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 الملخص
ة عالقـة دورات االیقـاع هـي طبیعـ مـا :األتي السؤال عن اإلجابةتجلت مشكلة البحث في 

وبحدود علم الباحث انه لم یسبق ان تنـاول اي   القیاسیة العراقیة في العاب القوى؟باألرقامالحیوي 
ــــــــــى اغلبهــــــــــا مــــــــــابین  القیاســــــــــیة بالعــــــــــاب القــــــــــوىاألرقــــــــــامباحــــــــــث عراقــــــــــي     التــــــــــي مــــــــــضى عل

جـاءت و . امـال ان یـصل فـي هـذة الدراسـة الـى تفـسیر علمـي لهـا ، دون ان تـتحطمةسن )٣٠-١٠(
لریاضـیي العــاب  )الذهنیــة ،النفـسیة ،البدنیــة(  الحیـوياإلیقــاعدورات : أهـداف البحـث للتعــرف علـى

 ،النفـسیة ،البدنیـة( الحیـوي اإلیقـاع القیاسـیة بـدورات األرقـاممدى ارتباط تواریخ ، و القوى في العراق
 الحیـوي بـین القمـة قـاعاإلیومراحـل منحنیـات  )الـرقم القیاسـي( عالقة تاریخ یوم االنجاز، و )الذهنیة

 )الــرقم القیاســي( لتــاریخ تحقیــق االنجــاز أن حــثاالبوافتــرض . الــثالثوالقعــر وتقاطعهمــا للــدورات 
ـــدورات  ـــة ل ـــثالث الحیـــوي اإلیقـــاععالقـــة بالتقاطعـــات االیجابی ـــة( ال ـــة ،النفـــسیة، البدنی ، وأن )الذهنی

. )الذهنیـة ،النفـسیة ،البدنیـة( حیـوي الاإلیقـاعبقمـم منحنیـات تـرتبط تواریخ تـسجیل االرقـام القیاسـیة 
تكونــت مــن الریاضــیین مــسجلي االرقــام القیاســیة المعتمــدة فــي االتحــاد المركــزي  فعینــة البحــثأمــا 

  التــي توصــلهــم االســتنتاجاتومــن أ. ریاضــي )١١(العراقــي اللعــاب القــوى بطریقــة عمدیــة بلغــت 
 ،م١٥٠٠ ،م٤٠٠ ،م٢٠٠ ،م١٠٠( ترقـام قیاسـیة فـي فعالیـاأ) ٧(ان تسجیل  إلیها، الیها الباحث

 لإلیقـاعسجلت خالل تزامن وجود دورتین مـن بـین الـثالث دورات  )م١٠٠٠٠ ،م٥٠٠٠ ،م٣٠٠٠
فـــي المرحلـــة االیجابیـــة بینمـــا كانـــت دورة واحـــدة فـــي المرحلـــة  )الذهنیـــة ،النفـــسیة ،البدنیـــة(الحیـــوي 
 اإلیقــاعیــد توقیتــات دورات تعلــیم المــدربین كیفیــة تحد هــي ضــرورة هــم التوصــیاتوكانــت أ. الــسلبیة

و اعتمــاد مرشــد نفــسي فــي االتحــاد أالحیــوي الــثالث لیتــسنى لهــم معرفــة التموجــات الحاصــلة فیهــا 
، الـــشباب ،الناشـــئین(العراقـــي المركـــزي فـــي العـــاب القـــوى للقیـــام بهـــذا الواجـــب لالعبـــي المنتخبـــات 

  .ومتابعتها مع المدربین )المتقدمین
 

 

٢٠٠٧ –) ٤٥( العدد –) ١٣( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة   
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ABSTRACT 

Biorhythm And Iraqi Records In Athletics  
  

Asst. Prof. Dr. Okla Selaiman Ali Al-Hory 

 Mosul university / college of basic education 

The problem of the research was in answering the following 
question: What is the type of relationship between biorhythm cycles and 
Iraqi records in Athletics? As far as the researcher is concerned no other 
Iraq researcher tackled the Iraqi records before which haven’t been 
broken for 10-30 years. The Aims of the Study to identifying the 
biorhythm cycles (physical, psychological and cognitive) for athletic 
players in Iraq. The extent of correlation between the dates of records 
with the biorhythm cycles. The relationship between the date of 
achievement and the phases of the biorhythm between bottom and top and 
the intersection of these cycles. The research  have two hypothesis, The 
date of achievement has a strong relationship with the positive 
intersections of the three biorhythmically cycles (physical, psychological 
and cognitive). The dates of records with the tops in biorhythm curves. 
The sample of research were (11) athletes who hold the records in the 
Iraqi Athletic Federation. The Roseanne concluded that seven records in 
(100m, 200m, 400m, 1500m, 3000m, 5000m, 10000m) were held during 
two cycles out of three in the positive phase while one of them was in the 
negative phase. And he recommendeal to teach coaches how to calculate 
the dates of the biorhythm cycles and using the guidance of a sport 
psychology consultant on all international athletes. 

  

   التعریف بالبحث-١
 :المقدمة وأهمیة البحث١-١

یعـــیش اإلنـــسان فــــي تكیـــف مــــستمر بـــین البیئــــة الداخلیـــة الخاصــــة بـــه التــــي لهـــا دوراتهــــا 
البیولوجیــة الخاصــة وبــین الوســط الكــوني المحــیط بــه الــذي لــه دوراتــه الكونیــة الخاصــة مثــل اللیــل 

 الـدورات سـواء كانـت داخلیـة أو خارجیـة والنهار والدورات القمریة والدورات الموسمیة وكل من هذه
البـد أن یـوائم اإلنـسان أو الكـائن الحـي الـذي یعـیش علـى كوكـب األرض بـین إذ لهـا إیقـاع خـاص 

 .                                                                                             هذه الدورات 

 التـوازن بیعیة باختالفاتها الزمنیة لكل دورة هو الذي یخلـقأن نظام الدورات وٕایقاعاتها الط
نحن فـي أسـوأ في حین ، ففي یوم ما قد نكون في أحسن حاالتنا الجسدیة ویحقق التنوع في حیاتنا

مــع كوننــا فــي وضــع حــرج بالنــسبة لحالتنــا العاطفیــة ، أي أننــا ال نكــون فــي أســوأ . حاالتنــا الذهنیــة
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العاطفیــة عنــد یــوم معــین إال فــي اســتثناءات یمكــن أن نــستدل علیهــا لــو حاالتنــا الجــسدیة والعقلیــة و 
وعلى هذا األساس دخل اإلیقاع الحیوي في میدان . قمنا برسم المنحنیات التي تمثل هذه الدورات 

التطبیــق وفــي مجــاالت كثیــرة حتــى دخــل المجــال الریاضــي كأخــذ المتغیــرات التــي یجــب أن تأخــذ 
یب الریاضــــي ، كونــــه  شــــدید الوضــــوح فــــي التــــدریب والمنافــــسات بالحــــسبان عنــــد التخطــــیط للتــــدر 

یتعامـل الریاضـي مـع إذ  القـوى ، فـي األلعـاب الفردیـة كمـا هـو الحـال فـي ألعـاب والسیماالریاضیة 
الزمن واألداة والحواجز في محاولة الوصول إلى أسرع وأبعد وأعلى لمحاولة تسجیل الرقم القیاسي 

. االولمبیـة واالبطـوالت الدولیـة  عنـد المـشاركة  أولمدینـة أو البلـدلالشخصي أو للمؤسسة أو سواء 
وتكمــن أهمیــة الدراســة فــي الكــشف عــن العالقــة بــین اإلیقــاع الحیــوي ودوراتــه مــن جهــة واإلنجــاز 
ممثال باألرقام القیاسیة من جهة أخرى وتوظیف ذلك في التدریب ودخول السباقات واالستعداد لها 

اصـــة بعـــد أن أثبتـــت الدراســــات المـــشابهة إن أفـــضل النتـــائج تتحقـــق فــــي ، خبالتوقیتـــات المناســـبة
المرحلـــة اإلیجابیـــة أو فـــي قمـــة دورات اإلیقـــاع الحیـــوي بینمـــا كانـــت أســـوأ النتـــائج فـــي قعـــر دورات 

  )٦٤: ٨. (اإلیقاع الحیوي
 : مشكلة البحث٢-١

 أو القـــارئفـــي المنافـــسات الریاضـــیة نجـــد أحـــداثا كثیـــرة غیـــر قابلـــة للتفـــسیر لـــدى المتـــابع 
التــساؤالت حــول بعــض الظــواهر بعــض عبــة ذاتهــا ، وهنــاك للاالعــادي أو حتــى العــاملین فــي وســط 

ا تفتح آفاقا للبحث والدراسة على وفق النظریـات التـي یمكـن توظیفهـا لخدمـة اإلنجـاز الریاضـي مم
 ي اإلجابــةومنهـا نظریـة اإلیقـاع بـدوراتها المختلفـة التـي یحـاول الباحـث أن یجمـل مـشكلة دراسـته فـ

 :تيلسؤال اآل اعن
 ما هي طبیعة عالقة دورات اإلیقاع الحیوي باألرقام القیاسیة العراقیة في ألعاب القوى ؟

حــدود علــم الباحــث أنــه لــم یــسبق أن تنــاول أي باحــث عراقــي األرقــام القیاســیة بألعــاب وب
ل فــي هــذه ص أن یــ، أمــالســنة دون أن تــتحطم) ٣٠–١٠(القــوى التــي مــضى علــى أغلبهــا مــا بــین 
  .الدراسة إلى جزء من حل لهذه المشكلة

 :أهداف البحث ٣-١
لریاضـــي ) البدنیـــة، النفـــسیة، الذهنیـــة(األساســـیة  التعـــرف علـــى دورات اإلیقـــاع الحیـــوي  ١-٣-١

 .ألعاب القوى في العراق

  بــــدورات اإلیقــــاع الحیــــويةم القیاســــیارقــــتــــسجیل اال التعــــرف علــــى مــــدى ارتبــــاط تــــواریخ ٢-٣-١
 .)البد نیة، النفسیة، الذهنیة( األساسیة

مراحــل منحنیــات اإلیقــاع الحیــوي ب) الــرقم القیاســي(تــسجیل  التعــرف علــى عالقــة تــاریخ ٣-٣-١
 .الثالثبین القمة والقعر وتقاطعاتها للدورات األساسیة 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٤٦

 :فرض البحث ٤-١
 الحیـــوي عالقـــة بالتقاطعـــات االیجابیـــة لـــدورات اإلیقـــاع) الـــرقم القیاســـي(تـــسجیل  لتـــاریخ ١-٤-١

 .)البد نیة ، النفسیة ، الذهنیة (الثالثاألساسیة 

، البدنیـة (األساسـیة ترتبط تواریخ تسجیل األرقام القیاسیة بقمم منحنیات اإلیقاع الحیـوي  ٢-٤-١
 ). لنفسیة، الذهنیةا

 :مجاالت البحث ٥-١

  : المجال البشري١-٥-١
ة المعتمدة في االتحاد المركزي تكونت عینة البحث من الریاضیین مسجلي األرقام القیاسی

  . القوىابلعالالعراقي 
 :  المجال المكاني٢-٥-١
 .عاب القوى بالجادریةل ملعب كلیة التربیة الریاضیة ال– جمعت البیانات في بغداد -

  )١(رقم كما في الجدول مدن  ال سجلت األرقام القیاسیة التي اعتمدها الباحث في دراسته في-
  )١(  رقمجدول

 رقام القیاسیةمكان وتاریخ تسجیل األ یبین 

 بغداد عمان صوفیا أثینا الجزائر سیئول

١٩/٨/١٩٨٣ ٢٢/٨/١٩٧٧ ٢/٨/١٩٩٧ ٧/٧/١٩٨٧ ١٠/٩/٢٠٠٥ 

١٩٧٩ /٢٤/١١ 
١٥/٥/١٩٩٥ 
٢٧/٨/١٩٩٣ 
٦/٥/١٩٩٤ 

١٦/٦/١٩٨٥ 
١٦/١٠/١٩٩٠ 

 
  : المجال الزمني٣-٥-١ 

 .١٠/٩/٢٠٠٥  ولغایة٢٢/٨/١٩٧٧ ابتدًا من  

 : المصطلحات تحدید٦-١
 ورد هذا المصطلح بعدة تـسمیات ووجـدنا بأنهـا تـدل علـى منحـى واحـد :اإلیقاع الحیوي ١-٦-١

صد ویقـ) البـایورذم، اإلیقـاع حیاتي، اإلیقـاع الحیـوي، اإلیقـاع البـایولوجياإلیقاع ال (ووه
التموجـــات التـــي تحـــدث فـــي مـــستوى حالـــة أجهـــزة الجـــسم المختلفـــة مـــابین االرتفـــاع (بـــه 

ـــ اض بحیـــث ال یـــستطیع الجـــسم البـــشري أن یظـــل یعمـــل بكامـــل طاقـــة أجهزتـــه واالنخف
 من الكفاءة الفسیولوجیة مدة زمنیة طویلة إذ یتغیر الحال مابین االرتفاع وبمستوى عالٍ 

، وهـذه الظـاهرة البایولوجیـة مـدار حیـاة الفـردواالنخفاض في جمیع وظائف الجسم على 
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العلــم الــذي " أیــضًا بأنــه  ویعــرف). ٣٨٩: ٤ ()الحیــةطبیعیــة تتفــق فیهــا كافــة الكائنــات 
  ).١٨٥: ٥" (یدرس الدورات الحیویة الممیزة لطبیعة جمیع الكائنات الحیة 

 هــو أفــضل أنجــاز یتحقــق فــي الفعالیــة الریاضــیة عبــر تاریخهــا ویكــون :الــرقم القیاســي ٢-٦-١
فـي بطولـة على المستوى القطري أو اإلقلیمي أو االولمبي أو العالمي بشرط أن یسجل 

) الــرقم القیاســي(القــوى بــالزمن والمــسافة واالرتفــاع، ویــسجل رســمیة ویقــاس فــي ألعــاب 
  .)١٨: ٢ (خرآ اإلنجاز حتى یتجاوزه ریاضي باسم الریاضي الذي حقق

  
  :والسابقة الدراسات النظریة -٢
 : الدراسات النظریة١-٢

ــــن كلمتـــین ـــاع الحیـــوي لفـــظ مركــــــب مـ  Rhythmنـــي الحیـــاة وویع Bioغـــریقیتین إ  اإلیق
الدوري وهو نظام حیاتي یسیر علیه اإلنسان وبشكل مـستمر مثـل إیقاعـات أجهـزة ومعناها التكرار 

الجـسم العــضویة مثــل جهــاز الــدوران لــه دوره خاصــة فـي نقــل الــدم والنــساء لــدیهن دورة شــهریة كــل 
 الكـون لـه  فـي هـذاءي، وكـل شـالتكـاثر والنمـوفیما یتعلـق بع خاص بها قاإییوم وللحیوانات ) ٢٨(

اهرة المـد والجـزر فـي ، ظـ، تعاقب اللیل والنهار، حركـة القمـردوران الشمس(إیقاع ومن أمثلة ذلك 
ر هـذا اإلیقـاع بفتـرات زمنیـة منتظمـة وهـي ا، تعاقب الفصول األربعة النباتات والتزهیر وتكـر البحار

 .عملیة وراثیة ال یمكن السیطرة علیها أو التأثیر في تنظیمها

لـــشرق األدنـــى القـــدیم ذات رجـــع اكتـــشاف ظـــاهرة اإلیقـــاع الحیـــوي إلـــى اهتمـــام شـــعوب اوی
 .)٧: ١٠ (مصر وبابل بالریاضة واإلیقاع الحیوي لممارسیهامثل الولیدة الحضارات 

وعــن طریقهــا انتقلــت إلــى الحــضارة الیونانیــة ثــم جــاء اإلســالم لیؤكــد وجــود هــذه الظــاهرة 
لشمس تنبغي لهـا أن تـدرك القمـر وال اللیـل سـابق النهـار وكـل فـي ال " : الكریمویدعمها في القران 

أمـــا فـــي العـــصر الحـــدیث فیرجـــع الفـــضل فـــي اكتـــشاف . )٤٠–اآلیـــة(یـــس   ســـورة "یـــسبحونفلـــك 
هیرمـان (و) فلیـیس(ین مرمـوقین همـا الطبیـب األلمـاني ماإلیقـاع الحیـوي إلـى عـال) مثنظریة البیـور (

فـي حــین ) ١٩٠٤( عـام أول أبحاثـه عنهــا) سـفوبودا( نــشر ینـا وقـدیاألسـتاذ فـي جامعــة ف) سـفوبودا
، أما الدورة  على الدورتین الجسدیة والعاطفیةوكانت أبحاثهم تنصب) ١٩٠٦(عام ) فلییس(نشرها 

الـذي نـشر أبحاثـه عـام ) الفریـد تاشـر(العقلیة فیرجع الفـضل فـي اكتـشافها إلـى المهنـدس النمـساوي 
یــر مــن بلــدان العــالم ومنهــا نظریــة اهتمامــا واســعا فــي الكثومنــذ ذلــك التــاریخ اكتــسبت ال) ١٩٢٠(

  : وتقسم دورات اإلیقاع الحیوي إلى.)٣: ١٧ (العراق
  
  

  : وتشمل:دورات اإلیقاع الحیوي األولیة
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 ١٤٨

یومًا ولها عالقة بمتغیرات القوة البدنیة والتوافق الحركي ومقاومة ) ٢٣( ومدتها :الدورة البدنیة .١
  .المرض واأللم

زاج العاطفي یومًا ولها عالقة باالبتكار واالستقرار العقلي والم) ٢٨( ومدتها :فعالیةالدورة االن .٢
 .والحساسیة العاطفیة

ــــة .٣ یومــــًا ولهــــا عالقــــة بالقابلیــــة علــــى الــــتعلم والتفكیــــر التحلیلــــي ) ٣٣( ومــــدتها :الــــدورة العقلی
 .واالستدعاء السریع للذاكرة واتخاذ القرار والعملیات العقلیة العلیا

  :وتشمل) الدورات الثانویة( تقسیم آخر ألنواع دورات اإلیقاع الحیوي وهناك
  .یومًا ولها عالقة باإلدراك غیر الواعي والبداهة) ٣٨( ومدتها :الدورة الحدسیة .١
 .یومًا ولها عالقة باإلبداع الفني والشعري) ٤٣( ومدتها :الدورة الجمالیة .٢

ـــدورة الحـــسیة .٣ ل مـــا یتعلـــق بكفـــاءة الحـــواس واإلدراك یومـــًا ولهـــا عالقـــة بكـــ) ٤٨( ومـــدتها :ال
 .الحسي

ــة .٤ ــدورة الروحی یومــًا ولهــا عالقــة بمــشاعر العالقــات مــع اآلخــرین ومــشاعر ) ٥٣( ومــدتها :ال
 .المعتقدات

  :وتشمل) الدورات المركبة(وهناك تقسیم ثالث لدورات اإلیقاع الحیوي 
  .بدنیة وهي دورة مركبة من الدورة العقلیة والدورة ال:الدورة االتقانیة .١
 . وهي دورة مركبة من الدورة االنفعالیة والدورة العقلیة:دورة الحكمة .٢

 . وهي دورة مركبة من الدورة االنفعالیة والدورة البدنیة:الدورة العاطفیة .٣

  : الدراسات السابقة٢-٢
 )١٤ ()٢٠٠٢منــــى عبدالــــستار هاشــــم،  (ـ بالموضــــوع كانــــت لــــولعــــل أول دراســــة عراقیــــة

ــــوان  ــــ" بعن ــــة اإلیق ــــة بإنجــــاز ركــــض المــــساعالق ــــة والذهنی ــــه البدنی ــــوي بدورتی فات القــــصیرة اع الحی
 وتوصــلت إلــى أن اإلنجــاز الریاضــي یتــأثر بالــدورة البــد نیــة فكلمــا كانــت  "والمتوســطة فــي العــراق

 .الدورة البد نیة في القمة كان اإلنجاز عالیا 

اإلیقــاع الحیــوي  دینامیكیــة  "فكانــت بعنــوان )٩) (٢٠٠٣مــال جــالل ناصــر، ك(أمــا دراســة 
 وتوصــلت إلــى أن أنجــاز المالكــم یكــون فعــاال عنــدما یكــون فــي أحــد "وعالقتــه بنتــائج المالكمــین 

 . بدنیة أو االنفعالیة أو الذهنیةالقمم ال

 تــأثیر اإلیقــاع الحیــوي "فكانــت بعنــوان ) ١٢) (٢٠٠٤مكــي محمــد حمــودات، (أمــا دراســة 
-١٨(لعقلیـة لطـالب كلیـة التربیـة الریاضـیة لألعمـار على بعض المتغیرات البـد نیـة واالنفعالیـة وا

 وتوصــلت إلــى وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة لمراحــل اإلیقــاع الحیــوي فــي اختبــارات "ســنة ) ٢٢
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 ١٤٩

الحالة االنفعالیة بین یـوم المـیالد ویـوم القمـة ولمـصلحة یـوم المـیالد ولـم تظهـر فـروق معنویـة بـین 
 .باقي المراحل 

زو ألسببي لــ ع عالقة ال"فكانت بعنوان ) ٣) (٢٠٠٥،  عبد الرضاأغارید سالم(ما دراسة أ
 وتوصلت إلى "لدى العبي الرمایة ) االنفعالي، الذهني، البدني(باإلیقاع الحیوي ) الفوز والخسارة(

أن أفـضل أنجـاز لالعبـین خــالل دورات اإلیقـاع الحیـوي هــو عنـدما یكـون الالعــب فـي قمـة الحالــة 
 .دما یكون في قمة الدورة الذهنیةاالنفعالیة ، ومن ثم عن

 عالقة اإلیقـاع الحیـوي "فكانت بعنوان ) ٩: ٨) (٢٠٠٧، جبار محمودسناریا (أما دراسة 
ت إلـى أن ل وتوصـ"لناشـئات البنات  لبدورتیه البد نیة والنفسیة بمستوى األداء على جهاز المتوازي

 االیجــابي للــدورتین ثــم قمــة الــدورة أفــضل أنجــاز  یتحقــق خــالل قمــة الــدورة االنفعالیــة ثــم التقــاطع
اإلفادة من الدراسات السابقة فكانت من خـالل إطـالع الباحـث علـى الدراسـات الـسابقة أما . ةالبدنی
البدنیـة، النفـسیة، ( فكرة البحث من حیث المنهجیة العلمیة وتحدیـد دورات اإلیقـاع الحیـوي توتبلور 
ا ورغـم إن هـذه الدراسـة هـي امتـداد للدراسـات بشكل یتجاوب مـع أهـداف الدراسـة وفروضـه) العقلیة

السابقة إال أنها جاءت بأسلوب مختلف بحث في ظاهرة األرقام القیاسـیة تاریخیـًا فـي ألعـاب القـوى 
  .إلیجاد تفسیر علمي لتسجیل الرقم القیاسي في تلك المرحلة

 

 : منهج البحث وٕاجراءاته المیدانیة-٣
 :منهج البحث ١-٣

لألرقـــام القیاســـیة علـــى مـــدى لوصـــفي التـــاریخي بأســـلوب التحلیـــل ا اعتمـــد الباحـــث المـــنهج
تـصمیم بحـث یـسمح بدراسـة تطـور (، وهـذا األسـلوب هـو عبـارة عـن علـى عینـة البحـثسنة ) ٣٠(

یمـــدنا بمعلومـــات یمكـــن اســـتخدامها مباشـــرة ( كمـــا .)٩٤: ١٣ ()نیـــة محـــددة عبـــر مـــدة زمةالظـــاهر 
 .)٣٣: ٧() لتطویر العمل وتحسینه

 : البحث وعینتهمجتمع ٢-٣
  وحقیقیـاً من األمور الواجبة في البحـث العلمـي اختبـار عینـة تمثـل المجتمـع تمثـیال صـادقاً 

 عینـة البحـث مـن مجتمـع مـسجلي األرقـام القیاسـیة فـي ألعـاب القـوى اختیـاروعلى هذا األساس تـم 
ت  للرجــال والنــساء معتمــد فــي ســجاليرقــم قیاســ) ٣٩(رقــم مــن أصــل ) ١١( بلــغ ةبطریقــة عمدیــ

  نـــــــــــــــسبته  مــــــــــــــا هــــــــــــــذه العینـــــــــــــــة تاالتحــــــــــــــاد العراقـــــــــــــــي المركــــــــــــــزي بألعـــــــــــــــاب القــــــــــــــوى ومثلـــــــــــــــ
.                                                                                                          للرجال والنساءالتتابع  تيأرقام قیاسیة لركض أربعة ینمن المجتمع الكلي مستثن) %٣٠.٥٤(
  
  
  :وسائل جمع المعلومات ٣-٣
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 ١٥٠

 .  الخاصة بمسجلي األرقام القیاسیة استمارة جمع المعلومات-

 .العراقي المركزي ال لعاب القوى سجل األرقام القیاسیة لالتحاد -

 ).االنترنیت(معلومات الدولیة  استخدام شبكة ال-

وفــق البرنــامج ة لكــل فــرد مــن العینــة قاعــات الحیویــ اســتخدام الحاســبة االلكترونیــة الســتخراج اإلی-
(ist biorhthym).  

  : طریقة تحدید دورات اإلیقاع الحیوي٤-٣
قــام الباحــث بتحدیــد دورات اإلیقــاع الحیــوي كــل فــرد مــن أفــراد العینــة عــن طریــق اســتخدام 

 بعــد إدخــال المعلومــات مــن تــاریخ مــیالد كــل صــاحب رقــم (ist biorhthym)بــرامج الكمبیــوتر 
إذ تؤكـد ) مثالبیـور (ان  لإلنـسةقیاسي بالیوم والشهر والسنة بنـاء علـى نظریـة تحدیـد الـدورات الحیویـ

هذه النظریة علـى أن اإلنـسان  منـذ والدتـه تمـر حیاتـه فـي ثـالث دورات متكـررة تتعلـق أحـدى هـذه 
 الــدورة الثالثــة الــدورات بحالتــه الجــسدیة أو البــد نیــة وتتعلــق الثانیــة بحیاتــه العاطفیــة أو الحــسیة أمــا

تبــدأ و یومــا ) ٢٨(تــستمر ) الحــسیة(فهــي دورة  نــشاطه العقلــي أو الــذهني ، فمــثال الــدورة العاطفیــة 
مــن لحظــة الــوالدة مــن الــصفر ثــم تأخــذ بالتــصاعد حتــى تــصل قمتهــا فــي الیــوم الــسابع ثــم تواصــل 

بدایــة دورة  تبــدأ فــي الــصعود هاهبوطهــا حتــى تــصل إلــى القعــر فــي الیــوم الحــادي والعــشرین بعــد
جدیـــدة ونفـــس هـــذا التتـــابع نجـــده فـــي الـــدورتین العقلیـــة والجـــسدیة مـــع فـــارق وحیـــد هـــو عـــدد األیـــام 
الخاصة في كل دورة فبعد أن نحدد تاریخ المیالد الحقیقي لـشخص مـا بـالیوم والـشهر والـسنة نقـوم 

  .بعملیة الطرح الشاقولي بین تاریخ الیوم الحالي وتاریخ میالد ذلك الشخص
                                                           قمة 

                                         _ 
 



  

  


  

                    
  

  قعر                                    
 

 )الحسیة(دورة اإلیقاع الحیوي العاطفیة 
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 )البد نیة(دورة اإلیقاع الحیوي الجسدیة 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  )الذهنیة(دورة اإلیقاع الحیوي العقلیة 
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 : عرض النتائج-٤
  :عرض النتائج وتحلیلها ١-٤

 
     

  

  


 

  

  

      

                     

        

  
  

 

  

  
 
 
    
 
                
 

 
 )١(شكل رقم 

 )منحنى تسجیل األرقام القیاسیة خالل الدورات البد نیة لعینة البحث(یوضح 
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 )٢(شكل رقم 

 )منحنى تسجیل األرقام القیاسیة خالل الدورات النفسیة لعینة البحث(یوضح 
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 )٣(شكل رقم 

 )منحنى سجل األرقام القیاسیة خالل الدورات العقلیة لعینة البحث(یوضح 
 

أن تـسجیل ) البدنیـة، النفـسیة، العقلیـة(ویالحظ من خـالل عـرض منحنـى الـدورات الـثالث   
األرقام القیاسیة توزع على المرحلتین االیجابیة والسلبیة وعلى خطي الشروع الصاعد والنازل وكما 

  :یأتي
 : الدورة البدنیة-١

  .السلبیةخالل المرحلة ) ٣(أرقام قیاسیة في المرحلة االیجابیة من الدورة و) ٨( تم تسجیل -أ
.                                                                                                                                    النازلخالل خط الشروع ) ٥(الصاعد وأرقام قیاسیة خالل خط الشروع  )٦( تم تسجیل -ب
 : الدورة النفسیة-٢

المرحلـــة الـــسلبیة خــالل ) ٢(أرقــام قیاســـیة فــي المرحلـــة االیجابیـــة مــن الـــدورة و) ٧( تــم تـــسجیل -أ
 .  عند خط الشروع)٢(و

 .خالل خط الشروع النازل) ٥( قیاسیة خالل خط الشروع الصاعد وأرقام) ٦( تم تسجیل -ب

* 2 
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 : الدورة العقلیة-٣

 . السلبیةخالل المرحلة ) ٢( الدورة وأرقام قیاسیة في المرحلة االیجابیة من) ٩( تم تسجیل - أ

 . النازلخالل خط الشروع ) ٤(الصاعد ول خط الشروع أرقام قیاسیة خال) ٧( تم تسجیل -ب

 )٢(جدول رقم 
لكل دورة یوم تسجیل الرقم القیاسي ) االیجابیة أو السلبیة( المرحلة التي یمر بها الالعب یبین

 وعددها

 خط لشروع
عدد الدورات 

 السلبیة
عدد الدورات 
 االیجابیة

الدورة 
 العقلیة

الدورة 
 النفسیة

الدورة 
 البدنیة

عالیةالف  

م١٠٠ وعد ایجابیة ایجابیة سلبیة ٢ ١ -  

م٢٠٠ عدو سلبیة ایجابیة ایجابیة ٢ ١ -  

م م١٠٠ عدو ایجابیة خط الشروع ایجابیة ٢ - ١  

  م م٤٠٠عدو  ایجابیة سلبیة ایجابیة ٢ ١ -

  م٨٠٠عدو  ایجابیة خط الشروع ایجابیة ٢ - ١

  م١٥٠٠عدو  سلبیة ایجابیة ایجابیة ٢ ١ -

  م٣٠٠٠عدو  سلبیة ایجابیة ایجابیة ٢ ١ -

  م٥٠٠٠عدو  ایجابیة ایجابیة سلبیة ٢ ١ -

  م١٠٠٠٠عدو  ایجابیة سلبیة ایجابیة ٢ ١ -

 الوثب الطویل ایجابیة ایجابیة ایجابیة ٣ - -
 رمي المطرقة ایجابیة ایجابیة ایجابیة ٣ - -

   
 :مناقشة النتائج ٢-٤

ل إلیهـا الباحـث ومـن تجربتـه فـي تحدیـد مواقـع تـواریخ من خالل المـادة العلمیـة التـي توصـ
فــي األشــكال النتــائج ظهــرت تحقــق الهــدف األول للبحــث وأتــسجیل األرقــام القیاســیة لعینــة البحــث 

والـــذي یمثـــل ) ١(رقم المـــفأنـــه یعـــزو نتائجـــه فـــي الـــشكل ) ٢( رقمالمـــ ومـــن خـــالل الجـــدول الـــثالث
 إلـــى أن جمیـــع عناصـــر اللیاقـــة اع الحیـــوي البدنیـــةمنحنــى تـــسجیل األرقـــام القیاســـیة فـــي دورة اإلیقـــ

: ٥ (كفـاءة صـفات التحمـل والقـوة والتنـافسكون في أحسن حاالتهـا أي زیـادة فـي نیة لإلنسان تالبد
١٨٩( . 

وان سبب ذلك یرجع إلى إفراز الهرمونات في الجسم والذي یزداد خالل المرحلة االیجابیة 
رة البد نیة ویعود هذا التحسن إلى هرمون الثیروكسین حتى یصل إلى أعلى مستویاته في قمة الدو 
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المساعد على التمثیل الغذائي للدهون وسـرعة اسـتهالك األوكـسجین وزیـادة معـدل النـبض وتنـشیط 
 . )١٧٥: ١(الدورة الدمویة 

وبــذلك تــزداد احتمالیــة تــسجیل الــرقم القیاســي فــي هــذه المرحلــة خاصــة إذا تكاملــت معهــا 
 .بدني والفني والخططي والنفسيمستلزمات األعداد ال

ف نشاط الهرمونـات وتـنخفض الكفـاءة عأما في المرحلة السلبیة نزوال إلى قعر الدورة فیض
نیة مع انخفاض منحنى دورة اإلیقاع الحیوي البدنیة فیمیل األداء نحو الضعف وتقـل احتمالیـة البد

 .تسجیل الرقم القیاسي في هذه المرحلة

والــذي ) ٢(رقم المــي النفــسیة فــأن الباحــث یعــزو نتائجــه فــي الــشكل أمــا دورة اإلیقــاع الحیــو 
یمثــل منحنـــى تـــسجیل األرقـــام القیاســـیة للـــدورة النفــسیة إلـــى أن االنفعـــال مـــرتبط بالجهـــاز العـــصبي 
الــسمبثاوي الــذي یـــزداد نــشاطه فــي المرحلـــة االیجابیــة لـــدورة اإلیقــاع الحیــوي النفـــسیة وصــوال إلـــى 

ي قمة الدورة وهذا النشاط یصاحبه زیادة في إفراز هرمون األدرینالین أفضل حاالته عندما یكون ف
الذي یزید من طاقة الفرد، كما أن استثارة الجهاز العصبي السمبثاوي تؤدي إلى أعـادة توزیـع الـدم 

ل تركیــزه فــي األجهــزة الداخلیــة ویــزداد فــي العــضالت الهیكلیــة ومــن تــأثیرات هــذه االســتثارة قــیالــذي 
ر الكالیكــوجین الموجــود فــي الكبــد إلــى الــدم وهــذا یزیــد كمیــة الــسكر وتعزیــز الــدم أیــضا هــو تحریــ

هــذا فــضال  عــن كــون اإلنــسان فــي قمــة . )٤٨٤: ١٦(بطاقــة أضــافیة لتمویــل العــضالت الهیكلیــة 
 .)٣٦: ٦ ()بحسن المزاج والتفاؤل واإلبداع(الدورة النفسیة یتمیز 

معهــا ســي فــي هــذه المرحلــة ، خاصــة إذا تزامنــت وهــذه العوامــل مــساعدة علــى تــسجیل الــرقم القیا
أحــدى الــدورتین األخــر تــین البــد نیــة والعقلیــة وكانــت فــي مرحلتهــا االیجابیــة وهــذا مــا حــصل عنــد 

  و عــــدوباســــتثناء تــــسجیل الــــرقم القیاســــي العراقــــي فــــي جمیــــع الفعالیــــات التــــي أعتمــــدها الباحــــث 
ـــة كانـــت دورتـــین فـــي المإذ )  م٨٠٠(وعـــدو نـــساء )  م م١٠٠( رحلـــة االیجابیـــة والثالثـــة فـــي مرحل

، أمــا دورات فــي المرحلــة االیجابیــةورمــي المطرقــة إذ كانــت الــثالث الوثــب الطویــل االعتــدال فــي 
عندما یكون الریاضي في المرحلة السلبیة من الدورة فتنخفض لدیه اإلمكانیات السابقة حتى تصل 

ض التكنیــك مــصاحبا أنخفــاض قــدرة تحــدث اإلصــابات ویــنخفإذ أدنــى مــستویاتها فــي قعــر الــدورة 
وبـذلك تقـل فرصـة تـسجیل الـرقم  )١٧١: ١١(لفهم والتركیـز وازدیـاد النزعـة للخطـأ الریاضي على ا

  .القیاسي في هذه المرحلة

والـذي ) ٣(رقم المـ الباحـث یعـزو نتائجـه فـي الـشكل نأما دورة اإلیقـاع الحیـوي العقلیـة  فـأ
لــدورة العقلیــة إلــى كــون ســرعة رد الفعــل وســرعة االســتجابة یمثــل منحنــى تــسجیل األرقــام القیاســیة ل

 هـذه الحـواس علـى اسـتقبال المثیـرات وتحدیـد ةوالدقة والتوقیت لألداء مرتبط بحواس الریاضي وقدر 
االســتجابات الالزمــة لهــا مــن خــالل ســرعة أنتقــال اإلشــارات العــصبیة إلــى عــضالت تنفیــذ الواجــب 
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 ت فــي اســتجاباته تلــك بــین المــرحلتین الــسلبیة واالیجابیــةالحركــي ولــوحظ أن عقــل اإلنــسان یتفــاو 
 .)٥١: ٩ (لصالح المرحلة االیجابیةو 

التــي تــؤثر علــى الــذكاء (حتــى یــصل أفــضل حاالتــه عنــدما یكــون فــي قمــة الــدورة العقلیــة 
 .)٥١: ٩ ()لیقظة وسرعة رد الفعل والطموحوا

حركـات والـتحكم فیهـا والقـدرة علـى واتخاذ القرارات المناسبة وزیادة قابلیـة التوقـع وتـصور ال
أمــا فــي المرحلــة الــسلبیة مــن دورة اإلیقــاع الحیــوي العقلیــة فتكــون العملیــات . التركیــز واالســتیعاب

العقلیــة أبطــئ نــسبیا فــي اســتجاباتها فیتــأخر الریاضــي فــي ســرعة اتخــاذ القــرار وتــأخر االســتجابة 
  .)٥٥: ١٥ (تنخفض قدرته في التحكم بحركاتهوالتوقع لدیه و 

  

 :  االستنتاجات والتوصیات-٥
 :االستنتاجات ١-٥

 :ةتیمن خالل النتائج توصل الباحث إلى االستنتاجات اآل

،  م٣٠٠٠ م، ١٥٠٠ م، ٤٠٠ م، ٢٠٠ م، ١٠٠(أرقــام قیاســیة فــي فعالیــات ) ٧( أن تــسجیل -أ
 ن الثالث دورات لإلیقاع الحیويخالل تزامن وجود دورتین من بیجاء )  م١٠٠٠٠م،  ٥٠٠٠

ـــة فـــي حـــین فـــي المرحلـــة االیجابیـــة ) البدنیـــة، النفـــسیة، العقلیـــة( كانـــت دورة واحـــدة فـــي المرحل
 .السلبیة

سـجلت )  م٨٠٠  عدو نساء،حواجز م ١٠٠عدو ( أن تسجیل الرقمین القیاسیین في فعالیتي -ب
فــي فــي المرحلــة االیجابیــة )  البدنیــة والعقلیــة(جــود دورتــین لإلیقــاع الحیــوي همــا خــالل تــزامن و 

 .كانت الدورة النفسیة في مرحلة االعتدالحین 

 خـالل تـزامن ورمـي المطرقـة سـجلتالوثـب الطویـل  أن تسجیل الرقمین القیاسیین فـي فعـالیتي -ج
 .في المرحلة االیجابیة من اإلیقاع الحیوي) البدنیة والنفسیة والعقلیة(وجود الثالث دورات 

حـصل خـالل خـط الـشروع )  م٤٠٠ عـدو م،١٠٠وعـد(قم  القیاسي في فعالیتي  أن تسجیل الر -د
كـان خــط الـشروع صـاعد فـي الــدورتین )  م٢٠٠عـدو(فعالیـة فـي حــین الـصاعد للـثالث دورات 

 .البدنیة والنفسیة وعند القمة في الدورة العقلیة

، الوثـب الطویـل، ١٠٠٠٠عـدو،١٥٠٠عـدو(هي  أن تسجیل الرقم القیاسي في أربعة فعالیات -ھـ
فـي . ورتین وخـط شـروع نـازل لـدورة واحـدة خالل خط الشروع الصاعد لدحصل) رمي المطرقة

ورة واحــدة خــالل خــط شــروع صــاعد لــد)  م٥٠٠٠عــدو(ســجل الــرقم القیاســي فــي فعالیــة حــین 
سـجل الـرقم خـالل خطـي شـروع )  م٨٠٠عـدو(في فعالیـة في حین . وخط شروع نازل لدورتین

 .نازل وخط شروع واحد معتدل
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 خــالل وجــود ثــالث خطــوط حــصل)  م نــساء٢٠٠عــدو (قیاســي فــي فعالیــة  أن تــسجیل الــرقم ال-و
حـصل خـالل وجـود خـط شـروع )  نساءحواجز م ١٠٠عدو (في فعالیة في حین  ،شروع نازله

  .صاعد وآخر نازل وآخر معتدل
 :التوصیات٢-٥

 : من خالل النتائج واالستنتاجات خرج الباحث بالتوصیات اآلتیة 

ــــیم المــــدربین كیفیــــة ت-أ ــــثالث  تعل ــــوي ال ــــات دورات اإلیقــــاع الحی ــــد توقیت یتــــسنى لهــــم معرفــــة لحدی
التموجــات الحاصــلة فیهــا أو اعتمــاد مرشــد نفــسي فــي االتحــاد العراقــي المركــزي أللعــاب القــوى 

 .ومتابعتها مع المدربین)  شباب ، المتقدمین ،الناشئین ( بهذا الواجب لالعبي المنتخبات للقیام

االعتبـار بعـین لتدریبیة مـن ناحیـة الـشدة والحجـم والكثافـة األخـذ  یفضل عند تصمیم المناهج ا-ب
الــدورات الحیویــة لكــل العــب لغــرض اســتثمار المراحــل االیجابیــة منهــا وعنــد القمــم فــي زیــادة 

 .الحمل، وتقلیله في المراحل السلبیة وعند القعر

م فـي الـسباقات الرسـمیة  استثمار المدربین المراحل االیجابیة لدورات اإلیقاع الحیوي وعند القم-ج
فــي محاولــة لتــسجیل األرقــام القیاســیة ، وتفــادي الجهــد الزائــد فــي المراحــل الــسلبیة وعنــد القعــر 

 .لدورات اإلیقاع الحیوي لتجنب التعب واإلصابات

االهتمام الفروق الفردیة بین ریاضي یمر بعین  عند تصمیم المناهج التدریبیة للریاضیین األخذ -د
، وینطبـق ذلـك علـى مر بإیقاعات حیویة متزامنـة سـلبیاً ة متزامنة ایجابیا وآخر یبإیقاعات حیوی

  .ترشیح الریاضي لالشتراك في البطوالت والمنافسات المحلیة والدولیة
االعتبـار خـط بعـین  في حالة مرور الریاضي بدورتین سلبیة وأخرى ایجابیة أو بالعكس یؤخذ -ھـ

النتبـــاه إلـــى انخفـــاض المـــستوى فـــي حالـــة خـــط الـــشروع الـــشروع الـــصاعد واســـتثماره ایجابیـــا وا
 .النازل

جراء بحوث مشابهة على بقیة األلعاب الریاضیة الفردیـة األخـرى وخاصـة رفـع األثقـال لتمیـز إ -و
  .العراق بها واستثمار النتائج في عملیتي التدریب والمنافسات
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 ١٥٩

 :واألجنبیة المصادر العربیة
الكتــاب ، مركــز ، القــاهرة١طر،سیولوجیا مــسابقات المــضماســوعة فــ، مو إبــراهیم الــسكار وآخــرون -١

 .١٩٩٨للنشر، 
القـاهرة ، دار ،  فـسیولوجیا ومورفولوجیـا الریاضـي،أبـو العـال عبـدالفتاح ومحمـد صـبحي حـسانین -٢

 .١٩٩٧، الفكر العربي
  .٢٠٠٠االتحاد العراقي المركزي ال لعاب القوى للهواة ، الدلیل الفني ، بغداد ،  -٣
العبـي  باإلیقـاع الحیـوي لـدى) الفـوز والخـسارة(لـسببي لــا، عالقـة العـزو بد الرضـاأغارید سالم ع -٤

 . ٢٠٠٥الریاضیة للبنات، جامعة بغداد، ، كلیة التربیة  دكتوراه غیر منشورة ، اطروحةرمایةال
 .١٩٩٠ ،، بغداد، مطبعة الدیواني١سحر داود، ط) ترجمة(جاك برش، ولد أم بنت،  -٥
  . ١٩٨٩الكویت، مكتبة الفالح،  ،اهج البحث التربويرجاء محمود، مدخل إلى من -٦
علـى جهـاز نیة والنفسیة بمستوى األداء  البد، عالقة اإلیقاع الحیوي بدورتیهسناریا جبار محمود -٧

 .٢٠٠٧، الریاضیة، جامعة دیالى المتوازي للبنات، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة
بغــــداد، ، بعــــة البرهــــان، مط١لیاقــــة، طذیــــة والــــوزن وال، الــــدلیل إلــــى التغعكلــــه ســــلیمان الحــــوري -٨

٢٠٠٦ . 
منــــشأة ، اإلیقـــاع الحیــــوي واإلنجـــاز الریاضــــي، اإلســـكندریة، علـــي فهمـــي البیــــك وصـــبري عمــــر -٩

 .١٩٩٤، المعارف
دكتــوراه  ، أطروحــةالحیــوي وعالقتــه بنتــائج المالكمــین، دینامیكیــة اإلیقــاع  جــالل ناصــركمــال - ١٠

 .٢٠٠٣، یاضیة، جامعة بغدادغیر منشورة، كلیة التربیة الر 
منـشورات ، ، طـرابلس٣ في مبـادئ وأسـس البحـث االجتمـاعي، ط، مقدمةمصطفى عمر البترا - ١١

  . ١٩٩٥الجامعة المفتوحة، 
مكـــي محمـــد حمـــودات ، تـــأثیر اإلیقـــاع الحیـــوي علـــى بعـــض المتغیـــرات البـــد نیـــة واالنفعالیـــة  - ١٢

أطروحــــة دكتــــوراه غیــــر ،  ســــنة)٢٠–١٨(والعقلیــــة لطــــالب كلیــــة التربیــــة الریاضــــیة لألعمــــار 
 .٢٠٠٤، الموصل ، جامعةمنشورة، كلیة التربیة الریاضیة

فات نجـــاز ركـــض المـــساإنیـــة والذهنیـــة بقـــة اإلیقـــاع الحیـــوي بدورتیـــه البد، عالمنـــى عبدالـــستار - ١٣
منشورة، كلیة التربیة الریاضـیة، جامعـة ، أطروحة دكتوراه غیر القصیرة والمتوسطة في العراق

  . ٢٠٠٢بغداد، 
، للبنات، التربیة الریاضیة لعامة والتربیة الصحیة للریاضیین، القاهرة، الصحة االهام إسماعیل - ١٤

٢٠٠٠. 
15- James A. Fix: Biorhythms and sport performance, Zetelic, new 

skeptical inquirer, 1976. internet 2000. 
16- Pinel. J. P.: Biopsychology V.S.A University of British Columbia. 

2003.  
17- www.zaidal.com 
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