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إن أهمممأل راضمممتر  رعىمممي ا مممخت إع فمممس رعوجىامممجن  مممي   ممم جعجي س رع فممم  رع ممم  ي   ممم  رع  مممس   
بإيترء رالخى سررت ورع  سسمست رعس م جعجي ع   مت رعتيسأمي أو   مت رعوومسرد رعخمساط ع  دمس  رع م  ي 

 هي  وجمًس كوس ي ي:

 التشخيص: .1

خى مممسر عممم . ويخ مممت كمممخعص ندمممج ق   مممس  رع مممجش ورعلمممخ  عممم ا رعدمممجق رعومممترا إيمممترء رال
وي خل أون ذعص نح يم  رعامسست رعس م جعجي ع رعخسممع عم ا ك  مسد م مىجا رع م رش رعفجر  معا أو 
رع  رش رعالهجر  عا أو رع جش رعخل  عا أو م ىجا رعوتو عا أو    ع رعدمحج   مي رع  مألا أو ض مت 
 ذعمممص ممممن ومممسست. وضسع مممًس ممممس يمممىأل نح يممم  ن مممص رعامممسست  مممي ك رامممع رعوجسمممأل رعتيسأممميا أو بخممم 
ح وث إوسبع ع تيسأيا أو ن هجر مسمسي  عو مىجر ا أو ل مل رع م ء ك ت مسمق ع سلمع ك   مع. و مساش 
مممس يمممىأل م سر ممع همممخ  رعو ممىجيست بسعوخمممسي ت رع وع ممع رعوىخمممسرل    فممسا مومممس ا ممس     مممت مخت مممع 

 رعجأع راار ي ع تيسأي ون   و  بدكل مجأج ي.

 المراقبة الفسيولوجية: .2

س مم جعجي ع أمممت مفممأل عوترل ممع رعىح ممن رع ممسيأل  ممن رعىمم ري  رع مم  ي اخمم  إيممترء رالخى ممسررت رع 
عم ا رعدممجق بدمكل مجأممج يا ويخى مت رالخى ممسر كمخعص ح ممجط  مي  فممأل رعى  مت رعممخط احاممل 
 ممممي راارء رعممممجي سي ع تيسأممممي بخمممم  رال  وممممست  ممممن رعىمممم ري  أو بخمممم  ن   ممممت  ومممم  أو أسمممم ج  

ع سمجرء  مي رعوجى مت أو  مي رعو م رن رعىمي رعى ري ا ونىأل مترل ع رعخ ي  من رعجيس   رعس م جعجي 
نخ ت  من م م رر ةم ش رع فم  رع م  ي أا مسء رعىم ري  أو بخم   ممن يفمعا أو  من رعحسعمع رعجي س مع 

 ورع  سل ع ع تيسأي من يفع أختا.  

 التحفيز: .3

نمممممممج ت رعوخ جممممممممست رعودمممممممى ع ممممممممن رالخى مممممممسررت ورع  سسمممممممست رعس ممممممم جعجي ع ن خامممممممع رريخمممممممع  
(Feedback)  يسأممممميا مومممممس ا ممممسهأل  مممممي نحس مممممة رعتيسأممممي وح ممممم    مممممت مجروممممم ع ع ومممم ر  ورعت

 إن ست  و  مخ ن من رع  جك رعاحي رع   أل.  يرالسىوترر كخعص  ي رعى ري  و 

 التثقيف: .4

اخم  رالخى ممسر وسمم  ع نخ  و ممع ون   س مع بحمم  ذرنمم  ع ممل ممن رعومم ر  ورعتيسأممي   ممت رع ممجرءا  
و ع ورعجي س ممع ع تيسأمميا ومخت ممع مممس رامممت رعممخط ا ممس  هوس   ممت رعسفممأل را لممل ع حسعممع رع  مم

  ما هو الغرض من إجراء االختبارات والقياسات الفسيولوجية؟ما هو الغرض من إجراء االختبارات والقياسات الفسيولوجية؟
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اح ث ارخل ي مو  ممن ن  مترت ممن يمترء رعىم ري ا مومس ا خمل رعتيسأمي أم مت رهىوسممس ك س م  
 .وأة  حتوًس   ت ن    مس ا جا إعت ر جسس  م ىجر  

 التنبؤ: .5

ا ىج   رالخى مسر رعس م جعجيي ب مت  رعى  مم بإمكس مست رعتيسأمي رعس م جعجي عا مومس ا مس    
ا خسوممع إعممت رعتيسأممع رام ممت مال وممع همكس  سنمم  رع  ممو ع ول ررنمم  رعس مم جعجي ع   ممت نجي فمم 

 . ي ك راع مدجرر  رعتيسأي

 المواصفات الجيدة لالختبارات والقياسات الفسيولوجية

ال ةممص أن رالخى ممسررت بحمم  ذرنفممس ع  ممن ضساممعس وة وممس هممي وسمم  ع عىح  مم  رع ممت  رعممخط مممن  
همممج ل ممممسد رعامممسع أو رعجي سمممع رعس ممم جعجي ع رعومممترا ل سسممممفسا أي ممم  وأمممخن همممخ  رالخى مممسررتس إال و 

ورعىختل   ت رعخجرمل رعوماتش    فس. عفخر ي   ي أن يىأل رخى سر رع  سسمست ورالخى مسررت رعس م جعجي ع 
وة ىسسءهمممس بخ سامممع  س  مممع حىمممت اوكممممن عفمممس أن نح ممم  رعفممم ل رعو دممممجا م فمممسس وممممن أيمممل أن  ن ممممجن 

 ع مخى مممت  ونخومممي ومممجرش مجأمممج  ع وال  مممع  مممن رعامممسع رعومممترا رالخى مممسررت ورع  سسمممست رعس ممم جعجي
 ل سسفسس ي   ي أن نىا  بوجروسست مخ  عس من أهوفس مس ي ي:

وال  مس  مي ل مسد رعامسع رعومترا ل سسمفسس  )Valid( صااققاي   ي أن اكجن رالخى سر رعو مىج    .1
ال  مع ومسع  خ   ل سد   ات رعىحول ال ك  عالخى سر رعو ىج   أن اخكس بامجر  ومسالع و 

رعىحوممل عمم ا رعدممجق وةال عممأل اح مم  رع ممت  رعو اممجاا وسممجل يممىأل  ممي رعساممل رعتربممع مممن 
 هخر رع ىس  رسىختر  أ جرت مجى سع من حسالت رعا ق وك س ع ل سسفس. 

ا أط أن ن مجن )Reliable( الثبااتي   ي أن اكجن رالخى سر رعو ىج     ت اريع  سع مع ممن  .2
عص اوكن ن مترر رالخى مسر ورعحامجل   مت رع ىمس ق  س مفس بكمل  ىس    اسكىع وض ت مىخكخبعس وبخ

ا مممع وة ىوساامممع. ورعوخمممتول أن رعىسمممسوت رع  جعمممجيي  مممي رعامممسست رعس ممم جعجي ع عممم ا ره  مممسن 
)مم ال: رعىسمسوت  مي  %5)رعىسسوت رع جمي أو راس ج ي م ال( ال اخ   سع س و سارًر مس يى سوز 

رش رع  ممممأل مممممن يممممج  سخممممت(س   ممممت  كممممس مخمممم ل أممممتبست رع  مممم   ممممي رعترحممممع أو اريممممع حممممتر
. وممممممن رعوخمممممتول أن %35رعوى  مممممترت رع ممممم جك ع رعىمممممي اامممممل نسسونفمممممس  مممممي رعوىجسممممم  إعمممممت 

رالخى مممسر رعامممساق ار وممممس ممممس يىاممم  بسع  ممممستا ك  ومممس عممم س مممممن رعلمممتورط عالخى مممسر رعممممخط 
سمم ىأل الح ممس رعىوممتق إعممت ك س ممع ل ممسد يىامم  ك ريمم   سع ممع مممن رع  ممست أن اكممجن وممسالس. و 

   ات رع  ست. 

( عالخى ممممسر رعو ممممىج   متنسخممممسس أط أن Objectivity) الموضااااو يةي   مممي أن اكممممجن م ممممىجا  .3
ن مممجن رع ىمممس ق اسكىمممع ب مممخ رع امممت  مممن رخمممىالل راةمممجسه رع مممس و ن   مممت رع  مممسدس وهمممخ  
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  مم  ممن أيمل نح يمم  رع  ومع نخم  مفومع خسوممع  مي رع  سسمست رعو  ر  ممعا ك  مسد سموص   مع رع
  مم ع رعدممحج   ممي رع  ممألا ورخى ممسر رعلمم   بسعممخرر  ن مممن وأممع رال  وممس  رعوس ممل كومةممت 
ع  ممممجش رعخلمممم  ع ع ممممخرر  ن ورع ىسمممم نا وض تهممممس مممممن رع  سسممممست راخممممتا كممممسع سة ا  ممممت ول ممممسد 
رعوتو ممع ومممس ةممسب  ذعممص )ال كمم  أن ن ممجن نخ  وممست رع  ممسد ورأممحع ومجحمم ش ع و ممع مممن ا ممج  

ع  ممممسدا ورعوخممممسي ت رعو ممممىج مع ورأممممحع ع  ممممس و ن   ممممت رع  ممممسد مممممن أيممممل أمممموسن بخو  ممممع ر
 رعوجأج  ع(.

وا ممم  بمممساارء رعح   مممي ع امممسع  ارتباااا ال كممم  عالخى مممسر رعس ممم جعجيي رعو مممىج   أن اكمممجن ذر  .4
(س  خ ت رعمتضأل ممن أن ل مسد مخم ل رالسمىفالك رالامت ع م م  ن Relevantرعوترا ل سسفس )

ى الل   ممت وممسع رعىحوممل رعمم ورط رعى س ممي عمم ا رعتيسأمميا وبممسعتضأل اخمم  ممةممت وممسالًس عالسمم
مممن أن ل سسمم  يىاممم  بسع  ممست ورعوجأمممج  عا إال إ مم  ال اامم   عالسمممىخوسل كومةممت عممم ارء 
رع ممم  ي عمممم ا ريسأممممي رعو مممس ست رع امممم تشا رعممممخين ي   ممممي أن يىامممسجر ب مممم رش الهجر  ممممع  سع ممممع 

س ممتش رعممخط اخمم  مفممأل عتيسأمم ي رع سممة ورعخمم و )وعمم س لمم رش هجر  ممع(س كوممس أن رخى ممسر رع مم رش رعوى
 رع تيعس اخى ت ض ت مفأل عتيسأ ي رعوسرراجن.

إعمت حم  ك  مت  تحاكيأخ تًرا من رعلتورط بوكسن أن ن جن  تي ع إيترء رالخى سر رعو ىج    .5
(س  ومم ال: ال Testing specificity تي ممع راارء رع مم  ي  ممي ن ممص رعتيسأممع رعوخ  ممع بسع  ممسد )

ع ممم رش رعفجر  مممع ع  مممم سح ن أو رعخممم ر  ن بسسمممىج ر  ارريمممع رع فممم ا أو رسممممىج ر  ااممم   ل مممسد ر
رع ممم ت رعوىحمممتك هيفمممسا مى مممسب ي رعممم رريستا  خ مممت رعمممتضأل ممممن أن ن مممص رعتيسأمممست هجر  مممع 
ورالسممممىفالك رالاممممت ع م مممم  ن اخمممم  ممةممممتًر ي مممم ًر ع  مممم رش رعفجر  ممممعا إال أن  تي ممممع إيممممترء 

عس ممممم جعجيي رعح   ممممممي رع مممممسنق  ممممممن رعىممممم ري  رع مممممم  ي رالخى مممممسر ال كمممممم  أن نخكمممممس رعى  مممممم  ر
رعوىجاق  مي ن مص رعتيسأمعا ورعمخط سم  خكس  مي رع فسامع   مت ن  م  رعخلمالت ورع فمسز 
رعمممم ورط ع تيسأممممي بدممممكل أو بممممهختا وعخ  ممممس   ىدممممف  بإحمممم ا رع حممممجث رعوفوممممع رعىممممي  دممممتت 

ى ممسر اممالث سمم ع حممجل هممخر رع س مم ا  سممي ن ممص رع ررسممع نممأل رخ 33 ىس  فممس م ممخ مممس ا ممت  مممن 
م وج ممست مممن رعتيسأمم  ن )مىةع ممجنا وارريممجنا وم مم  جن( بسسممىج ر  رع مم ت رعوىحممتك  ممي 
مممتشا وبسسمممىج ر   تي مممع نحمممسمي  تي مممع أارء رعتيسأمممع رعىممي اوسرسمممج فس  مممي ممممتش أخمممتاا ونمممأل 

 مممخ م سر مممع  ىمممس ق رالسمممىفالك رالامممت ع م ممم  ن كومممس همممج مجأمممحًس  مممي رعدمممكل رع  مممس ي  بخ
رعدمممكل أ ممم   مممي يو مممع رعحمممسالت رعىمممي نمممأل   فمممس إيمممترء رع  مممسد   مممت . ويىلممم  ممممن رعوت ممم 

رعتيسأ  نا كس ن ل أل رالسىفالك رالات ع م   ن هي را  مت   م مس نمأل إيمترء رالخى مسر 
 رع تط(.رعوخىو    ت كجس  ع نحسمي ريسأىفأل راو  ع م سر ع بسسىج ر  رع  ت رعوىحتك )
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جين لااادال  اااال  ن اااات مااان الرراضااايين تااا  إجاااراء االختباااارلق  مااارة معااادال االساااتقالى األقسااا  ل كسااا
 األصاا ية والمساادر:باسااتخداا السااير المتحاارى وجاارأخ وماارة دخاارال باسااتخداا وسااي ة تحاااكي رراضااتق  

Stromme, et al, J Appl Physiol, 1977.خ 
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