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الواقع الوظیفي لطلبة المدرسة العلیا ألساتذة التربیة البدنیة والریاضیة

الدكتور فیاللي خلیفة: إعداد

أستاذ محاضر جامعة مستغانم

:الكلمات مفاتیح

.المستوى- المؤشرات الوظیفیة- ریاضة-التحضیر البدني

تعتبر التربیة البدنیة والریاضیة من بین العوامل المهمة التي تؤدي إلى تهذیب الشخص ونموه 
الصحیح من جمیع النواحي، حیث االنضباط والعنایة بالصحة، الرفع من القدرة العملیة والعمل على 

.إطالة الحیاة العملیة النشیطة

مدى تأثیرها على مختلف وظائف جسم اإلنسان وبما أنها تتطرق لجسم اإلنسان فمن الضروري معرفة
.خاصة الریاضي

مشكلة البحث تتمثل في أنه من خالل األعمال التطبیقیة لمقیاس الفزیولوجیا التي قمت بها 
شخصیا لوحظ أن قیم بعض المؤشرات الوظیفیة لدى بعض طلبة السنة الثانیة للمدرسة العلیا ألساتذة 

. یة بمستغانم تقارب قیم مؤشرات الغیر ریاضیین وفي بعض األحیان ال تتعداهاالتربیة البدنیة والریاض
.ویفترض أن یكون المستوى الوظیفي لطلبة المدرسة أقل من مستوى الریاضیین الممتازین

:من بین االحتماالت التي یرجع إلیها هذا الوضع نجد

.سوء البرمجة للتدریبات-1

.قلة التدریبات أو تباعدها-2

.عدم االنضباط على التدریبات-3

.االنقطاعات عن التدریب المتكررة-4

هذا البحث یهدف إلى معرفة مستوى طلبة السنة الثانیة للمدرسة المذكورة آنفا من الناحیة الوظیفیة من 
خالل عملیة مقارنة قیم بعض المؤشرات الوظیفیة لدى طلبة المدرسة المذكورة مع قیم مؤشرات فریق 

.لقوى لمدینة مستغانمأللعاب ا
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:الجانب التطبیقي

:تمثل هذا الجانب في االختبارات والقیاسات التالیة

:اختبار القدرة الهوائیة- 1

باستعمال الطریقة الغیر ) VO2max(قیست هذه األخیرة بواسطة اختبار أقصى استهالك لألوكسجین 
).1،2،3(مباشرة ألسترند ورهیمنغ 

:البدنیةاختبار القدرة العملیة- 2

VO2max، هذا األخیر حسب بطریقة غیر مباشرة ارتكازا على قیمة pwc170وحددت بواسطة مؤشر 

:بواسطة معادلة كاربمان التالیة

1240 +]pwc170×1.7[ =VO2max ) 2حسب(

:اختبار القدرة االسترجاعیة- 3

).step-test)2،3،4لهارفرد باستعمال اختبار ISTHحددت هذه القدرة بقیمة 

:قیاس نبض القلب في حالة الراحة-4

:قیاس وزن الجسم-5

في هذا البحث ارتكزنا على اإلمكانیات الموجودة في المخبر الفزیولوجي للمدرسة العلیا ألساتذة التربیة 
:البدنیة والریاضیة وهي كالتالي

.سم50ذو ارتفاع ) أو درجة سلم(صندوق - 

.سم40صندوق آخر ذو ارتفاع - 

.میقاتي- 

.ذو صنع یاباني" TUNTURI"من نوع " sport telemeter"جهاز قیاس الضربات القلبیة - 

.میزان- 

".Nomogramme d’Amstrand"منحنى أستراند - 

".Metronome"جهاز خاص باإلیقاع - 
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:تمثلت العینة في

طالب، وفریق 17ة والریاضیة عددها عینة لطلبة السنة الثانیة للمدرسة العلیا ألساتذة التربیة البدنی- 
لمدینة مستغانم، سبق له وأن فاز بألقاب ومیدالیات ) جري على المسافات النصف الطویلة(أللعاب القوى 

.13على المستوى الوطني، وعددهم 

) ر.ب.ت(م بالنسبة لطلبة السنة الثانیة 03/05/95و17/01/95تمت االختبارات والقیاسات ما بین 
.)1العینة (

أما عینة فریق ألعاب القوى، فقد اختبرت من طرف الباحث بن سي قدور حبیب تحت إشرافي ما بین 
.27/03/95و22/03/95

تمت هذه االختبارات والقیاسات في المخبر الفزیولوجي للمدرسة العلیا ألساتذة التربیة البدنیة والریاضیة 
.بمستغانم

:النتائج

"1"جدول رقم : تتمثل النتائج في الجدول التالي

العدد العینة
)n(

السن 
)السنة(

الوزن 
)كلغ(

Fco
)د/ض(

VO2maxpwc170ISTH

/م.كلغ()د/م.ملغ()كلغ د/ مل()د/ل(
)د

I1720.67
)19-25(

63.6272.363.0650.181076.9017.5596.22

II1317.23
)15-18(

58.6159.533.9167.301329.7623.11105.12

I- عینة طلبة السنةII)ت ب ر(

II-عینة فریق ألعاب القوى.

Fco :نبض القلب أثناء الراحة.

VO2max :أقصى استهالك لألوكسیجین.

pwc170 :القدرة العملیة البدنیة.

ISTH :مؤشر االسترجاع لهارفرد.
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:تحلیل النتائج ومناقشتها

:مقارنة بفریق ألعاب القوى ما یليIIمن خالل جدول النتائج یالحظ عند طلبة السنة 

.د/ض12.83نبض القلب في حالة الراحة نوعا ما أكبر بـــــ-1

د.كغ/مل17.12د و /ل0.85مؤشر أقصى استهالك لألوكسجین أقل بــــــ-2

.د/م.كلغ05.56د، و/م.كلغ256.86أقل بـــpwc170مؤشر -3

.8.90أقل بــــــISTHمؤشر -4

تربیة بدنیة IIهذا یعني أن كل المؤشرات المدروسة تدل على أن القدرات الوظیفیة لدى طلبة السنة 
وریاضیة أقل من قدرات فریق ألعاب القوى، بالرغم من أن فارق السن نوعا ما عمیق حیث یقدر بحوالي 

، أما فریق ألعاب )سنة25-19(زیادة على هذا فإن الطلبة ینتمون إلى فئة األكابر . ت ونصفسنوا3
، وٕاذا قارنا هذه النتائج بالموجودة بالمراجع والتي )سنة18-15(القوى فینتمي إلى فئة األشبال األواسط 

) 3حسب كاربمان وزمالئه : (هي كالتالي

VO2maxpwc170ISTHالعینة

)د/م.كلغ()د/م.لغك()كلغ د/ مل()د/ل(
79-110014.465- 3.1442700الغیر ریاضیون

عدائي المسافات
النصف طویلة

-7016762484-111

)2جدول رقم (

نجد أن مستوى التدریب للطلبة نوعا ما منخفض على ما یلزم أن یكون، ویقع ما بین مستوى الغیر 
ریاضیین والریاضیین ذوي المستوى العالي، وهذا یعني أن هناك اضطرابات في تكیف جسم الطالب مع 

:التدریب، حسب اعتقادي هذا یرجع إلى السببین التالیین

اإلضرابات، االنقطاع عن التدریب خالل شهر : التي تحدث كل سنة ومنهااالنقطاعات عن التدریب-1
. وحتى برمجة التدریبات) وعید األضحىعید الفطر(رمضان المعظم، العطل الموسمیة، عطلة العیدین 

).1. (حیث من المعروف أن أي انقطاع عن التدریب یؤدي إلى محو ما قد اكتسب أثناء التدریب تدریجیا
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هذا التدریب یعتبر . لطلبة یتم بطریقة أخف من تدریب الفرق المتخصصة كألعاب القوى مثالتدریب ا-2
خلیط من عدة اختصاصات ریاضیة مما یؤدي إلى ظهور نوع من المزیج في خصائصهم الوظیفیة 

.وغیرها

بشكل آخر یمكن القول أن الخصائص الوظیفیة لدى الطلبة هي حصیلة ومعدل لجمیع 
ت الریاضیة التي یقوم بها وهذا حسب نسبة تدخل كل اختصاص ضمن البرنامج التدریبي االختصاصا

.المسطر لدیهم

:خالصة

ارتكازا على الخصائص الوظیفیة المدروسة، یمكن القول أن المستوى التحضیري لطلبة السنة الثالثة 
.وبهذا تتأكد الفرضیة المطروحة. یقع ما بین الغیر ریاضیین والریاضیین ذوي المستوى العالي) ت ب ر(
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