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هنالػػػػؾ العديػػػػد مػػػػػف المتغيػػػػػرات الطبيػػػػػعية الو ار يػػػػة والمكتسػػػػبةت التػػػػي تػػػػؤ ر فػػػػي حيػػػػاة اإلنسػػػػاف خػػػػػالؿ
مراحمػػػػه العمريػػػػػة التػػػػػي يػػػػػػمر بظػػػػػا وهػػػػػذك المتغيػػػػػرات يظػػػػػػظر بعضظػػػػػػا ب ػػكػػػػػػؿ منتػػػػػػظـ يػػػػػػوميا أسبػػػػػػوعيا

ػظريػػػػػا سػػػػػػنويا ومػػػػػػػنذ الػخميػػػػػػقة ا ولػػػػػ والمػػػػػػػالحظ مػػػػػػف ذلػػػػػػؾ أف بعػػػػػضظا مػػػػػػرتبط بالػبي ػػػػػػة الداخمػػػػػػػية

ألػػػػحيوية والػبػػػػعض ا خػػػػر مػػػػف خػػػالؿ مؤ ػػػػرات الػػػػبي ة الخارجػػػػػية الػػػػمحيطة التػػػي تػػػؤ ر فيػػػػه ويػػػؤ ر فيظػػػػا
ومػػػػػف خػػػػالؿ اانػػػػػتظاـ المػػػػػػػستمر فػػػػػػي بػػعػػػػػض الػمتػغيػػػػػػرات البػػدنػػػػػية واانػسػػػػػػػعالية والػػػعػقػػػػػمية والحػػػدسػػيػػػػػة

التػػػػػػػػػي يػػػطػػػػػػمؽ عػػػميػػػػػػػظا دورات اإليقػػػػػػػػاع الػحيػػػػػػػوي Biorhythmتت وتتجمػػػػػ الم ػػػػػكمة فػػػػػي اف عمميػػػػػة
ااسػػػتسادة مػػػف المتغيػػػػرات الطبيعيػػػة والسسػػػػيولوجية والنسسػػػية والعقميػػػػة والبدنيػػػة فػػػػي تطػػػوير التعمػػػػيـ واادا

المظػػػػػاري يتطمػػػػػب مػػػػػف المدرسػػػػػيف والمػػػػػدربيف اسػػػػػت مار هػػػػػذك الظػػػػػواهر اذ اف كسػػػػػا ة اانسػػػػػاف البدنيػػػػػة

تختمػػػؼ عمػػػ مػػػدار اليػػػوـ الواحػػػد فظػػػي مػػػا تكػػػوف مرتسعػػػة خػػػالؿ فتػػػرة العا ػػػرة هػػػباحاً وتظػػػبط فػػػي ال انيػػػة

ع ػػػػر ظظػػػػ ارً .وكػػػػذلؾ تظػػػػبط فػػػػي المسػػػػا  .ومػػػػف الجػػػػدير بالػػػػذكر اف هػػػػذا الػػػػنمط ا ينطبػػػػؽ عمػػػػ جميػػػػ

اافػػػػراد اذ هنػػػػاؾ افػػػػراد اك ػػػػر ن ػػػػاطاً خػػػػالؿ النهػػػػؼ ااوؿ مػػػػف اليػػػػوـ واخػػػػروف عكػػػػس ذلػػػػؾ فظػػػػـ اك ػػػػر

ن ػػػػػاطاً مسػػػػػا اً ومػػػػػف هنػػػػػا احػػػػػظ البػػػػػاح وف اف هنػػػػػاؾ م ػػػػػكمة تحتػػػػػاج الػػػػػ معالجػػػػػة وهػػػػػي اف معظػػػػػـ
المدرسػػػػيف والمػػػػدرييف ينظمػػػػوف وحػػػػداتظـ التعميميػػػػة ب ػػػػكؿ متسػػػػاو طيمػػػػة اوقػػػػات التمػػػػريف اليوميػػػػة .وهنػػػػا
اهػػػبح إلزامػػػا عمػػػ المدرسػػػيف والمػػػدربيف معرفػػػة انمػػػاط اايقػػػاع الحيػػػوي مػػػف اجػػػؿ السػػػيطرة عمػػػ العمميػػػة

التعميميػػػػة فػػػػي ضػػػػو انمػػػػاطظـ الحيويػػػػة .يظػػػػدؼ البحػػػػث التعػػػػرؼ عمػػػػ  :أنمػػػػاط اإليقػػػػاع الحيػػػػوي التػػػػي
يتمتػػػ بظػػػا أفػػػراد العينػػػة ومسػػػتويات المياقػػػة البدنيػػػة وفقػػػا لانمػػػاط التػػػي يتمتػػػ بظػػػا أفػػػراد عينػػػة البحػػػث

والعالقة بيف نمط اإليقاع الحيوي ومستوى المياقة البدنية لدى أفراد عينة البحث.
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There are many natural variables (genetic and acquired) that affect human life
during the stages of the age passing by these variables, some of them appear
regularly on a daily, weekly, monthly, annually since the first creation and it is
noted that some of them linked to the environment of the internal biological and
others through the effects The surrounding external environment that affects
and affects it and through the continuous regularity in some physical, emotional,
mental and extreme changes called cycle cycles Biochemistry. The problem is
that the process of taking advantage of the natural, physiological, psychological,
mental and physical variables in the development of education and skillful
performance requires teachers and trainers to invest in these phenomena.
Human physical efficiency varies throughout the day, which is high during 10
am and falls at 12 noon to evening. It is worth mentioning that this pattern does
not apply to all individuals. There are more active individuals during the first
half of the day and others are more active in the evening. Hence, the researchers
noted that a problem that needs to be addressed is that most teachers and
administrators organize their units equally throughout the daily exercise
Teachers and trainers are now required to learn about biorhythm pattern in
order to control the learning process in light of their vital patterns. The research
aims to identify: the types of biorhythm pattern for the sample, the levels of
fitness according to the patterns for the sample, and the relationship between the
biorhythm pattern and the level of fitness of the research sample.

 التعريؼ بالبحث/1

:  مقدمة البحث وأهميته1/1

تمعب المياقة البدنية دور مظـ فػي عممية ا عداد الهحيح لطمبة كمية التربية البدنية وعموـ الرياضػة

بسبب ما تقدمه عناهػر المياقة البدنية مف بنا وضيسي وت ريحي هحيح وسميـ لمطالب لموهوؿ إل

مستوى مقبوؿ مف المياقة البدنية يمكف مف خاللظا تطوير العديد المظارات الرياضػػية اف المياقة البدنية تػعد

ا ساس الذي مف خالله يمكف بنا المظارات المطموب تعممظا في العديد مف السعاليات الرياضية ضػمف
المػناهج الدراسية لكمية التربية البدنية وعػموـ الرياضة يتضح لنا أف لمتربيػة البػدنية دور مػظـ وأساس وفػعاؿ
في تطوير مستوى المياقة البدنية مف خالؿ مراحؿ التعميـ المختمسة ومف هنا نالحظ مدى اارتباط بيف تطوير

مسػ توى المياقة البدنية لطالب كمية التربية البدنية وعمػوـ الرياضة كونظـ مػدرسي الغد المذيف سيحمموف عار
التغػػير والنظوض بػواق الرياضة المدرسية مف خالؿ امتالكظـ لمقومات المياقة البدنية والتي مف خاللظا سيتـ

تطبيؽ مناهج التربية البدنية وعموـ الرياضة ب كؿ عممي وتطبيقي هحيح نه ا يمكف تطبيؽ المظارات
والسعاليات الرياضية ب كؿ هحيح أذ لـ يمتمؾ مدرس التربية البدنية وعػػموـ الرياضة مسػػتويات جيدك ومتميزة

في المياقة البدنية ليكوف نموذج يقتدي به مف قبؿ الطالب في جمي المراحؿ الدراسية .

هنالؾ العديد مػف المتغيػرات الطبيػعية الو ار ية والمكتسبةت التي تؤ ر في حياة اإلنساف خػالؿ مراحمه

ألعمػرية التي يػمر بظا وهذك المتغيرات يظػظر بعضظػا ب ػػكػؿ منتػظـ يػوميا أسبػوعيا

الػخميػقة ا ولػ والمػػالحظ مػف ذلػؾ أف بعػضظا مػرتبط بالػبي ػة الداخمػػية ألػحيوية والػبػعض

ػظريػا سػنويا ومػػنذ

ا خػر مػف خالؿ مؤ ػرات الػبي ة الخارجػػية الػمحيطة التي تؤ ر فيػه ويؤ ر فيظػا ومػف خالؿ اانػتظاـ

المػػػستمر فػػي بػػعػض الػمتػغيػػرات البػػدنػية واانػسػػػعالية والػػػعػقػمية والحػػػدسػػيػة التػػػػي يػػػطػمؽ عػػػميػػظا دورات

اإليقػػػاع الػحيػػوي

Biorhythmتت والتػي تظػظر زيػادة أو نقهػاف بينػظما في نسب تأ يرهػا عم اإلنسػاف

خالؿ مرحمتيف ايجابية وسمبيةت .لقد زاد ااهتماـ بموضوع اإليقاع الحيوي نتيػػجة الػتقدـ التقنػي الظا ؿ الػذي

يػعي ه اإلنسػاف حػاليا حػيث يػرتبط اإليقاع الحيوي بتطور الحيػاة المػعاهرة فقػد أهبح إيقاع اإلنساف أك ر
سرعة مما أدى إل زيادة الجظد الب ري وقهر فترات الراحة وعدـ ااستقرار واانتقاؿ السري مابيف الظدو

والضوضا في سباؽ اإلنساف لتوفير عا د مادي اكبر وطبيعة ا مر فاف اإلنساف ا يبق دا ما عم حالة

واحدة فظو يتغير مف سنة إل أخرى ومف ظر إل أخر بؿ ومف ساعة إل أخرى  ....وهذا التغير في
حالة جسـ اإلنساف يظظر في كؿ إيقاعات حيوية متباينة أف الدورة البيولوجية
نتيجة التغيرات التي تحدث عم الكرة ا رضية

اإليقاع الحيوي ت تحدث

نه مف المعروؼ أف ا رض تدور حوؿ محورها كما أنظا

تدور حوؿ ال مس وبالتالي فأف العوامؿ البيولوجية وهي مف مسببات الحياة كالكا ف الحي سوؼ تتأ ر بظذك
التغيرات وغالبا ما ينعكس ذلؾ عم اإلنساف بوضوح خالؿ المظاهر الكونية " في النظار والميؿ وعند ظظور

الضو وفي الظالـ أما الدورة البيولوجية في جسـ اإلنساف اإليقاع الحيوي الداخمي فيتـ وفقاً لمتغيرات داخميه
ترتبط بالتنظيـ العهبي داخؿ المخ إما الدورة البيولوجية مف حيث تغير طبيعة المناخ والبي ة المحيطة

ودرجات الحرارة وتأ ير الرياح واإلمطار وتكا ر اإلمراض والبكتريا لذا فأف اإلنساف يتأ ر بظذك المتغيرات

وبالتالي فأف اإليقاع الح يوي لمسرد يستجيب لظذك المتغيرات لذا فأف العمميات البيولوجية لإلنساف أ نا النظار

تختمؼ عف العمميات البيولوجية لإلنساف إ نا الميؿ وأ نا النوـ وعم سبيؿ الم اؿ نرى في الهباح تزداد

فعالية الجظاز العهبي وأجظزة الجسـ المختمسة كما نرى أف اإلفراد الذيف يتناولوف وجباتظـ الرسمية في
النهؼ ال اني مف اليوـ يزداد وزنظـ عف اإلفراد الذيف يتناولوف وجباتظـ الرسمية في النهؼ ا وؿ مف اليوـ

ومف هنا أهمية البحث في معرفة مستويات المياقة البدنية لطالب المرحمة الرابعة والتبايف وفقا نماط اإليقاع

الحيوي لديظـ.

 2/1م كمة البحث
اف عممية ااستسادة مف المتغيرات الطبيعية والسسيولوجية والنسسية والعقمية والبدنيػة فػي تطػوير التعمػيـ واادا
المظاري يتطمب مف المدرسيف والمدربيف است مار هذك الظواهر اذ اف كسا ة اانساف البدنية تختمؼ عم مػدار

اليوـ الواحد فظي ما تكوف مرتسعة خالؿ فترة العا ػرة هػباحاً وتظػبط فػي ال انيػة ع ػر ظظػ ارً .وكػذلؾ تظػبط فػي

المسا .

ومف الجدير بالذكر اف هذا النمط ا ينطبؽ عم جمي اافراد اذ هنػاؾ افػراد اك ػر ن ػاطاً خػالؿ النهػؼ ااوؿ
مف اليوـ واخروف عكس ذلؾ فظـ اك ر ن ػاطاً مسػا اً ومػف هنػا احػظ البػاح وف اف هنػاؾ م ػكمة تحتػاج الػ

معالجػػة وهػػي اف معظػػـ المدرسػػيف والمػػدرييف ينظمػػوف وحػػداتظـ التعميميػػة ب ػػكؿ متسػػاو طيمػػة اوقػػات التمػػريف
اليوميػػة .وهنػػا اهػػبح ألزامػػا عم ػ المدرسػػيف والمػػدربيف معرفػػة انمػػاط اايقػػاع الحيػػوي مػػف اجػػؿ السػػيطرة عم ػ

العممية التعميمية في ضو انماطظـ الحيوية.

 3/1أهداؼ البحث -:يظدؼ البحث التعرؼ عم :
 أنماط اإليقاع الحيوي التي يتمت بظا أفراد العينة . -مستويات المياقة البدنية وفقا لانماط التي يتمت بظا أفراد عينة البحث .

 -العالقة بيف نمط اإليقاع الحيوي ومستوى المياقة البدنية لدى أفراد عينة البحث .

 4/1فروض البحث :

 هناؾ تبايف في مستوى المياقة البدنية وفقا نماط اإليقاع الحيوي التي يتمت بظا أفراد عينة البحث . -هناؾ عالقة طردية بيف نمط اإليقاع الحيوي ومستوى المياقة البدنية لدى أفراد عينة البحث .

 5/1مجاات البحث

 1/5/1المجػػاؿ الب ػػري :طػػالب المرحمػػة الرابعػػة فػػي كميػػة التربيػػة البدنيػػة وعمػػوـ الرياضػػة /جامعػػة بابػػؿ العػػاـ
الدراسي 2016/2015ـ .

 2/5/1المجاؿ الزماني  :لممدة مف  2015/11/3ولغاية 2016/4/15ـ.

 3/5/1المجاؿ المكاني  :الساحات الخارجية لكمية التربية البدنية وعموـ الرياضة –جامعة بابؿ .

 1/2الدراسات النظرية والم ابظة
 1/2الدراسات النظرية

 1/1/2المياقة البدنية مسظومظا واهميتظا ت
اف ما اخمته التقنية الحدي ة مف وسا ؿ عممية لمساعدة اانساف عم اف يعيش حياة مرفظة

مف الم اكؿ العممية ادى ال ظظور مردودات سمبية في نواحي مختمسة منظا

مريحة خالية

اي  :مف الحياة ت فقمة حركة

اانساف يهاحبظا كسؿ وترهؿ وت وهات بدنية وانحدار مستمر في الحالة الهحية والنسسية وااجتماعية له

لذا فقد اهبح ازما عميه اف يبذؿ جظدا مقهودا اكتساب لياقته البدنية بعد اف كاف اكتسابظا يتـ تمقا يا في
الماضي

وعدت المياقة البدنية بحؽ المطمب الر يس والظدؼ المبا ر الذي يسع اليه اانساف مف خالؿ

ممارسته لالن طة الرياضية

كما عدت القاعدة العريضة والعمود السقري والدعامة ااساسية لمممارسة

الرياضية في جمي مراحمظا ولمختمؼ الس ات العمرية

وما ااهتماـ ال ديد الذي اواك العمما لظا مف حيث

المسظوـ والسمسسة والتكويف ااهدؼ والتدريب والتقويـ والقياس  ....اا انعكاس طبيعي ومنطقي اهمية هذك

القدرة البدنية .

وكاف ارتباطظا بالعديد مف المجاات الحيوية لمسرد كالذكا

والتكيؼ والهحة بانواعظا والتحهيؿ

والنمو

الدراسي واانتاج الب ري واانجاز الرياضي والنضج البدني وااجتماعي والعاطسي والقواـ السميـ وتاخير

التعب وااجظاد

وام ارض ال يخوخة وحسف استخداـ وقت السراغ

دليال اكيدا عم كونظا ضرورة ممحة في حياتنا اليومية 1ت.

وماجظة الطوارئ غير المتوقعة وغيرها

وعرؼ هارسوف كالرؾ المياقة البدنية "القدرة عم ادا الواجبات اليومية بحيوية ويقظة دوف تعب ا مبرر له

م توافر جظد كافي لمتمت بظوايات وقت السراغ ومقابمه الطوارئ غير المتوقعة" .

 2-1-2اإليقاع الحيوي -: (Biorhythm
مف المتعارؼ عميه أف ا دا اإلنساني ليس وتيرة واحدة خالؿ أؿ 24ساعة حيث يتميز ا دا بالتغير مابيف
اارتساع واانخساض إذ نالحظ أف ا دا افضؿ في الساعات محددة بينما لـ نجدك كذلؾ في ساعات اخرى

بمعن اف اانساف ا يمكنه اف يكوف مستعدا لادا الجيد في كؿ لحظة مف اليوـ ومف هذا المنطمؽ نستدؿ

ال اف الن اط يدخؿ ضمف دورة يرتس فيظا اادا تارة وينخسض تارة اخرى وهذا بدورك ينطبؽ عم الرياضي
ب كؿ خاص وتعد الدورة البدنية لاليقاع الحيوي مف ابرز واسظؿ الدورات التي يمكف مالحظتظا مف خالؿ

ااستعداد البدني لالدا

2ت.

والرياضي يعتاد عم مواعيد معينة و ابتة خالؿ اليوـ وخاهة مواعيد التدريب ومواعيد الراحة والطعاـ وكذلؾ

مواعيد النوـ وبسبب تكيؼ الرياضي م هذك المواعيد وتكرارها لعدة اياـ تنسجـ وتنظـ وظا ؼ اجظزة الجسـ

وعممظا م هذك التوقيتات التي تعود عميظا وبالتالي نالحظ اف الرياضي يكوف في احسف حااته البدنية في
لحظات التدريب وعميه فأف اي اختالؼ في مواعيد التدريب فأنظا سوؼ تؤ ر سمبآ عم ادا الرياضي وهذا ما
نالحظه عند ا تراؾ الرياضي في المنافسات الحقيقية حيث نالحظه في غير مستواك الحقيقي

لذا اهبح

ازمآ عم المدربيآ اف يرع وا توقيتات التدريب و باتظا انسجامآ م توقيتات البطولة وبالتالي اف يضعوا نهب

اعينظـ دورات اايقاع الحيوي 3ت.

ومف التعاريؼ التي وردت في اايقاع الحيوي نستخمص منظا ا تي -:

1ت

محمد هبحي حسانيف :نموذج الكساية البدنية ط 1القاهرة دار السر العربي  1895ص.66

2تاسامة كامؿ راتب ؛ عمـ نسس الرياضة المساهيـ _ والتطبيقات ط 2القاهرة دار السكر العربي  7991ص791

3تابو العال احمد عبد الستاح ؛ التدريب الرياضي ااسس السسيولوجية ط 7القاهرة دار السكر العربي  7991ص773

لقد عرؼ عمي البيؾ وهبري عمرت اايقاع الحيوي بأنه " التغيرات الحيوية المنتظمة ذات المدى القريب

والبعيد والتي تزداد خاللظا او يقؿ الن اط البدني والعقمي واانسعالي عند اانساف "

 3/1/2انماط اايقاع الحيوي

4ت

.

_1النمط الميمي  -:اافراد اهحاب النمط الميمي اك ر بط ا وهـ ا ضعؼ في ااستجابة لالست ارة ويتميزوف
بالظدو بطبيعتظـ

يأخذ وقتا طويال .

وترتس درجة الحرارة لدى هؤا تدريجيا في حالة المرض

كما اف سا ظـ مف المرض

_2النمط النظاري  -:اافراد اهحاب النمط النظاري يتميزوف بسرعة وقوة التكيؼ م الظروؼ الخارجية وهـ
يواجظوف الحاات المرضية بسرعة وقوة كما انظـ يستجيبوف بهورة سريعة لكؿ المؤ رات

ولديظـ سرعة

_3النمط المتبايف  -:هناؾ مجموعة اخرى مف اافراد ليس لديظـ نمط معيف لاليقاع الحيوي

وهـ يتميزوف

است سا عالية ويمكف تحقيؽ اقه انتاجية لظـ هباحا .

بزيادة الموجات الن طة عم مدار اليوـ دوف التقيد باايقاع الهباحي والمسا ي .
بعد استعراضنا لالنماط اايقاع الحيوي ومميزات كؿ نمط منظا

الحيوي لكؿ اعب ليتمكف مف توجيه عمميات التدريب مف

فعميه هنا عم المدرب معرفة نمط اايقاع

دة وحجـ وراحة ت كذالؾ اا تراؾ في منافسات

وتوق النتا ج بطرؽ عممية  .حيث اف تدريبات اافراد الذيف يتميزوف بالنمط الميمي يجب اف تجري في القسـ

المسا ي مف اليوـ  .اما اافراد الذيف يتميزوف بالنمط الهباحي فيجب اف تتـ تدريباتظـ في القسـ الهباحي
مف اليوـ .

 /3منظجية البحث واج ار اته الميدانية

 1/3منظج البحث :

إف جمي البحوث العممية تمجأ في حؿ م كالتظا إل اختيػار مػنظج يػتال ـ وطبيعػة الم ػكمة اعتمػادا عمػ إف

المنظج  " :هو الطريقة أو ا سموب الذي ينتظجة الباحث في بح ة و دراسة م كمته والوهوؿ إل حموؿ لظا "

.عميه ا ستخداـ الباح وف المنظج الوهسي باسموبي المسح والدراسات اارتباطية مال مة وطبيعة الم كمة

5ت

 2/3مجتم وعيف البحث :

.

تحػػدد مجتم ػ البحػػث بطػػالب المرحمػػة الرابعػػة فػػي كميػػة التربيػػة الرياضػػية – جامعػػة بابػػؿ  /لمعػػاـ الدراسػػي
 2016- 2015والبالغ عددهـ 80ت طالب اختيرت عينة بواقػ
القرعةت .

30ت طالػب بالطريقػة الع ػوا ية البسػيطة

 3/3اادوات وااجظزة المستخدمة بالبحث :
استخدـ الباحث العديد مف اادوات وااجظزة في عممه منظا :
-

كرات طبية عدد 2ت وزف 2كغـت .

4تعمي البيؾ وهبري عمر  :اايقاع الحيوي واانجاز الرياضي القاهرة دار السكر العربي  7999ص.73
5ت

عبد الستاح العيسوي :مناهج البحث العممي في السكر ااسالمي والسكر الحديث بيروت دار الراتب الجامعية  2001ص.13

-

طبا ير .

ريط قياس كتاف طوله 50ـت .

-

هسارة .

لوح خ ب طوله  40سـ وعر ه  20سـ .
مسطرة قياس  30ـ .

-

بورؾ .

-

ممعب الساحة والميداف .

-

استمارة استطالع الرأي – ينظر ممحؽ 1ت

-

واخص بالستؾ عدد 8ت .

 4/3اج ار ات البحث الميدانية

 1/4/3اختيار عناهر المياقة البدنية واختباراتظا :
بعد اطالع الباح وف عم العديد مػف الدراسػات والبحػوث الخاهػة لعناهػر المياقػة البدنيػة ومػف اجػؿ تحديػد
عناهر المياقة واختباراتظا قاموا بتجمي استبياف لتحديد عناهر المياقػة البدنيػة واختباراتظػا ينظػر ممحػؽ 1ت

وقػػد تػػـ توزيعظػػا عم ػ مجموعػػة مػػف السػػادة الخب ػ ار المختهػػيف فػػي مجػػاؿ التػػدريب والمياقػػة البدنيػػة لغػػرض

استطالع ا ار ظـ فػي تحديػد عناهػر المياقػة البدنيػة التػي تتناسػب مػ طػالب المرحمػة الرابعػة فػي كميػات التربيػة
الرياضية وقد استخدموا الباح وف قانوف كػا2ت فػي تحديػد عناهػر المياقػة البدنيػة واختيػار ااختبػارات حيػث تػـ

اعتماد نسبة  %80فأك ر كما في الجدوؿ 1ت .

جدوؿ 1ت

يبيف نسب ااتساؽ وقيمة مرب كا 2لالختبارات المبحو ة
ااختبار

ت

وحدة

عدد

القياس

الموافقيف

%

قيمة كا2
المحسوبة

الدالة

الجدولية

ااحها ية

1

رمي كرة طبية زنة  2كغـ

ـ

7

%87,5

4,5

معنوي

2

القسز مف ال بات بكمتا الرجميف بعد مسافة

ـ

8

%100

8

معنوي

3

ركض 30ـ مف البداية الطا رة

ا

8

%100

8

معنوي

4

ركض 300ـ

ا

8

%100

8

5

الوقوؼ عم قدـ واحدة لمتوازف

ا

8

%100

8

6

ركض مكوكي 2 x10ـ

ا

8

%100

8

معنوي

7

مرونة الجذع

سـ

7

%87,5

4,5

معنوي

3,84

معنوي
معنوي

 2/4/3التجربة ااستطالعية :
حتػ يحهػػؿ البػػاح وف عمػ النتػػا ج الهػػحيحة والمو ػػوؽ بظػا وجػػد مػػف الػالزـ عميػػه إف يتقيػػد بالسػػياؽ
العممي اج ار ااختبار عميه قاموا باج ار التجربة ااستطالعية بتاريخ  2015/11/4ولغايػة 2015/11/7

وجا ت

التجربة اجؿ التأكيد مف عدة أمور منظا :

 -1كسا ة فريؽ العمؿ المساعد في تنظيـ سير العمؿ عند تطبيؽ ااختبارات .
 -2التاكيد مف كسا ة اادوات وااجظزة المستخدمة في البحث .
 -3لتعرؼ عم الوقت الالازـ ادا ااختبارات .

 -4امكانية تطبيؽ ااختبارات مف قبؿ المبعو يف .

 -5التعػػرؼ عم ػ أهػػـ المعوقػػات التػػي تواجػػه البػػاح يف إ نػػا التطبيػػؽ ااختبػػارات اجػػؿ تالفيظػػا فػػي التجربػػة
الر يسية .

 -6التعرؼ عم أسس العممية لالختبارات .

ااسس العممية لالختبارات

 -1هدؽ ااختبارات :
يعد ااختبار هادقا

موضح في الجدوؿ 1ت

إذا كاف يقيس ما اعد لقياسه تت

6ت

لذا اعتمػد الباحػث عمػ الهػدؽ الظػاهري وكمػا

 -2بات ااختبار :
ااختبار ال ابت هو الذي يعطي نتا ج متقاربة أو النتا ج نسسظا إذا طبؽ ك ػر مػف مػرة فػي ظػروؼ متما مػة

7ت.

لذا استخدـ الباحث لحساب معامؿ ال بات طريقػة اختبػار واعػادة ااختبػار وبساهػؿ زمنػي قػدرك 7ت أيػاـ وخػالؿ

التجربة ااستطالعية بتاريخ  2015/11/4و واعادة ااختبار فػي يػوـ  2015/11/7وبعػد معالجػة البيانػات
احها يا مف خالؿ ايجاد معامالت اارتباط بيرسوفت

بيف ااختبار ا وؿ وال ػاني وقػد تبػيف مػف الجػدوؿ 2ت إف جميػ ااختبػارات تتمتػ بمعامػؿ بػات عػالي وذات
موضوعية عاليه
6تهالح بف محمد العساؼ  :المدخؿ إل البحث في العموـ السموكية  :ط 1الرياض مطبعة العبيكاف  1885ص. 422
7ت نادر فظمي الزيود ه اـ عامر عمياف  :مبادئ السياس والتقويـ في التربية ط7
ص. 743

عماف

دار السكر لمن ر والتوزي

2003

 -3موضوعية ااختبار :
مػػػدى تحػػرر المحكػػػـ أو السػػاحص مػػف العوامػػػؿ الذاتيػػة تت

الموضػػوعية هػػي

8ت

 .ولغػػػرض التعػػرؼ عمػػػ

موضػوعية ااختبػارات المر ػحة اسػتخدـ الباحػث معامػػؿ اارتبػاط بيرسػوفت لموضػوعية ااختبػارات بػيف الحكػػـ

ا وؿ وال ػػاني

9ت

وبعػػد معالجػػة النتػػا ج احهػػا يا بػػيف النتػػا ج الحكمػػيف تبػػيف إف ااختبػػارات تتمتػػ بمعامػػؿ

موضوعية .
ت

جدوؿ 2ت يوضح المعامالت العممية لالختبارات
درجة القياس

معامؿ ال بات

معامؿ

ااختبارات

1

اختبار ني الجذع مف الوقوؼ

سـ

0,86

0,90

2

دف كرة طبية زنه  2كغـ

سـ

0,84

0,87

3

الوقوؼ عم م ط القدـ

ا

0,80

0,84

4

الو ب العريض مف ال بات

سـ

0,85

0,92

5

ركض مسافة  300متر

ا

0,80

0,92

6

ركض مسافة  30متر

ا

0,87

0,90

7

ركض مكوكي  10X2متر

ا

0,86

0,93

الموضوعية

 3/4/3التجربة الر يسية :
بعد اانتظا مف تنسيذ التجربة ااستطالعية والحهوؿ عمػ نتا جظػا ابتػدأ البػاح وف التنسيػذ بالتجربػة الر يسػة

بتاريخ  2016/2/27ولغاية  2016/3/27ت وبعد الحهوؿ عم جمي النتػا ج قػاموا بمعالجتظػا احهػا يا
ولمتوهؿ إل النتا ج وكما سيتـ عرضظا في الباب الراب .

 6-3الوسا ؿ ااحها ية :

استخدـ الباحث الوسا ؿ ااحها ية ا تية .
* الوسط الحسابي

* اانحراؼ المعياري

* الوسيط

* الخطا المعياري

* المنواؿ

* معامؿ االتوا

* كا

2

* الدرجة المعيارية المعدلة

* معامؿ ارتباط بيرسوف

8تليم السيد فرحاف  :القياس وااختبار في التربية الرياضية ط 1القاهرة مركز الكتاب لمن ر  2003ص. 168

 /4النتا ج عرضظا تسسيرها تحميمظا

 1/4الدرجات المعيارية الخاهة بنتا ج اختبارات المياقة البدنية لالفراد وعينة البحث
حيث إف الباح وف يسعوف إل معرفة المستويات التي عميظا افراد عينة البحث لغرض تقويـ مسػتوى المياقػة

البدنيػػة والتػػي يتمت ػ بظػػا الطػػالب فػػي المرحمػػة الرابعػػة  /كميػػة التربيػػة البدنيػػة وعم ػوـ الرياضػػة فػػي كػػؿ مػػف
ااختبارات المعنية بقياس عناهر المياقة البدنية وحيث إف هذك ااختبارات متنوعة في وحػدات قياسػظا فمنظػا

ما يقاس بال انية واج از ها ومنظا يقاس بالمتر واج از ك وغيرها يقاس بعدد المرات .

عميػػه ابػػد مػػف توحيػػد هػػذا القيػػاس مػػف خػػالؿ تحويػػؿ الػػدرجات الخػػاـ والناتجػػة عػػف ااختبػػارت إل ػ درجػػات

معيارية ومنظا إل المستويات المعياريػة التػي عميظػا افػراد عينػة البحػث فػي كػؿ مػف العناهػر البدنيػة المقاسػة

مما يسظؿ عممية تقويـ المستوى البدني الذي عميه افراد عينه البحث .

وحت يتمكف الباح وف مف الحهوؿ عم الدرجات المعيارية استخدـ القانوف ااتي :

س–س

ت=

-

50 +10 X

ص

ومنظػػا اسػػتخرج الباحػػث الػػدرجات الخػػاـ لمياقػػة البدنيػػة ككػػؿ درجاتظػػا اسػػتخراج الوسػػط الحسػػابي واانح ػراؼ

المعياري وكذلؾ وضعظا فػي الجػدوؿ المعيػاري وبعػد تحويػؿ الػدرجات الخػاـ الػ معياريػة ووضػعظا فػي جػدوؿ

خاص تتيح لمباح وف استخراج اي درجة معيارية اي مف الدرجات الخاـ التي حهؿ عميظا الطالب في اي مػف
ااختبارات التي خضعوا لظا … وفيما ياتي بيف الجدوؿ 3ت الدرجات المعيارية الخاهة بافراد عينة البحث .
الجدوؿ 3تيبيف الدرجات الخاـ والمعيارية اختبارات المياقة البدنية والتي خض لظا افراد عينة البحث

الدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
المعيارية

الدرجات الخاـ لالختبارات المقاسة
مرونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ركض 30ـ
الجذع

رمي كرة طبية

ركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض ركػػض مكػػوكي  10x2الوقوؼ عم قػدـ الو ػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػف
300ـ

ـ

واحدة

ال بات

2

2,48

4,87

1,99

5,82

13.79

88,6

1,40

3

2,59

4,49

2,76

4,95

13,37

79,11

1,42

4

7,66

4,11

3,53

4,08

12,95

69,62

1,44

5

12,73

2,73

4,3

3,21

12,53

60,13

1,46

6

17,80

3,35

5,07

2,34

12,11

50,64

1,48

7

22,87

2,97

5,84

1,47

11,69

41,15

1,50

8

27,94

2,59

6,61

0,6

11,27

31,66

1,52

لـ يقؼ الباح وف عند هذا الحد إنما كاف عرضه يتعدى إل المستويات المعيارية عميه وض

الث مستويات

معياريػػة تبػػدا مػػف  0جيػػد متوسػػط ضػػعيؼت عم ػ اسػػاس اف كػػؿ درجتػػيف معيػػاريتيف مػػف التقسػػيـ الع ػػري
لمػػدرجات المعياريػػة وتحػػت مسػػتوى واحػػػد مػػا عػػدا المسػػتوى الوسػػط بػػػ الث درجػػات معياريػػة فمػػ ال الدرجػػػة

المعيارية 1,2ت يكوف مستواها الضعيؼت .

 2/4المستويات المعيارية وفقآ لالنماط اايقاع الحيوي لدى افراد عينة البحث.

بمقارنة النسب الم وية المتحققة لدرجات عينة البحث في مستوى المياقػة البدنيػة وعمػ وفػؽ التهػنيسات

جيد متوسط ضعيسة ت وفي كؿ مستوى معياري م ما يم مه مف النسب الم وية فػي ضػو التوزيػ الم ػالي
نجد اف الطالب الذيف تق درجاتظـ عند المستوى جيدت قػد بمػغ 16 8 6ت مػف الطػالب وبنسػب متحققػة

مقدارها 27.143 18.75 15.789ت

ـ نجد الطالب الذيف تق درجاتظـ عند مستوى متوسط ت قد بمغ  12,13 13ت مف الطالب ونسب

متحققة مقدارها  37.147 29.412 34.211ت .

ػـ نجػػد الطػػالب الػذيف تقػ درجػػاتظـ عنػػد مسػتوى ضػػعيؼت قػػد بمػغ  8,5,3ت وبنسػػب منخسضػػة مقػػدارها

 15.686,13.158,9.37ت.

إف النسػب أعػػالك تقػارب النسػػب الم اليػة لممسػػاحة تحػػت المنحنػ أاعتػػدالي ومػف هػػذا نجػد اف توزيػ مسػػردات

العينة في مستوى المياقة البدنية وفقا نماط اإليقاع قػد جػا ت متطابقػة الػ حػد مػا مػ مػا يستػرض أف تكػوف
عميه وهذا مؤ ر يعبر عف حسب التوزي .

تعزي از لظذا ا مر اختبر الباح وف هذا التوزي إحهػا يا باختبػار كػا2ت ومنػه جػا ت النتػا ج مؤكػدة لمػا وهػؿ

إليػػه إذ جػػا ت قػػيـ كػػا2ت المحسػػوبة  1.44,2.58,1.09ت وهػػي اقػػؿ مػػف القػػيـ الجدوليػػة لظػػا والبالغػػة
5,99ت عنػػػد درجػػػه حريػػػة 2ت ومسػػػتوى دالػػػة 0,05ت وهػػػذا ي ػػػير الػػػ تطػػػابؽ التػػػوزيعيف الم ػػػاهد

والم الي ت.
الجدوؿ 4ت

يبيف ا عداد والنسب الم وية المنخسضة لمسردات عينه البحث في مستوى المياقة البدنية وفقا نماط اإليقاع
الحيوي
المستويات
نمط

المعيارية

جيد
العدد

متوسط
%

العدد

ضعيؼ
%

العدد

ف ة كا2تالمحسوبة
%

اإليقاع
الهباحي

6

15,789

10

34,211

3

9,37

1,09

المتبايف

8

18,75

10

29,412

5

13,158

2,58

المسا ي

16

27,143

13

37,147

8

15,686

1,44

 3/4العالقة بيف نمط اإليقاع الحيوي ومستوى المياقة البدنية لدى أفراد عينة البحث
الجدوؿ 3ت

المؤ رات

ع

س

قيمة مقابؿ اارتباط

الدالة اإلحها ية

اإلحها ية

العالقة

نمط اإليقاع الحيوي

76

8

مستوى المياقة البدنية

45

3,12

عند تسميط عم ما جا فيه الجدوؿ 3ت
لكؿ المتغييرف

0,89

معنوية

يتبيف لنا اختالؼ في قيمة والوسط الحسابي واانحراؼ المعياري

اذ جا الوسط الحسابي لمتغير نمط اايقاع الحيوي 76ت وبأنحراؼ معياري 8ت بينما جا

الوسط الحسابي لمتغيرمستوىالمياقة البدنية 45ت وبأنحراؼ معياري 3.12ت .

وبالمعالجة ااحها ية رتباط بيرسف جا ت فيه معامؿ اارتباط المحسوبة والبالغة 0.89ت اكبر مف

الجدولية والبالغة 0.82ت عند مستوى دالة 0.05ت .

ويعزو الباح وف السبب في ذلؾ ال التغيرات السسيولوجية التي تحهؿ لمرياضي في خالؿ مرورك بالمرحمة

اايجابية

وقت الهباح ت والتي تعتمد عم امداد العمؿ البدني بااوكسجيف وايهاله ال اانسجة العاممة

واايقاع الحيوي لمجظاز التنسسي تزداد كسا ته خالؿ الساعات النظار وتحديدآ في النهؼ ال اني مف النظار

النمط الميميت اذ اف حجـ الظوا ال ظيؽ والزفير يكوف في اعم مستوى كما واف ارتساع ايقاع القمب خالؿ

ساعات النظار يتميز بساعمية في اانقباض وانخساضه .

 /5ااستنتاجات والتوهيات
 1/5ااستنتاجات

_ جا ت العينة بنسب متباينة بأنماط اايقاع الحيوي وتوزعوا عم

مسا ي ت .

اانماط ال الث هباحي

متبايف

_ حققت العينة نسب متباينة بمستوى المياقة البدنية وفقآ لالنماط اايقاع الحيوي والتي يتمت بظا افراد العينة

.

_ ظظور عالقة حقيقة وواضحة بيف نمط اايقاع الحيوي ومستوى المياقة البدنية وعند جمي اانماط .

_اظظر الطالب الذيف يتمتعوف بالنمط المتبايف تسوقآ بمستوى المياقة عند بقية الطمبة والذيف يتمتعوف

باانماط ااخرى .

 2/5التوهيات
_ ضرورية ااعتماد عم نتا ج الدراسة الحالية لما لظا مف اهمية كبيرة لنمط اايقاع الحيوي في حياة وانتاج

الطمبة في كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة .

_ مف ااهمية بمكاف اف يتـ التقويـ البدني لمطالب وب كؿ دوري لبياف المستويات الحقيقية لمياقة البدنية

ووفقآ لمتغيرات اخرى عندهـ .
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