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أإليقاع الحيوي بدورتيه البدنية واالنفعالية وعالقته ببعض
عناصر اللياقة البدنية واالنجاز لدى سباحي  05م حرة.
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ملخص البحث
لقد شمل التقدم العلمي أوجه الحياة كافة وازداد البحث في جميع المجاالت ومنها المجال
الرياضي وأصبح تحقيق األرقام القياسية والحصول على االنجازات الرياضية في المحافل
المحلية والدولية امراً صعبا ً نتيجة التطور والتقدم الكبير الذي حصل فالبد من استغالل كافة
االمكانيات والطاقات من اجل العمل على رفع المستوى وتحقيق االنجاز المطلوب وتخدم
التطور الرياضي ومن بين هذه برز االيقاع الحيوي بدوراته البدنية واالنفعالية والعقلية .
وكان هدف البحث هو التعرف على العالقة بين االيقاع الحيوي بدورتيه البدنية واالنفعالية
وبعض عناصر اللياقة البدنية واالنجاز لدى سباحي  05م حرة  .وشملت عينة البحث سباحي
نادي الجيش الرياضي للمواسم  3505- 3552الذين يمثلون مجتمع الدراسة  .واستخدم الباحثان
الوسائل االحصائية المناسبة عن طريق برنامج ( ( ) SPSSالحقيبة االحصائية ) عرض وتحليل
النتائج ومن ثم مناقشتها توصل الباحثان الى مجموعة من االستنتاجات :
 .0هنالك عالقة معنوية بين االيقاع الحيوي بدورته البدنية واالنجاز وثني ومد الذراعين
من وضع االنبطاح.
 .3هنالك عالقة غير معنوية بين االيقاع الحيوي بدورتيه البدنية واالنفعالية وبين بعض
الصفات البدنية (الوثب العريض من الثبات وثني الجذع من الوقوف) .
اما التوصيات فكان اهمها :
 .0التعرف على تأثير االيقاع الحيوي لالعبين من قبل المدرب يساعد على رفع مستوى
االنجاز الرياضي .
 .3تدريس مادة االيقاع الحيوي في كليات التربية الرياضية والدورات التدريبية لالستفادة
منها في التعليم والتدريب .

Abstract
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The scientific development has been involved in all life domains,one of
those domains is the sport domain .getting standard numbers and
sportage achievements becomes difficult in thenational and nternational
circles, because of the great development in all field in world ,so it isvery
important to utilize all capabilities in order to increase that level and
achieve the intended goalfor sport development
Among those points, showes (the vial rhythm) in the courses of
emotional, rational, and physical. The aim of this to know
the relation between the vital rhythm and the courses of emotional
,rational, and physical connect with factors of physical fitness
and achievement of swimmers ( 05cm free swimming).
The sample of this study includes swimmers of sport militery club at
3552- 3505, both researchers are used (spss) programme for getting
the statistical results:
1. There is abstract relation between the vital rhythm with its
physical course and achievement.
2. There is un abstract relation between th vital rhythm with its
physical and emotional courses and bound tests form the
point of constant and truck the stem with stopping.
The recommondions of this study are:
.0 Knowledge of vital rhythm for trainers help to increase the sport
achievement level .
.3 Teaching th vital rhythm as a sullale in colleges of sport education
and the training courses to help in th teaching and training.
.2 Knowledge of physical viatal rhythm for trainers to make the high
training tyings involved in the limited period for that rhythm.

الباب االول
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 -0التعريف بالبحث:
 0 – 0مقدمة البحث وأهميته :
إن الظواهر الطبيعية التي تحدث في الكون ليست عشوائية ولم تحدث صدفة او بصورة
مفاجئة بل ان كل ظاهرة تأخذ شكالً منتظما ً فظاهرة الليل والنهار وتعاقبهما ولكل منها وزنه
فالليل للراحة والنهار للعمل والحركة والسعي وكذلك دوران الشمس واالرض تلك الظواهر
تحدث بأيقاعات دقيقة وموزونة .
وااليقاع الحيوي يالزم االنسان حياته اليومية مثل االنتقال من النوم الى اليقظة وبالعكس ومن
الحركة الى السكون وكل ذلك يحدث بصورة منتظمة ومتناسقة وكذلك يرتبط االيقاع بحركات
االنسا ن سواء حركات طبيعية يومية او مهارات رياضية ولم يقتصر االيقاع الحيوي على شكل
الحركة الخارجي فقط بل تعدى ذلك الى عمل االعضاء الوظيفية في الجسم ويظهر على شكل
ايقاعات حيوية بايولوجية مستمرة ما بين االرتفاع واالنخفاض وليس على مدار اليوم فقط بل
هناك ايقاعات اسبوعية وشهرية وسنوية ومتعددة السنوات .
كذلك بالنسبة للحالة البدنية واالنفعالية والعقلية للفرد والتي ترتبط بمرحلة النشاط الحيوي
والتغيرات الداخلية والخارجية المحيطة به  ،وهذا ما ينطبق على رياضة السباحة كونها احدى
الفعاليات الرياضية التي تمتاز بروح المنافسة بين السباحين  ،فالبد من ان يكون السباح معد
اعداداً جيداًُ ومتكامالً من جميع النواحي ( البدنية  ،المهارية  ،الخططية  ،النفسية ) قبل
الولوج في خضم المشاركات المحلية والدولية من اجل تحقيق افضل النتائج وتتجلى اهمية
البحث في التعرف على العالقة ما بين االيقاع الحيوي بدورتيه البدنية واالنفعالية وبعض
عناصر اللياقة البدنية واالنجاز لدى سباحي (  05م ) حرة .

 3 – 0مشكلة البحث :
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أن رفع مستوى االنجاز لدى الرياضي للوصول الى المستويات العليا في النشاط الرياضي
الممارس ال يمكن تحقيقه اال باعتماد التخطيط المسبق والصحيح لمفردات المنهج التدريبي وفق
األسس العلمية الصحيحة من اجل تحقيق النتائج األفضل خالل المنافسة الرياضية  ،ولقلة تناول
هذا الموضوع في مجال السباحة وكذلك عدم ادراجه ضمن مفردات المنهج التدريبي للسباحين
وبالنظر آلهميته بصورة واضحة في االلعاب الفردية وتعد رياضة السباحة واحدة من هذه
االلعاب لذا ارتأى الباحثان التعرف على االيقاع الحيوي بدورتيه البدنية واالنفعالية وعالقته
ببعض عناصر اللياقة البدنية واالنجاز لدى سباحي (  05م ) حرة .

 2 – 0أهداف البحث :
.0
.3
.2
.2

معرفة تأثير االيقاع الحيوي بدورتيه البدنية واالنفعالية لدى سباحي  05م حرة .
معرفة تأثير مستوى بعض عناصر اللياقة البدنية لدى سباحي  05م حرة .
معرفة مستوى االنجاز لدى سباحي  05م حرة .
معرفة العالقة ما بين االيقاع الحيوي بدورتيه البدنية واالنفعالية وبعض عناصر اللياقة
البدنية واالنجاز لدى سباحي  05م حرة .

 2 – 0فروض البحث :
 .0هنالك عالقة ذات داللة احصائية بين االيقاع الحيوي بدورتيه البدنية واالنفعالية وبعض
عناصر اللياقة البدنية لدى سباحي  05م حرة .
 .3هنالك عالقة ذات داللة احصائية بين االيقاع الحيوي بدورتيه البدنية واالنفعالية على
االنجاز لدى سباحي  05م حرة .
 0-0مجاالت البحث :
 0-0-0المجال البشري :سباحي نادي الجيش الرياضي للموسم (.)3505 -3552
والبالغ عددهم ()05
 3-0-0المجال الزماني  3505 /2/0 :ولغاية .3505 /2/ 0
 2-0-0المجال المكاني  :مسبح الشعب االولمبي المغلق.
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الباب الثاني
 -3الدراسات النظرية:
 0-3معنى االيقاع الحيوي:
االيقاع الحيوي لفظ مركب من كلمتين إغريقيتين ( ) Bioوتعني الحياة و) (Rhythmوتعني
التكرار الدوري .
وااليقاع الحيوي هو العلم الذي يدرس الدورات الحيوية المتميزة لطبيعة جميع الكائنات
الحية)0(.
ويعرف كذلك بأنه االرتفاع واالنخفاض (التموج) في مستوى أنشطة الجسم الحيوية نتيجة
()3
الستجابة األجهزة الجسمية للمتغيرات الداخلية والخارجية.

 3-3انواع دورات االيقاع الحيوي :
هناك العديد من الدورات البيولوجية في الكائنات الحية بعضها بسيط جدا يمكن إدراكه وبعضها
صعب جدا كثير التفاصيل وهذا قد دعا العلماء والباحثين الى رسم طبيعة الدورات الكبيرة
لالنسان والتي يطلق عليها االيقاعات الحيوية وهي طبيعة تكوينية معقدة ،فالبكتريا تتكون من
خلية واحدة تؤدي كل الدورة البيولوجية لكن االنسان يتكون من الماليين من الخاليا المختلفة كل
()4
مجموعة منها يجمعها تركيب مختلف من األنسجة األعصاب والعضالت والجلد والعظام.
وهي تكون الكائن الحي وكل خلية لها عدد من االيقاعات الحيوية وسلوك الخلية يؤثر بأرتفاع
الخاليا االخرى وفي النهاية تساهم الماليين من هذه االيقاعات في تشكيل االيقاع الحيوي للفرد .
وتختلف هذه الدورات من حيث مدتها ونتائج تغيرها على الفرد وبالتالي فأن مجموع محصلة
التغيرات لتلك الدورات هو الذي يوضع حالة االيقاع الحيوي للفرد في يوم معين  .ان مضمون
االيقاع الحيوي ونظرياته يؤكد ان االنسان يخضع في نشاطه الى ثالثة دورات وهي الدورة
البدنية ومدتها (  ) 32يوما ً والدورة االنفعالية ومدتها (  ) 32يوما ً والدورة الذهنية ومدتها ( 22
) يوم  .وهناك دورة رابعة أضيفت للدورات الثالثة والتي اكتشفت مؤخراً وهي الدورة الحدسية
()2
او البديهية ومدتها (  ) 22يوم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )0الهام أسماعيل محمد شلبي :أساسيات عامة في الصحة العامة والتربية الصحية للرياضيين(:جامعة
حلوان،القاهرة  ،) 3555 -0222 ،ص.023
()3
( )2يوسف ذهب ومحمد جابر؛ موسوعة االيقاع الحيوي ،ج ( :0االسكندرية  ،منشاة المعارف،)0200،
ص.32
( )2عكلة سليمان؛ مبادئ علم نفس التدريب الرياضي،ط (:0العراق،دار ابن االثير للطباعة
والنشر ،)3552،ص.322
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وتبدأ هذه الدورات معا ً ألول مرة من نقطة الصفر عند الميالد ثم تزداد تدريجيا ً الى القمة ثم
تعود الى اليوم الحرج وهذا يكون في اليوم (  ) 0010بالنسبة الى الدورة البدنية  ،واليوم () 02
للدورة االنفصالية  ،واليوم (  ) 0210للدورة الذهنية  ،واليوم ( ) 02للدورة الحدسية  .ثم تبدأ
هذه الدورات بالتناقص تدريجيا ً لتصل الى ادنى مستوى لها  ،ثم بعد ذلك تبدأ المرحلة السالبة
بالتناقص الى ان تصل الى نقطة الصفر  ،ثم تبدأ المحصلة الموجبة والتي تريه فيها الطاقة
مرة اخرى وهكذا  ،وهذه الدورات تشبه الموجة حيث تتكون من نصفين االول يمثل المستوى
االيجابي وخالله تصل الى النقطة القصوى  ،والنصف الثاني يمثل المستوى السلبي وخالله
( )0
تصل الى النقطة االدنى من نشاط الدورات .

 2 – 3دورات االيقاع الحيوي الزمنية )3) :
-0
-3
-2
-2
-0
-2

دورة متعددة السنوات  :تظهر متغيرات خالل السنوات المختلفة .
دورة سنوية  :تتغير به دورات االرض دورة واحدة حول الشمس .
دورة شهرية  :مثل ارتباط دورة القمر حول االرض دورة واحدة .
دورة اسبوعية  :تكيف ربع الدورة القمرية أو ربع الشهر القمري ال يوجد من يفسرها .
دورة يومية  :بدوران االرض حول محورها دورة واحدة في اليوم
دورة كل ساعتين.

 2 – 3طرائق حساب االيقاع الحيوي :
توجد عدة طرق لعملية حساب االيقاع الحيوي ووضع الدورات في المراحل االيجابية والسلبية
واليوم الحرج وهذه الطرائق هي :
 .0الطريقة اليدوية  :وهي طريقة مبسطة وتتم فيها الحسابات بطريقة يدوية وهذه الطريقة
تعد أساس كل الطرق األخرى  ،حيث تتم عمليات حسابية بطريقة معينة لكل دورة ،
وفي ذلك يمكن التعرف على وضع كل دورة من الدورات عند الميالد وعدد األيام
الواقعة بين نقط البدء واليوم المطلوب إيجاد اإليقاع الحيوي له من معرفة زمن كل
دورة حيث يمكننا تحديد وضع كل دورة من مدتها ثم نتعرف على اإليقاع الحيوي
()2
للفرد في اليوم المحدد وهي طريقة معقدة وصعبة وتحتاج لعدد كثير من الحسابات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )0منى عبد الستار؛ عالقة اإليقاع الحيوي بمستوى االنجاز لبعض فعاليات الساحة والميدان  ،رسالة دكتوراه غير منشورة( ،جامعة بغداد)3553 ،
،ص.02
( )3عكلة سليمان ؛ المصدر السابق  ،ص. 322
()2

يعرب خيون ؛ التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيق (:العراق ،مكتبة الصخرة للطباعة ،) 3553،ص . 002
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 .3طريقة الجدولة  :وهي طريقة مثبتة على الطريقة اليدوية اذ يتم عمل الحسابات
االساسية لكل دورة من الدورات ثم توضع في جداول معينة لتحديد حالة كل دورة
وبالتالي حالة االيقاع الحيوي كمحصلة لهذه الدورات بمعلومية الفترة الزمنية الواقعة
()0
بين نقطة البداية واليوم المطلوب ايجاد االيقاع الحيوي له.
 .2الطريقة االلكترونية  :تعتمد هذه الطريقة على أجهزة الحاسوب ونظر لتطور االجهزة
االلكترونية الحديثة اصبح من السهل التعرف على االيقاع الحيوي للفرد بطريقة بيانية
مختلفة عن طريق ادخال المعلومات المطلوبة مثل تاريخ الميالد ( العمر الزمني )
باليوم والشهر والسنة واليوم المطلوب ايجاد االيقاع الحيوي له .
ولقد تطورت هذه الطريقة بشكل واسع بعد االنتشار الكبير لشبكة المعلومات ( االنترنت ) حيث
ظهر العديد من البرامج الموجودة في الحاسبات بنظم مختلفة وتعطي نماذج وطرائق ممتعه
التباعه في جميع الحاالت البدنية والعاطفية والذهنية ويمكن التكهن بذروة الدورات االيقاعية
ً ) 3( .
وااليام الصفرية والحرجة ويمكن تمثيل كل دورة بيانيا ً او رقميا

العوامل المحددة لإليقاع الحيوي :
.0

.3
.2
.2

() 2

االضاءة  :من العوامل الهامة التي لها تأثير على االيقاع الحيوي فكل ما
يرتبط بالتتابع اليومي للضوء والظالم يؤثر على االيقاع الحيوي الن العمل
والجهد يرتبط بالضوء وما يرتبط بالظالم من نوم وراحة وكذلك السهر.
الخصائص الجغرافية للمكان  :الضغط الجوي  ،درجة الحرارة  ،الرطوبة ،
االرتفاع واالنخفاض عن مستوى سطح البحر .
العوامل االجتماعية  :اوقات مزاولة الرياضة  ،تناول الطعام .
الجنس  :تختلف الطفرات في االنجاز والنمو في الوزن والطول بأختالف
الجنس .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )0يعرب خبون ؛ المصدر السابق  ،ص . 002
( )3عكلة سليمان ؛ المصدر السابق  ،ص . 322
( )2عكلة سليمان ؛ المصدر السابق  ،ص . 322 - 322
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 2 – 3االيقاع الحيوي واالداء الحركي :
هناك بعض االهتمامات عن االيقاع الحيوي تركزت على االداء الحركي الرياضي وذلك الن
المنافسة الرياضية مليئة بالتحدي بين االفراد  ،وهي فرصة مناسبة لمعرفة اهمية االيقاع
الحيوي  ،الن الرياضي في اثناء المنافسة يكون في قمة ادائه  ،فالبد من معرفة العوامل
المشتركة في االداء مثل الحالة البدنية والدوافع والتدريب وااليقاع الحيوي وقد يعود النجاح
والفشل في االداء نتيجة اختالف االيقاعات الثالثة ( البدني واالنفعالي والعقلي عند الرياضي ) .
ومن األمثلة الواضحة عن تأثير اإليقاع الحيوي في المنافسة الرياضية هو التحليل للسباح
العالمي (( مارك سبيتز )) في مدى عشرة أيام من أواخر آب وأول أيلول عام  0223كان أول
العب وجد انه في قمة اإليقاع البدني واالنفعالي في هذه المدة  ،والسؤال هل يستطيع هذا السباح
أن يحقق هذا االنتصار في السباحة مالم يكن اإليقاع الحيوي له في قمته ؟ فقبل هذه الدورة وفي
مدينة المكسيك كان أدائه الينبئ بأنه يستطيع أن يحقق ذلك ( . )0وفي مثال أخر للنزال في
المالكمة بين (محمد علي كالي) و ( كيمن نورتون) في  20آذار سنة  0222كانت مأساة ،
كسر فيها فك (( محمد علي كالي )) ولم يكن ذلك مفاجأة  ،فبتحليل اإليقاع الحيوي لمحمد علي
كالي وجد انه في اليوم الحرج إليقاعه البدني واالنفعالي (. )0

 2-3األداء الفني للسباحة الحرة :

()3

تعد السباحة الحرة أسرع أنواع السباحات االولمبية ويشمل األداء الفني (التكنيك) الفقرات
التالية :
 .0وضع الجسم  :يكون وضع الجسم في السباحة الحرة أفقيا وانسيابيا ً بقدر اإلمكان (بشكل
موازي لسطح الماء) ويتحقق ذلك بالتأكد من أن تكون الرجلين متجاورتين (تقارب
اإلصبعين مع تباعد الكعبين) واليدين ممتدتين إمام الرأس واإلذنين بين العضدين
والكتفين بنفس االرتفاع ويكون النظر إلى اإلمام أألسفل والماء عند حدود الشعر تقريبا ً
.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )0يعرب خيون ؛ المصدر السابق  ،ص . 003 – 000
( )3ابو العال احمد عبد الفتاح ؛ تدريب المستويات العليا في السباحة (:القاهرة ،دار الفكر العربي، )0222 ،ص . 02-05

 .3حركة الذراعين  :تؤدي حركة الذراعين في السباحة الحرة دوراً كبيراً حيث تعد
المصدر الرئيسي للدفع الى االمام وتتميز حركة الذراعين في السباحة الحرة انها
حركة تبادلية تكسب الجسم تقدما ً مستمراً وانسيابيا ً  ،فعندما تؤدي احدى الذراعين
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حركتها الرجوعية خارج الماء تؤدي الثانية حركتها االساسية داخل الماء وبصورة
عامة فأن حركة الذراعين تتضمن اربعة مراحل وهي :
المرحلة االولى  :مسك الماء .
المرحلة الثانية  :سحب الماء.
المرحلة الثالثة  :دفع الماء .
المرحلة الرابعة :الحركة الرجوعية .
 .2حركة الرجلين  :تكون حركة الرجلين في السباحة الحرة تبادلية( اعلى اسفل) وتنشأ
الحركة من مفصل الورك مع انثناء قليل جداً في مفصل الركبة في اثناء الرفس ،
تكون اصابع القدمين متقاربة فيما بينهما ومؤشرة والكعبين متباعدين وتكون الرجلين
متقاربتين اثناء العمل لتقليل الدوامات ( المقاومة )  .عندما يتم تحريك احدى الرجلين
بأتجاه االسفل تتحرك الرجل الثانية بأتجاه االعلى وباستمرار هذه الحركة يكتسب جسم
السباح االتزان واالنسياب الجيد داخل الماء .
.2التنفس  :تتم عملية التنفس في السباحة الحرة عن طريق تدوير الراس حول المحور
الطولي للجسم الى احد الجانبين بحيث ال يخرج الراس عن هذا المحور ،ويكون الحنك
قريبا ً من الكتف ويراعى عدم المبالغة في عملية التدوير اكثر من الضروري  ،وتترابط
حركة الراس بحركة الذراعين حيث تتم عملية الشهيق الى جهةالذراع الخارجة فوق الماء
ومن تحت االبط فيأخذ اقصى شهيق من خالل الفم وفي هذه اللحظة تدخل الذراع االخرى
الماء مع مراعاة عدم المبالغة في رفع الراس اكثر من المطلوب وعند دخول الذراع
الخارجية الى الماء يعود الراس الى الوضع السابق ويستغرق زمنا ً اقل اذا ما قورن بزمن
الزفير  .بعد ذلك تتم عملية الزفير وذلك بطرح هواء الزفير داخل الماء ومن خالل االنف
والفم بشكل متدرج .

الباب الثالث
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 – 2منهج البحث واجراءاته الميدانية :
 0 – 2منهج البحث :
استخدم الباحثان المنهج الوصفي ذو االسلوب المسحي لكونه اكثر مالئمة مع طبيعة
البحث  ،فالمسح يعني " جمع المعلومات والبيانات عن ظاهرة ما او حدث ما او شيء ما وذلك
بقصد التعرف على هذه الظاهرة التي ندرسها وتحديد الوضع الحالي لها " (. )0

 3 – 2عينة البحث :
تم اختبار عينة البحث بالطريقة العمدية والمتمثلة بسباحي نادي الجيش الرياضي للعام
(  ) 3505 – 3552والبالغ عددهم (  ) 02سباحا ً  ،وبعد استبعاد (  )2سباحين وذلك اللتزامهم
بمعسكر تدريبي خارج القطر وبذلك اصبح حجم عينة البحث (  ) 05سباحين  ، ،وتم اجراء
التجانس الفراد العينة في قياسات الطول والوزن والعمر والجدول (  ) 0يبين التجانس الفراد
العينة باستخدام معامل االلتواء إذ كانت قيمته بين ( . ) 2 ±

 2 – 2الوسائل واالدوات المساعدة :
 0 – 2- 2وسائل جمع المعلومات :
تم االستعانة بالوسائل البحثية االتية :
( )0المصادر والمراجع العربية .
( )3استمارة معلومات االيقاع الحيوي .
( )2استمارة االختبارات والقياس .
( )2شبكة المعلومات ( االنترنت ) .

 3 – 2 – 2االدوات المستخدمة
( )0مسبح الشعب االولمبي المغلق .
( )3ساعة توقيت نوع (  ) Casioعدد . 3
( )2صافرة نوع(  )Fox 25عدد 0
( )2شريط قياس معدني بطول (  ) 00متر عدد . 0
( )0شريط مرقم لقياس القوة االنفجارية للوثب .
( )2شريط مرقم لقياس مرونة الجذع .
( )2البتوب نوع ( . ) HP
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )0ذوقان عبيدات(واخرون)؛ البحث العلمي -مفهومه – أدواته -أساليبه(:عمان  ،دار الفكرللنشر
والتوزيع ،)0222،ص.350

 2 – 2اجراءات البحث :
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 0 – 2 – 2اختيار االختبارات المستخدمة في البحث :
يعد االختبار واحداً من ادوات القياس التي من خاللها نستطيع الحصول على ارقام وان هذه
االرقام تمثل مستوى اداء المختبر لالختبار ويعني االختبار " قياس قدرة الفرد على عمل معني
وفق ضوابط وصيغ علمية دقيقة " ( )0وقد قام الباحثان بأجراء مسح للمصادر والمراجع وتم
اختيار االختبارات البدنية الخاصة بالبحث وهي اختبارات معروفة ومقننة في التربية الرياضية
والمتمثلة باختبار القوة المتميزة بالسرعة للذراعين والقوة االنفجارية للرجلين وثني الجذع إماما ً
أسفل وانجازسباحة  05م حرة .
الجدول ( )3يبين أهم االختبارات البدنية
ت

اسم االختبار

0

ثني ومد الذراعين من وضع
()2
االنبطاح ( )01ثا .

2

4

3

الوثب العريض من الثبات

ثني الجذع من الوقوف

سباحة  01م حرة

()4

()3

الهدف من االختبار

طريقة التسجيل

قياس القوة المميزة
بالسرعة لعضالت الذراعين

تسجيل عدد مرات التكرار
الصحيحة في (  ) 01ثا

قياس القوة االنفجارية
لعضالت االطراف السفلى

تسجيل المسافة التي يقفزها
المختبر من خط االتقاء الى
مكان هبوط القدمين

قياس مرونة الجذع
والعضالت الخلفية للفخذ

تسجيل اقصى نقطة على
المقياس يصل اليها المختبر
من وضع ثني الجذع اماما ً
اسفل

قياس زمن انجاز  01م حرة

يسجل الوقت الذي استغرقه
السباح النهاء مسافة  01م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )0محمد صبحي حساتين ؛ القياس والتقويم في التربية البدنية ،ج  ، 3ط  ( : 3القاهرة  ،دار الفكر العربي ،
 ) 0222ص . 022
( )3علي سلوم جواد الحكيم ؛ االختبارات والقياس واإلحصاء في المجال الرياضي  ( :جامعة القادسية ،
 ) 3552ص . 025
( )2علي سلوم جواد الحكيم ؛ نفس المصدر السابق  ،ص . 025
( )2محمد حسن عالوي ومحمد مضر الدين رضوان ؛ اختبارات األداء الحركي  ،ط ( : 0القاهرة  ،دار
الفكر العربي  ) 0223 ،ص . 220

 0 – 2التجربة االستطالعية :
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قام الباحثان بأجراء التجربة االستطالعية على عينة مكونة من ثالثة سباحين من نفس مجتمع
البحث بتاريخ  (3505 / 0 / 32ليوم السبت وفي تمام الساعة الخامسة) من اجل معرفة سير
االختبارات وترتيبها من حيث درجة الصعوبة والتعرف على المعوقات التي من المحتمل
مواجهتها خالل تطبيق االختبارات وكان الغرض من التجربة االستطالعية .
( )0معرفة مدى صالحية االدوات المستخدمة عند تطبيق االختبارت
( )3معرفة السلبيات التي قد تحيط بالبحث
( )2معرفة الوقت الالزم لتنفيذ االختبارات
( )2التعرف على مدى مالئمة االختبارات لعينة البحث
( )0مدى فهم العينة لالختبارات

 2 – 2التجربة الرئيسية
تم تطبيق االختبارات بعد ان تم التأكد من صالحيات االختبارات في التجربة االستطالعية أذ
بدأت التجربة الرئيسية في  3505 /2/0وانتهت . 3505/ 2/0

 0 – 2 – 2اختبار االيقاع الحيوي لعينة البحث
بدأ في  3505/ 2 / 0وفي مسبح الشعب االولمبي المغلق وعند الساعة الرابعة مساءاً تم توزيع
استمارة معلومات عن المختبر والتي تضمنت (أسم السباح  ،العمر الزمني باليوم والشهر
والسنة  ،العمر التدريبي) ويتم أدخال المعلومات المطلوبة وهي تاريخ الميالد للمختبر باليوم
والشهر والسنة والغرض من هذا االختبار لمعرفة االيقاع الحيوي للمختبر وان الطريقة
المستخدمة في معرفة دورات االيقاع الحيوي هي الطريقة االلكترونية الموجودة على الحاسوب
االلكتروني وتم استخدام طريقة حسابية الستخراج االيقاع الحيوي ويمكن تمثيل ذلك بيانيا ً او
رقميا ً .
 3 – 2 – 2االختبارات البدنية لعينة البحث :
في يوم األربعاء الموافق  3505/ 2 / 3وفي الساعة الخامسة بدأت االختبارات البدنية الخاصة
بالبحث والتي تضمنت اختبار القوة المميزة بالسرعة لعضالت الذراعين عن طريق اختبار ثني
ومد الذراعين من وضع االنبطاح لمدة (  ) 05ثا واختبار القوة االنفجارية لعضالت األطراف
السفلى باختبار الوثب العريض من الثبات وكذلك اختبار ثني الجذع إماما أسفل من الوقوف
لقياس مرونة العمود الفقري والعضالت الخلفية للفخذ واختبار انجاز سباحة  05م حرة لتسجيل
الوقت المستغرق النجاز سباحة  05م حرة.
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 2 – 2الوسائل اإلحصائية:
تم استخراج نتائج البحث باستخدام الحقيبة اإلحصائية (  )spssعلى الحاسوب)0( :

( )0الوسط الحسابي
( )3االنحراف المعياري
( )2معامل االلتواء
( )2معامل االرتباط البسيط ( بيرسون) .
( )0التباين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )0وديع ياسين وحسن محمد ؛ التطبيقات االحصائية واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية الرياضية ( :
الموصل  ،دار الكتب للطباعة والنشر  )0222 ،ص . 002
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الباب الرابع
 – 2عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها :
 0 – 2عرض النتائج وتحليلها :
تضمن هذا الباب عرض وتحليل ومناقشة النتائج التي تم الحصول عليها من خالل الحصول
على المعلومات الخاصة بالسباحين من حيث الوزن والطول والعمر التدريبي والعمر الزمني
لكل سباح وكذلك االختبارات البدنية المتمثلة بثني ومد الذراعين من وضع االنبطاح والوثب
العريض من الثبات وثني الجذع من الوقوف وسباحة  05م حرة وكذلك نتائج االيقاع الحيوي
بدورتيه البدنية واالنفعالية .

 0 -0 – 2عرض وتحليل نتائج متغيرات البحث ( الطول  ،الوزن  ،العمر التدريبي
 ،العمر الزمني ) .
عرض الباحثان النتائج التي تم الحصول عليها لمتغيرات البحث ومن ثم تحليلها وكما هو
مبين في الجدول ( . )2
الجدول ( )2يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والتباين ومعامل االلتواء والوسيط
لمتغيرات البحث ( الطول  ،الوزن  ،العمر التدريبي  ،العمر الزمني ).

المتغيرات

الطول
(سم)

الوزن
(كغم)

العمر
التدريبي
(الشهر)

العمر
الزمني
(الشهر)

عدد أفراد
العينة

.172

374

0.72

01

3

0.

01

273.

01
01
01

ت

الوسائط االحصائية

0

الوسط الحسابي

0.474

2

الوسيط

0.1

5.70

0731

.703

3700

3

التباين

4373

.4715

0573

.7.3

0

معامل االلتواء

17.04

17.02

0700

17.14

 4االنحراف المعياري

يظهر لنا الجدول (  ) 3الوسط الحسابي والوسيط واالنحراف المعياري والتباين
ومعامل االلتواء لمتغيرات البحث حيث بلغ الوسط الحسابي لكل من الطول
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(  )02212وللوزن (  )2513والعمر التدريبي ( )212والعمر الزمني ( )0213وبلغ الوسيط لكل
من الطول (  ) 025وللوزن ( )2210والعمر التدريبي ( )2والعمر الزمني ( (0213وبلغ
االنحراف المعياري للطول ( )0125والوزن ( )2102والعمر التدريبي ( )2100والعمر الزمني
( )3122في حين بلغت قمت التباين للطول ( )2212وللوزن ( ) 22152والعمر التدريبي ()0212
والعمر الزمني ( )2122وبالنسبة لمعامل االلتواء فبلغت قيمة للطول ( )5.202وللوزن
( )51203والعمر التدريبي ( )0100والعمر الزمني (. ) 51252

 3- 0 – 2عرض نتائج اختبار الصفات البدنية المختارة وسباحة  05م حرة ونتائج
االيقاع الحيوي بدورتيه البدنية واالنفعالية وتحليلها .
عرض الباحثان نتائج اختبارات ثني ومد الذراعين من وضع االنبطاح والوثب العريض من
الثبات  ،وثني الجذع من الوقوف  ،وسباحة  05م حرة ونتائج االيقاع الحيوي بدورتيه البدنية
واالنفعالية وتحليلها وكما هو مبين في الجدول ( . )2
الجدول (  )2يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والوسيط ومعامل االلتواء والتباين
الختبارات الصفات البدنية وسباحة  05م حرة ونتائج االيقاع الحيوي .
المتغيرات
ت الوسائط
االحصائية

ثني و مد
الذراعين من
وضع االنبطاح
ب()05

الوثب
العريض من
الثبات

ثني الجذع من
الوقوف

انجاز
سباحة
 05م
حرة

الدورة
البدنية

عدد
الدورة
افراد
االنفعالية
العينة

0

الوسط الحسابي

05

3130

0210

32122

5120

51202

05

3

الوسيط

210

3132

02

32122

5123

51220

05

2

االنحراف
المعياري

0120

51023

2

51352 01222

51322

05

2

التباين

3

51522

02150

51522 21220

51520

05

0

معامل االلتواء

51320

51220

51202

51223

51222

05

0103

يظهر لنا الجدول ( ) 2االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والتباين والوسيط ومعامل االلتواء
الختبارات الصفات البدنية المختارة فقد بلغ الوسط الحسابي لثني ومد الذراعين ( )05الوثب العريض
من الثبات( )3130ثني الجذع من الوقوف ( )0210انجاز سباحة  05م حرة ( )32122الدورة البدنية
( )5120الدورة االنفعالية ( )51202وبلغت قيمة الوسيط الختبار لثني ومد الذراعين ( )210الوثب
العريض من الثبات ( )3132ثني الجذع من الوقوف ( )02انجاز سباحة  05م حرة ( )32122الدورة
البدنية ( )5123الدورة االنفعالية ( )51220وبلغ االنحراف المعياري لثني ومد الذراعين( )0120الوثب
العريض من الثبات ( )51023ثني الجذع من الوقوف ( )2انجاز سباحة  05م حر ( )01222الدورة
البدنية ( )51352الدورة االنفعالية ( ) 51322في حين بلغ التباين الختبار لثني ومد الذراعين ( )3
الوثب العريض من الثبات( )51522و ثني الجذع من الوقوف ( )02150و انجاز سباحة  05م حرة
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( ) 21220و الدورة البدنية ( )51522و الدورة االنفعالية ( )51520وبلغت قيمة معامل االلتواء الختبار
ثني ومد الذراعين ( )51320و الوثب العريض من الثبات ( )51220و ثني الجذع من الوقوف
( )51202و انجاز سباحة  05م حرة ( ) 0103و الدورة البدنية ( )51223و الدورة االنفعالية (51222
).
 2 – 0 – 2عرض نتائج االرتباط لمتغيرات البحث ونتائج االيقاع الحيوي بدورتيه البدنية واالنفعالية
وتحليلها .
عرض الباحثان نتائج معامل االرتباط لمتغيرات البحث ونتائج االيقاع الحيوي بدورتيه البدنية
واالنفعالية وتحليلها وكما هو مبين في الجدول ( . )2
متغيرات
البحث

ثني و مد الذراعين من
وضع االنبطاح ب( )05ثا

ثني و مد
الذراعين
من وضع
االنبطاح
ب( )05ثا

الوثب العريض من
الثبات

) **( 5.202

ثني الجذع من
الوقوف

51225

االنجاز سباحة 05
م حرة

- 51332

الوثب
العريض
من الثبات

)**(51202

ثني الجذع
من الوقوف

51225

51332

االنجاز
سباحة 05
م حرة

- 51332

- 51222

51550

الدورة
البدنية

51320

51332

- 51522

)*( -51203

الدورة
االنفعالية

51322

51203

- 51522

- 51300

51332

 )*( -االرتباط تحت مستوى الداللة ( )5150

322

الدورة البدنية

5.82.

الدورة
االنفعالية

51322

- 51222

51332

51232

51550

- 51522

- 51522

)*( -51203

- 51300

- 51022

- 51022
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 (**) االرتباط تحت مستوى داللة ( )5150يظهر لنا الجدول (  )2معامل االرتباط بين المتغيرات البحث ونتائج االيقاع الحيوي بدورتيه البدنية
واالنفعالية الفراد عينة البحث فقد بلغ معامل االرتباط بين اختبار ثني ومد الذراعين واختبار الوثب
العريض من الثبات ( ) 51202وبين اختبار ثين ومد الذراعين واختبار ثني الجذع من الوقوف
( ) 51225وبين اختبار ثني ومد الذراعين واالنجاز ( )- 51332وبين اختبار الثني ومد الذراعين
والدورة البدنية ( )51320وبينه وبين الدورة االنفعالية ( )51322وبين اختبا الوثب واختبار الثني الجذع
من الوقوف ( )51332وبين اختبار الوثب واختبار االنجاز ( ) - 51222وبين اختبار الوثب والدورة
البدنية ( ) 51332وبين اختبار الوثب الدورة االنفعالية () 51232وبين اختبار ثني الجذع واختبار
االنجاز ( ) 51550وبين اختبار ثني الجذع والدورالبدنية ( ) - 51522وبين اختبار ثني الجذع والدور
االنفعالية ( ) - 51522وبلغ قيمة المعامل االرتباط بين اختبار االنجاز سباحة  05م حرة واختبار ثني
ومد الذراعين ( ) - 51332وبين اختبار االنجاز والدورة البدنية ( ) - 51203وبين اختبار االنجاز
والدور االنفعالية ( )- 51300وبلغ قيمة معامل االرتباط بين الدورة البدنية والدورة االنفعالية (- 51022
) وبين الدورة االنفعالية واختبار الوثب العريض من الثبات (. ) 51203

 2 -0 - 2مناقشة النتائج :
اظهر لنا الجدول (  )2نتائج العالقة بين اختبارات الصفات البدنية المختارة ونتائج االيقاع الحيوي
الفراد عينة البحث والتي اظهرت عالقة معنوية بين اختبار الثني ومد الذراعين من االنبطاح لمدة (
 )05ثا وبين اختبار الوثب العريض من الثبات فقد بلغت النسبة (  ) 51202وتحت مستوى داللة (
 )5,50مما يدل على وجود ارتباط معنوي بين االختبارين ويعود السبب في ذلك لمعرفتنا بأمتالك
السباحين القوة الكافية في الذراعين والرجلين وكذلك وجود ارتباط معنوي بين انجاز لسباحة  05م حرة
والدورة البدنية.
حيث نجد ان السباح كلما اقترب من الطور االيجابي لاليقاع الحيوي اصبح اكثر استقراراً و نالحظ
تجمع هذه العناصر أي العناصر البدنية والفسلجية حيث تعمل هذه المتغيرات على تحقيق االنسجام و
االنجاز المطلوب.
ونالحظ عدم وجود عالقة بين اختبارات الصفات البدنية الختبار الثني ومد الذراعين من االنبطاح
وبين اختبار ثني الجذع م الوقوف وكذلك بين اختبار الوثب العريض من الثبات واختبار ثني الجذع
من الوقوف وكذلك عدم وجود عالقة معنوية بين كل من اختبار الوثب العريض من الثبات وثني الجذع
من الوقوف مع االنجاز لمسافة  05م حرة وبين نتائج االيقاع الحيوي للدورة البدنية واالنفعالية يعود
السبب لذلك الختالف في المدى الزمني لكل دورة هو الذي يخلق التوازن ويحقق التنوع في حياتنا ففي
يوم ما قد تكون في افضل حاالتنا الجدية بينما نحن في اسواء حالتنا الذهنية مع كوننا في وضع حرج
لحالتنا العاطفية او االنفعالية .
ان عملية دراسة أاليقاع الحيوي لالعبين ومعرفته وربطه باالنجاز الرياضي من قبل المدرب تعد
انطالقة جديدة في مجال علم التدريب الذي من شأنه رفع مستوى االنجاز الرياضي وهي مرتبطة
بمقدار النضج الفكري لدى الالعب وبكفاءة أجهزة الجسم في تنفيدذ الواجب الحركي بشكل صحيح.
وكل ما تم ذكره سابقا ً يعد من االمور الواضحة التي نتعرض لها شأنا ام ابينا اذا كنا ال نشعر بهذا
مباشرة فهذا ال يعني اننا النتأثر به تأثراً كامالً في أدق تفاصيل حياتنا النفسية والصحية والعملية .
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الباب الخامس
 – 0االستنتاجات والتوصيات
 0- 0االستنتاجات :
 .0اظهرت النتائج عالقة معنوية بين االيقاع الحيوي بدورتيه البدنية واالنجاز وثني ومد
الذراعين من وضع االنبطاح .
 .3ان االيقاع الحيوي له ارتباط وثيق بالصفات البدنية التي تعمل على رفع المستوى
الرياضي .
 .2عدم وجود فروق ذات داللة معنوية بين مراحل االيقاع الحيوي وبعض الصفات البدنية
( المرونة للجذع ،الوثب العريض من الثبات ).

 2 -0التوصيات :
.0
.3
.2
.2

ضرورة أدراج االيقاع الحيوي فمن مفردات المنهج التدريبي للسباحين للوقوف على
التغيرات الحاصلة لديهم .
التعرف على االيقاع الحيوي لالعبين من قبل المدرب يساعد على رفع مستوى االنجاز
الرياضي .
تدريس مادة االيقاع الحيوي في كليات التربية الرياضية وكذلك في الدورات التدربية
لالستفادة منها في التعليم والتدريب.
اجراء دراسات مشابهة لاليقاع الحيوي على االنشطة والفعاليات الرياضية االخرى .
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المصادر

 .0الهام أسماعيل محمد شلبي :أساسيات عامة في الصحة العامة والتربية الصحية
للرياضيين(:جامعة حلوان،القاهرة .) 3555 -0222 ،
 .3أبو العال احمد عبد الفتاح؛ تدريب المستويات العليا في السباحة ( :القاهرة ،دار الفكر
العربي. )0222 ،
 .2ذوقان عبيدات(واخرون)؛ البحث العلمي -مفهومه – أدواته -أساليبه(:عمان  ،دار
الفكرللنشر والتوزيع)0222،
 .2عكلة سليمان؛ مبادئ علم نفس التدريب الرياضي،ط (:0العراق،دار ابن االثير للطباعة
والنشر.)3552،
 .0علي سلوم جواد الحكيم ؛ االختبارات والقياس واإلحصاء في المجال الرياضي ( :
جامعة القادسية .) 3552 ،
 .2محمد صبحي حسانين ؛ القياس والتقويم في التربية البدنية ،ج  ، 3ط : 3
 ،دار الفكر العربي .)0222 ،

( القاهرة

 .2منى عبد الستار؛ عالقة اإليقاع الحيوي بمستوى االنجاز لبعض فعاليات الساحة
والميدان  ،رسالة دكتوراه غير منشورة( ،جامعة بغداد.)3553 ،
 .2محمد حسن عالوي ومحمد مضر الدين رضوان ؛ اختبارات األداء الحركي  ،ط( : 0
القاهرة  ،دار الفكر العربي .) 0223 ،
 .2وديع ياسين وحسن محمد ؛ التطبيقات االحصائية واستخدامات الحاسوب في بحوث
التربية الرياضية  ( :الموصل  ،دار الكتب للطباعة والنشر .)0222 ،
يعرب خيون ؛ التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيق (:العراق ،مكتبة الصخرة
.05
للطباعة.) 3553،
يوسف ذهب ومحمد جابر؛ موسوعة االيقاع الحيوي ،ج (:0االسكندرية  ،منشاة
.00
المعارف.)0200،
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