عالقة االنجاز البدني بالهالة الجسمية واإليقاع الحيوي لبعض العبي
الكرة الطائرة
بحث وصفي
عن نادي ديالى المتقدمين لالعبي الكرة الطائرة في محافظة ديالى /العراق
أ  .م  .د نصير صفاء محمد علي
الباب االول
 -1التعريف بالبحث:
 1-1مقدمة البحث وأهميته:
إن الهدف األسمى من ممارسة التربية البدنيةة والريايةية هةو ااتسةاب القةدرا
والمهارا والخبرا والمعلوما التي من شةننها أن ططةور السةلوت وطصةقا سةما
الشخصية وطبني اإلنسةان المتةوازن مةن يةث التكةوين والجةوهر فالعقةا السةلي فةي
الجس السلي .
وطنطي المعرفة العلمية في الصدارة لتحقيق هذا الهدف السامي بوصفها وسةيلة
فعالة طرطبط ارطباط وثيق باالنجاز البدني والمهاري.
إال أن اةةا هةةذم المكاسةةك ال يمكةةن أن طحصةةا مةةال طتةةوفر لميةةة القةةدرا البدنيةةة
والمهارية وغيرها  ....الة  .ومةن هةذا المفهةوم أردنةا أن نمةيف مفةاهي لديةدة فةي
البحث العلمي لدفة عجلة الرياية إلى األمةام منهةا دورا اإليقةاع الحيةوي المة ثرة
في اإلنسان وما يعرف بهالة اإلنسان وقوام الخفية.
أما بالنسبة لإليقاع الحيوي فهو من المويوعا المة ثرة علةى الفةرد الريايةي
وغيةةةر الريايةةةي اونةةةه مةةةرطبط ارطبةةةاط وثيةةةق فةةةي الةةةدورا الحسةةةية منهةةةا الةةةدورة
االنفعاليةةةة والةةةدورة البدنيةةةة والةةةدورة الذهنيةةةة والتةةةي طةةة ثر علةةةى سةةةلوانا اليةةةومي
وانفعاالطنا ونشةاطاطنا البدنيةة والنفسةية والذهنيةة والتةي بةدورها طة ثر علةى االنجةاز
الريايي.
إن طنثير اإليقاع الحيوي في أداء األلعاب الريايةية يعتمةد علةى نةوع الرياية ة
وط ثر الدورة البدنية في نوع الرياية ومن هذم األلعاب الرياي ية الكرة الطائرة.
واان لربطنا بمفهوم هالة اإلنسةان الجسةمية أهميةة ابيةرة فةي المجةال الريايةي
اونها من المويوعا المتعلقة بالقوة الخفية لإلنسان والمقصود بها هو الطيف أو
النور المحيط بجسد الكائنا الحية سواء اإلنسانية أو غيةر اإلنسةانيةح يةث أن لكةا
فرد منا مجةال طاقةة يحةيط بجسةدم علةى شةكا إطةار بيمةاوي يسةمى بالهالةة .إن اةا
اائن ي هو مكون مةن ررا و بالتةالي مةن إلكترونةا وبروطونةا ينةتل عةن رلة
مجةةال ماناطيسةةي ومجةةال اهربةةائي فيتولةةد مجةةال يسةةمى إليكترومياناطيسةةي يكةةون
ول هذا الكائن الحي و هو مةا يسةمى بالهالةة بمفهةوم مبسةط .وهةذا المجةال مكةون
مةةن سةةبعة ألةةةوان رئيسةةية هةةةي :األ مةةر والبرطقةةةالي واألصةةفر واألزمةةةر واألزرق
والنيلي والبنفسجي.

الدالال اللونية لهالة الشخص.
األ مر يدل على "(القوة  /االنفعال  /اإلرادة)
البرطقالي يدل على (الدفء  /التفكير  /اإلبداع  /الزهو)
األصفر يدل على (النشاط الفكري  /التفاؤل /الايرة)
األزمر يدل على (الصالح /اإليمان /العواطف  /الرا ة  /الشفاء)
األزرق يدل على (الهدوء  /السكينة  /االستعداد للكآبة)
البنفسجي يدل على (األفكار الرو انية)
األسود يدل على (الكمال /رروة األزالق /الحكمة)
الزهري يدل على (الحك  /الحنان  /الرأفة)
األبيض يدل على (النقاء  /الصفاء)
الرمادي يدل على (المرض)
()1
البني ينبئ ب (عدم االستقرار  /التشتت  /التفكير المادي والسلبي)"
لذا فنن متابعة المعلوما التي نحاول الحصول عليها في هذا المجال با
مهما لداً للوقوف على ما ط طحقيقه للرياييين ومن يمنه العبي الكرة الطائرةح
ومن المروري أن يخ مة قياس رل إلى مقاييس علمية طصم وطقنن لمواابة
التطور
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مشكلة البحث:

أهةةةةة مةةةةةا فةةةةةي البحةةةةةوو هةةةةةو إيجةةةةةاد المشةةةةةكلةح والمشةةةةةكلة هةةةةةي مةةةةةن راةةةةةاء
واسةةةةةتنتالا ح وإبةةةةةداعا ح البةةةةةا وين والمشةةةةةرفينح واةةةةةان للبا ةةةةةث وقفةةةةةة فةةةةةي
مسةةةةنلة اإليقةةةةاع الحيةةةةوي بعلمةةةةه الجديةةةةد علةةةةى سةةةةا اطنا والقةةةةدي علةةةةى سةةةةا ا
الاةةةةرب وهالةةةةة اإلنسةةةةان المةةةة ثرة والتةةةةي طعكةةةةس بعةةةةض مةةةةن صةةةةفا ودوازةةةةا
الةةةنفس البشةةةرية وارطبةةةاط هةةةذين المتايةةةرين باالنجةةةاز الريايةةةيح يةةةث لةةة يتةةةوفر
لدى البا ث أي مصدر يشير إلى دراسة مشابهة للدراسة الحالية.
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أهداف البحث:

 1التعرف على العالقة ما بين اإليقاع الحيوي واالنجاز البدني.
 2التعرف على العالقة ما بين الهالة الجسمية واالنجاز البدني.
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فرييا البحث:

 -1هنات عالقة را داللة إ صائية بين اإليقاع الحيوي واالنجاز البدني.
 -2هنات عالقة را داللة إ صائية بين الهالة الجسمية واالنجاز البدني.
 -3هنات عالقة را داللة إ صائية بين الهالة الجسمية واإليقاع الحيوي.
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مجاال البحث:

 1-5-1المجال المكاني:

قاعة نادي ديالى الريايي المالقة.
()1

www.aah3.com/aura-colors.htm.(internet).

 2-5-1المجال البشري:

نادي ديالى الريايي للكرة الطائرة.

 3-5-1المجال الزماني:
2010
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الباب الواني
 -2الدراسا النظرية والمشابهة:
 1-2الدراسا النظرية:
 1-1-2مقدمة
إن دوو الليا والنهار و راا الشمس والقمر واأللرام السماوية والفصول
األربعة  ....ال طل الظواهر الطبيعية ل طكن عشوائية با إن لكا ظاهرة شكال
منتظما ومتقنا فظاهرة الليا والنهار وطعاقبها ولكا منها وزنها فالليا للرا ة
والنهار للسعي والعما ح واذال دوران األرض والشمس وطل الظواهر طحدو
بإيقاعا مقننة وموزونة ولها أهدافها ومجاال اإليقاع اويرة ومتعددة فالطبيعة
لها إيقاعاطها والحياة لها إيقاعاطها والحراة لها إيقاعاطها فاإليقاع يالزم اإلنسان
والحيوان في ياطهما اليومية ااالنتقال من الة النوم إلى اليقظة وبالعكس
وبص ورة موزونة ومستمرة فاإليقاع ازذ أبعادا لديدة عندما ارطبط بحراا اإلنسان
سواء راا طبيعية يومية أو مهارا ريايية ول يقتصر اإليقاع على الشكا
الخارلي با طعدى رل إلى عما األلهزة الوظيفية والذي يظهر على شكا إيقاعا
بايولولية مستمرة مابين االرطفاع واالنخفاض ليس على مدار اليوم فقط با هنات
إيقاعا اسبوعية وشهرية وسنوية ومتعددة السنوا "( .)1هذا من لانك اإليقاع
الحيويح أما بالنسبة لمفهوم الهالة الجسمية المتعلقة باإلنسان وقوام الخفية قد
يتبادر إلى األرهان أن اإلنسان ما هو إال اتلة وا دة مكونة من لزيئا ولكنه في
الحقيقة مكون من " قول من الطاقا االلكتروماناطيسيةح يث إن الذرا
المكونة لإلنسان ما هي إال طاقا الكتروايميائية والكتروماناطيسية النشاط ح
والجهاز المستخدم في قياس النشاط الكهربائي ألي عمو من أعماء اإلنسان هو (
 )squidوهو ازتصار ل( super conducting quantum interference
 )devicومن المعلوم أن لس اإلنسان يحتوي على ماليين الخاليا ح وعند طفتت
هذم الخاليا في لس اإلنسان يحدو إشعاع الفوطونا وهي لزيئا من أمواج
الموء ح وهي من نوع ( (ultra violetأي األشعة فوق البنفسجية وآالف
الماليين من الخاليا في لس اإلنسان طرسا هذم الفوطونا إلى دازا الجس
وزارله ح ولما اان بجس اإلنسان سوائا وهذم السوائا معلقة في زاليا من
الكريستال فإن رل يجعا لسمه يموج بالطاقة وهو محاط اما أسلفنا بمجاال
( )1بسطويسي احمد :أسس ونظريات التدريب الرياضي ،دار الفكر العربي ،القاهرة.1111 ،

الطاقة التي يمكن قياسها بنلهزة موا لهاز ( .)squidوهذا يفسر لنا ولود هالة
لجس اإلنسان"( )1وهو ما سننزذم ال قا.
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معنى اإليقاع الحيوي

Biorhythm

اا شيء في الطبيعة ولنا يحدو بصورة دوريةح فاألرض طدور ول نفسها
و ول محورها و ول الشمسح والقمر يدور ول األرض ويتعاقك الليا والنهارح
وفصول السنةح وطتنثر لمية الكائنا الحية على سطح األرض بهذم الدورا
الطبيعيةح واإلنسان اكائن ي طتنثر ياطه باإليافة إلى إن الوظائف الحيوية
والعموية لجس اإلنسان بمختلف مستوياطها طخمة لنظام معين وإيقاع طوقيتي
ثابت يقاس بالوواني والدقائق والساعا إلى طعاقك األيام واألسابية والشهور
()2
والسنوا ويطلق على هذا النظام مسمى اإليقاع الحيوي".
اإليقاع الحيوي لفض مراك من المتين إغريقيتين ( )Bioومعناها الحياة و
( )Rhythmومعناها التكرار الدوري.
واإليقاع الحيوي :هو العل الذي يدرس الدورا الحيوية المتميزة لطبيعة لمية
()3
الكائنا الحية".
اما إن المة اإليقاع الحياطي أو الحيوي طعني النظام أو الجهاز الذي يتنبن
()4
بالسلوت البشري".
وعرفه علي البي وصبري عمر "بننه رد الفعا الحيوي المتكرر الذي يظهر
لدى الكائن الحي نتيجة الم ثرا البيئية المحيطة به وينزذ الشكا التمولي الدوري
()1
المتصا".
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دورا اإليقاع الحيوي Biorhythm cycles

هنالةةة العديةةةد مةةةن الةةةدورا البيولوليةةةة فةةةي الكائنةةةا الحيةةةة بعمةةةها بسةةةيط
لةةةداً تةةةى انةةةه يمكةةةن مةةةن السةةةها إدرااةةةهح وبعمةةةها معقةةةد لةةةداً اويةةةر التفاصةةةيا
وهةةةذا قةةةد دعةةةا العلمةةةاء والبةةةا وين إلةةةى رسةةة طبيعةةةة الةةةدورا الكبيةةةرة لإلنسةةةان
وهةةةي التةةةي يطلةةةق عليهةةةا اإليقاعةةةا الحيويةةةة" .الةةةذي لعةةةا مةةةن الصةةةعوبة فهةةة
اإليقةةةاع البةةةايولولي لإلنسةةةان هةةةو طبيعةةةة طكوينةةةه المعقةةةدح فالبكتيريةةةا طتكةةةون مةةةن
زليةةةة وا ةةةدة طةةة دي اةةةا الةةةدور البةةةايولوليح ولكةةةن اإلنسةةةان يتكةةةون مةةةن عةةةدد
اويةةةر لةةةداً مةةةن الخاليةةةا المختلفةةةةح اةةةا مجموعةةةة منهةةةا يجمعهةةةا طرايةةةك مختلةةةف
مةةةن األنسةةةجة موةةةا األعصةةةاب والعمةةةال والةةةدهون والجلةةةد والعظةةةام …ح وهةةةي
التةةي طكةةون الكةةائن الحةةيح واةةا زليةةة لهةةا عةةدد مةةن اإليقاعةةا الحيويةةةح وسةةلوت
( )1المركز الدولي لاليفي جمعية اتحاد المحافظات الجورجية لتنمية القدرات الذاتية( ،انتر نت).
( )2محمد عثمان :التعلم الحركي والتدريب الرياضي ،ط ،2دار القلم ،الكويت ،1111 ،ص.232
( )3الهام إسماعيل محمد شلبي :أساسيات عامة في الصحة العامة والتربية الصحية للرياضيين ،جامعة حلوان ،القاهرة،2222 ،1111 ،
ص.182
()1
Home,Blyrbs,Biorhuthms,Copyright 1992_2000, The Association For Rationa, Thought.
P.1(internet).
( )1علي البيك ،صبري عمر :اإليقاع الحيوي واالنجاز الرياضي ،منشأة المعارف باإلسكندرية ،اإلسكندرية ،111 ،ص.22

الخليةةةة يةةة ثر بإيقةةةاع الخاليةةةا األزةةةرىح وفةةةي النهايةةةة طسةةةاه ماليةةةين مةةةن هةةةذم
()2
اإليقاعا في طشكيا اإليقاع الحيوي للفرد".
أو (االنتقاليةةةة)" .لقةةةد راةةةر اةةةا مةةةن (هةةةانز مةةةزوت وهةةةانز شةةةوني ) إن األيةةةام
االنتقاليةةةة (االنقالبيةةةة) مةةةن يةةةاة اإلنسةةةان طموةةةا  %20مةةةن ياطةةةهح فةةةي ةةةين إن
اإلنسةةةان معريةةةا لحادثةةةة بنسةةةبة  %00وللوفةةةاة بنسةةةبة  %05وطحةةةث فةةةي هةةةذم
األيةةةام المعينةةةة طايةةةرا سةةةلواية مهمةةةة لإلنسةةةان دون إن يشةةةعر بةةةذل طةةة دي إلةةةى
()3
انخفاض مستوى قابليته البدنية أو الذهنية أو ط دي إلى طعكير مزاله".
إن هةةذم الةةدورا األربةةة طةةت فةةي أربةةة فتةةرا مختلفةةة ونةةادرا مةةا طعبةةر اليةةوم
الصةةةفري أو اليةةةوم الحةةةرج فةةةي الوقةةةت نفسةةةه "إال عنةةةد الةةةوالدة واةةةا  55سةةةنة
و 06يومةةةا ولكةةةن يمكةةةن لمر لةةةة مةةةن دورة معينةةةة أن طتةةةزامن مةةةة مر لةةةة سةةةلبية
لةةةدورة أزةةةرى ولكةةةن هنةةةات نقطةةةة مهمةةةة فةةةي هةةةذا المجةةةال وهةةةي إننةةةا ال نصةةةاب
زةةةالل الفتةةةرا السةةةالبة لهةةةذم الةةةدورا الةةةوالو ولكةةةن اإلصةةةابة أو ا تمةةةال الخطةةةر
أو نقطةةةة المةةةةعف طكةةةون فةةةةي فتةةةرة االنتقةةةةال مةةةن الحالةةةةة االيجابيةةةة إلةةةةى الحالةةةةة
()1
السلبية نقطة الصفر وطسمى هذم الفترة الحرلة".
"وقةةةةد طشةةةةاء الصةةةةدف أ يانةةةةا أن طتال ةةةةق األيةةةةام الحرلةةةةة لةةةةدورطين معةةةةا أو
لةةةةوالو دورا ياطيةةةةة أي الةةةةدورة البدنيةةةةة مةةةةة الةةةةدورة العاطفيةةةةة أو مةةةةة الةةةةدورة
الفكريةةةة أو الةةةدورا الةةةوالو أو األربةةةة معةةةا فةةةي يةةةوم وا ةةةد األمةةةر الةةةذي يةةة دي
إلةةةى زلةةةق هبةةةوط ملمةةةوس فةةةي قابليةةةا اإلنسةةةان لميعهةةةاح عكةةةس رلةةة صةةةحيحح
يةةث يكةةون طةةنثير بقيةةةة األيةةام ايجابيةةا علةةى فعاليةةةا اإلنسةةان أو طكةةون فةةي أدنةةةى
()2
طقدير اقا سلبية من األيام الحرلة".
 4-1-2اإليقاع الحيوي والهرمونا
يتكون الجهاز الهرموني من الادد الصماء وهي التي طفرز الهرمونا في الدم
باشرة وهذم الهرمونا "عبارة عن مواد ايميائية لها نشاط بيولولي عال
وبالرغ من قلة طرايزها في الدم فإنها ط دي إلى اوير من التايرا البيولولية في
الجس وزاصة بالنسبة في التمويا الاذائي ولذا فان وظائف الادد الصماء طكون
()3
مس ولة عن اوير من االستجابا الوظيفية والتكيف للنشاط الريايي".
"إن اةةةةا غةةةةدة صةةةةماء متخصصةةةةة بوظيفةةةةة معينةةةةة وال طةةةةرطبط ببعمةةةةها مةةةةن
النا يةةةة التشةةةريحيةح إمةةةا إفةةةرازا هةةةذم الاةةةدد طسةةةاعد الجسةةة علةةةى القيةةةام بكويةةةر
()4
من وظائفه الهامة ونشاطه الحيوي".

()2

File//A/Biorhythms.html/2001/psychic and Spiritual Development index, crystal inks, main
p.1(internet).
( )3جاك برشن :ولد أم بنت ،مصدر سبق ذكره ،ص.33-32
( )1يعرب خيون :التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيق ،منشاة المعارف باإلسكندرية ،اإلسكندرية ،1111 ،ص.22
( )2منى عبد الستار(:عالقة اإليقاع الحيوي بمستوى االنجاز لبعض فعاليات الساحة والميدان) ،مصدر سبق ذكره ،ص.11
( )3محمد حسن عالوي ،أبو العال احمد عبد الفتاح :فسيولوجيا التدريب الرياضي ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،2222 ،ص.122
( )1منى عبد الستار( :عالقة اإليقاع الحيوي بمستوى االنجاز لبعض فعاليات الساحة والميدان) ،مصدر سبق ذكره ،ص.21

"إن إيقةةةةاع إفةةةةراز الهرمونةةةةا هةةةةو مةةةةن أهةةةة الخصةةةةائص المنظمةةةةة ألاوةةةةر
األنظمةةةةة الادديةةةةةح وهةةةةذم اإليقاعةةةةا ربمةةةةا طختلةةةةف زةةةةالل دقةةةةائق أو سةةةةاعا أو
أيةةةام أو أسةةةابية أو تةةةى زةةةالل فتةةةرة طويلةةةةح فاإليقةةةاع الحيةةةوي مةةةن ولهةةةة النظةةةر
الطبيعيةةةة هةةةو عبةةةارة عةةةن ظهةةةور دورة ناطجةةةة عةةةن ةةةدو فسةةةيولوليح وموةةةةال
()1
على رل إفراز الادد الصماء في الجس ".
"هنات إيقاعا معروفة ووايحة لكوير من وظائف الجس موا التنفس
والنبض وهنات إيقاعا مستترة موا إفراز الهرمونا المختلفة من الادد الصماء
وهذم اإليقاعا طنزذ شكا التمولا في االرطفاع واالنخفاض لمستوى افاءة
األلهزة الحيوية زالل الدورة اليومية عند العما والرا ةح وان طاير اإليقاع
الح يوي لكوير من وظائف الجس له عالقة بازتالف التوقيت على مدار اليوم ومنها
عمليا التمويا الاذائي وعما الجهاز الدوري والجهاز التنفسيح ودرلة رارة
الجس وهذم الوظائف لها عالقة مباشرة بإفراز الهرمونا ومن هذم الهرمونا
هو هرمون الادة الدرقية ( )Thyroiadوالذي يشما نوعين من الهرمونا هما :
أ  -التريودوثيرونين ()T3ح Treodothyronine
ب  -الويرواسين ()T4ح Thyroxin
فمال عن هرمون ( )TsHالمنشط أو المحفز للادة للدرقية ويفرز من الادة
النخامية وهو( )Thyroid Stimulating Hormoneأو يسمى (الويروطروبين
 )Thyrotropinإن الادة الدرقية عند اإلنسان البالغ طتكون من فصين من نسيل
()2
سمي يوصلها بالرقبةح والبروز الظاهر للرقبة يعطيها شكا الفراشة".
"ططلةةةق الاةةةدة الدرقيةةةة عنةةةد اإلنسةةةان البةةةالغ هرمةةةون الويرواسةةةين والةةةذي لةةةه
طةةةةنثير علةةةةى وظيفةةةةة الجسةةةة إن هرمةةةةون الاةةةةدة النخاميةةةةة يحفةةةةز إنتةةةةاج وإطةةةةالق
()3
هرمون الويرواسين وإرا اان الترايز واطئا يزداد إطالق الهرمون".
يسةةةتطية هرمةةةون الويرواسةةةين المسةةةاعدة علةةةى التمويةةةا الاةةةذائي للةةةدهون وزيةةةادة
جةةةة عمةةةةلة القلةةةةكح وهةةةةذا يسةةةةاعد الجسةةةة علةةةةى موالهةةةةة متطلبةةةةا النشةةةةاط
()1
الريايي عند استمرار األداء لفترة طويلة".
"يكةةةةون الويرواسةةةةين ( )T4ةةةةوالي ( )%23مةةةةن الهرمونةةةةا الفعالةةةةة فةةةةي
عمليةةةةة التمويةةةةا الاةةةةذائي التةةةةي طفرزهةةةةا الدرقيةةةةةح ويكةةةةون ثالةةةةث يةةةةود الويةةةةرونين
( )T3ةةةوالي ( )%6ولكةةةن معظةةة ( )T4يحةةةول إلةةةى ( )T3فةةةي األنسةةةجة لهةةةذا
فةةةان اليهمةةةا مهمةةةان وظيفيةةةا وطعتبةةةر وظةةةائف هةةةذين الهرمةةةونيين نوعيةةةا وا ةةةدة
ولكنهةةةا طختلةةةف فةةةي سةةةرعة وشةةةدة الفعةةةا فهرمةةةون ( )T3اشةةةد فاعليةةةة بنربعةةةة
أيةةةعاف مةةةن ( )T4ولكنةةةه يولةةةد فةةةي الةةةدم بكميةةةا اصةةةار ولوقةةةت اقصةةةر مةةةن
()1

W.B Sanoz Tietz Burtuis Carl A. Text book of Clinical Chemistry 3rd edition, 1999, p.1464
( )2منى عبد الستار( :عالقة اإليقاع الحيوي بمستوى االنجاز لبعض فعاليات الساحة والميدان) ،مصدر سبق ذكره ،ص.21،32
()3
)Berger. R.A: Applied Exercise Physiology, lea, Feiger, 1982, Philadelphia, p.64.
( )1محمد حسن عالوي ،أبو العال احمد عبد الفتاح :فسيولوجيا التدريب الرياضي ،مصدر سبق ذكره ،ص.121

( .)2(")T4ومةةةةةن المعةةةةةروف "إن هرمةةةةةون الويرواسةةةةةين يسةةةةةاعد علةةةةةى طنظةةةةةي
عمليةةةةا التمويةةةةا الاةةةةذائي وطنظةةةةي سةةةةرعة اسةةةةتهالت األواسةةةةجينح إلةةةةى لانةةةةك
()3
دورم في زيادة معدل النبض وطنشيط الدورة الدموية".
وهةةةةةذا يتفةةةةةق مةةةةةة (عبةةةةةد عبةةةةةد الةةةةةر من ومحمةةةةةد طةةةةةوني) فةةةةةي "أهميةةةةةة
هرمونةةةا الدرقيةةةة فةةةي قةةةدرطها علةةةى زيةةةادة معةةةدل اسةةةتهالت األواسةةةجين ويةةةزداد
نشةةاط الاةةدة عنةةد انخفةةاض درلةةة الحةةرارة فةةي البيئةةة وهةةذا ي اةةد دور الاةةدة فةةي
()4
التنظي الحراري عن طريق زيادة اإلنتاج الحراري الدازلي".
وهةةةةةذا مةةةةةا اطفةةةةةق عليةةةةةه أيمةةةةةا (هارولةةةةةد هةةةةةاربر) "فةةةةةي إن معظةةةةة وظةةةةةائف
الويرواسةةةةين طلةةةة التةةةةي طهةةةةت بةةةةااليض للةةةةدهون والبروطينةةةةا والكاربوهيةةةةدرا ح
واألاوةةةةةةر أهميةةةةةةة هةةةةةةو التةةةةةةنثير المولةةةةةةد للحةةةةةةرارة (طحفيةةةةةةز االسةةةةةةتهالت الكلةةةةةةي
لألواسةةةجين)ح وطقريبةةةا اةةةا نسةةةيل فةةةي الجسةةة يتعةةةرض للسةةةيطرة الهرمونيةةةة مةةةن
()5
قبا الدرقية".
"وبولةةةةود هرمةةةةون الاةةةةةدة الدرقيةةةةة والهرمةةةةةون المنشةةةةط للدرقيةةةةةة ()TSH
يمكةةن لعمليةةة التاذيةةة المرطةةدة أن طةةت ح بعبةةارة أزةةرى يةةت طنظةةي إفةةراز الهرمةةون
المنشةةةةط للدرقيةةةةة مةةةةن الفةةةةص األمةةةةامي للاةةةةدة النخاميةةةةة عةةةةن طريةةةةق مسةةةةتوى
()1
هرمون البيورواسين في الدم والعكس صحيح".
 5-1-2الهالة الجسمية )(Aura
المقصود بكلمة (الهالة) هو الطيف أو النور المحيط بجسد الكائنا الحية سواء
اإلنسانية أو غير اإلنسانيةح يث أن لكا فرد منا مجال طاقة يحيط بجسدم على
شكا إطار بيماوي يسمى هالةح أما من النا ية العلمية هي عبارة عن ربذبا
راية ماناطيسية وألزاء سيليلوزية طحيط بجس اإلنسان وهي طموا مجال طاقة
اإلنسان .أو بمعنى أدق وأويح أنه إرا اانت األشعة هي التيار الدازا على اإلنسان
من الكون فإن الهالة هي التيار الخارج بعد مرورم على مرااز الطاقة المختلفة
واما أن األشعة طكشف إمكانيا اإلنسان فان الهالة طكشف طجاربه وما يمكن القيام
به وهي طتاير سك الة الجس وطاقتهح اما أن لديها قابلية للتطور والنمو
وليست ثابتة اما طحيط باإلنسان من اا مكان و طظهر في أبعاد ثالثية والمجال
النشاطي لها يتكون من طيارا دوامية ( )vortexطتحرت في لمية الجها ح والما
بعدنا عن لس اإلنسان فإن المجاال النشيطة طصبح أقا اوافة ويتعذر رؤيتها .اما
طولد في لس اإلنسان  6مرااز للطاقةح وهي عبارة عن مرااز طجمية الطاقة دازا
لس اإلنسان وعن طريقها يت طوزية الطاقة في اا أعماء الجس الحيويةح ولهذم
( )2غايتون وهول ،ترجمة صادق الهاللي:المرجع في الفيزولوجيا الطبية ،ط ،1111 ،1ص.1131
( )3إبراهيم السكار ،عبد الرحمن عبد الحميد ،احمد سالم :موسوعة فسيولوجيا مسابقات المضمار ،مركز الكتاب للنشر ،ط ،1القاهرة،
 ،1118ص.111
( )1عبد هللا عبد الرحمن ،محمد خلف توني ،علم وظائف األعضاء الغدد الصماء والهرمونات ،دار الكتب الوطنية ،ط ،1بنغازي ،ليبيا،
 ،1118ص.12
( )1هارولد هاربرت ،ترجمة محسن حسن عداي ،فؤاد شمعون حنة :علم الفسلجة ،ط ،1ج ،2مطبعة جامعة الموصل ،بغداد،1181 ،
ص.331
( )1عزت سيد إسماعيل :علم النفس الفسيولوجي ،ط ،1وكالة المطبوعات ،الكويت ،1182 ،ص.121

المرااز ألوان معينة طويح طاقة الجس و الة الهالة المحيطة بهح وطقة هذم
المرااز على امتداد العمود الفقري وطبدأ من أسفا العمود الفقري وقاعدطه إلى أن
طصا إلى أعلى الرأس وقمته وهي مرطبطة ارطباطا اليا باألعماء والادد دازا
الجس وغالبا ما يمرض الجس عند ازتالل وايطراب مراز من مرااز الطاقة فيه
.

الباب الوالث
 –3منهل البحث وإلراءاطه الميدانية:
 1-3منهل البحث:
مةةةنهل البحةةةث هةةةو الطريةةةق العلمةةةي الةةةذي يسةةةلكه البا ةةةث فةةةي ةةةا مشةةةةكلة
بحوةةةة طهح فطبيعةةةةة المشةةةةكلة فريةةةةت علينةةةةا منهجةةةةا ً معينةةةةا ً للوصةةةةول إلةةةةى الحقيقةةةةةح
فهةةةو يعةةةد "األداة األوليةةةة لجمةةةة المعلومةةةا وفةةةرض الفةةةروض وطعيةةةين األهةةةداف
لحةةةا مشةةةكلة معينةةةة والوصةةةول إليهةةةا"( .)1وعليةةةه فقةةةد اسةةةتخدم البا ةةةث المةةةنهل
الوصةةةةةفي باسةةةةةلوب العالقةةةةةا االرطباطيةةةةةةح اونةةةةةه األاوةةةةةر مالئمةةةةةة ًمةةةةةة طبيعةةةةةة
البحةةثح وبةةةذل نةةتمكن مةةةن طحديةةةد نقةةاط القةةةوة والمةةةعف فةةي مسةةةتوى فهةةة وأداء
متطلبةةةا اللعةةةك ومةةةن ثةةة أ ةةةداو التاييةةةر مةةةن ألةةةا االرطقةةةاء بمسةةةتوى األداء مةةةن
النا ية العملية.
 2-3مجتمة البحث:
إن ازتيةةةار البا ةةةث للعينةةةة يعةةةد مةةةن المرا ةةةا المهمةةةة فةةةي البحةةةثح إر يجةةةك
أن يكةةةون االزتيةةةار ممةةةوالً للمجتمةةةة األصةةةلي طموةةةيالً صةةةادقا ً ينسةةةج مةةةة طبيعةةةة
الحالةةةة المةةةراد بحوهةةةا .فمةةةن الممكةةةن "أن يةةةدرس البا ةةةث مجتمةةةة الدراسةةةة إرا
اةةةان جةةة هةةةذا المجتمةةةة يقةةةة فةةةي ةةةدود إمكاناطةةةه وقدراطةةةه ويسةةةتطية فعةةةالً أن
ياطيةةةه الةةةه بالدراسةةةة والبحةةةث"()2ح وفةةةي يةةةوء رلةةة طةةة ازتيةةةار مجتمةةةة البحةةةث
والمتموةةةا بالعبةةةي الكةةةرة الطائةةة رة لنةةةادي ديةةةالى الريايةةةي للعةةةام  2010البةةةالغ
عةةةدده ( )12العبةةةاح بعةةةد اسةةةتبعاد الالعبةةةين البةةةالغ عةةةدده ( )2لعةةةدم التةةةزامه
باالزتبةةةةةةارا البدنيةةةةةةة واسةةةةةةتمارة االسةةةةةةتبيان وطةةةةةة ازتيةةةةةةار مجتمةةةةةةة البحةةةةةةث
بالطريقة العمدية لتحقيق هدف البحث.

لدول ()3
طوزية مجتمة البحث
الالعبين
األندية

العدد

()1وجيه محجوب؛ التحليل الحركي الفيزياوي والفسلجي للحركات الرياضية( :بغداد ،مطبعة التعليم العالي ،)1112 ،ص.83
()2عبد هللا عبد الرحمن ومحمد احمد؛ مدخل إلى مناهج البحث العلمي في التربية والعلوم اإلنسانية .ط( :2الكويت ،مكتبة الفالح للنشر
والتوزيع ،)1111 ،ص.11

1

10
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نادي ديالى الريايي
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 3-3اإللراءا (التجربة االستطالعية):
فةةي اةةا ازتبةةار يسةةعى البا ةةث إلةةى التناةةد مةةن مالئمةةة االزتبةةار للعينةةةح ورلةة
عةةن طريةةق إلةةراء طجربةةة اسةةتطالعيةح التةةي هةةي عبةةارة عةةن طجربةةة أوليةةة يقةةوم
بهةةةةا البا ةةةةث لاةةةةرض الوقةةةةوف علةةةةى السةةةةلبيا وااليجابيةةةةا التةةةةي قةةةةد طصةةةةا ك
إلةةةراء التجربةةةة الرئيسةةةةح لةةةذا فهةةةي "دراسةةةة طجريبيةةةة أوليةةةة يقةةةوم بهةةةا البا ةةةث
علةةةةةى عينةةةةةة صةةةةةايرة قبةةةةةا قيامةةةةةه ببحوةةةةةهح بهةةةةةدف ازتيةةةةةار أسةةةةةاليك البحةةةةةث
وأدواطةةةةه"()1ح فقةةةةد ألريةةةةت التجربةةةةة االسةةةةتطالعية علةةةةى عينةةةةة منتخةةةةك اليةةةةة
التربيةةةةة الريايةةةةية وعةةةةدده ( )10العبةةةةاح طةةةة ازتيةةةةاره بطريقةةةةة عمديةةةةة وقةةةةد
ألريةةةةت التجربةةةةة االسةةةةتطالعية بتةةةةاري  2010 / 2 / 10واةةةةان الاةةةةرض منهةةةةا
ما ينطي:
 -1معرفة مدى صال ية األدوا المستخدمة في العما.
 -2طحديةةةةةد الوقةةةةةةت المسةةةةةةتارق فةةةةةةي أداء االزتبةةةةةارا لمراعةةةةةةاة رلةةةةةة فةةةةةةي
التجربة الرئيسة.
 -3معرفةةة الصةةعوبا والمشةةكال التةةي مةةن المحتمةةا موالهتهةةا زةةالل ططبيةةق
االزتبارا .
 -4معرفة مدى مالئمة االزتبارا لعينة البحث.
 -5اطالع فريق العمةا المسةاعد علةى طرائةق طنفيةذ االزتبةارا وايفيةة ا تسةاب
النتائل.
 -0مقدار فه العينة لالزتبارا .
 -6طحديد الطريقة النمورلية في طنظي العما.
 4-3الوسائا اإل صائية :
()2
استخدم البا ث الوسائا اإل صائية اآلطية :
-1

الكـل
________ × 100
النسبة المئوية =
الجزء

-2

س)
الوس ط الحساب ي ( َ

مج س
________
=
ن

-3

االنحراف المعي اري ( ع ) =

2

(مج س)
ن
___________________
مج س- 2
ن1-

()1مجمع اللغة العربية؛ معجم علم النفس والتربية .ج( : 1القاهرة ،الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية ،)1181 ،ص.11
()2وديع ياسين وحسن محمد :التطبيقات اإلحصائية واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية الرياضية( :الموصل ،دار الكتب للطباعة
والنشر ،)1111 ،ص .312-112

 -4معاما Eta
 -5معاما اإلدماج

الباب الرابة
 - 4عرض النتائل وطحليلها ومناقشتها:
 1 – 4عرض النتائل وطحليلها:
لقةةد يةة هةةذا البةةاب فةةي طياطةةه عريةةا ً وطحلةةيالً ومناقشةةة للنتةةائل التةةي طةة
الحصةةةةةول عليهةةةةةا مةةةةةن ازتبةةةةةار القةةةةةوة والسةةةةةرعة وازتبةةةةةار الهالةةةةةة الجسةةةةةمية
واإليقةةةةةةةاع الحيةةةةةةةوي باسةةةةةةةتخدام معامةةةةةةةا Etaح وطقنيةةةةةةةة اإلدمةةةةةةةاج بالصةةةةةةةياة
الترليحية المقتر ة وإيجاد الدرلا المعيارية.
لدول ( )2لدول األوساط الحسابية واالنحرافا المعيارية للقياسا الريايية
بازتبار القوة والسرعة وازتبار الهالة الجسمية واإليقاع الحيوي.
المتوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط االنحراف المعياري
الحسابي

عدد العينة

القوة

31015

0.1550

10

السرعة

5.253

011532

10

البدني

01026

012252

10

االنفعالي

01500

0126626

10

الكلي

01525

012014

10

يتبين من الجدول ( )2إن المتوسط الحسابي للقوة بلغ ( )31015بينما اان
االنحراف المعياري ()0.1550ح أما بالنسبة للسرعة فقد بلغ المتوسط الحسابي
( )5.253وانحرافها المعياري بلغ ()011532ح أما بالنسبة لإليقاع البدني فقد بلغ
المتوسط الحسابي ( )01026وانحرافه المعياري بلغ ()012252ح بينما بلغ
المتوسط الحسابي لإليقاع االنفعالي ( )01500واالنحراف المعياري بلغ
()0126626ح يث بلغ المتوسط الحسابي لإليقاع الكلي ( )01525واالنحراف
المعياري بلغ (.)012014

الجدول ( )3لدول التوافق لدراسة طوزية التكرارا المال ظة ونسبها المئوية
لدراسة العالقة السببية الخاصة بعاملي متاير التشخيص (أدنى  /أعلى) نقطة عتبة
القطة للمتايرا المرلحة بالصياة المقتر ة وطرطيك الطيف السعوي لأللوان
(*)
المال ظة للهالة الجسمية.
التشخيص وطرطيك طيك األلوان يمن الجدول العريي
المتايرا
طرطيك طيف األلوان السعوي
نقطة
المرلحة
التكرارا والنسك المئوية عتبة
الكلي
بالصياة
ا مر
اصفر
ازرق
القطة
المقتر ة
عدد
1
2
1
4
يمن التشخيص %
25.0% 50.0% 25.0% 100.0%
أدنى
 100.0% 33.3% 33.3% 40.0%يمن طرطيك طيف األلوان %
من الكا %
10.0% 20.0% 10.0% 40.0%
التشخيص
عدد
0
4
2
6
يمن التشخيص %
0.0% 66.7% 33.3% 100.0%
أعلى
 0.0% 66.7% 66.7% 60.0%يمن طرطيك طيف األلوان %
من الكا %
0.0% 40.0% 20.0% 60.0%
عدد
1
6
3
10
يمن التشخيص %
10.0% 60.0% 30.0% 100.0%
الكلي
 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%يمن طرطيك طيف األلوان %
من الكا %
10.0% 60.0% 30.0% 100.0%
الجدول ( :)3لدول طرطيك طبعا التشخيص أدنى أعلى طرطيك الطيف لأللوان يمن
التصنيف (ازرقح اصفرح ا مر) إن األزرق بلغ يمن التشخيص ()2510%( )1
من الكلي الذي يبلغ نسبه ()1010%ح أما األصفر فقد اانت نسبته يمن
التشخيص ( )5010%( )2من الكليح واانت النسبة يمن التشخيص للون األ مر
( )2510%( )1هذا يمن طرطيك القيمة الدنيا ومجموعها ()4ح أما يمن طرطيك
طيف األلوان فكانت ااآلطيح أن األزرق صا على نسبة ( )3313%يمن طرطيك
طيف األلوان (أدنى)ح واللون األصفر فقد صا ()3313%ح بينما اان نسبة اللون
األ مر ()10010%ح واانت القيمة من الكلي (أدنى) للون األزرق ()1010%ح
وللون األصفر ()2010%ح أما اللون األ مر فقد صا ()1010%ح وان هذم
النتائل اانت يمن القيمة الدنياح أما القيمة العليا يمن التشخيص فقد صا اللون
األزرق فيها ( )3313%( )2من الكليح أما األصفر فقد اانت نسبته ()4
(*)فكرة وتقنية األستاذ الدكتور عبد الخالق عبد الجبار النقيب؛ كلية التقنيات الصحية الفنية(بغداد).

( )0016%من الكليح واانت النسبة للون األ مر ()010%( )0ح هذا يمن
طرطيك القيمة العليا (يمن التشخيص)ح هذا وقد اان يمن طرطيك طيف األلوان يدل
على أن األزرق صا على ( )0016%يمن القيمة العلياح ولقد اان للون األصفر
قيمة ()0016%ح بينما اان للون األ مر ()010%ح واانت القيمة من الكلي للون
األزرق ()2010%ح وللون األصفر ()4010%ح أما اللون األ مر فقد اانت
()010%ح هذا ولقد اان الكلي يمن التشخيص للون األزرق ( )3من أصا ()10
ونسبته ()0130%ح أما األصفر فقد صا على ( )0من أصا ( )10ونسبته
()0010%ح أما األ مر فقد صا على ( )1من أصا ( )10ونسبته ()0010%ح
واما مويح في الشكا ( )2إن هذم القي التي ط الحصول عليها وطصنيفها سك
الجدول قد ط الحصول عليها عن طريق استخدام معاما اإلدماج .أما بالنسبة
لأللوان فقد ط التعاما معها يمن الطول المولي للون والذي يعد انسك وسيلة
لتصنيفها.

الجدول ( :)4لدول ازتبار العالقة السببية بم شر( )Etaما بين عاملي التشخيص
(أدنى/أعلى) نقطة عتبة القطة للمتايرا المرلحة بالصياة المقتر ة وطرطيك
الطيف السعوي لأللوان المال ظة للهالة الجسمية.
طدابير اطجاهية
متايرا معالجة
Value
االسمي من
طبعا التشخيص للمتايرا المرلحة
0.408
الفاصا
Eta
طرطيك الطيف من األلوان التابعة
0.272
الزمني
شكا ( )2يبين طرطيك الطيف السعوي لأللوان (أعلى/أدنى)

4.5
4.0

4.0

3.5
3.0
2.5

color

2.0

2.0

2.0

1.5

Red
1.0

.5

Blue
upper

Count

Yellow

1.0

1.0

under

Diagnosis

 2-4مناقشة النتائل
اظهةةةةةةر لنةةةةةةا الجةةةةةةدول ( )3نتةةةةةةائل العالقةةةةةةة السةةةةةةببية للمتايةةةةةةرا المرلحةةةةةةة
(اإليقةةةةةاع الحيةةةةةوي و الهالةةةةةة الجسةةةةةمية) والتةةةةةي أظهةةةةةر عالقةةةةةة معنويةةةةةة بةةةةةين
اإليقةةةاع الحيةةةوي والهالةةةة الجسةةةمية واالنجةةةاز البةةةدني واثةةةر اإليقةةةاع الحيةةةوي علةةةى
الهالةةةةة الجسةةةةمية وعنةةةةد مال ظةةةةة هةةةةذم العوامةةةةا يتمةةةةح لنةةةةا أنهةةةةا طجتمةةةةة بةةةةين
اإلعةةةةداد النفسةةةةي واإلعةةةةداد الفسةةةةلجي لالعةةةةك علةةةةى ةةةة ًد سةةةةواءح وهةةةةي نتيجةةةةة
طبيعيةةةةة و تميةةةةةح اونهمةةةةا مةةةةن العناصةةةةر المكملةةةةة لالنجةةةةاز الريايةةةةيح إر طعمةةةةا
هةةةذم المتايةةةرا علةةةى طحقيةةةق التةةةالف واالنسةةةجام بةةةين مكونةةةا الةةةنفس البشةةةرية
الةةةى لانةةةك رلةةة فهةةةي طعةةةزز مةةةن شخصةةةية الريايةةةي فمةةةالً عةةةن طنميةةةة بعةةةض
قةةةةدرا األلهةةةةزة الوظيفيةةةةة للريايةةةةيح وعنةةةةدما نال ةةةة هةةةةاال الالعبةةةةين مةةةةن
الجةةةدول ( )3نجةةةد أن المةةةا اقتةةةرب الالعةةةك مةةةن الطةةةور االيجةةةابي لإليقةةةاع الحيةةةوي
طايةةةةر الطيةةةةف اللةةةةوني لالعةةةةك وأصةةةةبح أاوةةةةر اسةةةةتقرارا مةةةةن النا يةةةةة النفسةةةةية
فالهالةةةةة الجسةةةةمية واإليقةةةةاع الحيةةةةوي أيمةةةةا مقترنةةةةة بنةةةةوا ي الفةةةةرد النفسةةةةية.
فاالنتبةةةةةةام والترايةةةةةةز لمتايةةةةةةرا األداء والتفكيةةةةةةر السةةةةةةرية فةةةةةةي اطخةةةةةةار القةةةةةةرار
المناسةةةك للفعةةةا الحراةةةي إلةةةى لانةةةك االطةةةزان الهةةةا مةةةن شةةةننه يعةةةزز مةةةن رفةةةة
مسةةةةتوى الريايةةةةيح وعليةةةةه فةةةةنن "اإلعةةةةداد النفسةةةةي للحالةةةةة النفسةةةةية يجةةةةك أن
يتوااةةةةك ويتةةةةزامن مةةةةة الحالةةةةة التربويةةةةة وااتسةةةةاب الحالةةةةة النفسةةةةية المناسةةةةبة

يتةةةةنطى مةةةةن زةةةةالل الممارسةةةةة وبمسةةةةاعدة المةةةةدرب نفسةةةةهح يةةةةث يتطلةةةةك األمةةةةر
وعي ااما من الالعبين لطبيعة ومتطلبا اللعبة" (.)1
إن طويةةةةيح رلةةةة للريايةةةةي معنةةةةام االقتةةةةراب مةةةةن إطقةةةةان متطلبةةةةا االنجةةةةاز
البةةةةةدني والةةةةةذي يةةةةةرطبط بالدرلةةةةةة األسةةةةةاس بمعرفةةةةةة زةةةةةوا ودوازةةةةةا الةةةةةنفس
البشةةةةرية التةةةةي طموةةةةا رانةةةةا ً ثقافيةةةةا ً مهمةةةةا ً فةةةةي مجةةةةال الريايةةةةة وبقيةةةةة المجةةةةاال
األزةةةرى ونجةةةاح الريايةةةي مقتةةةرن بتنميةةةة ومعرفةةةة هةةةذم الخةةةوا اةةةي يسةةةتطية
"التالةةةك علةةةى الصةةةعوبا المختلفةةةة التةةةي طصةةةادفه وهةةةذا مةةةا يحتةةةاج إلةةةى قةةةدرة
علةةةى الةةةتحك فةةةي أفكةةةارم وانفعاالطةةةه وسةةةلواه"()2ح ورلةةة يعةةةد لةةةزءاً ال يتجةةةزأ
من عملية إعداد الريايي.
إن عمليةةةة دراسةةةة اإليقاعةةةا الحيويةةةة لالعبةةةين ومعرفةةةة هةةةاالطه وربطهةةةا
باالنجةةةاز البةةةدني مةةةن قبةةةا المةةةدرب طعةةةد انطالقةةةة لديةةةدة فةةةي مجةةةال علةةة التةةةدريك
الريايةةي الةةذي مةةن شةةننه يرفةةة مسةةتوى االنجةةاز الريايةةي وهةةي مةةرطبط أساسةةا
بمقةةةةدار النمةةةةل الفكةةةةري الالعةةةةك وبكفةةةةاءة ألهةةةةزة الجسةةةة فةةةةي طنفيةةةةذ الوالةةةةك
الحراةةةةي بشةةةةكا صةةةةحيحح فالمعرفةةةةة بةةةةالمتايرا الفسةةةةيولولية الحاصةةةةلة أثنةةةةاء
األداء يسةةةةةةةةةاعد فةةةةةةةةةي فهةةةةةةةةة األداء الخططةةةةةةةةةيح أي إن "طويةةةةةةةةةيح األسةةةةةةةةةس
الفسةةةيولولية والتةةةي لهةةةا طةةةنثير علةةةى العمةةةا العمةةةلي ومسةةةتوى األداء المرطبطةةةة
بطرائةةةق التةةةدريك المختلفةةةة يعمةةةا رلةةة علةةةى اسةةةتيعاب المةةةتعل للحراةةةة وعلةةةى
رلةةة يجةةةك أن يعةةةرف مةةةارا يحةةةدو دازليةةةا ً بجسةةةمه فسةةةيولوليا ً وفيزيائيةةةا ً أثنةةةاء
طنديتةةةه ألي راةةةة يقةةةوم بندائهةةةا"()3ح عةةةن طريةةةق يةةةبط الةةةتحك بحراةةةة ألةةةزاء
الجسةةة بشةةةكا دقيةةةق عنةةةد التخطةةةيط ألداء المهةةةارا التةةةي طتطلةةةك قةةةدرا رهنيةةةة
عاليةةةةح اونهةةةا األداة الفاعلةةةة فةةةي طنفيةةةذ الخطةةةط الدفاعيةةةة والهجوميةةةة فةةةي لعبةةةة
الكةةةةرة الطةةةةائرة المنعكسةةةةة بشةةةةكا مهةةةةارة والمقترنةةةةة بةةةةاألداء وهةةةةذا الةةةةه يعكةةةةس
راةةةةاء الالعةةةةك وقدرطةةةةه فةةةةي التصةةةةرف وفةةةةق سةةةةتراطيجية محةةةةددة .محققةةةةا ً بةةةةذل
التوافةةةةةقح فةةةةةنداء المةةةةةرب السةةةةةا ق يتطلةةةةةك مةةةةةن "الجهةةةةةاز العصةةةةةبي طحقيةةةةةق
انقبايةةةا قصةةةوى يعبةةةر عنهةةةا بةةةالقوة والسةةةرعة والتوافةةةق الحراةةةي"()4ح ورلةةة
نةةةاطل عةةةن المعلومةةةا المكتسةةةبة عبةةةر مرا ةةةا الةةةتعل والتةةةي طتةةةرل إلةةةى عمةةةا
راي.
إن الهالةةةة الجسةةةمية ليسةةةت مجةةةرد يةةةوء ولةةةون بةةةا هةةةي اتلةةةة و سةةةك نظريةةةة
العةةةال اينشةةةتاين ومعادلتةةةه الشةةةهيرة " 2E=mcيقةةةول إن للمةةةوء اتلةةةة ووزن
وامةةةا أن الطاقةةةة أيمةةةا اتلةةةة فةةةيمكن طحويةةةا الطاقةةةة إلةةةى اتلةةةة والكتلةةةة إلةةةى طاقةةةة
 ..يةةث إن الكتلةةة عنةةد مةةا نمةةربها فةةي مربةةة السةةرعة سةةتنتل مقةةدارا ابيةةرا مةةن
الطاقةةةةة مهمةةةةا اانةةةةت الكتلةةةةة صةةةةايرة وقةةةةد وطوصةةةةا العةةةةال اينشةةةةتاين إلةةةةى هةةةةذا
()1محمد صبحي حسنين؛ طرق بناء وتقنين االختبارات والمقاييس في التربية البدنية .ط( : 1القاهرة ،مطابع دار الشعب ،) 1182 ،ص
.121
()2قاسم حسن حسين؛ علم النفس الرياضي -مبادئه وتطبيقه في مجال التدريب ( :بغداد ،مطابع التعليم العالي، ) 1112 ،ص .111
()3بسطويسي احمد؛ أسس ونظريات الحركة .ط  ( :1القاهرة ،دار الفكر العربي ،)1112 ،ص .82
()1قاسم حسن حسين؛ الفسيولوجيا – مبادئها وتطبيقاتها في المجال الرياضي( :بغداد ،دار الحكمة للطباعة والنشر ،)1112 ،ص .11

()1

القةةةةانون عةةةةن طريةةةةق طفكريةةةةه فةةةةي أن اتلةةةةة الجسةةةة طةةةةزداد بزيةةةةادة سةةةةرعته"
وهةةةةذا يةةةةدفعنا إلةةةةى القةةةةول أن أصةةةةحاب الهةةةةاال الكبيةةةةرة طكةةةةون اتلةةةةته ابيةةةةرة
وطاقته ابيرة أيما.
ودزةةةول الطيةةةف السةةةعوي لأللةةةوان فةةةي هةةةذا المجةةةال يعةةةد انتقالةةةه مهمةةةة فةةةي
طةةاري الريايةةة لةةذا بةةا مهمةةا معرفةةة مةةدى ثةةنثير األلةةوان علةةى الةةنفس البشةةرية
والشةةةةكا ( )2يويةةةةح العالقةةةةة بةةةةين ألةةةةوان هالةةةةة الالعبةةةةين وارطباطهةةةةا باالنجةةةةاز
البةةدني فةةنن نسةةبة اللةةون األصةةفر يةةمن التشةةخيص قةةد صةةا علةةى أعلةةى نسةةبة
وللقيمة العليا وهذا يعتبر م شر مه بالنسبة لالنجاز البدني.

الباب الخامس
 -5االستنتالا والتوصيا :
 1-5االستنتالا :
طشةةةكا االسةةةتنتالا النتيجةةةة النهائيةةةة لمر لةةةة عةةةرض النتةةةائل وطحليلهةةةا
ومناقشتها والتي ط التوصا من زاللها إلى ما ينطي:
 -1بنةةةا ًء علةةةى نتةةةائل التحليةةةا التةةةي طوصةةةا إليهةةةا البا ةةةث فةةةنن الهالةةةة الجسةةةمية
لها ارطباط وثيق باإليقاع الحيوي امتاير طابة.
 -2طةةةنثير اإليقةةةاع الحيةةةوي علةةةى لةةةون الهالةةةة الجسةةةمية وعلةةةى اتلتهةةةا بداللةةةة
معنوية عالية.
 -3أظهةةةر نتةةةائل التحليةةةا طةةةدازالً لأللةةةوان الخاصةةةة بهةةةاال الالعبةةةين ومةةةا لهةةةا
طنثير على نفسية الالعك.
 -4هنةةةات طبةةةاين وايةةةح فةةةي انجةةةاز الالعبةةةين البةةةدني وبةةةاألزص الةةةذين طكةةةون
هاالطه ابيرة ورا لون وايح.
 -5أظهر النتائل عالقة معنوية بين اإليقاع الحيوي واالنجاز البدني.
 -0إن الهالة الجسمية ليست مجرد يوء ولون با هي اتلة وطاقة.
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التوصيا :

فةةةي يةةةوء الحقةةةائق العلميةةةة التةةةي أسةةةفر عنهةةةا نتةةةائل البحةةةثح فقةةةد طةةة
استخال التوصيا اآلطية:
 -1يوصةةةةةي البا ةةةةةث بمةةةةةرورة طةةةةةدريس مةةةةةادة اإليقةةةةةاع الحيةةةةةوي فةةةةةي اليةةةةةا
التربية الريايية واستخدامه امنهل علمي.

( )1المقال العلمي رحلة في أعماق الشمس(،انترنت).

 -2التنايةةةد علةةةى معرفةةةة اإليقةةةاع الحيةةةوي لالعبةةةين مةةةن قبةةةا المةةةدرب ومةةةن قبةةةا
الالعةةةةك نفسةةةةه ومعرفةةةةة دوراطةةةةه وويةةةةة األ مةةةةال التدريبيةةةةة علةةةةى يةةةةوء
اإليقاع الحيوي.
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