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قياس سرعة االستجابة االنتقائية وعالقتها بنتائج اجناز 200م جتديف
(كاياك) يف دورته الذهنية والبدنية احليوية الشهرية
م.د .حيدر جميد محيد

2018م

 1439هـ
مستخلص البحث باللغة العربية.

تضمن البحث على المقدمة واهمية البحث وعرضت مشكلة البحث هو عدم توفر معلومات عن مدى ارتباط
القدرات الذهنية بمستوى االنجاز مع معرفة مستويات االيقاع الحيوي البدني والذهني الشهري وتاثيرهما على مستوى
االنجاز ومستوى سرعة االستجابة االدراكية االنتقائية اذ ان العبي التجديف نوع (كاياك) وامكانياته في تحقيق مستويات
النتائج لها ارتباط في مختلف القدرات وامكانية زيادة او نقصان في هذه القدرات الذهنية ومعرفة مستوى هذا التائير من
خالل النتائج التي يحصل عليها الباحث في بحثه وتمثلت تحديد هذه النتائج من خالل مستويات االنجاز البدني المختلفة
في االيقاع البدني المرتفع والمنخفض وااليقاع الذهني المرتفع والمنخفظ وربطه باختبارات سرعة االستجابة وكانت أهم هذه
النتائج التي تم الحصول عليها في البحث هي بان ال توجد عالقة ارتباط بين نتائج سرعة االستجابة االنتقائية وعالقتها
بانجاز 200م تجديف (كاياك) لكن ظهر لنا وجود تاثير محدود في مستويات االيقاع الحيوي البدني على مستوى
االنجاز.

Abstract.
The Selective Response Speed Test Relationship with 200m Kayak
Achievement during Mental and Physical Bio Cycles
The problem of the research lies in the lack of information about mental and
physical cycles and their relationship with achievement. The research aimed at identifying
the level of physical and mental cycles and their effect on the level of achievement and
selective response speed test. the data was collected and treated using proper statistical
operations to conclude that there is no relationship between selective response speed results
with 200m kayak achievement. The conclusions also showed an effect of biorhythmic cycles
specially the physical cycle on the level of achievement.
Keywords: biorhythm, mental and physical cycles, kayak.
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 -1المبحث األول :التعريف بالبحث.
 1-1المقدمة وأهمية البحث:
أن رياضة التجديف تعد من الرياضات المتكاملة ألنها تحرك عضالت الجسم كافة .والتجديف هي رياضة
ذات قدرات بدنية عالية تمارس ضد مقاومة ثابتة فبذلك يكون االداء الفني مع التوازن (وهي صفة حركية) بأداء ثابت
للحركات .وتعطي التجديف للجسم كثي ار من القوة بسبب المقاومة ضد قوة تيار الماء وكذلك تزيد من قدرات الالعبين
البدنية والحركية من المرونة والرشاقة والقوة والمطاولة والتوازن وهذه الصفات البدنية والحركية يحتاجها الالعبون في جميع
االلعاب الرياضية االخرى ( .)5:5كما تتميز رياضة التجديف بعدم وجود مثير متغير بل ان المثير ثابت وهو الماء
والموازنة الزورق  ,ان التجديف كاياك هي من اهم انواع التجديف الثالثة االخرى حيث ان هذا النوع يفضله كافة ممارسي
التجديف بسبب السرعة والمتعة.
وبذلك ركز الباحث اهتمامه على كشف االمكانيات والقدرات الذهنية لكل فرد ,والتي سعى الباحث من خالله
الى معرفة هذه األمكانيات والقدرات من خالل اجراء أختبار بجهاز ألكتروني مبرمج يكشف لنا مستوى القدرات الذهنية من
خالل العمليات العقلية المختلفة ويعطي نتائج فورية كما يحدث في االختبارات البدنية والحركية المختلفة المتمثلة باختبارات
(القوة ,والسرعة ,والمطاولة ,والمرونة ,والدقة ,والتوازن).
يمكن كشف بهذا الجهاز عن القدرات الذهنية للعمليات العقلية من خالل مثيرات الجهاز بالندات الضوئية
واستجابات المختبر على ازرار االجابة خالل زمن االداء وبسرع مختلفة حيث يبين (سرعة االستجابة االدراكية االنتقائية
للمختبر) والجهاز اعتمد من خالل مناقشة اطروحة الدكتوراه للباحث حيدر مجيد (.)48:2

 2-1مشكلة البحث:
نظ ار لعدم توفر بحوث تكشف امكانية ارتباط القدرات البدنية والذهنية مع مستوى االنجاز الرياضي عامة
والتجديف خاصة لمعرفة تاثير هذا االرتباط بمستويات االنجاز
حيث نكشف من خالل البحث عن دراسة مستويات االيقاع الحيوي البدني والذهني لالعب مع مستوى
االنجاز ..ولعدم توفر معلومات كافية عن تاثير االيقاعى البدني والذهني مع االنجاز وكذلك عدم توفر معرفة مستوى
القدرات الذهنية مع االيقاع البدني والذهني نجري هذا البحث للكشف عن هذه العالقات المتبادلة بين المتغيرات المذكورة.
ونظ ار لعدم توفر اختبار يحدد مستوى االستجابات االدراكي االنتقائي للمثير في تحديد مستوى تفاوت القدرات
الذهنية بين العينات التي هي في مجموعة الواحدة فبذلك يمكن أستخدام الجهاز كشف سرعة االستجابة االدراكية المذكور
باجراء االختبارات على العينات وتحديد مقدار درجات تفاوتهم في القدرات الذهنية بين المجموعة الواحدة.
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يرى الباحث ماهي امكانية معرفة حالة االرتباط اومستوى هذا الترابط بين القدرات الذهنية والقدرات البدنية
حيث يمكن من هذه الدراسة ان نكتشف مستوى االرتباط بين حالة االنجاز البدني وحالة واالمكانيات الذهنية مما دفع
الباحث بدراسة هذه الحالة.

 3-1اهداف البحث:


التعرف على الفرق بين أالستجابة االدراكية االنتقائية في كل من مستويي االيقاع الحيوي الشهري (المرتفع
والمنخفض) بدورته الذهنية.



التعرف على الفرق بين نتائج القدرات البدنية من خالل االنجاز 200م في كل من مستويي االيقاع الحيوي
الشهري (المرتفع والمنخفض) بدورته البدنية



التعرف على الفرق بين سرعة االستجابة االدراكية االنتقائية وانجاز  200م تجديف في كل من مستويات االيقاع
الحيوي الشهري (المرتفع والمنخفض) بدورته البدنية والذهنية

 4-1فروض البحث:


هنالك فروق دالة احصائيا بين نتائج االستجابة االدراكية االنتقائية في كل من مستوي االيقاع الحيوي الشهري
(المرتفع والمنخفض) بدورته الذهنية



هنالك فروق دالة احصائيا بين نتائج انجاز  200م تجديف في كل من مستوي االيقاع الحيوي الشهري
(المرتفع والمنخفض) بدورته البدنية.



هنالك فروق بين مستويات االيقاع الحيوي الشهري البدني والذهني (المرتفع والمنخفض) ونتائج االستجابات
اإلدراكية االنتقائية مع انجاز 200م تجديف

 5-1مجاالت البحث:
 .1المجال البشري :العبي التجديف (كاياك) فئة المتقدمين وبعدد( )22العب
 .2المجال المكاني :في مركز تدريب اتحاد التجديف كاياك.
 .3ألزماني :من  2017 /1 / 20ولغاية 2017/2/20

 6-1تعريف المصطلحات:
في التعلم الحركي توجد عدد مصطلحات ومن خالل نظريات التعلم ,دراسة علم التعلم الحركي في مختلف
جوانبه وكثير من نظرياته التي تعطي مبدأ أساسي هو استقبال المثير من مصادر االستقبال الحسي المختلفة وايصالها
الى الجهاز العصبي المركزي  CNSعن طريق األعصاب الواردة وهذه المعلومة او المثير أما يخزن او يتم معالجته في
الجهاز العصبي المركزي ثم االستجابة من خالل اصدار االوامر عن طريق االعصاب الصادرة  PNSالى االجهزة
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الحركية المختلفة بما يتالءم والمثير .وأعلى العمليات العقلية هو االدراك لكونه يتم معالجة المعلومة بصورة دقيقة لكي يتم
االستجابة للمعلومة بصورة دقيقة وصحيحة أما االدراك االنتقائي فهوة زيادة في أمكانية اإلدراك لكونه يكون أكثر تنظيم
ودقة في عمليات االستجابة وتسمى (االستجابات االدراكية االنتقائية) ( )56:6وهذا ما يسعى الباحث الوصول اليه في
تحقيق هدف البحث.

 -2المبحث الثاني :منهج البحث وأجراءاته الميدانية.
 1-2منهاج البحث:
ان المنهج الذي يختاره الباحث يجب ان يكون مالئما لحل مشكلة ما والمنهج هو االسلوب الذي يتبعه
الباحث لتحديد خطوات بحثه الذي يمكن من خالله التوصل الى حل مشكلة البحث ()81:4
أستخدام المنهج الوصفي بأسلوب المسحي على عينة البحث

 2-2مجتمع البحث وعينتة:
يتكون مجتمع البحث من العبي التجديف نوع (كاياك) للمتقدمين وبعدد ( )28العب اذ تم اختيار عينة
البحث بالطريقة العمدية من المتقدمين اذ تم استبعاد ( )6العبين لعدم التزامهم باجرائات ومواقيت البحث وبلغ عدد الكلي
( )22العب تجديف (كاياك)

 3-2الوسائل واألدوات واألجهزة:
أستخدم الباحث مجموعة من الوسائل واألجهزة واألدوات المناسبة لعمل هذا البحث ومنها.
 .1المصادر والمراجع العربية واالجنبية
 .2جهاز الحاسبة االلكترونية
 .3استمارة لجمع البيانات
 .4ساعات توقيت الكترونية.
 .5صافرة لالطالق
 .6شبكة المعلومات الدولية ( )Enternetانترنيت.
 .7جهاز ألكتروني مصنع لالختبارات الذهنية ( -* .)53:2صور نموذج جهاز (االختبار الذهني المصنع).
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نسخة طبق االصل لجهاز (كشف سرعة االستجابة االدراكية االنتقائية)

( 4-2التجربة االستطالعية) :أجراءات االختبارات:
قام الباحث باجراء تجربة استطالعية أولية على ( )6من العبي اتجديف نوع (كاياك) مع كادر مساعد
يتكون من حكم معتمد في فعاليات التجديف ومدربين لالعبي الكاياك وهوة المدرب المعتمد والمساعد .وذلك الطالع
الكادر المساعد على اجرائات البحث وكيفية خطوات العمل .وكذلك لمعرفة االخطاء والنواقص وما يحتاجه االختبار
واجرائته الميدانية
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 5-2اجراءات البحث:
قام الباحث بتسجيل اسماء االعبين ومعلومات كامة عن تاريخ ميالدهم باليوم والشهر والسنة الستخراج
مستوى االيقاع البدني والذهني من خالل برنامج معتمد يظهر موجات االيفاع باالرتفاع واالنخفاض ان كانت مرتفعة او
منخفضة .ثم يقوم كل العب بانجاز 200م تجديف وبعد انتهاء كل العب يجلس على مقعد امامه مسطبة موضوع عليها
جهاو لكشف سرعة االستجابة االدراكية االنتقائية  ....واستمر الباحث بتسجيل النتائج كل يوم لكل العب لمدة شهر حتى
جمعت البيانات وعولجت احصائيا

 6-2المعالجات اإلحصائية:
استخدم الباحث نظام المعالج االلكتروني)(spss

من خالل الحاسبة (الب توب) للقيام بالمعالجات

االحصائية .وتضمنت – الوسط الحسابي – واالنحراف المعياري – مصفوفة (كندال) ()123:3

 -3المبحث الثالث :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها.
 1-3عرض نتائج اختبار سرعة االستجابة االدراكية االنتقائية وعالقته بانجاز 200م تجديف كاياك
بدورته البدنية الحيوية الشهرية وتحليلها ومناقشتها:
 1-1-3نتائج اختبار انجاز 200م تجديف كاياك مع االيقاع البدني الشهري:
الجدول ()1

العالقة بين متغيرات البحث في الدورة البدنية الحيوية الشهرية
المتغيرات



س

±ع

بدني مرتفع

57,840م

2,220

بدني منخفض

64,818م

2,530

قيمة (ر)

قيمة (ر)

المحسوبة

الجدولية

0,985

0,36

الداللة
معنوية

درجة الحرية تحت مستوى داللة ( )0,05تساوي (ن )2-وتساوي (.)0,36

من خالل الجدول ( )1يبين لنا ا ان الوسط الحسابي للمستوى المرتفع لاليقاع البدني هو ()57,840
وبانحراف معياري مقداره ( )2,220اما الوسط الحسابي لاليقاع المنخفض هو ( )64,818وبانحراف معياري مقداره
( )2,530نالحظ ان مستوى العينة في وسطها الحسابي عند اإليقاع الحيوي المرتفع نتائجها أفضل من مستواها عند
اإليقاع الحيوي المنخفض.
كما تبين لنا ان قيمة (ر) الجدولية البالغة ( )0,36عند مستوى داللة ( )0,05هي اقل من القيمة
المحسوبة البالغة مقدارها ( )0,985وهذا يبين لنا ان االرتباط معنوي.
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وهذا يبين لنا ان هنالك عالقة ارتباط ما بين نتائج ارتفاع قيمة االختبار مع ارتفاع مستوى القمة لاليقاع
الحيوي الشهري البدني وفي حالة االيام التي يكون فيه االيقاع الحيوي البدني منخفض يظهر هبوط ملحوظ ونسبي في
مستوى اختبار القدرات البدنية اي ان النتائج أظهرت ان إمكانيات أالعب تزداد نسبيا مع االيقاع الحيوي المرتفع لإليقاع
البدني

 2-1-3نتائج اختيار لجهاز سرعة االستجابة االدراكية االنتقائية وعالقته بااليقاع الذهني الشهري.
الجدول ()2

جدول يمثل(نتائج اختبارات سرعة االستجابةاالدراكية مع االيقاع الذهني بدورتيه)
وحدة القياس (الدرجة)

س

±ع

االستجابة ذهني مرتفع

24,863

3,181

االستجابة ذهني منخفض

19,950

4,270

المتغيرات



قيمة (ر)

قيمة (ر)

المحسوبة

الجدولية

0,932

0,36

درجة الحرية تحت مستوى داللة ( )0,05تساوي (ن )2-وتساوي .)84:7( )0,36( = 20=2-22
من خالل الجدول ( )2تبين لنا ان الوسط الحسابي لمستوى االيقاع المرتفع الذهني هو ()24,863

وبانحراف معياري مقداره ( )3,181اما الوسط الحسابي للمنخفض هو ( )19,950وبانحراف معياري مقداره ()4,270
فنالحظ الفرق في درجات الوسط الحسابي للمرتفع ( )24,863عن الوسط للمنخفظ والذي مقدارة ( )19,950يساوب
( )5,913لصالح المرتفع وهي أفضل من مستواها عند االيقاع الحيوي المنخفض كما تبين لنا ان قيمة (ر) الجدولية
والبالغة ( )0,36عند مستوى داللة ( )0,05هي اقل من القيمة المحسوبة والبالغة مقدارها ( )0,932وهذا يبين لنا ان
االرتباط معنوي .اذا كانت ال(ر) المحسوبة اكبر من الجدولية يكون االرتباط معنوي  -درجة الحرية تحت مستوى 0,05
تساوي (ن )2-وتساوي .0,36
وهذا يبين لنا ان هنالك عالقة ارتباط ما بين نتائج ارتفاع قيمة االختبار مع ارتفاع مستوى القمة لاليقاع
الحيوي الشهري الذهني
وفي حالة االيام التي يكون فيها االيقاع الحيوي الذهني منخفض يظهر هبوط ملحوظ ونسبي في مستوى
اختبار القدرات الذهنية اي ان النتائج أظهرت ان امكانيات الالعب تزداد نسبيا مع االيقاع الحيوي المرتفع لاليقاع الذهني.

جدول ()3
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جدول يبين معامل مصفوفة كندال لالرتباط المتعدد
بدني مرتفع

بدني

منخفض

درجة

بدني مرتفع بالثانية

صفر

0,938

0,319

0,495

بدني منخفض لثانية

0,938 -

صفر

0,327

0,509

0,42

ذهني مرتفع بالدرجة

0,319 -

0,327-

صفر

0,787

0,42

ذهني منخفض الدرجة

0,495 -

0,509-

0,787 -

صفر

0,42

المتغيرات

بالثانية

ذهني مرتفع

ذهني

منخفض درجة

الجدولية
0,42



عندما تكون الـ (ر) المحسوبة اكبر من الجدولية يكون االرتباط معنوي



درجة الحرية تحت مستوى  0,05تساوي (ن )2-وتساوي .0,42



واذا كانت الـ (ر) المحسوبة اقل من الجدولية يكون االرتباط غير معنوي



درجة الحرية تحت مستوى  0,05تساوي (ن )2-وتساوي .0,42

قيمة (ر)

من خالل الجدول رقم ( )3الذي يبين لنا نتائج االرتباط المتعددة للبحث مصفوفة كندال:
نتائج ارتباط اختبارات االيقاع البدني المرتفع مع البدني المرتفع – وااليقاع البدني المنخفض مع البدني
المنخفض – ونتائج ارتباط اختبارات االيقاع الذهني المرتفع مع الذهني المرتفع  -ونتائج ارتباط اختبارات االيقاع الذهني
المنخفض مع الذهني المنخفض – ال توجد نتائج وهي (صفر) ألنها تعطي نتيجة واحدة الرتباط هذه االختبارات المذكورة
أنفا.


نتائج ارتباط اختبار البدني المرتفع مع باقي االختبارات:
 .1نتائج ارتباط اختبارات االيقاع البدني المرتفع مع االيقاع البدني المنخفض والتي مقدارها يساوي ( )0,938هو
ارتباط (معنوي) ألنه اكبر من القيمة الجدولية والبالغة مقدارها ( )0,42بدرجة حرية تحت مستوى (.)0,05
 .2نتائج ارتباط اختبارات االيقاع البدني المرتفع مع نتائج الذهني المرتفع تساوي مقدارها ( )0,319اي انها اقل
من القيمة الجدولية والبالغة مقدارها ( )0,42اي ان االرتباط نتائج االيقاع البدني المرتفع مع االيقاع البدني
المنخفض ارتباط (غير معنوي) وعند درجة حرية تحت مستوى (.)0,05
 .3نتائج ارتباط اختبار االيقاع البدني المرتفع مع نتائج الذهني المنخفض تساوي مقدارها ( )0,495اي انها اكبر
من القيمة الجدولية والبالغة مقدارها ( )0,42اي ان االرتباط (معنوي) وعند درجة حرية تحت مستوى ()0,05



نتائج ارتباط اختبار البدني المنخفض مع باقي االختبارات:
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نتائج ارتباط اختبارات االيقاع البدني المنخفض مع البدني مرتفع والتي مقدارها يساوي ( )0,938هو
ارتباط (معنوي) النه اكبر من القيمة الجدولية والبالغة مقدارها ( )0,42بدرجة حرية مقدارها تحت مستوى (.)0,05
 .1نتائج ارتباط اختبارات االيقاع البدني المنخفض مع نتائج الذهني المرتفع تساوي مقدارها ( )0,327اي انها اقل
من القيمة الجدولية والبالغة مقدارها ( )0,42اي ان االرتباط (غير معنوي) وعند درجة حرية تحت مستوى
(.)0,05
 .2نتائج ارتباط االيقاع البدني المنخفض مع االيقاع الذهني المنخفض- :
 .3تساوي مقدارها ( )0,509اي انها اكبر من القيمة الجدولية والبالغة مقدارها ( )0,42اي ان االرتباط (معنوي)
وعند درجة حرية تحت مستوى (.)0,05


نتائج ارتباط اختبارات ذهني مرتفع مع باقي االختبارات:
 .1نتائج ارتباط اختبارات االيقاع ذهني المرتفع مع االيقاع البدني المرتفع والتي مقدارها يساوي ( )0,319هو ارتباط
(غير معنوي) الن القيمة الجدولية اكبر من المحتسبة والبالغة مقدارها ( )0,42بدرجة حرية تحت مستوى
(.)0,05
 .2نتائج ارتباط اختبارات االيقاع الذهني المرتفع مع نتائج البدني منخفض تساوي مقدارها ( )0,327اي انها اقل من
القيمة الجدولية والبالغة مقدارها ( )0,42ارتباط (غير معنوي) وعند درجة حرية تحت مستوى (.)0,05
 .3نتائج ارتباط اختبار االيقاع الذهني المرتفع مع نتائج الذهني المنخفض تساوي مقدارها ( )0,787اي انها اكبر
من القيمة الجدولية والبالغة مقدارها ( )0,42اي ان االرتباط (معنوي) وعند درجة حرية تحت مستوى (.)0,05



نتائج أرتباط االختبار الذهني المنخفض مع باقي االختبارات:
 .1نتائج ارتباط اختبارات االيقاع ذهني منخفض مع االيقاع البدني المرتفع والتي مقدارها يساوي ( )0,495هو
ارتباط (معنوي) الن القيمة الجدولية اقل من الحتسبة والبالغة مقدارها ( )0,42بدرجة حرية تحت مستوى
(.)0,05
 .2نتائج ارتباط اختبارات االيقاع الذهني المنخفض مع نتائج البدني منخفض تساوي مقدارها ( )0,509أي أنها اكبر
من القيمة الجدولية والبالغة مقدارها ( )0,42يدل على ان االرتباط (معنوي) وعند درجة حرية تحت مستوى
(.)0,05
 .3نتائج ارتباط اختبار االيقاع الذهني المنخفض مع نتائج الذهني المرتفع تساوي مقدارها ( )0,787اي انها اكبر
من القيمة الجدولية والبالغة مقدارها ( )0,42اي ان االرتباط (معنوي) وعند درجة حرية تحت مستوى (.)0,05

 2-3مناقشة النتائج:
 1-2-3مناقشة نتائج اختبارات القدرات البدنية وارتباطها باإليقاع البدني:
في الجدول ( )2الذي يمثل نتائج االختبارات البدنية في حالة الموجبة المرتفعة عند القمة وفي حالة السالبة
المنخفض عند القعر لالختبارات البدنية يبين الوسط الحسابي في القمة بوسط حسابي بوقت ( )57,840ثا وبانحراف
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معياري مقداره ( )2,220اما الوسط الحسابي لاليقاع المنخفض بوقت ( )64,818ثا وبانحراف معياري مقداره ()2,530
ومن اجل معرفة مقدار الفارق بين االنجازين من خالل فروق بين الوسطين هو ( )2,978ثا ولصالح المرتفع.
اختبارات البدني لاليقاع الحيوي المرتفع مع االختبارات المنخفضة لاليقاع الحيوي البدني :وهذا يبين لنا ان
هنالك عالقة ارتباط ما بين نتائج قيمة االختبار المرتفعة مع ارتفاع مستوى القمة لاليقاع الحيوي الشهري البدني .عندما
تكون الـ (ر) المحسوبة اكبر من الجدولية يكون االرتباط معنوي

 2-2-4مناقشة نتائج اختبارات القدرات الذهنية وارتباطها باإليقاع الذهني:
في الجدول ( )2الذي يمثل القمة والقعر لالختبارات الذهنية يبين الوسط الحسابي لإليقاع الحيوي االيجابي
المرتفع عند القمة بوسط حسابي بدرجة ( )24,863درجة وبانحراف معياري مقداره ( )3,181اما السلبي المنخفض عند
القعر بوسط الحسابي لاليقاع المنخفض بدرجة ( )19,950درجة وبانحراف معياري مقداره ( )4,270وقد أظهرت النتائج
مقدار الفرق بين الوسطين هو ( )5,913ولصالح المرتفع.
نتائج الفروقات بين مستويات االختبار الذهني لاليقاع الحيوي المرتفع مع االختبارات المنخفضة لاليقاع
الحيوي الذهني:
وهذا يبين لنا ان هنالك عالقة ارتباط ما بين نتائج قيمة االختبار المرتفعة عند ارتفاع في مستوى القمة
لاليقاع الحيوي الشهري الذهني ,ويدوم في حالته االيجابية موجبة لفترة مقداره ( )16,5يوم وفي حينها تكون جميع القدرات
الذهنية في حالتها القصوى وفي حالة المدة التي يكون فيه االيقاع الحيوي الذهني منخفض ومقدارها ( )16,5يوم يظهر
هبوط ملحوظ ونسبي خالل هذه المدة أذ يشعر الفرد بقدرة منخفضة نسبيا عن قدراته الذهنية في حالة االيقاع الذهني
السالب (المنخفض) وهذا يظهر من خالل نتائج مستويات اختبار للقدرات الذهنية اي من خالل هذا العرض نالحظ ان
درجة االختبار الذهني في الطور الموجب نتائجه أعلى في قيمته في الطور السالب ,وان معنوية الفرق هي لصالح
االختبار الذهني في حالة االيجابية المرتفعة ويعود ذلك الى انتظام سير العمليات الوظيفية والعقلية للرياضي والناتجة من
ارتباط بين سرعة رد الفعل مع العمليات العقلية والمرتبطة بالجهاز العصبي المحيطي حيث "تقوم العضالت بالتقلص
عندما تستقبل اشارة من المخ تأمرها باألداء وهذه اإلشارات تنقل بواسطة األعصاب المحيطة التي تتكون من المخ والحبل
ألشوكي لجميع إنحاء الجسم (.)102:8
حيث نالحظ زيادة في قدرات الذهنية متمثلة بسرعة االستجابة للمثير وقدرة التركيز وهذا من خالل سرعة
وصول االيعاز في الممرات العصبية من الجهاز المركزي الى األعصاب المحيطة وبالعكس ,اي نتيجة لذلك تؤدي الى
سرعة رد الفعل اذا انتظمت اإلشارات العصبية مع االستجابة لذلك فان "مرحلة رد الفعل الرئيسية هي المدة الزمنية بين
لحظة بداية االستجابة الحركية وتتضمن حدوث العمليات العصبية (.)302:1
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 -4المبحث الرابع :االستنتاجات والتوصيات.
 1-4االستنتاجات:
 .1وجود عالقة بين االيقاع الحيوي الشهري البدني والمكانيات البدنية وبصورة نسبية وتتاثر مستوى االمكانيات
البدنية بحالة االيقاع البدني ايجابا او سلبا.
 .2يرى الباحث بان ارتفاع اإليقاع الحيوي البدني في الحالة االيجابية الى القمة يؤدي الى زيادة نسبية ملحوظة في
مستوى االنجاز وان انخفاض في مستوى االيقاع الحيوي عند القعر يؤدي الى انخفاض نسبي ملحوظ في
مستوى االنجاز

2-4

التوصيات:
من خالل ما توصل اليه الباحث اعتمد التوصيات التالية:

 .1اعتماد نتائج اختبارات الجهاز التي تم الحصول عليها والتي يمكن استخدامها في الوقت الحاضر كمؤشر
لالختبارات الذهنية من خالل أختبار لجهاز (سرعة االستجابة االدراكية االنتقائية) ومن خالله نكشف حالة
المختبر ونحدد و نحسب االمكانيات الذهنية للمختبرين.
 .2كما يمكن وضع المعايير او الدرجات المعيارية من قبل مختصين في االختبارات وتكون منطلق لتحديد
االمكانيات والدرجات كمؤشرات محددة لالختبارات.
 .3حث المدربين على على وضع برنامج تدريبي بما يتالئم وحالة الرياضي لاليقاع الحيوي الشهري وبمستويات
نسبية..
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