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  العقل�ة  تأثیر دورات اال�قاع الحیو� البدن�ة والنفس�ة و

  على اإلنجاز الر�اضي
  )م ، ذ�ور100دراسة میدان�ة على العدائین العالمیین في س�اق السرعة ( 

  
   2د. ر�اض علي الراو� . أ -   1ناصر یوسفا. 
  )  naceryoucef3@gmail.com( مسغانم - علوم بجامعة عبد الحمید بن �اد�س طالب د�توراه 1
  )   alrawi_riadh@yahoo.com ( مستغانم -أستاذ بجامعة عبد الحمید بن �اد�س 2

  
  الملخص: 

على  هدفت هذه الدراسة إلى محاولة الكشف عن تأثیر اإل�قاع الحیوB �مختلف دوراته
اإلنجاز الرSاضي ، وذلك من خالل تحلیل اإل�قاعات الحیو�ة البدن�ة والنفس�ة والعقل�ة 

  م) العالمیین ، ومعرفة عالقتها بتوارSخ أرقامهم الق�اس�ة.100لعدائي (
"Yاحث على سجالت االتحاد الدولي أللعاب القو�اعتمد الIAAF في جمعه للمعلومات "

) عداء من جنس 95لین لألرقام الق�اس�ة وال�الغ عددهم (م) المسج100المتعلقة �عدائي (
  من المجتمع األصلي.وتوصل إلى ما یلي: % 31.50الذ�ور األكابر ،وfنس�ة تقدر بـ 

یؤثر اإل�قاع الحیوB بدورت�ه البدن�ة والنفس�ة على أداء عداء المسافات القصیرة  �
  ب�ة لكل دورة.م) ، حیث یتم تحقیn أحسن النتائج في المرحلة اإلیجا100(
  م) بدورة اإل�قاع الحیوB العقل�ة.100ال یتأثر إنجاز عداء المسافات القصیرة ( �
� .Yاضة ألخرSعلى الالعبین من ر Bیختلف تأثیر دورات اإل�قاع الحیو 

  
  الكلمات المفتاح�ة: اإل�قاع الحیوB ، األداء الرSاضي ، األرقام الق�اس�ة
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The effect of biorhythm cycles (physical, psychological and mental) on 

the athletic achievement 
 

Astract: 

This study aims to detect the effect of different cycles of biorhythm on 

athletic achievement, by analyzing the physical, psychological and mental 

biorhythms of 95 sprinters category (100m, senior-males). 

After analyzing of different cycles of biorhythm among the sprinters using 

computer programs specializing in this, and match it with their world 

records dates, we extracted the following results: 

� The physical and psychological biorhythm affects performance of the 

sprinters (100m) and the best results were achieved in the positive phase of 

each cycle. 

� The mental biorhythm don't affects performance of the sprinters (100m). 

� The impact of biorhythm cycles on athletic performance varies from sport to 

another. 

Keywords: biorhythm, Athletic performance, world records 

 

 

L'effet des cycles de biorythme (physique, psychologique et mental) sur 

la performance sportive  
Résumé :   
Cette étude vise à détecter l'effet des différents cycles de biorythme sur la 

performance sportive, en analysant les biorythmes physiques, psychologiques et 

mentaux de 95 sprinters (catégorie 100m, hauts-hommes). 

Après avoir analysé les différents cycles de biorythme chez les athlètes, en utilisant 

des programmes informatiques spécialisés dans ce domaine, nous avons extrait les 

résultats suivants: 

� Le biorythme physique et psychologique affecte la performance  chez les 

athlètes (100m), et les meilleurs résultats ont été obtenus dans la phase positive de 

chaque cycle. 

� Le biorythme mental ne touche pas la performance  chez les athlètes (100m). 

� L'impact des cycles de biorythme sur la performance sportive est varié d'un 

sport à l'autre. 

�  

Mots-clés: Le biorythme, la performance sportive, records du monde 
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  مقدمة: -
لرSاضي الحـدیث عمل�ـة ترfو�ـة مخططـة مبن�ـة علـى أسـس علم�ـة �عتبر التدرSب ا

تهدف إلى إعداد الفرد ، قصد تحقیn أعلى مستوY في الرSاضة التخصص�ة والحفاo عل�ه 
ألطــــول فتــــرة، إذ نالحــــq أنــــه �ــــات مــــن الضــــرورB أن �ســــتمد التــــدرSب الرSاضــــي قواعــــده 

  ولوج�ا ، طب ...)ونظرSاته من مختلف العلوم (علم النفس ، علم االجتماع  بی
�ما أضاف التطور العلمي والتكنولوجي العدید من الوسائل والمفاه�م والنظرSات الحدیثة 
للمدرب التي �م�ن االستفادة منها في مجال التدرSب الرSاضي على درجة عال�ة من 
الكفاءة التي تؤهله إلى التخط�s األمثل لألحمال التدرSب�ة والمنافسات الرSاض�ة ، من 

  )63، ص2001الوصول �الالعبین إلى المستو�ات العال�ة. (مفتي ،  أجل
�عتبر مبدأ االستجا�ة الفرد�ة للتدرSب من أهم م�ادw التخط�s العلمي الدقیn لألحمال 
التدرSب�ة ،إذ یجب أن ��ون التحمیل خصوص�ا ، وفقا لعدة عوامل تتمثل في الوراثة ، 

...هذا �اإلضافة إلى معرفة اإل�قاع الحیوB  مستوY الل�اقة البدن�ة ، المرض واإلصا�ة
  الخاص ��ل العب.

إن اإلنسان �جهاز حیوB معقد یتكون من مجموعة من األجهزة تخضع لعدة     
متغیرات منظمة تعرف �اإل�قاع الحیوB ، تشمل الحالة البدن�ة واالنفعال�ة والعقل�ة ، حیث 

تیجة للمتغیرات التي تحدث داخل یتغیر هذا اإل�قاع یوم�ا على ش�ل دورات منتظمة ، ن
جسم اإلنسان (متغیرات داخل�ة) أو التي تحدث خارج الجسم (متغیرات خارج�ة). (الب�ك 

 ،B5، ص1994وصبر(  
في ضوء ما سبn ، ومع قلة الدراسات التي تناولت موضوع اإل�قاع الحیوB في   

الرSاضي خاصة المجال الرSاضي ، ونقص االهتمام �ه من طرف العاملین في المیدان 
على الصعید الوطني الجزائرB ، سنحاول من خالل هذه الدراسة إبراز طب�عة العالقة بین 
مختلف دورات اإل�قاع الحیوB البدن�ة والنفس�ة والعقل�ة بتحقیn األرقام الق�اس�ة العالم�ة 

  م.100لدY عدائي المسافات القصیرة 
  المشEلة:
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ف األنشطة الرSاض�ة أن العبیهم �حققون لقد لمس العدید من المدرfین في مختل  
نتائجا متمیزة في فترات محددة ، وتنخفض هذه النتائج في فترات أخرY ، على الرغم من 
تشا�ه الظروف المح�طة بهؤالء الالعبین، ومع تقدم ال�حث العلمي الذB طال شتى 

ال الرSاضي الم�ادین، یتوجب علینا توظیف واستخدام مختلف العلوم والنظرSات في المج
  للوقوف على حق�قة هذه الظاهرة.

أشار "سعد" أن أجهزة الجسم تعمل �ّل بإ�قاع خاص �صفة متغیرة دائما وال ت�قى   
)؛ حیث  توصلت الدراسات التي قام بها رواد 4، ص1995على وتیرة واحدة (سعد، 

ر" و"جروس" إلى اإل�قاع الحیوB أمثال "هرمان شفوfودا" ،"ول�م فل�س" ،"ألفرSد تیلتشر" توم
نظرSة مفادها أن اإلنسان یخضع في نشاطه البدني واالنفعالي والعقلي إلى ثالثة دورات 
 Bمتغیرة على ش�ل منحن�ات وفقًا لعدد األ�ام الم�ونة لكل دورة من دورات اإل�قاع الحیو

) 33،و( ) یوما �النس�ة للدورة االنفعال�ة28) یوما �النس�ة للدورة البدن�ة ،(23المختلفة ((
یوما �النس�ة للدورة العقل�ة). و�مثل �ل منحنى من هذه المنحن�ات منطقتین إحداهما 

 إیجاب�ة واألخرY سلب�ة.
لقد قام العدید من العلماء �محاولة تأكید دورات اإل�قاع الحیوB ومدY تأثیرها في  

مهمة  ح�اتنا الیوم�ة وأجرSت العدید من ال�حوث في هذا الموضوع و�انت لها نتائج
وfخاصة تلك ال�حوث التي اهتمت �عالقة الدورات �أ�ام وقوع الحوادث أB (األ�ام 
الحرجة) و�ان الفضل الكتشاف تلك العالقة للمهندس السو�سرB "هانز تروك" مع "هانز 
شون�ك" وقدم أطروحته التي ت�حث في العالقة بین الدورات الح�ات�ة وٕاحصائ�ات الوف�ات 

أن األ�ام االنقالب�ة (االنتقال�ة) للجزء المرتفع من الدورة والجزء  والحوادث والذB أوضح
 ,QuigLey Bالمنخفض منها تكون اشد األ�ام عرضة لحوادث تخلخل في التوازن.(

1982, p4(  
 Yارة عن تموجات تحدث في مستو�ع Bشیر "أبو العال" و"حسانین" إلى أن اإل�قاع الحیو�

االرتفاع واالنخفاض ، حیث ال �ستط�ع الجسم ال�شرB  حال أجهزة الجسم المختلفة ما بین
أن �ظل �عمل ��امل طاقة أجهزته و�مستوY عال من الكفاء الفسیولوج�ة لفترات زمن�ة 
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طوSلة حیث یتغیر ذلك ما بین االرتفاع واالنخفاض في جم�ع وظائف الجسم على مدار 
ئنات الح�ة ؛ �ما أن أجهزة الح�اة ، وهذه ظاهرة بیولوج�ة طب�ع�ة تتفn فیها �افة الكا

الجسم تت�این في إ�قاعاتها ، إذ أن القلب یتغیر إ�قاعه من حیث االنق�اض واالن�سا� في 
غضون عدة ثوان ، وذلك �حتاج التنفس إلى ثوان في تعاقب الشهیn والزفیر ، وٕا�قاع 

ة إلى أكثر افرازات المعدة واألمعاء الدق�قة التي تحتاج إلى عدة ساعات ... هذا �اإلضاف
  )389،ص1997)وظ�فة من وظائف الجسم. (أبو العال وحسانین ، 400من (

�ضیف إلى ذلك "یوسف دهب" و"محمد جابر" �أن اإل�قاع الحیوB �شمل تلك التغیرات 
الحادثة في قدرات الالعب الرSاضي المختلفة  والتي تشمل �ال من الحالة البدن�ة 

رت�s �مرحلة النشا� الحیوB وتغیرات الوسs الداخلي واالنفعال�ة والعقل�ة للفرد والتي ت
  )23، ص 1995والخارجي المح�s �ه". (ذهب وجابر  وغادة، 

إن معرفة التغیرات المرت�طة �اإل�قاع الحیوB، ستساعد على تخط�s األحمال التدرSب�ة 
ة والمنافسات �ما یتوافn مع نمs اإل�قاع الحیوB لالعب ، وتحقیn أفضل استفادة للجرع

التدرSب�ة المسطرة تحت برامج التدرSب البدن�ة ، النفس�ة والعقل�ة ��فاءة عال�ة. وهذا من 
 Bاض�ة ، والذSب�ة و�ذا المنافسات الرSالعمل�ة التدر�خالل معرفة التوقیت المناسب للق�ام 
ستكون ف�ه قدرات الالعبین المختلفة في أفضل حالتها حتى یتم�نوا من إخراج أقصى 

یn أفضل مستوY رSاضي مم�ن؛ ومع قلة ال�حوث المماثلة وتضارب نتائج أداء وتحق
�عض الدراسات المنجزة في هذا المجال، تتضح لنا أهم�ة هذه الدراسة في محاولة إلبراز 
طب�عة العالقة التي تكمن بین توارSخ تحقیn أفضل الالعبین العالمیین ألحسن نتائجهم 

  فة.مع توارSخ إ�قاعاتهم الحیو�ة المختل

  األسئلة:

  من خالل عرضنا لمش�لة ال�حث نطرح التساؤالت التال�ة:  
 م) ؟100) هل تؤثر دورة اإل�قاع الحیوB البدن�ة على اإلنجاز الرSاضي لدY عدائي (1
 م) ؟100) هل تؤثر دورة اإل�قاع الحیوB النفس�ة على اإلنجاز الرSاضي لدY عدائي (2
 م) ؟100ل�ة على اإلنجاز الرSاضي لدY عدائي () هل تؤثر دورة اإل�قاع الحیوB العق3
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نسعى من خالل هذه الدراسة إلـى الكشـف عـن عالقـة اإل�قـاع الحیـوB  األهداف: -
  �اإلنجاز الرSاضي وهذا من خالل:

) معرفة تأثیر دورة اإل�قاع الحیوB البدن�ة على اإلنجاز الرSاضي لدY عدائي 1
 م)100(
2 Bعدائي  ) معرفة تأثیر دورة اإل�قاع الحیو Yاضي لدSالنفس�ة على اإلنجاز الر
 م)100(
) معرفة تأثیر دورة اإل�قاع الحیوB العقل�ة على اإلنجاز الرSاضي لدY عدائي 3
  م)100(

لإلجا�ــة علــى التســاؤالت المطروحــة أعــاله ، �قتــرح ال�احــث مجموعــة   الفرضــ�ات: -
  الفرض�ات المتمثلة ف�ما یلــي:

جاب�ة للدورة اإل�قاع�ة البدن�ة لدY العـدائین مـع أ�ـام تحقـ�قهم ) تتطابn أ�ام المرحلة اإلی1
 لألرقام الق�اس�ة.

) تتطابn أ�ام المرحلة اإلیجاب�ة للدورة اإل�قاع�ة النفس�ة لدY العدائین مع أ�ام تحق�قهم 2
 لألرقام الق�اس�ة.

أ�ام تحق�قهم  ) تتطابn أ�ام المرحلة اإلیجاب�ة للدورة اإل�قاع�ة العقل�ة لدY العدائین مع3
  لألرقام الق�اس�ة.

    المصطلحات الواردة في الMحث: -
اندرجت ضمن هذا ال�حث عدة مصطلحات تستوجب على ال�احث أن یزSل 

  الل�س عنها ، حتى یتسنى للقارw فهمها واست�عابها ، وتتمثل ف�ما یلي:
   اإل�قاع الحیو�:

ومعناها الح�اة،  Bio"" ("بیو" اإل�قاع الحیوB لفظة مر��ة من �لمتین إغرSقیتین
ومعناها التكرار الدورB)، وهو العلم الذB یدرس الدورات الحیو�ة  "Rhythm"و"رتم" 

 )265، ص1995(سعد،  .الممیزة لطب�عة جم�ع الكائنات الح�ة
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تعد نظرSة الدورات الحیو�ة أكثر التصاقا �اإل�قاع الحیوB، إذ تفترض هذه 
بثالث دورات إ�قاع�ة حیو�ة تتكرر على مدY  النظرSة إن اإلنسان خالل ح�اته �مر

الح�اة منذ یوم الم�الد. وعلى هذا األساس فإن حالة اإلنسان البدن�ة واالنفعال�ة والعقل�ة ال 
ت�قى على وتیرة واحدة طوال الوقت ولكنها تتمیز �التذبذب ما بین االرتفاع واالنخفاض. 

  ) 5، ص 1995(ذهب، وجابر، وغادة، 
یوما ، الدورة  23یف اإل�قاع الحیوB إلى الدورة البدن�ة التي تدوم بذلك �م�ن تصن

  یوما. 33یوما والدورة العقل�ة التي تدوم  28االنفعال�ة التي تدوم 
إن دورات اإل�قاع الحیوB تبدأ في یوم الم�الد والذB �مثل نقطة الصفر أو من 

� هذه الدورات ، و�عدها في نشا القمةخs الشروع، إذ ترتفع تدرSج�ًا إلى أن تصل إلى 
تعود هذه اإل�قاعات مرة ثان�ة إلى خs الشروع وتنخفض حتى تصل إلى الحد األدنى من 

، وتختلف هذه اإل�قاعات في ارتفاعاتها  القعرالنشا� عندما تصل هذه الدورة إلى 
وانخفاضاتها من شخص إلى آخر وتتكرر هذه الدورات جم�عًا ولدY جم�ع األشخاص، 

  )468-464، ص1999). (�سطو�سي ، 1في الش�ل ( و�ما موضح
  

. مراحل دورات اإل�قاع الحیوB 1الش�ل  

  

 یوم الصفر

(خط 

 الشروع)

 

الطور 
 الفعال

 

الیوم 
 الحرج

الطور 
 السلبي

 یوم الصفر

(خط 

 الشروع)

 القمة

 القعر
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  اإلنجاز الر�اضي: 

هو أفضل أنجاز یتحقn في الفعال�ة الرSاض�ة �شر� أن �سجل في منافسات 
�قاس في رسم�ة على المستوY القطرB أو اإلقل�مي أو االولمبي أو العالمي ، �ما 

م) �الزمن، وتسجل النتیجة �اسم الرSاضي الذB حقn اإلنجاز. (عبد 100فعال�ات (عدو 
  )18، ص1997الفتاح و حسانین، 

  الدراسات المشابهة: -
 الق�اس�ة واألرقام الحیو�  "اإل�قاع �عنوان): 2007دراسة "عEله سل�مان علي الحور�" (

 القوM "Zألعاب العراق�ة

رف على دورات اإل�قاع الحیوB األساس�ة (البدن�ة، النفس�ة، هدفت الدراسة إلى التع
Yفي العراق ومد Yاضیي ألعاب القوSاطها الذهن�ة) لر�خ ارتSاالرقام تسجیل بتوار 

 .الق�اس�ة
 Yأسلوب التحلیل الوصفي لألرقام الق�اس�ة على مد�خي Sاحث المنهج التار�اعتمد ال

�ا) من مسجلي األرقام الق�اس�ة في ألعاب الع 11سنة) وعلى عینة ال�حث تقدر بـ (20(
القوY �العراق ؛  �ما اعتمد ال�احث في حصوله على الب�انات الالزمة على استمارة جمع 
المعلومات الخاصة �مسجلي األرقام الق�اس�ة  سجل األرقام الق�اس�ة لالتحاد العراقي 

.Yأللعاب القو Bالمر�ز  
ل�احث ان تسجیل س�عة أرقام ق�اس�ة في فعال�ات من أهم االستنتاجات التي توصل الیها ا

م) ، قد 10000م ، 5000م ، 3000م ، 1500م ، 400م ، 300م 200م ، 100(
�ان خالل تزامن وجود دورتین من بین ثالث دورات اإل�قاع الحیوB في المرحلة اإلیجاب�ة 

وجود عالقة  ، بینما �انت دورة واحدة في المرحلة السلب�ة ؛  مما جعل ال�احث �ستنتج
 بین دورات اإل�قاع الحیوB واإلنجاز الرSاضي.  

اإل�قاع الحیو� بدورته البدن�ة  " �عنوان): 2006دراسة "حسناء ستار جMار الزهیر�" (

 والذهن�ة واالنفعال�ة وعالقته بنتیجة مMاراة العMات التنس األرضي"
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حیوB (البدن�ة ، الذهن�ة هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دورات متغیرات اإل�قاع ال
واالنفعال�ة) لالع�ات التنس األرضي ، مع التعرف على طب�عة العالقة الموجودة بین یوم 

  القمة من المرحلة الموج�ة لإل�قاع الحیوB ونتیجة الم�اراة.
استخدمت ال�احثة المنهج الوصفي العت�ارها أنه انسب منهج یتماشى مع فروض ال�حث 

�حث الع�ات المنتخب الوطني العراقي للتنس األرضي وال�الغ ، �ما تضمنت عینة ال
الع�ات) وتم اخت�ار هذه العینة وفn ال�طولة التي أق�مت بتارSخ 6عددهن (

  للمصنفات . 17/02/2004
�عد عرض ومناقشة النتائج استنتجت ال�احثة إن نتیجة الم�اراة تتأثر ��ل من الدورتین 

لدورة البدن�ة أو العقل�ة في القمة �ان اإلنجاز عال�ا. بینما البدن�ة والعقل�ة ، ف�لما �انت ا
  لم تتأثر �الدورة االنفعال�ة.
"اإل�قاع الحیو� للدورات البدن�ة واالنفعال�ة  �عنوان): 2003دراسة "آزاد حسن قادر"(

د�توراه غیر أطروحة والعقل�ة لدZ العبي الكرة الطائرة واثره في مستوZ اإلنجاز" (
    )منشورة

فت الدراسة إلى التعرف على الدورات البدن�ة واالنفعال�ة والعقل�ة لإل�قاع الحیوB لدY هد
العبي الكرة الطائرة و�ذلك للتعرف على الفروق في مستوY اإلنجاز خالل الدورات 

  البدن�ة واالنفعال�ة والعقل�ة. 
رهم ) الع�ا" تم اخت�ا12استخدم ال�احث المنهج الوصفي ، إذ بلغت عینة ال�حث (

 Bحث على أن هناك فروقا معنو�ة في اإل�قاع الحیو�قة العمد�ة. دلت نتائج الSالطر�
للدورات البدن�ة واالنفعال�ة والعقل�ة مع مستوY اإلنجاز المهارB ، و�ان هناك عالقة 

.Bاإلنجاز المهار Yمع مستو Bا� معنو�ة في اإل�قاع الحیو�ارت  
ن "تأثیر برنامج تدر�بي مقترح وفM :( jعنواORTEGA) "1990دراسة "أورتیجا""

 م"200- 100اإل�قاع الحیو� وعالقته بMعض المتغیرات الفسیولوج�ة لدZ السMاحین 

هدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق المتعلقة ب�عض المتغیرات التي تناولها ال�احث ، 
مختلف والمتمثلة في ضغs الدم ، الن�ض ، السعة الحیو�ة ، المستوY الرقمي ، بین 
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مراحل اإل�قاع الحیوB (إیجاب�ة ، سلب�ة ، حرجة) لدY أفراد عینة ال�حث. هذا �اإلضافة 
 nللالعب أثناء برمجة وتطبی Bإلى محاولة الكشف عن أهم�ة مراعاة اإل�قاع الحیو

.Yر المستوSب�ة وانع�اسه على تطوSالوحدات التدر  
حث عینة ال�حث ال�الغ عددها إنتهج ال�احث خطوات المنهج التجرSبي ، حیث قسم ال�ا

وعتین مجموعة ضا�طة ومجموعة تجرSب�ة.حیث تم تطبیn البرنامج س�احا) إلى مجم72(
�م) في 5على المجموعة الضا�طة بواقع أرfعة وحدات تدرSب�ة في األسبوع ذات معدل (

األسبوع ؛ تم مراعاة الفروق الفرد�ة لكل س�اح حسب إ�قاعه حیث یتم إعطاء مسافة 
رحلة السلب�ة لكل س�اح  ومسافة �م) في الم�5م) في المرحلة اإلیجاب�ة ، ومسافة (6(
�م) لكل س�اح في المرحلة الحرجة وfدون شدة عال�ة ؛ ودامت مدة البرنامج ثالثة 3(

  أشهر  ثم قام ال�احث �ق�اس المتغیرات.
توصلت نتائج الدراسة إلى أن أفضل األرقام لدY المجموعتین تم تسجیلها في المرحلة 

  اإلیجاب�ة تلیها السلب�ة ثم الحرجة.
): Mعنوان "عالقة اإل�قاع الحیو� MالمستوZ الرقمي GERTZ) "1983راسة "جرتز" "د

 واإلصاMات الر�اض�ة في ر�اضة السMاحة"

 Yالمستو�وعالقتها  Bهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مراحل منحنى اإل�قاع الحیو
  لطوSلة).الرقمي واإلصا�ات الرSاض�ة لدY الس�احین (للمسافات القصیرة والمتوسطة وا

قام ال�احث بإجراء دراسة مسح�ة على العبي الس�احة في االتحاد السوف�اتي ، حیث قام   
س�احا) ، ل�قوموا  218بتوزSع استمارة مخصصة على مجموعة العبین بلغ عددهم (

بتسجیل أفضل وأسوء األرقام المتحصل علیها في المسا�قات الرسم�ة �ل على حسب 
  مسافته التخصص�ة.

الدراسة إلى النتائج التال�ة وجود عالقة معنو�ة بین مراحل منحنى اإل�قاع الحیوB أسفرت   
والمستوY الرقمي في �ل من المسافات المتوسطة والطوSلة ، ولصالح المرحلة اإلیجاب�ة 
والسلب�ة ، بینما تم تسجیل أسوء األرقام في الیوم الحرج. ولم �سجل وجود أB عالقة 

  صیرة.معنو�ة في المسافات الق
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): Mعنوان "اال�قاعات الحیو�ة واالرقام Quiqueley.B" )1982دراسة "EوEلي" "

 الق�اس�ة لمساMقات المیدان والمضمار رجال"

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى مدY التزامن بین أفضل األرقام العالم�ة المسجلة 
  میدان رجال. ومستوY اإل�قاعات الحیو�ة لدY أفضل العبي مسا�قات المضمار و ال

انتهج ال�احث في معالجته لهذا الموضوع المنهج الوصفي معتمدا على النموذج الق�اسي 
لإل�قاعات الحیو�ة وسجالت االتحاد الدولي لمسا�قات المضمار والمیدان ؛ �ما شملت 

العب على المستوY الدولي ؛ فتم التوصل لنتیجة مفادها أن أفضل  700عینة ال�حث 
  ة قد تم تحق�قها في فترات إیجاب�ة لإل�قاعات الحیو�ة لدY الالعبین.األرقام الدول�

"العالقة بین مراحل منحنى اإل�قاع  �عنوان): 1979دراسة "EارuنEا" و"شاMشنEوفا" (

  م"100الحیو� وعالقتها MالمستوZ الرقمي لدZ عدائي المسافات القصیرة 

ن منحنى اإل�قاع الحیوB �ان الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على العالقة بی
  م.100�المستوY الرقمي لدY عدائي المسافات القصیرة 

اعتمدت ال�احثتان على خطوات المنهج الوصفي ، وتم اخت�ار اخت�ارSن وهما سرعة رد 
م ، حیث خضع أفراد عینة ال�حث یوم�ا لهذین االخت�ارSن 100الفعل وسرعة ر�ض 

  یوما.  75ولمدة 
خالل ذلك �ان الالعبین قد حققوا أفضل النتائج في المرحلة استنتجت ال�احثتان من 

  اإلیجاب�ة ولم تحقn نتائجهم في المرحلة الحرجة بل �ثرت اإلصا�ات فیها.
  

  منهج�ة الMحث واإلجراءات المیدان�ة:  -
  منهج الMحث: 
 ، الق�اس�ة لألرقام الوصفي التحلیل �أسلوب التارSخي المنهج ال�احث على  اعتمد

تطور الظاهرة عبر مدة زمن�ة  بدراسة �سمح �حث عن تصم�م ع�ارة هو سلوباأل وهذا
  محددة.
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  مجتمع الMحث: 
أكابر) المسجلین لألرقام الق�اس�ة -م ذ�ور100بلغ عدد العدائین في س�اق (

،  2015- 09- 14و  1964- 10- 15العالم�ة المسجلة في الفترة الممتدة من بین 
 ". IAAFالرسمي "لالتحاد�ة العالم�ة أللعاب القوY" " عداء) وهذا بناء على الموقع 301(

  عینة الMحث: 

، حیث تم اخت�ار أحسن العدائین  عمد�ة �طرSقة ال�حث عینة اخت�ار تم
عداء من جنس الذ�ور األكابر) ،  95بلغ عددها ( ،و الحاصلین على األرقام الق�اس�ة

 من المجتمع األصلي. % 31.50وfنس�ة تقدر بـ 
 ث:حدود الMح

م ذ�ور أكابر) المسجلین لألرقام 100تم إجراء الدراسة على عدائي (المجال الMشر�: 
 الق�اس�ة العالم�ة.

 شملت الدراسة العبي مختلف الدول على مستوY العالم.المجال الجغرافي: 

" في IAAFشملت الدراسة جم�ع األرقام الق�اس�ة المسجلة من طرف "المجال الزمني: 
   . 2015- 09- 14و  1964- 10- 15ین  الفترة الممتدة ب

 وسائل جمع الب�انات:

 Zسجالت االتحاد الدولي أللعاب القو"IAAF" : احث في جمعه للمعلومات�اعتمد ال
م) المسجلین لألرقام الق�اس�ة المتمثلة في (اسم الالعب ، تارSخ 100المتعلقة �عدائي (

تسجیل األرقام الق�اس�ة) وهذا من خالل الم�الد ، الدولة ، نتائج األرقام الق�اس�ة ، توارSخ 
 www.iaaf.orgالموقع الرسمي لالتحاد�ة 

،  "Natural" Biorhythms قام ال�احث �استخدام برنامجبرنامج تحلیل اال�قاع الحیو�: 
العت�اره من األسالیب الحدیثة واألكثر سهولة في تحدید المراحل اإلیجاب�ة والمراحل 

لحیوB الثالثة (البدن�ة ، النفس�ة والعقل�ة) من خالل إدخال نقطة السلب�ة لدورات اإل�قاع ا
  بدا�ة الدورات األولى المتمثلة في (تارSخ م�الد الالعب).
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   المعالجة اإلحصائ�ة:
تم االعتماد في وصف وتحلیل ، ومعرفة داللة الق�م والنتائج على ببرنامجین �ارزSن في 

 2013MICROSOFTم اآللي  هما "مجال اإلحصاء �استخدام تكنولوج�ا اإلعال

EXCEL" و"SPSS 22 ." 

 عرض النتائج: 

. حوصلة الفروق المسجلة من خالل مطا�قة النتئج الرSاض�ة مع مراحل اإل�قاع 2الجدول 
  الحیوB لمختلف الدورات (البدن�ة ، النفس�ة والعقل�ة) 

  الفرض�ة 

  (الدورة)

  مراحل اإل�قاع الحیو� 

   E²ا

  المحتسMة

 Zمستو  

  اللةالد
  المعنو�ة

  المرحلة اإلیجاب�ة

(عدد األرقام 

الق�اس�ة 

  المسجلة)

  المرحلة السلب�ة

+النقطة الحرجة 

(عدد األرقام 

  الق�اس�ة المسجلة)

  1الفرض�ة

  (الدورة البدن�ة)
  معنو�   0.05  3.80  38  57

  2الفرض�ة

  (الدورة النفس�ة) 
  معنو�   0.05  3.80  38  57

   3الفرض�ة

  (الدورة العقل�ة)
50  45  0.26  0.6  

غیر 

  معنو� 

  

  تحلیل ومناقشة الفرض�ة األولى:

، �عد تحلیل اإل�قاعات الحیو�ة  1نالحq من خالل النتائج المسجلة في الجدول 
للعدائین ف�ما یخص الدورة البدن�ة ، أن عدد األرقام الق�اس�ة المسجلة في المرحلة 

ألرقام المسجلة في المرحلة السلب�ة ) رقما ، في حین نالحq أن عدد ا57اإلیجاب�ة بلغت (
رقما ، إذ یتبین أنها نسب متفاوته ، وSتضح هذا الفرق جل�ا  38و خs الشروع قد بلغ  

) وهذه الق�مة تعتبر 3.8" ، والمقدر بـ ( ²�عد دراسة داللة الفروق �استخدام اخت�ار " �ا
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) Yالتالي ) ما یجعلنا نستنتج وجود فروق ذات داللة 0.05دالة عند مستو�إحصائ�ة ، و
تتطابj أ�ام المرحلة اإلیجاب�ة للدورة اإل�قاع�ة نؤ�د الفرض�ة التي تنص على أنه: "

  ".البدن�ة لدZ العدائین مع أ�ام تحق�قهم لألرقام الق�اس�ة
 . مطا�قة األرقام الق�اس�ة مع مراحل الدورة البد�ة2الش�ل

  

) دراسة 1979لنتائج مع نتائج دراسة �ل من "�ارfن�ا" و"شا�شن�وفا" (لقد توافقت هذه ا  
) ودراسة "ع�لة" 2006) ، دراسة "حسناء" (1990) ، دراسة "أورتیجا" (1982"�و�لي" (

) ؛ و�م�ن تفسیر هذه النتائج إلى أنه أثناء المرحلة اإلیجاب�ة لدورة اإل�قاع 2007(
ن�ة وخاصة صفة السرعة في قمة العطاء نتیجة الحیوB البدن�ة تكون قدرات الفرد البد

�عض التغیرات الفسیولوج�ة األساس�ة والمنتظمة في جسم اإلنسان تشمل �صفة أساس�ة 
 Bادة النشا� الحیوSادة في النشا� الهرموني ، �ما أن زSعمل�ات التمثیل الغذائي والز

�التالي زSادة فعال�ة للرSاضي في الطور الموجب یرافقه زSادة في نشا� الجهاز العصبي 
االنق�اضات العضل�ة مما �ساعد الجسم على تعبئة طاقاته �صورة ایجاب�ة وفعالة. (بهاء 

  )206، ص1992الدین، 
  

 المرحلة الموجبة

 المرحلة السالبة
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 تحلیل ومناقشة الفرض�ة الثان�ة:

) ف�ما یتعلn �الدورة النفس�ة 1یتضح لنا من خالل النتائج المسجلة في (الجدول
) رقما ، في حین 57في المرحلة اإلیجاب�ة قد بلغ ( أن عدد األرقام الق�اس�ة المسجلة

رقما   38نالحq أن عدد األرقام المسجلة في المرحلة السلب�ة وخs الشروع قد بلغ  
) ، وهذا 0.05) والذB وجدناه داال عند مستوY (3.8" المقدر بـ ( ²و�شیر معامل " �ا

ي تحقn الفرض�ة الثان�ة مستوY �اف لإلقرار بوجود فروق ذات داللة إحصائ�ة و�التال
"تتاطبj أ�ام المرحلة اإلیجاب�ة للدورة اإل�قاع�ة النفس�ة لدZ العدائین التي تنص على: 

  مع أ�ام تحق�قهم لألرقام الق�اس�ة".

 . مطا�قة األرقام الق�اس�ة مع مراحل الدورة النفس�ة3الش�ل

  
) 2003جة تتوافn مع نتائج دراسات �ل من "أزاد" (في هذا الس�اق نجد أن هذه النتی

) 2006) في حین لم تتوافn مع الدراسة التي قامت بها دراسة "حسناء" (2007و"ع�لة" (
 B؛ �م�ن أن نفسر هذه النتیجة إلى أنه وأثناء المرحلة اإلیجاب�ة لدورة اإل�قاع الحیو

مثل القدرات اإلبداع�ة والحب والتعاون النفس�ة ��ون الفرد فیها م�اًال إلى البهجة والتفاؤل 
واألحاس�س، و�ل أمور التنسیn المتصلة �الجهاز العصبي تكون هناك س�طرة علیها 

)Bernard, 1990, p20 s�ما أن الضغو� االنفعال�ة خاصة الداخل�ة منها ترت� ، (
لعصبي ا �الجهاز مرت�s ارت�اطا وث�قا �النشا� الفسیولوجي لجسم اإلنسان ، فاالنفعال

 المرحلة الموجبة

 المرحلة السالبة
-  
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 Bالسمبثاو Bاإل�قاع لدورة االیجاب�ة المرحلة في نشاطه یزداد الذ  Bوصوال النفس�ة الحیو 
 إفراز في زSادة �صاح�ه النشا� وهذا الدورة قمة في ��ون  عندما حاالته إلى أفضل

 السمبثاوB  العصبي الجهاز استثارة أن �ما الفرد، طاقة من یزSد األدرSنالین الذB هرمون 
Bع عادةأ  إلى تؤدSتوز Bزداد الداخل�ة األجهزة في تر�یزه �قل الدم الذSالعضالت في و 

  )Pinel, 2003, p486(. اله��ل�ة
  تحلیل ومناقشة الفرض�ة الثالثة: 

، �عد تحلیل اإل�قاعات الحیو�ة  1نالحq من خالل ما توصلنا إل�ه في الجدول 
قام الق�اس�ة المسجلة في المرحلة العقل�ة للعدائین �النس�ة للدورة العقل�ة ، أن عدد األر 

) رقما ، في حین نالحq أن عدد األرقام المسجلة في المرحلة السلب�ة 50اإلیجاب�ة بلغت (
" ،  ²) رقما ، و�عد دراسة داللة الفروق �استخدام اخت�ار " �ا45و خs الشروع قد بلغ  (

ا یجعلنا نستنتج عدم ) ، م0.6) وهذه الق�مة تعتبر دالة عند مستوY (0.26والمقدر بـ (
وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة ، و�التالي ننفي صحة الفرض�ة التي تنص على أنه: 

تتطابj أ�ام المرحلة اإلیجاب�ة للدورة اإل�قاع�ة البدن�ة لدZ العدائین مع أ�ام تحق�قهم "

  ".لألرقام الق�اس�ة
 . مطا�قة األرقام الق�اس�ة مع مراحل الدورة العقل�ة4الش�ل
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) المتعلقة �س�احي المسافات 1983تتفn هذه النتائج مع نتائج دراسة "جرتز" (
) 2006"حسناء" () ، 2003القصیرة ، في حین تتعارض مع دراسات �ل من "أزاد" (

) التي تناولت رSاضات مختلفة (تنس أرضي ، �رة الطائرة جرB 2007ودراسة "ع�لة" (
نصف طوSلة والطوSلة) و�عزو ال�احث ذلك إلى طب�عة النشا� الممارس "عدو المسافات ال

م)" التي یؤدY في ثوان معدودة وهي بذلك تعتمد �صفة أساس�ة 100المسافات القصیرة (
على القدرات البدن�ة والنفس�ة �السرعة ، هذا من جهة ومن جهة أخرY فالعداء العالمي 

عل تحت مختلف الظروف وهذا یندرج ضمن اإلعداد یتطلب إعدادا �بیرا في سرعة رد الف
.Bمتغیر اإل�قاع الحیو�التالي عدم تأثر األداء �العقلي للالعب ، و  

  

  االستنتاجات: -
یؤثر اإل�قاع الحیوB بدورت�ه البدن�ة والنفس�ة على أداء عداء المسافات القصیرة  �

 ل دورة.م) ، حیث یتم تحقیn أحسن النتائج في المرحلة اإلیجاب�ة لك100(
 م) بدورة اإل�قاع الحیوB العقل�ة.100ال یتأثر إنجاز عداء المسافات القصیرة ( �
� .Yاضة ألخرSعلى الالعبین من ر Bیختلف تأثیر دورات اإل�قاع الحیو 

  

 االقترحات: -
استخدام منحن�ات اال�قاع الحیوB في تقو�م الحاالت البدن�ة  واالنفعال�ة والعقل�ة  �

 ار�ة في المسا�قات.لالعبین عند اقرار المش
�  Bمفاه�م اال�قاع الحیو�ة البدن�ة �fشمول المناهج الدراس�ة في معاهد التر

  لالستفادة منها في التعل�م والتدرSب والتقو�م.
إجراء دراسات مشابهة تتناول عینات متخصصة �انواع معینة من االنشطة   �

 �قاع�ة الحیو�ة.الرSاض�ة،ودراسات أخرY تتناول العالقة بین مختلف الدورات اإل
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