
 

 

 العوامل المؤثرة عىل كفاءة الجري

 هناك العديد من العوامل التي تؤثر على كفاءة الجري بصورة أو بأخرى، إال من أهم تلك العوامل ما يلي:

 نوع الجنس:

 نيمن غير المتدرب االجري بين الرجال والنساء، سواء كانوتشير معظم الدراسات إلى وجود فروق في كفاءة 

أو من المتدددربينو ويع ى الفرق في كفدداءة الجري تبعددا  لنوس الجنس على سدددددددرعدد  الخنوة و يددادة الدددين 

 األكسجيني لدى النساء، كما ال ينبغي أن نتجاهل الوضع التشريحي لجسم المرأة مقارن  بالرجلو

 العمر:

مع التقدم في العمر من سن النفول  إلى الرشد، ولقد أوضحنا األسباب المؤدي  إلى ذلك ت داد كفاءة الشخص 

في الفقرات السدددابق و غير أن بعل البحوش تشدددير أيضدددا  إلى أن كبار السدددن يعدون أال كفاءة من الشدددباب، 

( لديهم، Antagonistومرد ذلك انخفال مرون  مفصدل الوركين لدى الكبار، وال  تثبين العضد ت المضدادة  

 وإلى  يادة نسب  الشحوم لدى الكبار وانخفال كفاءة الجها  الدوري التنفسي مع التقدم في العمرو

 نوعية األرضية التي يتم الجري عليها:

تشددير معظم الدراسددات على أن اسددته ك األكسددجين ي داد عندما تكون األرضددي  التي يجري عليها الشددخص 

ما أن استه ك األكسجين أثناء الجري في الهواء النلق ي يد على استه ك ك ورمليه مقارن  باألرل الصلب 

األكسجين أثناء الجري بنفس السرع  على السير المتحرك، نظرا  النخفال مقاوم  الهواء أثناء الجري على 

ا  المصدددددددروف  من جراء مقاوم  الهواء بحوالي  نا قدر ال ي   %8-2السدددددددير المتحرك، وت ا  الكل نا من ال

 روف  أثناء الجري تبعا  لسرع  الريحوالمص

 التدريب البدني:

يبدو أن األفراد المتدربون بشددكل عام أكثر ااتصددادي   أكثر كفاءة في الجري( من غير المتدربينو كما تشددير 

الدالئل العلمي  إلى أن عدائي الماراثون والمسددددددددافات النويل  أكثر كفاءة في الجري من عدائي المسددددددددافات 

لقصدددددديرة، على الرغم من وجود تفاوت في كفاءة الجري فيما بين عدائي المسددددددافات النويل  المتوسددددددن  وا

 و%22أنفسهم اد يتجاو  

 حمل أثقال على الجسم:

تشددير البحوش إلى  يادة كفاءة الجري  على أسدداس حسدداب اسددته ك األكسددجين نسددب  إلى و ن الجسددم( عند 

، ومن الم حظ أيضدددددا  أن تكلف  الجري ت داد  أي تنخفل و ن الجسدددددم المعتاد فوقحمل ثقل على الجسدددددم 

االاتصادي ( عندما يتم حمل الثقل بعيدا  عن مرك  الجسم، كما هو الحال عند وضع تقل على كاحل القدم بدال  



 

 

من وسددن الجسددمو وتشددير الدراسددات التي فحصددت كفاءة الجري أثناء صددعود الدرف إلى أن الكفاءة ت داد مع 

 من و ن الجسمو %02الجسم حتى نسب   حمل أثقال على

 طول الخطوة:

أظهرت الدراسدددات حول نول الخنوة وكفاءة الجري كما أوضدددحنا سدددابقا  إلى أن هناك نول مثالي للخنوة 

تكون عنده الكفاءة في أعلى مسدددددددتواها، وأن األفراد يختلفون في هذا النول المثالي للخنوة تبعا  ل خت فات 

كما أن محاول  الفرد  يادة أو خفل نول  وعوامل أخرىو واع مرك  تقل الجسددددماألنراف وفي مفي نول 

خنواته عن النول األمثل يؤدي إلى  يادة اسددددددته كه من األكسددددددجين وبالتالي انخفال كفاءة الجري لديه، 

 ويعتقد أن سبب ذلك يعود إلى  يادة توظيف  استخدام( األلياف العضلي  السريع  الخلج و

 (:Ground reaction forceباألرض )قوة االرتطام 

المقصدددددددود بذلك هو القوة الناتج  عن رد فعل ارتنام القدم باألرل أثناء الجريو ويعتقد أن العدائين الذين 

يرتنمون باألرل بمقدم  القدم أكثر استه كا  لألكسجين من غيرهم، مما يعني أن كفاءة الجري تكون لديهم 

 أالو

 ال مقارنة بالكباراقتصادية الجري لدى األطف

( 1ويوضددح الشددكل البياني رام  تعد ااتصددادي  المشددي والجري لدى األنفال أدنى مما هي عليه لدى الكبار، 

معدل اسدددددته ك األكسدددددجين لدى األنفال والكبار أثناء ايامهم بالجري على السدددددير المتحرك عند سدددددرعات 

كم في الساع ، ويتبين بوضوح من الرسم أن ايم كلف  الجري منسوب  لكل كجم  12.1إلى  2.2تراوحت من 

هد ارتفاس كلف  الجويع ى ند سرعات الجري المشترك و من و ن الجسم أعلى لدى األنفال مقارن  بالكبار ع

لى عوامل عديدة من أهمها أن مسددداح  سدددنح الجسدددم منسدددوب  إلى كتل  إ البدني لدى األنفال مقارن  بالكبار

عند حسددددابه نسددددب  إلى الجسددددم لدى األنفال أكبر مما هي لدى الكبار، مما ي يد من معدل األيل في الراح  

ول الخنوة لدى الصدددددغار يعد أال من الكبار، بينما نجد أن عدد الخنوات التي يقوم كما أن ن وو ن الجسدددددم

بها الصدددغار لقنع مسددداف  محددة يعد أكبر من عدد الخنوات التي يقوم بها الكبار، األمر الذي ي يد من كلف  

 لدى الكبارالجري لدى الصددغارو يضدداف إلى ما سددبق، أن كفاءة التهوي  الرئوي  لدى الصددغار أدنى مما هي 

  عدد مرات التنفس ال  م  إلدخال الكمي  نفسها من الهواء(و

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بناًء على معدل استهالك االكسجين بالملي لتر لكل كجم من وزن الجسم في  اقتصادية الجري (:1شكل رقم )

  عند سرعات مختلفة من الجري على السير المتحرك لدى كل من الكبار والصغار الدقيقة

 (. Rowland, et al,1987المصدر:)
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األسس النظرية واإلجراءات المعملية المصدر: الهزاع، هزاع محمد. كتاب فسيولوجيا الجهد البدن 

 م )جزأين(. 2222ـه، 1102جامعة الملك سعود، دار نشر للقياسات الفسيولوجية. الرياض: 
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