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 Physiologyعلم الفسلجة 

يعرؼ ايضا عمـ الوظائؼ وىو العمـ الذي يبحث في فعاليات المادة الحية سواء  عمى مستوى الكػائف 

 الحي باكممو او عضو منو او عمى مستوى الخمية او جزء منيا .

تعريفًا عامًا بأنو العمـ الذي يدرس وظائؼ الجسـ. كما يعرؼ  Physiologyعمم وظائف األعضاء يعرؼ 
   بأنو العمـ الذي يدرس اآلليات التي تتـ بيا وظائؼ الجسـ.

يعنى بدراسة وظائؼ جميع أعضاء الجسـ,  Physiology عمم الفسيولوجي أو عمم وظائف األعضاء
مف أعضاء الجسـ ,واألعضاء األخرى,  وكيفية تنظيـ ىذه الوظائؼ, ومدى االرتباط الوظيفي بيف كؿ عضو

والعوامؿ التي تؤثر عمى أداء أعضاء الجسـ, ومدى تكيؼ األداء الوظيفي ألعضاء الجسـ المختمفة 
لممتغيرات التي يتعرض ليا الجسـ, ومدى تأثير ىذا التكيؼ في مجابية الظروؼ المختمفة التي يتعرض ليا 

 الجسـ. 

بدراسػػة كيفيػػة عمػػؿ الجسػػـ , ويعنػػي عمػػـ الفسػػمجة بػػالمممكتيف الحيوانيػػة والنباتيػػة  يخػػتص عمػػـ الفسػػمجة       

غير أننا سنقتصر عمى المممكة الحيوانيػة . يبحػث عمػـ الفسػمجة فػي فعاليػات المػادة الحيػة سػواء عمػى مسػتوى 

هدو ههدم  مػف عمػـ الفسػمجة والهدففالكائف الحي بأكممو أو عضو منو أو عمى مسػتوى الخميػة أو جػزء منيػا , 

 . معنى الحياة

يعػػػد عمػػػـ الفسػػػيولوجيا أحػػػد الفػػػروع اليامػػػة لعمػػػـ البيولػػػوجي الػػػذي ييػػػتـ بدراسػػػة ظػػػاىرة الحيػػػاة فػػػي          

الكائنات الحية بصورة عامة ، فالكائف الحي عبارة عف وحػدة بيولوجيػة أي وووحػدة بنائيػة متكاممػة مترابطػة 

الحػػي   . وعمػػـ الفسػػيولوجي ووىػػو العمػػـ الػػذي ييػػتـ بدراسػػة تتفاعػػؿ مكوناتيػػا لتعطػػي ظػػاىرة الحيػػاة لمكػػائف 

كيفية حدوث وظائؼ الكائف الحي المختمفة مثؿ عمؿ جيػاز الػدوراف ، جيػاز التػنفس ، الجيػاز العضػمي ، 

 الخ   . … الغدد الصـ
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 وهذا يعني : 

 الخ(( . …وصف وظائف األعضاء هي الكائنات الحية ))اإلنسان ، الحيوان ، النبات -

 شرح وتفسير هذه الوظائف هي ضوء القوانين الفيزيائية والكيميائية .  -

وعميو يمكف تفسير عمـ الفسيولوجي في ضوء ما تقدـ بأنو ووفيزياء وكيمياء الكائنات الحية   , وال         

يقتصر أف نعرؼ ما ىي وظيفة ىذا العضو أو ذاؾ ، فػأف ىػذا الوصػؼ غيػر كػافي ولكػف األىػـ أف نفسػر 

يػػؤدي ذلػػؾ العضػػو تمػػؾ الوظيفػػة ونحػػاوؿ اكت ػػاؼ فليػػة ىػػذه الوظيفػػة فضػػ  عػػف دراسػػة الع  ػػة بػػيف كيػػؼ 

أن ػػػطة أعضػػػاء الكػػػائف الحػػػي والعوامػػػؿ التػػػي تػػػؤثر عمػػػى ىػػػذه األن ػػػطة إذ يعتمػػػد عمػػػـ الفسػػػيولوجي عمػػػى 

 الفيزيائية والكيميائية والحيوية بالجسـ. 

لوجيػػػة مثػػػؿ عمػػػـ الت ػػػريي ، عمػػػـ الخميػػػة ، عمػػػـ األنسػػػجة تػػػرتبط الفسػػػيولوجية مػػػع العمػػػـو المورفو          

الددنفس وارتباطػو أيضػا مػع الكثيػر مػػف عمػـو الطػ  فضػ  عػػف ارتباطػو بعمػـ الػنفس لي ػكؿ مػػا يسػمى بعمػـ 

، تعتمػػد الدراسػػات الفسػػيولوجية عمػػى الم حظػػة والتجريػػ  لمظػػواىر الحيػػة لوصػػفيا وتقػػديرىا  الفسدديولوجي

الخ … نيا في صور ر مية حجميو مع تسجيؿ النتائج في  كؿ كتابي أو أف ـوونوعا وكما   أو التعبير ع

 :تهفف أساسا إلى محاولة اإلجابة عن األسئمة اآلتية ، مف خ ؿ كؿ ذلؾ فأف الدراسات الفسيولوجية 

 

 هي الوظيفة ؟  ما   -1

 كيفية أفاء هذه الوظيفة .    -2

 ما هي العوامل المؤثرة عمى الوظيفة ؟    -3

  كيفية انفماج هذه الوظيفة مع الوظائف األخرى .   -4
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وعميػػو مػػف خػػ ؿ اعجابػػة عمػػى ىػػذه األسػػئمة األربعػػة يمكػػف دراسػػة أيػػة موضػػوع مػػف موضػػوعات عمػػـ      

األسددئمة نرجػػع إلػػى … : لػػو أخػذنا القمػػ  كعضػػو فػي جيػػاز الػدوراف فػػي جسػػـ اعنسػاف مثددالالفسػيولوجي . 

 سابقة الذكر لإلجابة عمييا .  األربعة

وىػذا … ضخ الدـ إلى جميع أجػزاء الجسػـ لتزويػد أنسػجة وخ يػا الجسػـ باألوكسػجيف والمػواد الحيويػة  -1

 . األولعمى السؤاؿ  الجوابىو 

استقباؿ الدـ الوارد إليو مف جميع أجػزاء الجسػـ أثنػاء فتػرة ارتخػاء عضػمة القمػ  ثػـ يمػي ذلػؾ انقبػاض   -2

عمػػى السػػؤاؿ  الجددواب… فع الػػدـ مػػرة أخػػرى إلػػى جميػػع أعضػػاء الجسػػـ نتيجػػة ليػػذا االنقبػػاض عضػػمتو ليػػد

 .  الثاني

أما العوامؿ المؤثرة عمى الوظيفة فيػي مػا يخػتص بػو الفػرد وو العمػر ، الجػنس ، الظػروؼ الحياتيػة ،   -3

 .  الثالثعمى السؤاؿ  الجوابالخ.   وىذا ىو …االنفعاالت ، الرياضة 

قم  يرتبط بمعظـ العمميات الحيوية في الجسػـ مثػؿ تػوفير حركػة الػدـ مػف األوعيػة الدمويػة لكػي إف ال  -4

 الجدواب…ينتقؿ إلى جميع أجزاء الجسـ وما يحتاجو مف األوكسجيف والغػذاء الػ ـز عنتػاج الطا ػة وغيرىػا 

 .  الرابععمى السؤاؿ 

، إف مػا ييمنػا بالموضػوع ىػو دراسػة اعنسػاف  مف خ ؿ ما تقػدـ  ػرحو مػف مفيػـو وأىميػة الفسػيولوجيا       

إن تركيدب هدذا عمى وفؽ كؿ ما ذكػر الػذي يعػد أكبػر أعجوبػة فػي بنػاءة وتركيػ  أجػزاءه ووظػائؼ أعضػاءه ، 

 :  الكائن الحي الفريف يتكون من

   مميػػار خميػػة  13: وىػػي أصػػغر وحػػدة بنائيػػة فػػي جسػػـ اعنسػػاف فالػػدماغ مػػث  يحتػػوي عمػػى وو  الخميددة  .1

 صبية فيي وحدة بنائية ووظيفية ، حيث يوجد في جسـ اعنساف عدة خ يا . ع
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: وىػػو عبػػارة عػػف مجموعػػة مػػف الخ يػػا تت ػػابو فػػي التركيػػ  والوظيفػػة والمن ػػأ     وو أي ن ػػأت  النسددي   .2

يػة ، والط ئوكميا مف نفس الطبقة الجرثومية في الجنيف    وتوجد في جسـ اعنساف أربعة أنواع مف األنسجة 

 الضامة ، العضمية ، العصبية  . 

: ىو ارتباط نسيجاف أو أكثر بطريقة خاصة وىذه األعضاء أكثر تعقيدا مف األنسجة وىي تؤدي  العضو  .3

 الوظائؼ المختمفة واألن طة التي يمارسيا اعنساف . 

ـ بقيػة األنسػجة األخػرى ىناؾ دائما نسيج واحد رئيسي ىو المسؤوؿ عف أداء العضو لوظيفتو بينما تقو        

النسػيج الط ئػي الػذي , ف المعدفة: مثالبالمساعدة والدعـ وعميو ىناؾ نسيج رئيسي واحد وعدة أنسجة ثانويػة. 

يكوف الغ اء المخاطي لممعدة ىو النسيج الرئيسي الػذي يػؤدي وظيفػة اليضػـ بينمػا العضػ ت ، األعصػا  ، 

 النسيج الضاـ ىي أنسجة ثانوية . 

: ىو ارتباط مجموعة مف األعضاء وظيفيا واألجيػزة أكثػر وحػدات الجسػـ تعقيػدا ويػؤدي كػؿ منيػا  الجهاز. 4

 وأجهزة جسم اإلنسان عفيفة , ومنها:وظيفة معينة أو مجموعة مف الوظائؼ. 

 

 جياز القم  والدوراف -

 الجياز التنفسي -

 الجياز اليضمي -

 الجياز العصبي -

 الجياز الييكمي -

 سميالجياز التنا -
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 الجياز البولي -

 الجياز الميمفاوي والمناعة -

 جياز الغدد الصماء -

 مجاالت الفسيولوجيا: 

 إف أ دـ مجاليف مف مجاالت الفسيولوجيا وذلؾ لع  تيا الوثيقة بعمـ الط  وفف ال فاء ىما:     

  Human Physiologyالفسيولوجيا الب رية  -1

2-  Mammalian Physiology  الثديياتفسيولوجيا 
     

لقد حضى ىذاف المجاالف باىتماـ العمماء في عيدي اعغريؽ والحضارة اعس مية وذلؾ عىتماـ    
 أطباء ىذيف العصريف بد ارسة وظائؼ أعضاء الجسـ في اعنساف والحيواف.  

ز في الفسيولوجيا الب رية ظيرت عدة تخصصات منيا الفسيولوجيا العصبية أو فسيولوجيا الجيا   
 العصبي و فسيولوجيا الغدد الصـ وفسيولوجيا التكاثر. 

  Claudوأوؿ مف أكد ضرورة الفسيولوجيا في الط  ىو العالـ والطبي  الفرنسي ال يير كمود برنارد  •
 .Experimental Medicine في كتابو الط  التجريبي Bernard 

 Charles Darwinلمعالـ اعنجميزي المعروؼ  Organic Evolutionوبظيور نظرية التطور العضوي 

 بداية النصؼ الثاني مف القرف التاسع ع ر تبمورت فكرة الع  ة الطبيعية بيف الكائنات الحية المختمفة

 وأخيرا تقسم الفراسات الفسيولوجية إلى ثالث أقسام :

معظػػـ الكائنػػات الحيػػة  وىػػي تعنػػى بدراسػػة الخصػػائص األساسػػية الم ػػتركة بػػيف الفسدديولوجيا العامددة : -1

دوف التقيد بنوع معيف مف ىذه الكائنات كالحيواف , اعنساف , والنبات وىي دراسة العمميات الحيوية المميزة 

الخ ، فيو يدرس التنفس مث  كعممية حيوية بصورة عامة …لكؿ كائف حي مثؿ التغذية ، التنفس ، التكاثر
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في كثيػر مػف الخػواص وو خميػة أرنػ  ، سػمكة ، ضػفدعة   ىػي وىذا يعتمد عمى بناء الخمية والتي تت ابو 

 واحدة ومت ابو. 

ويعنى ىذا الفػرع بدراسػة الخصػائص الوظيفيػة لمجوعػة معينػة مػف الحيػواف أو فسيولوجيا الخاصة : ال -2

النبػػات مثػػؿ فسػػيولوجيا ووالثػػديات ، الح ػػرات ، األسػػماؾ   , و ػػد تخػػتص بدراسػػة نػػوع واحػػد ووفسػػيولوجيا 

 ف مث   . اعنسا

 مثالوىي دراسة مقارنة الطرؽ التي تؤدي بيا الكائنات الحية وظائؼ مت ابو. الفسيولوجيا المقارنة : -3

: لػو أردنػا دراسػة ظػػاىرة التػنفس فػأف اعنسػاف يتػػنفس والضػفدع يتػنفس واالميبيػا تتػػنفس ولكػف طريقػة تػػنفس 

 ة تختمؼ واألعضاء تختمؼ .وميكانيكية التنفس تختمؼ مف كائف إلى فخر وعميو فأف اآللي

 

يختمؼ عمـ الوظائؼ عف بقية العموـ الحياتية فػي انيػا متعمقػة بدينامكيػة المػادة الحيػة فػي حػيف تيػتـ العمػـو  *

 االخرى بالحالة الستاتيكية لممادة الحية .

 النظريات التي تفسر العمميات الحيوية 

 : Vitalistic Viewوجهة النظر الحيوية   -1

التي تنادي بضرورة وجود  وة حيوية  كالروح مثً و تكمف وارء القوانيف الفيزيائية والكيميائية مف أجؿ     

 تفسير الظواىر الحية إذ أنو بدوف ىذه القوة الحيوية ال يمكف لمعمميات الحيوية أف تتـ  يمكف 

و. تعود جذور ىذه النظرية إلى ما  بؿ metaphysical forcesأف تسمى أيضًا  وى ما وارء الطبيعة 

المي د وتعتمد عمى فكرة مؤادىا أف المادة العضوية لجسـ الكائف الحي ال يمكف أف تعود لطبيعتيا إذا ما 
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تعرضت لمتمؼ  بالحرؽ مث و. و د ساىـ اكت اؼ المجير في القرف السادس ع ر والنظرية الجرثومية 

الكيمياء الحيوية  وكذلؾ القدرة عمى خمؽ مركبات عضوية بسيطة لممرض والتقدـ في عمـ الت ريي وفي 

مثؿ بولينا وحامض الخميؾ مف مركبات غير عضوية عمى دحض ىذه النظرية والتقميؿ مف  أنيا. كما 

انتقد المنادوف بيا بأنيـ ال يحيطوف إحاطة تامة وكاممة بالمعمومات الد يقة المطموبة لتفسير حدوث 

 العمميات الحيوية. 

  :Mechanistic View 2- وجهة النظر اآللية 

وتنادي بأف الظواىر الحيوية, ميما بمغت درجة تعقيدىا, يمكف تفسيرىا باستخداـ القوانيف     

الفيزيائية والكيميائية. يتبنى وجية النظر ىذه عمماء البيولوجيا الذيف يروف بأف الكائف الفرد فلة بالغة 

ستطيع استخداـ ىذه المعمومات التعقيد وأنو إذا ما أتيي لنا اعلماـ بالمعمومات التفصيمية الد يقة فإننا ن

 لتطبيؽ القوانيف المعروفة في الفيزياء والكيمياء لتفسير الن اطات الحيوية التي ن اىدىافي الكائف الحي. 

ال تعتقد ىذه المدرسة بوجود القوة الكامنة  وانما تحاوؿ تفسير مظاىر الحياة عمى أسس مادية ال       

كونة لممادة الحية. لذلؾ فإف ىذه المدرسة تمجأ إلى الوسائؿ الفيزيائية تتعدى حدود الذ ارت والجزيئات الم

 والكيميائية كمحاولة لفيـ الحياة. 

  

لقد أظيرت الد ارسات الحديثة رجاحة اعتقاد النظرية اآللية حيث ثبت بأف المادة الحية تتبع القوانيف       

 ة الحية عبارة عف فعالية الذ ارت والجزيئات المكونة ليا. الفيزيائية والكيميائية في فعالياتيا, ففعاليات الماد
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كما أف فمسفة اآللية أكثر وا عية مف فمسفة الحيوية وأكثر تحفي ًاز لمبحث واالستقصاء والك ؼ عما خفى مف 

 أس ارر المادة الحية. 

 : Cell Theoryظهور النظرية الخموية 

ية أو مجموعة خ يا وىي وحدات بنائية إضافة إلى كونيا : بأف جميع الكائنات الحية تتألؼ مف خمالقائمة

ويدرس الفعاليات األساسية لمخ يا الحيوانية  Cell phsiologyوحدات وظيفية ظير عمـ فسيولوجيا الخمية 

والنباتية, وفيو تعتبر الفعاليات الحيوية لمكائف الحي أو العضو أو النسيج عبارة عف المجموع الكمي لفعاليات 

 يا المكونة لو. الخ 

 : تقمص العضمة: ىو تقمص االؼ األلياؼ العضمية المكونة ليا. همثاًل 

 وتنفس الحيواف: مجموعة الفعاليات التنفسية لمم ييف مف خ يا جسمو.       

 وىناؾ فروع أخرى لعمـ الفسيولوجيا تيتـ ببعض المجاميع الحيوانية والنباتية مثؿ فسيولوجيا الحش ارت

Plant  وفسيولوجيا النبات  , Fish physiology وفسيولوجيا األسماؾ , Insect physiology 

 .physiology 

 التقليدية لمعرفة وظائف االعضاء:  الطرائق

استئصبل جشء يٍ انكبئٍ انحً كئٌ ٌكىٌ َسٍج أو عضى ويالحظت تأثٍز فقذاَه عهى فعبنٍت انكبئٍ  -1

 انحً. 

استخذاو بعض انعقبقٍز انكًٍٍبئٍت أو انىسبئم اَنٍت كزٌظ وعبء ديىي وقطع جزٌبٌ انذو إنى  -2

 عضى يعٍٍ نتعطٍم عًم انعضى يؤقتبً ويالحظت تأثٍز هذا انتذخم فً وظٍفته. 

 تغٍٍز يعذل َشبط انعضى ويالحظت رد انفعم فً جشء يُه أو فً كهه.  -3
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جزعبً يٍ يفزاسته يثم انثبٌزوكسبٌٍ عبٌ يحبونت انتعىٌض عٍ انعضى بئعطبء انحٍىاٌ  -4

 استئصبال انغذة انذرقٍت و االَسىنٍٍ وبعض االَشًٌبث انهبضًت عُذ ا اسنت انبُكزٌبص. 

 


