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سرعة االستجابة االنتقائية وعالقتها بكل من الدورتين البدنية والذهنية لاليقاع الحيوي الشهري
لسباحي 56م حرة
بحث تقدم به
م .حيدر مجيد حميد

أ.د خميل إبراهيم سميمان

جامعة االنبار – كمية التربية البدنية وعموم الرياضة
ملخص البحث
ويشمؿ ىذا البحث عمى خمسة أبواب اذ شمؿ الباب االوؿ عمى المقدمة وأىمية البحث اذ اف
معرفة نتائج سرعة االستجابة االنتقائية وعالقتيا بكؿ مف الدورتيف البدنية والذىنية في حالتيما
عند اإليقاع الحيوي الشيري وقد ظيرت لنا نتائج مختمفة مف خالؿ االختبارات حيث تبيف اف
العالقة بيف سرعة االستجابة االنتقائية في الحالتيف البدنية عند اإليقاع المرتفع أفضؿ في نتائج
عند اإليقاع البدني المنخفض كما اف عالقة االرتباط بيف النتائج البدنية والذىنية ضعيفة وىذه
المؤشرات التي ظيرت لنا في االختبارات المختمفة تبيف باف القدرات البدنية والذىنية تتأثر نسبيا
بارتفاع وانخفاض االيقاع الحيوي الشيري كما اف ىذه النتائج ظيرت لنا باف عالقة االرتباط بيف
االختباريف ضعيفة .
Abstract
Speed of response selectivity and its relationship to each of the two
sessions of physical and mental rhythm vital Monthly 50-meter
freestyle swimmers
This includes research on the five-door as it included the first
door on the front and the importance of research as to know the results of
the speed of response selectivity and their relationship to each of the
sessions of physical and Alznah in their condition when the rhythm is
vital Monthly has inscriptions appeared us different results through tests
it was found that the relationship between the speed of response
selectivity in cases of physical when paced high-best in the results when
paced physical low as the correlation between the results of physical and
Alzhenbh weak and these indicators, which inscriptions appeared to us in
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the various tests show that the physical abilities and mental relatively
unaffected by the rise and fall paced vital Monthly Moreover, these
results showed us that the correlation between the two tests is weak.

الباب األول
 -1تعريف البحث .
 1-1المقدمة وأهمية البحث :
أف رياضة السباحة تعد مف الرياضة المتكاممة ألنيا تحرؾ عضالت الجسـ

كافة .

والسباحة ىي رياضة ترويحية تمارس ضد مقاومة ثابتة فبذلؾ يكوف التكنيؾ بأداء ثابت
لمحركات  .وتعطي السباحة لمجسـ كثي ار مف المقاومة ضد االمراض وكذلؾ تزيد المرونة والرشاقة
في الحركة وىذه الصفة يحتاجيا الالعبوف في جميع االلعاب الرياضية االخرى ( . )6كما تتميز
رياضة السباحة بعدـ وجود مثير متغير بؿ اف المثير ثابت  ,اف السباحة الحرة ىي االساس في
السباحات االربعة حيث اف ىذا النوع يفضمو كافة السباحيف بسبب السرعة والمتعة فيي حرة
تعني لممتسابقيف أي اسموب باستثناء سباح الفراشة او الظير او الصدر . )2(.وبذلؾ ركز
الباحث اىتمامو عمى كشؼ االمكانيات والقدرات الذىنية لكؿ فرد ,والتي سعى الباحث مف
خاللو الى أمكانية اف نجري أختبار بجياز ألكتروني مبرمج يكشؼ لنا مستوى القدرات الذىنية
مف خالؿ العمميات العقمية المختمفة ويعطي نتائج فورية كما يحدث في االختبارات البدنية
والحركية المختمفة المتمثمة باختبارات (القوة  ,والسرعة  ,والمطاولة  ,والمرونة  ,والدقة ,
والتوازف) .
االيقاع الحيوي قوة ارتفاع وانخفاض في مستويات القدرات المختمفة لالنساف كما في االيقاع
البدني ب( )physicalواإليقاع الدافعي ( )Emotionalواإليقاع الذىني( )Intellectواإليقاع
ألتنبئي()Intuitive

()3

 - 1مقداد السيد جعفر  ,حسن السيد جعفر  :السباحة االولمبية الحديثة,بغداد ,دار الطباعت والنشر  2006.ص5
 - 2اسامت كامل راتب  ,تعلن السباحة ,ط , 3القاهرة  :دار الفكر العربي . 1991
3
-Kacy.G;Biorhythms on the WEB.HTTP//gulf.V Vic.ce/gkacy/applet.html,1997,p.2.
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مف خالؿ دراسة عمـ التعمـ الحركي في مختمؼ جوانبو وكثير مف نظرياتو التي تعطي مبدأ
أساسي ىو استقباؿ المثير مف مصادر االستقباؿ الحسي المختمفة وايصاليا الى الجياز العصبي
المركزي  CNSعف طريؽ األعصاب الواردة وىذه المعمومة او المثير أما يخزف او يتـ معالجتو
في الجياز العصبي المركزي ثـ االستجابة مف خالؿ اصدار االوامر عف طريؽ االعصاب
الصادرة  PNSالى االجيزة الحركية المختمفة بما يتالءـ والمثير.
وأعمى العمميات العقمية ىو االدراؾ لكونو يتـ معالجة المعمومة بصورة دقيقة لكي يتـ االستجابة
لممعمومة بصورة دقيقة وصحيحة أما االدراؾ االنتقائي فيوة زيادة في أمكانية اإلدراؾ لكونو يكوف
أكثر تنظيـ ودقة في عمميات االستجابة وتسمى (االستجابات االدراكية االنتقائية )

()6

وىذا ما

يسعى الباحث الوصوؿ اليو في تحقيؽ ىدؼ البحث .
 2-1مشكمة البحث :
ونظ ار لعدـ توفر اختبار يحدد مستوى االستجابات االدراكي االنتقائي لممثير في تحديد مستوى
تفاوت القدرات الذىنية بيف العينات التي ىي في مجموعة الواحدة فبذلؾ يمكف أستخداـ الجياز
المذكور( * ) باجراء االختبارات عمى العينات وتحديد مقدار درجات تفاوتيـ في القدرات
الذىنية بيف االختبارييف .
كما يرى الباحث التفاوت في القدرات واالمكانيات لمرياضي والمتمثمة بارتفاع وانخفاض نسبي
خالؿ الشير الواحد

وعميو ارتئى الباحث دراسة حاالت التبايف في مستوى القدرات الذىنية

المتمثمة في ( سرعة االستجابة  ,وسرعة رد الفعؿ  ,واالمكانيات الميارية المختمفة التي يتميز بيا
رياضي عف اخر ويمكف مف خاللو معرفة اسباب ومسببات التفاوت في المستويات والقدرات
واالمكانيات المتباينة بيف الرياضييف.

6

 -نصيؼ عبد عمى  :التعمم الحركي ,الموصؿ  :مؤسسة دار الكتب  .6986,ص56

62

بحث أ.د خميل إبراهيم سميمان و م .حيدر مجيد حميد الصفحات من ( )66إلى ()74

مجمة جامعة االنبار لمعموم البدنية والرياضية – المجمد الثالث – العدد الحادي عشر ()30-12-2015
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 3-6هدف البحث :
 -6التعرؼ عمى العالقة بيف سرعة االستجابة االنتقائية والدورتيف البدنية والذىنية الشيرية
لسباحي 56ـ حرة.
 4-1فرض البحث :
يفرض الباحث.
 -6ىنالؾ عالقة ارتباط دالة احصائيا بيف متغيرات البحث قيد الدراسة.
 5-1مجاالت البحث :
 6-5-6المجاؿ البشري  :العبي السباحة فئة المتقدميف وبعدد( )22والعبي
 2-5-6المجاؿ ألزماني  :مف  2664 /6 / 26ولغاية 2664 /2 /26
 3-5-6المجاؿ المكاني  :في اندية التدريب مسبح القادسية .
الباب الثاني
 -2منهج البحث وأجراءاته الميدانية :
 1-2منهاج البحث :
اف المنيج الذي يختاره الباحث يجب اف يكوف مالئما لحؿ مشكمة ما والمنيج ىو االسموب الذي
يتبعو الباحث لتحديد خطوات بحثو الذي يمكف مف خاللو التوصؿ الى حؿ مشكمة البحث

()6

تـ أستخداـ المنيج الوصفي بأسموب المسحي عمى عينة البحث وىذا االسموب يظير لنا درجات
تأثير متغيرات البحث عمى العينة وبصورة تتابعية وىو "عبارة عف تصميـ بحث يسمح بدراسة
()2

تطور الظاىرة عمى مر فترة زمنية معينة "

6

 -وجيو محجوب  ,البحث العممي ومناهجه  ,بغداد  :دار الكتب لمطباعة والنشر  ,2662 ,ص .86

2

 -مصطفى عمر البتر  ,مقدمة في مبادىء واسس البحث االجتماعي  ,ط 3طرابمس  ,منشورات الجامعة ,

*  -جياز مقنف مقبؿ الباحث .
 ,6995ص.94
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2-2مجتمع وعينة البحث :
تكوف مجتمع البحث مف العينتيف العبي السباحة المتقدميف وبعدد ( )22اذ تـ اختبار عينة
البحث بالطريقة العمدية مف ىؤالء وبمغ عددىـ ( )22العب سباحة فئة متقدميف حيث تـ
استبعاد.
 3-2الوسائل واألدوات واألجهزة :
أستخدـ الباحث مجموعة مف الوسائؿ واألجيزة واألدوات المناسبة لعمؿ ىذا البحث ومنيا .
 المصادر والمراجع العربية واالجنبية . جياز الحاسبة االلكترونية. استمارة لجمع البيانات. ساعات توقيت الكترونية محمولة بخيط في الرقبة . صافرة لالطالؽ. شبكة المعمومات الدولية (  )Enternetانترنيت. -7جهاز ألكتروني مصنع لالختبارات الذهنية (. )1
 4-2االختبارات :
ثمثمت االختباب بشقييا االوؿ االختبارات االنجاز ؿ لسباحيف مف خالؿ سباحة لمسافة (56ـ)
حرة حيث يوجد فريؽ عمؿ مف مطمؽ ومؤقت ومسجؿ
يتـ اختبار كؿ العب مف افراد العينة لقطع مسافة (56ـ) وتسجيؿ انجازه
االستجابة وىي بألواف الخمسة الممثمة في لوحة المثير وفي البداية كنت محاولة اف تكوف
الحساب مف خالؿ عداد ويحسب خالؿ ساعة يدوية لكف ذلؾ سبب عدـ الدقة في النتيجة

6

 -حيدر مجيد القدسي :تصميـ وتصنيع جياز سرعة أستجابة ادراكية انتقائية (اطروحة دكتوراه ) . 2664.
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فبرمج الجياز لمعمؿ بوقت (دقيقة ) واحدة ومستمرة ثـ يقؼ االيعاز ىذا بالنسبة لمدة عمؿ
المثيرات .
في البداية في البداية كانت سرعة االيعاز او (الومضات المثير) واحدة لكف جيؿ الباحث
بمستوى المختبريف في إمكانيتيـ في اختبارات لسرعة االستجابة اضطر اف تكوف ىنالؾ اكثر
مف سرعة لكي تحدد السرعة المناسبة في حينيا مف خالؿ االختبارات فحدت اربع سرع
متفاوتة لممثيرات ومقدارىا ( -2/6ثانية سريعة جدا  -6 ,ثانية  -2 ,ثانية  -3 ,ثانية بطيئة
) عرضت ىذه الفكرة عمى لجنة السمنار فوجيوني بارائيـ العممية القيمة وىي باف االختبار ال
يكوف متكرر اي حيف يؤدي االعب االختبار االوؿ عند تكرار االختبار الثاني يختمؼ والثالث
يختمؼ أيضا اي اف يكوف نضاـ اداء لخطة الجياز تختمؼ بيف اختبار واخر لكي تكوف
طريقة االختبار لممختبريف عند اعادة االختبار ليـ اليمكف اف تحفظ وبذلؾ يكوف لكؿ اختبار
طريقة جديدة في االداء .
الف االختبار اذا كاف بنفس الخطة او الطريقة التي تمت سوفو يعرؼ االعب طريقة اداء
االيعاز لمجياز وفي حالة تكرار االختبارات يجعؿ لممختبر الخبرة في طريقة االداء اي معرفة
خريطة ومضات األلواف المضاءة مف خالؿ خطة عمؿ الجياز مما عمد الباحث عمى تغير
خطة اداء الجياز الى اكثر مف ( )62خطة في البرمجة يؤدي الى تحقيؽ غاية االختبار في
الجياز ولزيادة في االداء وتطويره عمؿ الباحث عمى وجود استجابات تختمؼ عف االخرى
التي تتـ مف خالؿ لواف الكتابة (اي تتـ االستجابة فقط عمى الوف وليس المعنى ).
واخي ار تـ العمؿ بشكؿ منسؽ ومدروس في آلية توزيع وتنسيؽ االلواف بشكؿ متساوي يعطي
لكؿ لوف فرصتو بشكؿ متساوي الاليعازات .
 1-4-2أجراءئات االختبارات و ( التجربة االستطالعية):
بعد أف تـ استشارة الخبراء مف االساتذة المختصيف لـ يكف ىنالؾ اشكاؿ بالنسبة لالختبار
البدني ولكف بعد المناقشات والختبارات التجريبية تـ التوصؿ واالتفاؽ عمى طريقة عمؿ
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الجياز الختبارات القدرات الذىنية في أختبار (سرعة االستجابة االدراكية االنتقائية) وطريقة
اختبار االعبيف مف ناحية بدنية ؿ()56ـ سباحة حرة انجاز وبعد مناقشة طويمة ومستفيضة
تناولت جميع تفاصيؿ عمؿ الجياز مع المجنة العممية توصمنا الى النتيجة النيائية التي يتـ بيا
اختبار أالعبيف قاـ الباحث باخذ رئي الخبراء والمختصيف وقد اثنو عمى العمؿ وناؿ قبوليـ
وابدوا ارئيـ القيمة التي اخذ بيا الباحث لما ليا مف اىمية في تعزيز الناحية العممية لمبحث
وخدمتا لمعمـ والصالح العاـ .
 2-4-3طريقة اداء االختبارات والذهني :
 -6االختبارات الذهنية :
تـ التوصؿ الى الطريقة النيائي الجراء االختبار مف خالؿ التجربة االستطالعية
 -6يوضع الجياز عمى ميز وعمى بعد ()26سـ مف حافة التي يجمس عمييا المختبر
 -2تسند يداه المختبر عمى الحافة الجالس اماميا المختبر
 -1يبداء الباحث بشرح طريقة االختبار بكؿ تفاصيميا
 -2ثـ يحدد الباحث سرعة عمؿ الجياز مف خالؿ الضغط عمى ند السرعة
 -3كما يحدد كذلؾ نوع الخطة أي خطة عمؿ الجياز مف خالؿ تغير خارطة عمؿ الجياز
(مف تحديد تسمسؿ العمؿ العشوائي لمجياز
-4

ثـ يطمب مف االطالب المختبر أف بقراء االلواف لموحة كاممتا والتي عددىا ( )65ند .

-5

وعمى المختبر اف يقراء اسـ الموف دوف اف يمفظ الوف المصبوغة بيا الكممة

-6

ولكف االستجابة تكوف عمى الوف المصبوغ بيا الكممة وليس عمى معنى او أسـ الكممة .

-7

تتـ االستجابة مف خالؿ ندات عمى الجية اليمنى مف خالؿ الواف الندات

-1

كما توجد في الجية اليسرى ندات اؿ( )5بموف واحد ولكف مكتوب عمييا أسماء ألواف

لموف الندات في لموحة اإلثارة
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-9

عند تييئة المختبر لالختبار نبدا مف خالؿ زر البداية  Startحيث يعطي الجياز

المبرمج االيعازات العشوائية لمندات مف خالؿ اشتعاؿ ضوء لكؿ ند في الموحة االختبار
او(المثير)
-10

في اوؿ لحظة المثير يجب عمى المختبر يعطي اإلجابة مف خالؿ زر االيجابية لموف

الصحيح وليس كممة الموف المقروءة
-11

تقوـ الشاشة االلكترونية بتسجيؿ االستجابات الصحيحة مع تحديد السرعة مع نوع مسار

خطة األداء مف خالؿ أرقاـ تظير عمى الشاشة االلكترونية واف الجياز مبرمج لمعمؿ لمدة
دقيقة واحدة ثـ يعطي أشارة االنتياء وبعد االنتياء مف المدة المحدد يعطي النتيجة النيائية
لممختبر .
-12

يعطى كؿ مختبر مف المختبريف محاولتيف ويسجؿ أفضؿ واحدة مف المحاولتيف

-13

مف خالؿ المعمومات لكؿ طالب المتمثمة في تاريخ والدتو يدخؿ في برنامج االيقاع

الحيوي الذىني ( )Biorhythm /Intellectومعرفة مستوى ايقاع القدرات والذىنية مف خالؿ
البرنامج المخزوف في الحاسبة االلكترونية حيث يتـ تسجيؿ النتائج لكؿ طالب في سجؿ خاص
لالختبارات مع ارتباطو بمستويات االيقاع الذىني في ذلؾ اليوـ .
 5 -3طريقة حساب الدرجات :
(تحديد المدى لمدرجات المعيارية) – (المستويات )( )1مف المجموعة المختبرة او العينة
المستيدفة ثـ نربط ىذه االختبارات بتأثيرات اإليقاع الحيوي بااالخبار البدني مع االيقاع
الحيوي البدني في حالة االرتفاع االيجابي وفي حالة االنخفاض السمبي .
واالختبار الذىني مع نتائج االيقاع الذىني الحيوي لكؿ فرد في الحالتيف االيجابية والسمبية فبذلؾ
قد ندخؿ طريقة جديدة لالختبارات في مجاؿ الذىني تضاؼ الى باقي االختبارات وتحدد

6

 -صالح شافي  .محاضرات طمبة الدكتو ار لالختبارات والقياس  .جممعة االنبار .كمية التربية الرياضية .

2662
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مجمة جامعة االنبار لمعموم البدنية والرياضية – المجمد الثالث – العدد الحادي عشر ()30-12-2015
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

ناحية الجياز العصبي  (CNSوالمحيطي ((PNS

المستويات المختمفة لالفراد مف

المركزي) .
 -6 -2األسس العممية لالختبارات .
طرق االختبار :
تـ عرض االختبارات عمى مجموعة مف الخبراء المختصيف في ىذا المجاؿ وبعد شرح طريقة
االختبار بشكؿ تفصيمي ووافي مف قبؿ الباحث عمى الجنة العممية المختصة إلبداء أرائيـ
العممية في ىذا الموضوع ,
عمما وكما ىو معموـ باف االختبارات البدنية ال وجود أي غموض في مختمؼ االختبار
البدني اما االختبار الذىني فتمت المناقشة عميو مطوال النو شيء جديد مطروح لـ يكف مطروح
سابقا مع العمـ وجود اختبارات ذىنية مف خالؿ بعض االسئمة الذىنية تبيف االمكانية الذىنية
لممختبر او وجود بعض الخدع مف خالؿ رسوـ والغاز لكنيا ال تعطي النتيجة مباشرتا اال بعد
اف تجمع النتائج لمعينة المقصودة كما اف مف سمبيات ىذه االختبارات تختمؼ في تحديد عنصر
الزمف لالجابة فاذا كاف الوقت محدد بفترة زمنية فقد يجيب البعض ضمف الوقت المحدد وقد
يجيب البعض االخر في وقت اقؿ مف الوقت المحدد ثـ بعد ذلؾ تجمع ىذه االجوبة وتعطى
ليا درجات مفاضمة ,
كما اف مف السمبيات ايضا قد تجد تعاطؼ مف بعض ااشخاص في المفاضمة بيف المختبريف
الف طبيعة االنساف تختمؼ عف الجياز المجرد مف كؿ الميوؿ والتوجيات لممختبريف ويتـ تحديد
النتيجة مف خالؿ المعالجات احصائية ثـ تستخرج النتيجة النيائية ,
وىذه لـ تعطي نتيجة مباشرة وفورية كما يحدث في االختبارات البدنية بعد االختبار مباش ار
تسجؿ النتيجة اف كانت( وقت سرعة او وزف قوة او مسافة ).
أما االختبار الذىني الحالي مصمـ والمصنع االختبار الذي صمـ لتحديد ومعرفة مستوى
التفاوت في سرعة االستجابة االدراكية االنتقائية لتمبية متطمبات االختبارات التي تعطي النتيجة
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بصورة مباشرة وفورية  ,لقد تـ عرض االختبار الذىني عمى بعض الخبراء المختصيف إلبداء
أراء في المجنة العممية التي يظير فييا نواقص االختبار وابداء المالحظات العممية الميمة التي
أخذ بيا الباحث لتمكيف الباحث مف العمؿ عمى تحديد السمبيات او المشاكؿ ومحاولة ايجاد
الحموؿ المناسبة ليا  ,وتمكف في جعؿ عمؿ لالختبار بمستوى متكامؿ وطريقة عمؿ واداء
بشكؿ مناسبة ومالئـ لممجموعات المختبرة لمعينات المقصودة.
وىذا مما يعطي صفة (الصدؽ والثبات والموضوعية ) الختبارات القدرات الذىنية ( سرعة
االستجابة االدراكية االنتقائية )  .كما تـ عرض جياز (سرعة االستجابة االدراكية االنتقائية )
عمى بعض الخبراء والمختصيف وقد اشادو بو كما انيـ ابدوا رائيـ القيمة التي تزيد مف
رصانة وعممية ومصداقية االختبار والمحدديف أنفا(.)1
 8-3المعالجات االحصائية .
استخدـ الباحث نظاـ المعالج االلكتروني) (spssمف خالؿ الحاسبة (الب توب)
لمقياـ بالمعالجات االحصائية  .وتضمنت – الوسط الحسابي – واالنحراؼ
المعياري –

()2

 -1أ .د .سوزاف سميـ داود ( تعمـ حركي )
 أ.د منى عبد الستار ىاشـ ( تعمـ حركي ) -أ.ـ.د أسيؿ جميؿ (تعمـ حركي )

 أ .ـ .د .نصير صفاء محمد عمي (تعمـ حركي ) -أ.ـ.د .لمى سمير حمودي (تعمـ حركي )

2

 -وديع ياسيف التكريتي وحسف محمد عبد  :التطبيقات االحصائية واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية الرياضية .

الموصؿ  ,دار الكتب الطباعة ,ص . 674-623
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مجمة جامعة االنبار لمعموم البدنية والرياضية – المجمد الثالث – العدد الحادي عشر ()30-12-2015
 1-3عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها :
 4-1-4نتائج االختبارات المتعددة من خالل جدول كندال (االرتباط المتعدد) لكل متغيرات
البحث (المصفوفة ) .
جدول رقم ()3
جدول يمثل معامل ارتباط المتعدد كاندال لمتغيرات البحث (مصفوف )
بدني مرتفع

بدني منخفض

ذهني مرتفع

المتغيرات

صفر

63938

63319

بدني منخفض

63938

صفر

ذهني مرتفع

63319

63327

ذهني نخفض

63495

بدني مرتفع

63569

ذهني منخفض
63495

قيمة (ر) الجدولية
6342

63327

63569

6342

صفر

63787

6342

63787

صفر

6342

عندما تكوف اؿ(ر) المحسوبة اكبر مف الجدولية يكوف االرتباط معنوي
 درجة الحرية تحت مستوى  6065تساوي (ف )2-وتساوي . 6042 :واذا كانت اؿ(ر) المحسوبة اقؿ مف الجدولية يكوف االرتباط غير معنويدرجة الحرية تحت مستوى  6065تساوي (ف )2-وتساوي . 6042
مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( )3الذي يبيف لنا نتائج االرتباط المتعددة لمبحث مصفوفة كنداؿ .
 نتائج ارتباط اختبارات االيقاع البدني المرتفع مع البدني المرتفع – وااليقاع البدني المنخفضمع البدني المنخفض – ونتائج ارتباط اختبارات االيقاع الذىني المرتفع مع الذىني المرتفع -
ونتائج ارتباط اختبارات االيقاع الذىني سالمنخفض مع الذىني المنخفض – ال توجد نتائج
وىي ( صفر) النيا تعطي نتيجة واحة الرتباط ىذه االختبارات المذكورة أنفا
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مجمة جامعة االنبار لمعموم البدنية والرياضية – المجمد الثالث – العدد الحادي عشر ()30-12-2015
 -1نتائج ارتباط اختبار البدني المرتفع مع باقي االختبارات :
 نتائج ارتباط اختبارات االيقاع البدني المرتفع مع االيقاع البدني المنخفض والتي مقدارىايساوي ( )60938ىو ارتباط (معنوي) النو اكبر مف القيمة الجدولية والبالغة مقدارىا ()6042
بدرجة حرية تحت مستوى () 6065
 نتائج ارتباط اختبارات االيقاع البدني المرتفع مع نتائج الذهني المرتفع تساوي مقدارىا( )60369اي انيا اقؿ مف القيمة الجدولية والبالغة مقدارىا ( )6042اي اف االرتباط نتائج
االيقاع البدني المرتفع مع االيقاع البدني المنخفض ارتباط (غير معنوي) وعند درجة حرية
تحت مستوى (. )6065
 نتائج ارتباط اختبار االيقاع البدني المرتفع مع نتائج الذهني المنخفض تساوي مقدارىا(  )60495اي انيا اكبر مف القيمة الجدولية والبالغة مقدارىا ( )6042اي اف االرتباط
(معنوي) وعند درجة حرية تحت مستوى (. )6065
 -2نتائج ارتباط اختبار البدني المنخفض مع باقي االختبارات :
 نتائج ارتباط اختبارات االيقاع البدني المنخفض مع نتائج الذهني المرتفع تساوي مقدارىا( )60327اي انيا اقؿ مف القيمة الجدولية والبالغة مقدارىا ( )6042اي اف االرتباط (غير
معنوي) وعند درجة حرية تحت مستوى (. )6065
-

نتائج ارتباط االيقاع البدني المنخفض مع االيقاع الذهني المنخفض
تساوي مقدارىا (  )60569اي انيا اكبر مف القيمة الجدولية والبالغة مقدارىا ( )6042اي
اف االرتباط (معنوي) وعند درجة حرية تحت مستوى (. )6065

 -3نتائج ارتباط اختبارات ذهني مرتفع مع باقي االختبارات :
 نتائج ارتباط اختبار االيقاع الذهني المرتفع مع نتائج الذهني المنخفض تساوي مقدارىا ( )60787اي انيا اكبر مف القيمة الجدولية والبالغة مقدارىا ( )6042اي اف االرتباط (معنوي)
وعند درجة حرية تحت مستوى (. )6065
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مجمة جامعة االنبار لمعموم البدنية والرياضية – المجمد الثالث – العدد الحادي عشر ()30-12-2015
الباب الرابع
 -4االستنتاجات والتوصيات :
 1-4االستنتاجات :
 -1يرى الباحث مف خالؿ النتائج االختبارات الجياز (سرعة االستجابة االدراكية االنتقائية
امكانية أجراء االختبارات الذىنية والحصوؿ عمى النتائج الميمة التي تخدـ الباحثيف والنواحي
العممية لممختصيف في التربية الراضية عامة واالختصاصات الطبية المتمثمة بالقدرات عمى
النطؽ ’ والقدرات الحسية البصرية والقدرات الحركية المتمثمة بسرعة االستجابات لممثيرات
الخارجية .
 -2يرى الباحث مف خالؿ النتائج التي حصؿ عمييا بوجود عالقة بيف االيقاع الحيوي
الشيري البدني والمكانيات البدنية وبصورة نسبية وتتاثر مستوى االمكانيات البدنية بحالة
االيقاع البدني ايجابا او سمبا .
 -3يرى الباحث مف خالؿ النتائج التي حصؿ عمييا بوجود عالقة بيف االيقاع الحيوي
الشيري الذىني والمكانيات الذىنية وبصورة نسبية وتتاثر مستوى االمكانيات الذىنية بحالة
االيقاع الذىني ايجابا او سمبا .
 -4ال يوجد ارتباط بيف مستويات واالمكانيات البدنية وبيف المستويات واالمكانيات الذىنية
عند مستويات االيقاعات المختمفة .

 2-4ومن خالل ما توصل اليه الباحث اعتمد التوصيات التالية :
 -1اعتماد نتائج اختبارات الجياز التي تـ الحصوؿ عمييا والتي يمكف استخداميا في الوقت
الحاضر كمؤشر لالختبارات الذىنية مف خالؿ أختبار لجياز (سرعة االستجابة االدراكية
االنتقائية ) ومف خاللو نكشؼ حالة المختبر ونحدد و نحسب االمكانيات الذىنية لممختبريف .
 -2كما يوصي الباحث الختصاصييف في االختبارات اف يكوف اختبار جياز (سرعة االستجابة
االدراكية االنتقائية مف االختبارات الرئيسية في قبوؿ الطمبة في كميات التربية الرياضي وذلؾ
المكانية كشؼ عاىات او ضعؼ االجيزة الحسية المختمفة  (( ,بصرية  ,سمعية وكذلؾ
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مجمة جامعة االنبار لمعموم البدنية والرياضية – المجمد الثالث – العدد الحادي عشر ()30-12-2015
النطؽ  ,وسرع االستجابات الحركية واالدراكية المتمثمة بالجياز العصبي ( ))CNS , PNS
المركزي والمحيطي ومف خالؿ ذلؾ يمكف تحديد وكشؼ امكانيات الطالب المختمفة .
 -3كما يمكف وضع المعايير او الدرجات المعيارية مف قبؿ مختصيف في االختبارات وتكوف
منطمؽ لتحديد االمكانيات والدرجات كمؤشرات محددة لالختبارات .
 -4مف خالؿ نتائج البحث توجد عالقة ارتباط بيف اإليقاع الذىني واالختبارات الذىنية فعميو
يمكف استغالؿ االياـ التي يكوف فييا أالعب بمستوى عالي مف اإليقاع مف اجؿ إعطائو
التدريبات المعقدة التي تتضمف إمكانيات ميارية عالية .
 -5يمكف تطوير وتنمية القابمبات الذىنية مف خالؿ زيادة في االختبارات الذىنية التي تحفز
عمؿ الجياز العصبي المركزي لتطوير القدرات الميارية .
 -6حث المدربيف عمى عمى وضع برنامج تدريبي بما يتالئـ وحالة الرياضي لاليقاع الحيوي
الشيري وبمستويات نسبية ..
المصادر
 وديع ياسيف التكريتػي وحسػف محمػد عبػد  :التطبيقػات االحصػائية واسػتخدامات الحاسػوب
في بحوث التربية الرياضية  .الموصؿ  ,دار الكتب الطباعة .

 ص ػػالح ش ػػافي  .محاضػ ػرات طمب ػػة ال ػػدكتو ار لالختب ػػارات والقي ػػاس  .جممع ػػة االنب ػػار .كمي ػػة
التربية الرياضية .2662 .

 حيػػدر مجيػػد القدسػػي :تصػػميـ وتصػػنيع جيػػاز سػػرعة أسػػتجابة ادراكيػػة انتقائيػػة (اطروحػػة
دكتورى ) . 2664.

 وجي ػػو محج ػػوب  ,البحثثثثث العممثثثثي ومناهجثثثثه  ,بغ ػػداد  :دار الكت ػػب لمطباع ػػة والنش ػػر ,
.2662

 مصطفى عمر البتػر  ,مقدمة فثي مبثادىء واسثس البحثث االجتمثاعي  ,ط 3طػرابمس ,
منشورات الجامعة .6995 ,

 مقداد السيد جعفر  ,حسف السيد جعفر  ,السباحة االولمبية الحديثة,بغداد ,دار الطباعة
والنشر .2666.
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