً تختلف أن يمكن السكان من الفئة هذه في للتمرين القلب ضربات معدل استجابة أن مالحظة المهم 

اختالفاً تختلف واألعراض العالمات فإن الرياضة ، ممارسة عن التوقف أو لتقليل كعالمة آخر شيء أي محل دائماً تحل أن يجب واألعراض العالمات أن من الرغم 

الصدرية ، الذبحة مثل التاجية ، القلب أمراض تفاقم وعالمات القلب ضربات لمعدل الدقيقة المراقبة فإن لذا التاجية ، القلب بأمراض المصابين األفراد بين كبيراً 

التحدث ،اختبار أو  )23-13الجدول (الملحوظ الجهد تصنيف هي التمرين كثافة لتقييم األخرى المفيدة األدوات أهمية. تزداد 

الملحوظالجهد تصنيف 23-13 الجدول

الملحوظالجهد مستوىتقييم

الراحةفي مجهود ال0

جداخفيف1

ضوء2-3

ماحد إلى صعب معتدل ،4-5

وقويةعالية6-7

جداصعب8-9

ممكنمستوى أعلى ممكن ، جهد أقصى10

أهمية عن معلومات تلقوا أو - القلب تأهيل إعادة برنامج في شاركوا الذين أولئك وخاصة - المستقر التاجي الشريان بمرض المصابون العمالء يعرف أن يجب

الحالة وتحسن القلب قصور وأعراض الصدرية الذبحة وتقليل العضالت وقوة التمارين تحمل وزيادة الوفيات مخاطر انخفاض تشمل والتي التمرين ، وفوائد 

المكثف ، للتعليم العوامل متعدد تدخل برنامج استخدام عند  )تنعكسحتى أو (تتباطأ قد القلب أمراض أن على دليل أيضاً هناك االجتماعي. والتكيف النفسية 

.)2008al.  Pischkeet ، ؛ 2009al.  et Maruthur ،(االقتضاء حسب الدهون ، خفض وأدوية واالستشارة ، والتمارين ، 
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ألمراض التخصصات متعدد نهج اتباع أهمية على للعمالء يؤكدوا أن ويجب فردي كتدخل التمرين فوائد في المبالغة عدم على البدنية اللياقة محترفو يحرص أن يجب

اتباع البدنية اللياقة محترفي على يجب . )23-14الجدول (والضعف الصحة أوضاع معظم في بأمان إجراؤه ويمكن للغاية مهم التمرين فإن ذلك ، ومع القلب. 

أن يجب الوقوف. أو الجلوس وضعية في التمارين أداء يجب أمكن ، إذا التاجية. الشرايين بأمراض المصابين العمالء لتقييم 12 و 11 الفصلين في الواردة اإلرشادات 

توصيات على للحصول مرخصاً طبيباً استشر األداء. في أماناً واألكثر األسهل يكونون قد ألنهم الجلوس أو الوقوف وضع في ونشط ثابت تمدد حالة في العمالء يظل 

وتقدم  )األعلى)القلبضربات معدل 40-75٪ (الشدة متوسطة التمارين على التنفسي القلبي التدريب يركز أن يجب الذاتية. العضلية اللفافة تقنيات بخصوص محددة 

الطبيب.بنصيحة فقط 

التاجيةالقلب بأمراض المصابين لألفراد األساسية التمرين إرشادات 23-14 الجدول

التجديفأو الجري آلة على المشي أو الثابتة الدراجات ركوب مثل الكبيرة ، العضلية المجموعات أنشطةالوضع

األسبوعفي أيام 5 إلى 3 منتكرر

الطبيببنصيحة فقط وتقدم ، األعلىالقلبضربات معدل 75٪ إلى 40٪ الشدة ، متوسط   تمرينالشدة

القلب.ضربات معدل على تؤثر قد األدوية ألن أيضاً مالءمة أكثر الحديث اختبار يكون قد

التهدئةمن دقائق 10 إلى 5 تليها التمارين ، من دقيقة 20-40 تليها لإلحماء ، دقائق 10-5مدة

التقييمدفعتقدير

التقييمسحب

)التسامحتم إذا (العلوية القرفصاء تقييم

الجلوسأو الوقوف وضعية في والنشطة الثابتة اإلطالة تمارينالمرونة

مقاومة

تمرين

األسبوعفي أيام 2-3 تكرار ، 10-20 من مجموعات 1-3

المركز.ومتحدة القياس متساوية لألجزاء واحدة ثانية اإليقاع يتجاوز أال يجب

مناسبة.راحة فترات مع كخيار ،  PHAتمارين أو الدائري التدريب استخدم

مميز

االعتبارات

الطرفية الدموية األوعية أمراض أو الدم ضغط ارتفاع أو السكري مرض مثل أخرى ، أمراض من أيضاً يعانون قد العمالء أن اعلم

السمنة.أو 

القياس.ومتوازنة المركز متحدة العضالت حركات لتجنب السرعة أو اإليقاع بتعديل قم

طبيعي.بشكل يتنفس العميل أن من تأكد - فالسالفا ومناورات الثقيلة األشياء رفع تجنب

التدريب.عند األوزان على يضغط أو األوزان على يسيطر العميل تدع ال

الجلوس.أو الوقوف وضعية في التمارين مارس

ببطء.التمرين في تقدم

ينُصح لن الوقوف. وضع في الكوبرا أو الواقفة ، الكابالت تساوي أو منحدر ، على األلواح أداء األمثلة بعض تتضمن الوقوف. وضعية في األساسية التمارين يفضل

التدريب.من األولى األشهر في السكان من الفئة لهذه القياس والتساوي البليومترية مقياس على بالتدريب 

الناحية من السكان. من الفئة لهذه مناسب الكثافة منخفض المقاومة تدريب أيضاً. الوقوف أو الجلوس وضعية في مثالي بشكل المقاومة تمارين أداء يجب

حاجة حسب الكافية الراحة مع  ، )20الفصل انظر (المحيطي القلب عمل على تدريب نظام أو الدائرة غرار على تدريبي نظام في البرامج تنفيذ يتم أن يجب المثالية ، 

التمرين ، معدات على  )بشدةالضغط (اإلمساك أو الرياضة لممارسة يجهد وال طبيعي بشكل يتنفس العميل أن من دائماً اللياقة أخصائي يتأكد أن يجب العميل. 

الدم.ضغط من يزيد أن يمكن هذا ألن 
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-هشاشة-العظامهشاشة

لهشاشة مقدمة وتعتبر الطبيعي من أقل  )(BMDالعظام في المعادن كثافة فيها تكون حالة هي هشاشة

وتعطل بالعظام ، المعادن كثافة تقليل فيه يتم العظام يصيب مرض هو العظام هشاشة حين في العظام ، 

من فئتان أو نوعان هناك . )23-7الشكل (العظام في الفعلية البروتينات وتغيير للعظام ، المجهرية البنية 

الطبيعية بالشيخوخة األولية العظام هشاشة يرتبط . )الثانوي(2 والنوع  )األساسي(1 النوع العظام: هشاشة 

فقدان معدل تنظيم في دور له وكالهما والبروجسترون ، االستروجين هرمون إنتاج انخفاض إلى ويعزى 

الطبيعي التكوين تعطل أن يمكن أدوية أو محددة طبية حاالت عن الثانوية العظام هشاشة ينتج العظام. 

هشاشة من النوعين كال معينة. أدوية أو معينة أمراض أو التدخين أو الكحول تعاطي ذلك في بما للعظام ، 

في زيادة البدنية اللياقة اختصاصيو يواجه والنساء. الرجال من كل يصيب أن ويمكن للعالج قابالن العظام 

في المساعدة على للحصول سعيهم أثناء العظام وهشاشة العظام هشاشة من يعانون الذين العمالء عدد 

العمالء من العظمى الغالبية أن من الرغم على التمرين. خالل من الحاالت هذه آثار عكس أو إبطاء محاولة 

األمراض.هذه من بأي مصابين يكونوا أن يمكن الرجال أن إال النساء ، من سيكونون 

-العظامهشاشة -

العظامهشاشة 23-7 شكل

هرمون في اللباقة بسبب اليأس سن بعد النساء عند انتشاراً األكثر هو األول النوع من العظام ترقق

العظام إزالة (العظام ارتشاف في بزيادة المرض يتميز الطمث. النقطاع ثانوياً يكون ما وعادة االستروجين ، 

كثافة انخفاض إلى يؤدي مما  ، )جديدةعظام تكوين (العظام تشكيل إعادة في انخفاض مع  )القديمة

العظام.في المعادن 

هذه تعتبر . )الظهرأسفل (القطنية والفقرات  )الفخذعظم (الفخذ عظم عنق عادة ًالعظام هشاشة تصيب

االنخفاض يؤدي وبالتالي ، كلها. القوى غالبية تتجمع حيث الجسم منطقة في وتقع القلب من جزءاً الهياكل 

الكسر. مثل لإلصابة ، عرضة أكثر يجعله مما ضعف ، حالة في اللب وضع إلى بالعظام المعادن كثافة في 

من األكبر اليأس سن بعد النساء لدى سنوات 5 كل يتضاعف الورك بكسور اإلصابة خطر أن األبحاث أظهرت 

من يقرب ما العظام هشاشة مرض يصيب . )2012وآخرون ،  2017Svejme ؛ وآخرون ، سوليفان (عاماً 50 

كل يعتبر . )2019الدولية ، العظام هشاشة مؤسسة (وأوروبا واليابان المتحدة الواليات في شخص مليون 75 

(وعالجها العظام هشاشة من للوقاية الحيوية االستراتيجيات من الرياضية والتمارين الغذائي النظام من 
، 2018Zmerly & Akkawi 2019 ،؛Foundation Osteoporosis International(.

الكتلة ذروة هي أهمها من واحدة العظام. هشاشة على تؤثر التي الخطر عوامل من متنوعة مجموعة هناك

حياته. خالل تحقيقها الشخص يستطيع العظمية الكتلة من كمية أكبر هي العظمية الكتلة ذروة العظمية. 

الهيكلي.العضلي الجهاز على الواقع الضغط نتيجة العظام بناء إعادة تحدث 

-
-
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خاص بشكل مهم هذا أجسامهم. على مناسب إجهاد وضع لضمان كافية بدرجة نشيطين األشخاص يظل أن يجب متسق ، بشكل العظام تشكيل إعادة على للحفاظ

العظام.كتلة ذروة إلى الوصول يحاولون الذين والشباب للمراهقين 

؛ 2018Zmerly & Akkawi ،(الغذائي النظام في الكالسيوم تناول وانخفاض الكحول استهالك في واإلفراط والتدخين البدني النشاط قلة األخرى الخطر عوامل تشمل

، 2019Foundation Osteoporosis International( . لمهنيي المفتاحtness  برنامج خالل من إيجابي بشكل مؤثرة تكون أن يمكن العوامل هذه أن إدراك هو

د ، وفيتامين للكالسيوم الغذائي المدخول زيادة على العمالء تشجيع يجب الرياضية ، التمارين برامج إلى باإلضافة . )23-15الجدول (البدنية واللياقة للصحة شامل 

.)2019Foundation Osteoporosis International ،؛ 2018Zmerly & Akkawi ،(التدخين عن واإلقالع الكحول ، تناول وتقليل 

العظامبهشاشة المصابين لألفراد والتدريبية الفسيولوجية االعتبارات 23-15 الجدول

الرياضيوالتدريب والرياضة واللياقة الصحة اعتباراتفسيولوجيةاعتبارات

األكسجين المتصاص األقصى الحد يكون ما غالباً

المزمن.التكييف لفقدان نتيجة أقل التهوية وعتبة 

لسعة األقصى الحد من 40-70٪ المرونة: معايير مع الموصوفة النموذجية التمرين أحمال تتوافق

جلسة.لكل دقيقة 20-30 حوالي األسبوع ، في أيام 3-5 العمل ، 

والتي بالوزن والمدعومة الكثافة منخفضة التمارين برامج إلى والبدنية الفسيولوجية القيود تشيرسلبي.بشكل والتوازن المشية تتأثر قد

التوازن.تدريب على تركز 

آالم إلى المزمنة الفقري العمود كسور تؤدي قد

الظهر.أسفل 

يوصى  ، )للتمرينموانع توجد وال (العظام هشاشة من يعانون الذين للعمالء بالنسبة

العظام.كتلة لبناء المقاومة بتدريب 

الفقري.العمود في الديناميكية  exionتمارين لتجنب بالحذر ينصح

يجب ولكن العظام ، كثافة تحسين على تعمل RM 1من 75٪ عن تزيد التي األحمال أن ثبت لقد

األحمال.هذه مع التعامل على قادرين ليكونوا صحيح بشكل العمالء تقدم 

تمرين ، لكل ممثلين 8-12 من واحدة مجموعة تمارين ، 8-10 الدائري ، التدريب بتنسيق يوصى

المجموعات.بين الحاجة حسب الراحة مع 

وعدم الجسدية ، والمكانة والمرض ، العمر ، يعرض قد

السقوط.لخطر العميل التكييف ، 

إلى التمرين طريقة تحويل يجب الشديدة ، العظام هشاشة من يعانون الذين للعمالء بالنسبة

كسر.تحميل مخاطر لتقليل المائية التمارين 

ركوب مثل الوزن ، تدعم التي األخرى التمارين فاستخدم ممكناً ، المائي التمرين يكن لم إذا

واألعراض.العالمات وراقب الدراجات ، 

عن اإلقالع ذلك في بما العظام ، صحة تحسين شأنها من التي األخرى الحياة نمط سلوكيات عزز

الغذائي.النظام في د وفيتامين الكالسيوم تناول وزيادة الكحول ، تناول وتقليل التدخين ، 

RM: 1أقصى ، كحد واحد .تكرار ملحوظة

تحمل أنشطة في العميل فيها ينخرط قد التي الدرجة تحديد المهم من العظام ، هشاشة أو العظام هشاشة من يعاني العميل كان سواء البدني ، بالنشاط يتعلق فيما

لزيادة المصممة التمارين من االستفادة بين توازن هناك المثال ، سبيل على المقاومة. تدريب أو  )ذلكإلى وما الدرج ، وتسلق والرقص ، والركض ، المشي ، (الوزن 

تم لقد المتقدمة. العظام هشاشة بها تتسبب قد التي بالكسور اإلصابة وخطر  )األثقلالمقاومة تمارين أو الوزن تحمل تمارين (العظام إجهاد توفير خالل من العظام كتلة 

.)2018Kim & Hong ، (يشاركون ال الذين أولئك من أعلى  BMDبمعدالت يتمتعون المقاومة تدريبات في يشاركون الذين األفراد أن إثبات 
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عالية زيادة يمثل ال هذا أن الباحثين بعض ويعتقد المائة ، في بضعة عن تزيد ال بنسبة بالعظام المعادن كثافة يحسن المقاومة على التدريب أن ثبت فقد ذلك ، ومع

التدريب أن اقتراح تم فقد وبالتالي ، الكسور. لعالج ضرورية 20٪ بنسبة بالعظام المعادن كثافة زيادة أن إلى التقديرات تشير الواقع ، في الكسور. حدوث لمنع يكفي بما 

المعادن كثافة لزيادة المقاومة تدريب بين تجمع رياضية تمارين لذلك ، السن. لكبار فائدة أكثر يكون وحدها ، القوة من بدال ًالسقوط ، من الوقاية على يركز الذي 

.)23-16الجدول (السكان من الفئة هذه احتياجات أفضل بشكل يسهل قد والتوازن والتنسيق الجسم وعي لتعزيز التدريب وتوازن جوهر؛ والمرونة ؛ بالعظام 

العظامبهشاشة المصابين لألفراد األساسية التمرين إرشادات 23-16 الجدول

الدرابزيندعم مع المشي جهازالوضع

األسبوعفي أيام 5-2تكرر

بهمسموح هو كما والتقدم  )األعلىالقلبضربات معدل 65٪ إلى 40٪ (معتدل شدة بمستوى التنفسي القلبي التدريب يبدأ أن يجبالشدة

دقائق10 إلى 8 من أو اليوم في دقيقة 60-20مدة

التقييمدفعتقدير

التقييمسحب

)التسامحتم إذا (العلوية القرفصاء تقييم

والنشطالثابت التمددالمرونة

مقاومة

تمرين

األسبوعفي أيام 2-3 تكراراً ، 8-20 من مجموعات 1-3

مميز

االعتبارات

حول محددة معلومات على للحصول اإلضافية المراجع راجع الوضع. في التحكم على ومبنياً جيداً ومراقباً بطيئاً التقدم يكون أن يجب

.)2017al.  et Katzman ،(الحداب من الحد 

الوقوف.أو  )دعمبدون (الحر الجلوس نحو أمكن ، إن التمارين ، تتقدم أن يجب

والذراعين.والظهر والفخذين الوركين على التمارين ركز

الساق.على والضغط القرفصاء تمارين في الفقري للعمود المفرط التحميل تجنب

فالسالفا.مناورة في كما أنفاسه حبس ويتجنب طبيعية بطريقة يتنفس العميل أن من تأكد

ما حد إلى جيد بشكل التحرك على قدرته العميل أظهر إذا المثال ، سبيل على االحترازية ؛ اإلجراءات بعض اتباع المتخصصين على يجب التمرين ، برامج تنفيذ عند

عملية أثناء اآللة على تعتمد استقراراً أكثر معدات استخدام الجيد فمن جيداً ، التنقل على قادراً العميل يكن لم إذا الحركة. تقييمات اتباع فيمكن مساعدة ، دون 

السكان ، هؤالء مع اإلمكان قدر كثب عن الحركية السلسلة تفتيش نقاط اتباع البدنية اللياقة محترفي على يجب التمرين. برنامج أثناء األحيان من كثير وفي التقييم 

وليس المثالي ، وضعهم إلى العمالء نقل محاولة البدنية اللياقة محترفي على يجب تصحيحها. يمكن ال وضعهم في تنكسية تغييرات هناك تكون قد أنه يدركون لكنهم 

الوقوف.أو الجلوس أثناء السكاني التمرين هذا من عمالء لديهم يكون أن وتذكر العام ، المثالي الوضع 

قمة ⇧
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الصدري الحداب من والحد الوضع تحسين إلى وتهدف والنشطة الثابتة اإلطالة على المرونة تقتصر أن يجب

أن يجب السكان. من الفئة لهذه الذاتية العضلية اللفافة تقنيات استخدام بطالن يتم قد . )األحدبوضعية (

برنامج مع  ، )األعلىالقلبضربات معدل 65٪ إلى 40٪ (معتدل شدة بمستوى التنفسي القلبي التدريب يبدأ 

أنشطة تكون أن يمكن التمرين. تحمل على العميل وقدرة الطبيب نصيحة على يعتمد أن ويجب المشي ، 

ال التي باألنشطة مقارنة بالعظام المعادن كثافة لزيادة فائدة أكثر  )الركضأو المشي مثل (الوزن حمل 

هذه أداء على قادراً العميل يكون أن يجب ذلك ، ومع . )والسباحةالدراجات ركوب مثل (الوزن تحمل 

بسبب الدراجات ركوب أنشطة أو المائية األنشطة اختيار العميل على يجب ذلك ، خالف بأمان ؛ األنشطة 

بالسالمة.تتعلق مخاوف 

-المفاصلالتهاب -

-الفقريالعمود في -

-الروماتويديالمفصل التهاب -

الوقوف. وضع في الكوبرا ثعبان أو منحدر على األلواح أداء الوقوف وضع في األساسية التمارين تتضمن قد

مع الحركات أو الجرش عند الحذر توخي يجب طبية. كرة دوران أو واق ٍكابل دوران إجراء األخرى األمثلة تشمل 

مقياس على بالتدريب عادة ًينُصح ال مرخصاً. طبيباً واستشر الحركة نطاق راقب الفقري. العمود من الكثير 

السكان.من الفئة لهذه البليومتري 

شدة إلى حاجة هناك أن إلى األبحاث أشارت أيضاً. الوقوف أو الجلوس وضعية في المقاومة تمارين أداء يجب

العامل هو  )التكراراتعدد وليس (الحمل أن يبدو ذلك ، على عالوة العظام. تكوين لتحفيز  ٪)75-85(أعلى 

الحركية للسلسلة المناسب اإلعداد لضمان ذلك ، ومع . )2018Kim & Hong ، (العظام تكوين في المحدد 

على يركز الذي المقاومة تدريب يعد ببطء. العمالء يتقدم أن  tnessأخصائي على يجب العالية ، الشدة لهذه 

األمر يستغرق الورك. وكسور السقوط إلى يؤدي أن يمكن الذي التوازن نقص لمواجهة أيضاً مهماً التثبيت 

إذا العظام. كتلة على تأثير أي يتحقق أن قبل نسبياً عالية بكثافة المتسقة التمارين من أشهر 6 حوالي عموماً 

من ويعانون لإلصابة يتعرضون فقد مناسب ، بشكل السكان من الفئة هذه بين من العمالء تقدم يتم لم 

بأسلوب السكان من الفئة هذه في للعمالء التمرين على التدريب برامج إجراء يمكن تقدمهم. في انتكاسة 

تساعد والذراعين. والظهر والفخذين الوركين على التركيز مع  ، )20الفصل انظر ( PHAتدريب نظام أو دائري 

على الطلب زيادة وكذلك والظهر والفخذين الوركين على الضغط زيادة على الوقوف وضع إلى التقدم تمارين 

العظام.هشاشة آثار على للتغلب ضروريان المكونين كال التوازن. 

المفاصلالتهاب

السبب هو المفاصل التهاب الجسم. مفاصل رئيسي بشكل تصيب التهابية حالة هي المفاصل التهاب

وإعاقة الملحوظ ، النشاط من بالحد أيضاً ويرتبط المتحدة الواليات في البالغين بين لإلعاقة الرئيسي 

من اثنان . )2016al.  et Hootman ،(المرتفعة الصحية الرعاية وتكاليف الحياة ، جودة وانخفاض العمل ، 

.الروماتويديالمفصل التهاب و الفقري العمود في شيوعاًالمفاصل التهاب أنواع أكثر 

إلى الغضروف في النقص هذا يؤدي المفاصل. داخل الغضاريف تنكس بسبب العظمي الفصال يحدث

وألم التهاب في يتسبب مما  ، )العظامهشاشة (منتظم غير جديد عظم ونمو المفصلية العظام أسطح تآكل 

الفقري.والعمود والوركين والركبتين اليدين في هي شيوعاً األكثر المفاصل بعض المفصل. في 

-
-

-
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أو المفصل في الموجودة األنسجة الحالة ، هذه في (أنسجته الخطأ طريق عن الجسم في المناعة جهاز فيه يهاجم مفصلي مرض هو الروماتويدي المفاصل التهاب

وأنظمة المفاصل من متنوعة مجموعة على تؤثر وقد نظامية الحالة والبثور. األلم إلى يؤدي مما مفاصل ، عدة في التهابية استجابة يسبب أن يمكن هذا . ء)األعضا

نصف من ألكثر يستمر الذي الصباح ، بضعف يتسم ما وعادة والركبتين. والمعصمين والقدمين اليدين الحالة بهذه لإلصابة شيوعاً األكثر المفاصل تشمل األعضاء. 

العامة.الوظيفية والقدرة الحركة على القدرة وانخفاض المفاصل ، آالم وزيادة المطاف ، نهاية في المفاصل سالمة فقدان مع ومزمناً ، حاداً يكون أن ويمكن ساعة ، 

تفاقم وأعراض بعالمات دراية على يكونوا وأن العظمي المفاصل والتهاب الروماتويدي المفاصل التهاب بين االختالف يفهموا أن النفسي العالج لمهنيي المهم من

.)23-17الجدول (تأجيل إلى تحتاج قد المرونة تمارين حتى المفاصل ، التهاب وجود حالة في الحاد. الروماتويدي المفاصل التهاب 

المفاصلبالتهاب المصابين لألفراد والتدريبية الفسيولوجية االعتبارات 23-17 الجدول

الرياضيوالتدريب والرياضة واللياقة الصحة اعتباراتفسيولوجيةاعتبارات

وعتبة األكسجين المتصاص األقصى الحد يكون ما غالباً

باأللم المرتبط التمرين النخفاض نتيجة أقل التنفس 

المفاصل.والتهاب 

أو اإلهليلجي المدرب أو المشي جهاز باستخدام الدائرة ، تنسيق أو المتعددة الجلسات تعد

الفردية.والوسائط الكثافة عالية التمارين تنسيقات من أفضل بديال ًوالساق ، الذراع دورات 

أيام 3-5 العمل ، قدرة ذروة 60-80٪ (الهوائية التمارين على للتدريب المعتادة المبادئ تنطبق

.)األسبوعفي 

في أيام 3-5 دائري ، أو متقطع تنسيق بعد متراكمة ، دقيقة 30 التمرين مدة تكون أن يجب

األسبوع.

ذلك.أمكن كلما التمرين برنامج في الوظيفية األنشطة دمجوالعضالت.العظام صحة على كبير بشكل األدوية تؤثر قد

التهاب بنوبات الرياضية التمارين تحمل يتأثر قد

الحادة.المفاصل 

الحاد المفاصل التهاب حاالت مع تترافق قد التي واألعراض بالعالمات الوعي يؤدي أن يجب

تغيير إلى ساعة من ألكثر المفاصل آالم استمرار يؤدي أن ويجب تغييره ، أو التدريب وقف إلى 

التمرين.شكل 

المفاصل.التهاب لمرضى الباكر الصباح في التمارين ممارسة تجنبالباكر.الصباح في قلة إلى المفاصل التهاب يؤدي أن يمكن

هشاشة سيما ال المصاحبة ، األمراض لوجود تقييم

العظام.وهشاشة العظام 

كدليل.األلم باستخدام مقبول ، هو ما بقدر المقاومة ، بتدريب يوصى

على (العضالت بتحسن عادة ًالمرتبط العدد إلى تدريجياً وزد التكرارات من جداً قليل بعدد ابدأ

أيام 2-3 تمارين ، 8-10 من واحدة مجموعة الوزن ، زيادة قبل تكرارات ، 10-12 المثال ، سبيل 

.)األسبوعفي 

قمة ⇧
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من ألكثر األلم استمرار إن المفاصل. آالم على التمرين برنامج تأثيرات لتقييم المفاصل بالتهاب المصابين العمالء تقدم مراقبة أيضاً البدنية اللياقة محترفي على يجب

تنطوي التي أو العالية الكثافة ذات التمارين تجنب يجب ذلك ، على عالوة الروتين. من منه التخلص أو التمرين تعديل وجوب على مؤشر هو التمرين بعد واحدة ساعة 

المصابين للعمالء مناسباً المتعددة الجلسات تنسيق أو المنخفض الحجم ذات الدائرة برنامج يعد الصدد ، هذا في المفاصل. تفاقم لتقليل عالية تكرار عمليات على 

.)23-18الجدول (المفاصل بالتهاب 

المفاصلبالتهاب المصابين لألفراد األساسية التمرين إرشادات 23-18 الجدول

التدرجأو التأثير منخفضة الرياضية والتمارين والتجديف ، الثابتة ، الدراجات وركوب المشي ، جهاز على المشيالوضع

األسبوعفي أيام 5 إلى 3 منتكرر

العميلقدرات على اعتماداً به مسموح هو كما والتقدم  )األعلىالقلبضربات معدل 65٪ إلى 40٪ (معتدلة إلى منخفضة كثافةالشدة

دقيقة30مدة

التقييمدفعتقدير

التقييمسحب

)التسامحتم إذا (العلوية القرفصاء تقييم

بهاومتحكم ونشطة ثابتة ديناميكية امتداداتالمرونة

مقاومة

تمرين

األسبوعفي أيام 2-3 تكرار ، 10-12 من مجموعات 1-3

PHAتدريب نظام أو دائرة تستخدم قد

مميز

االعتبارات

مناسبة.المنخفض الحمل مع العالية التكرارات تكون قد ذلك ، ومع العالي. والتكرار الثقيلة األشياء رفع تجنب

األلم.من خالية نطاقات في ابق

الظروف.شدة على اعتماداً تدريجياً ، وزدها األمر ، لزم إذا فقط ، دقائق 5 لمدة التمارين بممارسة ابدأ

قد الوقت ، بمرور وخاصة الفم ، طريق عن الكورتيكوستيرويدات يتناولون الذين المرضى المفاصل. بالتهاب المصابون العمالء يتناولها التي باألدوية دراية على يكونوا أن إلى البدنية اللياقة محترفو يحتاج

تشير الكسر. مخاطر من أيضاً الكورتيكوستيرويدات تزيد . ء)الحمراالدم خاليا عدد انخفاض (الدم وفقر الهضمي ، الجهاز نزيف من تاريخ هناك كان وإذا الجسم ، كتلة وزيادة العظام هشاشة من يعانون 

منخفضة قدرة لديهم المفاصل بالتهاب المصابين األفراد أن األبحاث أظهرت والتنقل. العميق ، الحس واستقبال القوة ، في انخفاض لديهم العظام هشاشة من يعانون الذين األشخاص أن إلى األبحاث 

العظام هشاشة من يعانون الذين المرضى أن الباحثون أظهر إلى، باإلضافة . )2013وآخرون ، جالس (العظام بهشاشة اإلصابة على قوي مؤشر هو الباسطة الركبة قوة فقدان وأن الوقوف أثناء التوازن على 

وآخرون ، هو 2011 ؛ أحمد ، (المثلى المستويات إلى فعال بشكل للركبة الباسطة عضالتهم تنشيط على قادرين يكونوا ولم  )الرباعيةالفخذ عضالت (للركبة الباسطة العضالت تثبيط في زيادة يظهرون 

وأداء الرياضة ممارسة على الفرد قدرة على سلبي تأثير له يكون أن يمكن المناطق هذه في قرار أي فإن وبالتالي للمشي ، الحيوية المكونات من العضالت وقوة التوازن .  )2018وآخرون ، كيم 2018 ؛ 

في قرار أي فإن وبالتالي . )2014وآخرون ، رايس (السقوط من تاريخ لديهم الذين السن لكبار الديناميكي التوازن في ملحوظاً انخفاضاً أظهرت دراسة خالل من االدعاء هذا دعم تم اليومية. الحياة أنشطة 

السن لكبار الديناميكي التوازن في ملحوظاً انخفاضاً أظهرت دراسة خالل من االدعاء هذا دعم تم وأداءها. اليومية الحياة أنشطة ممارسة على الفرد قدرة على سلبي تأثير له يكون أن يمكن المجاالت هذه 

هذا دعم تم وأداءها. اليومية الحياة أنشطة ممارسة على الفرد قدرة على سلبي تأثير له يكون أن يمكن المجاالت هذه في قرار أي فإن وبالتالي . )2014وآخرون ، رايس (السقوط من تاريخ لديهم الذين 

.)2014وآخرون ، رايس (السقوط من تاريخ لديهم الذين السن لكبار الديناميكي التوازن في ملحوظاً انخفاضاً أظهرت دراسة خالل من االدعاء 

قمة ⇧
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حول البحث أدى فقد ذلك ، ومع الرياضة ؛ ممارسة لتجنب المفاصل التهاب لمرضى شائعة ممارسة كانت

 2018al. et ،؛ 2011Ahmed ،(التفكير هذا في تحول إلى المفاصل التهاب أعراض على التدريب تأثيرات 

Kim  ( . أظهر حين في المفاصل ، التهاب أعراض من الراحة توفر القوة تدريب برامج أن األبحاث بعض تظهر

عضلي تثبيط من يعانون الذين المرضى لدى العضالت قوة وزيادة العضالت تثبيط انخفاض اآلخر البعض 

في بالمشاركة المفاصل بالتهاب المصابون األشخاص ينُصح لذلك ، . )2013al.  et Messier ،(معتدل 

المخاطر من الرغم على أيضاً. اليومية الحياة أنشطة زيادة مع والقوة االستقرار لزيادة منتظم تمارين برنامج 

القدرة استعادة في جداً مهمة أنها إال المفاصل ، بالتهاب المصابين العمالء لدى التمارين لممارسة المصاحبة 

اللتهاب ثانوية مشتركة قيود من يعاني مشروط غير عميل لدى التحمل على والقدرة الوظيفية الحركة على 

بدون (الجلوس وضع في إجراؤها يتم بحيث التقدم تمارين ستؤدي األنسجة. مرونة ونقص تالشي المفاصل.

العمالء.وتوازن الوظيفية القدرة زيادة إلى الوقوف ووضع  )دعم

-تالشي-

في الواردة التقييم إرشادات اتبع النوبات. أعراض لتقليل النشاط وتوصيات التقييم في مهم المنهجي النهج

أن يمكن التقييمات. هذه خالل العمالء يظهرها التي للحركة األلم من الخالي النطاق والحظ 12 و 11 الفصلين 

اللتهاب المصاحبة األعراض تقليل في التمارين خالل من المرونة وتعزيز العضالت قوة تحسين يساعد 

أو الجلوس وضع من أفضل بشكل تحملها ويمكن والنشطة الثابتة التمدد أشكال استخدام يمكن المفاصل. 

القلبي التدريب يبدأ أن يجب معها. التسامح تم إذا الذاتية العضلية اللفافة تقنيات استخدام يمكن الوقوف. 

على اعتماداً به مسموح هو كما والتقدم  )األعلى)القلبضربات معدل 40-65٪ (متوسط   بمستوى التنفسي 

السكان من الفئة لهذه جداً مهمة والمتوازنة األساسية التدريبات ستكون الطبيب. ونصيحة العميل قدرات 

التهاب بمرض المصابين للعمالء البليومتري بتدريب ينصح ال المشترك. والتوازن االستقرار مستويات لزيادة 

الثقيل الحمل لتجنب  ، )12إلى 10 (المعدلة التكرارات مع الخفيفة المقاومة على التدريب يعد المفاصل. 

مناسباً.المصابة ، المفاصل على الضغط من يزيد الذي للمفاصل والمتكرر 

-
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سرطان
إلى التقديرات تشير العالم. أنحاء جميع وفي المتحدة الواليات في للوفاة الرئيسية األسباب أحد هو سرطان

 2019al. et ،(حياتهم خالل بالسرطان إصابتهم تشخيص سيتم والنساء الرجال من 38.4٪ من يقرب ما أن 

Siegel(.

ومدى الحياة نوعية تحسين من بالسرطان المصابون تمكن األفضل ، والعالج الكشف استراتيجيات بسبب

اإليجابية الفوائد وثقت التي الدراسات من متنوعة مجموعة هناك كانت األخيرة ، السنوات في الحياة. 

بكتلة واالحتفاظ والعضالت ، الهوائية العضالت تحسين ذلك في بما السرطان ، عالج في الرياضية للتمارين 

(الذات ومفهوم المزاج على اإليجابية والتأثيرات الحياة ، نوعية وتحسين التعب ، وتقليل النحيل ، الجسم 
تشترك التي األمراض من مجموعة ولكنه منفرداً ، مرضاً ليس السرطان ألن نظراً . )2017وآخرون ، سيغال 

كبير. بشكل تختلف وأعراضها عالماتها فإن  ، )وموتهاوتراكمها الخاليا بانقسام يتعلق فيما (الوصف نفس في 

وعالجه.السرطان من الوقاية في التمرين دور عن موجزة لمحة تقديم إلى فقط القسم هذا يهدف 

تلف ذلك في بما كبيرة ، ضارة آثار إلى بالسرطان المصابون المرضى يستخدمها التي األدوية تؤدي أن يمكن

 ، )وهزالهاالعضالت ضعف (العظمي الهيكل عضالت واعتالل والرئة ، القلب ومشاكل المحيطية ، األعصاب 

نوعية تدهور إلى وعالجاته المرض بين الجمع يؤدي ما غالباً ذلك ، إلى باإلضافة المتكرر. والغثيان الدم ، وفقر 

لعالجات المتنوعة السلبية لآلثار وتقدير معرفة البدنية اللياقة متخصصي لدى يكون أن يجب الحياة. 

الجدول (األخرى المزمنة األمراض لمعظم الموصوفة العالجات من بكثير أكبر تكون أن يمكن حيث السرطان ، 

19-23(.

بالسرطانالمصابين لألفراد والتدريبية الفسيولوجية االعتبارات 23-19 الجدول

فسيولوجي

االعتبارات

الرياضيوالتدريب والرياضة واللياقة الصحة اعتبارات

والتعب

الضعف

مشترك.

السعة من 40-50٪ (معتدلة إلى منخفضة بكثافة الهوائية التمارين أداء يجب

جهاز (النموذجية الهوائية األنماط باستخدام األسبوع ، في أيام 3-5  ، )القصوى

وجه على . )المريضتفضيل على اعتماداً الدورة ، اإلهليلجي ، المدرب الجري ، 

السرطان.عالج فترات خالل الكثافة عالية التدريبات تجنب الخصوص ، 

-سرطان-

فيهمبالغ

التعبقد

عامبشكل عنه ينتج

تقلص

نشاط.

من دقيقة 20-30 لتجميع التمارين من متقطعة نوبات استخدم

الكلية.الهوائية التمارين 

السرطانيكون قد

تؤدي

تقلص

منيع

وظيفة.

10-15 تمارين ، 8-10 من واحدة مجموعة (المقاومة تمارين أداء يمكن

.)األسبوعفي أيام 2-3 لإلرهاق ، تكراراً 

المناعة.ضعف بسبب ازدحاماً أقل مناطق أو خاصة بجلسات يوصى

السرطانيكون قد

تؤدي

العجافانخفض

العضالت.كتلة

والتوازن.المنخفض الحركة لنطاق التدخل وتوفير تقييم

من ويقلل التمرينات ، تحمل يحسن أن يمكن السرطان. من المتعافين للعمالء مهم تدخل هو التمرين

التحديد ، وجه على . )2017وآخرون ، سيغال (الحياة نوعية ويحسن بالسرطان ، المرتبطة الخلوية المخاطر 

على أكثر إيجابي تأثير لها معتدلة لفترات معتدلة إلى منخفضة بكثافة الرياضية التمارين ممارسة أن يبدو 

أن إلى أيضاً األبحاث تشير . )2012وآخرون ، براون أطول ؛ لفترات أعلى بكثافة مقارنتها عند (المناعة جهاز 

العاليةإلى المعتدلة البدني النشاط مستويات 

قمة ⇧

-



وآخرون ، شوارتز (السرطان من معينة ألنواع والوفيات اإلصابة معدالت بانخفاض مرتبط أنه يبدو

2017(.

قمة ⇧
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الفصلين في الواردة اإلرشادات بالسرطان المصابين لألفراد التقييم إجراءات تتبع أن يمكن . )23-20الجدول (محددة إرشادات الفئة لهذه التمرين برامج تتبع أن يجب

12.و 11 

بالسرطانالمصابين لألفراد األساسية التمرين إرشادات 23-20 الجدول

التدرجأو التأثير منخفضة الهوائية التمارين أو التجديف أو الثابتة الدراجات ركوب أو المشي جهاز على المشيالوضع

األسبوعفي أيام 5 إلى 3 منتكرر

به.مسموح هو كما والتقدم  )األعلى)القلبضربات معدل 40-70٪ (متوسط   بمستوى التنفسي القلبي التدريب يبدأ أن يجبالشدة

)فقطدقائق 5 بـ تبدأ قد (جلسة لكل دقيقة 30-15مدة

التقييمدفعتقدير

التقييمسحب

)التسامحتم إذا (العلوية القرفصاء تقييم

والنشطالثابت التمددالمرونة

مقاومة

تمرين

األسبوعفي أيام 2-3 تكراراً ، 10-15 من مجموعات 1-3

.PHAتدريب نظام أو دائرة تستخدم قد

مميز

االعتبارات

التدريب.من األولى المراحل في األثقال رفع تجنب

ببطء.العميل وتقدم كافية ، راحة بفترات اسمح

واإلرهاق.الحالة شدة على اعتماداً تدريجياً ، زيادتها يتم ثم فقط ، دقائق 5 لمدة التمارين بممارسة للبدء حاجة هناك تكون قد

والنشط. الثابت التمدد المرونة تشمل أن يجب حذفها. إلى تحتاج وقد العميل قدرة لمستوى ممثلة والقرفصاء والسحب للدفع المحددة التقييمات تكون أن يجب

اللفافة بتقنيات ينصح ال سؤال. أي هناك كان إذا طبيباً استشر استخدامها. تمنع مضاعفات وجود عدم حالة في الذاتية العضلية اللفافة تقنيات استخدام يمكن 

يتعين قد ولكن للغاية ، مهماً أمراً السكان من الفئة لهذه التنفسي القلبي التدريب يعد اإلشعاعي. العالج أو الكيميائي العالج يتلقون الذين للعمالء الذاتية العضلية 

الكثافة عالية الهوائية التمارين استخدام يمكن األسبوع. في أيام 5 إلى 3 من دقيقة ، 30 إلى تصل والتي الخفيفة ، الهوائية التمارين من دقائق بخمس البدء عليك 

العميل.طبيب وافق إذا 

ضاعت قد تكون ربما التي اليومية الحياة ألنشطة الضروري االستقرار استعادة في ستساعد ألنها السكان ، من الفئة لهذه ضرورية والتوازن األساسية التمارين تعتبر

إلى واحدة مجموعة من المجموعة لهذه المقاومة تدريب سيشمل البدنية. لقدراتهم ووفقاً ببطء العمالء يتقدم أن يجب العالجات. عن الناجم النشاط قلة بسبب 

تكراراً.15 إلى 10 من مجموعات ثالث 
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والحملالتمرين
يتم جيد. بشكل والنساء الرجال بين التمرين أثناء الفسيولوجية األدوار توثيق تم

خالل من والنساء الرجال بين الرياضي األداء في الملحوظة الفوارق غالبية تفسير 

من الخالية الجسم كتلة ونسبة العضالت ، وكتلة الجسم ، بنية في االختالفات 

الجسمأجل من القياسات تعديل يتم عندما الدم. كيمياء أقل ، وبدرجة الدهون ، 

تختفي أو كبير حد إلى تضيق واألداء الفسيولوجية المعلمات من كل التكوين ،

الجدول (حامل المرأة كانت إذا خاصة عناية توخي يجب ذلك ، ومع تماماً. 

21-23(.

Shutterstock.com  /شيلستكايا

والحملللمرأة والتدريبية الفسيولوجية االعتبارات 23-21 الجدول

الرياضيوالتدريب والرياضة واللياقة الصحة اعتباراتفسيولوجيةاعتبارات

النزيف  )الحصرال المثال سبيل على (االستعمال موانع تشمل

التوثيق أو الحمل ، من الثالث إلى الثاني الثلث خالل المستمر 

أثناء المبكرة الوالدة أو الحمل ، عن الناجم الدم ضغط الرتفاع الطبي 

السابق.أو الحالي الحمل 

الرياضة.لممارسة المحتملة االستعمال موانع عن بحثاً بعناية افحص

العمل قدرة من 40-50٪ (الشدة متوسطة إلى منخفضة الهوائية التمارين إجراء يجبالهوائية.التمارين لممارسة المتاح األكسجين نقص

(وزناً تحمل ال التي التمارين على التركيز مع األسبوع ، في أيام 5 إلى 3 من  )القصوى
استخدام المفضل من يكون قد أنه من الرغم على  ، )الدراجاتوركوب السباحة مثل 

مناسبة.البيضاوية. التمارين أو المشي جهاز على التمارين من معينة أنماط 

ممارسة أثناء الرحم إلى الدم تدفق على الجسم وضعية تؤثر أن يمكن

القاسية.الرياضية التمارين 

الحمل.من األول الثلث بعد خاصة واالستلقاء ، االنبطاح تمارين تجنبي

درجة.45 و 15 بين ما إلى والجذع الرأس رفع مع الظهر على االستلقاء هو بديل وضع

زيادة إلى الحمل يؤدي قد الرياضة ، ممارسة عدم حالة في حتى

اليوم في حرارية سعرة 300 بمقدار الغذائي التمثيل على الطلب 

الطاقة.توازن على للحفاظ 

الرياضة.ممارسة لتفعيل الكافية الحرارية السعرات بتناول نصح

عاماً ، 35 من األكبر األفراد الخطورة عالية الحمل اعتبارات تشمل

الدرقية ، الغدة واضطراب السكري ، ومرض اإلجهاض ، وتاريخ 

المستقر.الحياة ونمط والسمنة ، الدم ، وفقر 

الخاص المتوازن التدريب أو المرونة أو للمقاومة منشورة إرشادات توجد ال

الحمل.بتمارين 

قدرة ذروة من 40-50٪ بنسبة األيروبكس وصفة من أقل المقدمة التمرين شدة تكون

قد الموضحة ؛ االستعمال وموانع الخاصة باالعتبارات الدقيق االهتمام مع العمل ، 

مفيدة.المكونات هذه إضافة تكون 

شكل باستخدام يوصى ذلك ، على الطبيب وافق إذا المقاومة ، لتدريب بالنسبة

التحكم على التأكيد مع تمرين ، لكل ممثال 12ً-15 من مجموعات 1-3 دائري ، تدريب 

المجموعات.بين الحاجة ، حسب والراحة ، التنفس في 

التمرين.أثناء بسهولة الحرارة تبدد مالبس بارتداء ننصح

التغيرات إن حيث الحمل ، إلرشادات مشابهة الوالدة بعد ما تمارين تكون أن يجب

أسابيع.6 إلى تصل لمدة تستمر قد الحمل أثناء تحدث التي الفسيولوجية 
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 2018al.  et ، ؛ 2015al.  et Hinman ،(النامي والجنين األم وصحة فسيولوجيا على الحمل أثناء الرياضية للتمارين الخاصة التأثيرات يوثق كبير بحث هناك كان

Szumilewicz( . األكسجين إمداد نقص أو الحراري ، التنظيم تغيرات أو الدموية ، الدورة زيادة بسبب لألذى الجنين تعرض من المخاوف من التقليل يمكن

الحوامل. النساء لجميع مناسبة الترفيهية األنشطة معظم أن هو العام اإلجماع . )2018al.  et Szumilewicz ، ؛ 2015al.  et Hinman ،(المناسبة باالحتياطات 

بتخفيض يوصى عندما الحمل ، من الثالث الثلث حتى التمارين من معتدلة بمستويات يستمرون قد الحمل قبل تمارين برنامج في بالفعل يشاركون الذين أولئك 

.)2015والتوليد ، النساء ألطباء األمريكية الكلية (النشاط في منطقي 

قوة لتحسين األساسية التمارين سيما ال مهمين ، األساسي والتدريب المرونة يجعل مما الحامل ، المرأة وضع تغيير إلى للجنين التدريجي النمو يؤدي أن يمكن

على (االنبطاح وضعية في التمارين بأداء قم  ، ً)أسبوعا12 بعد أو الحمل ، من والثالث الثاني الثلث (الحمل من تقدماً أكثر مراحل إلى األم تقدم مع الحوض. عضالت 

المقاومة ، تمارين ببعض ينُصح ال ذلك ، على عالوة ينصح. ال الجذع ، من المنضبطة غير االلتواء حركات إلى باإلضافة  ، )الظهرعلى (االستلقاء وضعية في أو  )البطن

القلب نظام في أيضاً تغييرات تحدث . )2018al.  et Szumilewicz ،2015 ؛ والتوليد ، النساء ألطباء األمريكية الكلية (الورك تقريب وآالت الورك ، اختطاف مثل 

النشاط أثناء المناسب الترطيب أهمية وزيادة التنفسي والجهاز القلب برنامج في الضرورية التعديالت إلى ويؤدي العمل على القدرة تقليل الدموية ، واألوعية 

فوراً التوقف الحوامل النساء على يجب واإلغماء. والدوار للغثيان معرضات اإلنجاب فترة في النساء أن الطبيعي العالج اختصاصيو يدرك أن يجب أخيراً ، الهوائي. 

السائل تسرب أو نزيف أو التنفس ، في شديد ضيق أو  ، )تقلصاتأو (البطن في ألم أي جانب إلى األعراض هذه من أي من عانين إذا الرياضة ممارسة عن 

.)2018al.  et Szumilewicz ،2015 ؛ والتوليد ، النساء ألطباء األمريكية الكلية (األمنيوسي 

يحرص أن يجب الجسم. وتكوين الحمل قبل ما حالة إلى للعودة محاولة في التمرين برنامج في االستعجال إلى نزوع هناك يكون قد الوالدة ، بعد ما فترة خالل

النساء تشجيع ينبغي المثالية ، الناحية من ونصف. شهر إلى شهر لمدة تستمر قد الحمل أثناء حدثت التي التغييرات بأن العمالء إخطار على البدنية اللياقة محترفو 

المستعرض ، البطن مثل العميقة ، األساسية المثبتات وتجنيد الحركية ، والمهارات واالستقرار ، المفاصل ، ومحاذاة الموقف ، تثقيف إعادة على الوالدة بعد 

تدريجياً.فيه والدخول قوة أكثر برنامج إلى العودة تأجيل يجب الحوض. وعضالت الداخلية ، المائلة واألطراف 

معرفتكامتد -

أقسام:ثالثة أو أقسام ، ثالثة إلى الحمل تقسيم يمكن

13إلى 1 األسابيع األول: الفصل ◆

26إلى 14 األسابيع الثاني: الفصل ◆

الحملنهاية حتى والعشرون السابع األسبوع الثالث: الفصل ◆
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يجب . )23-22الجدول (االقتضاء عند والوقوف الجلوس تقييمات باستخدام 12 ، و 11 الفصلين في الواردة التقييم إرشادات اتباع البدنية اللياقة محترفي على يجب

استخدام أيضاً ويمكن والنشطة ، الثابتة اإلطالة استخدام يجب الحمل. من والثالث الثاني الثلث في خاصة والوقوف ، الجلوس وضعية في المرونة تمارين إجراء 

المناطق في أو المتقرحة األوردة دوالي على الذاتية العضلية اللفافة تقنيات إجراء ينبغي ال ذلك ، ومع تحمله. يمكن الذي النحو على الذاتية العضلية اللفافة تقنيات 

يجب االستلقاء. أو االنبطاح وضعية في الذاتية العضلية اللفافة تقنيات بإجراء ينُصح ال الحمل ، من والثالث الثاني الثلث خالل . )الساقربلة مثل (تورم بها يوجد التي 

يمكن الطبيب. بنصيحة أو التحمل حسب وتقدم  )األعلى)القلبضربات معدل 40-70٪ (الشدة متوسطة تمارين من أساسي بشكل التنفسي القلبي التدريب يتكون أن 

المنخفض الهوائي النشاط من دقيقة 30 إلى تدريجياً يتقدمن ثم المستمر الهوائي النشاط من دقيقة 15 بـ يبدأن أن الحمل قبل الرياضة يمارسن لم اللواتي للنساء 

في الكثافة عالية إلى المتوسطة المقاومة تمارين استخدام يمكن الحمل. من األول الفصل بعد السكان من الفئة لهذه البليومترك بتدريب ينصح ال المتوسط. إلى 

الكثافة.منخفضة التمارين ببرامج ينُصح الحمل ، من والثالث الثاني الثلث في ذلك ، ومع الرياضة ؛ ممارسة على معتاداً الفرد كان إذا الحمل من األول الثلث 

والحملللمرأة األساسية التمرين إرشادات 23-22 الجدول

والنشاط الثابتة ، الدراجات وركوب الجري ، آلة على والمشي التنافر ، حركات تتجنب التي التدرج أو التأثير منخفضة الهوائية التمارينالوضع

المائي

األسبوعفي أيام 5 إلى 3 منتكرر

الطبيبنصيحة على بناء ًأو التحمل حسب تزيد  ، )األعلىالقلبضربات معدل 40-70٪ (معتدلة شدةالشدة

دقيقة ، 30 إلى تدريجية وزيادة التمرين من فقط دقائق 5 مع للبدء حاجة هناك تكون قد اليوم. في دقيقة 30-15مدة

الظروف.شدة على اعتماداً 

التقييمدفعتقدير

التقييمسحب

)التسامحتم إذا (العلوية القرفصاء تقييم

والنشطالثابت التمدد الذاتية ، العضلية اللفافة تقنياتالمرونة

مقاومة

تمرين

مرة12-15 بمعدل خفيفة بأحمال األسبوع في أيام 2-3

الرياضة ؛ ممارسة على معتاداً العميل كان إذا الحمل من األول الثلث في الكثافة عالية إلى المتوسطة المقاومة تمارين استخدام يمكن

الكثافة.منخفضة التمارين ببرامج ينُصح الحمل ، من والثالث الثاني الثلث في ذلك ، ومع 

مميز

االعتبارات

الحمل.من أسبوعاً 12 بعد  )الظهرعلى (االستلقاء أو  )البطنعلى (االنبطاح وضعية في التمارين تجنبي

التورم.ومناطق الدوالي على الذاتية العضلية اللفافة تقنيات تجنب

الحمل.من والثالث الثاني الثلث في البليومترك بتدريب ينصح ال
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المزمنالرئة مرض
األسباب أحد يزال ال فإنه ذلك ، ومع الماضية. القليلة العقود خالل تدريجي بشكل التدخين انخفض لقد

مرض ينقسم المزمنة. الرئة أمراض لتطور الرئيسي الخطر وعامل منها الوقاية يمكن التي للوفاة الرئيسية 

قد االضطرابات ، أو التقييدية الرئة أمراض فيوالتقييد. االنسداد رئيسيتين: فئتين إلى المزمن الرئة 

في الرئوي. التليف أو الرئوي التليف حالة في كما - فعالة غير وبالتالي متضخمة الرئة أنسجة تكون 

كسر مثل األسباب ، من لعدد نتيجة الرئتين توسيع على القدرة تنخفض قد المقيدة ، الرئة أمراض 

أنسجة تكون قد ، المزمنالرئوي االنسداد مرض فيالسمنة. حتى أو عضلي ، عصبي مرض أو األضالع ، 

الشعب والتهاب الربو الرئيسية الرئوي االنسداد أمراض تشمل مقيد. الهواء ولكن طبيعية ، الرئة 

المقام في التدخين يسببه الذي (المزمن باإللتهاب األمراض هذه تتميز الرئة. وانتفاخ المزمن الهوائية 

إنتاج بسبب الهواء مجرى وانسداد  )البيئيةالمهيجات بسبب يكون قد الربو أن من الرغم على األول ، 

هو الكيسي التليف أن حين في الكيسي. بالتليف مصابين عمالء البدنية اللياقة اختصاصيو يواجه قد المخاط. 

أنه على تصنيفه ويتم بالرئتين خاصاً ليس أنه إال المخاط ، إفراز زيادة طريق عن الرئتين يصيب مرض 

وراثي.اضطراب 

. )23-23الجدول (واالنسدادي المقيدِّ الرئة مرض من بكل يتعلق فيما التمرين أثناء الضعف حاالت تتشابه

القدرة انخفاض إلى يؤدي مما الغازات تبادل على القدرة وانخفاض التهوية انخفاض المشاكل تشمل 

من الرئة بأمراض المصابون المرضى يعاني باألكسجين. التشبع وإزالة التحمل على والقدرة الهوائية 

في ضيق أو ، التنفسضيق منهايعانون ما وغالباً الرياضية التمارين مستويات انخفاض عند اإلرهاق 

عاماً هزاالً يظُهرون وقد األحيان من كثير في الوزن نقص من الرئة بانتفاخ المصابون يعاني التنفس. 

يكون قد المجهد. التنفس في للمساعدة مفرط بشكل تسُتخدم والتي الرقبة ، عضالت تضخم مع للعضالت 

الرئة: انتفاخ من يعانون الذين أولئك عكس على المزمن الهوائية الشعب بالتهاب المصابون األشخاص 

البرميل.وصدور الوزن زيادة 

الرئةبأمراض المصابين لألفراد والتدريبية الفسيولوجية االعتبارات 23-23 الجدول

الرياضيوالتدريب والرياضة واللياقة الصحة اعتباراتفسيولوجيةاعتبارات

الرئة مرض يرتبط ما كثيرا

أخرىبأمراض 

ذلك في بما المصاحبة ، األمراض

الدموية.واألوعية القلب أمراض 

أخرى.مصاحبة أمراض لوجود شاشة

الغازات تبادل على القدرة انخفاض يؤدي قد

باألكسجين التشبع إزالة إلى الرئتين في 

العمل أعباء في الملحوظ التنفس وضيق 

المنخفضة.

من تأكد صحيح ، بشكل ومدرباً ممكناً ذلك كان إذا

التأكسج مقياس باستخدام األكسجين تشبع مستوى 

النبضي.

أعلى النبضي التأكسج قياس قيم تكون أن يجب

85٪.من أعلى وبالتأكيد 90٪ من 

موانع هي المستوى هذا عن تقل التي القيم

األعراض.عن النظر بغض التمرين ، لمواصلة 

انخفاض إلى المزمن التكييف إلغاء يؤدي

العضلي.األداء وانخفاض الهواء ضغط 

بضيق الهوائية التمارين برنامج يسترشد أن يجب

العميل.تنفس 

3-5 القصوى ، العمل سعة من 40-60٪ عمل أعباء

المقبول ؛ حسب دقيقة 20-45 األسبوع ، في أيام 

للتحقيق.قابلة تكون قد 

متكررة راحة فترات مع المتقطع التمرين يكون قد

الواضحة.اإلجمالية التمرين مدة لتحقيق ضرورياً 
قمة ⇧



ظهور إلى العلوي الطرف تمارين تؤدي قد

مبكر وقت في والتعب التنفس في ضيق 

بتمارين مقارنتها عند متوقع ، هو مما أكثر 

السفلية.األطراف 

بعناية العلوي الطرف تمارين برمجة يجب

التعب.على بناء ًوتعديلها 

-التقييديةالرئة أمراض -

استخدم مفيداً ؛ المقاومة تدريب يكون أن يمكن

-المزمنالرئوي االنسداد مرض -متحفظة.إرشادات 

PHA ) 8-10شكل في الدائرة بتدريب يوصى

تمرينلكل ممثلين 8-15 من واحدة مجموعة تمارين ، 

حسب والراحة التنفس في التحكم على التركيز مع  ، )

المجموعات.بين الحاجة 

-التنفسضيق -

العضالت في ملحوظ هزال من العمالء يعاني قد

كتلة مؤشر مع (منخفضاً الجسم وزن ويكون 

.)18من أقل الجسم 

التوصية من فتأكد جداً ، نحيفاً العميل كان إذا

ألداء الحرارية السعرات من كافية كمية بتناول 

الرياضية.التمارين 

تدفق تعديل البدنية اللياقة ألخصائيي يجوز الاإلضافي.األكسجين العمالء يستخدم قد

دواء.يعتبر التمرين ؛ أثناء األكسجين 

أو المعتاد غير التنفس ضيق من يعاني العميل كان إذا

أثناء األكسجين تشبع عدم على دليل لديه كان 

العميل.طبيب واستشر التمرين عن فتوقف التمرين ، 

استنشاق أجهزة األفراد هؤالء من العديد لدى سيكون

أخرى.عالجية أو لإلنقاذ 

عمالئهم البدنية اللياقة اختصاصيو يسأل أن يجب

التي واألدوية حالياً يستخدمونها التي األدوية عن 

األوقات.جميع في معهم بها االحتفاظ يجب 

قمة ⇧

-
-

-
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ضيق أعراض من وتقلل الوظيفية القدرة التمارين تحسن أن يمكن . )23-24الجدول (السكان لعامة مناسباً سيكون ما يشبه العمالء لهؤالء التمرين فإن عام ، بشكل

والجهاز القلب تمارين استخدام أن يبدو . )2007al.  et Ries ،(األخرى والنفسية الفسيولوجية المزايا من العديد بين من السكان ، من الفئة هذه لدى التنفس 

العلوية األطراف تثبيت في تشارك التي الثانوية التنفسي الجهاز عضالت على متزايداً ضغطاً العلوية األطراف تمارين تضع تحملّ. أفضل المقاومة وتمارين التنفسي 

لضمان السكان من الفئة لهذه البرامج تصميم عند الحذر توخي يجب لذلك ، . )2019والرئة ، الدموية واألوعية القلب تأهيل إلعادة األمريكية الجمعية (التمرين أثناء 

.PHAتدريب نظام باستخدام ينُصح كافية. راحة فترات 

الرئةبأمراض المصابين لألفراد األساسية التمرين إرشادات 23-24 الجدول

الرياضيةالتمارين وأجهزة الثابتة ، الدراجات وركوب المشي ، جهاز على المشيالوضع

األسبوعفي أيام 5 إلى 3 منتكرر

للعملالقصوى السعة من ٪60-40الشدة

دقيقة20-45 لمدة العملمدة

)التسامحتم إذا (التقييم دفعتقدير

)التسامحتم إذا (التقييم سحب

)التسامحتم إذا (العلوية القرفصاء تقييم

والنشطالثابت التمددالمرونة

)معهاالتسامح تم إذا (الذاتية العضلية اللفافة تقنيات

األسبوعفي أيام 2-3 تكرار ، 8-15 من مجموعة 1المقاومةتدريب

.PHAتدريب نظام باستخدام يوصى

مراقبتها.ويجب التنفس ضيق زيادة إلى الجسم من العلوي الجزء تمارين تؤديخاصةإعتبارات

التمارين.بين بالراحة اسمح

مع يعملون الذين البدنية اللياقة محترفي على يجب خاص. بشكل بالتنفس المرتبط العمل تحسين إلى الشهية العضالت تدريب يؤدي أن يمكن العمالء ، بعض في

اإلرشادات اقرأ المعلومات ، من لمزيد العام. التمرين برنامج يعزز أن يمكن كان إذا ما لمعرفة التدخل هذا عن االستفسار الرئة أمراض من يعانون الذين العمالء 

.)2019(والرئة الدموية واألوعية القلب تأهيل إلعادة األمريكية الجمعية نشرتها والتي الرئة بأمراض المصابين األفراد وتدريب التمارين بتقييم المتعلقة الشاملة 
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الشرايين ومرض المتقطع العرج
المحيطية

يشار - المحيطية الشرايين مرض عن الناجمة األعراض مظاهر أحد على يطلق الذي االسم هو المتقطع العرج

الساق أسفل في األلم أو العرج أو بالعرج المتقطع العرج يتميز المحيطية. الدموية األوعية بمرض أحياناً إليه 

الشرايين مرض السفلية.األطراف إلى الدم تدفق انخفاض نتيجة الخفيفة الرياضية التمارين ممارسة أثناء 

.)23-8شكل (بالدم السفلية األطراف إمداد عن المسؤولة الرئيسية الشرايين بضيق يتميز  )(PADالمحيطية 

تتمثل الساق. ألم هو المحيطية الشرايين باعتالل المصاب العميل لدى للتمرين المحدد األساسي العامل

تقيدهم الذين أولئك بين التباعد على القدرة في العالج في المتخصصين تواجه التي المشكالت إحدى 

ترتبط قد التي  )واأللموالتشنج الضيق مثل (المماثلة الساق شكاوى مقابل الحقيقي المتقطع العرج أعراض 

 .)23-25الجدول (التكييف بإلغاء ببساطة 

-المتقطعالعرج -

-)(PADالمحيطية الشرايين مرض -

الطرفيةالشرايين مرض 23-8 الشكل

العرج من يعانون الذين لألفراد والتدريبية الفسيولوجية االعتبارات 23-25   الجدول

المحيطيةالشرايين اعتالل أو المتقطع 

فسيولوجي

االعتبارات

الرياضيوالتدريب والرياضة واللياقة الصحة اعتبارات

المحيطيةالشرايين باعتالل المصابون األفراد

يكونما كثيرا

التاجيالشريان تعايش

أوالشريان مرض

السكري.داء

ال المتعايش ، التاجي الشريان بمرض المصابين للعمالء بالنسبة

تحديد يتم عادة ، (القلب ضربات لمعدل المقرر األعلى الحد تتجاوز 

المحددالعامل هو الساق ألم يكون حيث المشي ، اختبار من الحد هذا 

(.

التمرين من الساق ألم يحد ال بحيث األساليب تبديل يؤدي قد

-.مناسب غير وربما - أكبر قلب عمل عبء إلى 

المشي.باستخدام للتمرين المستمر الشكل يفضل أمكن ، إذا

نوبات مع إجمالية ، دقيقة 20-30 التمرين مدة تكون أن يجب

تعمل األسبوع في أيام 3-5 أكثر ، أو دقائق 10 من متواصلة 

أيام.7 حتى 

)متواصل(

-
-
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(المحيطية الشرايين اعتالل أو المتقطع العرج من يعانون الذين لألفراد والتدريبية الفسيولوجية االعتبارات 23-25   الجدول
)تابع

الرياضيوالتدريب والرياضة واللياقة الصحة اعتباراتفسيولوجيةاعتبارات

اعتالل تفاقم إلى ملحوظ بشكل التدخين يؤدي

التسامح.وممارسة المحيطية الشرايين 

على ساعة لمدة بالتدخين له تسمح فال التدخين ، في العميل استمر إذا التدخين. عن بالتوقف بشدة نوصي

التمرين.قبل األقل 

إلى المحيطية الشرايين اعتالل يؤدي ما غالباً

على والقدرة الهوائية القدرة انخفاض 

التحمل.

المشي.على التركيز مع األيروبكس تمارين على ركز

البدنية الوظيفة المقاومة تدريب يحُسنِّ قد

اعتالل قيود يعالج ال قد ولكن العامة 

المحيطية.الشرايين 

استبدالها.وليس الهوائية للتمارين مكملة المقاومة تمارين تكون أن يجب

تمرين ، لكل ممثلين 8-12 من مجموعات 1-3 تمارين ، 8-10 المثال ، سبيل على (الدائرة تدريب بصيغة يوصى

.)ممثلين12-20 حتى وتتقدم 

اإلرشادات تقترح األلم. بتحمل تسترشد شدة مع التمارين ، من متقطع شكل ممارسة الضروري من يكون قد

الوصول حتى ذلك وكرر تهدأ ، حتى والراحة الشديد ، إلى المعتدل االنزعاج حالة في التمارين ممارسة النموذجية 

.)دقيقة20-30 (التمرين وقت إجمالي إلى 

المصاحبة.األمراض فحص على دائماً احرص
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تكون أن الممكن من يزال ال أنه من الرغم على المتقطع ، للعرج دقيقة األعراض تكون أن المحتمل فمن المحيطية ، الشرايين باعتالل العميل إصابة تشخيص تم إذا

الطبيعي العالج أخصائي على يجب التمرين ، أثناء األلم استمر إذا الحالة. بخصوص العميل طبيب استشارة يجب . )2011وبلدي ، هامبورغ (التكييف بإزالة مرتبطة 

الفور.على مرخص طبيب إلى العميل إحالة 

يتعين يزال ال النواحي. من كثير في حقاً يهم ال أنه إال التكييف ، وفقدان المرض بين التفريق على الصحية الرعاية أخصائي قدرة من ستحسنِّ الخبرة أن من الرغم على

الشرايين اعتالل حالة في . )2011وبلدي ، هامبورغ (المقيدة العوامل مواجهة في البدنية الوظيفة تحسين يحاول تدريب نظام تطوير البدنية اللياقة أخصائي على 

الشرايين داء ألن نظراً . )23-26الجدول (مشابهاً التمرين ، نوبات بين الضرورة حسب الراحة مع للتمرين ، متقطع شكل استخدام يكون التكييف ، عدم أو المحيطية 

هذه أن في يشكوا وأن الموجودة األخرى المصاحبة باألمراض دراية على الطبيعي العالج أخصائيو يكون أن يجب والسكري ، التاجية القلب بأمراض مرتبط المحيطية 

المحيطية.الشرايين باعتالل المصاب للعميل ضروري الرياضة لممارسة الطبيب تصريح فإن وبالتالي ، تشخيص. دون موجودة تزال ال قد المصاحبة األمراض 

المحيطيةالشرايين اعتالل أو المتقطع العرج من يعانون الذين لألفراد األساسية التمرين إرشادات 23-26 الجدول

اإلهليلجيوالمدربين السائر ، ذات الرياضية التمارين وأجهزة الثابتة ، الدراجات ركوب وكذلك المشي ، جهاز على المشي يفُضلالوضع

يومكل حتى تعمل األسبوع في أيام 5 إلى 3 منتكرر

األعلىالبشريةالموارد من ٪85 - 50الشدة

دقيقة20-30 إلى تصل لمدة العملمدة

التقييمدفعتقدير

التقييمسحب

)التسامحتم إذا (العلوية القرفصاء تقييم

والنشطالثابت التمددالمرونة

مقاومة

تمرين

وتتقدم تمرين ، لكل ممثلين 8-12 من مجموعات 1-3 تمارين ، 8-10 المثال ، سبيل على (الدائرة تدريب بصيغة يوصى

.)ممثلين12-20 حتى 

مميز

االعتبارات

التمارين.بين بالراحة اسمح

النشاط.من دقائق 5-10 بـ التمرين يبدأ قد

ببطء.العميل تقدم

اعتماداً الحركة لتقييم التكرار مرات عدد تقليل يتعين قد 12. و 11 الفصلين في المقترحة التقييم عمليات باستخدام والمتكاملة ، المنهجية التمارين ببرمجة ينصح

لهذه والنشط الثابت التمدد استخدام يجب االمتثال. لضمان العملية هذه في والكفاءة بالراحة يشعرون العمالء جعل المهم من سيكون العميل. قدرات على 

لم ما السكان ، من الفئة هذه في استخدامها عدم ويقُترح الوقت ، هذا في معروفة غير الذاتية العضلية اللفافة بتقنيات الخاصة اإلرشادات السكان. من المجموعة 

نوبات تبدأ وقد 20. إلى 12 إلى ببطء تتقدم ثم 12 إلى 8 الساعة من التكرار عمليات تبدأ أن إلى تحتاج قد المقاومة ، تدريب أثناء مرخص. طبيب عليها يوافق 

دقيقة.30 إلى 20 إلى ببطء وتتقدم النشاط من دقائق 10 إلى 5 بـ مبدئياً التمرين 

قمة ⇧


