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أثر تعدد االختصاصات الریاضیة على بعض المؤشرات الفیزیولوجیة والمورفولوجیة لدى الریاضیین

بلوفة بوجمعة: األستاذ

أستاذ مساعد مكلف بالدروس

-جامعة مستغانم-معهد التربیة البدنیة والریاضیة

ة والریاضیة وسیلة من وسائل التربیة الحدیثة، عن طریق النشاط البدني، الذي التربیة البدنیتعتبر
كما تعتبر مظهرا من مظاهر . یختار ویمارس بالنسبة لقیمته البدنیة والصحیة والعقلیة واالجتماعیة

اهد، المنهاج التربوي العام، حیث أنها ترمي إلى أهداف من أجلها یعتنى بجمیع الخبرات التعلیمیة في المع
وهي النمو الشامل لجمیع الطالب والوصول إلى تطور في بناء الفترة الجسمیة عن طریق تقویة األجهزة 

.العضویة المختلفة للحصول على المقدرة في االحتفاظ بمجهود تكیفي والمقدرة على مقاومة التعب

وجیة مثل الجهاز الدوري، فالنشاط البدني، له دور فعال في تقویة أجهزة الجسم الفیزیولوجیة والمورفول
الجهاز التنفسي، التنظیم الحراري ومورفولوجیة الجسم لذا اعتبر التطور العلمي الذي شهدته التربیة البدنیة 

كالطب الریاضي، الفزیولوجیا، علم (والریاضیة، مرتبطا ومعتمدا على مجموعة من العلوم المختلفة 
طت لإلنسانیة أفضل السبل، لتحقیق االستقرار النفسي والتي أع) التدریب، وعلم النفس، علم التشریح

وأمدتها بأحسن الطرق الستثمار الطاقة اإلنسانیة والتي أثبتت أن الممارسة الریاضیة بصورة . والبدني
كما تعمل على تحسین كفاءة األداء والرفع . عامة، عملت وتعمل على تطویر الجوانب البدنیة والنفسیة

.وظیفیةمن قابلیات اإلنسان ال

ولهذا اعتبر علم الفزیولوجیا، من أهم العلوم التي تلعب دورا كبیرا في التطبیقات العملیة للتربیة البدنیة 
إذ ال یمكن تطویر طرق التدریب ورفع كفاءة الریاضي وفهم العالقات . والریاضیة، مع علم المورفولوجیا

دون ) إنتاج وفقدان الحرارة(ن الحراري للجسم وٕاظهار معادلة التواز . الصحیحة بین عملیة الحمل والراحة
وكذلك ال یمكن توضیح العالقة . اللجوء إلى علم الفزیولوجیا، الذي یدرس المیكانیزمات المتعلقة بالحیاة

والطول ومساحة الجسم باالستغناء عن علم ) الكتلة العضلیة، والعظمیة والشحمیة(الموجودة بین الوزن 
بؤ بالصفات المورفولوجیة، قصد االنتقاء والتوجیه الریاضي في التنالمورفولوجیا، الذي یختص

وكل هذا من أجل جلب طرق جدیدة لتوجیه التحضیر الریاضي، وبالخصوص . لالختصاص المطلوب
وعدم توترها وتداخلها وٕابراز التعدیالت أو ). لكل اختصاص على حدى(البرامج التدریبیة لالختصاصات 
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وبالمتابعة المنتظمة خالل فترات محددة . یة المحتمل وقوعها عند الریاضیینالتغیرات الوظیفیة والمورفولوج
تعد مهمة في هذه األثناء، للمحافظة على صحة الریاضي، وكذلك لتقییم وتصحیح تطوراته مع مراحل 
ومنهجیة تطبیق البرنامج التدریبي والوصول إلى أعلى المستویات للقدرات الوظیفیة، دون عناء وجهد، مع 

.یادة التدریجیة المنتظمة واالقتصاد في الوقت وقدرة تكیفیة وظیفیة حسنة، ألي مجهود منجزالز 

من خالل بعض االختبارات التي أجریت بصدد بحوث سابقة في المخبر الفیزیولوجي، التابع للمعهد، على 
:طلبة التربیة البدنیة والریاضیة، تم مالحظة ما یلي

نوعا ما منخفضة، بالمقارنة بنفس ) منفردة(طلبة التربیة البدنیة والریاضیة أن المؤشرات الفیزیولوجیة ل-1
.المؤشرات لدى الریاضیین، سواء كانت النوادي أو النخبة

فئة مزدوجة : هناك اختالف نوعي واضح، بالنسبة للمؤشرات المورفولوجیة، لدى الفئتین وهما-2
).كرة القدم، والمصارعة الیابانیة، كرة الید(واحد ، وفئة ذات اختصاص)طلبة السنة الرابعة(االختصاص 

وبالتالي تم فیه الشك، أن هناك احتمال وجود أثر لطبیعة التدریب ونوعیته، لدى طلبة السنة الرابعة، حیث 
:تختلف تدریباتهم عن التدریبات المبرمجة بالنسبة لریاضي النوادي، وحتى النخبة وبالنسبة ل

واختصاص فردي، أي ) مزدوج(، لدیهم اختصاص جامع )السنة الرابعة(والریاضیة طلبة التربیة البدنیة- 
.ریاضة فردیة زیادة على ذلك ریاضة جماعیة، ببرنامج وزاري وحجم ساعي محدد

.ریاضي النخبة أو النوادي، لدیهم اختصاص واحد دون غیره، مبرمج مقنن ومستمر- 

:إن هذا البحث یهدف إلى

على جسم الریاضي من الناحیة ) ازدواج االختصاص(تعدد االختصاصات معرفة مدى تأثیر-1
.الفیزیولوجیة والمورفولوجیة حسب المؤشرات المأخوذة أثناء الدراسة المخبریة

تحدید موقع الخصائص الفیزیولوجیة والمورفولوجیة، لدى طلبة التربیة البدنیة والریاضیة مقارنة -2
.المتخصصةبخصائص ریاضیي النوادي والنخبة

:فرضیات البحث

الخصائص الفیزیولوجیة والمورفولوجیة لدى طلبة السنة الرابعة للتربیة البدنیة والریاضیة، تعتبر مزیجا -1
أو جمعا ما بین الخصائص الفیزیولوجیة والمورفولوجیة، بالمقارنة مع الریاضیین ذوي االختصاصات 

.األخرى المنفردة
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وس معتبر، ما بین االختبارات القبلیة والبعدیة، فیما یخص تطور وجود اختالف ملموس ومحس-2
المؤشرات الفیزیولوجیة، ما بین طلبة السنة الرابعة ذوي االختصاص المزدوج وریاضیي االختصاصات 

).المصارعة الیابانیة- كرة الید- كرة القدم(األخرى 

:یتضمن هذا البحث غرضین أساسیین

:الغرض العلمي

.العلمي في إثراء حقل التربیة البدنیة والریاضیة بمصدر علمي جدیدیتجلى الغرض 

:الغرض العملي

یظهر من خالل الوصول إلى حقیقة تأثیر ازدواجیة االختصاص، أو انفرادها على المؤشرات الفیزیولوجیة 
، لدى والمورفولوجیة، لدى الفرد الریاضي، وموقع كل منهما لتسهیل عملیة االنتقاء والتوجیه مستقبال

.الفئات الصغرى لهذه االختصاصات

:ماهیة وأهمیة البحث

:الماهیة

بحث تجریبي، یعتمد على طرح إشكال معین، ثم إجراء االختبارات المخبریة المختارة المتطلبة، ثم التوقف 
على العالقة الموجودة بین المتغیرات عن طریق االختبارات العملیة المخبریة، وترجمتها إحصائیا إلى 

.نتائج من شأنها توضیح العالقة وبالتالي الخروج بتوصیات حول الموضوع

:األهمیة

انطالقا من مشكلة البحث السابقة، تكمن األهمیة في التوضیح والمقارنة بین خصائص المؤشرات 
ومنفردة ) طلبة السنة الرابعة(المورفولوجیة والفیزیولوجیة للعینات المدروسة، مزدوجة االختصاص 

).المصارعة الیابانیة-كرة الید- كرة القدم(اص االختص

:طرق ومنهجیة البحث-

:مقدمة* 

ثم تبویبها لیصل إلى . من أجل دراسة مشكلة البحث، لقد تطرق الباحث إلى جمع المادة الخبریة وترتیبها
عند وقد اعتمد الباحث . هذا الفصل، الذي وضع ألجل الوسائل والطرق التي قادتنا إلى طرح المشكل

.دراسته لهذا الموضوع، إلى المنهج التجریبي المحض لتحقیق أهدافه
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:منهجیة البحث-

لقد حدد البحث العلمي، الطریقة لحل أي مشكلة علمیة تستوجب الدراسة والبحث وحتى التقصي، لذا 
یترتب یعتبر اختیار المنهج المالئم لحل مشكلة علمیة أو لتحقیق الهدف منها، من أهم الخطوات التي 

.عنها نجاح البحث، أو إخفاقه في تحقیق ذلك الهدف

وكذلك االختبارات المخبریة . لهذا الغرض، تم استخدام المنهج التجریبي نظرا لمالئمته لطبیعة البحث
.المطبقة على عینة البحث

:مجاالت البحث

:العینة-

.لقد كان اختیار مجتمع العینة مقصودا

.99-98) اختصاص مزدوج(أفراد طلبة السنة الرابعة- 

.مجموعة من أفراد ممارسین لكرة القدم، كرة الید، المصارعة الیابانیة- 

.فریق مدینة مستغانم-فریق كرة القدم مدني            - 

.فریق مزغران، مستغانم-فریق كرة الید مدني             - 

.مدینة مستغانم–فریق مصارعة یابانیة مدني      - 

:مجال الزمنيال-

.99- 96تم إنجاز البحث في الفترة الزمنیة الممتدة ما بین 

:وسائل البحث

لقد تطلبت دراسة هذا الموضوع استخدام الوسائل حسب متطلبات االختبار المراد تطبیقه على أفراد العینة 
:وحسب توفره

.حقیبة القیاسات اإلنتروبومتریة- 

.میزان طبي لقیاس وزن العینة- 

.سم40دوق خشبي ذو ارتفاع صن- 
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.سم50صندوق خشبي ذو ارتفاع - 

).صنع ألمانيKETTLER GOLF(دراجة ثابتة من نوع - 

).صنع یابانيPULSE TELEMETRE P.T 180(جهاز قیاس نبض القلب - 

THERMO-HYGROMETRE(جهاز قیاس درجة حرارة المحیط والنسبة المئویة لرطوبة المحیط - 

93353.(

-THERMOMETRE(ز قیاس درجة حرارة مختلف مناطق الجسم جها-  THERMOSTOR-

CAUNEAUX 5.(

).THERMISTANCES Y S I(مستقبالت حراریة - 

.أربطة مطاطیة عادیة- 

.)METRONOME(ضابط إیقاع میترونوم - 

).HAND HART STOP. WATCH(میقاتیه - 

:طریقة إجراء االختبارات

:القیاسات المورفولوجیة-

:قیاس الطول- 1

م 2یقف الریاضي باستقامة عمودیة، على قاعدة الجهاز الذي یمتد من قاعدته لوحة طویلة مدرجة 
.ومجهزة بقاعدة أفقیة متحركة، وتثبت هذه األخیرة على الرأس لتحدید الطول

:قیاس الوزن- 2

.رأ القیمة المقابلة لهیصعد الریاضي، قبل المرور إلى االختبار فوق میزان طبي، وبعد أن یثبت تق

:حساب مساحة الجسم-

والقیام بعملیة تقابل ) سم(وطوله ) كغ(یمكن حساب مساحة الجسم للریاضي باستخالص وزن الفرد -1
) GEIGY SCIENTIFIC TABLES). (نمو غرام تقیم مساحة الجسم عند األشخاص البالغین(على ورقة 

.یمة الحقیقیةثم تقرأ على التدریجات المساحة فنقرأ الق
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DUBIOS     (S = P     XT    71.84(ویمكن إیجاد مساحة الجسم بتطبیق معادلة حسابیة حسب -2

LOGS = 0.425 LOG P + 0.725 LOG T + LOG  71.84: وللتبسیط تصبح

:حیث

S =المساحة الكلیة للجسم.

P = كغ(وزن العینة.(

T = سم(طول العینة.(

:حساب الكتلة الشحمیة

.ب ارتكازا على قیاسات جسمیة، تؤخذ بواسطة جهاز مدور السمك من بعض مناطق الجسمتحس

)).d1(تحت لوحة الكتف (على الظهر تحت الزاویة السفلیة للكتف -1

).ال تؤخذ بالنسبة للنساء) (d2(على البطن بالقرب من السرة من الجهة الیمنى -2

).d3(فقط على الصدر على الطرف التحت األبطي للرجال-3

.’1d4في وسط الذراع) biceps(على العضلة العضدیة ذات الرأسین - على الجهة األمامیة للذراع-4

)’’d4(في وسط الذراع ) triceps(على العضلة ذات ثالث رؤوس -على الجهة الخلفیة للذراع-5

d4’ + d4’’

2

)).d5(ضابط(في وسط العظم الثالث - على الجهة العلیا للید-6

).d5(نوعا ما تحت األربطة ) الرباعیة(على العضلة المستقیمة للفخذ -على الجهة األمامیة للفخذ-7

).d6(على العضلة التوأمیة - على الجهة الخلفیة للساق-8

)’’d7(ووضعیة االنقباض ) ’d7(وضعیة االنبساط (على الساعد في الثلث العلوي -9

d7’ + d7’’

2
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MATEIKAلكتلة الشحمیة بواسطة معادلة ماتیكا وتحسب ا

D = d × S × K

D : كلغ(الكتلة الشحمیة الموجودة في الجلد.(

d : مم–معدل سمك الطبقة الشحمیة الجلدیة -

d1 + d2 + d3 + d4 + d5 + d6 + d7

7 × 2

S : 2×م 72(مساحة الجسم(

k : 0.13ثابت

:على كثافة الجسم وهذا كاآلتيویمكن كذلك حساب الكتلة الشحمیة ارتكازا

)  3.381–4.102) =    %(الكتلة الشحمیة 

الكثافة

وزن الجسم×) %(الكتلة الشحمیة )  =  كلغ(الكتلة الشحمیة 

100

:حساب الكتلة العظمیة

)MATEIKA(یكا تحسب بواسطة معادلة مات

O = L × C × K

O : كغ(الكتلة العظمیة(

L : سم(طول الجسم(

C : الساق- الفخذ-الساعد- الذراع(معدل أقطار.(

K : 1.2= ثابت

×100
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:حساب الكتلة العظمیة

)MATEIKA(تحسب بواسطة معادلة ماتیكا 

M = L × R × K

M : كلغ(الكتلة العظمیة(

L : سم(طول الجسم(

K : 6.5= ثابت

R =الفخذ + ساق ) + أمامي خلفي(الساعد + الذراع (سمك الكتل الشحمیة -) الساق–الفخذ + الساعد + الذراع (أقطار

-12.2580

:القیاسات الفیزیولوجیة

:قیاس النبض القلبي- 1

.لبعدياالختیار القبلي وا- 

یؤخذ نبض القلب أثناء الراحة، وفي فترات العمل، وفي نهایة العمل بواسطة جهاز إلكتروني، لقیاس نبض 
.القلب بدقة وبصورة آنیة

طریقة إجراء االختبار- 

یتم لف حزام مطاطي خاص، حول صدر الریاضي، ویثبت علیه جهاز یرسل إشارات إلكترونیة، تستقبلها 
حیث تقوم هذه اإلشارات، بتسجیلها للرقم الحقیقي، والمضبط للنبض على . ساعة خاصة بهذا الغرض
)1(الشاشة اإللكترونیة للساعة 

VO2تقویم الجهاز الهوائي - 2 Max

-1954- یتم هذا االختبار بواسطة اختبار أسترند وریمینغ 

.تقویم قدرة الجهاز الهوائي: الهدف من االختبار- 

:العتاد الضروري- 

)ذكور(سم 40خشبي ارتفاعه صندوق - 
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)ضابط إیقاع(مترونوم - 

مونوغرام استراند ویمینغ- 

جهاز قیاس النبض- 

.ساعة توقیت إلكترونیة- 

:طریقة إجراء االختبار

بعد أخذ وزن العینة، یتم تجهیزها بجهاز قیاس النبض، ویتمثل االختبار في القیام بالصعود والنزول من 
ویتم ضبطه بواسطة جهاز اإلیقاع . مرة في الدقیقة22.5قاع وعلى الصندوق، وذلك بإی

METRONOME دقة في الدقیقة الواحدة، حیث تؤدي كل دقة بخطوة من طرف 90الذي یدق
.دقائق5الریاضي، وتكون مدة العمل 

ومن خالل هذه PULSE TELEMETREثواني األخیرة قبل نهایة العمل من ساعة 10یؤخذ النبض في 
، نحسب االستهالك األقصى لألكسجین من خالل استخدام مونوغرام إلستراند وریمینغ والحاصل المعطیات

)1(یضرب في المؤشر حسب العمر 

العمر656055504540352515
المؤشر0.650.680.710.750.780.830.871.01.1

1- N DEKKAR ET D’OUTRE : TECHNIQUES D’EVALUIATION PHYSIOLOGIQUE P71

:ثم یحسب االستهالك األقصى لألكسجین اعتبارا للوزن حسب العالقة التالیة

VO2 Max )اعتبارا للوزن) (د.كغ/ ملVO2 Max () د.ل(الوزن الحقیقي(

:اختبار التسلسالت االسترجاعیة- 3

ISTH STEP(1مؤشر ستاب تاست لهارفرد  – TEST DE HAVARD(

.القدرة االسترجاعیةقیاس : الهدف من االختبار- 

سم50صندوق خشبي ذو ارتفاع - : العتاد الضروري- 

MERTONOMEضابط إیقاع میرتونوم - 

.ساعة توقیت إلكترونیة- 
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:طریقة إجراء االختبار

ضابط اإلیقاع االختبار یحتوي على الصعود والنزول بالتتابع على درجة الصندوق الخشبي، حیث
، یجرى االختبار في )طلعة في الدقیقة30(دقة في الدقیقة ویضمن إیقاع التمرین 120مضبوط على 

دقائق، ومن الضروري على العینة، أن تكون على استقامة عند الصعود والنزول بعد االنتهاء من 5مدة 
دها نبدأ في حساب النبض كما االختبار، نأخذ العینة وضع الجلوس، ونعطي دقیقة راحة للریاضي، بع

:یلي

F1ثا    30د و 1د    و 1بین - 

F2ثا    30د و 2د    و 2بین - 

F3ثا    30د و 3د    و 3بین - 

:ویحسب مؤشر التسلسالت االسترجاعیة حسب المعادلة

100×t

)F1 + F2 + F3(

)1 : N DEKKAR ET D’AUTRE : IDEN. P212.(

:اختبار قیاس درجة حرارة الجسم- 4

:قیاس درجة حرارة مختلف مناطق الجسم

.قیاس درجة حرارة مختلف مناطق الجسم: الهدف من االختبار

:العتاد الضروري

.میزان لقیاس وزن العینة- 

.جهاز قیاس درجة حرارة مناطق الجسم- 

.وقت إلكترونیةساعة - 

.جهاز قیاس درجة حرارة المحیط والنسبة المئویة لرطوبة المحیط- 

:طریقة إجراء االختبار

I  =
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:مستقبالت حراریة حساسة5یتم تثبیت مستقبالت جهاز قیاس درجة الحرارة وهي 

.على عضلة الساق) 1(المستقبل - 

.على عضلة الفخذ) 2(المستقبل - 

).الرأس(على الجبهة) 3(المستقبل - 

).لتقارب درجة حرارتهم(ینتقل بین الید وتحت الصدر والظهر ) 4(المستقبل - 

.یوضع في الفم تحت اللسان بدون فتح الفم أثناء العمل) 5(المستقبل - 

وعند نهایة 6وعند الدقیقة 3یتم أخذ درجة الحرارة لكل منطقة من الجسم، أثناء الراحة وعند الدقیقة 
.9قة العمل في الدقی

.دقیقة/م.كغ6.12أي ما یعادل كلغ من وزن الجسم1واط لكل 1شدة العمل تكون 

:حساب معدل حرارة الجسم الكلیة كاآلتي

O = 0.7 TI + 0.1 TS Q)  حرارة الجو مالئمة(في الحالة العادیة 

Oحرارة الجسم الكلیة.

TI المأخوذة من تحت اللسان(الحرارة الداخلیة للجسم(

TSل الحرارة الجلدیةمعد

1= 0.7+ 0.3معامالت حیث أن 0.7و0.3

)ارتفاع درجة الحرارة(في الحالة الغیر العادیة 

TI + 0.1  TS Q 0.9 =:  تصبح المعادلة كاآلتي

.وهذا عندما ینخفض الفرق الحراري بین النواة والغشاء

-TS–كیفیة حساب معدل الحرارة الجلدیة 

طقة مأخوذة ومقاسة في المعامل حسب المساحة الجسمیة لكل منطقة ویكون یتم حساب معدل كل من
:المقدار لكل معامل كاآلتي
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0.07) : الجبهة(الرأس 

0.19: الید 

0.19: الفخذ 

0.2: الساق 

0.17الظهر - 0.35: الجذع 

018: الصدر - 

:بالنسبة للمساحة الكلیة للجسم وهي كاآلتيهذه المعامالت ترتكز على نسبة مساحة كل عضو 

%4: الساعدین %6: الرأس 

%3.5: الیدین %30: الجذع 

%12: الفخذین %6: الذراع 

%4: الرجلین %10: الساقین 

:م، تكون حسب المعادالت التالیةوعلیه فإن الحرارة المتوسطة للجس

:أثناء الراحة

).الحرارة المتوسطة للجلد×0.3) + (حرارة تحت اللسان ×0.7= (الحرارة المتوسطة للجسم 

:أثناء العمل

).الحرارة المتوسطة للجلد×0.2) + (حرارة تحت اللسان ×0.8= (الحرارة المتوسطة للجسم 

:الحرارة المتوسطة للجلد

:حسابها بتطبیق المعادلة التالیةیتم 

).حرارة الید×0.19) + (حرارة الرأس ×TS) =0.07الحرارة المتوسطة للجلد 

).حرارة الفخذ×0.19) + (حرارة الساق ×0.2+ (

).حرارة الظهر×0.17) + (حرارة الصدر ×0.18+ (
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:حلیل اإلحصائيطرق الت-

:لقد اعتمد الباحث في الدراسة واستخالص النتائج على طرق إحصائیة مناسبة إلنجاز ذلك والمتمثلة في

:وهو حاصل قسمة مجموع القیم على عددها والصیغة الریاضیة هي:المتوسط الحسابي- 1

X :المتوسط الحسابي.

x :القیم المستعملة.

N :عدد القیم.

.رمز المجموع: 

هو من أكثر مقاییس التشتت استعماال وهو یساوي إلى الجذر التربیعي لمتوسط :االنحراف المعیاري- 2
.مربعات القیم المختلفة عن متوسطها الحسابي ورمزه

 )x – X :                                            (االنحراف المعیاري

nX :المتوسط الحسابي

x :القیمة

n :عدد القیم للعینة

:ستودنت" ت"اختبار - 3

كان فرق متوسطها الحسابي، بحیث صعب علینا إن استعمال هذا االختبار، راجع إلى أن االختبارات 
:ستودنت كاآلتي" ت"الحكم بإعطاء إجابة فیها إذا كان هناك فرق معنوي أو عشوائي فبواسطة اختبار 

)n>30في حالة (

.المتوسط الحسابي األول: 1×حیث 

.المتوسط الحسابي الثاني×2:

.االنحراف المعیاري األول1:

.یاري الثانياالنحراف المع2: 
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:nعدد أفراد العینة.

:الداللة اإلحصائیة- 4

المحسوبة أكبر من قیمة " ت"الجدولیة حیث إذا كانت قیمة " ت"المحسوبة مرفوقة بقیمة " ت"وتكون قیمة 
.الجدولیة فإن الفرق في هذا االختبار بین العینتین هو معنوي أي له داللة إحصائیة" ت"

الجدولیة فإن الفرق في هذا االختبار بین العینتین هو " ت"وبة أقل من قیمة المحس" ت"فإذا كانت قیمة 
)1. (عشوائي، أي له داللة إحصائیة

:االستنتاج

:المؤشرات الفیزیولوجیة- 1

:الحرارة الداخلیة- 1- 1

للحرارة الداخلیة للجسم لكل الفئات أو عینات الدراسة، أن ) 10(نالحظ من خالل نتائج الجدول رقم 
.توسطات درجات الحرارة لالختبار القبلي والبعدي كلها ذات قیم متزایدة تدریجیا من فترة الراحةم

حیث هناك إنتاج للحرارة بنسب متفاوتة، . حتى نهایته) اإلنجاز البدني(مرورا بفترة العمل ) بدایة العمل(
الحرارة الداخلیة ترتكز حیث أن . حسب عینات الدراسة، وهذا ناتج عن العمل العضلي والبدني المنجز

من هذه الطاقة تتحول %75على الطاقة الناتجة عن التقلص العضلي وحرق المواد الغذائیة للهضم حیث 
.زیادة إلى نوع الغذاء والظروف المعیشیة للفرد الریاضي دون غیره. إلى حرارة داخلیة

:الحرارة المتوسطة للجلد- 1- 2

لحرارة المتوسطة للجلد لعینات الدراسة في االختبار القبلي والبعدي، نالحظ أن ا) 11(من خالل نتائج رقم 
.أن قیمها كلها في تزاید، انتقاال من الراحة إلى العمل حتى نهایته

حیث أن درجة حرارة الجلد، ترتكز على حرارة الجو، أي المحیط الذي یعمل فیه الفرد، إذا كان حارا أو 
وكذلك نسبة . لد، وحتى نوعیة اللباس، إذا كان فضفاضا أو ضیقاأي الوسط الذي یتعرض له الج. باردا

.العرق والتعرق، وحتى اإلشعاع الذي یتعرض له الفرد الریاضي

:الحرارة المتوسطة للجسم- 1- 3
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نالحظ أن الحرارة المتوسطة للجسم لعینات الدراسة في االختبار القبلي ) 12(من خالل نتائج الجدول رقم 
وهي في تناسب ) جمع(ها كلها في تزاید وبما أن تداخل الحرارة الداخلیة والحرارة الجلدیة، والبعدي، أن قیمت

.طردي مع الحرارة الداخلیة والحرارة الجلدیة أي كلما زاد المجموع، زادت الحرارة المتوسطة للجسم

:التسلسالت االسترجاعیة- 1- 4

بالمقارنة 88.82خذت قیمة وسطى بمقدار تبین لنا أن فئة السنة الرابعة، أ) 1(حسب الجدول رقم 
وأخفض قیمة لدى المصارعة 94.06بالفئات الدراسیة األخرى، المتبینة بأعلى قیمة لدى فئة كرة الید 

وهذا حسب النشاط البدني، ونوع التدریب وكذا 87.01وقیمة كرة القدم بقیمة 85.31الیابانیة، بقیمة 
ریب الیومي، وكذلك نوعیة الوسائل االسترجاعیة، إن كانت سلبیة أو التأقلم مع العمل المنجز أثناء التد

.وحتى نوع االختصاص الریاضي الممارس. إیجابیة

):االستهالك األقصى لألكسجین(تقویم الجهاز الهوائي - 1- 5

د، /ل02.48لوحظ أن أخفض قیمة، كانت لدى فئة السنة الرابعة بقیمة ) 2(حسب نتائج الجدول رقم 
وأخفض قیمة وثانیها هي لدى . د/ل03.17ئات األخرى التي حملت أعلى قیمة كفئة كرة الید عكس الف

د وهذا االختالف راجع إلى /ل02.59د، تلیها فئة المصارعة الیابانیة بقیمة /ل02.65كرة القدم بقیمة 
وكذلك . هوائیانوع االختصاص، وكذلك نوع النشاط الممارس الیومي والتكیف معه إن كان هوائیا أو غیر 

تأقلم األجهزة الحیویة الوظیفیة مع العمل المنجز الیومي، وحتى الصفات الوراثیة والبرنامج التدریبي، إن 
فكانت النتائج ) القیمة النسبیة(أما باعتبار الوزن . هذا فیما یخص القیمة المطلقة. كان مقننا أو غیر ذلك

.في تناسب مع القیمة المطلقة

:نبض القلب- 1- 6

، نالحظ أن نبض القلب لدى فئة السنة الرابعة كان االنتقال من حالة )4(من خالل نتائج الجدول رقم 
. د في االختبار البعدي/ن69.94د في االختبار القبلي، مقابلة لقیمة /ل67.80الراحة إلى العمل بقیمة 

د /ن17.93ارنة مع قیمة د مق/ن22.07وأما في فترة العمل توصلت القیمة في االختبار القبلي إلى 
د /ن16.73د لالختبار القبلي و/ن14.06وعند نهایة العمل، ازداد نبض القلب تقریبا بنفس القیمة 

لالختبار البعدي، حیث هذه الزیادة مرورا بمراحل العمل، بدایة من فترة الراحة وهي زیادة متوسطة في كل 
كرة القدم وكرة الید والمصارعة (مع الفئات الدراسیة األخرى من االختبار القبلي واالختبار البعدي بالمقارنة 

وهذا ناتج عن نوع العمل التدریبي، انطالقا من الراحة وكذلك ارتفاع نبض القلب أثناء العمل ) الیابانیة
.بصورة تدریجیة، وبنسبة أقل دلیل على عملیة التكیف والتأقلم مع العمل لألجهزة الوظیفیة الفیزیولوجیة
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:مؤشرات المورفولوجیةال- 2

:الوزن- 2- 1

كل الفئات لها تقریبا نفس الوزن، ماعدا فئة كرة الید، وهذا راجع حسب اعتقادنا ) 3(حسب الجدول رقم 
إلى اختالف نسبة استهالك الغذاء، مع نسبة استعماله وحرقه، حیث أن الوزن المتوسط هو لدى فئة السنة 

كلغ ووزن فئة كرة 76.09: ین وزن فئة كرة الید المقدر بكلغ منحصر ب66.83: الرابعة المقدر ب
.كلغ63.58: القدم المقدر ب

:القامة- 2- 2

أن القیمة الوسطى للقامة هي لدى فئة السنة الرابعة، وكرة القدم، بقیمة ) 3(حسب النتائج في الجدول رقم 
لالعبین، وتنوع مكان لعبهم داخل م وفي اعتقادنا أن قیمة القامة لدى فئة كرة القدم، هي اختالط ا1.74

وهذا حسب . م1.79أما أعلى قیمة فهي لدى فئة كرة الید بقیمة ). مدافع، ومهاجم ووسط میدان(المیدان 
وأما أخفض قیمة فهي لدى فئة . نوع النشاط الممارس، ونوعیة التدریب، والحركات المعتاد القیام بها

اط والتدریب الممارس، وكذلك حمل الثقل الناتج عن رفع الخصم، المصارعة الیابانیة، وهذا راجع لنوع النش
.مما یؤثر على قامة المصارع وكذلك تدخل الصفات الوراثیة لدى األفراد

:مساحة الجسم- 2- 3

لوحظ أن مساحة فئة السنة الرابعة، هي ذات قیمة وسطى، بالمقارنة مع ) 3(حسب نتائج الجدول رقم 
عكس 2م1.95، عندما كانت أعلى قیمة هي لدى فئة كرة الید، بقیمة 2م1.80الفئات األخرى بقیمة 

2م1.77عند األولى و2م1.76بقیمة ) المصارعة الیابانیة- كرة القدم(الفئات التالیة المتساویة تقریبا 
.وهذا ناتج عن نوع االختصاص الممارس، وكذلك النمط التدریبي والعمل البدني المنجز. عند الثانیة

:الكتلة العضلیة- 2- 4

لدى %36.15فإن القیمة النسبیة للكتلة العضلیة، تنحصر بین أعلى قیمة ) 3(حسب نتائج الجدول رقم 
.لدى فئة كرة الید%28.33فئة كرة القدم، وأدنى قیمة 

مقارنة لفئة المصارعة الیابانیة، بقیمة %32.68وأما فئة السنة الرابعة، فهي ذات قیمة وسطى بقیمة 
.وهذا راجع لنوع التدریب، والعمل المنجز، وكذلك االختصاص ونسبة استهالك الطاقة. 31.88%
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:الكتلة الشحمیة- 2- 5

حیث أن فئة كرة %06.92لوحظ أن القیمة الدنیا هي لدى فئة السنة الرابعة، بقیمة ) 3(من الجدول رقم 
وأما . للثانیة%07.46لألولى، و%07.23القدم والمصارعة الیابانیة، تقریبا لهما نفس النسبة بقیمة 

. %08.81أعلى نسبة فهي لفئة كرة الید بقیمة 

وكذلك نوع . المتحولة إلى دسم) السكریات(وهذا راجع لنسبة استهالك الطاقة، وتخزین المواد الغذائیة 
صفات تدخل ال) حسب اعتقادنا(وكذلك . النشاط البدني، والتأقلم مع الحمل البدني، ونوع االختصاص

.الوراثیة

:الكتلة العظمیة- 2- 6

لفئة المصارعة %18.58إن معظم الفئات لها نفس القیمة النسبیة، أي في حدود ) 3(حسب الجدول رقم 
لفئة كرة القدم وكانت أخفض نسبة هي لدى فئة السنة %18.12لفئة كرة الید، و%18.50الیابانیة و

.تصاص وكذلك الصفات الوراثیة والعمل الممارسوهذا راجع لنوع االخ%15.79الرابعة، بقیمة 

:استنتاج للمؤشرات المورفولوجیة-

اختصاص (یمكن أن نقول، أن قیم المؤشرات المورفولوجیة لفئة السنة الرابعة ) 3(من الجدول رقم 
وهذه المؤشرات، یدخل فیها نوع النشاط البدني،. ، هي قیم وسطى، بالمقارنة مع الفئات األخرى)مزدوج

.أي هي مزیج من االختصاصات األخرى. ونسبة استهالك الطاقة ونوع االختصاص

كلغ، 21.66، الكتلة المطلقة العضلیة 2م1.80م، مساحة الجسم 1.74كلغ، القامة 66.83الوزن بقیمة 
كلغ حسب الصفات 10.48وماعدا الكتلة المطلقة العظمیة بقیمة . كلغ04.69الكتلة المطلقة الشحمیة 

.اثیةالور 
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:الخالصة

إن التربیة البدنیة والریاضیة التي یرى فیها المجتمع وسیلة للترویح عن النفس، وكذا صرفا للطاقة 
تعتمد على مجموعة من العلوم منها علم الفیزیولوجیا وعلم المورفولوجیا من شأنها أن تزیل هذا . الزائدة

.االلتباس القائم حولها

بعنوان أثر تعدد االختصاصات الریاضیة على بعض المؤشرات الفیزیولوجیا ومنها جاءت دراستنا
عند فرق من ممارسین الختصاص واحد منفرد ذو برنامج تدریبي مقنن . والمورفولوجیا لدى الریاضیین

اختصاص كرة الید، اختصاص مصارعة یابانیة وأخرى ممارسة الختصاص مزدوج . اختصاص كرة القدم
لهم برنامج وزاري وحجم ) طلبة السنة الرابعة معهد التربیة البدنیة والریاضیة(جماعي أحدهما فردي وآخر

.ساع محدد

وتهدف هذه الدراسة إلى مدى تأثیر تعدد االختصاص على جسم الریاضي من الناحیة الفیزیولوجیا 
هذه المؤشرات وكذا تحدید موقع. والمورفولوجیا حسب بعض المؤشرات المأخوذة أثناء الدراسة المخبریة

.بمقارنتها مع مؤشرات لذوي االختصاص الواحد

وزیادة على ذلك إظهار فعالیة البرنامج التدریبي المقنن والمستمر الممارس عند ریاضي النوادي والنخبة 
وحتى إبراز االختالف المحسوس ما بین االختبارات القبلیة والبعدیة لبعض المؤشرات . المتخصصة

.ا الفئتینالفیزیولوجیا لكلت

واستنادا إلى هذه الدراسة توصل الباحث إلى كشف مدى ارتباط التربیة البدنیة والریاضیة بالعلوم األخرى 
التي تجسدت نتائجها واقعیا وحتى العمل المیداني التطبیقي بالعمل المخبري وذلك لتصحیح السبل المتبعة 

ضعیف وذلك عن طریق بعض االختبارات في تدریب وحتى تبدیلها إن كانت غیر ناجحة أو ذات مردود
:منها الفیزیولوجیا والمورفولوجیا تبین لنا

أن المؤشرات الفیزیولوجیا لذوي االختصاص المزدوج طلبة السنة الرابعة منخفضة نوعا ما في بعضها - 
لمتبع مقارنة مع ذوي االختصاص الفردي أي الفرق النخبة أو النوادي وهذا راجع لنوع النشاط الریاضي ا

.وكذا نوعیة التدریب واستمراریته وحتى كیفیة اإلشراف علیه من قبل أهل االختصاص

منفردة االختصاصات (أما من ناحیة المؤشرات المورفولوجیا هناك اختالف نوعي واضح لدى الفئتین - 
.وحتى في نفس الفئة األولى) مع مزدوجة االختصاص

صاص طابعه المورفولوجي خاص به حیث هناك اختالف حیث استنتجنا من هذه الدراسة أن لكل اخت
.حتى داخل الفئة الواحدة نفسها وذلك حسب مراكز اللعب



للثقافة البدنية والرياضيةالمجلة العلمية 

2004جويلية  04العدد 
سنویةمجلة علمیة

محكمة 

البدنیة والریاضیةمعھد التربیة
بمستغانم

71

. من ناحیة االختبارات القبلیة والبعدیة للمؤشرات الفیزیولوجیا وهي قیاس الحرارة المتوسطة للجسم- 
وحسب اعتقادنا . ومعتبرأي فیما یخص التنظیم الحراري فهناك اختالف محسوس) الداخلیة والجلدیة(

راجع إلى سهولة تأقلم وتكییف األجهزة العضویة لفئة االختصاص المنفرد مع الجهد المعطى لهم أثناء 
یقسم في العمل البدني والتدریبات ذات . االختبارات، عكس الفئة المزدوجة االختصاص وحتى الستمرار

.تزاید تدریجي منتظمة وغیر منقطعة

مكن القول أن الخصائص الفیزیولوجیة والمورفولوجیة لدى طلبة السنة الرابعة للتربیة وعلى ضوء ما سبق ی
.البدنیة والریاضیة تعتبر مزیج أو جمع مقارنتها بخصائص الفئات األخرى، المنفردة االختصاص

:ویمكن القول

إنتاج (الحرارة یعمل على تعدیل درجة ) auto-régulataire(أن للجسم جهاز تنظیم حراري ذاتي العمل - 
.°37:ل) وفقدان للحرارة

لكل اختصاص ریاضي طابع مورفولوجي خاص به، وحتى فیزیولوجي حیث إذا توفرت الصفات مسبقا - 
.عند الفئات الصغرى، یمكن القیام بعملیة االنتقاء والتوجیه مبكرا

في تكیف البرامج التدریبیة االختبارات المخبریة لتقییم الخصائص الفیزیولوجیة والمورفولوجیة لها دور- 
.مع الریاضیین للرفع من مستوى األداء، وتحقیق نتائج حسنة

حیث انتهى الباحث في األخیر إلى استخالص مجموعة من التوصیات مستندة على النتائج المتحصل 
.علیها في الدراسة نتمنى أن تأخذ بعین االعتبار لالستفادة منها

هذه الرسالة معتمدا على مصادر ومراجع علمیة هامة رغبة مني في إثراء وقد تم بذل قصار الجهد إلتمام
.حقل التربیة البدنیة والریاضیة
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:الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثیر المؤشرات الفیزیولوجیة والمورفولوجیة للریاضیین، ذوي 
اختصاص كرة (تدریبي مسطر ومتقن االختصاص الواحد مهما كان نوعه فردیا أو جماعیا، وفق برنامج

بالمقارنة مع ریاضیین ممارسین االختصاص في ) القدم، اختصاص كرة الید، اختصاص مصارعة یابانیة
طلبة السنة الرابعة معهد التربیة البدنیة (أحدهما فردي والثاني جماعي ) اختصاص مزدوج(نفس الوقت 

.لهم برنامج تدریبي ذو حجم ساع معین) والریاضیة

وذلك عن طریق وضع اختبارات فیزیولوجیة، ذات مقاییس علمیة توضح ذلك

).الراحة، فترات العمل(قیاس النبض القلبي - 

).اختبارات قبلیة وبعدیة) (بما فیها الداخلیة والجلدیة(قیاس الحرارة المتوسطة - 

.اختبار مؤشر االستهالك األقصى لألكسجین- 

.رجاعیةاختبار مؤشر التسلسالت االست- 

:وكذلك االختبارات المورفولوجیة

القامة- 

الوزن- 

مساحة الجسم- 

).العضلیة، العظمیة، الشحمیة(حساب الكتل - 

وحسب النتائج المتحصل علیها، خلص الباحث إلى إثبات مدى فعالیة تأثیر البرنامج التدریبي المتقن 
لطلبة . رفولوجیة للجسم، وموقع المؤشرات السابقةلالختصاص الواحد، على المؤشرات الفیزیولوجیة والمو 

السنة الرابعة بالمقارنة مع مؤشرات اآلخرین، حیث اعتبرها مزیجا متوسطیه وكذلك أهمیة االختصاص 
.اإلضافي، إذا كان مكمال بالنسبة للمؤشرات السابقة الذكر
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