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ناشئي المرتفعات وناشئي المدن الساحلیة في المسافات  دراسة مقارنة بین نتائج
  "دراسة طولیة للعشر بطوالت األخیرة" النصف الطویلة

                            3جامعة الجزائر - معھد التربیة البدنیة والریاضیة    بلمیلودعبادیة 
  3جامعة الجزائر - معھد التربیة البدنیة والریاضیة    حدادي خالد

  ملخص
موضوع التدریب والعیش في المرتفعات، ومناقشة تأثر عملیات التكیف العدید من الدراسات  تناولت

دور  وما لھ من الوظیفیة الفسیولوجي الناتجة على أجھزة الجسم المختلفة سوءا من الناحیة الفسیولوجیة أو
خاصة في المسابقات النصف طویلة  ،مھم وایجابي في الرفع من مستوى األداء الریاضي الھوائي

ن في ھتھ یوالكینی األثیوبیینوذلك ما یبینھ المستوى الرقمي واالنجازات البارزة للریاضیین  ،والطویلة
نفسر تقدمھم عن دول أكثر منھما  أنوال یمكن  ،المسابقات وحتى األبطال المغاربة والعداءات الصینیات

والمتمیزة  ویتدربون فیھا تقدما وتكنولوجیا من ناحیة األبحاث واألجھزة سوى تفوقھم بالبیئة التي یعیشون
  .بنقص األوكسجین

ولذلك أراد الباحث التأكد من صحة ھذه الظاھرة بالقیام بدراسة مقارنة للتعرف على الفروق بین 
عات وناشئي المدن الساحلیة في نتائج المسافات النصف الطویلة عن طریق دراسة طولیة ناشئي المرتف

  ).2014-2005(لنتائج العشر بطوالت الوطنیة األخیرة 
دور فعال في تحقیق  )العیش في المرتفعات(أن لمناخ المنطقة  الدراسة توصلنا نتائج اللخومن 

النتائج االیجابیة بالنسبة للناشئین في المسافات النصف الطویلة كما انھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة 
في النتائج الرقمیة بین ناشئي المرتفعات وناشئي المدن الساحلیة مما یفسر عدم اختالفھم وامتالكھم لنفس 

  . الصفات البدنیة
 .المسافات النصف الطویلة -الناشئین –تفعاتالمر  : الكلمات الدالة

Résumé   
Plusieurs recherches se sont penchées sur  le sujet de l’entrainement et la vie 

dans les hauts plateaux, et le débat sur l’effet de l’adaptation physiologique et 
fonctionnelle des différents organes du corps de l’athlète et le rôle important et 
positif qu’il présente en vue d’augmenter le niveau du rendement aérobic du 
sportif dans les courses de fond et du demi-fond. Le haut niveau et les 
excellentes performances réalisées par les sportifs éthiopiens et des kényans dans 
ces types d’épreuves sans oublier les coureurs maghrébins est une preuve que ces 
coureurs ont réussi avant tout dans un environnement  « caractérisé par sa 
pauvreté en oxygène »   dans lequel ils ont vécu et se sont entrainés. 

Dans ce contexte, le chercheur a voulu réaliser cette étude comparative dans 
le but de confirmer les différences qui existent entre des équipes de jeunes, 
vivants dans des endroits différents, (hauts plateaux et Littoral) en s’axant sur 
une étude longitudinale des dix derniers championnats nationaux (2005-2014). 

Les résultats montrent que les athlètes vivants dans les hauts plateaux ont 
réalisé d’excellentes performances dans les épreuves du demi-fond. 
Mots clés : Hauts plateaux -  Jeunes – course – demi-fond  

  لة البحثمقدمة و مشك
موضوع التدریب والعیش في المرتفعات ومناقشة تأثر عملیات التكیف العدید من الدراسات  تناولت

دور  وما لھ من الفسیولوجي الناتجة على أجھزة الجسم المختلفة سوءا من الناحیة الفسیولوجیة أو الوظیفیة،
 ،السابقات النصف طویلة والطویلة مھم وایجابي في الرفع من مستوى األداء الریاضي الھوائي خاصة في

ن في ھتھ المسابقات یوالكینی األثیوبیینوذلك ما یبینھ المستوى الرقمي واالنجازات البارزة للریاضیین 
نفسر تقدمھم عن دول أكثر منھما تقدما  أنوال یمكن  ،وحتى األبطال المغاربة والعداءات الصینیات
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بنقص  والمتمیزةویتدربون فیھا  التي یعیشون ى تفوقھم بالبیئةوتكنولوجیا من ناحیة األبحاث واألجھزة سو
  ).69، ص2009رافع صالح فتحي وآخرون،. (l hypoxie)األوكسجین 

أن التدریب في المرتفعات في ظل النقص األوكسجیني ھو مفید  Arousen,2006كما یرى الدكتور 
ھذا النوع من التدریب والتأقلم یحسن ویحفز ویجلب تغیرات مفیدة  ،)خاصة عداء المداومة(بالنسبة للعداء 

على مستوى الخالیا العضلیة التي تصبح لدیھا القدرة على استخدام الطاقة وتحمل الجھد و ھذا التأقلم 
  . یحسن كریات الدم الحمراء، والتي بدورھا تحسن قدرة أداء الریاضي الھوائي

عداءا في اختصاص المسافات النصف  11التي أجریت على و Robach, 2006كما أثبتت دراسة 
العیش في المرتفعات (یوم إلى أن مبدأ  18الطویلة من خالل النتائج بعد نھایة فترة التدریب المتكونة من 

على أنھا أحسن طریقة للرفع والتحسین من مستوى األداء الھوائي، ) والتدریب على مستوى سطح البحر
الدم الحمراء وزیادة السرعة القصوى لالستھالك األوكسجیني عند الھبوط على بزیادة نسبة كریات (

  ).مستوى سطح البحر
أن  العیش والتدریب في المرتفعات تحت Bertin , Michau, 2011 كما یرى بعض المختصین  

ظل نقص األكسجین یخلق العدید من التكیفات بعد أسابیع من الرجوع على مستوى سطح البحر، خاصة 
 )تركیز خالیا الدم في البالزما( (Ht) وزیادة (Hb) لتكیفات الدمویة و زیادة عملیة إنتاج كریات الدم ا

وزیادة كریات الدم تسمح بجلب اكبر لألكسجین ونقلھ إلى العضالت، وتؤدي أیضا إلى خفض النبض 
وى سطح، وبذلك تعتبر القلبي ونقص النبضات القلبیة مقارنة بما كانت علیھ من قبل عند الھبوط على مست

ھذه التكیفات األھم في اختصاص المداومة وتحسین مستوى األداء الھوائي عند الرجوع إلى مستوى سطح 
  . البحر

كما الحظ الباحث أیضا ھذه الظاھرة في الجزائر من خالل زیاراتھ المیدانیة وتتبعھ للبطوالت الوطنیة 
ا وتطوراتھا واالطالع على أھم النتائج المحققة فیھا، أن للناشئین في العاب القوى لمعرفة أھم مستجداتھ

أغلبیة العدائین المتفوقون في اختصاص السباقات النصف الطویلة والطویلة ھم ناشئون یعیشون في 
المرتفعات مقارنة بضعف نتائج ناشئي المدن الساحلیة، مما یبین لنا انھ یوجد اختالف بین الناشئین من 

  .  منطقة إلى أخرى
والتعرف على الفروق الموجودة بین ناشئي  لذلك أراد الباحث التأكد من صحة ھذه الظاھرة بدورهو

بالقیام بدراسة مقارنة بین ناشئي المرتفعات وناشئي المدن الساحلیة في نتائج المسافات النصف المنطقتین 
، والتي یھدف )2014-2005(عن طریق دراسة طولیة لنتائج العشر بطوالت الوطنیة األخیرة  ،الطویلة

من خاللھا إلى معرفة ما إذا كان  للعیش في المناطق المرتفعة دور في تحقیق األداء الریاضي الممیز في 
  . المسابقات النصف الطویلة مقارنة بالعیش على مستوى سطح البحر

  :ومن خالل ذلك توصلنا إلى التساؤالت التالیة 
دور فعال في تحقیق النتائج االیجابیة بالنسبة للناشئین في ) اتالعیش في المرتفع(ھل یلعب مناخ المنطقة  -

 المسافات النصف الطویلة؟
ھل یوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین ناشئي المرتفعات وناشئي المدن الساحلیة في نتائج المسافات  -

 النصف الطویلة ؟

 الفرضیات
النتائج االیجابیة بالنسبة للناشئین في  دور فعال في تحقیق) العیش في المرتفعات(یلعب مناخ المنطقة  -

 .المسافات النصف الطویلة
یوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین ناشئي المرتفعات وناشئي المدن الساحلیة في نتائج المسافات  -

 .النصف الطویلة لصالح ناشئي المرتفعات

 أھداف البحث
ي نتائج المساقات النصف الطویلة في معرفة الفروق بین ناشئي المرتفعات وناشئي المدن الساحلیة ف -

 .البطوالت الوطنیة
دور في تحقیق النتائج االیجابیة بالنسبة للناشئین ) العیش في المرتفعات(معرفة ما إذا كان لمناخ المنطقة  -

 .في المسافات النصف الطویلة
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  المصطلحات المستخدمة في البحث
 (l’hypoxie): المرتفعات

 (oxygène)لفظة معناھا نقص أو أدنى أما المقطع الثاني  (hypo)متكون من كلمتین األولى 
وھذا یعني انھ كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر انخفض الضغط ) نقص األكسجین(األكسجین معناھا 

وفي مجال التدریب الریاضي نقص األوكسجین عند   الجوي وبالتالي  یصحبھ نقص الضغط االوكسجیني،
، 2009رافع صالح فتحي وآخرون،. (دني مما یؤدي إلى زیادة الدین االوكسجینيقیام الریاضي بمجھود ب

   ).67ص

  المسافات النصف الطویلة
ویكون نوع  Goriot.1984متر،  1500متر و  800ویكون نوع الجھد فیھا تحمل ومقاومة وتشمل 

 .Weineck,1993دقائق،   08دقائق إلى   2التحمل متوسط المدة من 
سنة المبرمجة في البطوالت ) 14- 13(أما في بحثنا فنقصد بالسباقات النصف عند فئة االصاغر الناشئین 

  ).م2000-م1200(الوطنیة 

  سنة) 14-13(ین المرحلة العمریة تعریف الناشئ
مرحلة البلوغ، حامد عبد السالم (المرحلة األولى للمراھقة ھي مرحلة انتقال من الطفولة إلى الرشد 

  . 2001،زھران
 تبدأالتي  إلى مرحلة البلوغ وفي ھذه المرحلة یتضاءل السلوك الطفلي لخروج الطفل من مرحلة الطفولة

والعقلیة واالجتماعیة الخاصة بالمراھق في الظھور  والفسیولوجیة والبیولوجیةمعھا المظاھر الجسمیة 
  .2004،سعید زیان ،عبد الرحمان الوافيسنھ  14-13 ویتحدد من سن

سنة بالنسبة لریاضة العاب ) 14-13(ونقصد بھا في البحث فئة الناشئین األصاغر المتراوحة أعمارھم من 
  .القوى مرحلة ما قبل التخصص

  الدراسات السابقة
  :الدراسة األولى

تأثیر التدریب تحت ضغط جوي مختلف على التكیف : "تناول الدكتور ساطع إسماعیل ناصر دراسة
تھدف ھذه الدراسة إلى معرفة تأثیر التدریب "  ى عدائي المسافات الطویلة في العراقالوظیفي واالنجاز لد

تحت ضغط جوي مختلف ومدى مساھمتھ في تحسین االنجاز لدى عدائي المسافات الطویلة في العراق، 
ما واتبع الباحث المنھج التجریبي عن طریق تطبیق برنامج تدریبي بطریقة تصمیم المجموعات المتكافئة، أ

والبالغ عددھم ) 2001-2000(عینة البحث فقد تكونت من أبطال قطر في ركض المسافات الطویلة عام 
تسعة ریاضیین، وقد أشارت أھم النتائج أن التدریب بضغط جوي منخفض یحسن من الكفایة البدنیة 

في فعالیات والوظیفیة للریاضیین، ویحسن القابلیة القصوى للقلب في أثناء الجھد و یحسن االنجاز 
  .المسافات الطویلة

  الدراسة الثانیة
المرتفعات "المشرف على مختبر فسیولوجیا الجھد البدني  ھزاع بن محمد الھزاعتناول الدكتور 

والھدف من ھذه الدراسة إبراز أھم التغیرات الفسیولوجیة ) اعتبارات فسیولوجیة" (واألداء البدني 
رض لضغط جوي منخفض، واتبع الباحث المنھج التجریبي بتطبیق والوظیفیة في الجسم والناتجة عن التع

یوما وقد أشارت أھم النتائج المحققة في المرتفعات تقترب من النتائج األولیة  25برنامج تدریبي لمدة 
  .بالنسبة لمستوى سطح البحر ما یجعل ثالثة أسابیع كافیة لتكیف الجسم مع المتغیرات الجدیدة للمرتفع

  لثةثاالدراسة ال
حیث تم إجراء ھذه الدراسة " التدریب في المرتفعات: " Shmitt،2011 قام بھذه الدراسة كل من

بھدف تحلیل اثر طرق التدریب عند اإلقامة والتدریب في المرتفعات عند التعرض لنقص الضغط 
وتكونت  یوم 15االوكسجیني، واتبع الباحث المنھج التجریبي بتطبیق برنامج تدریبي لفترة ال تقل عن 

عدائین في اختصاص السرعة وكانت مجموعة  5ریاضي السباحة و 9ریاضي التزحلق و 6العینة من 
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 l’ hypoxie ریاضي وقد أشارت أھم النتائج أن التدریبات الھوائیة ھي األنسب في ظروف 20العینة 
lزیادة في حجم األوكسجین األقصى: (وتبین عدة متغیرات فسیولوجیة منھا (VO2 MAX)  والزیادة في ،

 .، والزیادة في تركیز الھیموغلوبین P.M.A ، وزیادة السرعة الھوائیة  V.M.Aالقدرة الھوائي

  الدراسة الرابعة
التغیرات الحاصلة على مستوى النسیج الدموي عند التعرض "  ) (Joel Corbeauتناول الباحث 

المرتفعات واالنعكاسات الناجمة بعد تھدف إلى معرفة أھم عملیات التكیف ب" لجھد بدني بالمرتفعات 
العودة إلى مستوى سطح البحر، واتبع الباحث المنھج التجریبي من خالل تطبیق برنامج تدربي لمدة ثالثة 
أسابیع، وكانت عینة البحث مجموعة من ممارسي ریاضة كرة القدم وأشارت أھم النتائج أن التعرض 

مما ینتج عنھ تشكیل سریع لكریات الدم   (érythropoïétine)لنقص الضغط االوكسجیني ینتج عنھ زیادة 
الحمراء وھذه الزیادة للھیموغلوبین یؤدي إلى تسھیل عملیة نقل األكسجین من الدم إلى العضالت، وبالتالي 

  .تحسن القدرة الھوائیة للریاضي

  لدراسة االخامسةا
عن : األمثل" الریاضي الھوائيالوصول إلى األداء " Dufour ،2005قام بھذه الدراسة الباحث 

وتكونت عینة البحث من  (hypoxie intermittente)طریق استعمال التدریب في المرتفعات المتناوبة 
عداء اختصاص المسافات الطویلة، واتبع المنھاج التجریبي بتطبیق برنامج تدربي وقد طبق اختبار  18

بیق البرنامج التدریبي في المرتفعات وتطبیق اختبار للعدائین قبل الصعود إلى المرتفعات وبعدھا فترة تط
ثاني بعد االنتھاء من التربص و توصلت النتائج أن التدریب في المرتفعات لھ دور ایجابي و جد فعال في 

  .تحسین األداء الریاضي الھوائي

  لدراسةإجراءات ا
  منھج البحث

  . استخدم الباحث المنھج الوصفي لمالئمتھ  لطبیعة الموضوع

  العینة
سنة  المشاركین في العشر بطوالت الوطنیة األخیرة ) 14-13(تكونت العینة من الناشئین سن 

وبلغ ) م2000(المحتلین المراتب الثمانیة األولى في اختصاص المسافات النصف الطویلة ) 2005-2014(
  .  إناث 80(و ) ذكور 80( ناشئ  160عدد العینة 

  أدوات البحث
  2005/2014حصائیة بدراسة طولیة لتحلیل نتائج الناشئین للعشر سنوات األخیرة استخدمنا الطرق اإل

لمعرفة " ت"بحساب النسب المئویة لترتیب الناشئین والمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري واختبار 
  ).ذكور وإناث(  الفروق بین نتائج ناشئي المرتفعات وناشئي المدن الساحلیة

  اقشتھاعرض نتائج الدراسة و من
في اختصاص المسافات ) مدن ساحلیة,مرتفعات(یبین لنا النسب المئویة لترتیب الناشئین  :الجدول األول

   .النصف الطویلة في العشر بطوالت األخیرة

 

سطح البحرالمرتفعاتسطح البحرالمرتفعات
7100التكرار

%0%100%12.5%87.5النسبة المئویة
7144ت
%50%50%12.5%87.5ن.م
5353ت
%37.5%62.5%37.5%62.5ن.م

2007

التكرار/النسبة      السنوات
ذكورإناث

2005

2006
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نالحظ من خالل الجدول ونتائج النسب المئویة لكل سنة أن ناشئي المرتفعات یفوقون بنسبة كبیرة 
المدن الساحلیة من خالل ترتیبھم في البطوالت الوطنیة، نجد أن نسبة ترتیب ناشئي المرتفعات  ناشئي

بالنسبة  %22.05مقارنة بنسبة ال تتعدى  %77.5في العشر سنوات األخیرة وصلت إلى حوالي  ) ذكور(
ئات المرتفعات لترتیب ناش %72.5لترتیب ناشئي المدن الساحلیة، وھو كذلك بالنسبة لإلناث وصلت بنسبة 

بالنسبة لناشئات المدن الساحلیة،  مما یدل ھذا وبدرجة كبیرة أن  % 27.5مقارنة بنسبة التتعدى 
لخصائص المنطقة والعیش في المرتفعات دور ھام وكبیر في االنجازات المحققة في األداء الریاضي 

  . الھوائي وذلك ما یتفق علیھ العدید من الدراسات
أن للعیش والتدریب في المرتفعات تأثیرات ایجابیة على  Guezennec ، 2014كما یرى الدكتور

وظائف الجسم الفسیولوجیة، بتحسین قدرة نقل االوكسجین وتطویر العمل العضلي وتحفیز وظیفة التنفس 
  . وھذا كلھ بصفة عامة یساھم في تطویر قدرة العمل الھوائي

في المرتفعات أن التعرض لنقص الضغط  أن العیش والتدریبMarajó & Rega 1989 كما یرى  
، مما ینتج عنھ تشكیل سریع لكریات الدم الحمراء وھذه  (érythropoïétine)االوكسجیني ینتج عنھ زیادة

الزیادة للھیموغلوبین یؤدي إلى تسھیل عملیة نقل األكسجین من الدم إلى العضالت وبالتالي تحسن القدرة 
المستوى الرقمي للعدائین الكنیین واالثیوبیین لما لخصائص المنطقة التي  الھوائیة للریاضي، وھذا ما یبینھ

  . یعیشون و یتدربون فیھا دور في ھذا
مؤخرا أن أحسن طریقة لتطویر األداء الھوائي ھو العیش في  Robach, 2006كما توصلت دراسة 

تحسین القدرة المرتفعات والتدریب على مستوى منخفض وھو بمثابة محفز ومنشط دموي طبیعي ل
  . الھوائیة

أن العیش في المرتفعات والتدریب على مستوى منخفض    Aroussen, 2006ویتفق معھ في الرأي
   .أحسن طریقة لتحسین األداء الھوائي

وھذا مایفسر النتائج التي تحصلنا علیھا بتفوق ناشئي المرتفعات بتحقیق النتائج االیجابیة مقارنة 
العیش في (یلعب مناخ المنطقة (الفرضیة األولى  تكون قد تحققوھكذا ت بناشئي المدن الساحلیة 

  .)دور فعال في تحقیق النتائج االیجابیة بالنسبة للناشئین في المسافات النصف الطویلة) المرتفعات
  

سطح البحرالمرتفعاتسطح البحرالمرتفعات
6235ت
%62.5%37.5%25%75ن.م
5362ت
%25%75%37.5%62.5ن.م
6262ت
%25%75%25%75ن.م
7162ت
%25%75%12.5%87.5ن.م
6271ت
%12.5%87.5%25%75ن.م
7162ت
%25%75%12.5%87.5ن.م
6271ت
%12.5%87.5%25%75ن.م

63185822مجموع التكرارالمجموع للعشر
%27.5%72.5%22.50%77.5مجموع النسبسنوات

2013

2014

2008

2009

2010

2011

2012

التكرار/النسبة      السنوات
ذكورإناث
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 وناشئي یبین لنا المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لكل من نتائج ناشئي المرتفعات :الجدول الثاني
 ).ذكور و إناث(المدن الساحلیة 

 

و كذلك بالنسبة ألعلى نتیجة واقل نتیجة  0=نالحظ من خالل نتائج الجدول أن الفرق بین المتوسطات 
  .تقریبا متساویة سواء بالنسبة لإلناث أو الذكور

حلیة بین ناشئي المرتفعات و ناشئي المدن السا یبن لنا الفرق في النتائج الرقمیة :الجدول الثالث
 ."ت"عن طریق اختبار  )ذكور(

  

الجدولیة عند مستوى " ت"المحسوبة والتي قیمتھا اصغر من قیمة " ت"ویالحظ من خالل الجدول أن 
م بین 2000، مما یدل انھ ال وجود لفروق ذات داللة إحصائیة بین النتائج الرقمیة في مسافة 0.05الداللة 

   .ناشئي المرتفعات وناشئي المدن الساحلیة

یبن لنا الفرق في النتائج الرقمیة بین ناشئي المرتفعات وناشئي المدن الساحلیة : یبین لنا : الجدول الرابع
  ". ت"عن طریق اختبار  )إناث(

  

عند مستوى  الجدولیة" ت"المحسوبة والتي قیمتھا اصغر من قیمة " ت"ویالحظ من خالل الجدول أن 
م بین 2000مما یدل انھ ال وجود لفروق ذات داللة إحصائیة بین النتائج الرقمیة في مسافة  0.05الداللة 

  .ناشئي المرتفعات وناشئي المدن الساحلیة

سطح البحرالمرتفعاتسطح البحرالمرتفعات
6.736.745.815.91المتوسط الحسابي
0.310.330.270.25االنحراف المعیاري

6.326.445.435.51أحسن نتیجة
7.167.206.226.20أدنى نتیجة

63185822العدد

ذكورإناث

مستوى سطح البحرالمرتفعاتذكور
5.815.91المتوسط الحسابي

0.070.06المتغیر*
درجة الحریة
ت المحسوبة
ت المجدولة

1.38 غیر دال
1.99

78

مستوى سطح البحرالمرتفعاتاناث
6.746.73المتوسط الحسابي

0.090.11المتغیر
درجة الحریة
ت المحسوبة
ت المجدولة

79
0.19 غیر دال

1.99
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  مناقشة نتائج الفرضیة الثانیة
أما من خالل الجدول األول والثاني توصلنا من خالل النتائج انھ ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة 
في النتائج الرقمیة بین ناشئي المدن الساحلیة وناشئي المرتفعات، مما یبن لنا أن الناشئین في المنطقتین 

-13(أداء جید في ھذا السن  یملكون نفس الصفات البدنیة خاصة صفة المدوامة، ویستطیع أي ناشئ تحقیق
سنة بغض النظر عن التدریبات والمنطقة التي یعیش فیھا لما لدیھ من خصائص تمیزه عن الكبار ) 14

أن التدریب في ھذه المرحلة ما یعتبر إال دعم للمحافظة على صفاتھ   ,Vrijens 2009وھذا ما یراه  أیضا 
اثر التدریب على المداومة الھوائیة بأنھ ال یوجد  التي تبین Kugler Fehling,1982 &من خالل تجربة 

، وھذا ما یؤكد لنا أن التدریب في المرتفعات قد یؤثر ایجابیا  فرق بین الناشئین المدربین والغیر المتدربین
فطریة تمكنھ من   وبشكل كبیر على الكبار عكس الطفل أو المراھق الذي یملك استعدادات ومؤھالت

سنة وھو السن الذي  15-13النظر عن التدریب وجوانب أخرى  كما یرى أن سن تحقیق أداء جید بغض 
 )%47(تصل فیھ القدرة الھوائیة أقصاھا ویعتبر متغیر االستھالك األقصى االوكسجیني وراثي بنسبة

أن تكیف القلب الھوائي للجھد الریاضي جد سریع للطفل مقارنة Duché,2009 ویوافقھ في الرأي كذلك 
- 13(مما یقلل من قلة ضغط االیض االھوائي، كما تعتبر فترة الطفولة أو المراھقة خاصة سن بالكبار، 

والتي تساعد في ) ، رئتین، عضالت، العضالت الھیكلیة قلب( سنة تحسن لكل األجھزة الوظائفیة) 14
ات االستھالك األقصى لألكسجین مما یمكنھ من تحقیق نتائج جیدة في اختصاصات المداومة والسباق

  .  الطویلة والنصف الطویلة
یوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین ناشئي المرتفعات و : ومنھا توصلنا إلى عدم تحقق الفرضیة الثاني 

 .ناشئي المدن الساحلیة في نتائج المسافات النصف الطویلة لصالح ناشئي المرتفعات

  الخالصة
ائج كلھا و العالقة بینھما  بأنھ ال یوجد تأثیر من خالل ھذه الدراسة وما توصلنا إلیھ و ماتفسره النت

على الصفات البدنیة وھذا ما بینتھ النتائج الرقمیة في ) العیش في المرتفعات(كبیر لخصائص المنطقة 
فوق ناشئي المرتفعات وكثرة عددھم مقارنة بقلة ناشئي المدن الساحلیة إال سھولة  م وما2000مسافة 

توى سطح البحر، لما لدیھم من تكیفات فسیولوجیة تسمح لھم بالربح والتألق المنافسة عند الھبوط على مس
بسھولة ونعتقد انھ لو انتقل ناشئي المدن الساحلیة للعیش في المرتفعات لحققوا نتائج مساویة أو أفضل من 

ي ناشئي المرتفعات باعتبارھم یملكون نفس الصفات البدنیة أو قد نفسر سبب تفوق ناشئي المرتفعات ف
العدد والنسبة مقارنة بناشئ المدن الساحلیة على ما نعتقد التخصص المبكر وتركیز المدربین على 
تخصص المسافات النصف الطویلة لسھولتھ نظرا لنقص اإلمكانیات في ھذه الوالیات، وإھمال التنویع في 

 .ا لدراسات أخرىوما تبقى ھذه إال اعتقادات نتركھ......... االختصاصات األخرى أو أسباب أخرى 
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