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دراسة مقارنة بين أنماط اإليقاع الحيوي اليومي الهم القدرات البدنية )

والمؤشرات الوظيفية لدى الرياضيين الخواص في بعض االلعاب 

 (الفردية والفرقية 

 ) رفاه رشيد خليفة (المعدة من قبل طالبة الماجستير 
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ى لَداً إِرمَسَ يلَالَّ مُيكُلَعَ هُل اللَّعَن جَإِ ميتُءَرَأَ قُل 

ِيَ اهللِ ريُلهٌ غَإِمن  القِيامَةَ ومِيَ  الأفَاءيَضِبِ مُيكُأت

 هُل اللَّعَن جَم إِيتُءَرَقُل أَ (17) ونَعُسمَتَ

َلَداً إِرمَسَ لنَّهَارَا مُيكُلَعَ  ريُغَلهٌ إِمن  القِيامَة ومِى ي

ِيَ اهللِ أَفَال            تَسكُنُونَ فِيهِ بليلٍ مُيكُأت

                 (17) تُبصِرونَ



4 
 

   (    8  2   )سورة القصص  

 

 

 

 

 

دراسة مقارنة بين أنماط اإليقاع بـ ) نشهد أن أعداد هذه الرسالة الموسومة

ألهم القدرات البدنية والمؤشرات الوظيفية لدى الحيوي اليومي 

 الرياضيين المتقدمين الخواص في بعض االلعاب الفردية والفرقية "

( جرى تحت اشرافنا في كلية التربية  رفاه رشيد خليفةالمقدمة من قبل طالبة الماجستير )

ربية الرياضية / جامعة ديالى وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في الت

 الرياضية 

 التوقيع :                                                  التوقيع :

 ا.م.د. نصير صفاء محمد علي                         ا.د. منى عبد الستار هاشم

 كلية التربية الرياضية/جامعة ديالى             كلية التربية الرياضية/الجامعة المستنصرية

 2302/  7/   03التاريخ :                                        2302/  7/   03التاريخ : 

 بناًء على التعليمات والتوصيات المتوافرة نرشح هذه الرسالة للمناقشة .

  التوقيع :                                                              

 أ.د.عبد الرحمن ناصر                                                                

 معاون العميد للدراسات العليا                                                                 

 إقرار المشرفين وترشيح

 لجنة الدراسات العليا
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                                                                    20    /9   /2302  

 

 
 

 

دراسة مقارنة بين أنماط اإليقاع بـ ) اشهد أن هذه الرسالة الموسومة    

الحيوي اليومي الهم القدرات البدنية والمؤشرات الوظيفية لدى 

 (الرياضيين الخواص في بعض االلعاب الفردية والفرقية 

قد تمت مراجعتها من الناحية  ) رفاه رشيد خليفة (المعدة من قبل طالبة الماجستير 

لغوية  تحت اشرافي بحيث اصبحت بأسلوب علمي سليم خالي من االخطاء والتعبيرات ال

 غير الصحيحة وألجله وقعت .

 

 

 

           

  التوقيع :                                                                 

 االسم:عثمان عبد الرحمن حميد                                                                

 2302/  8/  01التاريخ :                                                                 

 

 إقرار المقوم اللغوي
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بــ  يم اطلعنا على هذه الرسالة الموسومةنشهد أننا أعضاء لجنة المناقشة والتقو  

دراسة مقارنة بين أنماط اإليقاع الحيوي اليومي الهم القدرات البدنية )

والمؤشرات الوظيفية لدى الرياضيين المتقدمين الخواص في بعض 

 االلعاب الفردية والفرقية "

في محتوياتها وفيما له عالقة بها , ونقر انها  )رفاه رشيد خليفة (وقد ناقشنا الطالبة 

                                                                         جديرة لنيل درجة الماجستير في التربية الرياضية .

 التوقيع                                              التوقيع                     

 مها صبري حسن )عضو اللجنة (          ا.م. د.قيس جياد خلف )عضو اللجنة(ا.م.د. 

                                                        كلية التربية الرياضية/جامعة ديالى                 كلية التربية الرياضية/جامعة ديالى                                          

 التوقيع :                             

 ا.د.عكلة سليمان الحوري)رئيس اللجنة(                                   

 كلية التربية االساسية/ جامعة الموصل                                  

صدقت الرسالة من مجلس كلية التربية الرياضية / جامعة ديالى في جلسته المرقمة ) ( 

 2302منعقد بتاريخ  /  / وال

 الدكتور                                                              

إقرار لجنة المناقشة و 

 التقويم
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 مجاهد حميد رشيد                                                                                                      

 عميد كلية التربية الرياضية / وكالة                                              
                                                        /   /7177 

 

                                                
 الى بلدي الجريح  . . . . . . . . العراق

 العطاء ومستودع السخاء ....... والدي رحمة ومغفرة الى ينبوع

 الى رمز الحب والوفاء ...... والدتي اطال هللا عمرها

 الى المغدور ظلماً ......اخي علي رحمه هللا

الى السراج الذي انار دربي وغرس في نفسي حب العلم والمعرفة.... زوجي العزيز )نور 

 الدين(

 قلبي .........اوالديالى حبات اللؤلؤ المتناثرة في 

 )عبد هللا , عبد المعز , ألر (

 الى سندي في الحياة ..... اخوتي واخواتي

 الى من لها في قلبي مكان كبير .....عمتي

 الى الذين ادين لهم بالحب واالحترام والتقدير ...أساتذتي

 الى كل من حرمو ان يحيوا حياةً طبيعية  ......  المعاقين

 . اهدي  ثمرة جهدي 

 رفاه                                           

 أالهداء
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
الحمد هلل حمدًا كثيرًا على نعمه والشكر هلل لتوفيقه لي والصالة والسالم على الصادق 
االمين سيدنا محمد المبعوث بالعلم والحكمة والبيان للعالمين وعلى آله الطيبين 
الطاهرين واصحابه الغر الميامين وبعد التوكل على اهلل والتمكن من انجاز هذا 
البحث كان على الباحثة ان تتضرع هلل العلي القدير ان يوفقها في رد الجميل الى كل 

 من ساعدها في اعداد هذا البحث .
ويدعوني واجب الوفاء والعرفان بالجميل ان اتقدم بخالص الشكر والتقدير الى 

اذي الكريمين الدكتور نصير صفاء محمد والدكتورة منى عبد الستار هاشم اللذين است
شرفاني بقبولهما االشراف على البحث ولما قدماه لي من عون ومساعدة كبيرة 

 وتوجيهات قيمة ومتابعة متواصلة فجزاهما اهلل عني خير جزاء . 
التربية الرياضية ـ جامعة ويطيب للباحثة ان تتقدم بالشكر الجزيل الى عمادة كلية 

ديالى و قسم الدراسات العليا , وموظفي المكتبة )الست رجاء ,ورشا ,واالساتذة عادل 
 ,ومحمد, وقصي ( لما ابدوه من تعاون .

و أتقدم بالشكر واالعتزاز الى أساتذتي في السنة التحضيرية والى لجنة السمينار 
 ولجنة اقرار العنوان على ما بذلوه من جهد.

ال يفوتني ان أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان الى فريق العمل المساعد وهم و 
االساتذة )علي وزينب وعمران واثير وعالء ووليد ومقداد واوراس( وفريق العمل 
الطبي وعينة البحث الذين تحملوا معي مشاق التجربة الميدانية فلهم مني جزيل 

 الشكر واالمتنان .

 شكر و ثَناء  



9 
 

 
 ان تتقدم بفائق الشكر واالعتزاز الى االستاذ الدكتور عبد وال يسع الباحثة اال      

الخالق النقيب لسعة صدره وتعاونه معي في عمل  احصاءات البحث والذي لم يبخل 
 ابدًا في تقديم التوجيه والنصح فجزاه اهلل عني خير جزاء.  

 ويسعدني أن اقدم عميق امتناني الى السيد علي احمد )ابو ليث ( لما أبداه من
 معاونة جادة ومخلصة فيما يتعلق بأمور البحث .

وأتقدم بخالص الشكر الى الدكتور محمد وليد على المالحظات القيمة التي ابداها  
 والدكتو عالء على المساعدة التي قدمها لي فيما يخص البحث . 

وأجد نفسي عاجزة عن الشكر الذي ال أستطيع  وصفه بالكلمات للصديقات) زينب 
 ة قاسم ( على تحملهم معي أعباء الدراسة. صباح وهب

وردًا لبعض الجميل اود أن اتقدم بوافر الشكر واالعتزاز الى زمالئي طلبة 
 الماجستير. 

واتقدم بخالص الشكر واالعتزاز الى كل من ساعدني ومد لي يد العون التمام  
 البحث ولم تسعفني ذاكرتي على ذكره .

واكرامًا الى نبع المحبة والحنان والدتي الحبيبة التي  وال يسعني اال ان انحني اجالالً 
كانت بركات دعائها تيسر لي الطريق  فجزاها اهلل الف خير على صبرها ومعاناتها . 
والى رفيق دربي وسندي في الحياة زوجي الذي ارسى خطواتي على هذا الدرب 

كل الحب وآخر   اعترافًا بفضله وطول صبره, والى اخوتي واخواتي فلهم مني جميعاً 
 دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين . 

 

 الباحثة   
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 ملخص الرسالة باللغة العربية
 

دراسة مقارنة بين أنماط اإليقاع الحيوي اليومي ألهم  "
القدرات البدنية والمؤشرات  الوظيفية لدى الرياضيين 
 المتقدمين الخواص في بعض األلعاب الفردية والفرقية "

 
 مقدمة منرسالة 

 رفاه رشيد خليفة
 بأشراف

 أ.م.د.نصير صفاء محمد علي                     أ.د.منى عبد الستار هاشم

 م 2132هـ                                         3311    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لقــد شــمل التقــدم العلــم الهائــل كافــة اوجــه الحيــاة المعاصــرة ومنهــا المجــال الرياضــي اذ 
اصــبح االهتمــام منصــبًا ميجــاد منافــذ جديــدة تمكننــا مــن اســتغالل الطاقــات ألبشــرية , 
ومن هذه المنافذ  نمط االيقاع الحيوي اليومي الذي يعد من المواضيع القديمـة الحديثـة 

لــدم مــدربينا وذلــ  بهــدف تطــوير وتحســين العمليــة التعليميــة والتدريبيــة , غيــر المألوفــة 
اذ ينقســـم الرياضـــيين الـــى ثالثـــة انمـــاط )الـــنمط الصـــباحي , والـــنمط المســـائي , والـــنمط 
الغير منـتظم (. اذ ان كفـاءة االجهـزة الوظيفيـة والقـدرات البدنيـة ترتفـع وتـنخفض خـالل 

لفرد. وبما ان الفـرد الرياضـي هـو المحـور االساسـي اليوم الواحد متأثرة بالنمط اليومي ل
فــــي العمليــــة التعليميــــة والتدريبيــــة لــــذا كــــان االهتمــــام بالرياضــــيين الخــــواص باعتبــــارهم 

 شريحة مهمة من شرائح المجتمع . 
وتكمـــن اهميـــة البحـــث فـــي دراســـة ومعرفـــة انمـــاط االيقـــاع الحيـــوي اليـــومي للرياضـــيين 

مكانيــة اســتغاللها عــن طريــق برمجــة الخــواص فــي بعــض االلعــاب الفرديــة  والفرقيــة واك
اوقات تدريبهم بشكل يتناسب مع انماطهم الحيوية للوصـول بالرياضـيين الخـواص الـى 

 اعلى المستويات . 
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قلة الدراسـات التـي تناولـت انمـاط االيقـاع الحيـوي اليـومي في  وتتجسد مشكلة البحث  
 الخــواص ممــا دفــع الباحثــةلرياضــيين والمؤشــرات الوظيفيــة  ل البدنيــةوربطهــا بالقــدرات 

للتوصـل  الخواص منالفرقية و الفردية  دراسة هذه الظاهرة لرياضي بعض االلعاب ىال
الى اسباب اختالل المستوم الرياضي والوقوف على بعـض الحقـائق العلميـة ووضـعها 

 المدربين الستثمار اوقات التدريب بالشكل االمثل .يد في متناول 
 الى :ـ وقد هدفت الدراسة

بعـــض االلعـــاب الفرديـــة  ـ التعـــرف علـــى انمـــاط االيقـــاع الحيـــوي اليـــومي لرياضـــي 0
 الخواص . والفرقية

القــدرات البدنيــة  الهــمـ التعــرف علــى الفــروق بــين انمــاط االيقــاع الحيــوي اليــومي  2
 .والفرقية للرياضيين الخواص  الفردية لأللعاب

ـــبعض المؤشـــرات  0 ـــاع الحيـــوي اليـــومي ب ـــى الفـــروق بـــين انمـــاط االيق ـ التعـــرف عل
 للرياضيين الخواص .  والفرقية الفردية لأللعابالوظيفية 

 وافترض الباحث مايأتي :ـ
البدنيــــة  قــــدراتـــــ هنالــــ  فــــروق دالــــة بــــين انمــــاط االيقــــاع الحيــــوي اليــــومي بــــبعض ال0

 .الفردية  لأللعاب
البدنيـــة  قـــدراتبـــين انمـــاط االيقـــاع الحيـــوي اليـــومي بـــبعض الهنالـــ  فـــروق دالـــة ـ  2

 . الفرقية لأللعاب
ــ هنالــ  فــروق دالــة بــين انمــاط االيقــاع الحيــوي اليــومي بــبعض المؤشــرات الوظيفيــة 0 ـ

 الفردية . لأللعاب
هنالــ  فـروق دالـة بـين انمـاط االيقــاع الحيـوي اليـومي بـبعض المؤشـرات الوظيفيــة ـ  1

 . الفرقية لأللعاب
 اما مجاالت البحث فاشتملت على:ـ

 ,المجـــال البشـــري عينـــة مـــن الرياضـــيين الخـــواص فئـــة المتقـــدمين فـــي محافظـــة ديـــالى 
 ,  2302/ 7/ 00ولغاية  6/0/2302اذ امتد من المجال الزماني و 
 .في بعقوبة  شنونانادي ا : ملعب المجال المكانيو 
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امــا فيمــا يخــص الدراســات النظريــة فقــد تطــرق اليهــا الباحــث فــي البــاب الثــاني والــذي 
تضــمن عــدة مباحــث تتعلــق باميقــاع الحيــوي والــنمط اليــومي لعيقــاع الحيــوي وامعاقــة 
ــــم عــــرض  ــــة ,وت ــــة والمؤشــــرات الوظيفي ــــدرات البدني ورياضــــة الخــــواص )المعــــاقين( والق

 حث , الدراسات المشابهة والسابقة لموضوع الب
 وقد اتبع الباحث الخطوات االتية في اجراءات الدراسة :ـ

 ـ تم استخدام المنهج الوصفي بأسلوب الدراسات المتبادلة )دراسات المقارنة(.
ـ اجري البحـث علـى عينـة مـن الرياضـيين المعـاقين حركيـًا فئـة الجلـوس مـن المتقـدمين 

بعـــض االلعـــاب الفرديـــة  فـــي محافظـــة ديـــالى والبـــالن عـــددهم عشـــرون رياضـــيًا يمثلـــون
 والفرقية .

ــــاس  ــــم تطبيــــق مقي ــــ ت ــــين انهــــم (Ostbergـ ــــد انمــــاط الرياضــــيين اذ تب ( المعــــدل لتحدي
 ينقسمون الى نمطين فقط الصباحي وغير المنتظم .

 ـ تم اجراء اختبارات القدرات البدنية والمؤشرات الوظيفية .
ئمــة تــم التوصــل الــى العديــد وبعــد تحليــل البيانــات باســتخدام الوســائل االحصــائية المال

 من االستنتاجات وكان من اهمها :ـ
ـ ان الفروق بين انماط االيقاع الحيوي كانـت اكثـر وضـوحًا فـي المؤشـرات الوظيفيـة 0 

منها في القدرات البدنية وكما ظهر واضحا في الرسوم البيانية ألنمـاط االيقـاع الحيـوي 
 اليومي.

ــ  ظهــر ان اغلــب اصــحاب الــنمط الصــبا2  حي يتميــزون بانخفــاض مســتوم القــدرات ـ
البدنية والمؤشرات الوظيفية خالل الوقت الثاني الممتد من الساعة )الثانيـة بعـد الظهـر 

 الى الرابعة عصرًا( والذي يمثل فترة القيلولة . 
ـــ ظهــر ان اغلــب اصــحاب الــنمط غيــر المنــتظم يتميــزون باســتمرار نشــاطهم خــالل 0 

عـد الوقـت الثالـث والـذي يمتـد مـن السـاعة الرابعـة عصـرًا النهار وبانخفاضه خـالل او ب
 الى السادسة مساًء .

 واوصى الباحث بما يأتي:ـ
ـ تعميم نتـائج هـذا البحـث علـى مـدربي جميـع االلعـاب الفرديـة والفرقيـة لمعرفـة اهميـة 0

 االيقاع الحيوي للرياضيين الخواص .
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لتـدريب لضـمان المسـتوم الـذي ـ مراعـاة تـزامن االيقـاع الحيـوي اليـومي مـع اوقـات ا 2
 تصل فيه الكفاءة البدنية والفسيولوجية الى اعلى مستوم لها .

ـ االهنمام بالحالة النفسية والصحية واالجتماعية للمعاق وتـوفير الراحـة الممكنـة لهـم  0
واالهتمــــام بــــالتجهيزات الرياضــــية والمالعــــب المعــــدة لتــــدريبهم مــــع تهيئــــة المســــتلزمات 

 ين .المناسب للمعاقي
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  بالبحث التعريف ـ0
 البحث وأهمية المقدمة 3 ـ 3

 عــن افضــل حيــاة تحقيــق اجــل مــن المجــاالت كافــة وفــي الظــواهر جميــع امنســان درس
 الظـــواهر هـــذه ومـــن ادم لبنـــي اهلل وهبهـــا التـــي العديـــدة الطاقـــات علـــى التعـــرف طريـــق
 لكــل ان لــوحظ حيــث,  الطبيعيــة بــالظواهر وثيقــاً  ارتباطــاً  يــرتبط الــذي الحيــوي اميقــاع
 متغيــرة ايقاعــات فهنــا  منــتظم وبشــكل حياتــه عليــه تســير بــه خاصــاً  إيقاعــاً  حــي كــائن
 الشــــهري واميقــــاع الســــنوي واميقــــاع الســــنوات المتعــــدد اميقــــاع منهــــا الرئيســــية. كثيــــرة

 الحيــوي اميقـاع فمـثالً ,  معينــة طبيعيـة بظـاهرة إيقـاع كــل ويـرتبط. واليـومي واألسـبوعي
 عمـــل علـــى المســـيطر وهـــو نفســـها حـــول األرض دوران بظـــاهرة مرتبطـــاً  يكـــون اليـــومي
 كعمـل الفسـيولوجية للعمليـات إيقاعيـة فتـرات خاللهـا مـن يظهر والتي الوظيفية األجهزة
ن.والهرموني العصبي والجهاز والرئتين القلب  الحيـوي لعيقـاع اليوميـة الدورة اختالل واك
 علــى القــدرة انخفــاض فــي ذلــ  يظهــر اذ للجســم الحيــوي النشــاط اضــطراب إلــى يــؤدي
ــــادة  النــــوم واضــــطراب العمــــل ــــأثير ويظهــــر (1) العصــــبية االضــــطرابات وزي  اميقــــاع ت
 مـــدار علـــى لعنســـان البدنيـــة الكفـــاءة تختلـــف اذ البدنيـــة القـــدرات علـــى اليـــومي الحيـــوي
 العمــل علــى القــدرة منحنــى ان( " عمــر يوســف) يشــير الخصــوص وبهــذا الواحــد اليــوم
 الـى صـباحاً  التاسـعة الساعة مابين مستوياته اعلى ويبلن الصباح ساعات خالل يزداد

 الرابعة الساعة الى الثانية الساعة مابين االنخفاض في يبدأ ثم,  ظهراً  الواحدة الساعة
 باالنخفـاض يبـدأ ثـم,  مساءً  الثامنة الى الرابعة الساعة من اخرم مرة يرتفع ثم, عصراً 
 فقـد الفـرد هـو والتدريبيـة التعليمية العملية في الرئيس المحور كان ولما (2)". اخرم مرة

 خصوصــيتها لهــا التــي الفئــات مــن فئــة الــى ينتمــي كونــه المعــاق بــالفرد االهتمــام تركــز
 مشــــكلة هــــي بــــل مدرســــية او اســــرية مشــــكلة العــــوق مشــــكلة تعــــد لــــم اذ, المجتمــــع فــــي

 الفــرد لعــودة وســيلة خيــر تعــد الخــواص رياضــة فــأن لــذا. ككــل المجتمــع تهــم اجتماعيــة
مكانيـة اعاقتـه علـى تغلبـه خالل من مجتمعه الى المعاق  كفـرد ونجاحـه وتألفـه تكيفـه واك
 . معه ومتفاعالً  فيه مندمجاً  المجتمع هذا افراد من

                                                           

 (
1

  . 28,ص0991:االسكندرية ,منشاة المعارف , 0موسوعة االيقاع الحيوي , جيوسف دهب واخرون ؛  (

 .02,ص0991:  مصدر سبق ذكره يوسف دهب واخرون ؛  (2) 

التعريف   –الباب األول 

 بالبحث
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 الـى الخـواص الرياضـيين وصـول فـي العلمـي االسـلوب تعتمـد مسـتقبلية خطـط ولوضع
 تتناسـب بحيـث للخـواص الحيـوي اميقـاع نمـط مراعـاة مـن البـد العـالي االنجاز مستوم
 مـــن قـــدر اكبـــر تحقيـــق علـــى يســـاعد ممـــا المعـــاق الرياضـــي نمـــط مـــع التـــدريب فتـــرات

 . الكامنة الالعب احتياط مخراج االستفادة
 اهميـة عـن العلميـة والحقائق المعلومات بعض ومعرفة دراسة في البحث اهمية وتكمن
 يختلفــون الرياضــيين ان اذ الخــواص للرياضــيين اليــومي الحيــوي اميقــاع نمــط ومفهــوم
 الســاعات خــالل نشــاطاً  اكثــر يكــون مــن فمــنهم اليــومي اميقــاع حيــث مــن بيــنهم فيمــا

 إجـراء الى الباحث دفع ما وهذا ليالً  النشاط بزيادة يتميزون وأخريين النهار من االولى
 البدنيـة القـدرات بـبعض اليـومي يـويالح اميقـاع انمـاط بـين الفروق لمعرفة الدراسة هذه

مكانيــــة والفرقيــــة الفرديــــة لأللعــــاب الخــــواص الرياضــــيين لــــدم الوظيفيــــة والمؤشــــرات  واك
 للوصـــول انمـــاطهم مـــع يتناســـب بشـــكل تـــدريبهم اوقـــات برمجـــة طريـــق عـــن اســـتغاللهم
 .   المستويات اعلى الى الخواص بالرياضيين

   البحث مشكلة 2 ـ 3

 الـــتعلم ومنهـــا الرياضـــية التربيـــة مجـــاالت كافـــة علـــى طـــرأ الـــذي العلمـــي التقـــدم نتيجـــة
 الــى للوصــول حديثــة اســاليب اتبــاع الضــروري مــن اصــبح الرياضــي والتــدريب الحركــي
 االيقـاع دراسـة الحديثـة االسـاليب تلـ  ومـن المرموقـة  النتـائج وتحقيـق الدوليـة المحافل
 تبعــا اليــوم خــالل  تختلــف الرياضــي فحالــة, والراحــة العمــل بــين للفــرد اليــومي الحيــوي
ـــــــــي الحيـــــــــاة وأســـــــــلوب لشـــــــــكل ـــــــــاة تنظـــــــــيم ان. يحيياهـــــــــا الت                                                                                                     المعـــــــــاق الرياضـــــــــي حي
 واسـتغاللها نشـاطه مـدة معرفـة علـى يسـاعد والـذي اليـومي الحيوي ايقاعه نمط ومعرفة
 الظــاهرة هــذه مــن االســتفادة مــن المــدرب يســاعد مــا وهــذا والمنافســات التــدريب خــالل

 ظـروف علـى الباحـث اطالع خالل ومن, أنجاز اعلى لتحقيق ايجابي بشكل وتجنيدها
 لجميــع  واحــد وقــت فــي تكــون التــدريب عمليــة ان الحــظ الخــواص الرياضــيين تــدريب
 مـــدة هـــي المـــدة هـــذه ان وهـــل اليوميـــة انمـــاطهم معرفـــة دون والفرديـــة الفرقيـــة االلعـــاب
 انمـــاط تناولــت التــي الدراســـات قلــة البحــث مشـــكلة عــزز وممــا لـــدبهم خمــول او نشــاط
 للرياضــــيين  الوظيفيــــة والمؤشــــرات البدنبــــة بالقــــدرات وربطهــــا اليــــومي الحيــــوي االيقــــاع
 الفرقيـة االلعـاب بعـض لرياضـي الظـاهرة هـذه دراسـة الى الباحث مادفع وهذا الخواص

التعريف   –الباب األول 
 بالبحث
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 يـد متنـاول في ووضعها العلمية الحقائق بعض الى للتوصل الخواص لرياضة والفردية
 .   االمثل بالشكل التدريب اوقات الستثمار المدربين

   البحث اهداف 1 ـ 3
 . الخواص للرياضيين اليومي الحيوي االيقاع انماط على التعرف ـ 0
ــ 2  البدنيــة القــدرات بــبعض اليــومي الحيــوي االيقــاع انمــاط بــين الفــروق علــى التعــرف ـ

 .والفرقية الفردية لأللعاب
ــــ 0 ــــى التعــــرف ـ ــــين الفــــروق عل ــــاع انمــــاط ب ــــومي الحيــــوي االيق  المؤشــــرات بــــبعض الي

 . والفرقية الفردية لأللعاب الوظيفية
 
  البحث فروض 3 ـ 3
ــــ0  البدنيــــة القــــدرات بــــبعض اليــــومي الحيــــوي االيقــــاع انمــــاط بــــين دالــــة فــــروق هنالــــ  ـ

 . الفردية لأللعاب
ـــ 2 ـــين دالـــة فـــروق هنالـــ  ـ  البدنيـــة القـــدرات بـــبعض اليـــومي الحيـــوي االيقـــاع انمـــاط ب

 . الفرقية لأللعاب
 الوظيفيــة المؤشــرات بــبعض اليــومي الحيــوي االيقــاع انمــاط بــين دالــة فــروق هنالــ  ـــ 0

 . والفرقية الفردية لأللعاب
 الوظيفيــة المؤشــرات بــبعض اليــومي الحيــوي االيقــاع انمــاط بــين دالــة فــروق هنالــ  ـــ 1

 . والفرقية الفردية لأللعاب
 
 
 
 
 
 
 : البحث مجاالت   5 ـ 3

التعريف   –الباب األول 
 بالبحث

التعريف   –الباب األول 
 بالبحث

التعريف   –الباب األول 
 بالبحث
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 فـي المتقـدمين فئـة الخـواص الرياضـيين البحـث عينـة شـملت: البشـري المجـال 3ــ 5ـ3
 . ديالى محافظة

 .2302/  0/7ولغاية   6/0/2302: المدة الممتدة من  المجال الزماني 2ـ  5ـ  3
 في بعقوبة . )*(: ملعب نادي اشنونا المجال المكاني  1ـ 5ـ  3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ألباب ألثانيألباب ألثاني
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 المشابهةالدراسات النظرية والدراسات  -2

 الدراسات النظرية  3ـ2

 االيقاع الحيوي 3ـ3ـ2

 مفهوم االيقاع الحيوي 3ـ3ـ3ـ2

 نشأة وتطور االيقاع الحيوي 2ـ3ـ3ـ2

 دورات االيقاع الحيوي1ـ3ـ3ـ2

 تقسيمات االيقاع الحيوي من حيث الزمن 3ـ3ـ3ـ2

 الساعة البيولوجية 5ـ3ـ3ـ2

 القيلولة 6ـ3ـ3ـ2

 الخواص )المعاقيين( 2ـ3ـ2

 االعاقة3ـ2ـ3ـ2

 اسباب االعاقة 2ـ2ـ3ـ2

 تصنيفات االعاقة 1ـ2ـ3ـ2

 رياضة  الخواص )المعاقين( 3ـ2ـ3ـ2
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 نبذة تاريخية عن رياضة الخواص )المعاقين( 5ـ2ـ3ـ2

 اهمية ممارسة الخواص لالنشطة الرياضية 6ـ2ـ3ـ2

 القدرات البدنية 1ـ3ـ2

 المؤشرات الوظيفية 3ـ3ـ2

 لمشابهةالدراسات السابقة وا 2ـ2

 دراسة هند محمد احمد ابراهيم فرحان              3ـ2ـ2

 دراسة منى عبد الستار هاشم2ـ2ـ2

 دراسة ياسين عمر محمد القصاب 1ـ2ـ2

 

 

 
 
 
 

 ـ الدراسات النظرية والدراسات المشابهة .2

 الدراسات النظرية . 1ـ2
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 اإليقاع الحيوي . 1ـ1ـ2

 :ـ  ((Biorhythmsمفهوم اإليقاع الحيوي  1ـ1ـ1ـ2

يقاعاتها الدورات نظام تعد  الفصول وتعاقب والنهار الليل تعاقب مثل الطبيعية واك
 او قريبا دوري بشكل المعروفة المذنبات ومرور والقمر الشمس إيقاع  كذل  األربعة
 وكذل  للقمر والخسوف للشمس الكسوف ظاهرة وحدوث األرضي كوكبنا عن بعيدا
 التي الطبيعية الظواهر من والعديد األرض حول المتعددة امشعاعات بعض تسرب
 . السنين آالف ومنذ بها امنسان يتدخل أن دون دورية بصورة حولنا تحدث
 حياتنا في الواضحة واميقاعات الدورات من تعد الطبيعية الظواهر هذه كل إن   
 حياته تتأثر حي ككائن وامنسان" أبينا آم شئنا ذل  لكل نتعرض كوننا البشر نحن
 مستوياتها بمختلف امنسان لجسم والعضوية الحيوية الوظائف ان الى بامضافة بها

يقاع معين لنظام تخضع  تعاقب الى والساعات والدقائق بالثواني يقاس ثابت توقيتي واك
" الحيوي االيقاع مسمى النظام هذا على ويطلق والسنوات والشهور واألسابيع األيام

(1) 

ومعناها الحياة  ورذم  Bioبايو إغريقيتين كلمتين من مركبة لفظة الحيوي اميقاع ان
Rhythm . ومعناها التكرار الدوري 

فاميقاع الحيوي : هو العلم الذي يدرس الدورات الحيوية المميزة لطبيعة جميع 
الكائنات الحية  وقد اثبت العلماء إن امنسان يتأقلم لتأثيرات اميقاع الحيوي اليومي 
واألسبوعي والشهري والسنوي ومتعدد السنوات للعوامل ألطبيعية إذ تتغير استجابات 

ة ألجهزة جسم امنسان وال يقتصر االيقاع الحيوي ( وظيفة فسيولوجي011حوالي)
على مجرد تغيرات في مستوم كفاءة أجهزة الجسم على مدار اليوم الكامل  بل يمتد 

                                                           

(
1

 . 602 ص 0991: الكويت  دار القلم    2التعلم الحركي والتدريب الرياضي   طمحمد عثمان ؛  )
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ليشمل فترات زمنية قد تطول أو تقصر ويشمل اميقاع الحيوي كافة تكوينات امنسان 
 (1) البيولوجية والنفسية واالجتماعية.

 وهناك تعاريف عديدة لإليقاع الحيوي نذكر منها :  

عرفه البيك بأنه"التغيرات الحيوية المنتظمة ذات المدى القريب والبعيد والتي يزداد 

خاللها او يقل النشاط البدني والعقلي واالنفعالي عند االنسان"
(2)

 . 

االيقاع الحيوي) يوسف دهب ومحمد جابر( "بأنه تلك وقد اتفق معه في تعريف 

التغيرات الحادثة في الحالة البدنية واالنفعالية والعقلية للفرد والتي ترتبط بمرحلة 

النشاط الحيوي وتغيرات الوسط الداخلي والخارجي المحيط به"
 (3) 

لحركة ( احمد االيقاع الحيوي بأنه "نظام تعاقب وتكرار وتوافق ا بسطوبسيوعرف) 
 (4) الوظيفية لعنسان"

بأنه" رد الفعل الحيوي المتكرر للدورات االنفعالية  (Kacy)العالم كاسي وعرفه 
والبدنية والعقلية والحدسية والتي تظهر لدم الكائن الحي نتيجة للمؤثرات البيئية 

 (5)المحيطة به ويأخذ شكاًل تموجيًا مستمرًا متصاًل"
(" عبارة عن التفاعالت المتبادلة والحاصلة في الستار هاشممنى عبد وتعرفه )      

 حياة االنسان من خالل اتصاله بالمحيط الخارجي والناتجة عن االيقاعات الفسيلوجية 
 (6)المتولدة داخل الجسم والمرتبطة بتنظيم افراز الهرمونات"

                                                           

: القاهرة , جامعة حلوان  اساسيات عامة في الصحة العامة والتربية الصحية للرياضيالهام اسماعيل محمد شلبي ؛   (1) 
 . 082  ص 2333  
 . 01مسكندرية  منشأة المعارف  صا: اميقاع الحيوي واآلنجاز الرياضي؛ علي البي  وصبري عمر  (2)
  9109منشأة المعارف باالسكندرية   ,  االسكندرية :  0يوي , جموسوعة االيقاع الح؛ يوسف دهب ومحمد جابر (3)

 .20ص
 . 161  ص 0999: القاهرة   دار الفكر العربي    اسس ونظريات التدريب الرياضيبسطويسي احمد ؛  (4)

(5)   Kacy G ; Biorhythms on WEB . http : / gulf . Vice . Ca / gkacy / apple Html . 1997 . P . 5 . 

عالقة االيقاع الحيوي بدورتيه البدنية والذهنية بأنجاز ركض المسافات القصيرة والمتوسطة في منى عبد الستارهاشم ؛  (6)
 . 8( ص 2332العراق   )اطروحة دكتوراه   كلية التربية الرياضية   جامعة بغداد , 
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" االيقاع الحيوي هو عبارة عن انعكاسات داخلية فسيولوجية  الباحثويعرفه 
للكائن الحي تحدث نتيجة تأثره بعوامل خارجية وتشمل الظروف الجوية والظواهر 

 الفلكية" .
 

 نشأة وتطور اإليقاع الحيوي : 2ـ1ـ1ـ2
ى ان بداية هذه النظرية كان منذ الحضارة المصرية القديمة  ثم بعد ذل  انتقلت ال

 الحضارة اليونانية , فالوثائق والصور الفرعونية هي تل  الشواهد على اكتشافهم
اميقاع الحيوي ثم نقل االغريق عن تل  الحضارة كثيرا من المعارف الفلكية والعلمية 
والطبية   وان كان ابو قراط ابو الطب اشار الى وجود ايام مناسبة وأيام غير مناسبة 

(الى ان نشاط االنسان 0291ـ0181االلماني فيلجم فليس) للعالج ,ثم توصل العالم
يخضع الى دورات حيوية متعددة االيام  اذ ادلى بوجهة نظر مفادها ان حالة 
االنسان البدنية والنفسية تخضع لدورتين مختلفتين تردد كل منهما ثالثة وعشرون 

جيرمان سفوبودا يوما وثمانية وعشرون يوما على ألتوالي وقد الحظ العالم النمساوي 
ان مرضاه يتعرضون لنوبات البرد واألزمات القلبية في دورات ترددها ثالثة وعشرون 

 وثمانية وعشرون يومًا وهذه الفترات تتكرر بانتظام .
وبعد فترة من الزمن اكتشف البروفسور فريدري  تلتشر دورة الثالثة والثالثين يومًا  

متحانات اذ اكتشف ان قدرة الطالب عن طريق دراسة اداء مئات الطالب في اال
 على االستيعاب ومستوم االداء في االمتحان يتغير كل ثالثة وثالثين  يومًا.

( فله الفضل ايضًا في لفت انتباه العالم عن طريق كتابه ) تومانأما العالم      
ويعد اول مرجع لنظرية االيقاع الحيوي   وجاءت )هل هذا يومك(الذي اطلق عليه

بينما كان  0291قصة تأليف هذا الكتاب من خالل حادث اصطدام قطارين في عام 
العالم في زيارة لمسقط رأسه وكان له صديق لدية فكرة عن نظرية االيقاع الحيوي اذ 
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ن من رجال عمل هذا الصديق منحنيات بيانية اليقاع اثنين من مهندسي القطار واثني
االطفاء الذين كانوا على متن القطار   فأكتشف بأن ثالثة منهم كانوا في ايامهم 
) الحرجة بينما كان الباقون في ادنى درجات المرحلة السلبية   كل ذل  لم يعير له

من االهمية الى ان وقع في السنة التالية حادث مماثل في امريكا مما دفعه تومان(
ه الى نظرية االيقاع الحيوي وبدأ بوضع رسومات بيانية الى االسترجاع بتفكير 

لمهندسين ورجال اطفاء في القطارين واشارت النتائج الى ان احد المهندسين كان في 
حالة هبوط للمرحلة السلبية اما احد رجال االطفاء فكان في ادنى درجات المرحلة 

ضل في انتشارها في هذه النظرية وكان له الف)تومان(السلبية   ومن هنا تعمق
 .(1)عالمياً 
وقد ازداد االهتمام بنظرية االيقاع الحيوي بسبب التقدم المضطرد  للحياة بشكل       

هائل وبالتأكيد فإن االيقاع الحيوي يرتبط بايقاع الحياة المعاصرة  لذا نشأت في 
معظم دول العالم مراكز بحثية تختص بدراسة االيقاع الحيوي الى درجة ان مجموع 

لماء الروس هو خمسون الف مقالة حتى ما نشر من مقاالت من قبل الع
 ( .0220عام)

وفي مجال الدراسات العلمية فقد بدأ االهتمام بدراسة االيقاع الحيوي         
( سنة ماضية   وخالل العشرين سنة االخيرة تم مناقشة مشاكل االيقاع 981منذ)

 .(2)الحيوي في اكثرمن ثالثة وثالثين مؤتمرًا دوليًا في معظم دول العالم
ومن خالل هذا التدرج الزمني الذي واكبه تطور االيقاع الحيوي يمكننا مالحظة     

 مدم اهمية االيقاع الحيوي ومدم تأثيره في حياتنا االجتماعية والصحية والنفسية .
 (  Biorhythm Cyclesدورات اإليقاع الحيوي)  3ـ  1ـ  1ـ  2

                                                           

 . 08ـ06, ص 0991,  المصدر السابق ؛يوسف دهب ومحمد جابر (1)
 . 090 ص 0997  ؛ المصدر السابقابو العال عبد الفتاح ومحمد صبحي حسانين (2)

 النظرية و الدراسات المرتبطة  الدراسات  –الباب ألثاني 
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 اساس على اعتمدوها والتي النظرية هذه رواد بحسب الحيوي اميقاع دورات قسمت
 (والحدسية والعقلية واالنفعالية البدنية)بالدورة متمثلة دورات اربع الى دراساتهم

 ثالثة ترددها ثالث لدورات والعقلي واالنفعالي البدني النشاط في يخضع االنسان ان"
 رابعة دورة" وهنال (  1)"التوالي يومًاعلى وثالثون وثالثة,  وعشرون وثمانية, وعشرون
 وطولها البديهية او الحدسية الدورة وهي مؤخراً  اكتشفت الثالثة للدورات اضيفت
 على تغييرها ونتائج مدتها خالل من تختلف الدورات هذه ان(2)"يوم وثالثون ثمانية

 الحيوي اميقاع حالة يبين الذي هو الدورات لتل  التغيرات مجموع فأن لذا, الرياضي
 الذي هو دورة لكل الزمني المدم في االختالف هذا ان.  معين يوم في للرياضي
 البدنية حاالتنا احسن في نكون قد ما يوم ففي, حياتنا في التنوع ويحقق التوازن يخلق
 لحاالتنا بالنسبة حرج وضع في كوننا مع, الذهنية حاالتنا اسوء في نحن بينما

 والحدسية والعاطفية واالنفعالية البدنية حاالتنا اسوء في نكون ال اننا اي.االنفعالية
 . معين يوم عند
 
 
 
 
 

 ـ:  (3) الحيوي االيقاع دورات ألنواع أخر تقسيم وهناك
 ( Primary  rhythm) االولية الحيوي اميقاع دورة

                                                           
(

1
)  Neubaver,A . C . & Freubenthaler ;II.Ultadian rhythms in cognitive performance :no 

evidence for a  1 .5 .h rhythm .Biological psychology ,1995 ,p24. 

(
2
) http : //www.geocities.com/Athens/Acropolis/8756/biotalk./html/what are 

biorhythms/2002,p11. 

 2338: الموصل ,دار ابن االثير للطباعة والنشر, 0مباديء تدريب علم نفس الرياضي  ط ;عكلة سليمان الحوري  (3)
 . 268ـ267,ص
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مدتها  اسم الدورة
 باليوم

 عالقتها بالمتغيرات

 Physical 32البدنية   
القوة البدنية والتوافق الحركي ومقاومة 

 المرض وااللم .

االنفعالية  
Emmotional 

32 
االبتكار واالستقرار العقلي والمزاج 

 العاطفي والحساسية العاطفية .

 Intellectual 22العقلية  
القابلية على التعلم والتفكير التحليلي 
واالستدعاء السريع للذاكرة واتخاذ 

 القرار والعمليات العقلية العليا .

 
 ( Secondary rhythm) الثانوية الحيوي االيقاع دورة

مدتها  اسم الدورة
 باليوم

 عالقتها بالمتغيرات

 الواعي والبداهةغريزة االدراك غير  Intution  22الحدسية 

 االبداع الفني والشعري Aesthetic 32الجمالية 

الحسية 
Awareness  

32 
 كل ما يتعلق بكفاءة الحواس واالدراك الحسي

 Spiritualالروحية 
32 

مشاعر العالقات مع االخرين ومشاعر 
 المعتقدات

 
 
 
 
 

 ( Complex rhythm) المركبة الحيوي االيقاع دورات
 عالقتها بالمتغيرات اسم الدورة

االتقانية 

Mastery 

 دورة مركبة من الدورة العقلية الدورة البدنية

 النظرية و الدراسات المرتبطة  الدراسات  –الباب ألثاني 
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الحكمة 

Wisdom 

 دورة مركبة من الدورة االنفعالية والدورة العقلية

العاطفية 

Passion 

 والدورة البدنيةدورة مركبة من الدورةاالنفعالية 

 
 تقسيمات االيقاع الحيوي من حيث الزمن : 4ـ1ـ1ـ2

 ـ  االيقاع الحيوي لعدة سنوات:
"هنا  العديد من الظواهر البيولوجية في الحياة تظهر كل عدة سنوات فمعدل النمو 
لدم األطفال يزداد اعتبارا من سن العشر سنوات بشكل إيقاعي واضح كل ثالث 

وللبنات كل سنيتين و تبين إن ظهور األمراض يأخذ شكال إيقاعيًا كل سنوات للذكور 
ثالث سنوات وأربع وسبع  عشرة سنة وتظهر اميقاعات الحيوية لعدة سنوات في 

."ان   اممكانيات (1)ظهور بعض األوبئة كل عدة سنوات مثل الكوليرا واألنفلونزا
قاعات الحيوية متعددة الخاصة بالمناعة الحيوية لعنسان هي من مظاهر امي

السنوات إال أن مواصفات هذه اميقاعات عند األشخاص يمكن أن تكون مختلفة فيما 
يتعلق بمدم تأرجح وتعداد الطفرات الواضحة. إن من الواجب األخذ بعين االعتبار 

 .(2)مراحل تطور النمو المختلفة إذ ستختلف بموجبها المراحل الرئيسة لعيقاع" 
                      

 ـ االيقاع الحيوي السنوي :
 تختلف حالة امنسان خالل السنة الواحدة ما بين االرتفاع واالنخفاض في شكل  

إيقاع حيوي ذي موجات كبيرة  ويتأثر اميقاع الحيوي لعنسان بتغيير فصول السنة  
االستثارة العضلية لدم البالغين واألطفال في الربيع وبداية الصيف وتنخفض إذ ترتفع 

بشكل واضح في الشتاء  ويتأثر التمثيل الغذائي بتغير فصول السنة  إذ يزيد محتوم 
                                                           

  . 019, ص 2303: بغداد   مطبعة الكلمة الطيبة    2التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيق , طيعرب خيون ؛  (1) 
 .017ـ016, ص 0991:  المصدر السابقعلي البي  وصبري عمر ؛   (2) 
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 8 - 1البروتين العام في الدم خالل الشتاء  ويقل في الصيف وان األطفال ما بين
ليصل إلى أقصى نشاطه في فصل  سنة يزداد لديهم نشاط الجهاز الهرموني

 .(1)الصيف
 ـ االيقاع الحيوي الشهري : 

ان االيقاع الحيوي الشهري بكون مرتبطا بدوران القمر حول االرض خالل شهر قمري 
,وتعد الدورة الشهرية عند االناث من اكثر المظاهر البيلوجية ارتباطا بالدورة الشهرية 

ت الحيوية أكثر التصاقا باميقاع الحيوي  إذ لاليقاع الحيوي . "وتعد نظرية الدورا
تفترض هذه النظرية إن امنسان خالل حياته يمر بثالث دورات إيقاعية حيوية تتكرر 
على مدم الحياة منذ يوم الميالد ,وعلى هذا األساس "فان حالة امنسان البدنية 

تتميز بالتذبذب ما واالنفعالية والعقلية ال تبقى على وتيرة واحدة طوال الوقت ولكنها 
بين االرتفاع واالنخفاض ويحدث ذل  على مستوم اليوم الكامل وعلى مستوم الشهر 

 . (2)أو ما يقارب الشهر" 
 ـ االيقاع الحيوي االسبوعي : 

الشهر  0/9دورة القمر حول األرض أو  0/9اميقاع الحيوي األسبوعي هو يمثل 
ل"يرجعون اميقاع الحيوي األسبوعي في القمري.إن الكثير من الباحثين في هذا المجا

المقام األول إلى الناحية االجتماعية  إذ يوضحون إن اميقاعات األسبوعية والقريبة 
من األسبوعية ال توجد في الطبيعة ولكنها خالل آالف السنين من حياة امنسان ذات 

ن على ذل  الشكل األسبوعي بخاصة فيما يتعلق بنظام العمل والراحة  وتعود امنسا
التوقيت وتعايش معه حتى انعكس ذل  بشكل إيجابي ملحوظ على النظم الداخلية 

 .(3)لعنسان"
                                                           

 . 103  ص 0997:  المصدر السابق ابو العال عبد الفتاح ومحمد صبحي حسانين ؛ (1)
 .  139 ص 0997: المصدر السابق؛ عبد الفتاح ومحمد صبحي حسانين  ابو العال (2)
 

  . 61ـ60,ص 0991:  ؛ المصدر السابقعلي البي  وصبري عمر  (3)
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 ـ االيقاع الحيوي اليومي :
كل المخلوقات بدًأ بأصغر مخلوق وحتى اكبر مخلوق تتبع نظام يومي من العمل 
والراحة  والنوم والنشاط  فبعض المخلوقات تنام بالليل وتعمل بالنهار مثل البالبل, 
والبعض االخر ينام بالنهار ويعمل بالليل مثل البوم , وهنا  بعض المخلوقات تتميز 

لعيقاع الحيوي دورًا كبيرًا في عمل اجهزتنا بنشاط مستمر مثل الحمام. اذ ان 
الداخلية الحيوية والذي يعكس تأثير  الظواهر الطبيعية مثل دوران االرض حول 
محورها ودورانها حول الشمس ودوران القمر حول االرض وكذل  يتأثر االيقاع 
الحيوي بفترات تغير نشاط الشمس,ان هذه الظواهر الطبيعية)الفلكية( تؤثر على 
جميع الكائنات الحية الموجودة على سطح االرض وان التغيرات في درجة الحرارة 
ودرجة الضوء واالشعاع وعملية المد والجزر   كل هذه العمليات لها ايقاع خاص بها 
وبدورها تؤثر على جميع الكائنات الحية وبالتالي يكون الجهزتنا الداخلية رد فعل 

ية الخارجية ) بااليقاع الخارجي ( ونتيجة لذل  مناسب وتسمى هذه التأثيرات الطبيع
نرم ان الكائنات الحية تكتسب هذا االيقاع وتتأقلم معه واثبت العلماء ان االيقاع 

( وظيفة فسيولوجية ألجهزة جسم االنسان وان لكل وظيفة 81اليومي يغير حوالي )
رة هنا الى ان ايقاع خاص بها وهوما يطلق عليه)باميقاع الداخلي(.والبد من االشا

تأثير االيقاع الخارجي يقتصر فقط على مدة ومدم نشاط االيقاع الداخلي لالجهزة 
 (1.) الحيوية وليس على طبيعتها وخصائصها

 ان الى(2)(Shaboshenkovaويشير يوسف دهب واخرون عن شابو شينكوفا)
 اذ( 0)بالشكل موضح وكما اليوم مدار على تتغير الفسيولوجية العمليات من الكثير

  الغذائي التمثيل عمليات تنخفض

                                                           

 . 09, ص 0991:  المصدر السابقيوسف دهب واخرون ؛  (1)
 .02, ص0991: المصدر السابقيوسف دهب واخرون ؛  (2)

 النظرية و الدراسات المرتبطة  الدراسات  –الباب ألثاني 

 النظرية و الدراسات المرتبطة  الدراسات  –الباب ألثاني 
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 (1شكل)

 ( ساعة كما تشير24التغيرات في الخصائص الفسيولوجية خالل )
 (1)) شابوشينكوفا(

للجهاز الدوري والعمل الوظيفي للجهاز التنفسي ودرجة حرارة الجسم والعمل الوظيفي 
لياًل , 

وتزداد نهارًا .وان عمليات الهدم اي استهال  الطاقة تقع بصفة اساسية خالل النهار, 
وعمليات البناء اي مرحلة تركيب  وبناء الجسم والطاقة تقع خالل ساعات الليل . 

ية على االيقاع الحيوي اليومي فكل ما يرتبط وتعتبر االضاءة من المؤثرات االساس
بالتتابع  للضوء والظالم يكون له تأثير على االيقاع الحيوي للفرد لما يرتبط بالضوء 
من عمل وما يرتبط بالظالم من راحة ونوم , اذ نتعرض في هذا المجال الى بعض 

                                                           

 .02, ص0991: المصدر السابقيوسف دهب واخرون ؛  (1)
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مية المختلفة مظاهر االختالف في مستوم بعض القدرات البدنية خالل التوقيتات اليو 
["ان مستوم كل من القوة والسرعة Zemkin N.Fواكد ذل  )علي البي ( عن زيمكن]

واهم العوامل المسببة  –والتحمل يتغير خالل الفترات اليومية اما االعلى او ألسفل 
لهذا التأرجح يرجع الى تغير يقظة الجهاز العصبي المركزي والعوامل الخاصة بحالته 

تبط بشكل مباشر مع االوقات اليومية المختلفة ومواصفات النظام الوظيفية والتي تر 
   (1)اليومي لالنسان".

ويتفق كل من )يعرب خيون وزيكمن ومحمد صبحي حسانين( في هذا اذ يقولون 
تختلف الكفاءة البدنية على مدار اليوم الواحد , فهي غالبًا ما تكون مرتفعة في المدة 

الثانية ظهرًا, ومن الساعة الرابعة حتى السادسة مساًء , من العاشرة صباحًا حتى 
وتهبط الكفاية البدنية في مدة الظهيرة من الساعة الثانية عشر حتى الثانية ظهرًا , 

  ( 3(.)2)وتهبط كذل  في المساء".
ويرم )يوسف دهب (ان االيقاع الحيوي يختلف من شخص الى اخرمن حيث العمل 

( ان 9خالل االربع والعشرين ساعة اذ يظهر من الشكل ) والراحة او النوم والنشاط
منحنى القدرة يتغير خالل اليوم الواحد بين االرتفاع واالنخفاض اذ يرتفع خالل 
ساعات الصباح ويبلن اعال مستوياته من التاسعة صباحًا الى الواحدة ظهرًا ثم يبدأ 

رتفع مرة اخرم من الساعة باالنخفاض ما بين الساعة الثانية الى الرابعة عصرًا ثم ي
 الرابعة الى الثامنة مساًء .

                                                           

 . 11,ص 0991 : السابقالمصدر علي البي  ,صبري عمر؛  (1) 
 . 070ـ  073, ص 2303: المصدر السابق يعرب خيون ؛ (2) 

 . 130,ص 0997:  المصدر السابق؛ عبد الفتاح ومحمد صبحي حسانين  ابو العال (3) 
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 (1)(2شكل)

 منحنى ايقاع القدرة على العمل خالل اليوم
اذ إن اميقاع ال ينطبق على جميع األفراد فليس كل الناس من طراز واحد 

الفرد أكثر نشاطًا خالل النصف األول من اليوم  إن لكن من األفضل أن يكون 
الواقع يشير إلى وجود أشخاص أكثر نشاطًا في الصباح وآخرين عكس ذل  منهم 
أكثر نشاطًا في المساء  لذل  فمن الممكن تصنيفهم إلى نوعين من األنماط أحدهما 

 نهاري واألخر ليلي.
العمل الذي يقوم به الفرد  "إن ارتباط نمط اميقاع الحيوي يكون بحسب طبيعة

 إذ أن معظم أصحاب النمط النهاري من العمال في حين كان معظم أصحاب
  (2)النمط الليلي من أصحاب األعمال الذهنية". 
 
 
 

 (3)ويقسم االيقاع الحيوي اليومي الى:

                                                           
(

1
 .00، ص 0991:  المصدر السابقيوسف دهب و اخرون؛  (

2
 .070،ص 2303:  ؛ المصدر السابق( يعرب خيون(

 . 131ـ  130, ص 0997 المصدر السابق :عبد الفتاح ابو العال ومحمد صبحي حسانيين ؛  (3)

 النظرية و الدراسات المرتبطة  الدراسات  –الباب ألثاني 
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إن األفراد أصحاب هذا النمط أكثر بطأ وهو األضعف في  النمط الليلي:-أ
االستجابة لالستشارة  ويتميزون بالهدوء بطبيعتهم  وترتفع درجة الحرارة لدم هؤالء 

 األفراد تدريجيا في حالة المرض  وان شفاءهم من المرض يأخذ وقتا طويال.
ويتميزون بسرعة وقوة التكيف مع الظروف الخارجية  وهم دائما  النمط النهاري:-ب

يكتشفون األفكار الجديدة  ومحبون للعمل وبذل الجهد ويواجهون الحاالت المرضية 
بسرعة وقوه وترتفع وتنخفض درجة حرارتهم بسرعة  ويستجيبون كذل  بصورة سريعة 

أقصى إنتاجية لهم لكل المثيرات  ولديهم سرعة استشفاء عالية ويمكن تحقيق 
صباحا  وهم أكثر حساسية للتغيرات الجوية وأكثر عرضة لعصابة بأمراض الجهاز 

 الدوري والروماتزم.
وهؤالء األفراد ليس لديهم نمط معين لعيقاع الحيوي وهم  النمط المتباين:-ج

يتميزون بزيادة الموجات النشطة على مدار اليوم دون التقيد باميقاع الصباحي 
 سائي.والم

 ( : Biological clockالساعة البيولوجية  ) 5ـ1ـ1ـ2
الحظ االنسان منذ القدم ان الكائن الحي يخضع لتوقيتات زمنية معينة ترتبط بها 
الكثير من وظائفه البيولوجية اذ ان جميع هذه الوظائف التعمل على وتيرة واحدة 

يكون مرتبط بحلقات  وانما تكون على شكل متذبذب بين االرتفاع واالنخفاض وهذا
زمنية قد تطول او تقصر, فاوقات النوم واليقظة تكون شبه ثابتة, الشعور بالجوع 
عندما يحين وقت الطعام, انخفاض درجة الحرارة ليال وارتفاعها نهارا, من يكون 

 المسئول عن تنظيمها ؟
اليد او الحائط هي ادوات استخدمها االنسان لمعرفة الوقت وتنظيم حياته, ان ساعة 

ولكن نجد ان هنا  ساعة اخرم اقدم بكثير من كل الساعات انها قديمة بقدم الزمن 

 النظرية و الدراسات المرتبطة  الدراسات  –الباب ألثاني 
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وقدم وجود االنسان انها الساعة البيولوجية, وهي ساعة تدق في جميع الكائنات الحية 
 ة .وتحدد بدقة عجيبة دورات الكائنات الحي

:هي عبارة عن ايقاع دوري معين يسير عليه الجسم في افرازاته  "فالساعة البيولوجية
او نشاطه او احيانًا في الطباع والتصرفات فيما يعرف بااليقاع الحيوي اليومي  اي 
انه يتبع النظام نفسه كل يوم فيكون في اعاله اول النهار واقله في أخر الليل او 

علق هذا بالنوم واليقظة فقط بل ايضا بمستوم نشاط العكس بدون تغير وال يت
ويمكن تعريفها الساعة البيولوجية"هي الساعة التي (1)العمليات الحيوية في الجسم"

 .(2)تتولى توجيه االيقاع الدوري والتصميم الزمني بشكل ثابت ومنسق"
لوجية في ولقد تمكن الباحثون عبر دراسة تقومية واسعة من تأكيد انظمة الساعة البيو 

الجسم اذ الحضو ان التغيرات المتعاقبة اثناء اليوم تخضع وتنتظم لدم االالف من 
االشخاص في مناطق جغرافية شتى من العالم وفق اليوم الشمسي,اي ما يحسب 
باعتبار الشروق والغروب الشمسي وهو ما يسير الجسم عليه والحظ الباحثون ان 

نظام بدرجة اقل من تل  التي تتبعها اجسام المدن المكتظة تخضع اجسامهم لهذا ال
من يقطنون المناطق الريفية او الغير مزدحمة بالسكان من حولهم في مدم التعرض 

  (3)الشمسي للضوء
 
 

 ـ أليات عمل الساعة البيولوجية 
بالمخ وتعرف )بالنواة( وتقع فوق تقاطع تقع الساعة في منطقة السرير البصري 

 وهي(  (Suprachiasmatic Nucleus  SCNالعصب البصري االيمن مع االيسر

                                                           

Forum/newreply.php?do=newreple&p=44578<2007. http://www.saudiinfocu.com/AR/ (1) 
www.ssanet/firas/Arabic/page=showdet88.2006.(Internet). (2) 
www.balagh.com/esteraha/0+0rzzqv.htm/2005.(3) 
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 في الهام دورها من وبالرغم  الهيبوثاالمس داخل توجد المميزة الخاليا من مجموعة
 اذ,  الزمن تسجيل اليات من جزء مجرد انها إال الحيوية الجسم ايقاعات في التحكم
 مثل الصماء والغدد العصبي الجهاز من كثيرة اجزاء العملية هذه في تشار 

 تستقبل اذ( , 3) بالشكل وكماموضح النخامية والغدة الصنوبرية والغدة الهيبوثاالمسو
 الهيبوثاالمسي المسار طريق عن وتنقلها الضوء العين شبكية

 
 (1)(3شكل )

 أليات عمل الساعة البيولوجية
 الى ويرسلها ويفسرها اليوم طوال الشبكية من الضوء باستقبال يقوم اذ(SCNالى) 

,  الواردة للرسالة استجابة الميالتونين هرمون بإفراز  تقوم والتي الصنوبرية الغدة
 يقوم, الضوء اختفاء عند نشاطه يزيد اذ النهار بضوء الميالتونين افراز ويتأثر
 والتي الهرمونية العصبية االستجابة بتنبيه الميالتونين هرمون استقبال بعد( SCN)ال

                                                           

 .002, ص2330:القاهرة: دار الفكر العربي , 0فسيولوجيا التدريب الرياضي ,طابوالعال عبد الفتاح ؛ (1)
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 والظالم النور دورة فان االساس هذا وعلى. (1) الجسم اجهزة من كثير على تؤثر
 اذ, الحية الكائنات جسم في الحيوية العمليات جميع مسار تُقوم االرض سطح على

 وجود من بد ال بل,  طويلة لمدة بانتظام بمفردها البيولوجية الساعة تعمل ان اليمكن
 ومن. الخر حين من ساعتنا عليها نظبط مرجعية كساعة( والظالم النور) الدورة تل 
 ايقاع توافق لتنظيم ضرورياً  يوم كل معدودة لدقائق ولو النهار لضوء التعرض يعد ثم

 .  حولنا من الطبيعة ايقاع مع الجسم
 (  Jet –LAGالج ـ الجيت ظاهرة)اليومي الحيوي االيقاع اختالل ـ 

 المرتبطة الزمنية المناطق عابراً  اخر الى مكان من بسرعة االنسان ينتقل عندما
 ايقاعها في تتبع تبقى جسمه اجهزة جميع فأن االرضية الكرة على الطول بخطوط
 حرارة ودرجة والطعام واليقظة النوم مواعيد حيث من االصلي لبلده المحلي التوقيت
 الذي التغير ظاهرة وهي"الج ـ الجيت ظاهرة عليه يطلق ما وهذا( 2.) يرهاغو  الجسم
 وظائفه ايقاع تغير الجسم اليستطيع اذ( 3)".وسريعة قصيرة زمنية فترة في يحدث
 حتى اطول زمنية فترة العملية هذه تتطلب اذ نفسه الشخص انتقال بسرعة الحيوية

 (4).الفرد اليه وصل الذي للبلد المحلي للتوقيت وفقا البيولوجية الساعة ظبط يتم
 وقد زمنية منطقة او طول خط كل عبور مقابل واحد يوم معدل الى الجسم ويحتاج
 في تتفاوت البيولوجية الجسم انشطة أن على وامريكا وفرنسا هولندا في العلماء اجمع
 القلب ضربات,  الحرارة فدرجة)الخارجية المؤثرات مع واالنسجام التكيف سرعة

 مع يتأقلم لكي يوماً (احدعشر ـ اربعة)من حوالي تأخذ(والتنفسي الدوري الجهاز نشاط,
 حالتها الى تعود لكي يوماً  وعشرين خمسة الى فتحتاج الكليتين اما, الجديد التوقيت

                                                           

 . 070ـ072, ص2330, المصدر السابقابو العال عبد الفتاح ؛  (1)
 .070,ص2330, المصدر السابق ابو العال عبد الفتاح ؛ (2)
 .28,ص0991,المصدر السابق؛ يوسف دهب  (3)
 .070,ص2330, المصدر السابق؛ ابو العال عبد الفتاح  (4)
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 معظم تعود لكي كافية السفر بعد يوماً  عشر اربعة مدة فأن العموم وعلى, الطبيعية
   (1).الطبيعية حالتها الى الجسم اجهزة

 القيلولة : 6ـ1ـ1ـ2

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

(2)الفرقان ﴾(99)مُّْسَتَقرًّا َوَأْحَسُن َمِقياًل َأْصَحاُب اْلَجنَِّة َيْوَمِئٍذ َخْيٌر ﴿
 

(3) االعراف ﴾(9)َوَكم مِّن َقْرَيٍة َأْهَلْكَناَها َفَجاءَها َبْأُسَنا َبَياًتا َأْو ُهْم َقآِئُلونَ ﴿
 

القيلولة هي وقفة قصيرة في مسيرة الحياة اليومية ومحطة عابرة في صلب زحمتها 
 االنسان الى السكينة واالسترخاء .وصخبها وهي فترة يخلد فيها 

والقيلولة في لسان العرب"هي النوم في الظهيرة والقائلة الظهيرة يقال اتانا عند القائلة 
 (4)وقيلولٌة وَمِقيال فهو قائٌل وقوٌم َقيٌل".

ولنومة القيلولة اثار ايجابية في حياة االنسان فقد نشر الدكتور)حسان شمسي باشا( 
"ان القيلولة لمدة من عشرة الى اربعين دقيقة ليس 9119نفسية عام في مجلة العلوم ال

اكثر تكسب الجسم راحة كافية وتخفف من مستوم هرمونات التوتر المرتفعة نتيجة 
النشاط البدني والذهني الذي بذله االنسان في بداية أليوم ويرم العلماء ان النوم لفترة 

  (5)قدراته على التفكير والتركيز". قصيرة يريح ذهن االنسان وعضالته ويعيد شحن
ويؤكد ذل  الدكتور)عبد المحسن(على ان القيلولة تساعد على شحن بطارية االنسان 

حة تامة للذهن وكافة عضالت الجسم  والجهاز النفسية والفسيولوجية وتحقق را
وقد اقيمت الكثير من الدراسات من قبل الكثير من العلماء والمفكرين (6)الحركي.

                                                           

  .03,ص0991, ؛ المصدر السابقيوسف دهب واخرون (1)
  القران الكريم (2)
 ( القران الكريم3)
 .160,ص0980,الكويت,دار الرسالة, مختار الصحاحمحمد بن ابي بكر الرازي ؛  (4)

http://www.islam4u.com/almojib-show.php?rid=618,p1. (5) 
 html,p4 10177-a-http://forum.sydast.com/f27 (6) 
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للتعرف على تاثير القيلولة على نشاط االنسان ومن هذه الدراسات دراسة)ماثيو 
يس ووكر(وهو استاذ مساعد في جامعة كليفورنيا اذ توصل ان النوم في الظهيرة ل

فقط يوفر راحة للجسم بل اضاف قائال"ان قدرة الدماغ على استيعاب المعلومات 
ليست مستقرة فيمكننا تشبيه الدماغ بقطعة اسفنج مغمورة بالمياه كلما استمر التزود 

  (1)بالمعلومات طوال اليوم".
 ـ لماذا القيلولة ؟ 

وهذا يعتمد على مستوم ان الطاقة الحيوية لجسم االنسان تختلف خالل اليوم الواحد 
كفاءة ويقظة الخاليا العصبية التي تختلف وتتغير كثيرا خالل االوقات اليومية اذ 

.أذ (2)ترتفع وتنخفض من جراء التأثيرات المختلفة للوسط الداخلي والظروف الخارجية
اثبتت دراسات اكاديمية على ان الطاقة الحيوية للجسم تصل الى ادنى مستوياتها 

ل اليوم الواحد في الساعة الثانية بعد الظهر والثانية بعد منتصف الليل مرتين خال
وان هذا ليس معناه ان االرتفاع واالنخفاض يكون بصورة مفاجئة انما يحدث تبادل 

ان هبوط مستوم االداء في فترة ما بعد  (3)بين االرتفاع واالنخفاض بشكل تدريجي.
ولة وقد اظهرت الدراسات ان االشخاص الظهر قد يفسر سبب اللجوء الى نومة القيل

يستغرقون بالنوم اكثر سرعة في دقيقتين اثناء منتصف وفي منتصف مابعد الظهر 
وهنا  اوقات على مدار اليوم يكون فيها االستغراق في النوم صعبًا جدًا.وعلى ذل  
فان فترات النوم اليمكن  مقاومتها وان الحاجة الى النوم والتحكم في توقيته له 

   ( 4)مضامين هامة بالنسبة للجداول الزمنية .
 الخواص )المعاقين ( .  2ـ  1ـ  2
 االعاقة :  1ـ2ـ1ـ2

                                                           

http;//crossfitg8.com/categorg /nutrition,p4.(1) 
 16ـ10,ص0991, المصدر السابقعلي البي  وصبري عمر؛  (1)

http://ar.wikipidia .org/wiki,p1. (1) 

 .200ـ239,ص0999, المصدر السابقالهام اسماعيل محمد شلبي؛ (4) 
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االعاقة هي ظاهرة موجودة في كل المجتمعات ويمكن رؤية االشخاص       
المعاقين في مختلف البلدان ولكن نسبة تواجدهم وانتشارهم وانواع العوق وموقف 

 المجتمع منها تختلف باختالف الظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية .
,بمعنى حزمه وحبسه ومنه ان لفظة االعاقة مشتقة من الفعل عاق  يعوق  عوقًا 

 التعوق واالعتياق  : اي المنع واالشتغال عن الهدف , و ان التعويق هو تثبيط
 (1)الناس عن عمل الخير , وعاقه عن الشيء اي حبسه وعطله.

  مصطلح حاليا ويستخدم,  Handicappedوان الترجمة االنكليزية لكلمة معاق هي

disabiled   أي غير القادر,وهي حالة من الضرر او العجز البدني او الحسي او
العقلي  ويطلق هذا المصطلح على من تعوقه قدراته الخاصة عن النمو السوي إاّل 

 بمساعدة خاصة . 
تعني"عدم قدرة الشخص على تأدية عمل يستطيع غيره من الناس تأديته  واإلعاقة

الشخص على القيام بما هو متوقع منه في ويصبح العجز اعاقة عندما يحد من قدرة 
 (2)مرحلة معينة".

 
واالعاقة تعني"هي حالة من العجز تمنع الشخص المصاب من استخدام جانب او 

 ( 3)اكثرمن قدراته الجسمية او العقلية"
أن"المعوقين هم األفراد الذين ال يستطيعون ( )محمد كمال السمنودي و عرفها

 (1)المشاركة فى نشاطات الحياة اليومية بطريقة طبيعية".
                                                           

دراسة فاعلية كل من االرشاد الفردي والجماعي في تعديل مفهوم الذات لدم عينة  ;محمد عبد المقصود علي محمد  (1) 
(  0991من المراهقين المصابين بشلل االطفال . )اطروحة دكتوراة غير منشورة , كلية التربية الرياضية و جامعة طنطا , 

 . 01, ص
 0998:القاهرة ,دار الفكر العربي , 0لمعاقين ,طالتربية الرياضية والترويح ل حلمي ابراهيم وليلى السيد فرحات ؛ (2)

 . 00,ص
: عمان , الدار العلمية الدولية  0كرة السلة على الكراسي المتحركة لمتحدي االعاقة ,طمروان عبد المجيد ابراهيم ؛ (3)

 . 00,ص 2332للنشر ,
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وتطلق كلمة المعوقين على"اولئ  االفراد الذين لديهم عجز او نقص  في الناحية 
 (2)الفسيولوجية"

وهنا  تعريف أخر يتصف بالشمولية وهو"المعاق هو كل من يعاني من نقص 
يعيقه عن العمل كليًا او جزئيًا وعن ممارسة السلو  العادي في المجتمع ,او دائم 

عن احداهما فقط,سواء اكان النقص في القدرة العقلية او النفسية او الحسية او 
 (3)الجسدية , وسواء اكان خلقيًا او مكتسبًا".

 اسباب االعاقة : 2ـ2ـ1ـ2
األهمية, إذ تشير ان البحث عن أسباب امعاقة يعد أمرًا في غاية 

امحصائيات التي قدمتها المصادر الدولية ذات العالقة الى أن ما يزيد على 
%من هؤالء يعيشون في  11خمسمائة مليون من سكان األرض معاقون وأن حوالي

الدول النامية . فنسبة حدوث امعاقة بأشكالها المختلفة  في ضوء التقارير التي 
%(من مجموع السكان في  01ية و دولية تزيد على)تقدمها منظمات محلية و إقليم
 (4)% في الدول النامية. 08الدول المتقدمة وقد تصل الى

ّن أسباب االعاقة متعددة و لها تأثير كبير في قدرات الفرد و إمكانياته  واك
لممارسة حياته موازنة باألفراد األسوياء , و هذه االسباب قد تكون وراثية أي وهو 
جنين عن طريق الناقالت للصفات الوراثية)الجينات(الموجودة في كروموسومات 

هذه االمراض بالتوارث من األجداد  الخلية أو نتيجة الضطرابات وراثية و تنتقل
واآلباء من جيل الى جيل   مثل أمراض السكر و أمراض القلب و البكم و الصم و 

                                                                                                                                                                      

  . 017,ص 2330,,المنصورة ,مطبعة الفرسان الترويح واوقات الفراغ  ؛ محمد كمال السمنودي (1)
,  0998:القاهرة , دار الفكر العربي ,رعاية الطفل المعاق طبيًا ونفسيًا واجتماعيًا احمد السيد يونس وعبد الحميد ؛ (2)

 . 09ص
 . 02وص 2332,المصدر السابق ؛ مروان عبد المجيد ابراهيم  (3)

 

 Detection and intervention in : ) Kysela , G.M.&Mofo,Early handicapping conditions 5(

110-.Mental Retardation,32,1987,p5countries developing 
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بعض االمراض في سن متأخر و تعد العوامل الوراثية أقل تأثيرًا في االعاقة من 
العوامل البيئية أو المكتسبة التي ترجع الى تعرض الفرد للحوادث و االمراض و التي 
تؤدي الى نقص في قدراتة كالحوادث بأنواعها سواء في المنزل أو الطريق أو 
بالسيارات أو السقوط من ارتفاعات   كحوادث المنشآت و المصانع  و االصابات 
باألمراض كشلل االطفال و االمراض المعدية المزمنة و غيرها مما يؤدي الى 

مار و اعاقات لالفراد , اصابات تؤثر في االعصاب. و الحروب وما تسببه من د
كذل  االصابات الرياضية التي لها دور كبير في اعاقة الرياضيين و يحدث العدد 
االكبر من االصابات نتيجة للصدمة التي تحدث في أثناء سقوط الالعب على 
االرض أو بفعل االحتكا  بالخصم و على سبيل المثال المالكمة   والهوكي   و كرة 

فوق االجهزة مثل الجمباز   إذ تزداد االصابات الرياضية في القدم   أو السقوط 
االلعاب الجماعية التي تحتاج الى جهد عنيف و تتطلب االحتكا  بالخصم عليها 

 . (1)في االلعاب الفردية 
 
 
 
 
 

 تصنيفات االعاقة :   3ـ2ـ1ـ2
 (2)يصنف العلماء انواع االعاقة الى ثالثة انواع : 

  -ـ اإلعاقة الحسية : 
                                                           

 
صابات المالعب , طزينب عبد الحميد العالم ؛  - (0) م ,  0996: القاهرة , دار الفكر العربي ,  10التدلي  الرياضي واك

 .09ص 
 
   –  261, ص 0997لكويت ,مطبعة الفجر الكويتية , :ا 0الثقافة الصحية,طمرزوق يوسف وبهيجة إسماعيل ؛  - (0)

269  . 
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وهي عبارة عن االضطربات العضوية التي تحدث للحواس نتيجة             
االمراض والحوادث والظروف البيئية والوراثية لالنسان , وتؤثر في عدم قيام بعض 

 فون . الحواس بوظيفتها مثال ذل  الصم والبكم والمكفو 
  -ـ اإلعاقة العقلية : 

وتعني عدم القدرة على ممارسة السلو  العادي في المجتمع نتيجة انخفاض    
المستوم الوظيفي العقلي وهو مايؤدي الى قصور في النضج او التعلم او التكيف 
مع المجتمع مثل االمراض العقلية والنفسية بانواعها المتعددة او نقص في اعضاء 

التخلف العقلي والضعف العقلي والذين تقل نسبة ذكائهم عن سبعين  المخ .وهنا 
 درجة .

  -ـ االعاقة الجسمية : 
وهي االصابة الجسدية الدائمة التي تؤثر في ممارسة الفرد لحياتة الطبيعية        

والتي يستطيع االشخاص العاديون تأديتها وهو مايؤثر في مستوم ادائهم بدرجات 
او  –متفاوتة , وهذه امعاقة تصيب الجهاز الحركي البدني كالبتر او الشلل وغيرهما 

وقد يكون عجزًا كليًا  –زة الداخلية كالقلب والرئتين عجز بيولوجي له تأثير في االجه
او جزئيًا  له صفة الدوام . ويمكن تصنيف المعاقين جسميًا الى مجموعات متباينة 

 : 1حسب نوع العجز وكاالتي
 لديهم األطراف نمو توقف من بهم ويقصد:  تكوينية باضطرابات المصابون 

 . األداء على وقدرتها وظائفها على امضطرابات هذه أثرت أو
وهم المصابون في جهازهم العصبي مما المصابون بشلل األطفال :  

 يؤدي إلى شلل بعض أجزاء الجسم وبخاصة األطراف العليا والسفلى .

                                                           

 . 031: القاهرة ,مكتب زهراء الشرق ,ص  سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة ؛عبد الرحمن سيد سليمان  (1)
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  اعصاب تلف نتيجة يحدث عصبي اضطراب وهو:المخي بالشلل المصابون 
 ًً  كثيرا أن من الرغم على,  الذهني بالتخلف ًً  مصحوبا يكون ما ًً  وغالبا    المخ
 بأنفسهم العناية بأمكانهم يكون قد و,  عادي بذكاء يتمتعون قد به المصابين من

 . امقتصادية الكفاية مستوم إلى والوصول

, العمل وأصابات الطبيعية والكوارث والحروب الحوادث بسبب حركياً  المعاقون 
 القدرة إلى وافتقارهم,  أطرافهم من أكثر أو طرف فقد من يعانون قد وهؤالء
 عجز بسبب,  ًً  اختياريا الجسم أعضاء من مجموعة أو عضو تحري  على

 بسبب أو,  األنسجة بعض فقد بسبب أو,  الحركة عن المصاب العضو
 . الدموية الدورة تواجهها قد التي الصعوبات

 . الخواص رياضة 4ـ1ـ1ـ2
 من بها يستهان ال شريحة يمس ألنه, انساني رياضي موضوع على تركز وهي

 عليها تحصل ال ربما ولكن,  الحقوق من  مجموعة لها فئة والمعاقون. المجتمع
 او, االصحاء على مقتصرا يعد لم امر النه,احدها الرياضة حق ولعل. جميعا

 اشد فهي,  ضرورية لالصحاء كانت إذا الرياضة انّ  فالحقيقة. فحسب االسوياء
 فحسب االصحاء جسم في ليس السليم الجسم في السليم العقل والن,للمعاقين  ضرورة
 المجتمعات في ويتفاعل يتحر  ان يستطيع رياضيا جسمه كان اذا المعوق فحتى
 .  وجيدة فاعلة بطريقة
  الخاصة األنشطة تحوير"أنها على(Jeanpyfer)فيعرفها المعوقين رياضة أما      
 ومقنع وناجح أمين بشكل المشاركة من المعوقين لتمكين التقليدية الرياضية بالتربية
 ( Jeanpyfer, 1989, 5")المعوقين وحاجات اهتمامات إلى استناداً 
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 تعني فانها االخر وللبعض,للبعض الترويح تعني منها,  وجوه عدة وللرياضة
 على المحافظة مع بدني نشاط مجرد تعني اخرم ومرةً ,والشهرة للمجد الممكن الطريق
 . الرشيق والمنظر الجيدة الجسمانية الهيأة بوضع االحتفاظ او للزيادة الئقاً  البقاء
 ممارستها كان اذا خاصة واالصالة باالستمرارية شعور يعطي الرياضة ممارسة ان

  الناس لمعظم متوافرة الرياضية الفعاليات وان. فريق او مجموعة ضمن
 مسالة وهذه المعاقين لالشخاص متوافرة تكون ان يجب فاّنها العالم في االسوياء

 (1). 0238 االول كانون في 3993اعالنها في المتحدة االمم عنها اعلنت و حق
 لالصحاء اهميتها يفوق وبنحو للمعاقين قصوم اهمية ذات الرياضة ممارسة وُتعد
 لالصحاء بالنسبة اهدافها تماثل للمعوقين الرياضة اهداف فان العموم وجه وعلى

 (2). وتأهيلية واجتماعية ونفسية بدنية عالجية اهداف ذات كونها عن فضالً 
 
  
  الرياضية لألنشطة الخواص ممارسة اهمية 5ـ2ـ1ـ2

 وممارستها الرياضية األنشطة أهمية ومدم األساسية الجوانب أهم تلخيص يمكن    
 (3) -:يأتي بما للخواص

 . ومرونة وتحمل قوة من المثلى البدنية اللياقة عنصر تنمية -0
 بطريقة  والوقوع االتجاهات  وتغير الجري في المتمثلة األساسية المهارات تنمية ـ 9

 الحياة أساسيات تشكل فهي للمعوق بالنسبة مهمة مهارات  وكلها واالتزان صحية
 . النفس على اعتماده درجة من وتزيد اليومية

                                                           
 . 023م , ص0993.)ترجمة ( فريق كونه . بغداد : مطابع التعليم العالي ,  الرياضة للمعوقين: . ادري فير مير ؛  (0)
 . 20, ص  2331القاهرة , دار الفكر العربي ,   : رياضة المعاقين االسس الطبية والرياضية. اسامة رياض :  (2)

3
 .09,ص 0991: االسكندرية , مركز الدلتا للطباعة ,  الرياضة والصحة؛ عادل علي حسين  ((
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 على تساعده سوف المختلفة التي الرياضية لألنشطة الحركية المهارات تنمية ـ 3
 عن والبعد بالنقص الشعور من وتقلل بنجاح  والرياضات األلعاب المهارات اداء

 . اآلخرين

 في التحر  سهولة على يساعد مما المحيط الفراغ في الجسم بوضع امحساس ـ 9
 التوافق ودرجة الحركية  الحاسة ترقية على ش  بال يعتمد امحساس هذا.البيئة

 . والمساحة بالعمق امحساس وزيادة العصبي  العضلي
 تنمية على التركيز مع وحدودها إعاقته لطبيعة الكامل الفهم الخواص إكساب ـ 8

 اذ من واقعية أكثر يكون ان على يساعده سوف مما الكامنة قدرته واكتشاف إمكاناته
 . الجسمانية قدراته طبيعة

 يمكن اذ عقليا المتخلفين مع وخاصة   األكاديمي العلمي التحصيل في المساعدة ـ 1
 وامشكال  األرقام استعمال طريق عن مثال الحساب في التحصيل قدرات تزداد ان
 . المختلفة اللعب وقواعد واألسماء األلوان تعلم طريق عن اللغة في تزداد وان
 مع واالندماج باألمان والشعور الثقة وزرع واالجتماعي  النفسي الجانب تعزيز ـ 3

   الجماعية الرياضية األنشطة ممارسة إثناء رسمية غير مجموعات في األصدقاء
 . االجتماعية للعالقات أفضل نمو على يساعد سوف فهذا
 من واحترامهم العاهات ذوم قبول عن الذات الناتج واحترام بالنفس الثقة زيادة ـ 1

 .اللعب في بزمالئهم واالحتكا  الجماعية األلعاب ممارسة خالل جماعتهم أفراد
 

 : البدنية القدرات 3ـ1ـ2
 : القصوى القوة 1ـ3ـ1ـ2
 الرياضية االنشطة من كبير لعدد االساسية البدنية القدرات أحد القصوم القوة تمثل
 والمصارعة والجمباز القوم والعاب االثقال مثل مقاومات على التغلب تتطلب التي

 محمد تعريف منها القصوة للقوة كثيرة تعاريف وتوجد.  الرياضية االلعاب من وغيرها
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 مقاومة على التغلب على العصبي العضلي الجهاز قدرة بأنها("هارة) عن نقالً  عثمان
 (.1)"مقاومة أقصى الى تصل جداً  عالية
 يمكن قوة اعلى او أقصى"بأنها القصوم القوة(الالمي حسين اهلل عبد)ويعَرف  

 هي او العضلي االنقباض خالل من انتاجها معينة عضلية لمجموعة او للعضلة
 وهنا  (2)".ارادي انقباض حالة في انتاجها العصبي الجهاز يستطيع قوة اقصى
 من انتاجها العضلية المجموعة او للعضلة يمكن قوة اقصى" أنها على أيضاً  تعريف
 العصبي الجهازين قدرة" بأنها( ألجبالي)عَرفها و (3)".االرادي االنقباض خالل

 (4)".إرادي انقباض أقصى خالل القوة من معدل أعلى إنتاج على العضلي
 اقصى خالل من قوة اكبرة انتاج على الرياضي الفرد قدرة بانها الباحث ويعرفها
 .  عالية خارجية مقاومة على للتغلب ارادي عضلي انقباض

 
 
 
 
 : بالسرعة المميزة القوة 2ـ3ـ1ـ2
 الفردية الرياضية االنشطة في المهمة البدنية المتطلبات من بالسرعة المميزة القوة تعد

 أداء على قادراً  يكون بالسرعة المميزة بالقوة يتمتع الذي فالالعب,  والجماعية
 العضلية القوة من مركب وهي, "  ممكن وقت أقل في المتتالية السريعة الحركات

                                                           

,   0993الكويت   دار القلم للنشر والتوزيع     : موسوعة ألعاب القوم ـ تكني  ـ تدريب ـ تعليم ـ تحكيممحمد عثمان ؛  (1)
 . 031ص 

  008 ص 2303: النجف االشرف  دار الضياء للطباعة والتصميم   0ط، التدريب الرياضيعبد اهلل حسين الالمي ؛ (2)
  . 98 ص 2339جامعة ديالى    المطبعة المركزية  : التدريب الرياضينوال مهدي العبيدي واخرون ؛  (3)
,  2333للنشر ,جامعة حاوان ,  .G.M.S:, مصر , دار  0التدريب الرياضي ـ النظرية والتطبيق طعويس الجبالي ؛  (4)

 . 063ص
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 يمتاز الذي هو عالية بمقدرة يمتاز الذي الفرد أن اً وطبيعي( القوة x السرعة) والسرعة
 والسرعة القوة تكامل من عالية ودرجة السرعة من كبيرة بدرجة كبيرة  عضلية بقوة
                                            (2)".واألعصاب العضالت هما أساسيان عامالن بالسرعة المميزة القوة ويحدد(1).معاً 

 والذي العضلية للقوة السريع المظهر"  بأنها( واخرون العبيدي نوال) وتعرفها       
 في العضلة مقدرة: ايضا وتعرف. واحدة حركة في والقوة السرعة من كال يدمج
 وذكر (3)".العضلية االنقباضات سرعة من عالية درجة تتطلب مقاومات على التغلب

 على التغلب في العضلي العصبي الجهاز قدرة"أنَّها( شرود)عن( البصير عبد عادل)
 الفرد كفاءة بأنها("الخالق عبد عصام) وعرفها(4)".عالية انقباضية بسرعة مقاومات

  "مرتفعة حركية وسرعة عالية تزايدية عجلة في مختلفة مقاومات على التغلب في
 بسرعة مقاومة على للتسلط العضالت قابلية بأنها" (حسين حسن قاسم) وعرفها
 .(5)"عالية انقباض

 مع بالتوافق العصبية االجهزة قدرة هي بالسرعة المميزة القوة أن الباحث ويرى 
 . مختلفة مقاومات على للتغلب كافية قوة توليد على العضالت

 : القوة تحمل 3ـ3ـ1ـ2
 تحقيق في كبيرة عالقة لها والتي الضرورية البدنية القدرات من القوة تحمل ان

 زمنية ولفترة مجهود الى تحتاج التي الرياضية االلعاب من للكثير العالية المستويات
 ماهي القوة تحمل فان وعليه والمطاولة القوة من خليطاً  القوة تحمل وتعد, نسبياً  طويلة

                                                           

 .039 ص0991دار المعارف  جامعة امسكندرية   :تطبيقات –التدريب الرياضي نظريات عصام عبد الخالق   (1)
دار الفكر للطباعة  : االردن0الشاملة في األلعاب والفعاليات والعلوم الرياضية  طالموسوعة الرياضية والبدنية ، قاسم حسن حسين (2)

 . 617  ص 0998والنشر والتوزيع  
 .98  ص 2339: المصدر السابق ؛العبيدي واخرون نوال(3)
  0999للنشر  القاهرة  مركز الكتاب التدريب الرياضي والتكامل بين النظرية والتطبيق: عادل عبد البصير علي؛ (4)

 .98ص
 . 000ص 0998: عمان   دار الفكر اللطباعة والنشر   تعلم قواعد اللياقة البدنية قاسم حسن حسين ؛  (5)
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 تسليط وبالتالي طويلة لفترات مقاومات ضد القوة اخراج في االستمرار على القدرة"اال
 (1)".التنفسي الجهاز بكفاءة ارتباطه مع العضلي الجهاز على العبء
 التخصص اصحاب من الكثير عرفها اذ القوة تحمل تعاريف بعض ذكر يمكن وهنا
 ضد العمل العضلة مقدرة" بأنها( جاسم ابراهيم ليث)عرفها اذ الرياضي المجال في

 في الفرد كفاءة هو او,  التعب حلول دون طويلة زمنية ولفترة خارجية مقاومة
(  ابراهيم مفتي)  عرفها وقد   (2)"  المتواصل المجهود اثناء التعب على التغلب
 و  (3)" طويلة لفترة مقاومات امام القوة اخراج في االستمرار على المقدرة"  بأنها

 مقاومات وجود مستمرمع جهد بذل في الفرد مقدرة" بانها( احمد بسطويسي) وعرفها
  (4)" ممكنة فترة الطول المعنية العضلية المجموعة على
 الفرد تحمل على القدرة بانها القوة تحمل الباحث عرف فقد تقدم ما ضوء وفي

  مقاومات ضد نسبياً  طويلة زمنية لفترات المستمر العضلي المجهود الرياضي
 . وبفاعلية مختلفة

 
 
 الوظيفية المؤشرات 4ـ1ـ2
 :  الجسم حرارة درجة 1ـ4ـ1ـ2

 درجة تختلف إذ(33.9 – 31.1) بحدود الطبيعية امنسان حرارة درجة تبلن
 عمليات سرعة بسبب األطفال عند عالية فهي والجنس العمر باختالف الجسم حرارة
 هي وكذل  األيض عمليات بطء بسبب والمسنين الشيوخ عند ومنخفضة األيض

                                                           

 . 028,ص 0998: القاهرة , دار الفكرالعربي , التدريب الرياضي الحديث تخطيط وتطبيق وقياسمفتي ابراهيم احمد ؛ (1)
 , 2303  المطبعة المركزية , جامعة ديالى  ديالى:  التدريب الرياضي اساسيات المنهجية؛  ليث ابراهيم جاسم الغريري  (2)

 .19ص
 
 . 028, ص  0998:   ؛ المصدر السابقمفتي ابراهيم حماد  (3)
 . 007, ص 0999: القاهرة ,دار الفكر العربي ,  اسس وتدريب رياضي؛ بسطويسي احمد  (4) 
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 وحجم الدم حجم زيادة بسبب وذل  النساء عند عليه هي عما الذكور عند أعلى
 . القلبي الناتج

 
 (1): التالية الطرق احدم طريق عن ويفقدها الحرارة الجسم يكتسب

 .    Convection الحمل ـ 1
 .   Conductionالتوصيل ـ 2
 .   Radiation االشعاع ـ 3
 .  Evaparation التبيخير ـ 4
 :  (2)وتقسم الكائنات الحية إلى نوعين بحسب درجة حرارتهما وهي  

( وهي الكائنات التي     wwoorrmm  bbllooooddeedd  aanniimmaallss)  . الكائنات ذوات الدم الدافئ 1
 ال تتغير درجة حرارتها تبعًا لتغيرات البيئة وتبقى ثابتة تقريبًا . 

( وهي الكائنات التي      CCoolldd    BBllooooddeedd  AAnniimmaallss)  الكائنات ذوات الدم البارد.  2
 تتغير درجة حرارتها تبعًا لتغيرات المحيطة أو البيئة  . 

إذ ينتمي امنسان إلى النوع األول إذ أن درجة حرارته تبقى ثابتة وطبيعية  
عض األحيان تقريبا في الوضع الطبيعي للجسم أو ضمن حدود ضيقة من ذل  في ب

يحتفظ امنسان وكل اللبائن و الطيور بمعدالت حرارية ثابتة ال تتغير إال ضمن 
حدود ضيقة بالرغم من تغير كميات الحرارة المولدة في أجسامنا تحت الظروف 
وبالرغم من التعرض من درجات الحرارة في المحيط لذا فإنها سميت حيوانات 

 متجانسة الحرارة .
ان الحرارة من العوامل التي تؤثر في قوة االنقباض العضلي اذ ان كلما زادت  

درجة حرارة الجسم تؤدي الى زيادة في سرعة التغيرات الكيميائية التي تنتج الطاقة 
                                                           

 . 027, ص 2333:االسس الفسيلوجيا للتدريبات الرياضية هاشم الكيالني ؛ (1)
 . 028, ص 0981دار النضال للطباعة    : 2الطب الرياضي   ج إبراهيم البصري    (2)
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االنقباضة وبالتالي تؤدي الى زيادة في قوة سرعة االنقباض العضلي ونقص في زمن 
العضلية و ان ارتفاع درجة حرارة الجسم يؤدي الى التقليل من لزوجة أي مركب 
عضوي ويعمل على زيادة عمليات التبخير التي تؤدي الى التخلص من الفضالت 

  (1)التي تنتج اثناء عملية انتاج الطاقة .
درس العديد من العلماء والباحثين كيفية الوصول إلى أفضل قياس لدرجة  

حرارة الجسم والتي تشمل درجة حرارة الجسم بشكل عام   درجة حرارة الجسم الداخلية 
  والجلد . إذ يمكن قياس درجة حرارة الجسم الداخلية في أماكن مختلفة من الجسم 

  (2)ومنها المخرج وداخل المريء  وتحت امبط  والفم  وداخل األذن .
 )النبض(:معدل ضربات القلب  2ـ4ـ1ـ2
نبضة(في الدقيقة  31-11عدد نبض القلب في امنسان العادي حوالي)يبلن  

وهنا  عوامل أخرم تؤثر في سرعة نبض القلب مثل الجنس والسن اذ تكون سرعة 
نبض القلب لدم السيدات اسرع من الرجال , ونجد ان الطفل المولود حديثًا سرعة 

نبضة/دقيقة(لدم 31)في الدقيقة ثم تقل تدريجيًا حتى تصل إلى  نبضة( 098قلبه)
نبضة/دقيقة(كذل  تتأثر 11البالغين ثم تزداد في سن الشيخوخة وقد تصل إلى )

بوضع الجسم فعند االستلقاء تكون سرعة القلب اقل منها عند الجلوس أو الوقوف 
كذل  تتأثر بدرجات الحرارة فتزداد بالتعرض لبيئة ذات حرارة مرتفعة كذل  بالياقة 

ا اقل عند الرياضيين فضاًل عن ان معدل النبض من أهم البدنية للجسم فنجده
 .(3)العوامل لتنظيم حجم الدفع القلبي

والنبض كلمة التينية تشير الى ارتطام موجة الدم التي يضخها القلب في الضربة  

                                                           

 . 029,ص 2333, المصدر السابق؛ هاشم الكيالني  (1)
 evaporative  Calculating body heat strong andRoberts , Robert . A . Robergis , Scotto . -(2)

2004 , p ( 654 ) –, in book exercise physiology , mosby . U.S.A  heat loss during exercises 

(  3222)القاهرة  دار الفكر العربي  :  فسيولوجيا التدريب الرياضي ؛ن عالوي وابو العال احمد عبد الفتاحسمحمد ح (3)
 .332ص
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 .(1) الواحدة باالوعية الدموية المحيطية 
يعد معدل ضربات القلب من المؤشرات التي تعتمد عليها في الفحوص الطبية   

واالختبارات و يعد احد المقاييس المهمة التي يمكن مالحظتها بسهولة كمؤشر 
للتغيرات الوظيفية التي تحدث للرياضي اثناء الجهد البدني او االنتظام بالتدريب  

تفرزه الغدة الكظرية يسمى ابنفرين  وهنا  هرمون يؤثر مباشرة في عضلة القلب
ويسبب هذا الهرمون زيادة معدل ضربات القلب وزيادة قوة النبض وهنا  مواد 
كيميائية تسمى نور ابنفرين تفرز عند نهايات العصب السمبثاوي ولها تأثير هرمون 
االبنفرين على القلب ولذل  فان أي اشارة للعصب السمبثاوي تؤدي إلى افراز هذه 

 .(2)دة وبعد ذل  إلى زيادة معدل نبض القلبالما
 ضغط الدم  : 3ـ4ـ1ـ2

يعد الضغط الدموي من المؤشرات الفسلجية سواء في عالم الرياضة او كونه مؤشرًا له 
عالقة وطيدة بمهام القلب والدورة الدموية   فمن المعروف ان عملية ايصال الدم الى 
االنسجة والخاليا البعيدة عن القلب وحركة الدم في داخل االوعية ال يمكن ان تتم 

موي هو الضغط الواقع على جدار االوعية الدموية بدون ضغط كاٍف. فالضغط الد
والذي يعتمد بالدرجة االولى على مقاومة االوعية لسريان الدم وعلى مقدار حجم 
الدفعة القلبية   و يعد عاكسًا هامًا لحالة الجهاز الدوري   ويوضح عمل القلب 

بت   أي . فمن المعروف ان ضغط الدم داخل الشرايين غير ثا(3)وحيوية االوعية 
انه يتذبذب بين االرتفاع واالنخفاض   وذل  يرجع الى االنقباض واالنبساط في 
عضالت البطين االيسر   فضغط الدم اثناء االنقباض يدعى بالضغط االنقباضي) 

                                                           

الموسوعة العربية للدراسات والنشر  بيروت  لبنان   :0واالوعية الدموية. طامراض القلب عبد المنعم مصطفى:  (1)
 .7  ص0989

 .238ص  8822ت  الكويت  جامعة الكوي:  اساسيات عامة في علم الفسيولوجيا ؛رشدي فتوح عبد الفتاح (2)

 بغداد جامعة, والنشر للطباعة الحكمة دار: الرياضي المجال في وتطبيقاتها مبادئها الفسيلوجيا ؛ حسين حسن قاسم(3)

 003ص, 0993,
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ملم / ز(  ويسمى  091العالي(ويبلن مقداره في االنسان العادي وقت الراحة) 
ي)الواطئ( وهو في االنسان الطبيعي اثناء الضغط اثناء االنبساط بالضغط االنبساط

ملم / ز(والفرق بين الضغط االنقباضي واالنبساطي هو بحدود )  11الراحة يبلن) 
 . (1)ملم / ز ( 31-91

اذ يتغير  ويالحظ ان ضغط الدم يكون اقل من المعدالت الطبيعية لدم الرياضيين  
بصورة كبيرة تحت تأثير المجهود العضلي   وهذا التغير ناتج عن كمية الدم المدفوع 

.ويمكن قياس الضغط الدموي ( 2)بالدقيقة لتغطية الحاجة المتزايدة الى االوكسجين 
 :(3) بعدة طرائق منها

وتعتمد هذه الطريقة على عمل جرح :Direct Methodـ الطريقة المباشرة  1
دخال  أنبوبة دقيقة تشبه القطارة في الشريان مباشرة بواسطة أجهزة خاصة. واك

باستخدام جهاز قياس ضغط  :Indirect Methodـ الطريقة غير المباشرة  2
وهو جهاز سهل الستخدام والمستعمل بشكل  Sphygmomanometerالدم 

 . ءواسع من قبل األطبا
 
 
 
 الدراسات السابقة والمشابهة : 2ـ2
 (4) 1991دراسة هند محمد احمد ابراهيم فرحان    1ـ2ـ2

                                                           

 . 269, ص 0991: القاهرة ,دار الفكر العربي , فسيلوجيا الرياضةبهاء الدين سالمة ؛ (1)
: الكويت , منشورات ذات السالسل  0االختبارات والقياسات الفسيلوجية في المجال الرياضي ,طكاظم جابر امير ؛  (2)
 . 266, ص 0999,
 . 13, ص 0989:بيت الحكمة ,جامعة بغداد , ؛ فسيلوجيا الحيوانيوسف محمد عرب واخرون  (3)
هند محمد احمد ابراهيم فرحان ؛ مستوى االداء الرياضي وعالقته بنمط االيقاع الحيوي للطالبات المتقدمات الختبار  (4)

تمر العلمي الدولي "الرياضة المصرية العربية نحو المؤالقدرات الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات بالزقازيق .)في 
 ( 0998.القاهرة :مطابع جامعة حلوان ,0998ابريل  0ـ0افاق العالمية" جامعة حلوان 
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 الختبار المتقدمات للطالبات الحيوي االيقاع بنمط وعالقته الرياضي االداء مستوى[
 ]بالزقازيق للبنات الرياضية التربية بكلية الرياضية القدرات
 : البحث أهداف

 التربية لكلية المتقدمات الطالبات من البحث لعينة الحيوي اميقاع نمط تحديد ـ0
 . بالزقازيق للبنات الرياضية

 اختبارات أداء مستويات في الحيوي اميقاع مجموعات بين الفروق على التعرف ـ9
 . المهاري البدني األداء
 : البحث منهج

 اختيارهن تم طالبة 311 على العينة واشتملت الوصفي المنهج الباحثة استخدمت
 . طالبة 311 أصل من العشوائية بالطريقة

 : يأتي ما الى الدراسة توصلت وقد
 غير ثم الصباحي النمط شيوعاً  اكثرها فكان الحيوي اميقاع أنماط بين تباين يوجد ـ0

 . المسائي ثم المنتظم
 غير النمط مجموعتي عن الصباحي الحيوي االيقاع نمط ذات المجموعة تميز ـ9

 . البدنية اللياقة عناصر بعض في والمسائي المنتظم
 
 
 
 (1) 2005 هاشم الستار عبد منى دراسة 2ـ2ـ2
  ) الفرديةوالفرقية االلعاب بعض لرياضي اليومي الحيوي االيقاع نمط دراسة) 

                                                           
(

1
في وقائع المؤتمر دراسة نمط االيقاع الحيوي اليومي لرياضي بعض االلعاب الفردية والفرقية )منى عبد الستار هاشم ؛  (

 ( 2331.بغداد, 2331مايس  1ـ1عشر لكليات واقسام التربية الرياضية في العراق ,جامعة بغداد , العلمي القطري الرابع
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  البحث اهداف 
 وفق والفرقية الفردية االلعاب العبي لدم اليومي الحيوي االيقاع نمط على التعرف ـ0

 . المعدل(  Ostberg) مقياس
  .الفردية االلعاب العبي لدم اليومي الحيوي االيقاع نمط في الفروق على التعرف ـ9
  .الفرقية االلعاب العبي لدم اليومي الحيوي االيقاع نمط في الفروق على ـالتعرف3
 : البحث منهج 

 على العينة واشتملت,  المسحية الدراسات باسلوب الوصفي المنهج الباحثة استخدمت
 . العمدية بالطريقة العينة اختيار تم وقد والفردية الفرقية االلعاب يمثلون رياضي011
 : مايأتي الى الباحث توصل وقد
 . منتظم غير بنمط تميزت الفرقية االلعاب بعض ان ـ0
 البيولوجية لدوراتهم تأقلم لحدوث ذل  يرجع المنتظم غير النمط ذات الرياضين ان
 . اليوم خالل الفعال النشاط على بالقدرة يميزهم مما
 
 
 
 
 (1). 2002 القصاب محمد عمر ياسين دراسة 3ـ2ـ2
 المتفق وغير المتفق والمسائي الصباحي اإليقاع نمط وفق الذهني التدريب تأثير [

 السليمانية أندية لناشئي السلة بكرة األساسية والمهارات العقلية القدرات بعض في
 ] سنة 11 – 15 بأعمار

                                                           

تأثير التدريب الذهني وفق نمط اميقاع الصباحي والمسائي المتفق وغير المتفق في  ياسين عمر محمد القصاب ؛ (1)
اطروحة دكتوراة .) سنة 06 – 01السليمانية بأعمار بعض القدرات العقلية والمهارات األساسية بكرة السلة لناشئي أندية 

 ( 2337.كلية التربية الرياضية ,جامعة السليمانية ,
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 البحث أهداف 

إعداد منهج للتدريب الذهني وتطبيقه وفق نمط اميقاع الحيوي اليومي  -7
 – 08)الصباحي والمسائي( المتفق وغير المتفق مع اميقاع للناشئين بأعمار 

 سنة بكرة السلة.  01

الكشف عن تأثير التدريب الذهني في فترتي الصباحية والمسائية المتفق وغير  -7
تدريب مع نمط اميقاع الحيوي اليومي في المتفق وفق وقت تطبيق وحدات ال

حركي(  –القدرات العقلية )االنتباه   زمن رد الفعل   امدرا  الحس 
والمهارات األساسية )الطبطبة   التهديف    المتابعة   خطوات الدفاع( بكرة 

 السلة. 

مقارنة آلثر التدريب الذهني بين فترتي الصباحية والمسائية المتفق وغير  -3
 فق لنمط اميقاع الحيوي اليومي في متغيرات قيد البحث. المت

الكشف عن الفروق بين مجاميع البحث األربع في االختبارات البعدية  -4
 للمتغيرات المبحوثة )العقلية و المهارية( تبعًا الختالف نمط اميقاع الحيوي 

 ليومي لهم. ا
 
 

  منهج البحث :  
استخدم الباحث المنهج التجريبي بتصميم أربع مجموعات تجريبية وفقًا لنوع نمط 

 اميقاع الحيوي المتفق وغير المتفق للمقارنة , واشتملت العينة على سبعة وثالثين
 والبالن عددهوتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية من مجتمع االصل  رياضي

(20.) 
 : وقد توصل الباحث الى ما يأتي 

 النظرية و الدراسات المرتبطة  الدراسات  –الباب ألثاني 



68 
 

أن منهج التدريب الذهني المتفق مع نمط اميقاع الحيوي)الصباحي والمسائي(  -0
 له تأثير ايجابي في تطوير جميع القدرات العقلية. 

 تطوير اذ من اكبر فاعلية المسائي الحيوي اميقاع مع المتفق للتدريب إن -9
 . المسائي الحيوي اميقاع مع المتفق غير التدريب مع قياساً  العقلية القدرات

 تطوير اذ من اكبر فاعلية الصباحي الحيوي اميقاع مع المتفق للتدريب إن 0
 . الصباحي الحيوي اميقاع مع المتفق غير التدريب مع قياساً  األساسية المهارات

 :والمرتبطة السابقة الدراسات مناقشة
 استخدام اذ من الحالية والدراسة احمد محمد هند دراسة بين  واالختالف التشابه أوجه
 المنهج الباحثة استخدمت و الحيوي االيقاع نمط لقياس( Ostberg) المقياس نفس

 ايضاً  الوصفي المنهج اعتمدت الحالية الدراسة بينما المسحية الدراسة باسلوب الوصفي
 التي البيئة في أختلفت و(   مقارنة دراسة) المتبادلة العالقات دراسة باسلوب ولكن
 في للقبول المتقدمات الطالبات اشتملت والتي السابقة الدراسة بحث عينة فيها طبقت
 اعتمدت اذ العينة اختيار طريقة عن فضال  حلوان جامعة/ الرياضية التربية كلية

 التي الحالية الدراسة بخالف البحث عينة أختيار في العشوائية الطريقة السابقة الدراسة
 فئة  حركياً  المعاقين الرياضيين تمثل والتي العينة اختيار في العمدية الطريقة أعتمدة

 .ديالى محافظة في المتقدمين
 اذ من الحالية والدراسة هاشم الستار عبد منى دراسة بين  واالختالف التشابه أوجه

 الباحثة استخدمت و الحيوي االيقاع نمط لقياس( Ostberg) المقياس نفس استخدام
 المنهج اعتمدت الحالية الدراسة بينما المسحية الدراسة باسلوب الوصفي المنهج
 اعتمدت و(   مقارنة دراسة) المتبادلة العالقات دراسة باسلوب ولكن ايضاً  الوصفي
 011 على اشتملت والتي البحث عينة اختيار في العمدية الطريقة السابقة الدراسة
 الطريقة  الحالية الدراسة اعتمدت و والفرقية الفردي االلعاب بعض يمثلون رياضي

 النظرية و الدراسات المرتبطة  الدراسات  –الباب ألثاني 
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 يمثلون حركياً  معاق رياضي عشرون شملت التي العينة اختيار في ايضا العمدية
 . والفرقية الفردية االلعاب بعض

 
 من الحالية والدراسة القصاب محمد عمر ياسين دراسة بين  واالختالف التشابه أوجه
 الباحث اعتمد اذ الحيوي االيقاع نمط لقياس( Ostberg) المقياس نفس استخدام اذ

 و تجريبية مجاميع اربع الى( Ostberg) مقياس على باالعتماد العينة تقسيم
  الوصفي المنهج اعتمدت الحالية الدراسة بينما  التجريبي المنهج الباحث استخدم
 اختيار طريقة في أختلفت و(   مقارنة دراسة) المتبادلة العالقات دراسة باسلوب
 التي البحث عينة أختيار في العشوائية الطريقة السابقة الدراسة اعتمدت اذ العينة

 التي الحالية الدراسة بخالف  سنة 01 ـ 08 من بعمر رياضي 33على اشتملت
 من رياضي عشرون على اشتملت والتي العينة اختيار في العمدية الطريقة أعتمدة

 ديالى محافظة في المتقدمين فئة  حركياً  المعاقين الرياضيين
 
 
 
 

 

 الباب الثالث
 الميدانية   إجراءاته ـ  منهجية البحث و 1

 منهج البحث 1ـ  3

 مجتمع البحث وعينته  2ـ  3

 المستخدمة في البحث .األجهزة واألدوات  3ـ  3
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 وسائل جمع البيانات )ادوات البحث (: 4ـ3

 ( لتحديد النمطOstbergمقياس اوسبيرج ) 1ـ4ـ3

 تحديد اهم القدرات البدنية . 2ـ4ـ3

 اختبارات القدرات البدنية . 3ـ4ـ3

 اختبار المؤشرات الوظيفية 4ـ4ـ3

 استمارة جمع وتفريغ البيانات . 1ـ4ـ3

 د .فريق عمل مساع 6ـ4ـ3

 المصادر العربية واالجنبية 7ـ4ـ3

 شبكة المعلومات الدولية االنترنت  1ـ4ـ3

 التجربة االستطالعية 1ـ3

 التجربة الرئيسة  6ـ3

 االساليب االحصائية 7ـ3

  الميدانية واجراءاته البحث منهج ـ1

  البحث منهج 3ـ 1

( المقارنة دراسات)المتبادلة العالقات دراسة بأسلوب الوصفي المنهج الباحث استخدم
 التي العوامل الكتشاف المختلفة الظواهر بين مقارنات اجراء" طريق عن وتتم

 . البحث مشكلة وطبيعة الدراسة هذه لمالئمة( 1)  معيناً  حدثا تصاحب

                                                           
:المطبعة  دليل البحاث لكتابة االبحاث في التربية الرياضيةنوري ابراهيم الشوك ورافع صالح فتحي الكبيسي ؛  (1)

 . 17,ص 2331المركزية ,جامعة ديالى ,
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 : وعينته البحث مجتمع 2 ـ 1

 والبالن المتقدمين فئة ديالى محافظة في المعاقين بالرياضيين البحث مجتمع تحدد
 العمدية بالطريقة البحث مجتمع من البحث عينة اختيار تم اذ رياضياً  اربعون عددهم
 االطراف وشلل السفلى االطراف بتر) حركياً  معاقاً  رياضياً  عشرون عددهم والبالن
 الى العينة قسمت وقد البحث مجتمع من% ( 13) نسبة تمثل وهي( السفلى

 وعشرة الفردية االلعاب بعض يمثلون رياضيين عشرة مجموعة كل تضم مجموعتين
 ( 0) الجدول في موضح وكما الفرقية االلعاب بعض يمثلون

 (3) الجدول
يبين انواع النشاط )الفرقي والفردي ( وعدد الالعبين لكل فعالية ونسبة العينة من 

 مجتمع البحث

قوس  اثقال نوع اللعبة
 سهم

تنس 
 ارضي

الكرة  مبارزة سباحة رماية
 الطائرة

كرة 
 السلة

عدد 
 الالعبين

3 2 2 1 1 1 6 4 

مجتمع 

 البحث
5 1 1 5 2 5 9 5 

النسبة 
 المئوية

68
% 

66% 66% 28% 28% 28% 66% 18% 

 . البحث في المستخدمة واألدوات االجهزة 1 ـ 1
 : يلي وكما واالدوات االجهزة من مجموعة الباحث استخدم

  MDF نــوع ســماعة) علــى شــملت وقــد الوظيفيــة المؤشــرات لقيــاس طبيــة اجهــزة  ـــ 
ــــان  جهــــاز قيــــاس الظغــــط نــــوع  صــــنع المــــاني عــــدد  Ristarصــــنع امريكــــي عــــدد اثن

 اثنان محرار طبي صنع سيرالنكي عدد اثنان (.
 ( .PC261ساعات ايقاف عدد اثنان نوع )  ـ
 . اثنان عدد صافرة  ـ
 ( زنة عشرين كيلو غرام عدد اثنان .Bar) حديدي بار ـ 
 اقراص حديدية بأوزان مختلفة . ـ 
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 ( خاصة للمعوقين عدد اثنان. Benchمسطبة )  ـ
 وسائل جمع البيانات )ادوات البحث (: 3ـ  1

 عديدة وهي :ولقد استعان الباحث بادوات 
 .اليومي الحيوي االيقاع نمط لتحديد(   0stbergـ استمارة مقياس )

 .  البدنية القدرات اهم تحديد ـ
 .البدنية االختبارات ـ
 . الوظيفية االختبارات ـ
 . البيانات وتفريغ جمع استمارة ـ
 .() مساعد عمل فريق ـ
 .واالجنبية العربية المصادر ـ
 (.Internet) الدولية المعلومات شبكة ـ
 ().( لتحديد نمط االيقاع الحيوي اليومي  Ostberg) مقياس استمارة ـ

, ويســتخدم هــذا المقيــاس مــن stipanovوقــام بتعديلــه  ostberg" اعــد هــذا االختبــار 
اجـــل تحديـــد انمـــاط االفـــراد وهـــو اختبـــار يســـتهدف تحديـــد نوعيـــة االيقـــاع الحيـــوي لـــدم 

تحديـــد انمــــاط الرياضــــيين الخــــواص, وقـــد تــــم تطبيــــق هــــذا ,وذلــــ  مــــن اجــــل (1)االفـــراد"
 .()المقياس على البيئة العراقية

ويتكــون المقيــاس مــن ثالثــة وعشــرين ســؤااًل ولكــل ســؤال عــدة بــدائل تتــراوح مــن اربعــة  
الى خمسة, ولكل بديل درجة خاصـة بـه وعـن طريـق جمـع هـذه الـدرجات يمكـن تحديـد 
نمط االيقاع الحيوي اليومي للرياضي, وقد تم توزيع استمارة المقياس على جميـع افـراد 

والقاعـــــات الخاصـــــة بتـــــدريبهم   فـــــي المالعـــــبالعينـــــة وخـــــالل فتـــــرة تـــــدريب الالعبـــــين 
وبواسطة فريق عمل مساعد وقد تم شرح فقرات المقيـاس وكيفيـة االجابـة علـى االسـئلة 

                                                           
 ( ) ( 1ملحق) 

() ( 1ملحق رقم. ) 

 . 126, ص0997، المصدر السابقابو العال عبد الفتاح ,محمد صبحي حسانين : ( (1
( )  تم استخدام المقياس من قبل الباحث  )منى عبد الستار هاشم؛دراسة نمط االيقاع الحيوي اليومي لرياضي بعض

ثير التدريب الذهني وفق نمط اإليقاع الصباحي تأوالباحث ياسين عمر محمد القصاب  )2331االلعاب الفردية والفرقية( 

والمسائي المتفق وغير المتفق في بعض القدرات العقلية والمهارات األساسية بكرة السلة لناشئي أندية السليمانية بأعمار 
 . 2337] سنة 06 – 01
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ومـــن ثـــم الطلـــب مـــن كـــل رياضـــي قـــراءة المقيـــاس بشـــكل جيـــد ثـــم االجابـــة عـــن جميـــع 
االســئلة والبــالن عــددها ثالثــة وعشــرون ســؤااَل وذلــ   باختيــار احــدم االجابــات  لكـــل 

   .ال مع التأكيد على ضرورة ان تتميز االجابة بالصدقسؤ 

 مواصفات المقياس: 

 الفرد لدم الحيوي اميقاع( نمط) نوعية تحديد  :المقياس من الهدف . 
 ( 1 – 1)  سـوال كـل وفـي  سؤااًل  وعشرين ثالثة من يتكون :المقياس وصف

 .  المالئمة البدائل احد المختبر يختار  بدائل 

 مــــن عــــدد علــــى المقيــــاس تناولــــت التــــي المصــــادر اتفقــــت :المقيــــاس شــــروط 
 :وهي مراعاتها المجيب على يستوجب التي الشروط

 على المجيب قراءة األسئلة جيدًا قبل امجابة عن أي سؤال. -
 يستوجب امجابة عن جميع األسئلة.  -

 يجب امجابة عن األسئلة تبعًا لترتيب ورودها في االختبار.  -

يجب أال تؤثر بامجابة على األسئلة  عند امجابة عن كل سؤال -
 األخرم. 

توجـــد عــدة إجابــات مقترحـــة عــن كــل ســؤال   يجــب اختيــار إحــدم  -
 امجابات المقترحة فقط. 

 يجب على المجيب أن  يجيب على األسئلة بمنتهى الصدق.  -

  مجمـــوع ضـــوء علـــى( المجمـــوع) النهائيـــة القيمـــة حســـاب يـــتم :التســـجيل 
 كمــا.  الفــرد إيقــاع نمــط تصــف التــي المعــايير ضــوء علــى ويصــنف  أمجابــات

 (.  2الجدول ) في موضح هو

 (2الجدول )
 يبين مستويات درجات المقياس ونوعية نمط اإليقاع الحيوي اليومي

 نوعية نمط اإليقاع الحيوي اليومي مستويات درجات المقياس

 درجة 12أكثر من 
 درجة 11 – 77من 
 درجة 76 – 11من 

 يتميز بالنمط الصباحي المطلق
 يتميز بالنمط الصباحي بدرجة ضعيفة

 نمط غير منتظم
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 درجة 17 – 42من 
 درجة 41اقل من 

 يميل إلى المسائي
 يتميز بالنمط المسائي المطلق

 

 تحديد اهم القدرات البدنية ـ

السـتطالع ارائهـم  حـول اختيـار اهـم القـدرات البدنيـة  ()بعد االطالع على اراء الخبراء
المالئمــة الفــراد عينــة البحــث فقــد تــم اختيــار ثــالث قــدرات والتــي حصــلت علــى اعلــى 

 القـوة وتحمـل%( 91) القصـوم والقـوة% ( 033) بالسـرعة المميـزة القوة [النسب وهي 
 (1)بالجدول موضح وكما.]%( 86)
 .() البدنية القدرات اهم تحديد ـ

 .()البدنية القدرات لقياس االختبارات اهم تحديد  ـ

 

 

 (1) الجدول

 البدنية القدرات الختيار والمتخصصين الخبراء التفاق المئوية النسبية يبين

 المالحظات األهمية النسبية االختبارات ت

  %83 القوة القصوى للذراعين 1

  %23 القوة االنفجارية للذراعين 2

  %22 السرعة الحركية للذراعين 3

  %22 تحمل القوة للذراعين 3

  %22 تحمل السرعة للذراعين 3

  %822 القوة المميزة بالسرعة للذراعين 2

                                                           
 

() ( 0ملحق.) 
() ( 2ملحق رقم. ) 
() ( 0ملحق رقم). 
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ثـــم قـــام الباحـــث بعـــد ذلـــ  باعـــداد اســـتمارة اســـتبانة للخبـــراء نفســـهم الختيـــار االختبـــار 
قــدرة وقــد تــم اختيــار االختبــارات التــي حصــلت علــى التقييمــات االعلــى  المناســب لكــل

 .  بواقع اختبار واحد لكل قدرة وكما يلي
 
         ( 1) . البدنية القدرات اختبارات ـ
لرفــع  ((Bench  Press المسـتوية المسـطبة علـى االسـتلقاء مـن الضـغط اختبار  ـ

 أقصى وزن:
 لعضالت الذراعين والصـدر. قياس القـوة القصومهدف االختبار: 

( زنــة عشــرون كغــم  وحمــاالت حديديــة   (Barقضــيب حديــدي األدوات المســتخدمة: 
 ( خاصـة للمعـوقين. Benchوأقراص حديدية بأوزان مختلفة  ومسطبة حديديـة )

ـــى الظهـــر فـــوق مســـطبة مواصـــفات األداء:    يقـــوم المختبـــر باتخـــاذ وضـــع الرقـــود عل
خاصـــة للمعـــوقين وبكـــل جســـمه  وبعـــدها يرفـــع الالعـــب القضـــيب الحديـــدي مـــن فـــوق 

على أن يكـون القضـيب الحديـدي أمـام الصـدر تمامـًا  وبفتحـة بـين  الحماالت الحديدية
 .    تقريبًا تقدر بـ )واحد وثمانين( سم تقريبًا  الذراعين باتساع الصدر

                                                                                                                        ويبدأ االختبار بمحاولة الالعب ثني الذراعين ومدهما كاماًل والثقل محمول .                                                      
 سب للمختبر نتيجة أعلى وزن يحققه لتكرار واحـد.        تحتالتسجيل: 

يجب تواجد اثنين أو أكثـر مـن المسـاعدين وذلـ  لمسـاعدة المختبـر   تحوطات األمان:
 في حالة عدم استطاعته رفع الثقـل .

 الجـراء( (Bench Pressـ اختبار الضـغط مـن االسـتلقاء علـى المسـطبة المسـتوية 
 :   ثـوانِ  عشر خالل التكرارات من ممكن عـدد اكثر
 .والصدر الذراعين لعضالت بالسرعة المميزة القـوة قيـاس :االختبار هدف

                                                           
:القاهرة , مركز الكتاب للنشر , مطابع امون ,  0.ط القياس واالختبار في التربية الرياضيةليلى السيد فرحات ؛  (1) 

 . 231ـ231,ص 2330
  
 
 

 منهج البحث وإجراءاته الميدانية  –الباب ألثالث 



76 
 

( زنـــة عشـــرون كغـــم  وحمـــاالت حديديـــة  (Bar حديـــدي قضـــيب: المســـتخدمة األدوات
 للمعــــــوقين  خاصـــــة( (Benchوأقـــــراص حديديــــــة بـــــأوزان مختلفــــــة  ومســـــطبة حديديــــــة

 .وصافـرة إيقاف وساعات
 ويوضــع المســطبة  فــوق الظهــر علــى الرقــود وضــع المختبــر يأخــذ: األداء مواصــفات
%( 73) قــدرها شــده يعــادل بــوزن ثقــل وضــع ويــتم الحمــاالت  فــوق الحديــدي القضــيب

 سمـــــاع بعـــد الحمــــاالت فــــوق مـــن الثقــــل برفــــع االختبــــار ويبـــدأ   القصـــوم الشـــدة مـــن
 أكبــر أداء ومحاولتــه كــامالً  ومــدهما الــذراعين بثنــي الُمْختِبــر يقــوم إذ الصــافرة  الُمْختِبــر
 .ثـوانِ  عشر خالل في التكـرارات من ممكن عدد

 ويمـــنح ثــــوانِ  عشـــرة خـــالل يحققهـــا التـــي التكـــرارات عـــدد للمختبـــر تحتســـب: التســـجيل
 .فقط واحدة محاولة المختبر

 محاوالتــــه المختبـــــر تنفيـــــذ أثنــــاء أكثــــر أو مســــاعدين تواجــــد يجــــب: األمــــان تحوطـــــات
 .  الثقـل رفـع استطاعته عـدم حالة في لمساعدته

ــ  ألداء( (Bench Pres المســتوية المســطبة علــى االســتلقاء مــن الضــغط اختبــار ـ
 :الجهد نفاذ حتى التكرارات من ممكن عدد أكثر
 .والصدر الذراعين لعضالت القوة مطاولة قياس :االختبار هدف

 وأقــراص حديديــة  وحمــاالت كغــم  عشــرون زنــة حديــدي قضــيب: المســتخدمة األدوات
 ( خاصـة للمعـوقين.Bench) حديديـة ومسطبـة األوزان  مختلفـة حديدية

يأخــــذ المختبــــر وضــــع الرقــــود فــــوق المســــطبة  ويوضـــــع القضــــيب  مواصفـــــات األداء:
%( 13االت بحيـث تكـون الشـدة )الحديدي مع الـوزن المناسـب لكـل مختبـر علـى الحمـ

من الشدة القصوم  ويبدأ االختبار بمحاولة الالعب رفع الثقل وثنـي الـذراعين ومـدهما 
 لحين نفاذ الجهد وعدم مقدرة المختبر أداء أي تكرار . 

 تحتسب عدد التكرارات التي يحققها المختبر ويمنح محاولة واحدة فقط.التسجيل: 
 عــدم عنــد لمســاعدته المختبــر قــرب أكثــر أو مســاعدين تواجــد يجــب: األمــان تحوطــات
 .الثقـل رفع استطاعته

 : الوظيفية المؤشرات اختبار ـ
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 علـى التوقيـت بـاختالف وثيقـة عالقـة ذات فسـيلوجية عمليـات اربع من اكثر هنا " ان
 للجهــاز الــوظيفي  العمــل الغــذائي التمثيــل عمليــات تــنخفض لــيالً  حيــث   اليــوم مــدار
 ان عــن فضــالً ( .1)"  الجســم حــرارة درجــة   التنفســي للجهــاز الــوظيفي العمــل   الــدوري
 مــن وينــتج اليــوم مــدار علــى تتغيــر الجســم وظــائف مــن لكثيــر الحيــوي االيقــاع ان الــى
 بالـدورة تسمى االيقاعات وهذه الوظيفية والمؤشرات الوظائف لهذه حيوية ايقاعات ذل 

 :الفترات خالل المؤشرات هذه قياس تم وقد الحيوي لاليقاع اليومية
 ( .ظهراً  الواحدة ـ صباحا التاسعة) االول الوقت ـ
 ( .عصرا الرابعة ـ الظهر بعد الثانية) الثاني الوقت ـ
 (  . مساء الثامنة ـ عصرا الرابعة) الثالث الوقت ـ
 تقتــرب مــدة خــالل التذبــذب فــي وتســتمر نهــاراً  الــوظيفي للعمــل المؤشــرات تلــ  تــزداد اذ
 ســاعات خــالل يــزداد العمــل علــى القــدرة منحنــى ان" نالحــظ ولــذل  الكامــل اليــوم مــن

 ثــم, ظهــرا الواحــدة الســاعة الــى صــباحا التاســعة مــابين مســتوياته اعلــى ويبلــن الصــباح
 مـــن اخــرم مـــرة يرتفــع ثــم, عصـــرا الرابعــة الـــى الثانيــة الســاعة مـــابين باالنخفــاض يبــدا

 التوقيتـــات هـــذه اعتمـــاد تـــم ذلـــ  خـــالل ومـــن(2)."  مســـاء الثامنـــة الـــى الرابعـــة الســـاعة
 . البحث عينة على الوظيفية المؤشرات اختبارات الجراء
 وهـي الحيـوي اميقـاع بـنمط مباشـر بشـكل تتـأثر التي الوظيفية المؤشرات تحديد تم وقد
: 
 ( . واالنبساطي االنقباضي) الدموي الضغط ـ
 . الحرارة درجة ـ
 .   القلب نبض معدل ـ
 (3):الحرارة درجة قياس ـ

 . الرياضي جسم حرارة درجة على التعرف هو:القياس من الغرض
 . طبي محرار: الالزمة االدوات

                                                           
 . 00ـ02،ص 0991، ؛ المصدر السابق يوسف دهب واخرون (1) 

 . 00, صالمصدر نفسه يوسف دهب واخرون ؛(2) 

 .198 , 2330: المصدر السابق ؛ أبو العال عبد الفتاح(3)
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 للقيـاس المخصصـة المنطقـة وتكـون الجلـوس وضـع مـن القياس يكون: القياس وصف
 درجــة لقيــاس مكــان افضــل ان الفتــاح عبــد العــال أبــو يــرم إذ دقيقــة ولمــدة االبــط تحــت
 تقاس الحرارة درجة فان ولذا صعبا أمرا يعد ذل  أن إال القلب منطقة هو الجسم حرارة
   . الفم تجويف في أو الشرج من أو امبط تحت

 (1): النبض قياس ـ
 . الرياضي نبض على التعرف هو : القياس من الغرض
ـــــــــــــــــــــــــــــة االدوات ـــــــــــــــــــــــــــــوع ســـــــــــــــــــــــــــــماعة: الالزم صـــــــــــــــــــــــــــــنع المـــــــــــــــــــــــــــــاني                                   MDF ن

يكون االختبار من وضع الجلوس عـن طريـق وضـع السـماعة علـى  وصف االختبار :
صـــدر الريـــاض مـــن الجهـــة اليســـرم لمـــدة ثالثينـــة ثانيـــة ثـــم يضـــرب النـــاتج  فـــي اثنـــين 

 للحصول على عدد دقات القلب في الدقيقة الواحدة  .
 (2:)النبساطي ـ قياس الضغط االنقباضي وا

 . والواطي العالي الرياضي ضغط على التعرف هو: القياس من الغرض
 .طبية سماعة الماني صنع   Ristar نوع الضغط قياس جهاز: المستخدمة االدوات
 المطـاطي الربـاط وضـع طريـق عـن الجلـوس وضع من القياس يكون: االختبار وصف
 مــن مليمتــر 233 الــى 063 مــن يصــل بحيــث الربــاط فــي ويــنفخ العضــد منطقــة حــول
 الباحـث يسـتطيع وهنـا ببطـيء الصـمام فـتح بواسـطة تـدريجياَ  الهـواء من يخفض الزئبق
 قراءتـه ويمكن( العالي) االنقباضي الدم ضغط يعكس وهذا الدم تدفق صوت يسمع ان
 الـدم ضـغط هو هنا يعد الصوت زوال وعند الصوت هذا ويسمر الزئبقي العامود على

 (3). الزئبقي العمود على قراءته ويمكن( الواطي) االنبساطي
 التجربة االستطالعية : 5ـ  1

ــــة  ــــه الباحــــث فالتجرب ــــذي يقــــوم ب تعــــد التجربــــة االســــتطالعية عمــــاًل مصــــغرًا للعمــــل ال
االستطالعية هي "عبارة عن تجربـة صـغيرة او عمـاًل مصـغرًا للدراسـة العامـة يقـوم بهـا 

                                                           
:الكويت منشورات ذات السالسل  2,ط االختبارات والقياسات الفسيولوجية في المجال الرياضيكاظم جابر امين ؛ (1)

 . 210,ص 0999,

 .  260, ص ؛ المصدر نفسهكاظم جابر امين  (2)
 

 . 260,ص 0999, المصدر السابقكاظم جابر امير ؛  (3) 
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الباحث بغية الوقوف على السلبيات وااليجابيات التي قد ترافق اجراء التجربة الرئيسية 
   (1)للبحث " 

ـــ ( الموافـــق 2302/ 1/ 7ث بـــاجراء تجربـــة اســـتطالعية للمقيـــاس بتـــاريخ )قـــام الباحـــ  ـ
الســبت علــى عينــة قوامهــا ثالثــة رياضــيين مــن الخــواص مــن فئــة الشــباب وذلــ  للتأكــد 
مــــن عــــدم تســــرب المعلومــــات الخاصــــة بالمقيــــاس وكــــان الهــــدف مــــن اجــــراء التجربــــة 

 االستطالعية هو :ـ
 التأكد من فهم العينة لتعليمات المقياس و مدم وضوحها و اسلوب صياغتها .  – 0
التعـــرف علـــى الوقـــت الـــالزم لعجابـــة علـــى فقـــرات المقيـــاس مـــن قبـــل الرياضـــين  – 2

 الخواص .
 وقام  الباحث بوضع مجموعة من التعليمات الخاصة باالجابة على المقياس وهي :

 طة بحيث يمكن الفراد العينة فهمها . ـ شرح فقرات المقياس بصورة مبس 0
 اعطاء الوقت الكافي لالجابة على الفقرات .  - 2 
 اعطاء فرصة الفراد العينة لالستفسار .  –0
 .  فقرة أي تر  دون المقياس فقرات جميع عن االجابة - 1
 الموافـق( 03/1/2302) وبتاريخ نفسها العينة على ثانية استطالعية تجربة اجراء تم ـ

 اجــراء مــن الهــدف وكــان البدنيــة القــدرات واختبــار الوظيفيــة المؤشــرات لقيــاس الثالثــاء
 ـ: هو التجربة

ــ 0  ألجــراء() الطبــي الكــادر كفايــة ومــدم الطبيــة االجهــزة صــالحية مــدم مــن التأكــد ـ
 .  الطبية الفحوصات

 .  الخواص للرياضيين مالئمتها ومدم الرياضية االجهزة صالحية مدم من التأكد ـ 2
 . البدنية واالختبارات الطبية الفحوصات ألجراء الالزم الوقت على التعرف  ـ 0
 . االختبارات الجراء وكفايته العمل فريق استعداد مدم على التعرف ـ1 
 : الرئيسة التجربة 6 ـ 1

                                                           
 . 88.ص 2331, صدر السابقالمنوري ابراهيم الشوك ورافع صالح الكبيسي :  (1) 
 
(). ـ مها فالح شيحان / ممرض جامعي اقدم / دائرة صحة ديالى/ مستشفى بعقوبة التعليمي / قسم االنعاش القلبي 

 ـ عروبة خلف علي/ معاون طبي اقدم / دائرة صحة ديالى/ مستشفى بعقوبة التعليمي / قسم جراحة نساء .   
 طبي أقدم/ دائرة صحة ديالى/العبارة/المستوصف الطبي / السادة . ـ عبد الرزاق وهيب ظاهر/ معاون   
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ــ ( 02/1/2302) المصــادف الخمــيس يــوم فــي البحــث عينــة علــى المقيــاس تطبيــق تــم ـ
ـــى عصـــرا الرابعـــة الســـاعة ـــادي ملعـــب وعل ـــم اذ بعقوبـــة فـــي اشـــنونا ن ـــين جمـــع ت    االعب
 فقـرات شـرح وبعـد, العمـل فريـق بمسـاعدة البحـث عينـة على المقياس استمارات وتوزيع
 جمـــع تـــم ذلـــ  وبعـــد, صـــدق بكـــل فقراتـــه عـــن االجابـــة العينـــة مـــن الطلـــب تـــم المقيـــاس

 رياضــي لكــل االنمــاط تحديــد ثــم الدرجــة مــن يقابلهــا بمــا االجابــات وتحديــد االســتمرات
 (1) بالجدول موضح وكما معاق

 
 
 
 
 
 
 

 (3جدول  )

 (  Ostbirg ) مقياس في عليها حصلو التي والدرجات االعبين عدد يبين
 درجة المقياس عدد الالعبين اسم اللعبة نوع اللعبة

 82 العب واحد السباحة العاب فردية

 82 العب واحد المبارزة العاب فردية

 22 العب واحد رماية العاب فردية

 23ـ  22 العبان اثنان قوس وسهم العاب فردية

 28ـ  88 العبان اثنان التنس االرضي العاب فردية

 28 ـ 88 ثالثة العبين االثقال العاب فردية

 28ـ  82 ستة العبين الكرة الطائرة العاب فرقية

 23ـ  83 اربع العبين كرة السلة العاب فرقية

ــ تــم اجــراء اختبــارات المؤشــرات الوظيفيــة مــن قبــل كــادر طبــي متخصــص  بتــاريخ  ()ـ
ــــاجراء  09/1/2302 ــــدء ب المصــــادف الخمــــيس فــــي الســــاعة الرابعــــة عصــــرا وقبــــل الب

                                                           
() . ـ مها فالح شيحان / ممرض جامعي اقدم / دائرة صحة ديالى/ مستشفى بعقوبة التعليمي / قسم االنعاش القلبي 
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االختبــارات البدنيــة وتــم تســجيل نتــائج القيــاس فــي قــوائم خاصــة لــذل . ثــم بعــد ذلــ  تــم 
 Benchاجراء اختبارات القدرات البدنية حيث تم اجراء اختبار الضغط من االسـتلقاء 

Press) )اجـراء ثـم,  خاصـة قـوائم فـي االختبارات نتائج وتسجيل القصوم القوة لقياس 
 ولمــدة القصــوم القــوة مــن% 73 وبشــدة نفســه باالختبــار بالســرعة المميــزة القــوة اختبــار
   القـوة تحمـل اختبـار اجـراء تـم كافيـة راحة اخذ وبعد,  للراحة وقت اخذ بعد ثواني عشر

 .    للرياضي الجهد نفاذ لحين% 13 وبشدة نفسه باالختبار
  الثانيـــة الســـاعة( 20/1/2302) المصـــادف الســـبت يـــوم الثـــاني االختبـــار اجـــراء وتـــم ــــ

 . اعاله المذكورة نفسها االختبارات اجراء تم اذ اشنونا نادي ملعب وعلى ظهراً 
ــ  التاســعة الســاعة( 20/1/2302) المصــادف االثنــين يــوم الثالــث االختبــار اجــراء تــم ـ

 ومـن نفسـها والبدنيـة الوظيفيـة االختبـارات اجريـت اذ اشـنونا نـادي ملعب وعلى صباحا
 .   المذكورة السابقة االختبارات في المستخدمة وباالدوات نفسه الطبي الكادر قبل
 :Statistical Analysis   اإلحصائية األساليب 7 ـ 1
 : يأتي وكما المناسبة امحصائية األساليب الباحث استخدم 

 : الوصفي اإلحصاء أساليب - أوالً 
 فتــرة% 91 تقـدير المعيـاري  الخطـأ, المعيــاري االنحـراف الحسـابي  المتوسـط)  - أ

 (.قيمة وأعلى أدنى الحسابي  للمتوسط ثقة

 ب ـ األشكال والرسوم البيانية متمثلة بطريقة:

 المعروفة بالمستكشف.الورقة( البيانية  –ـ طريقة )الغصن 

 .المبحوثة للمؤشرات اليومي الحيوي اميقاع منحنيات -

 :االستداللي اإلحصاء أساليب: ثانياً 
 الطبيعـــــي األنمـــــوذج توفيـــــق جـــــودة الختبـــــار( نـــــوف ســـــمير – كولمـــــوجرف) اختبـــــار ــــــ
 (.المعتدل)

 ـ اختبار تحليل التباين لتساوي المتوسطات.

 التباينات.ـ اختبار ليفين لتساوي 

                                                                                                                                                                      
 ـ عروبة خلف علي/ معاون طبي اقدم / دائرة صحة ديالى/ مستشفى بعقوبة التعليمي / قسم جراحة نساء .   
 ـ عبد الرزاق وهيب ظاهر/ معاون طبي أقدم/ دائرة صحة ديالى/العبارة/المستوصف الطبي / السادة .   
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 ـ اختبار الفرق المعنوي األصغر بعد تحليل التباين الختبار تساوي أزواج 
 لمتوسطات.ا
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الخالصة اإلحصائية لنتائج الدرجات المسجلة في اختبارات  عرض 5ـ  3
لاللعاب الفرقية  اليومي الحيوي اإليقاع ينمطلالمؤشرات الوظيفية 

 اوتحليله
عرض نتائج القدرات البدنية لاللعاب الفردية والفرقية موزعة  6ـ  4

 . وتحليلهابحسب انماط االيقاع الحيوي اليومي 

 للقدرات البدنية . ) األساليب الوصفية (البيانات  عرض نتائج 7ـ  4
عرض نتائج تحليل تجانس التباين في اختبارات القدرات البدنية  5ـ  3
الصباحي وغير المنتظم لاللعاب الفردية  اليومي الحيوي اإليقاع ينمطل

 وتحليلهاوالفرقية 
الخالصة اإلحصائية لنتائج الدرجات المسجلة في اختبارات عرض  9ـ3

 لاللعاب الفردية وتحليلها. اليومي الحيوي اإليقاع ينمطلالقدرات البدنية 

الخالصة اإلحصائية لنتائج الدرجات المسجلة في  عرض 31ـ  3
لاللعاب الفرقية  اليومي الحيوي اإليقاع ينمطلاختبارات القدرات البدنية 
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 مناقشة نتائج االختبارات 33ت 3

مناقشة نتائج االختبارات الوظيفية لنمطي االيقاع الحيوي اليومي 3ـ33ـ3
 لاللعاب الفردية والفرقية :

االيقاع الحيوي  مناقشة نتائج اختبارات القدرات البدنية لنمطي 2ـ  33ـ  3
 اليومي لاللعاب الفردية والفرقية .
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 ـ عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها .3

يتضــــمن هــــذا البــــاب عرضــــا وتحلــــيال لنتــــائج اختبــــارات البحــــث المســــتخدمة التــــي تــــم 
التوصــــل اليهــــا بعــــد معالجتهــــا احصــــائيا ثــــم مناقشــــتها فــــي ضــــوء الدراســــات النظريــــة 
والدراســات المشــابهة والســابقة بهــدف التحقــق مــن فرضــيات البحــث مــن اجــل التوصــل 

 الى االستنتاجات والتوصيات المناسبة . 

نتـائج المؤشـرات الوظيفيـة لاللعـاب الفرديـة والفرقيـة موزعـة  عرض 3ـ  3
 بحسب انماط االيقاع الحيوي اليومي وتحليلها.

ــة لاللعــاب الفرديــة موزعــة  3ـ  3ـ  3 ــائج المؤشــرات الوظيفي عــرض نت
 بحسب انماط االيقاع الحيوي اليومي وتحليلها. 

 (5جدول )

لنتائج المؤشرات الوظيفية لمجموعة األلعاب الفردية موزعة قياس جودة توفيق النموذج الطبيعي المفترض 
 بحسب أنماط اإليقاع الحيوي اليومي

 المجموعة النمط
ضغغغغغدط الغغغغغد  

 العالي

ضغغغغغدط الغغغغغد  

 الواطئ

درجغغغغغغغغغغغغغغغغغغغة 

 الحرارة

معغغغدب  غغغ   

 القلب

 الص احي

 21 21 21 21 العدد

إحصاءه االخت ار
)*(

 0.958 0.941 1.2 0.735 

 0.652 0.112 0.338 0.318 مستوى الداللة

 متحقق متحقق متحقق متحقق التوزيع الط يعي المفترض

عرض النتائج و تحليلها و   –الباب ألرابع 
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 غير المنتظم

 9 9 9 9 العدد

 0.623 1.143 0.468 0.826 إحصاءه االخت ار

 0.832 0.147 0.981 0.503 مستوى الداللة

فرضغغغغغغغغغية التوزيغغغغغغغغغع الط يعغغغغغغغغغغي 

المفترض
(1)

 
 متحقق متحقق متحقق متحقق

( تحقــق صــحة افتــراض التوزيــع الطبيعــي 1نتــائج الجــدول ) يتضــح مــن خــالل مراجعــة
لنتـــائج االســـتجابات المالحظــــة للمؤشـــرات الوظيفيــــة لاللعـــاب الفرديــــة موزعـــة بحســــب 
أنمـــاط اميقـــاع الحيـــوي اليـــومي  األمـــر الـــذي يتأكـــد بموجبـــة صـــحة تطبيـــق التقـــديرات 

ـــــة بمتوســـــ ـــــاس النقطيـــــة لتقـــــدير معلمـــــات النمـــــوذج الطبيعـــــي المفتـــــرض والمتمثل ط القي
% فتـــــرة ثقـــــة لمتوســـــط المجتمـــــع 91واالنحـــــراف المعيـــــاري والخطـــــأ المعيـــــاري وتقـــــدير 

ف(  -بامضـــافة إلـــى صـــحة اختبـــار فرضـــية تســـاوي التبـــاينين بموجـــب اختبـــار )ليفـــين
( ANOVAوصـحة اختبـار فرضـية تسـاوي األوسـاط بموجـب اختبـار )تحليـل التبـاين ـ 

 مـــاتم وهـــو المبحوثـــة للبيانـــات الطبيعـــي التوزيـــع هـــو افتراضـــاته اهـــم مـــن يتعـــين الـــذي
   المذكور االختبار نتائج ضوء في منه التحقق

عرض نتائج المؤشرات الوظيفية لأللعاب الفرقية موزعة بحسب  2 ـ 3 ـ 3
 انماط االيقاع الحيوي اليومي وتحليلها    

 (6جدول )
توفيق النموذج الطبيعي المفترض لنتائج المؤشرات الوظيفية لمجموعة  االلعاب الفرقية موزعة  قياس جودة

 بحسب أنماط اإليقاع الحيوي اليومي

 المجموعة النمط
ضدط الد  

 العالي

ضدط الد  

 الواطئ
 درجة الحرارة

معدب     

 القلب

 الص احي

 21 21 21 21 العدد

 0.884 1.096 1.229 1.352 إحصاءه االخت ار

 0.415 0.180 0.098 0.052 مستوى الداللة

 متحقق متحقق متحقق متحقق التوزيع الط يعي المفترض

 غير المنتظم

 9 9 9 9 العدد

 0.612 0.586 0.826 0.852 إحصاءه االخت ار

 0.848 0.883 0.502 0.463 مستوى الداللة

 متحقق متحقق متحقق متحقق التوزيع الط يعي المفترض

                                                           
 بالتقارب الطبيعي.Kolmogorov-Smirnov – Z :  االختبار إحصاءه)*( 

1
تنص الفرضية امحصائية على أن البيانات الخاصة بالمتغير موضوع االختبار أن يتبع توزيعه الرياضي التوزيع الطبيعي مقابل  

 الفرضية البديلة والتي تنص على خالف ذل . 
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( تحقــق صــحة افتــراض التوزيــع الطبيعــي 6يتضــح مــن خــالل مراجعــة نتــائج الجــدول )
لنتــــائج االســــتجابات المالحظــــة للمؤشــــرات الوظيفيــــة لاللعــــاب الفرقيــــة موزعــــة بحســــب 
أنمـــاط اميقـــاع الحيـــوي اليـــومي  األمـــر الـــذي يتأكـــد بموجبـــة صـــحة تطبيـــق التقـــديرات 
ـــــاس  ـــــة بمتوســـــط القي النقطيـــــة لتقـــــدير معلمـــــات النمـــــوذج الطبيعـــــي المفتـــــرض والمتمثل

% فتـــــرة ثقـــــة لمتوســـــط المجتمـــــع 91اف المعيـــــاري والخطـــــأ المعيـــــاري وتقـــــدير واالنحـــــر 
ف(  -بامضـــافة إلـــى صـــحة اختبـــار فرضـــية تســـاوي التبـــاينين بموجـــب اختبـــار )ليفـــين

( ANOVAوصـحة اختبـار فرضـية تسـاوي األوسـاط بموجـب اختبـار )تحليـل التبـاين ـ 
 مـــاتم وهـــو المبحوثـــة للبيانـــات الطبيعـــي التوزيـــع هـــو افتراضـــاته اهـــم مـــن يتعـــين الـــذي
 . المذكور االختبار نتائج ضوء في منه التحقق

 
 

 .الوظيفية للمؤشرات(  الوصفية األساليب)  البيانات نتائج عرض( 2ـ 3)   
 الوظيفيــة المؤشــرات اتجــاه  البيانــات نتــائج ســلو  دراســة بشــأن القــرار اتخــاذ اجــل مــن

 والموزعـــة والجماعيـــة الفرديـــة الرياضـــية األنشـــطة لمجموعـــة المختلفـــة البدنيـــة والقـــدرات
 البحــث موضــوع(  المنــتظم غيــر و الصــباحي)  اليــومي الحيــوي اميقــاع أنمــاط بحســب
 ضـــوء فـــي متوقـــع هـــو لمـــا وفقـــاً  البيانـــات تلـــ  تحقـــق عشـــوائية ضـــرورة تعكـــس والتـــي

ــــة امحصــــائية الفرضــــيات ــــار التطــــابق فــــي ضــــوء (1)المركب ــــى اختب ــــي تتضــــمن عل والت
معلمتــــين التبــــاين والقيمــــة المتوســــطة لالســــتجابة المالحظــــة وهــــي بــــذل  ُتعــــد الخطــــوة 
التمهيدية أو األولية للتعرف على طبيعة عشوائية نتائج البيانات األوليـة األنفـة الـذكر  

الورقـة(  –قـة ) الغصـن فقد تم فحص مستوم سلو  درجات تل  النتائج باستخدام طري
البيانيـــة مـــن أجـــل الكشـــف عـــن حالـــة حـــدوث مـــا يعـــرف بـــالقيم القصـــوم والقـــيم الشـــاذة 
بهـــدف تشـــخيص مـــدم أثـــر وجودهـــا ضـــمن مجموعـــة نتـــائج عينـــة البحـــث. و تعـــرض 

( نـــدرة تســـجيل أو حـــدوث القـــيم القصـــوم أو القـــيم الشـــاذة 00(  )1األشـــكال البيانيـــة )

                                                           
1
 الفرضية اإلحصائية المركبة هي :  

77μ 1 77μHHø:    

77σ 1 77σ             
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لنتـــائج البيانـــات األوليـــة ينعـــدم وجودهـــا أصـــاًل فـــي  ضـــمن كافـــة المجموعـــات المســـتقلة
بعــــٍض منهــــا  ممــــا يعكــــس درجــــة اعتماديــــة النتــــائج المســــجلة فــــي اختبــــار الفرضــــيات 
امحصائية الخاصـة بالدراسـة الحاليـة واسـتنادًا لمـا تقـدم  فـأن درجـة التجـانس المتحققـة 

 )الصفة التقاربية( في تل  البيانات هي الصفة السائدة عمومًا.
 
 
 
  
اإلحصاءات الخاصة بدراسة  نتائج  المؤشرات الوظيفية  عرض 3ـ  2ـ  3

 .  لاللعاب الفردية موزعة بحسب أنماط اإليقاع الحيوي اليومي وتحليلها
 (7الجدول )
الفردية موزعة بحسب أنماط اإليقاع الحيوي  لاللعاباإلحصاءات الخاصة بدراسة نتائج  المؤشرات الوظيفية 

 اليومي

 اإلحصاءات

 معدب     القلب درجة الحرارة ضدط الد  اال  ساطي ضدط الد  اال ق اضي

ي
ح
ص ا

ال
 

ظم
غير المنت

 

ي
ح
ص ا

ال
 

ظم
غير المنت

 

ي
ح
ص ا

ال
 

ظم
غير المنت

 

ي
ح
ص ا

ال
 

ظم
غير المنت

 

 73.56 80.81 37.93 38.01 6.22 7.19 10.56 11.43 سابيالمتوسط الح

 %95فترة ثقة 

  للمتوسط 

 68.75 76.81 37.74 37.79 5.15 6.79 9.40 10.74 الحد األد ى

 78.36 84.81 38.13 38.24 7.29 7.59 11.72 12.11 الحد األعلى

 73.67 81.15 37.94 38.02 6.25 7.16 10.62 11.42 %5المتوسط المشذب 

 76.00 80.00 38.00 38.10 6.00 7.00 10.00 12.00 الوسيط

 2.08 1.92 0.08 0.11 0.46 0.19 0.50 0.33 الخطأ المعياري

 6.25 8.78 0.26 0.49 1.39 0.87 1.51 1.50 اال حراف المعياري

 15.00 35.00 0.70 2.00 4.00 3.00 4.00 5.00 المدى

 12.50 16.00 0.35 0.55 2.50 1.50 2.50 1.50 المدى الُربيعي

 0.31- 0.24- 1.29- 0.64- 0.15- 0.10 0.42- 0.05 معامل االلتواء العزمي

 

( الــــــذي يعــــــرض امحصــــــاءات الخاصــــــة بدراســــــة نتــــــائج البيانــــــات  7يبــــــين الجــــــدول )
ــــة  لمجموعــــة النشــــاطات الرياضــــية الفرديــــة موزعــــة بحســــب أنمــــاط للمؤشــــرات الوظيفي
تفـوق الــنمط الصـباحي علـى الــنمط غيـر المنــتظم فـي متغيــر    اميقـاع الحيـوي اليــومي

ـــــن المتوســـــط  ـــــدم االنقباضـــــي لمجموعـــــة النشـــــاطات الرياضـــــية الفرديـــــة اذ بل ضـــــغط ال
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( في حـين بلـن المتوسـط 0.13( وبانحراف معياري )00.10الحسابي للنمط الصباحي)
قتـراب ( ونالحـظ ا0.10( وبـانحراف معيـاري )03.169الحسابي للـنمط غيـر المنـتظم )

نتائج المتوسط الحسـابي مـن نتـائج المتوسـط المشـذب اذ بلـن المتوسـط المشـذب للـنمط 
( ممـــــا يعكـــــس الدرجـــــة العاليـــــة 03.62( وللـــــنمط غيـــــر المنـــــتظم )00.12الصـــــباحي )

 لتجانس البيانات االولية لمتغير ضغط الدم االنقباضي  .
ونرم تفـوق الـنمط الصـباحي علـى غيـر المنـتظم فـي متغيـر ضـغط الـدم االنبسـاطي اذ 

( فـي حـين 3.87( وبـانحراف معيـاري ) 7.09بلن المتوسط الحسابي للـنمط الصـباحي)
( 0.09( وبـــــانحراف معيـــــاري )6.22بلـــــن المتوســـــط الحســـــابي للـــــنمط غيـــــر المنـــــتظم )

المشــــذب اذ بلــــن المتوســــط  ويالحــــظ اقتــــراب نتــــائج المتوســــط الحســــابي مــــن المتوســــط
( وهو ما يؤكد الدرجـة العاليـة 6.21( وغير المنتظم )7.06المشذب للنمط الصباحي )

 لتجانس البيانات االولية لمتغير ضغط الدم االنبساطي .
ويالحــــظ تفــــوق الــــنمط الصــــباحي ايضــــًا فــــي متغيــــر درجــــة الحــــرارة اذ بلــــن المتوســــط 

( بينمــا بلــن المتوســط 3.19ف معيــاري )( وبــانحرا08.30الحســابي للــنمط الصــباحي )
( ونالحــظ اقتــراب 3.26( وبــانحراف معيــاري )06.90الحســابي للــنمط غيــر المنــتظم )

نتــــائج المتوســــطين  الحســــابي والمشــــذب اذ بلــــن المتوســــط المشــــذب للــــنمط الصــــباحي 
( وهـــذا يعكـــس الدرجـــة العاليـــة 07.91( وبلـــن المشـــذب للـــنمط غيـــر المنـــتظم )08.32)

 انات االولية لدرجة الحرارة لتجانس البي
كذل  الحال مع متغيـر معـدل النـبض اذ نـرم ايضـا تفـوق الـنمط الصـباحي علـى غيـر 

ــــنمط الصــــباحي ) ــــن المتوســــط الحســــابي لل ــــتظم اذ بل ــــاري 83.80المن ــــانحراف معي ( وب
( وبـــانحراف 70.16( فـــي حـــين بلـــن المتوســـط الحســـابي للـــنمط غيـــر المنـــتظم )8.78)

( وللــنمط غيــر 80.01ن المتوســط المشــذب للــنمط الصــباحي )وقــد بلــ.(6.21معيــاري )
( وهما قريبان من المتوسط الحسـابي لكـل منهمـا وهـذا يعكـس الدرجـة 70.67المنتظم )

 العالية لتجانس البيانات االولية لمعدل نبض القلب .
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لاللعاب اإلحصاءات الخاصة بدراسة نتائج المؤشرات الوظيفية  عرض 2ـ  2ـ  3

 وتحليلها . الفرقية موزعة بحسب أنماط اإليقاع الحيوي اليومي
 (5الجدول )

لاللعاب الفرقية موزعة بحسب أنماط اإليقاع الحيوي اإلحصاءات الخاصة بدراسة  نتائج المؤشرات الوظيفية 
 اليومي

 اإلحصاءات

 معدل نبض القلب درجة الحرارة ضغط الدم االنبساطي االنقباضيضغط الدم 

ي
ح
صبا

ال
 

ظم
غير المنت

 

ي
ح
صبا

ال
 

ظم
غير المنت

 

ي
ح
صبا

ال
 

ظم
غير المنت

 

ي
ح
صبا

ال
 

ظم
غير المنت

 

 78.78 76.29 38.13 37.65 6.89 7.43 11.33 11.71 سابيالمتوسط الح

فترة  

 %95ثقة

  للمتوسط 

 72.80 72.88 38.04 37.29 6.18 7.03 10.47 11.36 الحد األدنى

 الحد األعلى
12.07 12.19 7.82 7.60 38.02 38.23 79.69 84.75 

 78.70 75.87 38.13 37.73 6.88 7.48 11.31 11.68 %5المتوسط المشذب 

 80.00 74.00 38.10 38.00 7.00 8.00 11.00 12.00 الوسيط

 2.59 1.63 0.04 0.18 0.31 0.19 1.25 0.17 الخطأ المعياري

 7.77 7.48 0.12 0.81 0.93 0.87 1.12 0.78 االنحراف المعياري

 21.00 24.00 0.30 3.10 2.00 4.00 3.00 2.00 المدى

 16.00 10.00 0.25 0.80 2.00 1.00 2.00 1.00 المدى الُربيعي

 0.04- 1.05 0.23 1.60- 0.26 1.02- 0.54 0.58 معامل االلتواء العزمي

( الـــذي يعـــرض امحصـــاءات الخاصـــة بدراســـة نتـــائج المؤشــــرات 8يبـــين الجـــدول )   
لمجموعــة النشــاطات الرياضــية الفرقيــة موزعــة بحســب أنمــاط اميقــاع الحيــوي الوظيفيــة 
تفــــوق الــــنمط الصــــباحي علــــى الــــنمط غيــــر المنــــتظم فــــي متغيــــر ضــــغط الــــدم  اليــــومي

االنقباضـــي لمجموعـــة النشـــاطات الرياضـــية الفرقيـــة اذ بلـــن المتوســـط الحســـابي للـــنمط 
( في حين بلن المتوسـط الحسـابي للـنمط 3.78( وبانحراف معياري )00.70الصباحي)

تـــراب نتـــائج المتوســـط ( ونالحـــظ اق0.02( وبـــانحراف معيـــاري )00.00غيـــر المنـــتظم )
الحســــابي مــــن نتــــائج المتوســــط المشــــذب اذ بلــــن المتوســــط المشــــذب للــــنمط الصــــباحي 
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( مما يعكس الدرجـة العاليـة لتجـانس البيانـات 00.00( وللنمط غير المنتظم )00.68)
 االولية لمتغير ضغط الدم االنقباضي .

ونرم تفوق النمط الصباحي على غير المنـتظم فـي متغيـر ضـغط الـدم االنبسـاطي اذ  
( فـي حـين 3.87( وبـانحراف معيـاري ) 7.10بلن المتوسط الحسابي للـنمط الصـباحي)

( 3990( وبـــــانحراف معيـــــاري )6.89بلـــــن المتوســـــط الحســـــابي للـــــنمط غيـــــر المنـــــتظم )
ط المشــــذب اذ بلــــن المتوســــط ويالحــــظ اقتــــراب نتــــائج المتوســــط الحســــابي مــــن المتوســــ

( ممــا يعكــس الدرجــة 6.88( وللــنمط غيــر المنــتظم )7.18المشــذب للــنمط الصــباحي )
 العالية لتجانس البيانات االولية لمتغير ضغط الدم االنبساطي .

ويالحظ تفـوق الـنمط غيـر المنـتظم فـي متغيـر درجـة الحـرارة اذ بلـن المتوسـط الحسـابي 
( فــــي حــــين بلــــن المتوســــط 3.02( وبــــانحراف معيـــاري )08.00للـــنمط غيــــر المنــــتظم )

( و نالحـــظ اقتـــراب 3.80( وبـــانحراف معيـــاري )07.61الحســـابي للـــنمط الصـــباحي  )
ــــــائج المتوســــــطين  الحســــــابي والمشــــــذب اذ بلــــــن المت ــــــنمط غيــــــر نت وســــــط المشــــــذب لل

ـــة 07.70( وبلـــن المشـــذب للصـــباحي )07.91المنـــتظم) ( وهـــو مـــا يؤكـــد الدرجـــة العالي
 لتجانس البيانات االولية لدرجة الحرارة 

كــذل  الحــال مــع متغيــر معــدل النــبض اذ نــرم ايضــا تفــوق الــنمط غيــر المنــتظم علــى 
( وبـانحراف معيـاري 78.78الصباحي  اذ بلن المتوسط الحسابي للنمط غير المنتظم )

( وبـــــانحراف 76.29( فـــــي حـــــين بلـــــن المتوســـــط الحســـــابي للـــــنمط الصـــــباحي )7.77)
( وللـــنمط 78.73( وقـــد بلـــن المتوســـط المشـــذب للـــنمط غيـــر المنـــتظم )7.18معيـــاري )

( وهمـــا قريبـــان مـــن المتوســـط الحســـابي لكـــل منهمـــا وهـــو مـــا يؤكـــد 71.87الصـــباحي )
 ولية لمعدل نبض القلب .الدرجة العالية لتجانس البيانات اال

( يوضح بيانيًا عرض سـلو  نتـائج درجـات المتغيـرات الوظيفيـة 1والشكل البياني رقم )
لاللعــــاب الفرديــــة وااللعــــاب الفرقيــــة الموزعــــة بحســــب نمطــــي االيقــــاع الحيــــوي اليــــومي 

 الصباحي وغير المنتظم
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عـــرض نتــائج تجـــانس تحليــل التبـــاين فــي اختبـــارات المؤشـــرات   1ـ  3
لنمطي اإليقاع الحيوي اليومي لاللعاب الوظيفية ومؤشرات القدرات البدنية 

 الفردية والفرقية وتحليلها .
 (9الجدول )

لنمطي اإليقاع الحيوي نتائج تحليل تجانس التباين في اختبارات المؤشرات الوظيفية ومؤشرات القدرات البدنية 
 اليومي الصباحي وغير المنتظم لاللعاب الفردية والفرقية

 النمط

 الفرقية الفردية  وع النشاط

 2د.ح. 0د.ح. إحصاءه ليفين المؤشرات)الوظيفية والقدرات(

اللة
الد

 2د.ح. 0د.ح. ليفين إحصاءه 

اللة
الد

 

  مط ص احي

 0.053 18 2 4.885 0.146 18 2 2.142 ضدط الد  اال ق اضي

 0.333 18 2 1.169 0.877 18 2 0.132 ضدط الد  اال  ساطي

 0.097 18 2 2.667 0.067 18 2 3.150 درجة الحرارة

 0.717 18 2 0.339 0.336 18 2 1.158 معدب     القلب

 غير منتظم  مط

 1.000 6 2 0.000 0.804 6 2 0.226 ضدط الد  اال ق اضي

 0.471 6 2 0.857 0.878 6 2 0.133 ضدط الد  اال  ساطي

 0.248 6 2 1.778 0.094 6 2 3.604 درجة الحرارة

 0.604 6 2 0.549 0.908 6 2 0.098 معدب     القلب

( عـــدم معنويـــة الفـــروق المســـجلة فـــي اختبـــار تجـــانس تباينـــات 9يتضـــح مـــن الجـــدول )
لنمطـي اميقـاع الحيـوي اليـومي الصـباحي وغيـر المنـتظم المؤشرات الوظيفية المبحوثة 

لاللعاب الفرديـة وااللعـاب الفرقيـة  األمـر الـذي يؤكـد صـحة افتـراض تجـانس التباينـات 
تســاوي المتوســطات  اذ  وهــي  ضــمن أهــم افتراضــات إجــراءات تحليــل التبــاين الختبــار

بلغــت أقيــام مســتويات الداللــة فــي اختبــار فرضــية تســاوي التباينــات بموجــب احصــائية 
( وعند كافة تلـ  المؤشـرات  3.31ليفين مستوًا أكبر من قيمة مستوم الداللة المعتمد )

 هذا وقد  تمثلت الفرضية امحصائية المذكورة بما يأتي:
 اذ تشير:

الى تباينات األوقات الثالثـة التـي أُعتمـدت لتسـجيل نتـائج القياسـات  
 المبحوثة على التوالي. 

وفي الصفحات اآلتية تم أدراج نتائج الخالصات امحصائية لنتائج الـدرجات المسـجلة 
فـــي كافــــة االختبـــارات المبحوثــــة  بغيـــة اعتمادهــــا لتفســـير نتــــائج تحليـــل التبــــاين ولكــــل 
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كـــذل  عنـــد كـــل نمـــط مـــن أنمـــاط اميقـــاع الحيـــوي اليـــومي  مجموعـــة  بشـــكل منفصـــل 
 موضوع البحث و يأتي:

ـــارات عـــرض  3ـ  3  ـــدرجات المســـجلة فـــي اختب ـــائج ال الخالصـــة اإلحصـــائية لنت
   وتحليلها لاللعاب الفرديةلنمطي اإليقاع الحيوي اليومي المؤشرات الوظيفية 

 (18الجدول )
لنمطي اإليقاع الحيوي يبين الخالصة اإلحصائية لنتائج الدرجات المسجلة في اختبارات المؤشرات الوظيفية 

 للنماذج المبحوثة لاللعاب الفرديةاليومي 

 النمط اليومي
المؤشر 

 الوظيفي
العينة الوقت

ط 
س

المتو
ف  

حرا
الن

ا

ي
المعيار

 

ي
طأ المعيار

خ
ال

 

 % فترة ثقة للمتوسط11

جة
أقل در

جة 
ى در

عل
أ

 

 حد أعلى حد أدنى

 النمط الصباحي

ضغط الدم 

 االنقباضي

 14 10 12.720 10.140 0.530 1.400 11.430 7 الوقت األول

 14 9 12.460 8.970 0.710 1.890 10.710 7 الوقت الثاني

 14 11 12.970 11.310 0.340 0.900 12.140 7 الوقت الثالث

ضغط الدم 

 االنبساطي

 8 6 7.760 6.240 0.310 0.820 7.000 7 الوقت األول

 8 6 7.410 6.020 0.290 0.760 6.710 7 الوقت الثاني

 9 7 8.500 7.220 0.260 0.690 7.860 7 الوقت الثالث

 درجة الحرارة

 38.4 38.1 38.319 38.081 0.049 0.129 38.200 7 الوقت األول

 38.1 37 37.894 37.078 0.167 0.441 37.486 7 الثانيالوقت 

 39 38.1 38.639 38.075 0.115 0.305 38.357 7 الوقت الثالث

معدل نبض 

 القلب

 90 72 84.480 74.090 2.120 5.620 79.290 7 الوقت األول

 92 60 85.850 67.290 3.790 10.030 76.570 7 الوقت الثاني

 95 73 93.890 79.250 2.990 7.910 86.570 7 الوقت الثالث

 النمط غير منتظم

ضغط الدم 

 االنقباضي

 12 10 14.200 8.460 0.670 1.150 11.330 3 الوقت األول

 12 9 14.130 6.540 0.880 1.530 10.330 3 الوقت الثاني

 12 8 14.970 5.030 1.150 2.000 10.000 3 الوقت الثالث

ضغط الدم 

 االنبساطي

 8 6 9.540 3.800 0.670 1.150 6.670 3 الوقت األول

 7 4 9.130 1.540 0.880 1.530 5.330 3 الوقت الثاني

 8 5 10.460 2.870 0.880 1.530 6.670 3 الوقت الثالث

 درجة الحرارة

 38.1 38 38.177 37.890 0.033 0.058 38.033 3 الوقت األول

 38.2 37.5 38.796 37.004 0.208 0.361 37.900 3 الوقت الثاني

 38.1 37.5 38.665 37.068 0.186 0.321 37.867 3 الوقت الثالث

معدل نبض 

 القلب

 80 65 92.960 54.370 4.480 7.770 73.670 3 الوقت األول

 79 66 88.210 55.130 3.840 6.660 71.670 3 الوقت الثاني

 80 68 91.300 59.360 3.710 6.430 75.330 3 الوقت الثالث

 

( الخالصــــة امحصــــائية لنتــــائج الــــدرجات المســــجلة فــــي اختبــــارات 03يبــــين الجــــدول )
للنمـاذج المبحوثـة لاللعـاب الفرديـة لنمطـي اميقـاع الحيـوي اليـومي المؤشرات الوظيفيـة 
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اذ يظهـــر تفـــوق الـــنمط الصـــباحي علـــى الـــنمط غيـــر المنـــتظم فـــي مؤشـــر ضـــغط الـــدم 
 في االوقات نقباضياال

الثالثــة اذ بلــن  المتوســط الحســابي لضــغط الــدم العــالي للــنمط الصــباحي للوقــت االول 
( فــي حــين بلــن المتوســط الحســابي للــنمط غيــر 0.133( وبــانحراف معيــاري)00.103)

ـــــــت االول) ـــــــتظم وللوق ـــــــانحراف م00.003المن ـــــــاري )( وب ـــــــن المتوســـــــط 0.013عي ( وبل
( بينمـا 0.893( وبـانحراف معيـاري)03.703الحسابي للنمط الصباحي للوقت الثـاني )
( امـــا 0.103( وبـــانحراف معيــاري)03.003كــان للــنمط غيـــر المنــتظم وللوقـــت الثــاني)

ـــنمط الصـــباحي  وللوقـــت الثالـــث فقـــد بلـــن) ( وبـــانحراف 02.013المتوســـط الحســـابي لل
ي حـــــين بلـــــن المتوســـــط الحســـــابي للـــــنمط غيـــــر المنـــــتظم وللوقـــــت ( فـــــ3.933معيــــاري)
 ( .29333( وبانحراف معياري )03.333الثالث)

و نالحـــظ تفـــوق الـــنمط الصـــباحي علـــى الـــنمط غيـــر المنـــتظم فـــي مؤشـــر ضـــغط الـــدم 
االنبســـاطي فـــي االوقـــات الثالثـــة اذ بلـــن  المتوســـط الحســـابي لضـــغط الـــدم االنبســـاطي 

( فــــي حــــين بلــــن 3.823( وبــــانحراف معيــــاري)7.333)للــــنمط الصــــباحي للوقــــت االول
ـــــــــت االول) ـــــــــتظم وللوق ـــــــــر المن ـــــــــنمط غي ـــــــــانحراف 6.673المتوســـــــــط الحســـــــــابي لل ( وب

ـــاني)0.013معيـــاري) ـــنمط الصـــباحي للوقـــت الث ـــن المتوســـط الحســـابي لل ( 6.703( وبل
( 1.003( بينمـــا كــان للــنمط غيـــر المنــتظم وللوقــت الثـــاني)3.763وبــانحراف معيــاري)

( امــا المتوســط الحســابي للــنمط الصــباحي  وللوقــت الثالــث 0.103عيــاري)وبــانحراف م
( فــي حــين بلــن المتوســط الحســابي للــنمط 3.693( وبــانحراف معيــاري)7.863فقــد بلــن)

( . و يظهـــر مـــن 0.103( وبـــانحراف معيـــاري )6.673غيـــر المنـــتظم وللوقـــت الثالـــث)
ي مؤشـر درجـة الحـرارة الجدول نفسه تفوق النمط الصباحي على النمط غير المنتظم ف

ــــــث اذ بلــــــن  المتوســــــط الحســــــابي  لدرجــــــة الحــــــرارة للوقــــــت  ــــــي الــــــوقتين االول والثال ف
( فــي حــين بلــن المتوســط الحســابي للــنمط 3.029( وبــانحراف معيــاري)08.233االول)

( وبلــــن المتوســــط 3.318( وبــــانحراف معيــــاري)08.300غيــــر المنــــتظم وللوقــــت االول)
( بينمـا 3.031( وبـانحراف معيـاري )08.017الثالث) الحسابي للنمط الصباحي للوقت

ـــنمط غيـــر المنـــتظم وللوقـــت الثالـــث ) ( وبـــانحراف 07.867كـــان المتوســـط الحســـابي لل
ـــاري ) ( امـــا فـــي الوقـــت الثـــاني فـــنالحظ تفـــوق الـــنمط غيـــر المنـــتظم علـــى 3.020معي
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( 07.933الصــــباحي بدرجــــة قليلــــة اذ بلــــن المتوســــط الحســــابي للــــنمط للغيــــر منــــتظم )
( في حين بلن المتوسط الحسابي للـنمط الصـباحي وللوقـت 3.060بانحراف معياري )و 

 ( .3.110( وبانحراف معياري )07.186الثاني)
ويظهر ايضا تفوق النمط الصباحي على النمط غيـر المنـتظم فـي مؤشـر معـدل نـبض 

( وبــــــــانحراف 79.293للــــــــنمط الصــــــــباحي للوقــــــــت االول) القلــــــــب اذ بلــــــــن  المتوســــــــط
( فـــــي حـــــين بلـــــن المتوســـــط الحســـــابي للـــــنمط غيـــــر المنـــــتظم وللوقـــــت 1.623معيــــاري)
ــــــــانحراف معيــــــــاري)70.673االول) ( وبلــــــــن المتوســــــــط الحســــــــابي للــــــــنمط 7.773( وب

ـــانحراف معيـــاري)76.173الصـــباحي للوقـــت الثـــاني) ـــنمط 03.303( وب ( بينمـــا كـــان لل
( امـــا المتوســـط 6.663( وبـــانحراف معيـــاري )70.673للوقـــت الثـــاني)غيـــر المنـــتظم و 

( وبـــــــــانحراف 86.173الحســـــــــابي للـــــــــنمط الصـــــــــباحي  وللوقـــــــــت الثالـــــــــث فقـــــــــد بلـــــــــن)
( في حـين بلـن المتوسـط الحسـابي للـنمط غيـر المنـتظم وللوقـت الثالـث 7.903معياري)

 ( .6.103( وبانحراف معياري )71.003)
 

 
الحيوي اليومي للنمط الص احي والنمط غير المنتظم لأللعاب الفردية في اخت ار ( : منحني اإليقاع 5الشكل )

 ضدط الد  اال ق اضي
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( : منحني اإليقاع الحيوي اليومي للنمط الصباحي والنمط غير المنتظم لأللعاب الفردية في اختبار 6الشكل )

 ضغط الدم الواطئ

 
( : منحني اإليقاع الحيوي اليومي للنمط الصباحي والنمط غير المنتظم لأللعاب الفردية في اختبار 7الشكل )

 درجة الحرارة

( : منحني اإليقاع الحيوي اليومي للنمط الصباحي والنمط غير المنتظم لأللعاب الفردية في اختبار معدل نبض 1الشكل )
 القلب
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 لنمطي الوظيفية المؤشرات اختبار لنتائج التباين تحليل نتائج عرض 3 ـ 3 ـ 3
 وتحليلها الفردية لاللعاب اليومي الحيوي االيقاع

 (33الجدول )
يبين تحليل التباين الختبارات تساوي األوساط الحسابية لنتائج الدرجات المسجلة في اختبارات المؤشرات 

 الوظيفية لنمطي اإليقاع الحيوي اليومي للنماذج المبحوثة لاللعاب الفردية 

 ANOVA -جدوب تحليل الت اين 

النمط 

 اليومي

المؤشر 

 الوظيفي
 مصادر االختالف

مجموع 

 المربعات
 درجة الحرية

متوسط 

 المربعات
 ف -إحصاءه 

مستوى 

 الداللة

النمط 

 الص احي

 

ضدط الد  

 اال ق اضي

 3.57 2 7.14 بين المجموعات

 2.11 18 38.00 داخل المجموعة 0.212 1.692

 - 20 45.14 الكلي

ضدط الد  

 اال  ساطي

 2.48 2 4.95 بين المجموعات

 0.57 18 10.29 داخل المجموعة 0.029 4.333

 - 20 15.24 الكلي

درجة 

 الحرارة

 1.51 2 3.02 بين المجموعات

 0.10 18 1.83 داخل المجموعة 0.000 14.887

 - 20 4.85 الكلي

معدب     

 القلب

 187.19 2 374.38 بين المجموعات

 64.94 18 1,168.86 داخل المجموعة 0.082 2.883

 - 20 1,543.24 الكلي

النمط 

غير 

 منتظم

ضدط الد  

 اال ق اضي

 1.44 2 2.89 بين المجموعات

 2.56 6 15.33 داخل المجموعة 0.596 0.565

 - 8 18.22 الكلي

ضدط الد  

 اال  ساطي

 1.78 2 3.56 بين المجموعات

 2.00 6 12.00 داخل المجموعة 0.459 0.889

 - 8 15.56 الكلي

درجة 

 الحرارة

 0.02 2 0.05 بين المجموعات

 0.08 6 0.47 داخل المجموعة 0.754 0.296

 - 8 0.52 الكلي

معدب     

 القلب

 10.11 2 20.22 بين المجموعات

 48.67 6 292.00 داخل المجموعة 0.818 0.208

 - 8 312.22 الكلي

 

األوســـــاط الحســـــابية لنتـــــائج تحليـــــل التبـــــاين الختبـــــارات تســـــاوي (  00يبـــــين الجـــــدول )
الــدرجات المســجلة فــي اختبــارات المؤشــرات الوظيفيــة لنمطــي اميقــاع الحيــوي اليــومي 
للنمـــاذج المبحوثـــة لأللعـــاب الفرديـــة لمؤشـــر ضـــغط الـــدم االنقباضـــي للـــنمط الصـــباحي 

(وهــــي اكبـــــر مـــــن 3.202( وبمســـــتوم داللـــــة)0.692نالحــــظ ان قيمـــــة)ف( المحتســــبة)
وجـــود فـــروق معنويـــة فـــي هـــذا  ( ممـــا يـــدل علـــى عـــدم3.31) مســـتوم الداللـــة المعتمـــد

( وبمســـتوم 3.161المؤشـــر عنـــد هـــذه المجموعـــة و ونالحـــظ ان قيمـــة)ف( المحتســـبة)
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( لمؤشــر ضــغط الــدم االنقباضــي للــنمط غيــر المنــتظم  وهــي اكبــر مــن 3.196داللــة)
هـذا مستوم الداللة المعتمد وهذا يدل على عـدم وجـود فـروق ذات داللـة احصـائية فـي 

ـــــدم  المؤشـــــر لهـــــذه المجموعـــــة . ونالحـــــظ ان قيمـــــة)ف( المحتســـــبة لمؤشـــــر ضـــــغط ال
( وهــي اصــغر 3.329( وبمســتوم داللــة)1.000االنبســاطي للــنمط الصــباحي قــد بلــن)

وجــود فــروق ذات داللــة احصــائية فــي هــذا  مــن مســتوم الداللــة المعتمــد ممــا يــدل علــى
حتســـبة لمؤشـــر ضـــغط الـــدم المؤشـــر عنـــد هـــذه المجموعـــة و ونالحـــظ ان قيمـــة)ف( الم

( وهـي اكبـر 3.119( وبمسـتوم داللـة)3.889االنبساطي للنمط غير المنـتظم قـد بلـن )
من مستوم الداللة المعتمد وهذا يـدل علـى عـدم وجـود فـروق ذات داللـة احصـائية فـي 
هــذا المؤشــر لهــذه المجموعــة.  ونالحــظ ان قيمــة)ف( المحتســبة لمؤشــر درجــة الحــرارة 

(وهـي اصـغر مـن مسـتوم 3.333( وبمسـتوم داللـة)01.887بلـن ) للنمط الصباحي قد
وجـود فـروق ذات داللـة احصـائية فـي هـذا المؤشـر عنـد  الداللة المعتمد مما يـدل علـى

هــذه المجموعــة و ونالحــظ ان قيمــة)ف( المحتســبة لمؤشــر درجــة الحــرارة للــنمط غيــر 
وم الداللـــة ( وهـــي اكبـــر مـــن مســـت3.711( وبمســـتوم داللـــة)3.296المنـــتظم قـــد بلـــن )

المعتمــد وهــذا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة احصــائية فــي هــذا المؤشــر لهــذه 
 المجموعة.  

ونالحــظ ان قيمــة)ف( المحتســبة لمؤشــر معــدل نــبض القلــب للــنمط الصــباحي قــد بلــن 
مــن مســتوم الداللــة المعتمــد ممــا يــدل (وهــي اكبــر 3.382( وبمســتوم داللــة )2.880)

وجــود فــروق معنويــة فــي هــذا المؤشــر عنــد هــذه المجموعــة و ونالحــظ ان  علــى عــدم
( 3.238قيمـة)ف( المحتســبة لمؤشــر معــدل نــبض القلـب للــنمط غيــر المنــتظم قــد بلــن )

( وهــي اكبــر مــن مســتوم الداللــة المعتمــد وهــذا يــدل علــى عــدم 3.808وبمســتوم داللــة)
 نوية في هذا المؤشر لمجموعة النمط غير المنتظم . وجود فروق مع
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( لمعرفة اقل قيمة فرق معنوي بين   L-S-Dعرض نتائج اختبار ال) 2ـ  3ـ 3
االوقات الثالثة في اختبار المؤشرات الوظيفية لنمطي االيقاع الحيوي اليومي 

 ردية وتحليلها لاللعاب الف
 (32الجدول )

اختبارات المعنوية المتعددة بطريقة الفرق المعنوي األصغر لنتائج الدرجات المسجلة في المؤشرات الوظيفية 
 لنمطي اإليقاع الحيوي اليومي للنماذج المبحوثة لاللعاب الفردية

 الوقت )ص( الوقت ()س  المؤشر الوظيفي النمط
مستوى 

 الداللة

 مستوى الثقة

% 

ت 
المقار ا

المعنوية
 

النمط 

 الص احي

ضدط الد  

 اال ق اضي

 الوقت األوب
 غير معنوي 63.0 0.370 الوقت الثا ي

 غير معنوي 63.0 0.370 الوقت الثالث

 غير معنوي 91.8 0.082 الوقت الثالث الوقت الثا ي

ضدط الد  

 اال  ساطي

 الوقت األوب
 غير معنوي 51.1 0.489 الوقت الثا ي

 معنوي 95.2 0.048 الوقت الثالث

 معنوي 98.9 0.011 الوقت الثالث الوقت الثا ي

 درجة الحرارة
 الوقت األوب

 معنوي 99.9 0.001 الوقت الثا ي

 غير معنوي 63.2 0.368 الوقت الثالث

 معنوي 100 0.000 الوقت الثالث الوقت الثا ي

 معدب     القلب
 الوقت األوب

 غير معنوي 46.3 0.537 الثا يالوقت 

 غير معنوي 89.2 0.108 الوقت الثالث

 معنوي  96.8 0.032 الوقت الثالث الوقت الثا ي

النمط غير 

 منتظم

 ضدط الد  العالي
 الوقت األوب

 غير معنوي 52.7 0.473 الوقت الثا ي

 غير معنوي 65.4 0.346 الوقت الثالث

 غير معنوي 19.3 0.807 الثالثالوقت  الوقت الثا ي

 ضدط الد  الواطئ
 الوقت األوب

 غير معنوي 70.8 0.292 الوقت الثا ي

 غير معنوي 1.11 1.000 الوقت الثالث

 غير معنوي 70.8 0.292 الوقت الثالث الوقت الثا ي

 درجة الحرارة
 الوقت األوب

 غير معنوي 41.8 0.582 الوقت الثا ي

 غير معنوي 50.5 0.495 الثالثالوقت 

 غير معنوي 11.1 0.889 الوقت الثالث الوقت الثا ي

 معدب     القلب
 الوقت األوب

 غير معنوي 26.3 0.737 الوقت الثا ي

 غير معنوي 22.0 0.780 الوقت الثالث

 غير معنوي 45.6 0.544 الوقت الثالث الوقت الثا ي

 

عند تحقق نتائج اختبارات تحليل التباين حالة وجود الفرق المعنوي او الغير معنوي 
فأن االختبار التكميلي لبيان مستويات الداللة الحقيقية للمقارنات الزوجية مابين كل 

عرض النتائج و تحليلها و   –الباب ألرابع 

 مناقشتها
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زوج هو  اجراء اساسي لبيان حقيقة نتائج الفروق المالحظة ومن بين الطرائق االكثر 
 شيوعًا هي     

طريقة الفرق المعنوي االصغر وفي الصفحات االتية تم عرض نتائج المقارنات 
 الزوجية وو يلي : 

ـ عدم وجود فروق معنوية بين الوقت االول والثاني وبين االول والثالث وبين  0
لصباحي اذ بلن مستوم الثاني والثالث في مؤشر ضغط الدم االنقباضي للنمط ا

( على التوالي وهو اكبر من مستوم 3.382( )3.073(و)3.073الداللة المحسوب )
( كذل  نالحظ عدم وجود فروق معنوية في مؤشر 3.31الداللة المعتمد والبالن )

ضغط الدم االنقباضي للنمط غير المنتظم بين الوقت االول والثاني وبين االول 
( 3.016( و)3.170ني والثالث اذ بلن مستوم الداللة )والثالث وبين الوقت الثا

 ( على التوالي وهو اكبر من مستوم الداللة المعتمد . 3.837و)

ـ عدم وجود فروق معنوية في مؤشر ضغط الدم االتبساطي للنمط الصباحي  بين  2
(ونالحظ ايضا ان هنا  فروق 3.189الوقت االول والثاني اذ بلن مستوم الداللة )

ة في هذا المؤشر بين الوقت االول والثالث وبين الوقت الثاني والثالث اذ بلن معنوي
( على التوالي وهو اصغر من مستوم الداللة 3.300( )3.318مستوم الداللة  )

المعتمد . و ونالحظ عدم معنوية الفروق بين االوقات الثالثة في مؤشر ضغط الدم 
( 0.333( و)3.292الداللة ) االنبساطي للنمط غير المنتظم اذ بلن مستوم

 ( على التوالي وهو اكبر من مستوم الداللة المعتمد . 3.292و)

ـ وجود فروق معنوية في مؤشر درجة الحرارة للنمط الصباحي بين الوقت االول  0
( 3.333( و)3.330والثاني وبين الثاني والثالث  اذ بلن مستوم الداللة المحسوب )

ستوم الداللة المعتمد ونالحظ عدم وجود فروق معنوية على التوالي وهو اصغر من م
( وهو اكبر من مستوم 3.068بين الوقت االول والثاني اذ بلن مستوم الداللة )

الداللة المعتمد و ويظهر من الجدول نقسه عدم معنوية الفروق في مؤشر درجة 
( 3.889( و)3.191( و)3.182الحرارة للنمط غير المنتظم اذ بلن مستوم الداللة )
 على التوالي وهو اكبر من مستوم الداللة المعتمد .

عرض النتائج و تحليلها و   –ب ألرابع البا

 مناقشتها
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ـ عدم وجود فروق معنوية بين الوقت االول والثاني وبين االول والثالث  في  1 
( على 3.038( و)3.107مؤشر معدل نبض القلب للنمط الصباحي اذ بلن مستوم )

ي وهو اكبر من مستوم الداللة المعتمد و ويظهر وجود فرق معنوي بين الوقت التوال
( وهو اصغر من مستوم الداللة 3.302الثاني والثالث اذ بلن مستوم الداللة )

المعتمد ونالحظ من الجدول نقسه عدم معنوية الفروق في مؤشر معدل نبض القلب 
( على 3.111( و)3.783و) (3.707للنمط غير المنتظم اذ بلن مستوم الداللة )
 التوالي وهو اكبر من مستوم الداللة المعتمد .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

عرض النتائج و تحليلها و   –الباب ألرابع 

 مناقشتها
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الخالصة اإلحصائية لنتائج الدرجات المسجلة في اختبـارات المؤشـرات  عرض 5ـ  3
   وتحليلهالاللعاب الفرقية لنمطي اإليقاع الحيوي اليومي الوظيفية 

 (13الجدول )

المؤشرات الوظيقية لنمطي اإليقاع الحيوي اليومي الخالصة اإلحصائية لنتائج الدرجات المسجلة في اختبارات 

 للنماذج المبحوثة لاللعاب الفرقية

 النمط اليومي
المؤشر 

 الوظيفي
 المتوسط العينة الوقت

االنحراف 

 المعياري

الخطأ 

 المعياري

فترة ثقة % 11

 للمتوسط
أقل 

 درجة

أعلى 

 درجة
 حد أعلى حد أدنى

النمط 

 الصباحي

ضغط الدم 

 االنقباضي

 13 11 12.970 11.310 0.340 0.900 12.140 7 الوقت األول

 11 11 11.000 11.000 - - 11.000 7 الوقت الثاني

 13 11 12.530 11.470 0.220 0.580 12.000 7 الوقت الثالث

ضغط الدم 

 االنبساطي

 8 7 8.070 7.080 0.200 0.530 7.570 7 الوقت األول

 9 5 8.450 6.130 0.470 1.250 7.290 7 الوقت الثاني

 8 6 8.160 6.700 0.300 0.790 7.430 7 الوقت الثالث

 الحرارةدرجة 

 38.2 37.4 38.156 37.644 0.105 0.277 37.900 7 الوقت األول

 38.5 36.2 38.163 36.523 0.335 0.887 37.343 7 الوقت الثاني

 38.3 35.4 38.692 36.736 0.400 1.057 37.714 7 الوقت الثالث

معدل نبض 

 القلب

 84 68 80.700 69.870 2.210 5.850 75.290 7 الوقت األول

 91 70 81.140 66.860 2.920 7.720 74.000 7 الوقت الثاني

 92 70 87.450 71.690 3.220 8.520 79.570 7 الوقت الثالث

النمط غير 

 منتظم

ضغط الدم 

 االنقباضي

 11 10 12.100 9.230 0.330 0.580 10.670 3 الوقت األول

 11 10 12.100 9.230 0.330 0.580 10.670 3 الوقت الثاني

 13 12 14.100 11.230 0.330 0.580 12.670 3 الوقت الثالث

ضغط الدم 

 االنبساطي

 7 6 7.770 4.900 0.330 0.580 6.330 3 الوقت األول

 8 6 9.480 4.520 0.580 1.000 7.000 3 الوقت الثاني

 8 6 10.200 4.460 0.670 1.150 7.330 3 الوقت الثالث

 درجة الحرارة

 38.3 38.1 38.520 37.946 0.067 0.115 38.233 3 األولالوقت 

 38.1 38 38.177 37.890 0.033 0.058 38.033 3 الوقت الثاني

 38.2 38 38.420 37.846 0.067 0.115 38.133 3 الوقت الثالث

معدل نبض 

 القلب

 78 69 84.590 60.080 2.850 4.930 72.330 3 الوقت األول

 86 70 98.750 58.590 4.670 8.080 78.670 3 الوقت الثاني

 90 80 97.840 72.830 2.910 5.030 85.330 3 الوقت الثالث

 

( الخالصــــة امحصــــائية لنتــــائج الــــدرجات المســــجلة فــــي اختبــــارات 00يبــــين الجــــدول )
 للنماذج المبحوثة لاللعاب الفرقيةلنمطي اميقاع الحيوي اليومي المؤشرات الوظيفية 

تفوق النمط الصباحي على النمط غير المنتظم في مؤشر ضغط الدم االنقباضي في 
الوقت االول والثاني اذ بلن  المتوسط الحسابي لضغط الدم االنقباضي للنمط 

 الصباحي للوق

عرض النتائج و تحليلها و   –الباب ألرابع 

 مناقشتها

عرض النتائج و تحليلها و   –ألرابع  الباب

 مناقشتها
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سابي للنمط غير ( في حين بلن المتوسط الح3.9( وبانحراف معياري)02.01االول)
( وبلن المتوسط 3.18( وبانحراف معياري )03.673المنتظم وللوقت االول )

( بينما كان للنمط غير المنتظم وللوقت 00الحسابي للنمط الصباحي للوقت الثاني )
( اما الوقت الثالث فنالحظ تفوق النمط 3.183( وبانحراف معياري )03.67الثاني)

مؤشر ضغط الدم االنقباضي اذ بلن المتوسط غير المنتظم على الصباحي في 
( في حين بلن 3.183( وبانحراف معياري)02.67الحسابي للنمط غير المنتظم)

 ( .3.183( وبانحراف معياري)02المتوسط الحسابي للنمط الصباحي)
و نالحظ تفوق النمط الصباحي على النمط غير المنتظم في مؤشر ضغط الدم 
االنبساطي في االوقات الثالثة اذ بلن  المتوسط الحسابي لضغط الدم االنبساطي 

( في حين بلن 3.103( وبانحراف معياري )7.17للنمط الصباحي للوقت االول)
( وبانحراف معياري 6.003المتوسط الحسابي للنمط غير المنتظم وللوقت االول )

( وبانحراف 7.293( وبلن المتوسط الحسابي للنمط الصباحي للوقت الثاني )3.18)
( وبانحراف 7( بينما كان للنمط غير المنتظم وللوقت الثاني)0.213معياري)
( 7.103( اما المتوسط الحسابي للنمط الصباحي  وللوقت الثالث فقد بلن)0معياري)

( في حين بلن المتوسط الحسابي للنمط غير المنتظم 3.79وبانحراف معياري )
(. ويظهر من الجدول ايضًا تفوق 0.01( وبانحراف معياري)7.00وللوقت الثالث)

النمط غير المنتظم على النمط الصباحي في مؤشر درجة الحرارة في االوقات الثالثة 
 اذ بلن  المتوسط الحسابي  لدرجة الحرارة للنمط غير المنتظم وللوقت

( في حين بلن المتوسط الحسابي 3.001( وبانحراف معياري)08.200االول)
( وبلن المتوسط الحسابي 3.277( وبانحراف معياري )07.9الصباحي وللوقت االول)

( بينما كان 3.318( وبانحراف معياري )08.300للنمط غير المنتظم للوقت الثاني)
( وبانحراف معياري 07.393المتوسط الحسابي للنمط الصباحي وللوقت الثاني)

( 08.000( وبلن المتوسط الحسابي للنمط للغير منتظم للوقت الثالث )3.887)
( في حين بلن المتوسط الحسابي للنمط الصباحي وللوقت 3.001وبانحراف معياري )

 ( .0.317( وبانحراف معياري)07.701الثالث )
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( تفوق النمط الصباحي على النمط غير المنتظم في مؤشر 00ويظهر من الجدول)
معدل نبض القلب للوقت االول فقط اذ بلن  المتوسط الحسابي للنمط الصباحي 

ط ( في حين بلن المتوس1.813( وبانحراف معياري )71.293للوقت االول )
( 1.903( وبانحراف معياري )72.003الحسابي للنمط غير المنتظم وللوقت االول )

و ونالحظ تفوق النمط غير المنتظم على الصباحي في مؤشر معدل نبض القلب 
للوقتين الثاني والثالث اذ بلن المتوسط الحسابي للنمط غير المنتظم للوقت 

كان للنمط الصباحي وللوقت ( بينما 8.383( وبانحراف معياري )78.673الثاني)
( اما المتوسط الحسابي للنمط غير المنتظم 7.723.( وبانحراف معياري )71الثاني)

( في حين بلن المتوسط 1.30( وبانحراف معياري)81.00وللوقت الثالث فقد بلن)
 ( .8.12( وبانحراف معياري )79.173الحسابي للنمط الصباحي وللوقت الثالث )

  
حني اإليقاع الحيوي اليومي للنمط الصباحي والنمط غير المنتظم لأللعاب الفرقية في اختبار ( : من1الشكل )

 ضغط الدم االنقباضي

عرض النتائج و تحليلها و   –الباب ألرابع 

 مناقشتها

عرض النتائج و تحليلها و   –الباب ألرابع 

 مناقشتها
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اختبار ( : منحني اإليقاع الحيوي اليومي للنمط الصباحي والنمط غير المنتظم لأللعاب الفرقية في 18الشكل )

 ضغط الدم الواطئ

 
( : منحني اإليقاع الحيوي اليومي للنمط الصباحي والنمط غير المنتظم لأللعاب الفرقية في اختبار 33الشكل )

 درجة الحرارة

( : منحني اإليقاع الحيوي اليومي للنمط الصباحي والنمط غير المنتظم لأللعاب الفرقية في اختبار 32الشكل )
 معدل نبض القلب

 

عرض النتائج و تحليلها و   –الباب ألرابع 

 مناقشتها
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 لنمطي الوظيفية المؤشرات اختبار لنتائج التباين تحليل نتائج عرض3 ـ 5 ـ 3
 وتحليلها الفرقية لاللعاب اليومي الحيوي االيقاع

 (14الجدول )

اختبارات المؤشرات الوظيفية تحليل التباين الختبارات تساوي األوساط الحسابية لنتائج الدرجات المسجلة في 

 لنمطي اإليقاع الحيوي اليومي للنماذج المبحوثة لأللعاب الفرقية

 ANOVA -جدوب تحليل الت اين 

النمط 

 اليومي

المؤشر 

 الوظيفي
 مصادر االختالف

مجموع 

 المربعات
 درجة الحرية

متوسط 

 المربعات
 ف -إحصاءه 

مستوى 

 الداللة

النمط 

 الص احي

 

ط 
ضد

الد  

ض
ال ق ا

يا
 

 2.714 2 5.429 بين المجموعات

 0.381 18 6.857 داخل المجموعة 0.005 7.125

 - 20 12.286 الكلي

ط 
ضد

الد  

ط
سا

ال  
يا

 

 0.143 2 0.286 بين المجموعات

 0.825 18 14.857 داخل المجموعة 0.842 0.173

 - 20 15.143 الكلي

جة 
در

حرارة
ال

 0.563 2 1.127 بين المجموعات 

 0.660 18 11.886 داخل المجموعة 0.443 0.853

 - 20 13.012 الكلي

معدب 

  
  

ب
القل

 59.571 2 119.143 بين المجموعات 

 55.508 18 999.143 داخل المجموعة 0.363 1.073

 - 20 1,118.286 الكلي

النمط غير 

 منتظم

ط الد 
ضد

 

 
ي

ض
ال ق ا

ا
 

 4.000 2 8.000 المجموعاتبين 

12 

0.008 

 

 

 

 0.333 6 2.000 داخل المجموعة

 - 8 10.000 الكلي

ط 
ضد

الد  

ط
سا

ال  
يا

 

 0.778 2 1.556 بين المجموعات

 0.889 6 5.333 داخل المجموعة 0.464 0.875

 - 8 6.889 الكلي

جة 
در

حرارة
ال

 0.030 2 0.060 بين المجموعات 

 0.010 6 0.060 داخل المجموعة 0.125 3

 - 8 0.120 الكلي

معدب 

  
  

ب
القل

 126.778 2 253.556 بين المجموعات 

 38.333 6 230.000 داخل المجموعة 0.108 3.307

 - 8 483.556 الكلي

 

تحليل التباين الختبارات تساوي األوساط الحسابية لنتائج الدرجات  (01يبين الجدول)
المسجلة في اختبارات مؤشرات القوم لنمطي اميقاع الحيوي اليومي للنماذج 
المبحوثة لأللعاب الفرقية ان قيمة)ف( المحتسبة لمؤشر ضغط الدم االنقباضي للنمط 

( وهي اصغر من مستوم الداللة 3.331( وبمستوم داللة)7.021الصباحي قد بلن) )
احصائية في هذا المؤشر عند هذه وجود فروق ذات داللة  المعتمد مما يدل على

المجموعة و ونالحظ ان  قيمة)ف( المحتسبة لمؤشر ضغط الدم االنقباضي للنمط 

عرض النتائج و تحليلها و   –الباب ألرابع 

 مناقشتها
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( وهي اصغر من مستوم الداللة 3.338( وبمستوم داللة)02غير المنتظم قد بلن )
المعتمد وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة احصائية في هذا المؤشر لهذه 

ان قيمة)ف( المحتسبة لمؤشر ضغط الدم االنبساطي للنمط المجموعة . نالحظ 
(وهي اكبر من مستوم الداللة 3.812( وبمستوم داللة)3.070الصباحي قد بلن )

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في هذا المؤشر عند  المعتمد مما يدل على
طي هذه المجموعة, و ونالحظ ان قيمة)ف( المحتسبة  لمؤشر ضغط الدم االنبسا

( وهي اكبر من مستوم 3.161( وبمستوم داللة)3.871للنمط غير المنتظم قد بلن )
الداللة المعتمد وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في هذا المؤشر 
لهذه المجموعة .و ونالحظ ان قيمة)ف( المحتسبة لمؤشر درجة الحرارة للنمط 

(وهي اكبر من مستوم الداللة 3.993( وبمستوم داللة)3.810الصباح قد بلن )
عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في هذا المؤشر عند  المعتمد مما يدل على

هذه المجموعة , و ونالحظ ان قيمة)ف( المحتسبة لمؤشر درجة الحرارة للنمط غير 
( وهي اكبر من مستوم الداللة المعتمد 3.021( وبمستوم داللة)0المنتظم قد بلن )

على عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في هذا المؤشر لهذه  وهذا يدل
المجموعة. ان قيمة)ف( المحتسب لمؤشر معدل نبض القلب للنمط الصباحي ةقد 

(وهي اكبر من مستوم الداللة المعتمد مما يدل 3.060( وبمستوم داللة)0.370بلن )
المجموعة , و وجود فروق ذات داللة احصائية في هذا المؤشر عند هذه  على عدم

ونالحظ ان قيمة)ف( المحتسبة لمؤشر معدل نبض القلب للنمط غير المنتظم قد بلن 
( وهي اكبر من مستوم الداللة المعتمد وهذا يدل 3.083( وبمستوم داللة)0.037)

 .على عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في هذا المؤشر لهذه المجموعة  
 
 
( لمعرفة اقل قيمة فرق معنوي   L-S-Dعرض نتائج اختبار ال) 2ـ  5ـ  3

بين االوقات الثالثة في اختبار المؤشرات الوظيفية لنمطي االيقاع الحيوي 
 اليومي لاللعاب الفرقية وتحليلها 

 (11الجدول )

و تحليلها و عرض النتائج   –الباب ألرابع 

 مناقشتها

عرض النتائج و تحليلها و   –الباب ألرابع 

 مناقشتها
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اختبارات المعنوية المتعددة بطريقة الفرق المعنوي األصغر لنتائج الدرجات المسجلة في المؤشرات الوظيفية 

 لنمطي اإليقاع الحيوي اليومي للنماذج المبحوثة لاللعاب الفرقية

 الوقت )ص( الوقت )س( المؤشر الوظيفي النمط
مستوى 

 الداللة

 مستوى الثقة

% 

المقار ات 

 المعنوية

 النمط

 الص احي

ضدط الد  

 اال ق اضي

 الوقت األوب
 معنوي 99.7 0.003 الوقت الثا ي

 غير معنوي 33.0 0.670 الوقت الثالث

 معنوي 99.3 0.007 الوقت الثالث الوقت الثا ي

ضدط الد  

 اال  ساطي

 الوقت األوب
 غير معنوي 43.6 0.564 الوقت الثا ي

 معنويغير  22.8 0.772 الوقت الثالث

 غير معنوي 22.8 0.772 الوقت الثالث الوقت الثا ي

 درجة الحرارة
 الوقت األوب

 غير معنوي 78.4 0.216 الوقت الثا ي

 غير معنوي 32.6 0.674 الوقت الثالث

 غير معنوي 60.0 0.404 الوقت الثالث الوقت الثا ي

 معدب     القلب
 الوقت األوب

 غير معنوي 24.9 0.751 الوقت الثا ي

 غير معنوي 70.4 0.296 الوقت الثالث

 غير معنوي 82.1 0.179 الوقت الثالث الوقت الثا ي

النمط غير 

 منتظم

ضدط الد  

 اال ق اضي

 الوقت األوب
 غير معنوي 0.00 1.000 الوقت الثا ي

 معنوي  99.5 0.005 الوقت الثالث

 معنوي  99.5 0.005 الوقت الثالث الوقت الثا ي

ضدط الد  

 اال  ساطي

 الوقت األوب
 غير معنوي 58.0 0.420 الوقت الثا ي

 غير معنوي 75.8 0.242 الوقت الثالث

 غير معنوي 32.0 0.680 الوقت الثالث الوقت الثا ي

 درجة الحرارة
 الوقت األوب

 معنوي  95.0 0.050 الوقت الثا ي

 معنوي غير 73.3 0.267 الوقت الثالث

 غير معنوي 73.3 0.267 الوقت الثالث الوقت الثا ي

 معدب     القلب
 الوقت األوب

 غير معنوي 74.3 0.257 الوقت الثا ي

 معنوي  95.8 0.042 الوقت الثالث

 غير معنوي 76.5 0.235 الوقت الثالث الوقت الثا ي

 

عند تحقـق نتـائج اختبـارات تحليـل التبـاين حالـة وجـود الفـرق المعنـوي او غيـر المعنـوي 
فــأن االختبــار التكميلــي لبيــان مســتويات الداللــة الحقيقيــة للمقارنــات الزوجيــة مــابين كــل 
زوج هو  اجراء اساسي لبيان حقيقة نتائج الفروق المالحظة ومن بين الطرائـق االكثـر 

 شيوعًا هي     
طريقة الفرق المعنوي االصغر وفي الصفحات االتية تم عرض نتائج المقارنات 

 الزوجية وو يلي : 

ـ وجود فروق معنوية في مؤشر ضغط الدم االنقباضي للنمط الصباحي بين الوقت  0
( 3.330الداللة المحسوب )االولوالثاني وبين الثاني والثالث  اذ بلن مستوم 

 (3.337و)

عرض النتائج و تحليلها و   –ب ألرابع البا

 مناقشتها



019 
 

على التوالي وهو اصغر من مستوم الداللة المعتمد ونالحظ عدم وجود فروق معنوية 
( وهو اكبر 3.673بين الوقت االول والثاني في المؤشر نفسه اذ بلن مستوم الداللة )

من مستوم الداللة المعتمد و ويظهر من الجدول نقسه عدم معنوية الفروق في 
ر ضغط الدم االنقباضي للنمط غير المنتظم بين الوقت االول والثاني اذ بلن مؤش

( وهنا  فرق معنوي بين الوقتين االول والثالث والوقت الثاني 0مستوم الداللة )
( على التوالي وهو 3.331( )3.331والثالث اذ بلن مستوم الداللة المحتسب )

 اصغر من مستوم الداللة المعتمد.
فروق معنوية بين الوقت االول والثاني وبين االول والثالث وبين  ـ عدم وجود 2

الثاني والثالث في مؤشر ضغط الدم االنبساطي للنمط الصباحي اذ بلن مستوم 
( على التوالي وهو اكبر من مستوم 3.772( )3.772(و)3.161الداللة المحسوب )

معنوية في مؤشر ( كذل  نالحظ عدم وجود فروق 3.31الداللة المعتمد والبالن )
ضغط الدم االنبساطي للنمط غير المنتظم بين الوقت االول والثاني وبين االول 

( 3.212( و)3.123والثالث وبين الوقت الثاني والثالث اذ بلن مستوم الداللة )
 ( على التوالي وهو اكبر من مستوم الداللة المعتمد . 3.683و)
ل والثاني وبين االول والثالث وبين ـ عدم وجود فروق معنوية بين الوقت االو  0

الثاني والثالث في مؤشر درجة الحرارة للنمط الصباحي اذ بلن مستوم الداللة 
( على التوالي وهو اكبر من مستوم الداللة 3.131( )3.671(و)3.206المحسوب )

المعتمد ونالحظ وجود فرق معنوي في مؤشر درجة الحرارة للنمط غير المنتظم  بين 
( وهو اصغر من 3.313الول والثاني اذ بلن مستوم الداللة المحتسب )الوقت ا

مستوم الداللة المعتمد و ويظهر عدم وجود فروق معنوية بين الوقت االول والثالث 
( 3.267( و)3.267وبين الوقت الثاني والثالث اذ بلن مستوم الداللة المحتسب )

 على التوالي وهو اكبر من مستوم الداللة .
ـ عدم وجود فروق معنوية بين الوقت االول والثاني وبين االول والثالث وبين  1

الثاني والثالث في معدل نبض القلب للنمط الصباحي اذ بلن مستوم الداللة 
 المحتسب

عرض النتائج و تحليلها و   –ب ألرابع البا

 مناقشتها
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لة المعتمد ( على التوالي وهو اكبر من مستوم الدال3.079( )3.296(و)3.710) 
ونالحظ وجود فرق معنوي في مؤشر نبض القلب للنمط غير المنتظم بين الوقت 

( وهو اصغر من مستوم 3.312االول والثالث اذ بلن مستوم الداللة المحتسب )
الداللة المعتمد ونالحظ كذل  انعدام المعنوية بين الوقت االول والثاني وبين الوقت 

( على التوالي وهو اكبر من 3.201( )3.217لداللة )الثاني والثالث اذ بلن مستوم ا
 مستوم الداللة. 

ــة موزعــة  6ـ  3 ــة والفرقي ــاب الفردي ــة لاللع ــدرات البدني ــائج الق عــرض نت
 بحسب انماط االيقاع الحيوي اليومي وتحليلها . 

عرض نتائج القدرات البدنية لاللعـاب الفرديـة موزعـة بحسـب انمـاط  3ـ6ـ3
 ي وتحليلها.االيقاع الحيوي اليوم

 (36جدول )
قياس جودة توفيق النموذج الطبيعي المفترض لنتائج القدرات البدنية لمجموعة األلعاب الفردية موزعة بحسب 

 أنماط اإليقاع الحيوي اليومي

 المجموعة النمط
القوة 

 القصوى

عدد 

التكرارات 

 01خالب 

 ثا ية

عدد 

التكرارات 

 الممكنة

 الص احي

 21 21 21 العدد

 0.60 1.09 0.75 إحصاءه االخت ار

 0.860 0.188 0.630 مستوى الداللة

 متحقق متحقق متحقق التوزيع الط يعي المفترض

 غير المنتظم

 9 9 9 العدد

 1.03 0.71 0.71 إحصاءه االخت ار

 0.235 0.692 0.701 مستوى الداللة

 متحقق متحقق متحقق التوزيع الط يعي المفترض

 

( تحقق صحة افتراض التوزيع الطبيعي 06يتضح من خالل مراجعة نتائج الجدول )
لنتائج االستجابات المالحظة لبعض القدرات البدنية لمجموعة النشاط الرياضي 

صحة  الفردي موزعة بحسب أنماط اميقاع الحيوي اليومي  األمر الذي يتأكد بموجبة
تطبيق التقديرات النقطية لتقدير معلمات النموذج الطبيعي المفترض والمتمثلة 

% فترة ثقة لمتوسط 91بمتوسط القياس واالنحراف المعياري والخطأ المعياري وتقدير 

عرض النتائج و تحليلها و   –ألرابع الباب 

 مناقشتها
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 -المجتمع بامضافة إلى صحة اختبار فرضية تساوي التباينين بموجب اختبار )ليفين
ألوساط بموجب اختبار )تحليل التباين ـ ف( وصحة اختبار فرضية تساوي ا

ANOVA )المبحوثة للبيانات الطبيعي التوزيع هو افتراضاته اهم من يتعين الذي 
  المذكور االختبار نتائج ضوء في منه التحقق ماتم وهو
عرض نتائج القدرات البدنية لأللعاب الفرقيـة موزعـة بحسـب انمـاط االيقـاع 2 ـ6 ـ 3

   الحيوي اليومي وتحليلها
 (17جدول )

اختبار جودة توفيق النموذج الطبيعي المفترض لنتائج القدرات البدنية لمجموعة لأللعاب الفرقية موزعة 

 بحسب أنماط اإليقاع الحيوي اليومي

 المجموعة النمط
القوة 

 وىالقص

عدد 

التكرارات 

 18خالل 

 ثانية

عدد 

التكرارات 

 الممكنة

 الصباحي

 21 21 21 العدد

 0.67 1.15 1.11 إحصاءه االختبار

 0.760 0.143 0.174 مستوى الداللة

 متحقق متحقق متحقق التوزيع الطبيعي المفترض

 غير المنتظم

 9 9 9 العدد

 0.63 0.54 0.69 إحصاءه االختبار

 0.825 0.930 0.736 الداللةمستوى 

 متحقق متحقق متحقق التوزيع الطبيعي المفترض

 

( تحقـق صـحة افتـراض التوزيـع الطبيعـي 07يتضح من خـالل مراجعـة نتـائج الجـدول )
لنتــــائج االســــتجابات المالحظــــة لــــبعض القــــدرات البدنيــــة لمجموعــــة النشــــاط الرياضــــي 
الفرقية موزعة بحسب أنماط اميقاع الحيوي اليومي  األمـر الـذي يتأكـد بموجبـة صـحة 
تطبيـــــق التقـــــديرات النقطيـــــة لتقـــــدير معلمـــــات النمـــــوذج الطبيعـــــي المفتـــــرض والمتمثلـــــة 

% فتـرة ثقـة لمتوسـط 91وسط القياس واالنحراف المعياري والخطأ المعياري وتقـدير بمت
 -المجتمع بامضافة إلى صحة اختبار فرضية تساوي التباينين بموجـب اختبـار )ليفـين

ف( وصــــحة اختبــــار فرضــــية تســــاوي األوســــاط بموجــــب اختبــــار )تحليــــل التبــــاين ـ 
ANOVA )المبحوثـــة للبيانـــات الطبيعـــي يـــعالتوز  هـــو افتراضـــاته اهـــم مـــن يتعـــين الـــذي 

 .المذكور االختبار نتائج ضوء في منه التحقق ماتم وهو
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 المؤشــــرات ولكافــــة الطبيعــــي األنمــــوذج توفيــــق جــــودة تحقــــق فــــأن تقــــدم مــــا ضــــوء فــــي
   كافة  ألجراء األساس حجر يشكل أنما البحث موضوع البدنية والقدرات الوظيفية
 الجـــودة تلــ  تحقـــق عــدم عنــد تخفـــق والتــي المعتمــدة امحصـــائية والعمليــات الخطــوات

 .حتماً 
 . البدنية للقدرات(  الوصفية االساليب) البيانات نتائج عرض 7ـ 3
 الفردية لاللعاب البدنية لقدراتا نتائج بدراسة الخاصة اإلحصاءات عرض 3ـ7ـ3

 .   وتحليلها اليومي الحيوي اإليقاع أنماط بحسب موزعة
 (11الجدول )

لأللعاب الفردية موزعة بحسب أنماط اإليقاع الحيوي اإلحصاءات الخاصة بدراسة نتائج  القدرات البدنية 

 المبحوثة اليومي

 اإلحصاءات

 القوة القصوى
عدد التكرارات خالب 

 ثا ية 01

عدد التكرارات 

 الممكنة

الص اح

 ي

غير 

 المنتظم

الص اح

 ي

غير 

 المنتظم

الص اح

 ي

غير 

 المنتظم

 27.44 25.86 8.44 8.19 60.56 67.02 المتوسط الحسابي

فترة  

 %95ثقة

  للمتوسط 

 23.20 23.17 7.35 7.54 45.01 56.45 الحد األد ى

الحد 

 األعلى
77.60 76.10 8.84 9.54 28.54 

31.69 

 

 27.77 25.90 8.44 8.21 61.17 66.40 %5المتوسط المشذب 

 30.00 25.00 9.00 9.00 70.00 65.00 الوسيط

 1.84 1.29 0.47 0.31 6.74 5.07 الخطأ المعياري

 5.53 5.89 1.42 1.44 20.22 23.23 اال حراف المعياري

 15.00 27.00 5.00 6.00 50.00 85.00 المدى

 9.00 8.00 1.50 2.00 40.00 27.50 المدى الُربيعي

 1.22- 0.20- 0.02- 0.48- 0.63- 0.77 العزميمعامل االلتواء 

 

( الذي يعرض امحصاءات الخاصة بدراسة نتائج القدرات 08يبين الجدول )     
لمجموعة النشاطات الرياضية الفردية موزعة بحسب أنماط اميقاع الحيوي البدنية 
المبحوثة  تفوق النمط الصباحي على النمط غير المنتظم في متغير القوة  اليومي

القصوم لمجموعة النشاطات الرياضية الفردية اذ بلن المتوسط الحسابي للنمط 
( في حين بلن المتوسط الحسابي 20.20( وبانحراف معياري )67.32الصباحي)

حظ اقتراب نتائج ( ونال23.22( وبانحراف معياري )63.16للنمط غير المنتظم )
المتوسط الحسابي من نتائج المتوسط المشذب اذ بلن المتوسط المشذب للنمط 

عرض النتائج و تحليلها و   –الباب ألرابع 

 مناقشتها
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( مما يعكس الدرجة العالية 60.07( وللنمط غير المنتظم )66.13الصباحي )
 لتجانس البيانات االولية لمتغير القوة القصوم.

ويالحظ تفوق النمط غير المنتظم بدرجة قليلة على النمط الصباحي في متغير 
التكرارات خالل عشر ثواني لقياس القوة المميزة بالسرعة اذ بلن المتوسط الحسابي 

( في حين بلن المتوسط 0.12( وبانحراف معياري )8.11للنمط غير المنتظم )
( و نالحظ اقتراب 0.11ي )( وبانحراف معيار 8.09الحسابي للنمط الصباحي  )

نتائج المتوسطين  الحسابي والمشذب اذ بلن المتوسط المشذب للنمط غير 
( مما يعكس الدرجة العالية لتجانس 8.20( وبلن المشذب للصباحي )8.11المنتظم)

 البيانات االولية لمتغير التكرارات خالل عشر ثواني .
متغير التكرارات لحين نفاذ  ونالحظ تفوق النمط غير المنتظم على الصباحي في

( 27.11الجهد لقياس تحمل القوة  اذ بلن المتوسط الحسابي للنمط غير المنتظم )
( في حين بلن المتوسط الحسابي للنمط الصباحي 1.10وبانحراف معياري )

 (1.89( وبانحراف معياري )21.86)
( 21.93حي )( وللنمط الصبا27.77وقد بلن المتوسط المشذب للنمط غير المنتظم )

وهما قريبان من المتوسط الحسابي لكل منهما وهو ما يؤكد الدرجة العالية لتجانس 
 البيانات االولية لمتغير التكرارات لحين نفاذ الجهد .

 
 
 
 
لاللعاب لقدرات البدنية اإلحصاءات الخاصة بدراسة نتائج اعرض  2ـ7ـ3

 .   الفرقية موزعة بحسب أنماط اإليقاع الحيوي اليومي وتحليلها
 (11الجدول )

 اإلحصاءات الخاصة بدراسة نتائج

 لمجموعة النشاطات الرياضية الفرقية موزعة بحسب أنماط اإليقاع الحيوي اليوميلمؤشرات القدرات البدنية 

 المبحوثة

عرض النتائج و تحليلها و   –الباب ألرابع 

 مناقشتها

عرض النتائج و تحليلها و   –الباب ألرابع 

 مناقشتها
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 اإلحصاءات

 القوة القصوى
خالب عدد التكرارات 

 ثا ية 01

عدد التكرارات 

 الممكنة

 الص احي
غير 

 المنتظم
 الص احي

غير 

 المنتظم
 الص احي

غير 

 المنتظم

 25.56 25.81 7.00 7.90 56.11 58.57 المتوسط الحسابي

فترة  

 %95ثقة

  للمتوسط 

 21.58 22.75 5.78 7.43 49.80 54.96 الحد األد ى

الحد 

 األعلى
62.18 62.42 8.38 8.22 28.87 29.53 

 25.28 26.26 7.00 7.95 55.40 58.41 %5المتوسط المشذب 

 24.00 25.00 7.00 8.00 55.00 60.00 الوسيط

 1.72 1.47 0.53 0.23 2.74 1.73 الخطأ المعياري

 5.17 6.73 1.58 1.04 8.21 7.93 اال حراف المعياري

 16.00 29.00 4.00 3.00 25.00 20.00 المدى

 8.00 9.00 3.00 2.00 10.00 15.00 الُربيعيالمدى 

 1.09- 0.74- - 0.67- 1.73 0.19 معامل االلتواء العزمي

 

( الــــــــذي يعــــــــرض امحصــــــــاءات الخاصــــــــة بدراســــــــة نتــــــــائج 09يبــــــــين الجــــــــدول )     
لمجموعــــــة النشــــــاطات الرياضــــــية الفرقيــــــة موزعــــــة بحســــــب أنمــــــاط القــــــدرات البدنيــــــة 

المبحوثــــــة  تفــــــوق الــــــنمط الصــــــباحي علــــــى الــــــنمط غيــــــر  اميقــــــاع الحيــــــوي اليــــــومي
المنـــــــتظم فـــــــي متغيـــــــر القـــــــوة القصـــــــوم لمجموعـــــــة النشـــــــاطات الرياضـــــــية الفرديـــــــة اذ 

( 7.90( وبـــــــانحراف معيـــــــاري )18.17بلـــــــن المتوســـــــط الحســـــــابي للـــــــنمط الصـــــــباحي)
ـــــــتظم ) ـــــــر المن ـــــــنمط غي ـــــــن المتوســـــــط الحســـــــابي لل ـــــــي حـــــــين بل ( وبـــــــانحراف 16.00ف

ـــــاري ) ـــــائج المتوســـــط ( ونالحـــــ8.20معي ـــــائج المتوســـــط الحســـــابي مـــــن نت ـــــراب نت ظ اقت
( وللـــــــنمط غيـــــــر 18.10المشـــــــذب اذ بلـــــــن المتوســـــــط المشـــــــذب للـــــــنمط الصـــــــباحي )

( ممــــــا يعكــــــس الدرجــــــة العاليــــــة لتجــــــانس البيانــــــات االوليــــــة لمتغيــــــر 11.13المنــــــتظم)
 القوة القصوم.

متغير  ويالحظ تفوق النمط الصباحي بدرجة قليلة على النمط غير المنتظم في
التكرارات خالل عشر ثواني لقياس القوة المميزة بالسرعة اذ بلن المتوسط الحسابي 

( في حين بلن المتوسط الحسابي 0.31( وبانحراف معياري )7.93للنمط الصباحي)
( ونالحظ اقتراب نتائج 0.18( وبانحراف معياري )7.33للنمطغير المنتظم)

( 7.91توسط المشذب للنمط الصباحي )المتوسطين  الحسابي والمشذب اذ بلن الم
( مما يعكس الدرجة العالية لتجانس البيانات 7.33وبلن المشذب للغير منتظم )

 االولية لمتغير التكرارات خالل عشر ثواني .



005 
 

متغير التكرارات  ونالحظ تفوق النمط الصباحي على غير المنتظم بدرجة قليلة في
لحين نفاذ الجهد لقياس القوة تحمل القوة اذ بلن المتوسط الحسابي للنمط 

( في حين بلن المتوسط الحسابي للنمط 6.70( وبانحراف معياري )21.80الصباحي)
(, وقد بلن المتوسط المشذب للنمط 1.07( وبانحراف معياري )21.16غير المنتظم )

( وهما قريبان من المتوسط 21.28لمنتظم )( وللنمط غير ا26.26الصباحي)
الحسابي لكل منهما وهو ما يؤكد الدرجة العالية لتجانس البيانات االولية لمتغير 

 التكرارات لحين نفاذ الجهد.
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البيانية )المستكشف( لفحص درجة تجانس البيانات األولية لمؤشرات الورقة  –( : طريقة الغصن 13الشكل)

 القدرات البدنية لمجموعتي االلعاب الفردية والفرقية موزعة بحسب نمطي اإليقاع الحيوي اليومي

 

 

 

 

 

 البدنية القدرات اختبارات في التباين تحليل تجانس نتائج عرض  5 ـ 3
 وتحليلها. والفرقية الفردية لاللعاب اليومي الحيوي اإليقاع لنمطي

 (28الجدول )

لنمطي اإليقاع الحيوي نتائج تحليل تجانس التباين في اختبارات المؤشرات الوظيفية ومؤشرات القدرات البدنية 
 اليومي الصباحي وغير المنتظم لاللعاب الفردية والفرقية

 النمط

 الفرقية الفردية النشاط وع 

 المؤشرات ) الوظيفية والقدرات(
إحصاءه 

 ليفين

د.ح.

0 

د.ح.

2 
 الداللة

إحصاءه 

 ليفين

د.ح.

0 

د.ح.

2 
 الداللة

  مط ص احي

 18 2 0.049 القوة القصوى
0.95

2 
0.265 2 18 

0.77

0 

 18 2 0.245 ثا ية 01عدد التكرارات خالب 
0.78

5 
4.766 2 18 

0.05

1 

 18 2 2.013 عدد التكرارات الممكنة
0.16

3 
0.889 2 18 

0.42

8 
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 مط غير 

 منتظم

 6 2 0.013 القوة القصوى
0.98

7 
4.875 2 6 

0.05

5 

 6 2 2.340 ثا ية 01التكرارات خالب عدد 
0.17

7 
1.217 2 6 

0.36

0 

 6 2 2.890 عدد التكرارات الممكنة
0.13

2 
3.099 2 6 

0.11

9 

 

 عدم معنوية الفروق المسجلة في اختبار تجانس تباينات  (23يتضح من الجدول )
المنتظم لنمطي اميقاع الحيوي اليومي الصباحي وغير القدرات البدنية المبحوثة 

لاللعاب الفردية وااللعاب الفرقية  األمر الذي يؤكد صحة افتراض تجانس التباينات 
وهي  ضمن أهم افتراضات إجراءات تحليل التباين الختبار تساوي المتوسطات  اذ 
بلغت أقيام مستويات الداللة في اختبار فرضية تساوي التباينات بموجب احصائية 

( وعند كافة تل  المؤشرات 3.31مستوم الداللة المعتمد )ليفين مستوًا أكبر من قيمة 
. 

وفي الصفحات اآلتية تم أدراج نتائج الخالصات امحصائية لنتائج الدرجات المسجلة 
في كافة االختبارات المبحوثة  بغية اعتمادها لتفسير نتائج تحليل التباين ولكل 

اميقاع الحيوي اليومي مجموعة  بشكل منفصل  كذل  عند كل نمط من أنماط 
 موضوع البحث و يأتي:

الخالصة اإلحصائية لنتائج الـدرجات المسـجلة فـي اختبـارات عرض  9ـ  3
 وتحليلهالاللعاب الفردية القدرات البدنية لنمطي اإليقاع الحيوي اليومي 

 (21الجدول )

القدرات البدنية لنمطي اإليقاع الحيوي يبين الخالصة اإلحصائية لنتائج الدرجات المسجلة في اختبارات 

 للنماذج المبحوثة لأللعاب الفرديةاليومي 

النمط 

 اليومي
 الوقت المؤشر الوظيفي

العين

 ة
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

الخطأ 

 المعياري

% فترة ثقة 11

 للمتوسط
أقل 

 درجة

أعلى 

 درجة
 حد أعلى حد أدنى

النمط 

 الصباحي

 القوة القصوى

 112.5 40 89.93 46.50 8.88 23.48 68.21 7 الوقت األول

الوقت 

 الثاني
7 60.71 25.89 9.79 36.77 84.66 30 110 

الوقت 

 الثالث
7 72.14 22.33 8.44 51.49 92.80 45 115 

التكرارات عدد 

 ثانية 18خالل 

 11 5 9.87 6.42 0.70 1.86 8.14 7 الوقت األول

الوقت 

 الثاني
7 8.29 1.38 0.52 7.01 9.56 6 10 

الوقت 

 الثالث
7 8.14 1.21 0.46 7.02 9.27 6 9 

عرض النتائج و تحليلها و   –الباب ألرابع 

 مناقشتها
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عدد التكرارات 

 الممكنة

 39 12 33.24 16.76 3.37 8.91 25.00 7 الوقت األول

الوقت 

 الثاني
7 27.00 3.61 1.36 23.67 30.33 22 31 

الوقت 

 الثالث
7 25.57 4.58 1.73 21.34 29.80 19 30 

النمط غير 

 منتظم

 القوة القصوى

 80 30 119.18 5.85- 14.53 25.17 56.67 3 الوقت األول

الوقت 

 الثاني
3 60.00 21.79 12.58 5.86 114.14 35 75 

الوقت 

 الثالث
3 65.00 21.79 12.58 10.86 119.14 40 80 

عدد التكرارات 

 ثانية 18خالل 

 9 8 10.10 7.23 0.33 0.58 8.67 3 الوقت األول

الوقت 

 الثاني
3 8.67 2.52 1.45 2.42 14.92 6 11 

الوقت 

 الثالث
3 8.00 1.00 0.58 5.52 10.48 7 9 

عدد التكرارات 

 الممكنة

 32 30 34.20 28.46 0.67 1.15 31.33 3 الوقت األول

الوقت 

 الثاني
3 27.00 6.08 3.51 11.89 42.11 20 31 

الوقت 

 الثالث
3 24.00 6.56 3.79 7.71 40.29 17 30 

( الخالصــــة امحصــــائية لنتــــائج الــــدرجات المســــجلة فــــي اختبــــارات 20يبــــين الجــــدول )
 الفرديةللنماذج المبحوثة لاللعاب القدرات البدنية لنمطي اميقاع الحيوي اليومي 

تفوق النمط الصباحي على النمط غير المنتظم في مؤشر القوة القصوم في االوقات 
( وبانحراف 68.20الثالثة اذ بلن المتوسط الحسابي للنمط الصباحي للوقت االول)

غير المنتظم وللوقت ( في حين بلن المتوسط الحسابي للنمط 20.18معياري )
( وبلن المتوسط الحسابي للنمط الصباحي 21.07( وبانحراف معياري)16.67االول)

( بينما كان للنمط غير المنتظم 21.89( وبانحراف معياري)63.70للوقت الثاني )
( وبلن المتوسط الحسابي للنمط 20.79( وبانحراف معياري)63.33وللوقت الثاني )

( في حين بلن المتوسط 22.00( وبانحراف معياري)72.01الصباحي للوقت الثالث )
 ( .20.79( وبانحراف معياري)61الحسابي للنمط غير المنتظم للوقت الثالث )

يظهر من الجدول نفسه تفوق النمط غير المنتظم على النمط الصباحي في مؤشر 
سابي التكرارات خالل عشر ثواني في الوقتين االول والثاني اذ بلن  المتوسط الح

( في حين بلن 3.18( وبانحراف معياري)8.67للنمط غير المنتظم وللوقت االول)
( وبلن 0.86( وبانحراف معياري)8.01المتوسط الحسابي الصباحي وللوقت االول)

( وبانحراف 8.67المتوسط الحسابي للنمط غير المنتظم للوقت الثاني)

عرض النتائج و تحليلها و   –الباب ألرابع 

 مناقشتها
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( 8.29احي وللوقت الثاني)( بينما كان المتوسط الحسابي للنمط الصب2.12معياري)
( ونرم تفوق النمط الصباحي على غير المنتظم في مؤشر 0.08وبانحراف معياري)

التكرارات خالل عشر ثواني في الوقت الثالث اذ بلن المتوسط الحسابي للنمط 
( في حين بلن المتوسط 0.20( وبانحراف معياري)8.01الصباحي للوقت الثالث)
 ( .0( وبانحراف معياري)8.33م وللوقت الثالث)الحسابي للنمط غير المنتظ

ويظهر من الجدول نفسه تفوق النمط غير المنتظم على النمط الصباحي في متغير 
التكرارات الممكنة للوقت االول اذ بلن  المتوسط الحسابي للنمط غير المنتظم للوقت 

لنمط ( في حين بلن المتوسط الحسابي ل0.01( وبانحراف معياري )00.00االول)
( و ونرم تساوي المتوسط 8.90( وبانحراف معياري )21الصباحي وللوقت االول )

الحسابي لكال النمطين في الوقت الثاني اذ بلن المتوسط الحسابي للنمط الصباحي 
( بينما كان للنمط غير المنتظم وللوقت 0.60( وبانحراف معياري )27للوقت الثاني)

( و ونرم تفوق النمط الصباحي على غير 6.11( وبانحراف معياري)27.33الثاني )
المنتظم في الوقت الثالث اذ بلن المتوسط الحسابي للنمط الصباحي وللوقت 

( في حين بلن المتوسط الحسابي للنمط 1.18( وبانحراف معياري )21.17الثالث)
 ( .6.16( وبانحراف معياري )21غير المنتظم وللوقت الثالث)

 
( : منحني اإليقاع الحيوي اليومي للنمط الصباحي والنمط غير المنتظم لاللعاب الفردية في اختبار 14الشكل )

 القوة القصوى

 

النتائج و تحليلها و  عرض  –الباب ألرابع 

 مناقشتها
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( : منحني اإليقاع الحيوي اليومي للنمط الصباحي والنمط غير المنتظم لاللعاب الفردية في اختبار عدد 11الشكل )

 ثانية 18التكرارات خالل 

 

 
( : منحني اإليقاع الحيوي اليومي للنمط الصباحي والنمط غير المنتظم لأللعاب الفردية في اختبار عدد 16الشكل )

 التكرارات الممكنة

ات البدنية لنمطي االيقاع عرض نتائج تحليل التباين لنتائج اختبار القدر 1ـ  1ـ  4

 وتحليلها الحيوي اليومي لاللعاب الفردية

 (22الجدول )

يبين تحليل التباين الختبارات تساوي األوساط الحسابية لنتائج الدرجات المسجلة في اختبارات القدرات 

 البدنية لنمطي اإليقاع الحيوي اليومي للنماذج المبحوثة لأللعاب الفردية

 ANOVA –جدوب تحليل الت اين 

النمط 

 اليومي

المؤشر 

 الوظيفي
 مصادر االختالف

مجموع 

 المربعات
 درجة الحرية

متوسط 

 المربعات
 ف -إحصاءه 

مستوى 

 الداللة

 0.669 0.412 236.01 2 472.02 بين المجموعاتالقوة النمط 

عرض النتائج و تحليلها و   –الباب ألرابع 

 مناقشتها
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 الص احي

 

 573.51 18 10,323.21 داخل المجموعة القصوى

 - 20 10,795.24 الكلي

عدد 

التكرارات 

 01خالب 

 ثا ية

 0.05 2 0.10 بين المجموعات

0.021 0.979 
 2.29 18 41.14 داخل المجموعة

 - 20 41.24 الكلي

عدد 

التكرارات 

 الممكنة

 7.43 2 14.86 بين المجموعات

 37.76 18 679.71 داخل المجموعة 0.823 0.197

 - 20 694.57 الكلي

النمط غير 

 منتظم

القوة 

 القصوى

 52.78 2 105.56 بين المجموعات

 527.78 6 3,166.67 داخل المجموعة 0.906 0.100

 - 8 3,272.22 الكلي

عدد 

التكرارات 

 01خالب 

 ثا ية

 0.44 2 0.89 بين المجموعات

0.174 0.844 
 2.56 6 15.33 داخل المجموعة

 - 8 16.22 الكلي

عدد 

التكرارات 

 الممكنة

 40.78 2 81.56 بين المجموعات

 27.11 6 162.67 داخل المجموعة 0.295 1.504

  8 244.22 الكلي

 تحليل التباين الختبارات تساوي األوساط الحسابية لنتائج الدرجات(  22يبين الجدول)
المسجلة في اختبارات القدرات البدنية لنمطي اميقاع الحيوي اليومي للنماذج 
المبحوثة لاللعاب ان قيمة)ف( المحتسبة لمتغير القوة القصوم للنمط الصباحي قد 

(وهي اكبر من مستوم الداللة المعتمد مما يدل 3.669( وبمستوم داللة )3.102بلن)
في هذا المؤشر عند هذه المجموعة, و  وجود فروق ذات داللة احصائية عدم على

ونالحظ ان قيمة)ف( المحتسبة لمؤشر القوة القصوم للنمط غير المنتظم قد 
( وهو اكبر من مستوم الداللة المعتمد وهذا يدل 3.936( وبمستوم داللة)3.033بلن)

على عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في هذا المؤشر لمجموعة النمط غير 
الحظ ان قيمة )ف( المحتسبة لمؤشر التكرارات خالل عشر ثواني للنمط المنتظم. ون

( وهي اكبر من مستوم 3.811( وبمستوم داللة)3.071غير المنتظم قد بلن  )
الداللة المعتمد وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في هذا المؤشر 

بة  لمتغير تحمل القوة لمجموعة النمط غير المنتظم. ونالحظ ان قيمة)ف( المحتس
(وهي اكبر من مستوم 3.671( وبمستوم داللة)3.131للنمط الصباحي قد بلن)

وجود فروق ذات داللة احصائية في هذا المؤشر  عدم الداللة المعتمد مما يدل على
عند مجموعة نمط االيقاع الحيوي الصباحي.  ان قيمة)ف( المحتسبة لمتغير 

(وهي 3.820( وبمستوم داللة)3.097باحي قد بلن)التكرارات الممكنة للنمط الص
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عدم وجود فروق ذات داللة احصائية  اكبرمن مستوم الداللة المعتمد مما يدل على
في هذا المؤشر عند مجموعة نمط االيقاع الحيوي الصباحي . ونالحظ ان قيمة)ف( 

مستوم ( وب0.131المحتسبة لمؤشر التكرارات الممكنة للنمط غير المنتظم قد بلن )
( وهي اكبر من مستوم الداللة المعتمد وهذا يدل على عدم وجود فروق 3.291داللة)

 ذات داللة احصائية في هذا المؤشر لمجموعة النمط غير المنتظم
 
 
 
 
( لمعرفة اقل قيمة فرق معنوي   L-S-Dعرض نتائج اختبار ال) 2ـ  9ـ  3

بين االوقات الثالثة في اختبار القدرات البدنية لنمطي االيقاع الحيوي 
 اليومي لاللعاب الفردية وتحليلها

 (23الجدول)

يبين اختبارات المعنوية المتعددة بطريقة الفرق المعنوي األصغر لنتائج الدرجات المسجلة في مؤشرات القوى 

 وي اليومي للنماذج المبحوثة لاللعاب الفرديةلنمطي اإليقاع الحي

 الوقت )ص( الوقت (س) المؤشر الوظيفي النمط
مستوى 

 الداللة

 مستوى الثقة

% 

المقار ات 

 المعنوية

النمط 

 الص احي

 القوة القصوى
 الوقت األوب

 غير معنوي 43.50 0.565 الوقت الثا ي

 غير معنوي 23.80 0.762 الوقت الثالث

 غير معنوي 61.60 0.384 الوقت الثالث الثا يالوقت 

عدد التكرارات 

ثا ية  01خالب 

لقياس القوة 

 المميزة بالسرعة

 الوقت األوب
 غير معنوي 13.80 0.862 الوقت الثا ي

 غير معنوي 0.00 1.000 الوقت الثالث

 غير معنوي 13.80 0.862 الوقت الثالث الوقت الثا ي

عدد التكرارات 

الممكنة لقياس 

 تحمل القوة

 الوقت األوب
 غير معنوي 45.00 0.550 الوقت الثا ي

 غير معنوي 13.60 0.864 الوقت الثالث

 33.10 0.669 الوقت الثالث الوقت الثا ي
 غير معنوي

 

النمط غير 

 منتظم

 القوة القصوى
 الوقت األوب

 غير معنوي 13.50 0.865 الوقت الثا ي

 غير معنوي 32.80 0.672 الوقت الثالث

 غير معنوي 20.10 0.799 الوقت الثالث الوقت الثا ي

عدد التكرارات 

ثا ية  01خالب 

لقيلس القوة 

 المميزة بالسرعة

 الوقت األوب
 غير معنوي 0.00 1.000 الوقت الثا ي

 غير معنوي 37.20 0.628 الوقت الثالث

 غير معنوي 37.20 0.628 الوقت الثالث الوقت الثا ي
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عدد التكرارات 

الممكنة لقياس 

 تحمل القوة

 الوقت األوب
 غير معنوي 65.30 0.347 الوقت الثا ي

 غير معنوي 86.50 0.135 الوقت الثالث

 غير معنوي 49.30 0.507 الوقت الثالث الوقت الثا ي

 

عند تحقق نتائج اختبارات تحليل التباين حالة وجود الفرق المعنوي او غير المعنوي 
فأن االختبار التكميلي لبيان مستويات الداللة الحقيقية للمقارنات الزوجية مابين كل 
زوج هو  اجراء اساسي لبيان حقيقة نتائج الفروق المالحظة ومن بين الطرائق االكثر 

 شيوعًا هي     
لفرق المعنوي االصغر وفي الصفحات االتية تم عرض نتائج المقارنات طريقة ا

 الزوجية وكما ياتي : 
 

 ( ما يلي20يبين الجدول )
ـ عدم وجود فروق معنوية بين الوقت االول والثاني والوقت االول والثالث والوقت  0

مؤشر القوة القصوم للنمط الصباحي ولاللعاب الفردية اذ بلن  الثاني والثالث في
( على التوالي وهو اكبر من مستوم 3.081( و)3.762(و)3.161مستوم الداللة )
( ونالحظ انعدام المعنوية للفروق بين  الوقت االول والثاني 3.31الداللة المعتمد )

لقوة القصوم للنمط غير والوقت االول والثالث والوقت الثاني والثالث في مؤشر ا
( 3.799( و)3.672(و)3.861المنتظم ولاللعاب الفردية اذ بلن مستوم الداللة )
 على التوالي وهو اكبر من مستوم الداللة المعتمد.

ـ عدم وجود فروق معنوية بين الوقت االول والثاني والوقت االول والثالث والوقت  2
شر ثواني للنمط الصباحي ولاللعاب الثاني والثالث في مؤشر التكرارات خالل ع

( على التوالي وهو اكبر 3.862( و)0.333(و)3.862الفردية اذ بلن مستوم الداللة )
من مستوم الداللة المعتمد  ونالحظ انعدام المعنوية للفروق بين  الوقت االول 
رة والثاني والوقت االول والثالث والوقت الثاني والثالث في مؤشر التكرارات خالل عش

( 3.628(و)0.333ثانية للنمط غير المنتظم ولاللعاب الفردية اذ بلن مستوم الداللة )
 ( على التوالي وهو اكبر من مستوم الداللة المعتمد.3.628و)
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ـ عدم وجود فروق معنوية بين الوقت االول والثاني والوقت االول والثالث والوقت  0
قياس تحمل القوة للنمط الصباحي الثاني والثالث في مؤشر التكرارات الممكنة ل

( على التوالي 3.669( و)3.861(و)3.113ولاللعاب الفردية اذ بلن مستوم الداللة )
وهو اكبر من مستوم الداللة المعتمد  ونالحظ انعدام المعنوية للفروق بين  الوقت 
نة االول والثاني والوقت االول والثالث والوقت الثاني والثالث في التكرارات الممك

( 3.001(و)3.017للنمط غير المنتظم ولاللعاب الفردية اذ بلن مستوم الداللة )
 ( على التوالي وهو اكبر من مستوم الداللة المعتمد.3.137و)
 
 
الخالصة اإلحصائية لنتائج الدرجات المسجلة في اختبارات عرض  31ـ  3

  وتحليلهالاللعاب الفرقية اإليقاع الحيوي اليومي  ات البدنية لنمطيالقدر 
 (24الجدول )

القدرات البدنية لنمطي اإليقاع الحيوي يبين الخالصة اإلحصائية لنتائج الدرجات المسجلة في اختبارات 

 للنماذج المبحوثة لأللعاب الفرقيةاليومي 

النمط 

 اليومي
 الوقت المؤشر الوظيفي

العين

 ة
 المتوسط

اال حراف 

 المعياري

الخطأ 

 المعياري

% فترة ثقة 95

 للمتوسط
أقل 

 درجة

أعلى 

 درجة
 حد أعلى حد أد ى

النمط 

 الص احي

 القوة القصوى

 70 50 67.55 52.45 3.09 8.17 60.00 7 قت األوبالو

الوقت 

 الثا ي
7 52.86 5.67 2.14 47.61 58.10 50 65 

الوقت 

 الثالث
7 62.86 6.99 2.64 56.40 69.32 50 70 

عدد التكرارات 

ثا ية  01خالب 

لقياس القوة 

المميزة 

 بالسرعة

 9 7 8.98 7.59 0.29 0.76 8.29 7 الوقت األوب

الوقت 

 الثا ي
7 7.29 1.38 0.52 6.01 8.56 6 9 

الوقت 

 الثالث
7 8.14 0.69 0.26 7.50 8.78 7 9 

عدد التكرارات 

الممكنة لقياس 

 تحمل القوة

 35 25 32.76 26.10 1.36 3.60 29.43 7 الوقت األوب

الوقت 

 الثا ي
7 21.29 7.39 2.79 14.45 28.12 7 32 

الوقت 

 الثالث
7 26.71 6.58 2.49 20.63 32.80 20 36 

النمط غير 

 منتظم
 القوة القصوى

 60 50 71.01 42.32 3.33 5.77 56.67 3 الوقت األوب

الوقت 

 الثا ي
3 51.67 2.89 1.67 44.50 58.84 50 55 

الوقت 

 الثالث
3 60.00 13.23 7.64 27.14 92.86 50 

75 
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عدد التكرارات 

ثا ية  01خالب 

لقياس القوة 

المميزة 

 بالسرعة

 8 5 10.13 2.54 0.88 1.53 6.33 3 الوقت األوب

الوقت 

 الثا ي
3 6.00 1.00 0.58 3.52 8.48 5 7 

الوقت 

 الثالث
3 8.67 0.58 0.33 7.23 10.10 8 9 

عدد التكرارات 

الممكنة لقياس 

 تحمل القوة

 30 22 37.83 16.17 2.52 4.36 27.00 3 الوقت األوب

الوقت 

 الثا ي
3 27.67 7.23 4.18 9.70 45.64 23 36 

الوقت 

 الثالث
3 22.00 2.65 1.53 15.43 28.57 20 25 

 

 اختبارات في المسجلة الدرجات لنتائج امحصائية الخالصة( 21) الجدول يبين
 الفرقية لأللعاب المبحوثة للنماذج اليومي الحيوي اميقاع لنمطي البدنية القدرات

 في القصوم القوة مؤشر في المنتظم غير النمط على الصباحي النمط تفوق نرم اذ
( 63.33) االول للوقت الصباحي للنمط الحسابي المتوسط  بلن اذ الثالثة االوقات
 المنتظم غير للنمط الحسابي المتوسط بلن حين في( 8.07) معياري وبانحراف
 للنمط الحسابي المتوسط وبلن( 1.77) معياري وبانحراف( 16.67) االول وللوقت

 غير للنمط كان بينما( 1.67) معياري وبانحراف( 12.86) الثاني للوقت الصباحي
 الحسابي المتوسط وبلن( 2.89) معياري وبانحراف( 10.67) الثاني وللوقت المنتظم
 بلن حين في( 6.99) معياري وبانحراف( 62.86) الثالث للوقت الصباحي للنمط

 معياري وبانحراف( 63.33) الثالث للوقت المنتظم غير للنمط الحسابي المتوسط
(00.20. ) 

 مؤشر في المنتظم غير النمط على الصباحي النمط تفوق ايضاً  الجدول من ويظهر
 للنمط الحسابي المتوسط  بلن اذ الثالثة االوقات في ثواني عشر خالل التكرارات
 المتوسط بلن حين في( 3.76) معياري وبانحراف( 8.29) االول وللوقت الصباحي
 وبلن( 0.10) معياري وبانحراف( 6.00) االول وللوقت المنتظم غير للنمط الحسابي
( 0.08) معياري وبانحراف( 7.29) الثاني للوقت الصباحي للنمط الحسابي المتوسط
 وبانحراف( 6.33) الثاني وللوقت المنتظم يرغ للنمط الحسابي المتوسط كان بينما

 متغير في الصباحي على المنتظم غير النمط تفوق ونرم و( 0.33) معياري
 غير للنمط الحسابي المتوسط بلن اذ الثالث الوقت في ثواني عشر خالل التكرارات
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 المتوسط بلن حين في( 3.18) معياري وبانحراف( 8.67) الثالث للوقت المنتظم
 ( .3.69) معياري وبانحراف( 8.01) الثالث وللوقت الصباحي للنمط الحسابي

 في المنتظم غير النمط على الصباحي النمط تفوق نفسه الجدول من ويظهر  
 للنمط الحسابي المتوسط  بلن اذ والثالث االول للوقت الممكنة التكرارات متغير

 المتوسط بلن حين في( 0.63) معياري وبانحراف( 29.10) االول للوقت الصباحي
 وبلن( 1.06) معياري وبانحراف( 27) االول وللوقت المنتظم غير للنمط الحسابي
 معياري وبانحراف( 26.70) الثالث للوقت الصباحي للنمط الحسابي المتوسط

 معياري وبانحراف( 22) الثاالث وللوقت المنتظم غير للنمط كان بينما( 6.18)
 بلن اذ الثاني الوقت في الصباحي على المنتظم غير النمط تفوق ونرم و( 2.61)

 معياري وبانحراف( 27.67) الثاني وللوقت المنتظم غير للنمط الحسابي المتوسط
( 20.29) الثاني وللوقت الصباحي للنمط الحسابي المتوسط بلن حين في( 7.20)

 ( .7.09) معياري وبانحراف

 
( : منحني اإليقاع الحيوي اليومي للنمط الصباحي والنمط غير المنتظم لأللعاب الفرقية  في اختبار القوة 17الشكل )

 القصوى
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( : منحني اإليقاع الحيوي اليومي للنمط الصباحي والنمط غير المنتظم لأللعاب الفرقية  في اختبار 11الشكل )

 ثانية 18الل عدد التكرارات خ

 
( : منحني اإليقاع الحيوي اليومي للنمط الصباحي والنمط غير المنتظم لأللعاب الفرقية في اختبار 11الشكل )

 عدد التكرارات الممكنة

لنمطي  عرض نتائج تحليل التباين لنتائج اختبار المؤشرات الوظيفية 3ـ 31ـ  3
  وتحليلها االيقاع الحيوي اليومي لاللعاب الفردية

 (21الجدول )

يبين تحليل التباين الختبارات تساوي األوساط الحسابية لنتائج الدرجات المسجلة في اختبارات القدرات 

 البدنية لنمطي اإليقاع الحيوي اليومي للنماذج المبحوثة لأللعاب الفرقية

 الوقت (ص) الوقت (س) المؤشر الوظيفي النمط
مستوى 

 الداللة

 مستوى الثقة

% 

المقارنات 

 المعنوية

 غير معنوي 92.7 0.073 الوقت الثاني الوقت األول القوة القصوىالنمط 
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 غير معنوي 54.4 0.456 الوقت الثالث الصباحي

 معنوي 98.4 0.016 الوقت الثالث الوقت الثاني

عدد التكرارات 

ثانية  18خالل 

القوة  لقياس

 المييزة بالسرعة

 الوقت األول
 غير معنوي 92.4 0.076 الوقت الثاني

 غير معنوي 20.9 0.791 الوقت الثالث

 غير معنوي 87.7 0.123 الوقت الثالث الوقت الثاني

عدد التكرارات 

الممكنة لقياس 

 تحمل القوة

 الوقت األول
 غير معنوي 97.8 0.022 الوقت الثاني

 غير معنوي 58.6 0.414 الثالثالوقت 

 غير معنوي 88.8 0.112 الوقت الثالث الوقت الثاني

النمط غير 

 منتظم

 القوة القصوى
 الوقت األول

 غير معنوي 50.2 0.498 الوقت الثاني

 غير معنوي 35.2 0.648 الوقت الثالث

 غير معنوي 72.5 0.275 الوقت الثالث الوقت الثاني

التكرارات عدد 

ثانية  18خالل 

لقياس القوة 

 المييزة بالسرعة

 الوقت األول
 غير معنوي 27.5 0.725 الوقت الثاني

 معنوي 95.9 0.041 الوقت الثالث

 معنوي 97.5 0.025 الوقت الثالث الوقت الثاني

عدد التكرارات 

الممكنة لقياس 

 تحمل القوة

 الوقت األول
 غير معنوي 12.2 0.878 الوقت الثاني

 غير معنوي 72.4 0.276 الوقت الثالث

 غير معنوي 77.7 0.223 الوقت الثالث الوقت الثاني

( ان قيمة)ف( المحتسبة لمتغير القوة القصوم للنمط 33يظهر من الجدول )
( وهو اصغر من مستوم الداللة 2.232داللة)( وبمستوم 2.883الصباحي قد بلن )

المعتمد مما يدل على وجود فروق ذات داللة احصائية في هذا المؤشر عند مجموعة 
نمط االيقاع الحيوي الصباحي, و ونالحظ ان قيمة)ف( المحتسبة لمؤشر القوة 

( وهي اكبر 2.332( وبمستوم داللة )2.828القصوم للنمط غير المنتظم قد بلن )
ستوم الداللة المعتمد وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في من م

هذا المؤشر لمجموعة النمط غير المنتظم.  ونالحظ ان قيمة)ف( المحتسبة لمتغير 
( وبمستوم 3.228التكرارات خالل عشرثواني  للنمط الصباحي قد بلن )

ل على عدم وجود فروق (وهي اكبر من مستوم الداللة المعتمد مما يد2.833داللة)
ذات داللة احصائية في هذا المؤشر عند مجموعة نمط االيقاع الحيوي الصباحي 
ونالحظ ان قيمة)ف( المحتسبة لمتغير التكرارات خالل عشرثواني للنمط الغير منتظم 

( وهي اصغر من مستوم الداللة المعتمد 2.238( وبمستوم داللة)3.823قد بلن )
روق ذات داللة احصائية في هذا المؤشر لمجموعة النمط وهذا يدل على  وجود ف

غير المنتظم. ان قيمة )ف( المحتسبة لمتغير التكرارات الممكنة للنمط الصباحي قد 
(وهي اكبر بقليل من مستوم الداللة المعتمد 2.223( وبمستوم داللة )2.338بلن )
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عند مجموعة  مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في هذا المؤشر
نمط االيقاع الحيوي الصباحي, ونالحظ ان قيمة)ف( المحتسبة لمؤشر التكرارات 

( وهي اكبر 2.288( وبمستوم داللة)8.823الممكنة للنمط غير المنتظم قد بلن )
من مستوم الداللة المعتمد وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في 

 المنتظم.هذا المؤشر لمجموعة النمط غير 
 

 

 

 

 

 

 

( لمعرفـة اقـل قيمـة فـرق   L-S-Dعـرض نتـائج اختبـار ال) 2ــ 18ـ  4
معنــوي بــين االوقــات الثالثــة فــي اختبــار القــدرات البدنيــة لنمطــي االيقــاع 

 الحيوي اليومي لاللعاب الفرقية وتحليلها
  (26الجدول ) 

المعنوية المتعددة بطريقة الفرق المعنوي األصغر لنتائج الدرجات المسجلة في مؤشرات القدرات  اختبارات

 البدنية لنمطي اإليقاع الحيوي اليومي للنماذج المبحوثة لأللعاب الفرقية

 الوقت (ص) الوقت (س) المؤشر الوظيفي النمط
مستوى 

 الداللة

 مستوى الثقة

% 

المقارنات 

 المعنوية

النمط 

 الصباحي

 القوة القصوى
 الوقت األول

 غير معنوي 92.7 0.073 الوقت الثاني

 غير معنوي 54.4 0.456 الوقت الثالث

 معنوي 98.4 0.016 الوقت الثالث الوقت الثاني

عدد التكرارات 

ثانية  18خالل 

لقياس القوة 

 المييزة بالسرعة

 الوقت األول
 غير معنوي 92.4 0.076 الوقت الثاني

 غير معنوي 20.9 0.791 الوقت الثالث

 غير معنوي 87.7 0.123 الوقت الثالث الوقت الثاني

عدد التكرارات 

الممكنة لقياس 

 تحمل القوة

 الوقت األول
 غير معنوي 97.8 0.022 الوقت الثاني

 غير معنوي 58.6 0.414 الوقت الثالث

 معنويغير  88.8 0.112 الوقت الثالث الوقت الثاني

النمط غير 

 منتظم

 القوة القصوى
 الوقت األول

 غير معنوي 50.2 0.498 الوقت الثاني

 غير معنوي 35.2 0.648 الوقت الثالث

 غير معنوي 72.5 0.275 الوقت الثالث الوقت الثاني

عدد التكرارات 

ثانية  18خالل 

لقياس القوة 

 المييزة بالسرعة

 الوقت األول
 غير معنوي 27.5 0.725 الوقت الثاني

 معنوي 95.9 0.041 الوقت الثالث

 معنوي 97.5 0.025 الوقت الثالث الوقت الثاني

 غير معنوي 12.2 0.878 الوقت الثاني الوقت األولعدد التكرارات 
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الممكنة لقياس 

 تحمل القوة

 غير معنوي 72.4 0.276 الوقت الثالث

 غير معنوي 77.7 0.223 الوقت الثالث الوقت الثاني

 

عند تحقق نتائج اختبارات تحليل التباين حالة وجود الفرق المعنوي او غير المعنوي 
فأن االختبار التكميلي لبيان مستويات الداللة الحقيقية للمقارنات الزوجية مابين كل 
 زوج هو  اجراء اساسي لبيان حقيقة نتائج الفروق المالحظة ومن بين الطرائق االكثر

 :شيوعًا هي
طريقة الفرق المعنوي االصغر وفي الصفحات االتية تم عرض نتائج المقارنات 

 الزوجية  وكما ياتي : 
 

 ( ما ياتي :32يتبين من الجدول )
ـ  عدم وجود فروق معنوية بين الوقت االول والثاني والوقت االول والثالث في  8

مؤشر القوة القصوم للنمط الصباحي ولاللعاب الفرقية اذ بلن مستوم الداللة 
( 2.23( على التوالي وهو اكبر من مستوم الداللة المعتمد )2.332( و)2.282)

والثالث اذ بلن مستوم الداللة في حين هنا  عالقة معنوية بين الوقت الثاني 
( وهو اصغر من مستوم الداللة المعتمد ,و نالحظ انعدام 2.282المحسوب )

الفروق بين االوقات الثالثة لمتغير القوة القصوم للنمط غير المنتظم ولاللعاب 
( على التوالي وهو 2.383(و)2.232( و)2.382الفرقية اذ بلن مستوم الداللة )

 اللة المعتمد . اكبر من مستوم الد
ـ عدم وجود فروق معنوية بين االوقات الثالثة في مؤشر التكرارات خالل عشر  3

ثواني لقياس القوة المميزة بالسرعة للنمط الصباحي ولاللعاب الفرقية اذ بلن مستوم 
( على التوالي وهو اكبر من مستوم الداللة 2.832(و)2.888(و)2.282الداللة )

دول ايضًا ان هنا  فروقًا معنوية في مؤشر التكرارات خالل المعتمد ,ونرم من الج
عشر ثواني بين الوقت االول والثالث والوقت الثاني والثالث اذ بلن مستوم الداللة 

( على التوالي وهو اصغر من مستوم الداللة المعتمد ونالحظ 2.233(و)2.238)
اذ بلن مستوم الداللة  عدم وجود فرق ذالت داللة احصائية بين الوقت االول والثاني

 ( وهو اكبر من مستوم الداللة المعتمد .2.833)
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ـ عدم وجود فروق معنوية بين االوقات الثالثة في مؤشر التكرارات الممكنة لقياس  2
تحمل القوة للنمط الصباحي ولاللعاب الفرقية اذ بلن مستوم الداللة 

توم الداللة المعتمد ( على التوالي وهو اكبر من مس2.883(و)2.383(و)2.233)
, ونالحظ كذل  عدم وجود فروق معنوية بين االوقات الثالثة في مؤشر التكرارات 
الممكنة للنمط غير المنتظم ولاللعاب الفرقية اذ بلن مستوم الداللة 

( على التوالي وهو اكبر من مستوم الداللة المعتمد 2.332(و)2.382(و)2.282)
. 
 
 
 

 مناقشة نتائج االختبارات 11ـ  4
 االيقاع نمط لتحديد( 0stiergيتضح من عرض البيانات وبعد تطبيق مقياس )

 تحديد وبعد حركياً  معوقاً  العباً  عشرون عددهم والبالن البحث عينة لالفراد الحيوي
 النمط الى يميلون كانو العباً  عشر اربعة هنا  ان اتضح العب لكل النمط

 غير النمط الى يميلون العبين وستة( 28 ـ 88) من درجاتهم تراوحت اذ الصباحي
 النمط الى يميل رياضي هنا  يكن ولم( 83ـ22) من درجاتهم تراوحت اذ المنتظم
 يعاني مريضاً  شخصاً  يعد النه والنفسي الصحي  المعاق وضع بسبب وذل  المسائي

 بالنقص الشعور ان" النفسية الحالة على سلباً  ينعكس والذي الجسدي النقص من
 والضيق بالمذلة شعوره من تخفف وسائل عن البحث الى االنسان يدفع العضوي
 (1.)" نفسه عن فكرته من يعانيه الذي الشعور ضغط تحت جاهدة النفس تعمل وهكذا

 البحث عينة ان وبما الفرد يزاوله الذي العمل بنوع يرتبط الحيوي االيقاع نمط ان و
 االعمال اغلب فان ولذل  تعليمه يكمل لم اغلبهم وان حركيا معاقون رياضيون هم
 فلذل  البسيطة الحياة توفير من تمكنهم والتي بسيطة حرة اعمال هي يزاولوها التي
 اميقاع نمط ارتباط إن" المنتظم وغير الصباحي بين انحسرت انماطهم ان نرم

 النمط أصحاب معظم أن إذ الفرد به يقوم الذي العمل طبيعة بحسب يكون الحيوي
                                                           

(
1

 .222,ص 2331محمد سيد فهميح ؛التاهيل المجتمعي لذوي االحتياجات الخاصة ،االسكندرية , (

 .  070,ص 2303: المصدر السابق؛  يعرب خيون  (2)
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 األعمال أصحاب من الليلي النمط أصحاب معظم كان حين في العمال من النهاري
   (1)". الذهنية

 
 
 
 
 
   
 اليومي الحيوي االيقاع لنمطي الوظيفية االختبارات نتائج مناقشة1ـ11ـ4

 : والفرقية الفردية لاللعاب
 الصباحي للنمط الوظيفية المؤشرات اختبار نتائج مناقشة 1ـ1ـ11ـ4

 :  الفردية لاللعاب المنتظم وغير
 ضغط مؤشر في الثالثة االوقات بين فروق وجود عدم( 83) الجدول من نالحظ
 هم العينة ان الى ذل  ويعزم الصباحي للنمط الفردية لاللعاب االنقباضي الدم

 ممارستهم وفترة كبير لهم التدريبي العمر ان يعني وهذا المتقدمين فئة من رياضيون
 اشارت اذ الدموية االوعية ومطاطية مرونة من يزيد مما طويلة الرياضي للنشاط
 على تساعد مجهوداً  تتطلب التي البدنية التمارين ان الى والبحوث الدراسات بعض
 ان اذ الدم لسريان مقاومتها قلة على يساعد مما, (2)مرونتها وزيادة الشرايين تمدد
 مرتبط الدم ضغط ارتفاع ان" المدفوعة الدم وكمية االوعية بمرونة يتأثر الدم ضغط

 تضييق الى يؤدي العضلة فانقباض الدموية االوعية لجدران المغلقة العضلة بانقباض
 الدموية االوعية مرونة ان المعروف ومن الدم ضغط من يزيد مما الدموي الوعاء
 و. (3)" الدم ضغط في تؤثر عوامل هي الدموي الوعاء في المدفوع الدم وكمية

                                                           
 

(
2
عز الدين الدمنشاري؛ الرياضة والدواء العالقة المتبادلة واالثار االيجابية والعلمية, الرياض: دار المريخ للنشر, ( 

 . 23,ص0998
 .61وص0971محمد رفعت ؛امراض القلب,بيروت:دار المعرفة للطباعة والنشر, (2)
 . 01,ص 0991, المصدر السابقيوسف دهب واخرون ؛ (3)
 

عرض النتائج و تحليلها و   –الباب ألرابع 

 مناقشتها



033 
 

 الدم ضغط مؤشر في الثاني والوقت االول الوقت بين فروق وجود عدم نالحظ
 الثالث والوقت االول الوقت بين احصائية داللة ذات فروق هنا  ان و االنبساطي
 ضغط مؤشر في الثالث ولصالح والثالث الثاني الوقت وبين الثالث الوقت ولصالح

 وان الواحد اليوم خالل تتغير الجسم اجهزة كفاءة الن وذل  ايضا االنبساطي الدم
 اما االوقات هذه في اوتنخفض ترتفع اذ  بها خاصاً  توقيتاً  فسيولوجية عملية لكل

 مساء الثامنة الى الرابعة الساعة من له مستوم اعلى فيظهر الدم لضغط بالنسبة
."(1) 
 االول الوقت بين  الحرارة درجة مؤشر في احصائية داللة ذات فروقاً  وجود ونالحظ 

 الوقت ولصالح الثالث والوقت الثاني الوقت وبين االول الوقت ولصالح الثاني والوقت
 الى ذل  ويعزم والثالث االول الوقتين بين معنوية فروق وجود عدم ونالحظ الثالث
 وواضحة معروفة ايقاعات فهنال  منتظم ايقاع لها الجسم وظائف من وظيفة كل ان

 يمل  عضو كل وان" الصماء الغدد من الهرمونات افرازات مثل مستترة وايقاعات
 وو وانخفاضا ارتفاعا الجسم اجهزة كفاءة تتغير اليومية الدورة فخالل به خاصا توقيتا
 السادسة الساعة وفي الصباحية الساعات في الجسم حرارة درجة قياس االطباء يقترح
 (2)".مساء

 من كل بين القلب نبض معدل مؤشر في معنوية داللة ذات فروقاً  هنا  ان ونالحظ 
 ضغط بين العالقة بسبب وذل  الثالث الوقت ولصالح الثالث والوقت الثاني الوقت
 سرعة زادت االنبساطي الدم ضغط ارتفع كلما اذ النبض ومعدل االنبساطي الدم
 الجانب في الدم ارتفع كلما( Bainbirdge Reflex بينبرج منعكس") القلب

 االنبساطي الدم لضغط العالقة معنوية نالحظ ولو (3)" . القلب سرعة زادت الوريدي
 والوقت االول الوقت من كل بين معنوية فروق وجود عدم ونالحظ.  الوقت هذا في

 التدريبية بالحالة يتأثر القلب نبض ايقاع الن وذل  والثالث االول والوقت الثاني
 يذكر و" الرياضيين غير مع بالمقارنة الرياضيين عند النبض يقل اذ للرياضيين

                                                           
 

 .01,ص0991,المصدر السابقيوسف دهب واخرون ؛ (2)

 .13,ص2300:مكتب المجتمع العربي للنشر والتوزيع, 0وظائف االعضاء ألبشرية طتوفيق حشاش ؛  (2)

 69, ص0998: القاهرة ,مركز الكتاب للنشر , 0طرق قياس الجهد البدني في الرياضة,طمحمد نصر الدين رضوان؛ (3)
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 لديهم القلب معدل يقل عالياً  تدريباً  المدربين الرياضية الفرق اعضاء ان كاربوفتيش
  (1)"  المدربين غير اقرانهم عند القلب معدل عن الدقيقة في نبضة( 22ـ32)من

 المؤشرات في الثالثة االوقات بين الفروق معنوية عدم نفسه الجدول من نالحظ
 ان الى هذا ويعزم الفردية لاللعاب بالنسبة المنتظم غير للنمط جميعها الوظيفية
 اذ المساء او الصباح خالل لنشاطهم تميز لديهم ليس المنتظم غير النمط اصحاب
 اصحاب ان"  معين بنمط التقيد دون اليوم خالل الفعال النشاط على بالقدرة يتميزون
 وهم الحيوي لاليقاع معين نمط لديهم ليس االفراد من مجموعة هم المتباين النمط

 الصباحي بااليقاع التقيد دون اليوم مدار على النشطة الموجة بزيادة يتميزون
 . (2)"  والمسائي
 المؤشرات جميع في الصباحي النمط انتظام( 3,2,8,2) الشكل من ويتضح
 اليومي الحيوي االيقاع منحنى يسجل اذ المنتظم غير النمط مع بالمقارنة الوظيفية
 وانخفاضا والثالث االول الوقتين خالل ارتفاعا الصباحي للنمط الوظيفية للمؤشرات

 الحيوي االيقاع منحنى عكس على القيلولة وقت يمثل الذي الثاني الوقت خالل
 و" معين بوقت التقيد دون وانخفاضا ارتفاعا يسجل الذي المنتظم غير للنمط اليومي

 خالل ينشطون اذ, منتظم غير بارتفاع يتميزون الذين االفراد من مجموعة هنا  ان
  (3)"  اخرم ساعات خالل وينخفض اليوم من معينة ساعات

 الصباحي للنمط الوظيفية المؤشرات اختبار نتائج مناقشة 2ـ1ـ11ـ4
 : الفرقية لاللعاب المنتظم وغير
 االنقباضي الدم ضغط مؤشر في معنوية فروقاً  هنا  ان( 83) الجدول من نالحظ
 الوقت وبين االول ولصالح والثاني االول الوقت بين الفرقية لاللعاب الصباحي للنمط
 والثالث االول الوقتين بين الفروق معنوية عدم ونالحظ الثالث ولصالح والثالث الثاني
   ويعزم
 وفي المبكرة الصباحية الساعات في له مستوم ادنى يسجل  الدم ضغط ان الى ذل 

                                                           
 

((
2

 131,ص0997, المصدر السابقابو العال عبد الفتاح ومحمد صبحي حساني , 

(
3
 099,ص0997, نفس المصدرابو العال عبد الفتاح ومحمد صبحي حساني ,( 
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 يظهر وكذل  االوقات هذه بين فيما عالي مستوم في ويكون عشرة الثانية الساعة
 مستوم اعلى فيظهر الدم لضغط وبالنسبة"  النهار من الثاني النصف في مستوىعالي

 الساعات في له مستوم ادنى يسجل بينما, مساء الثامنة الى الرابعة الساعة من له
 (1)" .ليال عشر الثانية الساعة حوالي وايضا, المبكرة الصباحية
 مؤشر في والثالث االول الوقت بين احصائية داللة ذات فروقاً  هنا  ان ونالحظ
 الثالث والوقت الثاني الوقت وبين االول الوقت ولصالح االنبساطي الدم ضغط
 بكامل يعمل ان يستطيع ال البشري الجسم ان الى هذا ويعزم الثالث الوقت ولصالح
 اذ طويلة زمنية لفترات الفسيولوجية الكفاءة من عالٍ  وبمستوم الوظيفية اجهزته طاقة
 طبيعية ظاهرة وهذه الجسم وظائف جميع في واالنخفاض االرتفاع مابين الحال يتغير
 من عال وبمستوم اجهزته طاقة بكامل يعمل يظل ان البشري الجسم يستطيع ال" 

 االرتفاع بين ما الحال يتغير اذ  طويلة  زمنية لفترات الفسيولوجية الكفاءة
 الكائنات كافة فيها تتفق طبيعية ظاهرة وهذه الجسم وظائف جميع في واالنخفاض

 (2)"  الحية
 للنمط الحرارة درجة مؤشر في الثالثة االوقات بين الفروق معنوية عدم ونالحظ
 عدم هو النهاري النمط مميزات احدم ان الى ذل  ويعزم الفرقية لاللعاب الصباحي

 االرتفاع من تتغير ما فسرعان وانخفاض ارتفاع حالة في تكون اذ الحرارة درجة ثبات
 اصحاب من االفراد ان"العال ابو له اشار ما وهذا بالعكس والعكس االنخفاض الى

 بشكل تنخفض ثم حرارتهم درجة ترتفع ما وسرعان..... بـ يتميزون النهاري النمط
  (3)".  ايضا سريع

 القلب نبضات معدل مؤشر في الثالثة االوقات بين الفروق معنوية عدم ونالحظ
 هم االختبار عليها طبق التي العينة ان الى ذل  الباحث ويعزو الصباحي للنمط

 من انهم اعتبار على طويلة ولفترات بانتظام الرياضية التمارين يمارسون رياضيون
 على تأثير من له وما الفسيولوجية القلب تكيفات على اثر له وهذا المتقدمين فئة

                                                           
(

1
 01, ص0991, المصدر السابقيوسف دهب واخرون  (

(
2
 . 070,ص0997, المصدر السابقابو العال عبد الفتاح ومحمد صبحي حسانين ؛ ( 

(
2

 .131,ص0997, المصدر السابقابو العال عبد الفتاح ومحمد صبحي حسانين ؛  (
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 التدريب ان الى( Fox & Mathews) من كل له اشار ما وهذا القلب نبض معدل
  سرعة معدل في واضح اثر له
 

 بحالته االرتباط مع المدرب الفرد لدم المعدل هذا ينخفض اذ, الراحة اثناء في القلب
  (1). التدريبية
 االنقباضي الدم ضغط مؤشر في معنوية فروقاً  هنا  ان( 83) الجدول من ونالحظ
 الوقت ولصالح الثالث والوقت االول الوقت بين الفرقية لاللعاب المنتظم غير للنمط
 فروق وجود وعدم الثالث الوقت ولصالح الثالث والوقت الثاني الوقت وبين الثالث
 كان العينة تدريب وقت ان الى ذل  الباحث ويعزو والثاني االول الوقتين بين معنوية
 الفسيولوجية االجهزة تكيفات على تأثير من له وما اليوم من الوقت هذا مثل في

 من( عمر وصبري البي  علي) اليه اشار ما مع يتفق وهذا  المنتظم التدريب نتيجة
 كفاءة من مقدرة اعلى يظهرون اليوم من اوقات في يتدربون الذين الرياضين" ان

 نالحظ و. (2)" .فيها يتدربون التي الساعات تل  في اليومية التوقيتات خالل العمل
 الحرارة درجة مؤشر في االول ولصالح والثاني االول الوقت بين معنوي فرق وجود
 فهنال  منتظم ايقاع لها الجسم وظائف من وظيفة كل ان الى ذل  الباحث ويعزو
 الغدد من الهرمونات افرازات مثل مستترة وايقاعات وواضحة معروفة ايقاعات
 كفاءة تتغير اليومية الدورة فخالل به خاصا توقيتا يمل  عضو كل ان" الصماء
 القلب نبض معدل مؤشر في معنوي فرق وهنا ,(3)"  وانخفاضا ارتفاعا الجسم اجهزة
 الجسم ان الى ذل  الباحث ويعزو الثالث الوقت ولصالح والثالث االول الوقت بين

 الكفاءة من عالي وبمستوم الوظيفية اجهزته طاقة بكامل يعمل ان يستطيع ال البشري
 جميع في واالنخفاض االرتفاع مابين الحال يتغير اذ طويلة زمنية لفترات الفسيولوجية

 بكامل يعمل يظل ان البشري الجسم يستطيع ال"  طبيعية ظاهرة وهذه الجسم وظائف
                                                           

 

   (1 )Fox & Mathews: The phsiological asis of physical Education and Athletics, 2nd 
ed, W.B. Saunders company, 1976p , 280 
  

(
2

 .  17,ص 0991,المصدر السابقعلي البيك وصبري عمر ؛  (
 .01,ص 0991, المصدر السابقيوسف دهب واخرون ؛  (3)
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 يتغير اذ  طويلة  زمنية لفترات الفسيولوجية الكفاءة من عال وبمستوم اجهزته طاقة
 تتفق طبيعية ظاهرة وهذه الجسم وظائف جميع في واالنخفاض االرتفاع بين ما الحال
 (1)"  الحية الكائنات كافة فيها
 للمؤشرات اليومي الحيوي االيقاع منحنى انتظام( 2,8,2,3) االشكال من ونالحظ 

 مرتفعا المنحنى يكون اذ المنتظم غير النمط مع بالمقارنة الصباحي للنمط الوظيفية
 ولذا للجسم الكفاءة انخفاظ وقت وهو الثاني الوقت في ينخفض ثم االول الوقت في
 يعود ما سرعان ثم القيلولة عليها يطلق صغير استراحة وقت اخذ الى االنسان يلجأ

 مثل في تدريبهم انتظام بسبب االول الوقت من اعلى وبمستوم ثانية مرة باالرتفاع
 االرتفاعات مختلفة منحنيات يرسم الذي المنتظم غير النمط عكس على,  الوقت هذا

 .الثالثة االوقات خالل واالنخفاضات
 االيقاع لنمطي البدنية القدرات اختبارات نتائج مناقشة 2 ـ 11 ـ 4

 :والفرقية الفردية لاللعاب اليومي الحيوي
 وغير الصباحي للنمط البدنية القدرات اختبارات نتائج مناقشة 1ـ2ـ11ـ4

 : الفردية لاللعاب المنتظم
 جميع في الثالثة االوقات بين معنوية فروق وجود عدم( 32) الجدول من يتضح
 ان الى ذل  ويعزم الفردية لأللعاب المنتظم وغير الصباحي للنمط البدنية القدرات

 يؤدي العب كل كان اذ المنافسة روح من خالي طبيعي بجو جرت االختبارات
 دون المعلومات جمع استمارة في الالعب عليه حصل الذي الوزن ويسجل االختبار

 اذ الالعب انفعال من يرفع الذي المثير ضعف الى ادم مما فائز هنال  يكون ان
 الفرد اثارة زادت فكلما والباراسمبثاوي السمبثاوي العصبي بالجهاز يرتبط االنفعال ان

 السمبثاوي الجهاز عمل ينشط
 يزيد الذي االدرينالين هرمون افراز ومنها الجسم عموم في تغيرات الى يؤدي وهذا
 الجهاز عمل زاد السمبثاوي العصبي الجهاز استثارة قلت ما ومتى الالعب طاقة من

 السمبثاوي العصبي الجهاز احدثها التي والتغيرات االفرازات يعيد الذي الباراسمبثاوي

                                                           
(

1
 . 070,ص0997, المصدر السابقابو العال عبد الفتاح ومحمد صبحي حسانين ؛ (
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 االول استثارة تمت اذا قطبين شكل على يعمالن فالجهازان,  الطبيعية حالتها الى
 .(1) وبالعكس الثاني استثارة تراجعت
 منحنى انتظام نالحظ لكن الصباحي للنمط البدنية للقدرات الفروق معنوية عدم ورغم
 معظم في المنتظم غير النمط مع بالمقارنة الصباحي للنمط اليومي الحيوي االيقاع
 منحنى ارتفاع نالحظ اذ( 83,83,82) االشكال من يتضح وو البدنية القدرات
 الوقت في وانخفاضه االول الوقت في الصباحي للنمط البدنية للقدرات الحيوي االيقاع
 ما وهذا الثالث الوقت  في ثانية مرة ارتفاعه ثم القيلولة وقت يمثل الذي الثاني
 اوقات في ترتفع فهي اليوم خالل البدنية كفائته تختلف اذ الصباحي النمط به يتصف

 فهي,  الواحد اليوم مدار على البدنية الكفاءة تختلف"  اخرم اوقات في وتنخفض
 الساعة ومن, ظهراً  الثانية حتى صباحاً  العاشرة من المدة في مرتفعة تكون ما غالباً 
 الساعة من الظهيرة مدة في البدنية الكفاية وتهبط,  مساءً  السادسة حتى الرابعة
 واضحا مانالحظه وهذا(. 2)" المساء في كذل  وتهبط,  ظهراً  الثانية حتى عشرة الثانية
 .   القدرات لهذه اليومي الحيوي االيقاع رسمها التي المنحنيات خالل من
 وغير الصباحي للنمط البدنية القدرات اختبارات نتائج مناقشة 2ـ2ـ1ـ4

 : الفرقية لاللعاب المنتظم
 والقوة القصوم القوة مؤشر في معنوي فرقاً  هنا  ان( 32) الجدول من نالحظ 

 الثاني الوقت بين الفرقية لاللعاب الصباحي للنمط القوة وتحمل بالسرعة المميزة
 االخرم االوقات بين معنوية فروق وجود وعدم الثالث الوقت ولصالح الثالث والوقت
 الذي الوقت يمثل مساءً  الثامنة الى الرابعة من الممتد الوقت ان الى ذل  ويعزم
 انجاز اعلى يحقق ان ويستطيع العمل على قدرة اعلى فيه يعطي ان الفرد يستطيع
 االقصى الحد ان( "  شينكوفا شابو) عن نقال واخرون دهب يوسف يؤكده ما وهذا
" العشرين الساعة ولغاية عشرة السادسة الساعة من تمتد واالنجاز العمل على للقدرة

 التكرارات عدد لمؤشر الثالثة االوقات بين معنوي فرق وجود عدم نالحظ و, (3)
                                                           

(
1

: جامعة بغداد , مطابع كلية التربية الرياضية    ديناميكية اميقاع الحيوي وعالقته بنتائج المالكمينل جالل ناصر ؛ و (
 . 17, ص2330

  070ـ  073, ص 2303بغداد , مطبعة الكلمة الطيبة , : 2التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيق , ط ;يعرب خيون  (2)
((

3
 02,ص 0991, المصدر السابقيوسف دهب واخرون ؛  
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 البحث عينة ان الى ذل  الباحث ويعزو الممكنة التكرارات وعدد ثواني عشر خالل
 تدريبهم وان السلة وكرة الطائرة الكرة العبي وهم الفرقية االلعاب يمثلون الذين

 القاعدة ان اذ الفني للمهارة الطبيعي الشكل بعيد حد الى تشبه تمرينات يتضمن
 الالعب يؤديها التي الحركات وتعني الخصوصية هي تدريبي منهاج الي الذهبية
 وهنا المنافسة اثناء في سيواجهها التي للحركات مشابهة تكون ان بد ال التدريب اثناء
 االداء فن تحسين الى تهدف الخاصة التمرينات" ان الى حسين حسن قاسم يشير

"  الخاصة الحركية القابلية تطوير على تعمل وكذل , منها جزء او للفعاليات الحركي
 باالضافة يحتاج تدريبهم ان اي حركيا معاقون هم العينة افراد ان عرفنا واذ هذا (1)

 تل  وتشمل" السلة كرة لالعبي بالنسبة الكراسي على التدريب الى ذكره ماتم الى
 وتغير والتوقف والجري لالنطالق الصحيحة البداية المتحركة بالكراسي التدريبات
 الكرة لالعبي بالنسبة الجلوس من التحر  وطريقة (2)"  الكراسي سرعة وتغير االتجاه
 موجوداً  يكن لم ان جدا ضعيف االثقال تمرينات على التاكيد يكون وبهذا الطائرة
 . اصالً 

 عشر خالل التكرارات عدد مؤشر في معنوية فروق وجود( 32) الجدول من ونالحظ
 الثالث ولصالح والثالث االول الوقت بين الفرقية لاللعاب المنتظم غير للنمط ثواني
 تدريب وقت ان الى ذل  الباحث ويعزو الثالث ولصالح والثالث الثاني الوقت وبين
 في ترتفع اذ الرياضيين قدرة على يؤثر وهذا اليوم من الوقت هذا مثل في كان العينة

 واالنجاز العمل على عالية قدرة الوقت هذا في فيظهرون فيها يتدربون التي االوقات
 كفاءة من مقدرة اعلى يظهرون اليوم من اوقات في يتدربون الذين الرياضين" ان اذ

 (3)" .فيها يتدربون التي الساعات تل  في اليومية التوقيتات خالل العمل
 ويعزو االخرم البدنية للقدرات االوقات بين فروق وجود عدم الى كذل  ونالحظ
 مميزات ومن المنتظم غير بالنمط يتميزون اذ الرياضيين نمط الى ذل  الباحث
 يتميزون اذ المساء او الصباح خالل لنشاطهم تميز لديهم ليس النمط هذا اصحاب

                                                           

((
1

 28وص8888دار الفكر للطباعة والنشر   عمان : فعالية الوثب والقفز؛ قاسم حسن حسين  

(
2

 013, ص 2333: القاهرة ,دار الفكر العربي , 0رياضة المعاقين االسس الطبية والرياضية ,طاسامة رياض ؛(
 (

3
 .  17,ص 0991,المصدر السابقعلي البيك وصبري عمر ؛  (
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 اوقات في نشاطهم وينخفض اليوم من معينة اوقات في الفعال النشاط على بالقدرة
 االفراد من مجموعة هنا  ان"  ابوالعال يؤكده ما وهذا معين بنمط التقيد دون اخرم

 ينخفض اليوم من معينة ساعات خالل ينشطون اذ منتظم غير بارتفاع يتميزون
 (1)"  اخرم ساعات خالل نشاطهم
 الحيوي االيقاع يرسمها التي المنحنيات تقارب( 88,82,88) االشكال من ونالحظ
 غير للنمط اليومي الحيوي االيقاع منحنى من البدنية للقدرات الصباحي للنمط اليومي
 عينة افراد ان بسبب الباحث رأي حسب وذل  البدنية القدرات اغلب في المنتظم
 لتحديد( Ostberg) مقياس في  درجات على حصلوا قد الفرقية لأللعاب البحث
 درجاتهم كانت المنتظم غير النمط اصحاب ان بمعنى( 28ـ82) بين تتراوح النمط
 وبذل  الصباحي النمط درجات من قريبن يكونون بذل  وهم( 82ـ82) بين تتراوح
 خالل من جليا ماظهر وهذا حياتهم اسلوب في الصباحي النمط الى ميالين يكونون

 .المنتظم غير للنمط اليومي الحيوي االيقاع رسمها التي المنحنيات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
(

1
 .099,ص0997, المصدر السابقابو العال عبد الفتاح ومحمد صبحي حساني , (
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 اتـات  والتوصيـالستنتاجا – 5
 

 االستنتاجـات:  0 - 5   

 

 التـوصيـات: 2 – 3

 

 

 

 

 
 ـ االستنتاجات والتوصيات .5

 االستنتاجات :ـ 3ـ  5

 من خالل نتائج

ـ ان عدد اصحاب النمط الصباحي باأللعاب  الفرقية والفردية متساٍو وهو السائد  اذ 0
 بلن عدد الالعبين من اصحاب النمط الصباحي سبعة العبين  لكل مجموعة .  

اإلستنتاجات  و   –الباب ألخامس 

 التوصيات



042 
 

ـ ان الفروق بين انماط االيقاع الحيوي كانت اكثر وضوحًا في المؤشرات الوظيفية 2
واضحا في الرسوم البيانية ألنماط االيقاع الحيوي منها في القدرات البدنية وكما ظهر 

 اليومي.

ـ  ظهر ان اغلب اصحاب النمط الصباحي يتميزون بانخفاض مستوم القدرات 0
البدنية والمؤشرات الوظيفية خالل الوقت الثاني الممتد من الساعة )الثانية بعد الظهر 

 الى الرابعة عصرًا( والذي يمثل فترة القيلولة . 

عبي االلعاب الفرقية والفردية ذات النمط غير المنتظم لم يظهر عندهم هبوط ـ ان ال1
في مستوم القدرات البدنية والمؤشرات الوظيفية خالل الوقت الثاني والذي يمثل  فترة 

 القيلولة

ـ ظهر تكيف االجهزة الوظيفية الصحاب النمط الصباحي خالل الوقت الثالث 1
ط الرياضي اذ ان اغلب التدريبات والمباريات تجري والذي يمثل القمة الثانية لنشا

 خالل هذه الفترة. 

ـ ظهر ان اغلب اصحاب النمط غير المنتظم يتميزون باستمرار نشاطهم خالل 6
النهار وبانخفاظه خالل او بعد الوقت الثالث والذي يمتد من الساعة الرابعة عصرًا 

 لى السادسة مساًء .ا

 التوصيات :ـ 2ـ  5

ـ تعميم نتائج هذا البحث على مدربي جميع االلعاب الفردية والفرقية في محافظة 0
 ديالى لمعرفة اهمية االيقاع الحيوي للرياضيين الخواص .

ـ مراعاة تزامن االيقاع الحيوي اليومي مع اوقات التدريب لضمان المستوم الذي  2
 البدنية والفسيولوجية الى اعلى مستوم لها .تصل فيه الكفاءة 

اإلستنتاجات  و   –الباب ألخامس 
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ـ  1ـ ضرورة تمتع اصحاب النمط الصباحي بفترة قيلولة الستعادة النشاط بالمساء  0
االهنمام بالحالة النفسية والصحية واالجتماعية للمعاق وتوفير الراحة الممكنة لهم 

يئة المستلزمات واالهتمام بالتجهيزات الرياضية والمالعب المعدة لتدريبهم مع ته
 المناسب للمعاقيين . 

ـ مراعاة تنظيم مواعيد النوم واالكل والعادات االخرم للرياضيين الخواص بغية  1
 تنظيم النمط اليومي لهم .

 ـ اجراء التدريبات للنمط الصباحي في الفترتين االولى والثالثة اي صباحا وعصرا . 6

نتظم عندما تكون المسابقات في ـ يمكن االستفادة من اصحاب النمط الغير م 7
 الوقت الثاني اي وقت الظهيرة في حالة توفر البدائل من الالعبين .

ـ اجراء بحوث مشابهة على بقية الاللعاب لالعبين الخواص وعلى انواع اخرم من  8
 العوق.
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 العربي المصادر: 
 الكريم القرأن 
 واجتماعيــا ونفســيا طبيــا المعــاق الطفــل رعايــة الحميــد؛ وعبــد يــونس الســيد احمــد 
 . 0998  العربي الفكر  دار القاهرة:
 0981   للطباعة النضال دار:  2 ج   الرياضي الطب   البصري إبراهيم   
 والتربيــــة العامــــة الصــــحة فــــي عامــــة اساســــيا  ؛ شــــلبي محمــــد اســــماعيل الهــــام 

 .2333   حلوان جامعة,  القاهرة:  للرياضي الصحية
 ومورفولوجيــــا فســــيولوجيا ؛ حســــانين صــــبحي ومحمــــد  الفتــــاح عبــــد العــــال ابــــو 

 . 0997,  العربي الفكر دار:  القاهرة.   0ط,  القياس وطرق الرياضي

 الفكــر دار: القـاهرة, 0ط, الرياضـي التـدريب فســيولوجيا ؛ الفتـاح عبـد العـال ابـو 
 .2330, العربي

ألمصـــــــــــادر 

الــــعــــــربيــــــــــــــــــــــــ
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 ــــر فيــــر ادري ــــق(  ترجمــــة. )  للمعــــوقين الرياضــــة:  ؛ مي ــــه فري :  بغــــداد.  كون
 .  م0993,  العالي التعليم مطابع

  .دار,  القـاهرة  : والرياضـية الطبيـة االسـس المعـاقين رياضـة:  ريـاض اسامة 
 .2331,  العربي الفكر

 الفكــر دار   القــاهرة:   الرياضــي التــدريب ونظريــات اســس ؛ احمــد بسطويســي 
 . 0999  العربي

 0991, العربي الفكر دار, القاهرة:  الرياضة ؛فسيلوجيا سالمة الدين بهاء. 
 الفتـــري التـــدريب بطريقتـــي األثقـــال تـــدريبات استخــــدام أثـــر ؛ محمـــد غـــانم ثـــامر 

 قــذف فــي وامنجــاز الخاصــة العضــلية القــوة أوجــه فــي والتكــراري الشــدة مرتفــع
 الرياضــــية التربيــــة كليــــة, ماجســــتير رســــالة.) الجلــــوس فئــــة  - للمعــــوقين الثقــــل

 ( . 2331, الموصل جامعة,
 0ط   للمعـاقين والتـرويح الرياضـية التربيـة ؛ فرحات السيد وليلى ابراهيم حلمي 

 .0998   العربي الفكر القاهرة دار: 

 جامعـة الكويـت  الفسيولوجيا  علم في عامة اساسيات الفتاح؛ عبد فتوح رشدي 
 .0988 الكويت 

 ـــد زينـــب ـــدلي  ؛ العـــالم الحميـــد عب صـــابات الرياضـــي الت :  10ط,  المالعـــب واك
 .   0996, العربي الفكر دار,  القاهرة

 0 ط العضـــــلية القـــــوة تنميـــــة لبيـــــب؛ محمـــــد وعواطـــــف حســـــن علـــــي ســـــليمان   :
 .  0979   المعاصر الفكر دار   القاهرة

 والتطبيــق النظريــة بــين والتكامــل الرياضــي التــدريب علــي؛ البصــير عبــد عــادل .
 .0999 للنشر  الكتاب مركز القاهرة 

 للطباعـة الـدلتا مركـز,  االسـكندرية:  والصـحة الرياضـة ؛ حسـين علـي عـادل  ,
0991. 

 ــــد ــــدريب ؛ الالمــــي حســــين اهلل عب   دار االشــــرف النجــــف:  0 ط الرياضــــي الت
 .2303  والتصميم للطباعة الضياء

ألمصـــــــــــادر 
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 مكتـب, القاهرة:  الخاصة الحاجات ذوي ؛سيكولوجية سليمان سيد الرحمن عبد 
 . الشرق زهراء

 0ط,  الفسـيلوجيا االسـس ــ الرياضـي التـدريب نظريات ؛ السيد المقصود عبد  :
 ,. 0997,  العربي الفكر دار,  القاهرة

 العربيـة الموسوعة  0ط. الدموية واالوعية القلب امراض: مصطفى المنعم عبد 
 .0989 لبنان  بيروت  والنشر  للدراسات

 0999   امسـكندرية جامعـة:   9ط   الرياضـي التدريب ؛ الخالق عبد عصام  
  . 
 الموصــل.0ط  الرياضــي نفــس علــم مبــاديء التــدريب ; الحــوري ســليمان عكلــة 
 .2338, والنشر للطباعة االثير ابن دار:
 مســـكندرية:  الرياضـــي واآلنجـــاز الحيـــوي ؛ميقـــاع: عمـــر وصـــبري البيـــ  علـــي 

 . المعارف  منشأة
 ــ الرياضــي التــدريب ؛ الجبــالي عــويس  دار,  مصــر,:,  0ط والتطبيــق النظريــة ـ

G.M.S. 2333,  حاوان جامعة, للنشر. 

 األلعـــــاب فـــــي الشـــــاملة والبدنيـــــة الرياضـــــية الموســـــوعة   حســـــين حســـــن قاســـــم 
ـــــات ـــــوم والفعالي ـــــع  والنشـــــر للطباعـــــة الفكـــــر دار  0ط الرياضـــــية  والعل  والتوزي
 .  0998 األردن 

 اللطباعـة الفكـر دار   عمـان:   البدنيـة اللياقـة قواعد تعلم ؛ حسين حسن قاسم 
 .    0998   والنشر

 الرياضـــي المجـــال فـــي الفســـيلوجية والقياســـات االختبـــارات ؛ اميـــر جـــابر كـــاظم 
 .0999, السالسل ذات منشورات,  الكويت:  0ط,

 الرياضــي المجــال فــي الفســيولوجية والقياســات االختبــارات ؛ امــين جــابر كــاظم 
 .0999,السالسل ذات منشورات,  الكويت:  2ط,
 0980,الرسالة دار,الكويت, الصحاح مختار ؛ الرازي بكر ابي بن محمد. 

 ـــــو عـــــالوي حســـــن محمـــــد ـــــد احمـــــد العـــــال واب ـــــاح؛ عب ـــــدريب فســـــيولوجيا الفت  الت
 .2333 العربي  الفكر دار القاهرة  الرياضي 

ألمصـــــــــــادر 

الــــعــــــربيــــــــــــــــــــــــ
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 ـــو   حســـانين صـــبحي محمـــد ـــد العـــال وأب ـــاح  عب  الرياضـــي التـــدريب أســـس الفت
 .0998 القاهرة  االنتصار  مطبعة وتطبيقاته 

 القلــم  دار الكويــت:  2ط   الرياضــي والتــدريب الحركــي الــتعلم ؛ عثمــان محمــد 
 602 ص 0991  
 ـــ القـــوم ألعـــاب موســـوعة ؛ عثمـــان محمـــد ـــ تكنيـــ  ـ ـــ تـــدريب ـ ـــ تعلـــيم ـ :   تحكـــيم ـ

 .   031 ص,   0993   والتوزيع للنشر القلم دار   الكويت

 وقيـــاس وتطبيـــق تخطـــيط الحـــديث الرياضـــي التـــدريب ؛ احمـــد ابـــراهيم مفتـــي  :
 . 028ص, 0998, العربي الفكر دار,  القاهرة

 بعــض لرياضــي اليــومي الحيــوي االيقــاع نمــط دراســة ؛ هاشــم الســتار عبــد منــى 
 عشــــر الرابــــع القطــــري العلمــــي المــــؤتمر وقــــائع فــــي) والفرقيــــة الفرديــــة االلعــــاب
 2331 مــايس 1ـــ1, بغــداد جامعــة, العــراق فــي الرياضــية التربيــة واقســام لكليــات

 ( 2331,بغداد.

 بأنجـاز والذهنيـة البدنيـة بدورتيـه الحيـوي االيقـاع عالقـة ؛ الستارهاشـم عبد منى 
 كليـــة   دكتـــوراه اطروحـــة   العـــراق فـــي والمتوســـطة القصـــيرة المســـافات ركـــض
 .2332,  بغداد جامعة   الرياضية التربية

 ــــة البحــــاث دليــــل ؛ الكبيســــي فتحــــي صــــالح رافــــع, الشــــو  ابــــراهيم نــــوري  لكتاب
 .2331, ديالى جامعة, المركزية المطبعة: الرياضية التربية في االبحاث

 جامعـة ن المركزيـة المطبعة   الرياضي ؛التدريب واخرون العبيدي مهدي نوال 
 . 2339  ديالى

 2333: الرياضية للتدريبات الفسيلوجيا ؛االسس الكيالني هاشم. 
 بــــنمط وعالقتــــه الرياضــــي االداء مســــتوم ؛ فرحــــان ابــــراهيم احمــــد محمــــد هنــــد 

 التربيــة بكليــة الرياضــية القــدرات الختبــار المتقــدمات للطالبــات الحيــوي االيقــاع
 المصــرية الرياضــة" الــدولي العلمــي المــؤتمر فــي.  بالزقــازيق للبنــات الرياضــية
ــ0 حلــوان جامعــة" العالميــة افــاق نحــو العربيــة  مطــابع: القــاهرة.0998 ابريــل 0ـ
 . 0998, حلوان جامعة

ألمصـــــــــــادر 
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 الكتــــب دار:  للنســــاء البــــدني االعــــداد ؛ علــــي ومحمــــد التكريتــــي ياســــين وديــــع 
 .0986, الموصل جامعة, والنشر للطباعة

 اميقـــــاع نمـــــط وفـــــق الـــــذهني التـــــدريب تـــــأثير ؛ القصـــــاب محمـــــد عمـــــر ياســـــين 
 والمهـارات العقليـة القـدرات بعـض فـي المتفـق وغيـر المتفق والمسائي الصباحي
  اطروحـة سنة 06 – 01 بأعمار السليمانية أندية لناشئي السلة بكرة األساسية
 . 2337, السليمانية جامعة, الرياضية التربية كلية. دكتوراة

 ـــتعلم ; خيـــون يعـــرب  مطبعـــة,  بغـــداد:  2ط,  والتطبيـــق المبـــدأ بـــين الحركـــي ال
 2303, الطيبة الكلمة

 االسـكندرية:  0 ج الحيـوي االيقـاع موسـوعة ؛ جابر ومحمد علي دهب يوسف  
 .0991  المعارف منشأة, 
 بغــداد جامعــة, الحكمــة بيــت: الحيــوان فســيلوجيا ؛ واخــرون عــرب محمــد يوســف 
 . 13ص,  0989,
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 (   1)   ملحق

 قائمة باسماء الخبراء والمختصين الذين تم استطالع ارائهم  .
 

 مكان العمل االختصاص االسم

 جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضة تدريب / مصارعة  سلمان أ.د.علي

 جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضة تدريب/ رياضة معاقين ا.د. ايمان عبد االمير
تدريب  /رياضة  ا.د. احمد محمد العاني

 معاقين 

 جامعة بغداد / كلية التربية الرياضية

 ديالى / كلية التربية الرياضية جامعة فسلجة تدريب ا.م.د. عباس فاضل جابر 

فسلجة التدريب  ا.م.د. قيس جياد
 /رياضة المعاقين

 جامعة ديالى / كلية التربية الرياضية

 جامعة ديالى/ كلية التربية الرياضية  تدريب / اثقال  م.د. عبد المنعم حسين صبر

 كلية التربية الرياضيةجامعة النهرين/ فسلجة التدريب  م.د.سعد محمد دخيل

ألمالحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 /رياضة معاقين 

لياقة بدنية/رياضة  م.م. بشار عادل  
 معاقين

 الجامعة المستنصرية /كلية التربية الرياضية 

العاب قوى /رياضة  م.م.كريم محمد عبيس
 معاقين 

الجامعة المستنصرية/مديرية االنشطة 
 الرياضية

العاب قوى/مدرب  م.م. وليد جليل ابراهيم
 معاقين

 ديالى/كلية التربية الرياضيةجامعة 

 

 
 
 
 
 
 

 جامعة ديالى
 كلية التربية الرياضية

 الدراسات العليا ـ الماجستير
 (2ملحق رقم )

 استبانة استطالع الخبراء والمختصين حول اختيار القدرات البدنية المناسبة .
 االستاذ الفاضل

............................................................................... 
 ...تحية طيبة 

تروم الباحثة القيام باجراء البحث الموسوم ب)دراسة مقارنة بين انماط االيقـاع الحيـوي 
لــــبعض  الهــــم القــــدرات البدنيــــة والمؤشــــرات الوظيفيــــة للرياضــــيين المتقــــدمين الخــــواص

 االلعاب الفردية والفرقية ( 
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على عينة من الرياضيين المعاقيين فئة المتقدميين فـي محافظـة ديـالى للحصـول علـى 
شــهادة الماجســتير ويســـر الباحثــة ان تضــع بـــين ايــديكم مجموعــة مـــن القــدرات البدنيـــة  

 الختيار االنسب منها .
رجـو التفضـل بابـداء المسـاعدة ونظرًا لما تتمتعـون بـه مـن كفـاءة عاليـة وامانـة علميـة ,ا

الممكنـــــة فـــــي تحديـــــد اهميـــــة تـــــوافر القـــــدرات البدنيـــــة تبعـــــا الولويـــــة احتياجاتهـــــا لـــــدم 
 الرياضيين المعاقين )شلل االطراف السفلى , بتر االطراف السفلى(

 
 االسم :

 اللقب العلمي :
 التوقيع :
 التاريخ :

 التخصص :
 مكان العمل :

 
 

 ت

 

 القدرات البدنية

 الدرجة حسب االهمية

0 9   3 9 8 

 القوة القصوى للذراعين 0
     

 القوة االنفجارية للذراعين 9
     

 السرعة الحركية للذراعين 3
     

 تحمل القوة للذراعين 9
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 للذراعينتحمل السرعة  8
     

 القوة المميزة بالسرعة للذراعين 1
     

 قدرات بدنية اخرى 3
     

 
 

:ـــ يكــون االختيــار بحســب االهميــة لكــل قــدرة باعطــاء رتبــة للقــدرة البدنيـــة مالحظــة 
 (هي االقل اهمية 0( هي االكثر اهمية والرتبة رقم )8المختارة ,اذ تكون الرتبة رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة ديالى
 كلية التربية الرياضية

 الدراسات العليا ـ الماجستير
 (3ملحق رقم )

استبانة استطالع الخبراء والمختصين حول اختيار اختبارات القدرات البدنية 
 المناسبة .

االستاذ الفاضل 
............................................................................... 

 ...تحية طيبة 
تروم الباحثة القيام باجراء البحث الموسوم ب)دراسة مقارنة بين انماط االيقـاع الحيـوي 
الهــــم القــــدرات البدنيــــة والمؤشــــرات الوظيفيــــة للرياضــــيين المتقــــدمين الخــــواص لــــبعض 

 لفردية والفرقية ( االلعاب ا
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على عينة من الرياضيين المعاقيين فئة المتقدميين فـي محافظـة ديـالى للحصـول علـى 
شـهادة الماجسـتير ويسـر الباحثـة ان تضـع بـين ايـديكم مجموعـة مـن اختبـارات القــدرات 

 البدنية  الختيار االنسب منها .
تفضـل بابـداء المسـاعدة ونظرًا لما تتمتعـون بـه مـن كفـاءة عاليـة وامانـة علميـة ,ارجـو ال

الممكنــة فـــي تحديــد اختبـــار واحــد لكـــل قــدرة بدنيـــة  الرياضــيين المعـــاقين حركيــًا )شـــلل 
 االطراف السفلى , بتر االطراف السفلى (

 
 االسم :

 اللقب العلمي :
 التوقيع :
 التاريخ :

 التخصص :

 مكان العمل :
 
 
 

ــــــــدرات  ت الق
 البدنية

وحــــــدة  الهدف من االختبار االختبارات ت
 القياس

 االختيار

ـــــــــــــــــــوة  1 الق
 القصوى

1 Benc  Press))  لرفــع أقصـى
  وزن .

القــوة القصــوى لعضــالت  
 والصدر الذراعين

ـــــــــــو  كيل
 غرام

 

القــوة القصــوى لعضــالت  .الداينمو متر 2
 . الذراعين

  

ـــــــــــــــــــوة  2 الق
ـــــــــــــزة  الممي

 بالسرعة

 ثا. 30دفع بار حديد لمدة  1
 

القـــوة المميـــزة بالســـرعة 
لعضــــــــــالت الــــــــــذراعين 

 والصدر

  عدد

2 Benc  Press)) 20 بشـدة %
 ثا 10من اقصى وزن لمدة 

 

القـــوة المميـــزة بالســـرعة 
لعضــــــــــالت الــــــــــذراعين 

 والصدر

  عدد
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كغم الى 2رمي الكرة الطبية زنة  3
 ثا 30االعلى لمدة 

 

القـــوة المميـــزة بالســـرعة 
 لعضالت الذراعين .

 

  عدد

ثني الذراعين ومدهما من وضع  1 تحمل القوة 3
االنبطـــــاا المائـــــل حتـــــى نفـــــاذ 

 الجهد

تحمــــل القــــوة لعضــــالت 
 والصدر . الذراعين

  عدد

الشــد الــى االعلــى بالعقلــة حتــى  2
 نفاذ الجهد

تحمــــل القــــوة لعضــــالت 
 والصدر الذراعين

  عدد

3 Benc  Press))  50بشـدة %
لحــين نفــاذ  مــن الشــدة القصــوى

 الجهد

تحمــــل القــــوة لعضــــالت 
 والصدر الذراعين

  عدد

 
 

 (4ملحق )
 ( لتحديد نمط اإليقاع الحيوي اليومي OSTBERGمقياس )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ متى تستيقظ من النوم اذا كان ليس لدي  عمل )مثل ايام االجازة ( ؟0
 الدرجة صيفاً  شتاءً 
 8  98 8ـ  11 9 98 1ـ  11 8
 9 08 3ـ  91 8 08 1ـ  91 1
 3 98 2ـ 01 3 98 01ـ 01 1
 9 11 00ـ  91 2 11 09ـ  91 01
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 0 11 09 ـ 10 00 11 03ـ  10 09
 
 ـمتى تذهب الى النوم في حالة لم يكن لدي  اي عمل يشغل  ؟9

 الدرجة صيفاً  شتاءً 
 8 مساءً  98 2ـ  11 2 مساءً  98 1ت  11 1
 9 مساءً  31 01ـ 91 2 مساءً  31 2ـ  91 1
 3 صباحاً  08 0ـ  30 01 صباحاً 08 09ـ  30 2
 9 صباحاً  31 9ـ  01 0 صباحاً  31ـ   01 09

 0 صباحاً 11 9ـ  30 9 صباحاً  11 3ـ  30 0
 
ــــما مـــدم اســـتخدام  للمنبـــه )ســـاعة االســـتيقاظ اذا كـــان يجـــب ان تســـتيقظ 3

 صباحًا في موعد محدد( ؟ 
                                 ًدرجات 3ال استخدم المنبه مطلقا 
 درجات 2                                 استخدمه في بعض االحيان 
                              درجة 3احتاج الى استخدامه بدرجة قوية 

 ًدرجة 0                                 احتاج له بشكل قوي جدا 

 الزمنيـة الفتـرة خـالل ليالً  له تستعد فهل   له تستعد امتحان لدي  كان اذا ـ9
 ؟ صباحاً  الثانية الساعة وحتى مساءً  00 من

     ًدرجات 3                  ال استطيع العمل في هذا الوقت مطلقا 
درجات 2 ض االستفادة                  يمكن العمل قليالً لتحقيق بع 
درجة 3 وقت كافياً                    يمكن ان يكون العمل في هذا ال 
درجة  8ة عالية                   العمل في هذا الوقت كافي بدرج 

 ؟ العادية الظروف في بسهولة مبكراً  تستيقظ هل ـ8
                     ًدرجة 8                                 صعب جدا 
                   درجة 3                                صعب لحد ما 
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                    درجات 2                               سهل لحد ما 
                       ًدرجات 3                               سهل جدا 

 مــن اسـتيقاظ  عنـد سـاعة نصـف اول خـالل التـام باالسـتيقاظ تشـعر هـل ــ1
  النوم
           ًدرجة 8                              اشعر بنعاس شديد جدا 
                   درجة  3                      اشعر بنعاس غير شديد 
درجات 2         ن االستيقاظ                اشعر بدرجة مرضية م 
درجات 3  ظ                          اشعر بدرجة كاملة من االستيقا 

 ؟ اليوم من االول النصف خالل للطعام شهيت  ماحالة ـ3
            ًدرجة 8                                ال توجد شهية نهائيا 
                  درجة 3                                شهية منخفضة 
             درجات 2                               شهية جيدة لحداً ما 
                 درجات 3                                  شهية رائعة 

 3ـــ9 مــن الصــباحية الفتــرة تســتخدم هــل االمتحــان الــى اســتعداد  حالــة ـــفي1
 ؟ للعمل صباحاً 
 اطالقاً والاستطيع ان اعمل فيهالعمل في هذه الفترة غير مفيد 
 درجة8                                                                
  درجة 3                           يمكن الحصول على بعض الفائدة 
     درجات  2                            العمل يكون ذا فاعلية كافية 
     درجات 3                            العمل يكون ذا فاعلية كبيرة 

 ؟ اليوم من االول النصف خالل بدني بتعب تشعر استيقاظ  هل بعد ـ2
      ًدرجة 8                                   اشعر بتعب شديد جدا 
       ةدرج 3                                   اشعر بتعب غير شديد 
    درجات 2                                   اشعر بنشاط غير كبير 
             درجات 3                               اشعر بنشاط كبير 

 ؟ العمل من اجازة التالي اليوم كان اذا تنام متى ـ01
 درجات 3   عليه                    ليس متأخراً عن الموعد المعتاد 
       درجات 2                             متأخر لمدة ساعة او اقل 
درجة 3                                متأخر لمدة ساعة الى ساعتين 
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درجة 0                                           متأخراً لمدة اكثر من              
 العادية الظروف في النوم علي  السهل من هل ـ00
                        ًدرجة  8                            صعب جدا 
                         درجة 3                      صعب بدرجة ما 
                    درجات 2                            سهل لدرجة ما 
                      ًدرجات 3                                سهل جدا 

 صديق علي  اقترح, الرياضة بواسطة الصحية حالت  تحسين قررت ـ09
 الوقـت يعد   االسبوع في ساعتين الى ساعة من والتدريب معه المشاركة
 . صباحاً   1 ـ 3 الساعة من لصديق  المناسب

 ؟ ل  بالنسبة االنسب هو الموعد هذا يعد هل
               درجات 3في هذا الوقت اكون في افضل حاالتي 
                        درجات 2اكون في حالة جيدة الى حد ما 
                  درجة 3يصعب علي التدريب في هذا الوقت 
 درجة 8في هذا الوقت               من الصعب جداً التدريب 
 

 ؟ ليالً  النوم في والرغبة بالتعب تشعر متى ـ03
2  درجات 3مساًء                                               8ـ 
8،82  درجات 3               مساًء                     82،83ـ 
82،82  درجات 2      صباحاً                          83،33ـ 
83،32  درجة 3صباحاً                                   3،22ـ 
3،28  درجة 8صباحا                                     2،22ـ 

 لقوم لةكام تعبئة يتطلب عمل في ساعتين لمدة العمل عند ـ09
 ؟ العمل هذا النجاز تختارها التالية االربع الفترات من فترة اي,العقلية
2،22  درجات 2                                صباحاً  82،22ـ 
88،22  درجات 3                                مساًء    8،22ـ 
2،22  درجات 3                   مساًء                  22ن3ـ 
8،22  درجة 2مساًء                                       8،22ـ 

 ؟ مساءً  عشرة الحادية الساعة حتى بالتعب احساس  مامدم ـ08
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                                    ًدرجات 3اشعر بتعب شديد جدا 
                                       ات درج 2اشعر ببعض التعب 
                                         درجة 3اشعر بتعب خفيف 
                                      ًدرجة 2ال اشعر بتعب اطالقا 

 المعتاد موعد  عن متأخراً  النوم الى تدعو  التالية االسباب اي ـ01
 ؟ ساعات بعدة
استمر فترة كبيرمعتاد غير اني استلقي للنوم في الموعد ال 

 درجات 3                                                               
درجات  2      عتاد غير اني افكراستلقي للنوم في الموعد الم 
درجة 3     وعد المعتاد ومرة اخرى اقلق   استلقي للنوم في الم 
درجة       8  دة                    استلقي للنوم متأخراً عن العا 

 السادسة الساعة الى الرابعة الساعة من عمل وردية لدي  كان اذا ـ03
 ؟ تفضل التالية الخيارات من فأي,اجازة التالي واليوم صباحاً 
درجة           8                        م اال بعد االنتهاء من الورديةال انا 
 ريحاً )اغفو ( وبعد الوردية انام   استلقي مستقبل الوردية   

 درجة  2                                                                        
 

 اخرىقبل الوردية انام جيداً وبعدها استلقي مستريحاً )اغفو( مرة 
درجات 3    ية                          انام نوما كامال قبل الورد 

 فــأي, مجهــد بــدني بعمــل القيــام ســاعتين خــالل عليــ  يجــب كــان اذا ـــ01
 طـــوال شــيء بــاي التـــرتبط كنــت اذا العمــل بهـــذا للقيــام تختارهــا االوقــات
 ؟ اليوم
2،22  درجات 3صباحاً                             82،22ـ 
88،22  درجات 2ظهراً                              8،22ـ 
2،22  درجة 3مساًء                                3،22ـ 
8،22  درجة 8مساًء                                8،22ـ 

ــ02  التــدريب صــديق عليــ   واقتــرح الرياضــة ممارســة بجديــة قــررت اذا ـ
 العاشـــرة الســـاعة مـــن لـــه وقـــت افضـــل  وان ســـاعة لمـــدة اســـبوعياً  مـــرتين
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 هـذا اختيـار نحـو شـعور  مـدم هـو  فمـا مساءً  عشرة الحادية حتى مساءً 
 : الموعد
     درجة 8نعم سأكون في احسن حاالتي في هذا الوقت 
     درجة 3اتمنى ان اكون في حالة جيدة في هذا الوقت 
                 درجات 2          اكون في حالة غير جيدة 
          درجات 3ال استطيع التدريب مطلقاً في هذا الوقت 

 الصـيفية العطلـة خـالل الطفولـة فتـرة فـي تسـتيقظ كنت ساعة اي في ـ91
 ؟ االستيقاض ساعة بنفس  تختار كنت حيث
3،22  درجات 3صباحاً                             2،33ـ 
2،32  درجات 3                      صباحاً       8،33ـ 
8،32   درجات 2صباحاً                            8،33ـ 
8،32  درجة 3صباحاً                           82،33ـ 
82،32  درجة 8صباحاً                         83،22ـ 

 افضـل  اختـار لـ  بالنسـبة العمـل مواعيـد تحديـد تسـتطيع انـ  تخيل ـ90
 ؟ بكفاءة عمل  تؤدي ان خاللها تستطيع زمنية فترة
83،28  درجات  2صباحاً                              3،22ـ 
3،28  درجات 3صباحاً                                2،22ـ 
2،28  درجات 3                             صباحاً  82،22ـ 
82،28  درجات 2ظهراً                                 3،22ـ 
3،28  درجة 3مساًء                                   8،22ـ 
8،28  درجة 8مساًء                                  83،22ـ 

 ؟ العمل في  نشاط قمة الى تصل اليوم من وقت اي في ـ99
83،28  درجة 8صباحاً                            3،22ـ 
3،28  درجة 3صباحاً                              2،22ـ 
2،28  درجات                          2صباحاً                              8،22ـ 
8،28  درجات 3ظهراً                                3،22ـ 
3،28  درجات 3مساًء                                3،22ـ 
3،28  درجات 2مساًء                             83،22ـ 

ألمالحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــق



060 
 

ــــ93  او صــــباحيين علــــيهم يطلــــق االفــــراد بعــــض عــــن احيانــــاً  تســــمع ـ
 ؟ انت تنتسب نوع اي الى   مسائيين

                درجات 2انتسب الى الصباحيين بشكل مطلق 
            درجات 3اميل الى الصباحيين اكثر من المسائيين 
            درجة 3اميل الى المسائيين اكثر من الصباحيين 
                   درجة 8انتسب الى المسائيين بشكل مطلق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 (  1)  ملحق

  المساعد العمل فريق
 

التحصيل  مكان العمل
 العلمي

 ت االسم

  .0 زينب صباا ابراهيم طالبة ماجستير  ديالى جامعة –كلية التربية الرياضية 

بكالوريوس  ديالىجامعة  –كلية التربية الرياضية 
 العاب /مدرب

  .2  علي عباس عمران

بكالوريوس  اعمال حرة   .3 علي احمد علوان
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 هندسة/ميكانيك
  .4 وليد عطى اهلل  طالب ماجستير ديالىجامعة  –كلية التربية الرياضية 
  .5 عالء ابراهيم جاسم  طالب ماجستير ديالىجامعة  –كلية التربية الرياضية 
  .6 اثير قاسم ماجستيرطالب  ديالىجامعة  –كلية التربية الرياضية 
  .7 غازي مجيد مقداد طالب ماجستير ديالى جامعة –كلية التربية الرياضية 
  .8 اوراس عدنان حتروش طالب ماجستير ديالى جامعة –كلية التربية الرياضية 

 
 

 

 

 


