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على مدتهى األداء السهارى لسهارة ضخب الكخة  والذهخي  اليهمي تأثيخ بخنامج لإليقاع الحيهي 
 بالهجه السدطح للسزخب للسبتجئين

 أ.م.د | ندخين دمحم عبج الحسيج عاشهر
 استاذ مداعج بقدم السشاىج وطخق تجريذ اليهكي

 مقجمة ومذكلة البحث:
 التخبًه  البجنًه  و عمههم ومجهال الحًها  عامه  تمجهاا جسًه  تقهجما  عمسً ها  هي شهيج الاهالم

إذأصبح ااىتسام مشربا  إليجاد مشا ح ججيج  تسكششها مهن اسهت ال الاا هات الخياض  برف  خاص ،
ومن ىحه السشا ح نسط اإليقاع الحيهي الحي ياج من السهاضً  الحجيث  غيهخ السلله ه  لهج   ،ألبذخي 

 ين الاسمً  التامًسً  والتجريبً .مامسيشا ومجربيشا وذلك بيجف تاهيخ وتحد
يهدداد  والبايهجوالتي القخيه  السهج  ذات السشتظسه  الحيهيه  الت يهخات ىهتمهك الحيههي   اإليقهاع
 الهظائف الحيهي  لجدم تخز  حيث اإلندان والاقمي عشج البجني واانفاالي الشذاط خاليا أويقل

 ي حال أجيد   تحجث تسهجات يلخح شكل والحي ثابت وته يت ماين مدتهياتيا لشظام بكل اإلندان
)يهسهههف دىههه ، دمحم بخيقههه ، غهههاد  عبهههج الحسيهههج،  واانخفههها  اارتفهههاع مهههابين السختمفههه  الجدهههم
 (36،ص1995

كسههها أن اإلندهههان ا يبقهههل دائسههها عمهههل حالههه  واحهههج ،  يهههه يت يهههخ مهههن سهههش  إلهههل أخهههخ  ومهههن 
لت يهخ  هي حاله  جدهم اإلندهان شيخإلل آخخ ومن يهم  إلل آخخ بهل ومهن سهاع  إلهل أخهخ ، وىهحا ا

يظيخ  ي شكل إيقاعات حيهي  متبايش ..ألن اإليقاع الحيهي عبار  عن التسهجات التي تحهجث  هي 
مدته  حال  أجيد  الجدم السختمفه  مها بهين اارتفهاع واانخفها . حيهث ايدهتاً  الجدهم البذهخي 

لفتهخات زمشًه  طهيمه ، حيهث أن يظل بكامهل طا ه  أجيدتهو وبسدهته  عهال مهن الافهاي  الفدهيهلهجً  
يت يخ الحال مها بهين اارتفهاع واانخفها   هي جسًه  الهظهائف الجدهم عمهل مهجار حًها  الفهخد وىهحه 

 (2011ظاىخ  بيهلهجً  طبًعً  )مازن الذسخي، 
الحيهههي  يههه مقدههم إلههل ثههاث أنسههاط  اليهههمي أحههج أنهههاع اإليقههاع الحيهههي  وياتبههخ اإليقههاع

الشسط الحيهي الرباحي يتسيدأ خاده بالشذهاط وااسهتًقاا السبكهخ مدائي(،  –غيخ مشتظم -)صباحي
األدايالبههجني والاقمههي واانفاهالي لههج  أ خادىههحاالشسط يكهههن  ههي الفتخ الرههباحً ثم  أن  سهه  حيهث نجههج

يقل نذاطيم تجريجًام  حمهل الشرف الثاني من اليهم. وأيزايتسيدون بدخع التاًف م  الظخوف 
الججيج  ومحبهن لماسل وبحل الجيج، أما الهشسط ال يهخمشتظم يتسيدأ هخاده  الخارجً  ويكتذفهن األ اار

بدياد السهجات الشذا عمل مهجاراليهم دون التقيهج بهالشسط الرهباحي والسدهائي ويتسيهدون بااسهتًقاا 
مبكخاندبًا قًاسا بل خادالشسط الرباحي نججأن  س األدايالبجني واانفاالي  والاقمي لهجييم تاههن  هي 

لشياريهه خال الرههباح أوالسدهههاي. أمهها الهههشسط السدههائي يتسيدأ ههخاده بهههالشهم متههلخخا أو ااسهههتًقاا الفتخ ا
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متلخخا براهب  وان الشذاط البجني والاقمي واانفاالي لجييم يهدداد بالتهجريج ويرهل  سه  األداي  هي 
ً .أما اإليقهاع الفتخ  السدائً  أي  الشرف الثاني من اليهم ويفزمهن األداي والاسل  ي الفتخ السدائ

الحيهي الذيخي  يهي دورات اإليقهاع الحيههي الابًعًه  والتهي يسخبيااإلندهان تتاهابك بذهكل كبيخمه  
اإليقههههههههههههاع الحيهههههههههههههي الذههههههههههههيخي،حيث تفتههههههههههههخ  ىههههههههههههحه الشظخيهههههههههههه أن اإلندههههههههههههان يسخبههههههههههههلرب  دورات   

جورات إيقاعً حيهي تتاخرمهههههج  الحًههههها وىي الهههههجور  )البجنً ،الحىشً ،اانفاالًههههه  والحجسهههههً ( وىهههههحه الههههه
تتقههارم مهه   دور  اإليقههاع  الذههيخ  ومهه  دور  الستهسهها   ههان  حالهه  اإلندههان البجنًهه  والفدههيهلهجً  
والحىشً  والشفدهً  ا تبقهل عمهل وتيهخ  واحهج  طههال اله هت ولاشيها يتسيهد بالتحبهحم مها بهين اارتفهاع 

 الذيخ.  واانخفا  ويحجث ذلك عمل مدته  اليهم الاامل وعمل مدته  الذيخأو ما يقارم
 (2، ص2017الاامخي ، )ماىخ                                                              

اخيقههه  اإللاتخونًههه  ىهههي أحهههج األسهههالي  الحجيثههه  ندهههبًا واألكثهههخ الوياتبهههخ حدهههام اإليقهههاع الحيههههي ب
سيهل   ي التابيخ عن مها   الجورات بسامهمً  نقا  بجاي  الجورات واليهم السامههم إيجهاد اإليقهاع 

خههال إعههجاد بخنههامج ماههين يههتم مههن خالههو الحيهههي خالههو وتاتسههج عمههل أجيههد  الحدههام ا لههي مههن 
أجهههخاي الحدهههابات عهههن طخيهههك إدخهههال السامهمهههات عهههن يههههم السهههًاد الح ًقهههي والذهههيخ والدهههش  لهههحلك 
الذهخ  ثههم تسثيهل كههل دور  بًانًها أو ر سًهها ومشيها يسكههن التاهخف عمههل اإليقهاع الحيهههي الاهام لمفههخد 

 (2017)ودي  التاخيتي،   ولال دور  من مكهناتو باخيق  مبدا  وسيم  ااستخجام
وتتفك الاجيج من الجراسات حهل أىسً  اإليقاع الحيههي   هي األنذها  الخياضهً  السختمفه  وعمهل    

مدهههته  األداي السيهههار  لمخياضهههيين حيهههث تخاعهههل الفهههخوق الفخديههه  لماهههل مهههن مهههتامم واعههه  حدههه  
(، 2012) دمحم حاملج(، 2008) دعاء الجسل (، 2002) رحاب حافظلحيهي ومشيا دراس  إيقاعو ا
 (.2017) جيهان رفعت ومهجة أحسج(، 2014) حسج هللا أحسج

تاتبههخ رياضهه  اليهههكي مههن الخياضههات الجساعًهه  التههي تادهه  مسارسههييا الاثيههخ مههن الفهائههج 
ميههههار  ضههههخم الاههههخ  بالهجههههو السدههههاح  البجنًهههه  والسياريهههه  والشفدههههً  والاقمًهههه  وااجتساعًهههه .و تاتبههههخ

لمسزههههخم إحههههج  السيههههارات األساسههههً   ههههي اليهههههكي وىههههي أسههههاس الزههههخبات، ألن الاعهههه  يكهههههن 
باسههتااعتو أن يخسههل الاههخ  لسدهها   بايههج ، وإذا أتقههن الاخيقهه  الرههحًح  ألداي تمههك السيههار . ويكثههخ 

ذ، والسههجا اين وعشهج قًامههو اسهتخجام تمههك السيهار  بهاسهها  السيهاجسين لسحاولهه  إصهاب  مخمههل السشها 
 بالتسخيخات الاهيم  والستقاطا  لت ييخ اتجاه الما ، وكحلك عشج ال ًام بلداي الزخبات الحخ . 

 (257، ص 2002)دمحم إبخاهًم،                                                             
مهههن خهههال متاباهههو الباحثههه  لاعبهههات اليههههكي السبتهههجئات والسدهههجات  هههي األتحهههاد السرهههخي 

الجاماهههو احظهههت أن ىشهههاك ضهههاف وتحبهههحم  هههي مدهههتهي األداي السيهههاري لماعبهههات ، و هههج  بشهههادي
ظيههخ ىههحا أثشههاي عسميتههي التامههًم والتههجري  عمههي السيههارات السختمفهه  وخاصهه  ميههار  الزههخم ،  قههج 

http://jsbsh.journals.ekb.eg/


 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل
Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م0202يناير  (4الجدء ) 19العجد                  السجلة العلسية للتخبية البجنية وعلهم الخياضة    

 

577 

وججت ارتفاع مدتهي ا داي لجي الاعبات مخ  وانخفاضو مهخ  اخهخي ،حيهث تاتبهخ ميهار  الزهخم 
مسزخم من ضسن ميارات اليههكي التهي تحتهاج الهي تها هك عهالي لهخبط اجدائيها بالهجو السداح  ل

بازههيا بههباي حتههي نرههل الههي الذههكل الاامههل لمسيههار  واتقههان ا داي ومههن ثههم ا داي السثههالي وىههي 
من السيارات التي تمقي صاهبو  ي تامسيها باألضها و الهي التقهجم الباهلي  هل مدهته  ا داي وذلهك 

حول مههن  بههل السامسههين والسههجربين، كههحلك ا تقههار طخيقههو التههجريذ الستباههو الههي مقارنهه  بههالسجيهد السبهه
عشرهههخ التذههههيك وااثهههاره والجا عًهههو لاعبهههات، و هههج تهصهههمت الباحثههه  الهههي ىهههحه الشتهههائج مهههن خهههال 
ماحظو الاعبات بهاساو باا   الساحظو السابقه  عمهيين وذلهك باألسهتاان  بسدهاعجه ثاثه  مهن 

، وباههخح سههمال مفتهههح عههن أسههبام أنخفهها  مدههتهي ا داي ليههحه السيههار ، أعزههاي ىي هه  التههجريذ 
وتهصمت الي أن الاخيقو الستبا   ي تامًم ميار  ضخم الاهخ  بالهجهو السدهاح لمسزهخم اتدهاعج 
عمهي تحدههين وتاهههيخ مدههتهي ا داي السيههاري لهجي الاعبههات السبتههجئات، وكههحلك ا تخاعههي الفههخوق 

عج عمههههي تقههههجيم الحمهههههل الججيههههجه والسبتاههههخ  لترههههحًح أخاههههاي ا داي الفخديهههه  بيههههشين، وايزهههها اتدهههها
 وتاهيخ السيار  بذكل جيج  مسا  ج يمثخ بذكل سمبي عمي مدتهي ا داي السياري .

ومن ىحا السشامك كان ىحا دا اا لمباحث  استخجام اايقاع الحيهي كسحاولو لمتاخف اايقهاع 
الخاههههات الفشًههه  لسيهههار  الزهههخم بالهجهههو السدهههاح السشاسههه  لمسبتهههجئات والهههح  يدهههاىم  هههي تامهههًم 

لمسزخم برهر  مبدا  لجاميا اكثخ سهيهل  ووضههح ، وايزها اسهتخجام وسهائل تامًسًه  مرهاحب  
لمذهههخح الهههها ي ألجهههداي السيهههار  وذلهههك اسهههتًاام السخاحهههل الفشًههه  ليههها ومهههن ثهههم آدائيههها برههههر  جيهههج  

جخيبل يتم من خالو تامًم ىهحه السيهار  بذهكل وىحا ما دعا الباحث  إلل التفايخ  ل بحث تومتقشو. 
ججيههج ومتاهههر ومذهههق ويقترههج  ههل اله ههت والجيههج، ويحقههك األىههجاف باسههتخجام اايقههاع الحيهههي 
بااضهها و الههي عههجم وجهههد دراسههات سههابق   ههي حههجود عمههم الباحثهه  تيههجف الههل دراسههو أنسههاط األيقههاع 

زهههخم  هههي رياضههه  اليههههكي وامكانًههه  الحيههههي لمسبهههجئين لسيهههار  ضهههخم الاهههخ  بالهجهههو السدهههاح لمس
اسهههت اليا عهههن طخيهههك بخمجهههو او هههات تامهههًسيم بذهههكل يتشاسههه  مههه  أنسهههاطيم الحيهيههه . كهههحلك  مههه  

الذيخي ( وربايها بالجانه  السيهاري مسها  -الجراسات التي تشاولت أنساط األيقاع الحيهي ) اليهمي 
حيهي اليهمي والذهيخي عمهل مدهته  " تلثيخ بخنامج لإليقاع الدعي الباحث  الل تشاول ىحه الجراس  

 .األداي السيار  لسيار  ضخم الاخ  بالهجو السداح لمسزخم لمسبتجئين"
 مرطلحات البحث اإلجخائية:

"ىههه أحهج أنسههاط اإليقهاع الحيهههي الهحي يتسيههد بهو كههل مبتهج   ههي اليهههكي  اإليقلاع الحيللهي اليللهمي:
ر  أوستيخج يسكن تحجيج نهع إيقاعو مدائي( ومن خال إجابتو عمل استسا–غيخ مشتظم –)صباحي
 اليهمي ".

" ىهأحههههههههجأنساط اإليقههههههههاع الحيهههههههههي التههههههههي تحههههههههجث ت يههههههههخات  ههههههههي  :اإليقللللللللاع الحيللللللللهي الذللللللللهخي 
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الحال البجنً واانفاالً والاقمً لمسبتههههج   ههههي اليهههههكي والتههههي تههههختبط بسخحم الشذههههاط الحيهههههي  يههههي ا 
م مهابين اارتفهاع واانخفها  ويحهجث ذلهك تدتسخ عمهل وتيخ واحهج طهال اله هت ولاشياتتسيدبالتحبهح

عمهههههل مدهههههته  اليههههههم الاامهههههل وعمهههههل مدهههههته  الذهههههيخأومايقارم الذهههههيخ ويسكهههههن قًاسهههههيا بالاخيقههههه  
 اإللاتخونً ."

 أهجاف البحث:
 يهجف هحا البحث إلى :

 سش  عيش  البحث.12: 10تحجيج اإليقاع الحيهي لمسخحم  الدشً  من  .1
مدههائي( -غيههخ مشههتظم  –و قهها  لإليقههاع الحيهههي ا ليهمي)صههباحي بشههاي وتقشههين بخنههامج تامًسههي .2

السههههشخفي(  ههههي ميههههار  ضههههخم الاههههخ  بالهجههههو السدههههاح  –واإليقههههاع الحيهههههي الذههههيخي )مختفهههه  
 سش  عيش  البحث. 12: 10لمسزخم لمسخحم  الدشً  من 

ه  التاههخف عمههل  االًهه  البخنههامج التامًسههي و قهها  لإليقههاع الحيهههي اليهههمي والذههيخي عمههل مدههت .3
 األداي السيار  لسيار  ضخم الاخ  بالهجو السداح لمسزخم لمسجسهعات التجخيبً .

دراس  مقارن  بين نتائج اإليقاع الحيهي اليهمي واإليقاع الذهيخي عمهل مدهته  األداي السيهار   .4
 لسيار  ضخم الاخ  بالهجو السداح السزخم لمسجسهعات التجخيبً .

 فخوض البحث:
بين ال ًاسات القبمً  والباجي  لمسجسهعتين التجهخيبيتين ذات اإليقهاع  تهجج  خوق دال  إحرائًا .1

الحيهههي اليهههمي واإليقههاع الحيههه  الذههيخي لسدههته  األداي السيههار  لسيههار  ضههخم الاههخ  بالهجههو 
 السداح لمسزخم لرالح ال ًاس الباجي.

هعههه  تهجهههج  هههخوق دالههه  إحرهههائًا  بهههين متهسهههاات درجهههات ال ًهههاس الباهههجي لمسبتهههجئات بالسجس .2
التجخيبً  ذات اإليقاع الحيهي اليهمي والسجسهع  التجخيبً  ذوات اإليقاع الحيهي الذهيخي  هي 

 مدته  األداي السيار  لسيار  ضخم الاخ  بالهجو السداح لمسزخم. 
تهجهج  هخوق داله  إحرهائً ا بهين درجهات السبتهجئات بالسجسهعه  التجخيبًه  ذوات اإليقهاع اليههمي  .3

ههها لهههشسط اإليقهههاع )صههه مدهههائي( عمهههل مدهههته  األداي السيهههار  لسيهههار  –غيهههخ مشهههتظم  –باحيتبا 
 ضخم الاخ  بالهجو السداح لمسزخم."

 إجخاءات البحث:
 أوال: مشهج البحث  

تم استخجام السشيج التجخيبي باستخجام الترسًم التجخيبهي الهحي ياتسهج عمهل ال ًهاس القبمهي 
 الباجي لسجسهعتين تجخيبيتين لسائستو لابًا  البحث.

 

http://jsbsh.journals.ekb.eg/


 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل
Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م0202يناير  (4الجدء ) 19العجد                  السجلة العلسية للتخبية البجنية وعلهم الخياضة    

 

576 

 انيا: مجتسع البحث:ث
تههم اختًههار مجتسهه  البحههث مشهها الاعبههات )السبتههجئات( بسجرسهه اليهكي بشههادي الجاماهه  لاهههام 

 ( اعب .37( وعجدىن )2018/2019)
 ثالثًا: مجاالت البحث 

 السجال السكاني:-أ
 إسكشجري –تم إجخايالبحث بساع  ناد  الجاما  

 السجال الدمشى:-ب
 (.2018/ 28/8إلل  22/8/2018عً   ي الفتخ  من )تم تشفيح الجراسات ااستاا

 (.2018/ 16/10إلل 3/9/2018تم تشفيح الجراس  األساسً   ي الفتخ  من )
 12( اعبه  مبتجئه  بسجرسه  اليههكي بشهادي الجاماه  تحهت 26اشهتسل عمهل ) السجال البذلخى:-ج

 سش  و ج تم اختًارىن لألسبام التالً :
 انتظام واستسخاري   ي التجري  .1
 مشاسب  و ت التجري  لتابيك البخنامج .2
 تها خ اإلمكانات لتابيك البخنامج. .3
 ججي  السبتجئات وأولًاي األمهر والسجربين لتابيك البخنامج .4

 عيشة البحث:
بسجرسهههه  اليهههههكي بشههههادي ( اعبهههه  مبتجئهههه  باخيقهههه  عسجيهههه  26: تههههم اختًههههار )الجراسللللة األساسللللية

تهم تقدهًسين يسثمن عيش  البحث األساسً ، حيث بات و الجاما ،و ج و   اختًار الباحث  عمل الاع
 كا تي:

 ( اعب  لمسجسهع  التجخيبً  الاتي طبك عمييشالتامم باخيق  نسط اإليقاع اليهمي14)
.كسا اإليقهههاع الذهههيخي ( طالبههه  لمسجسهعههه  التجخيبًههه  الاتهههي طبهههك عمهههيين الهههتامم باخيقههه  نسهههط 12)

 ( 1يتزح من ججول )
( اعبهههات 8: اختيههخت عيشههه  الجراسهه  ااسهههتااعً و ج بمهه  عهههجدىا )عيةاالسلللتطا عيشللة الجراسلللة

 مبتجئات من خارج عيش  البحث األساسً  ومسثم  لسجتس  البحث. 
 ( اعب  مبتجئ  مههن عيش  األساسً  )نظخا لإلصاب (3الاعبههات السدتباجات: تههم استباههاد )
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 (1ججول )
 التهصًف الاجدي لايش  البحث

 عٌنة البحث االستطالعٌة الٌومًنمط اإلٌماع 

 عٌنة البحث األساسٌة

مجموعة التعلم طبما لنمط 
 اإلٌماع الٌومً

مجموعة التعلم طبما لنمط 
 اإلٌماع الشهري

 5 5 3 إٌماع صباحً
 4 5 3 إٌماع مسائً

 3 4 2 إٌماع غٌر منتظم
 42 44 8 إجمالً العٌنة

هعتي البحث و ق ا إليقاعيم الحيهي اليهمي، بيشسا تم زياد  تم تامًم )تشفيح الهحجات التامًسً ( لسجس
 التاخارات بالشدب  لسجسهع  اإليقاع الذيخي  ي الفتخ  ذات اإليقاع الحيهي السختف .

 تجانذ مجسهعات البحث  بل التجخب :
 (2ججول )

 التجخب  همي  بلدال  الفخوق بين أنساط اإليقاع الحيهي داخل مجسهع  التامم طبق ا لشسط اإليقاع الي

 المتغٌرات

 اختبار كروسكال والٌز اإلحصاء الوصفً

إٌماع صباحً 

 (5)ن=
إٌماع مسائً 

 (5)ن=
إٌماع غٌر 

 (4منتظم)ن=
 متوسط الرتب

كا
2
 

 الداللة

(p) 
 متوسط

 انحراف
 معٌاري

 متوسط
 انحراف
 معٌاري

 متوسط
 انحراف
 معٌاري

 إٌماع
 صباحً

 إٌماع
 مسائً

 إٌماع
 غٌر
 منتظم

متغٌراال
 ت

 األساسٌة

 44.21 السن
1.83
7 41.61 

1.89
4 44.25 

1.95
7 

8.41 5.71 
8.6
3 

4.625
* 

1.44
4 

 الطول

437.2
1 

3.27
4 

441.6
1 

7.42
7 

439.2
5 

6.43
4 

6.31 8.61 
7.6
3 

1.781
* 

1.67
7 

 44.61 الوزن

3.15
1 46.11 

2.73
9 42.51 

5.16
6 

5.61 
41.2
1 

6.5
1 

3.388
* 

1.48
4 

 اختبارات
 المدرات
 نٌةالبد

سرعة 
 6.14 انتمالٌة

1.21
4 5.98 

1.43
1 5.94 

1.24
4 

8.41 7.51 
6.3
8 

1.525
* 

1.76
9 

تحمل 
 7.11 لوة

1.71
7 6.41 

4.44
1 7.11 

1.84
6 

8.41 5.91 
8.3
8 

4.275
* 

1.52
9 

 9.61 دلة

4.84
7 8.41 

1.89
4 8.11 

1.84
6 

9.41 7.31 
5.3
8 

2.281
* 

1.32
1 

 22.41 لوة

2.49
4 21.11 

4.44
4 21.11 

4.63
3 

41.5
1 

5.81 
5.8
8 

4.562
* 

1.41
2 

جلد 
دوري 
 42.44 تنفسً

2.56
5 38.28 

4.69
6 44.18 

2.43
7 

41.1
1 

4.11 
8.7
5 

5.668
* 

1.15
9 

استمار المهاري
ة 

 4.21 مالحظة
1.83
7 4.11 

1.71
7 4.51 

1.57
7 

7.51 6.31 
9.1
1 

4.444
* 

1.57
3 

ها ( أن الفهخوق بهين أنسهاط اإليقهاع الحيه2يتزح مهن جهجول )  هي داخهل مجسهعه  الهتامم طبق 
 ههي جسًهه  الست يههخات مسهها يههجل عمههل تجههانذ (P>0.05)لههشسط اإليقههاع اليهههمي غيههخ دالهه  إحرههائً ا 

 مجسهعات األنساط وتستايا بسدته  متقارم  ي ىحه الست يخات  بل التجخب 
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 (3ججول )
 دال  الفخوق بين مجسهعتي اإليقاع اليهمي والذيخي  بل التجخب 

 المتغٌرات

 اختبار مان وٌتنً اإلحصاء الوصفً

إٌماع ٌومً 

 (44)ن=

إٌماع شهري 

 (42)ن=

إٌماع ٌومً 

 (44)ن=

إٌماع شهري 

 U Z (42)ن=
 الداللة

(p) 
 متوسط

 انحراف
 معٌاري

 متوسط
 انحراف
 معٌاري

 متوسط
 الرتب

 مجموع
 الرتب

 متوسط
 الرتب

 مجموع
 الرتب

 المتغٌرات
 األساسٌة

 1.246 457.511 79.511 457.51 43.43 493.51 43.82 1.911 41.92 1.877 44.11 السن

 1.524 452.111 74.111 452.11 42.67 499.11 44.24 6.437 437.25 5.463 439.11 الطول

 1.457 486.111 84.111 465.11 43.75 486.11 43.29 2.674 43.67 3.897 43.43 الوزن

 اختبارات
 المدرات
 البدنٌة

سرعة 
 1.198 5.96 1.476 5.98 انتمالٌة

44.24 499.11 42.67 452.11 74.111 452.111 1.521 

تحمل 
 1.996 6.58 1.893 6.79 لوة

44.44 498.11 42.75 453.11 75.111 453.111 1.489 

 1.441 461.111 82.111 461.11 43.33 494.11 43.64 1.793 8.42 4.383 8.74 دلة

 1.279 484.111 79.111 467.11 43.92 484.11 43.44 4.337 21.83 2.133 21.86 لوة

جلد 
دوري 
 2.149 39.17 2.714 41.46 تنفسً

45.44 242.11 44.58 439.11 64.111 439.111 4.489 

استمارة  المهاري
 1.853 4.11 1.699 4.24 مالحظة

43.82 493.51 43.43 457.51 79.511 457.511 1.246 

ق بهههين مجسههههعتي اإليقهههاع الحيههههي اليههههمي والذهههيخي غيهههخ دالههه  ( أن الفهههخو 3يتزهههح مهههن جهههجول )
 ههي جسًهه  الست يههخات مسهها يههجل عمههل تجههانذ السجسهههعتين وتستايسهها بسدههته  (P>0.05)إحرههائً ا 

 متقارم  ي ىحه الست يخات  بل التجخب 
 رابعًا: األدوات السدتخجمة في البحث:

ًهه  الخاصهه  بسيههار  ضههخم الاههخ  بالهجههو اسههتسار  اسههتااع رأ  الخبههخاي حهههل تحجيههج القههجرات البجن
 السداح لمسزخم.

، تهم عسهل مدهح بسيار  ضخم الاخ  بالهجو السدهاح لمسزهخملتحجيج أىم القجرات البجنً  السختبا  
(، والجراسهات الدهابق  أيسهن عبهج الفتهاح، ومجهجي شهه ي 2003لمسخاج  الامسً  مثهل دمحم حدهانين )

(، محسهههههد السخسههههل 2008(، طار خميههههل)2005  )(، عسخوالاامهههه2005(، رانههههجا حدههههن )2004)
 (.2013(، دمحم محسهد )2008(، سسيخ حمسي )2008)

وتهههم ترهههسًم اسهههتسار  اسهههتااع رأ  الدهههاد  الخبهههخاي والستخررهههين  هههي مجهههال السشهههاىج وطهههخق 
(، لتحجيهههج أىهههم القهههجرات البجنًههه  السختباههه  2( )1( خبهههخاي ممحهههك)13وعهههجدىم ) ،التهههجريذ اليههههكي

(، 3) يهج البحهث( وااختبهارات التهي ت ًدهيا ممحهك ) الاخ  بالهجهو السدهاح لمسزهخمبسيار  ضخم 
( اختبهارات ل ًهاس القهجرات وااختبهارات 6(  جرات بجنً  وكهحلك عهجد )5وأسفخت الشتائج عن عجد )

 .%( من رأ  الخبخاي100%: 80التي حرمت عمل ندب  اتفاق تخاوحت مابين )
 
 

http://jsbsh.journals.ekb.eg/


 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل
Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م0202يناير  (4الجدء ) 19العجد                  السجلة العلسية للتخبية البجنية وعلهم الخياضة    

 

560 

 ثالسعامات العلسية ألدوات البح
 صجق وثبات اختبارات القجرات البجنية

( أيهام لمتلكهج مهن ثبهات 7استخجمت الباحث  أسمهم التابيك وإعهاد  التابيهك بفهارق زمشهي ) 
 ااختبارات البجنً ، كسا استخجمت ماامل الرجق الحاتي لمتلكج من صجق ااختبارات

 (4ججول )
 (8)ن= صجق وثبات ااختبارات البجنً 

 االختبار

 وحدة
 ٌاسالم

 تطبٌك ثان تطبٌك أول
 معامل
 ارتباط
 سبٌرمان

معامل 
 ثبات
ألفا 
 كرونباخ

 الصدق
 متوسط الذاتً

 انحراف
 معٌاري

 متوسط
 انحراف
 معٌاري

 1.998 1.996 *1.976 1.545 5.78 1.495 5.78 ثانٌة م31عدو  –السرعة االنتمالٌة 

 1.952 1.917 *.1388 4.356 42.88 4.553 42.88 عدد ث 31الجلوس من الرلود 

 31التصوٌب على دائرة -الدلة 
 ث

 عدد

24.25 4.753 22.11 3.174 1.864* 1.845 1.949 

الموة المصوى )لوة عضالت 
 الظهر(

 كجم
31.25 4.162 31.51 2.563 1.931* 1.952 1.976 

تحركات –الجلد الدوري التنفسً
 م211مواجه وبالظهر 

 ثانٌة
41.74 3.545 41.24 3.347 1.818* 1.996 1.998 

 (0.738)ماامل ارتباط سبيخمان الججولي =  0.05* دال عشج 
( أن ماهامات اارتبههاط بهين التابيههك األول والتابيهك الثههاني داله  إحرههائً ا، 4يتزهح مهن جههجول )

(، Lance،& Michels, 2006 Buttsعمهل األ هل( ) 0.70كسها أن ماهامات الثبهات مقبهله  )
ساامهههل صهههجق ذاتهههي عهههالي، مسههها يمكهههج صهههجق اختبهههارات القهههجرات البجنًههه  كسههها تتستههه  ااختبهههارات ب

 وصاحيتيا لمتابيك عمل عيش  البحث األساسً 
 استسار  ماحظ  لتقيًم األداي لسيار  ضخم الاخ  بالهجو السداح لمسزخم:-2

م،  امت الباحث  بإعجاد استسار  ماحظ  لتقيًم األداي لسيار  ضخم الاخ  بالهجهو السدهاح لمسزهخ 
(،دمحم 2002وذلههك باههج عسههل مدههح لمسخاجهه  الامسًهه  والجراسههات  ههي مجههال اليهههكي مشيههادمحمإبخاهًم )

( كرهجق محتهه  حيهث اشهتسمت عمههل 2015(،بهسهل جههد  )2008(،إيمهين  هخج )2006إبهخاهًم )
نيائً  (، بجان  الشقاط الفشً  السختبا  بكهل مخحمه  ومخاعاتيها  –أساسً   –ثاث مخاحل )تسييجي  

تههم عههخ  ااسههتسار  عمههل الخبههخاي والستخررههين  ههي مجههال السشههاىج وطههخق تههجريذ ج التقيههًم، عشهه
 (،2( )1اليهكي ممحك )

وذلههك لتحجيههج درجهه  كههل مخحمهه  و قهها  لألىسًهه  الشدههبً  كرههجق محكسههين حيههث ابههجوا مههخا قتيم عمههل 
 صاحً  ااستسار  من حيث اليجف والتامًسات.
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م مدهههته  األداي السيهههار  لسيهههار  الزهههخم بالهجهههو السدهههاح صهههجق وثبهههات اسهههتسار  ماحظههه  لتقيهههً
 لمسزخم

( أيههههام لمتلكههههج مههههن ثبههههات 7اسههههتخجمت الباحثهههه  أسههههمهم التابيههههك وإعههههاد  التابيههههك بفههههارق زمشههههي )
 ااستسار ، كسا استخجمت ماامل الرجق الحاتي لمتلكج من صجق ااختبارات

 (5ججول )
ي السيار  لسيار  الزخم بالهجو السداح صجق وثبات استسار  ماحظ  لتقيًم مدته  األدا

 (8)ن= لمسزخم

 مراحل االستمارة
 وحدة 
 المٌاس

 معامل تطبٌك ثان تطبٌك أول
 ارتباط

 سبٌرمان

 معامل ثبات
 ألفا كرونباخ

 الصدق
 متوسط الذاتً

 انحراف
 معٌاري

 متوسط
 انحراف
 معٌاري

 1.948 1.842 *1.739 1.717 4.25 1.535 4.11 ثانٌة المرحلة التمهٌدٌة

 1.922 1.854 *1.745 1.548 4.38 1.463 2.25 عدد المرحلة األساسٌة

 1.934 1.873 *1.775 1.548 4.63 1.535 4.51 عدد المرحلة النهائٌة

 1.935 1.874 *1.811 1.835 4.43 1.717 4.75 كجم إجمالً االستمارة

 (0.738)ماامل ارتباط سبيخمان الججولي =  0.05* دال عشج 
( أن ماههامات اارتبهههاط بههين التابيههك األول والتابيهههك الثههاني دالههه  5يتزههح مههن جهههجول ) 

,Michels,  Butts Lance &عمهل األ هل( ) 0.70إحرائً ا، كسا أن ماامات الثبات مقبهل  )
(، كسههها تتستههه  جسًههه  السخاحهههل وإجسهههالي ااسهههتسار  بساامهههل صهههجق ذاتهههي عهههالي، مسههها يمكهههج 2006

 حيتيا لمتابيك عمل عيش  البحث األساسً .صجق ااستسار  وصا
مهضهههههعً  اسهههههتسار  ماحظههههه  لتقيهههههًم مدهههههته  األداي السيهههههار  لسيهههههار  الزهههههخم بالهجهههههو السدهههههاح 

 (4لمسزخم ممحك)
 (6ججول )

دال  الفخوق بين تقجيخات السحكسين  ي استسار  ماحظ  تقيًم مدته  األداي السيار  لسيار  
 (8=3=ن2=ن1الزخم بالهجو السداح لمسزخم )ن

 مراحل
 االستمارة

   اختبار كروسكال والٌز اإلحصاء الوصفً

 متوسط الرتب المحكم الثالث المحكم الثانً المحكم األول

كا
2
 

 الداللة

(p) متوسط 
 انحراف
 معٌاري

 متوسط
 انحراف
 معٌاري

 متوسط
 انحراف
 معٌاري

 المحكم
 األول

 المحكم
 الثانً

 المحكم
 الثالث

المرحلة 
 1.535 4.11 1.535 4.11 1.535 4.11 دٌةالتمهٌ

42.51 42.51 42.51 1.111 4.111 

المرحلة 
 1.463 2.25 1.548 2.38 1.463 2.25 األساسٌة

42.11 43.11 42.51 1.387 1.824 

المرحلة 
 1.548 4.63 1.548 4.38 1.535 4.51 النهائٌة

42.51 44.11 44.11 1.958 1.649 

إجمالً 
 1.644 4.88 1.463 4.75 1.717 4.75 االستمارة

44.94 42.25 43.34 1.227 1.893 
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( أن الفخوق بين تقجيخات السحكسين  ي استسار  ماحظ  تقيًم مدهته  األداي 6يتزح من ججول )
 هههي جسًههه  (P>0.05)السيهههار  لسيهههار  الزهههخم بالهجهههو السدهههاح لمسزهههخم غيهههخ دالههه  إحرهههائً ا 

 هعً  ااستسار مخاحل وإجسالي ااستسار  مسا يجل عمل مهض
 ( لتحجيج نسط اإليقاع اليهمي:Ostbergمقياس أوستبيخج )-3

( بيهههجف تحجيهههج نسهههط اإليقهههاع الحيههههي لهههج  Ostberg امهههت الباحثههه  بتابيهههك م ًهههاس أوسهههتبيخج )
سههمال ولاههل سههمال عههج  بههجائل تتههخاوح مههن أربهه  إلههل سههت.  23الخياضههيين، ويتاهههن الس ًههاس مههن 

خيههك جسهه  ىههحه الههجرجات يسكههن تحجيههج نسههط اإليقههاع الحيهههي ولاههل بههجيل درجهه  خاصهه  بههو عههن ط
 لمخياضيين.

 صجق وثبات السقياس 
سبك تابيهك الس ًهاس والتلكهج مهن صهج و وثباتهو عمهل الخياضهيين  هي الاجيهج مهن الجراسهات الامسًه  

 (2017(،دراس  جييان ر ات وميج  أحسج )2015مشيا عمل سبيل السثال ابتدام بخكات )
 ( اإللاتخوني لتحجيج مشحشل اإليقاع الحيهي الذيخي:Biowinبخنامج )-4

 امههت الباحثهه  بتحجيههج مشحشههل اإليقههاع الحيهههي لمسبتههجئين  ههي اليهههكي عيشهه  البحههث مههن خههال    
(، 2002كجراسه  رحهام حها   ) وذلك باهج الخجههع لمسخاجه  الامسًه ( اإللاتخوني Biowinبخنامج )

( وبشهههاي عمًهههو تهههم 2017ر اهههت وميجههه  أحسهههج )(، ودراسههه  جييهههان 2008ودراسههه  دعهههاي الجسهههل )
 تابيك الخاهات التالً :

( بالاخيق  اإللاتخونً  من ااسم ، Biowinتم إدخال بًانات كل مبتج   ي اليهكي عمل بخنامج )
تههههاريم السههههًاد، تههههاريم الذههههيخ السههههخاد تحجيههههج شههههكل دورات اإليقههههاع الحيهههههي لههههو، ويقهههههم الحاسهههه  

خونًهه  اسهتخخاج عمهل الذاشهه  مشحشًهات اإليقهاع الحيهههي البهجني بًانًهها  بالساالجهات الحدهابً  واإللات
ومشيها يسكهن التاهخف عمههل اإليقهاع الحيههي لاهل مبتهج   ههي اليههكي باخيقه  مبدها  وسههيم   ور سًها  

( يههم ليختفه  كإيقهاع إيجهابي لسهج  23ااستخجام مشح خط البجاي  وحتهل خهط الشيايه  الهجور  البجنًه  )
( يهههم الثانًهه  لتاتسههل مههج  الههجور  11.5و أسههفل خههط البههجي كإيقههاع سههمبل مههج  )( يهههم ثههم يتجهه11.5)

 البجنً  . 
( Biowinوبههحلك يكهههن تههم تحجيههج اإليقههاع الحيهههي لاههل مبتههج   ههي اليهههكي بشههاي  عمههل بخنههامج )   

 (5ومشحشًاتو والسجسهع  التجخيبً  ككل وىه اإليقاع الحيهي السختف  والسشخفي. ممحك )
 (6امًسي: ممحك )البخنامج الت

لسيهار  ضهخم الاهخ  بالهجهو السدهاح لمسزهخم  هي اليههكي  امت الباحثه  ببشهاي الهحهجات التامًسًه  
(، دمحم 2014(عمهل دمحم )2008(،عمًاي سايج)2008وذلك باج الخجهع لمسخاج  الامسً  إيمين  خج)

 ( أسابً .8ىا )( دقًق  ولفتخ  زمشً   جر 90( بها   مختين  ي األسبهع بدمن )2002إبخاهًم)
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 خطهات البخنامج التعليسي:
 اإلعجاد والتخطيط:

مهن  لمسزهخم ميهار  الزهخم الاهخ  بالهجهو السدهاحتم تحجيج اليهجف الاهام مهن البخنهامج وىهه تامهم 
واألىجاف الدمهكً  الخاص  بكل درس، وتحجيج السحته  الامسي لمسيار  ومخاحميا الثبات والحخك ، 

الشيائًهههه  ( ونقاطيهههها الفشًهههه  الخاصهههه  لاههههل مخحمهههه ، بجانهههه  عسههههل دروس  –األساسههههً –)التسييجيهههه  
–لمسخاجاههه  والتثبيهههت ولتقيهههًم األداي، مههه  عسهههل تحجيهههج الفتهههخ  السشاسهههب  لاهههل إيقهههاع حيههههي )اليههههمي

الذيخي( خال  تخ  التابيك، م  تقدًم السبتجئين طبقا  إليقاعيم الحيهي إلل مجسهعات متجاند ، 
 –األ سهههاع–الاهههخات  –والهسهههائل السدهههاعج  لتابيهههك البخنهههامج )السزهههارم  كسههها تهههم تحجيهههج األدوات

 الرهر(. -الفيجيهىات التامًسً   -الاخات الابً  
 تطبيق البخنامج:

 امهت الباحثهه  بتقدههًم عيشهه  البحهث و قهها لإليقههاع الحيهههي إلهل مجسهههعتين إحههجاىسا اإليقههاع اليهههمي  
 والسشخفي(. –  ذو اإليقاع الذيخي )السختف  غيخ مشتظم( والسجسهع  الثانً –مدائي –)صباحي

تم ااستاان  بالهسائل السداعج   ي تذجً  واستثار  السبتجئين عمل تامم ميار  ضخم الاخ  بالهجو 
السداح لمسزخم من خال الفيجيه التامًسهي والرههر التامًسًه  لذهخح السيهار  وتجدئتيها وأداي كهل 

  ي نياي   كل درس.جدي  ي درس خاص بيا م  أىسً  التقيًم 
ق مهزعهه  كالتههالي  90أسههابً  بها هه  وحههجتان أسههبهعًا  وإجسههالي  8مههج  تابيههك الهحههجات التامًسًهه  

ق 10-ق الجدي التابًقي30 –ق الجدي التامًسي30 –ق اإلعجاد الخاص 15 –ق إحساي عام 5)
 الجدي الختامي(

قههاع اليهههمي أو الذههيخي. يههتم شههخح كههل جههدي مههن الههجرس لاههل مجسهعهه   ههي نفههذ السكههان سهههاي لإلي
بالشدب  لمذهيخي حيشسها يكههن اإليقهاع مختفه  يهتم زيهاد  عهجد مهخات وتاهخارات اإلعهجاد البهجني والجهدي 

 التامًسي ويشخفي ىحا التاخار  ي اإليقاع السشخفي.
 )ج( تقييم األداء:

من خال اسهتسار  ماحظه  لتقيهًم األداي لسيهار  ضهخم الاهخ   يتم تقيًم السبتجئين  ي اليهكي      
بالهجو السداح لمسزخم من خال ثاث  من أعزاي ىي ه  التهجريذ، بالشدهب  لإليقهاع اليههمي  هي 

 نياي  كل درس، أما اإليقاع الذيخي  في نياي  اإليقاع البجني السختف . 
 تقشين البخنامج:

عمهههل الخبهههخاي والستخررهههين  هههي مجهههال السشهههاىج وطهههخق  و هههج تهههم عهههخ  الهحهههجات التامًسًههه     
( إلبجاي الهخأي بالسها قه  أو الحهحف أو التاهجيل و هج تهم إجهخاي التاهجيات 1التجريذ واليهكي ممحك)

السامهب  وتتسثل  ي حهحف وتاهجيل وصهًاغ  باهي العبهارات التهي تسثهل صهاهب  عمهل السبتهجئين، 
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ثههم عخضههيا مههخ  ثانًهه  عمههل نفههذ مجسهعهه  الدههاد   وإعههاد  تختيهه  السحتههه  لًرههبح تختيبيهها مشاقههي
 %.100الخبخاي وكانت ندب  مها قتيم عمل الهحجات السقتخح  

 الجراس  ااستااعً :
 ( إلههههههههههههههههل22/8/2018تهههههههههههههههم إجهههههههههههههههخاي الجراسههههههههههههههه  ااسههههههههههههههههتااعً   هههههههههههههههي الفتهههههههههههههههخ  مهههههههههههههههن )     

ق(  90)(وذلههك بتابيههك وحههج  تامًسًهه  )درس( لإليقههاع الحيهههي لمسبتههجئين، وزمشيهها 28/8/2018)
( مبتهههجئين مهههن خهههارج الايشههه  األساسهههً  لمجراسههه  بيهههجف التاهههخف عمهههل مهههج  8عمهههل عيشههه   هاميههها )

مايمههه  الهههجروس لمتابيهههك ومهههج  تفيهههم السبتهههجئات ألسهههمهم التهههجريذ بشظهههام اإليقهههاع الحيههههي عمهههل 
 مبتجئات مجرس  اليهكي بشادي الجاما .

 و ج أسفخت نتائج الجراس  عن:
 ومايم  نظام اإليقاع الحيهي لمتابيك عمل مبتجئات عيش  البحث. صاحً  الهحج  التامًسً 

 الجراسة األساسية:
 :القياس القبلي -

( عمل عيش  الجراس  2/9/2018( إلل )29/8/2018تم إجخاي ال ًاس القبمي  ي الفتخ  من )     
( 12بها ه  )( مبتجئه  26األساسً  من مبتجئات مجرسه  اليههكي  بشهادي الجاماه . والبهال  عهجدىم )

( مبتجئ  لمسجسهع  ذو اإليقاع الحيهي الذيخي، 14مبتجئ  لمسجسهع  ذو اإليقاع الحيهي اليهمي، )
الست يخات الجدهسً  )الدهن وتحجيج نسط اإليقاع الحيهي   وإيجاد التاا م بين مجسهعتي البحث  ي 

 .قًاسا   بمًا   والحي اعتبختو الباحث  الست يخات القجرات البجنً باي والاهل والهزن(، و 
 الجراسة األساسية:

( دقًقه  90تم التجريذ لسجسهعتي البحهث بسجرسه  اليههكي بشهادي الجاماه  كهل عمهل حهج  بساهجل )
–الثاثهههاي( مهههن كهههل أسهههبهع. و قهههاا لهههشسط إيقهههاعيم الحيههههي )اليههههمي-وكهههان ذلهههك  هههي يههههمي )األحهههج

 (.16/10/2018( إلل )3/9/2018الذيخي( وذلك  ي الفتخ  ما بين)
 القياس البعجي: -

باهههج اانتيهههاي مهههن تابيههههك بخنهههامج اإليقهههاع الحيههههي تههههم إجهههخاي ال ًاسهههات الباجيههه  اسههههتسار         
( 20/10/2018الساحظهه  لسيههار  ضههخم الاههخ  بالهجههو السدههاح لمسزههخم وذلههك  ههي الفتههخ  مههن )

 (.25/10/2018إلل )
 السعالجات اإلحرائية -خامدا

 ههههي إجههههخاي التحميههههل اإلحرههههائي  23اإلصههههجار  SPSSائي اسههههتاانت الباحثهههه  بالبخنههههامج اإلحرهههه
 واستخجمت الساالجات اإلحرائً  التالً 

 الستهسط الحدابي واانحخاف السعًاري 
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 ماامل ارتباط سبيخمان
 ماامل ألفا كخونباخ لمثبات

 اختبار كخوسكال واليد الابارامتخي لمسقارن  بين ثاث مجسهعات  لكثخ
 متخي لمسقارن  بين مجسهعتيناختبار مان ويتشي الابارا

 اختبار ويماهكهسهن الابارامتخي لمسقارن  بين قًاسين متتاباين
 هي حاله  قًاسهين  2×عهجد السذهاىجات )ن Nحيث  لاهىين ويحد  كا تي   rحجم األثخ
-0.1ويفدهخ حجهم األثهخ كها تي: صه يخ (Tomczak& Tomczak, 2014, P23)متتهاباين(
 (Coolican, 2009. ) لكبخ 0.5، كبيخ 0.5أ ل من -0.3متهسط ، 0.3أ ل من 

 عخض ومشاقذة الشتائج:
 من خال عخ  نتائج الفخ   ااول والحي يش  عمل:        

تهجهههج  هههخوق دالههه  إحرهههائًا بهههين ال ًاسهههات القبمًههه  والباجيههه  لمسجسههههعتين التجهههخيبيتين ذات اإليقهههاع 
يخي لسدهههته  األداي السيههههار  لسيههههار  ضهههخم الاههههخ  بالهجههههو الحيههههي اليهههههمي واإليقهههاع الحيههههه  الذهههه

 (     1( وشكل ) 7السداح لمسزخم لرالح ال ًاس الباجي.ويهضحيا ججول )
 (7ججول)

دال  الفخوق بين متهساات درجات ال ًاس القبمي وال ًاس الباجي لسجسهعات البحث السختمف  
 يار  الزخم بالهجو السداح لمسزخم ي استسار  ماحظ  تقيًم  مدته  األداي السيار  لس

 ى الوجوىعة

 اختبار ويلكىكسىى اإلحصاء الىصفي

 القياس البعدي القياس القبلي

 الرتب السالبة

 )القياس البعدي

 أصغر هي القبلي(

 الرتب الوىجبة

 )القياس البعدي

 أكبر هي القبلي(

 الرتب

الوتساو

 ية

 )القياساى

هتساويا

 ى(

Z 

 حجن

 األثر

r 

 لكىهيي

 اللةالد

(P) 

 الوتىسط

 الحسابي

 االًحراف

 الوعياري

 الوتىسط

 الحسابي

 االًحراف

 الوعياري
 ى

 هتىسط

 الرتب

 هجوىع

 الرتب
 ى

 هتىسط

 الرتب

 هجوىع

 ى الرتب

اإليقاع 

-اليىهي 

 صباحي

6 6202 
2266

7 
7202 

2266

7 
2 

222

2 

222

2 
6 

622

2 

2622

2 
2 02262 22566 22262* 

اإليقاع 

–اليىهي 

 هسائي

6 6222 
2272

7 
7222 

2222

2 
2 

222

2 

222

2 
6 

622

2 

2622

2 
2 02262 22566 22262* 

اإليقاع 

–اليىهي 

 غير هٌتظن

6 6262 
2267

7 
6262 

2267

7 
2 

222

2 

222

2 
6 

026

2 

2222

2 
2 22662 22722 22267* 

إجوالي 

اإليقاع 

 اليىهي

26 6202 6222 5256 
2226

0 
2 

222

2 

222

2 

2

6 

726

2 

2262

22 
2 62666 22562 22222* 

اإلٌيقاع 

 الشهري
20 6222 

2266

6 
6222 

2266

6 
2 

222

2 

222

2 

2

0 

526

2 

7622

2 
2 62656 22727 22222* 

 (p<0.05) 0.05* دال إحرائً ا عشج 
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 اإلٌماع الٌومً 
صباحً  اإلٌماع الٌومً 

مسائً ر غٌ اإلٌماع الٌومً 

منتظم إجمالً اإلٌماع 
الٌومً ماع الشهري اإلٌ 

المبلً البعدي

 
 (1شكل )

متهسهاات درجهات ال ًهاس القبمهي لسجسهعهات البحهث السختمفه   هي اسهتسار  ماحظه  تقيهًم مدههته  
 داح لمسزخماألداي السيار  لسيار  الزخم بالهجو الس

( أن الفهههخوق بهههين ال ًهههاس القبمهههي وال ًهههاس الباهههجي  هههي اسهههتسار  1( وشهههكل )7يتزهههح مهههن جهههجول )
ماحظههه  األداي السيهههاري دالههه  إحرهههائً ا  هههي اتجهههاه ال ًهههاس الباهههجي  هههي جسًههه  السجسهعهههات ولاشهههو 

ي يتههجرج حيههث يظيههخ اعمههي الفههخوق لرههالح ال ًههاس الباههج  لايقههاع الذههيخي يمًههو اايقههاع الرههباح
والسدائي يمًو اايقاع اليهمل ثم اايقاع اليهمي غيخر السشهتظم ، كسها أن حجهم األثهخ عهالي )أكبهخ 

( وياح  أن حجهم األثهخ  هي مجسهعه  اإليقهاع الذهيخي أكبهخ مشهو  هي مجسهعه  اإليقهاع 0.05من 
اليهمي، كسا أن مجسهع  اإليقهاع غيهخ السشهتظم لهجييا حجهم أثهخ أعمهل بفهارق بدهًط مهن مجسههعتي 

 اإليقاع اليهمي الرباحي والسدائي
وتخجهه  الباحثهه  الفههخوق بههين ال ًاسههين القبمههي والباههج   ههي ارتفههاع مدههته  ااداي السيههار  و ارتفههاع 
حجههم األثههخ لسجسهعهه  اإليقههاع الحيهههي الذههيخي عههن بهها ي السجسهعههات بذههكل عههالي إلههل البخنههامج 

اعتسهجعمل الهجور  البجنًه  التهي تشقدهم إلهل التامًسي و قا  لإليقاع الحيهي )السختف  والسشخفي( الح  
الدههمبً (، السخحم اإليجابً  يكهههن   يياالسبتههج  والسههتامم  ههي أحدههن حااتههو  –مههخحمتين )اإليجابًهه  

خال تامم ميار الزخم الاخ بالهجو السداح لمسزهخم والقهجرات البجنًه  السختباه  بيا،حيهث يكههن 
ت بسايتشاس  م  تامم القجرات البجنً  و التهجرج التامًسهي  ادرعمل األداي بدياد  عجدالسخات والتاخارا

لمسيار ، مسا يمد  تحدن األداي لج  السبتجئين،أما السخحم  الدمبً  يقل  يياعجد السخات والتاخارات 
 خال أداي التسخيشات البجنً  والسياري  عن السخحم اإليجابً .

(أن السخحم اإليجابًههههه  وىههههههي 2017(، مهههههاىخ الاههههههامخي)2003ويمكهههههج عمههههههل ذلهههههك محسهدحسهههههههد )
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السخحمهه التي تتجههو  ييههاأي دور  مههن الههجورات الههثاث لإليقههاع الحيهههي لارتفههاع لمهصهههل إلههل القسهه  
الامًا،حيث القه  الستدايج  والقجر  والتحسهل وتدايهج الاا ه  وتددادالثقه  بهالشفذ والشذهاط األكثهخ حيهيه  

جر عمل اجتًههاز  تههخ  التامههًم والتههجري  ذات الذههج  والقههجر  عمههل تمقههي السامهمههات والههحاكخ  الشذههط والقهه
أمها السخحمه  الدهمبً   يهي السخحمه   .القره  بخاح  ندبً  وندتاً  التشبم باإلنجهاز ومدهته  األداي

التهههههههي تتجهههههههو  ييهههههههاأي دور مهههههههن الهههههههجورات الثاثههههههه  لإليقهههههههاع الحيههههههههي لانخفههههههها  لمهصههههههههل إلهههههههل 
ل والاا ه  والتخكيهد والهحاكخ  والتفهاؤل والاسههح القس الدفمل،حيث انخفا  مدهته  قهًم القهه  والتحسه

 يههي  تههخ  إعههاد  ااستذفاي)الذههحن( وايفزههل مسارسهه  تسخيشههات وتههجريبات ذات أحسههال عالًهه  وأخههح 
الحهههحر عشهههجما يذهههاخ الاعههه  باإلرىهههاق نظهههخ الابًاههه  ااسهههتاجاد الدهههمهكي السزهههاخم  هههي ىهههحه 

 السخحم .
السشتظم لجيياحجم أثخأعمل بفارق بدًط مهن مجسههعتي كسا أن مجسهع  اإليقاع الحيهي اليهمي غيخ 

اإليقاع  اليهمي الرباحي والسدائي وتخجه  الباحثه  ذلهك إلهل أن الاعبهات السبتهجئات  هي اليههكي 
السشتسيهههين لمهههشسط ال يهههخ مشهههتظم تتسيهههد بديهههاد  السهجهههات الشذههها عمل مهههجاراليهم دون التقيهههج بهههالشسط 

ا مبكخا ندبًا قًاسا لسبتجئات الشسط الرهباحي نجهجأن  سه  الرباحي والسدائي ويتسيدون بااستًقا
 األدايالبجني واانفاالي والاقمي لجييم تاهن  ي الفتخ  الشياري  خال الرباح أوالسداي.

( عمل أىسً  تحجيهج 2013(، ليمل اليشذخي )2005وىحا يتفك م  ما أكجه كل من عسخو رشجي )
ي تظيهخ األداي الخياضهي مه  تحجيهج الهشسط الحيههي الخهاص األو ات السشاسب  لمتامًم والتهجري  والته

 بكل مبتج  وكل اع .
 وبحلك يتحقك صح  الفخ  األول .

 عخ  ومشا ذ  الفخ  الثاني:
يهههش  الفهههخ  الثهههانل عمهههي "تهجهههج  هههخوق دالههه  إحرهههائًا  بهههين متهسهههاات درجهههات ال ًهههاس الباهههجي 

همي والسجسهعهه  التجخيبًهه  ذوات اإليقههاع لمسبتههجئات بالسجسهعهه  التجخيبًهه  ذات اإليقههاع الحيهههي اليهه
الحيهي الذيخي  ي مدته  األداي السيار  لسيار  ضخم الاخ  بالهجو السدهاح لمسزخم."ويتزهح 

 (  2( وشكل )8ذلك من خال ججول )
 (8ججول )

دال  الفخوق بين مجسهعتي اإليقاع اليهمي واإليقاع الذيخي  ي ال ًاس الباجي استسار  ماحظ  
 مدته  األداي السيار  لسيار  الزخم بالهجو السداح لمسزخمتقيًم 

 المتغٌر

 اختبار مان وٌتنً اإلحصاء الوصفً

إٌماع ٌومً 

 (44)ن=
إٌماع شهري 

 (42)ن=
إٌماع ٌومً 

 (44)ن=
إٌماع شهري 

 (42)ن=
U Z 

 الداللة

(p) 
 متوسط

 انحراف
 معٌاري

 متوسط
 انحراف
 معٌاري

 متوسط
 الرتب

 مجموع
 الرتب

 متوسط
 الرتب

 مجموع
 الرتب

 *1.114 3.976 8.51 237.51 49.79 443.51 8.44 1.853 9.11 4.182 6.64 استمارة المالحظة

 (p<0.05) 0.05* دال إحرائً ا عشج 
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إجمالً استمارة المالحظة

إٌماع ٌومً إٌماع شهري

 
 (2شكل )

متهساات مجسهعتي اإليقاع اليهمي واإليقاع الذيخي  ي ال ًاس الباجي استسار  ماحظ  تقيًم 
 لسيار  الزخم بالهجو السداح لمسزخممدته  األداي السيار  

ها لإليقهاع اليههمي واإليقهاع 2( وشكل )8يتزح من ججول ) ( أن الفخوق بهين مجسههعتي الهتامم طبق 
 الذيخي دال  إحرائً ا  ي اتجاه مجسهع  التامم الذيخي 

وتمكههههج الباحثهههه  انههههو عمههههل الههههخغم مههههن تحدههههن السجسهههههعتين التجههههخيبيتين ذات اإليقههههاع الحيهههههي     
الذيخي( إا أن السجسهع  التجخيبً  ذات اإليقاع الحيهي الذيخي تفه ت عمل السجسهعه  –ليهمي)ا

التجخيبً  ذات اإليقاع الحيهي اليهمي بشدب  أعمهل ولرهالح ال ًهاس الباهجي وتخجه  ذلهك إلهل زيهاد  
تقدهههًم  عهههجد السهههخات والتاهههخارات أثشهههاي السخحمههه  اإليجابًههه  سههههاي لألدايالبهههجني أو السيهههار  ،  قهههج تهههم

السبتههجئين  ههي اليهههكي طبقهها لتههها قيم  ههي اإليقههاع الحيهههي السختفهه  والههح  تسثههل الشرههف األول مههن 
( يهمها األولهل وتاهههن جسًه  أجيههد  الجدهم  هي أحدههن حالتيها، بحيههث 11.5الهجور  البجنًه  ومههجتيا )

نيايهه   يكهههن السبتههج   ههادر عمههل األداي والتحسههل بشذههاط لفتههخات زمشًهه  أطهههل، بجانهه  التقيههًم  ههي
اإليقههاع السختفهه  مسهها أثههخ بذههكل إيجههابي عمههل القههجرات البجنًهه  والسياريهه  لميهههكي وعمههل عكههذ ذلههك 

 اإليقاع الحيهي السشخفي,   
( عمهل 2017)ميج  أحسج (، وجييان ر ات،2000و تتتفك ىحه الشتائج م  كل من إليام شمبي )

السهجهه  يخا قههو زيههاد   ههي الشذههاط  أن زيههاد  الشذههاط الحيهههي لاعهه   ههي الههجور  البجنًهه   ههي طهرىهها
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الجياز الاربي وبالتالي زياد   االً  اان باضات الازمً  التي تهلج وتهشظم السيهار  الحخكًه . أمها 
الجهههدي الدهههال  مهههن الهههجور  البجنًههه   هههشاح  ىبههههط  هههي جسًههه  الفاالًهههات الهظً ًههه  نتًجههه  انخفههها  

 إيقاعيا الحيهي 
يبًههه  األولهههل ذات اإليقهههاع الحيههههي اليههههمي  هههي ال ًاسهههات وُتخجههه  الباحثههه  تحدهههن  السجسهعههه  التجخ 

الباجيهه  إلههل مهها يحتهيههو البخنههامج مههن تسخيشههات وتههجريبات لتشسًهه  القههجرات البجنًهه  السختباهه  بسيههار  
الزههخم الاههخ  بالهجههو السدههاح لمسزههخم واتبههاع التههجرج التامًسههي لمسيههار  مههن الدههيل لمرهها  مهه  

ً ، بجان  الهسائل السداعج  التي ساعجت عمل استثار  التامم مخاعا  الشقاط الفشً  لال مخحم  حخك
غيخ مشتظم ( لهجييم،  -مدائي -لج  السبتجئين ومخاعا  نهع ونسط اإليقاعالحيهي اليهمي )صباحل

 مسا أثخ عمل السبتجئين بذكل إيجابي خال تابيك البخنامج التامًسي.
أن اإليقاعهات الحيهيه  خهال األداي  (2003(، محسهد حسهد )1995ويذيخ كل من أحسج إبخاهًم)

الرباحل أو السدهائي تهمثخ عمهل كفهاي  األداي الخياضهي والتهي تاتسهج عمهل اله هت مهن اليههم الهح  
يههتم هًههو الشذههاط الخياضههي مسهها يسكهههن اسهههت الو خههال التخاههًط لمبههخامج التامًسًهه  والتجريبًهه  وي يههخ 

ت اليهمً  أو األسبهعً  أو الذيخي  أمها ألعمهل مدته  كا من القه  الازمً  والدخع  خال الفتخا
أو ألسههفل، و خهههال الفتههخات اليهمًهه   ويخجهه  سههب  اخههتاف مدههته  األداي البههجني والتههلرجح  ههي 
مدته  القهه  الازمً  إلل ت يخ يقظ  الجياز الاربي السخكدي والاهامل الخاص  بحالتو الهظًفيه  

مً  السختمفه  التي يهتم  ييهها التههجري  ومهاصهفات الشظهام والتي تختبط بذكل مباشخ م  األو ات اليه 
 اليهمي لإلندان .

أنو من الزخوري تحجيج اإليقاع  (2013(، ليمل اليشذخي)2005ويتفك كل من عسخو رشجي)    
الحيهههي لألجيههد  الهظً ًهه  لمخياضههي حيههث يدههاعج عمههل التخاههًط الامسههي لبههخامج اإلعههجاد البههجني 

م  ته يت أداي الخياضيين لتمك البخامج حتل تحقك أكبخ  جر من ااستفاد  والحي يج  أن يتدامن 
 وبحلك يتحقك صح  الفخ  الثاني. وإخخاج احتًاطات الاع  الاامش .

 عخ  ومشا ذ  الفخ  الثالث:
هها  تهجههج  ههخوق دال إحرههائً ا بههين درجههات السبتههجئات بالسجسهعهه  التجخيبًهه  ذوات اإليقههاع اليهههمي تبا 

مدههائي( عمههل مدههته  األداي السيههار  لسيههار  ضههخم الاههخ  –غيههخ مشههتظم  –ع )صههباحيلهشسط اإليقهها
 بالهجو السداح لمسزخم."
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 (9ججول )
دال  الفخوق بين أنساط اإليقاع الحيهي داخل مجسهع  التامم طبق ا لشسط اإليقاع اليهمي  ي 

م بالهجو السداح ال ًاس الباجي استسار  ماحظ  تقيًم مدته  األداي السيار  لسيار  الزخ 
 لمسزخم

 المتغٌرات

 اختبار كروسكال والٌز اإلحصاء الوصفً

إٌماع صباحً 

 (5)ن=
إٌماع مسائً 

 (5)ن=
إٌماع غٌر 

 (4منتظم)ن=
 متوسط الرتب

 2ن ا
 الداللة

(p) 
 متوسط

 انحراف
 معٌاري

 متوسط
 انحراف
 معٌاري

 متوسط
 انحراف
 معٌاري

 إٌماع
 صباحً

 إٌماع
 مسائً

 إٌماع
 غٌر
 ظممنت

استمارة 
 1.577 5.51 4.111 7.11 1.837 7.21 المالحظة

8.81 7.81 5.51 4.599 1.451 

 (p<0.05) 0.05* دال إحرائً ا عشج 
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إجمالً استمارة المالحظة

إٌماع صباحً إٌماع مسائً إٌماع غٌر منتظم

 
 (3شكل )

متهساات أنساط اإليقاع الحيهي داخل مجسهع  التامم طبق ا لشسط اإليقاع اليهمي  ي ال ًاس 
 سيار  لسيار  الزخم بالهجو السداح لمسزخمالباجي استسار  ماحظ  تقيًم مدته  األداي ال

( أن الفههخوق بههين مجسهعههات اإليقههاع الحيهههي داخههل مجسهعهه  نسههط 3( وشههكل )9يهضههح جههجول )
الهتامم اليههمي غيههخ داله  إحرههائً ا    وتخجه  الباحثهه  عهجم وجههد  ههخوق بهين أنسههاط اإليقهاع الحيهههي 

ط اإليقهههاع  الحيههههي لمسبتهههجئين  بهههل السدهههائي( إلهههل تحجيهههج نسههه–ال يهههخ مشهههتظم  –اليههههمي )الرهههباحي
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تابيك البخنامج التامًسهي، بجانه  مها يحتهيهو البخنهامج مهن إعهجاد وتخاهًط جيهج وتهظًهف الهسهائل 
التامًسً   ي كل درس بذهكل مشاسه ، مسها سهاىم  هي تامهم وتحدهين األدايالحخكهي لسيهار  الزهخم 

دههه  طبقههها  لهههشسط إيقهههاعيم بالهجهههو السدهههاح لمسزهههخم مههه  تقدهههًم السبتهههجئين إلهههل مجسهعهههات متجان
 الحيهي، مسا أثخ بذكل إيجابي عمل عسمً  التامم. 

( " إلل أن اإليقهاع الحيههي اليههمي يسثهل الخكيهد  األساسهً  عشهج مشا ذه  1994ويذيخ دمحم عثسان )
نظهههم اإليقهههاع الحيههههي وعا تيههها بالسجهههال الخياضهههي حيهههث ثبهههت أن مدهههته  األداي يتهههلرجح مههها بهههين 

 السشخفي طبقا  لمته يت اليهمي.الاالي والستهسط و 
( أن أصهههحام 2017( ، وجييهههان ر اهههت، ميجههه  أحسهههج )2017ويمكهههج كهههل مهههن مهههاىخ الاهههامخي )

اسهههتًقاا السبكهههخ والشذهههاط السبكهههخ حيهههث نجهههج أن  سههه  األدايالبهههجني ايتسيهههدون بالهههشسط الرهههباحي 
نذههاطيم تههجريجًام  والاقمههي واانفاههالي لههج  أ ههخاد ىههحا الههشسط يكهههن  ههي الفتههخ  الرههباحً  ثههم يقههل 

غيخ السشتظم يتسيدون بدياد  السهجات الشذا   الشسطأصحام  حمهل الشرف الثاني من اليهم، أما
عمههل مههجار اليهههم دون التقيههج بههالشسط الرههباحي والسدههائي ويتسيههدون بااسههتًقاا مبكههخا ندههبًا قًاسهها 

ييم تاههن  هي الفتهخ  الشياريه  بل خاد الشسط الرهباحي نجهجأن  سه  األدايالبهجني واانفاهالي والاقمهي لهج
الههشسط السدههائي يتسيههدون بههالشهم متههلخخا أوااسههتًقاا متههلخخا أصههحام  خههال الرههباح أوالسدههاي. أمهها

برههاهب  وان الشذههاط البههجني والاقمههي  واانفاههالي لههجييم يههدداد بالتههجريج ويرههل  سهه األداي ي الفتههخ  
 .لاسل  ي الفتخ  السدائً ويفزمهن األدايوا) السدائً )أي الشرف الثاني من اليهم

 وبحلك يتحقك صح الفخ  الثالث.
 االستشتاجات:

 في ضهء أهجاف البحث وفخوضه تهصلت الباحثة إلى:
تفهق السجسهع  ذات اإليقاع الحيهي الذيخي عمل السجسهع  ذات اإليقاع الحيهي اليهمي  ي  .1

 مدته  األداي السيار  لسيار ضخم الاخ بالهجو السداح لمسزخم.
السدائي( ذات اإليقهاع الحيههي اليههمي  هي –غيخ مشتظم  –ت األنساط الثاث )الرباحيتداو  .2

 مدته  األداي السيار  لسيار  ضخم الاخ  بالهجو السداح لمسزخم.
تفهههههق الههههشسط ال يههههخ مشههههتظم عمههههل الههههشسط الرههههباحي والسدههههائي  ههههي مدههههته  األداي السيههههار   .3

 لسيار ضخم الاخ بالهجو السداح لمسزخم.
 التهصيات:

تحجيههج نسههط اإليقههاع الحيهههي لمسبتههجئين والستامسههين وتقدههًسيم إلههل مجسهعههات متجاندهه   ههي  .1
 اليهكي .

 تفايل نسط اإليقاع الحيهي اليهمي والذيخي  ي مجال األنذا  الخياض  السختمف . .2
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   هي كخ الدهم  (. اإليقاع الحيهي اليهمي وأثخه عمل مدته  أدايالترههي2015ابتدام بخكات) .1
جاماه  اإلسهكشجري .  –ونتائج السباريات لاالبات الفخ   األولل بكمً  التخبًه  الخياضهً  لمبشهات 

 السجم  الامسً  لمتخبً  البجنً  والخياض ، كمً  التخبً  الخياضً  لمبشين ، جاما حمهان.
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السمتسخ الامسي الجولي الثاني لامهم الخياض  "وا   الخياض  الاخبً  بين السسارس  والسشا ده "، 

 تخبً  األساسً ، اليي   الاام  لمخياض ، الاهيت. دم التخبً  البجنً  والخياض ، كمً  ال
(. تههلثيخ بخنههامج لسشحشههل اإليقههاع الحيهههي البههجني  ههي باههي الست يههخات 2008دعههاي الجسههل ) .6

م سهههباح  حهههخ  )رسهههال  ماجدههتيخ غيهههخ مشذههههر (. كمًههه  التخبًههه  الخياضهههً  25البيهلهجًهه  وزمهههن 
 لمبشات ،جاما  اإلسكشجري ، مرخ.

يقاع الحيههي وأثهخه عمهل السدهته  أداي باهي الهثبهات  هي الجسبهاز (. اإل2002رحام حا   ) .7
سشهات )رسال  ماجدتيخ غيخ مشذهر (. كمً  التخبً  الخياضً   7-5اإليقاعي بالسخحم  الدشً  

 لمبشات، جاما  اإلسكشجري ، مرخ.
(. بخنههههامج تامًسههههي مقتههههخح باسههههتخجام األلاههههام ال خضههههً  لمسذههههخوع القهههههمي 2014عمههههي دمحم ) .8

ي السيهههجان بالسهههجارس )رسال ماجدهههتيخ غيهههخ مشذههههر (. كمًهههو التخبًههه  الخياضهههً ، جاماهههو ليههههك
 أسيهط، مرخ.

(. الحهجيث  هي تهجري  رياضه  اليههكي. اإلسهكشجري : دار اله هاي لماباعه  2008عمًاي سايج ) .9
 والشذخ.

تههلثيخ عههخو  التسخيشههات عمههل مدههته  التحرههيل لههباي السهههاد  (.2005عسههخو رشههجي) .10
فات البجنً  السختبا  بتاميح الحمق  األولل من مخحمه  التامهًم األساسهي )رسهال  الجراسً  والر

 ماجدتيخ غيخ مشذهر (. كمً  التخبً  الخياضً ، جاما  السشرهر ، مرخ.
(. تلثيخ التسخيشات الاخضً  الخاص  باستخجام اإليقهاع عمهل  تختهي 2013ليمل اليشذخي ) .11
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ت البجنًهه  والشهههاحي الهججانًهه  وعا تيهها بسدههته  )الرههباح والخاحهه ( عمههل تشسًهه  باههي القههجرا
التحرههيل الجراسههي لههج  تاميههح مخحمهه  التامههًم األساسههي )رسههال  دكتهههراه غيههخ مشذهههر (، كمًهه  

 التخبً  البجنً ، الداوي ، ليبًا.
(. اإليقهههههاع الحيههههههي، محاضهههههخ  تامهههههًم إلاتخونهههههي، كمًههههه  التخبًههههه  2011مهههههازن الذهههههسخي ) .12

 الخياضً ، جاما  بابل. 
(. اإليقههاع الحيهههي. الاههخاق، ب ههجاد: ماههاب  الجاماهه  السدتشرههخي ، 2017اىخ الاههامخي )مهه .13

 كمً  التخبً البجنً  وعمهم الخياض .
(. اإلعههههجاد الذههههامل لاعبًههههاليهكي. الد ههههازيك مخكههههد آيههههات لماباعهههه  2006دمحم إبههههخاهًم ) .14

 والاسبيهتخ.
 الاهيت: دار القمم.(.2التامم الحخكي والتجري  الخياضي )ط (.1994دمحم عثسان ) .15
تهلثيخ اسههتخجام باهي أسههالي  التهجريذ عمههل تامهههم باهي السيههارات  (.2002دمحم إبهخاهًم ) .16

األساسً   ي رياض  اليهكي لاام كمً  التخبً  الخياضً  جاماه  السشرههر  .السجمه  الامسًه  
خياضً  بشين الخياض  عمهم و شهن، السجمج الدادس عذخ،الاجد الثاني، يشايخ،كمً  التخبً  ال –

 جاما  حمهان.
(. دراسه  باهي الست يهخات الشفهدً  والفديهلهجً  و قا  لشسط اإليقاع 2003محسهد حسهد  ) .17

الحيهههههههي، عا تههههههو باإلنجههههههاز الخ سههههههي لاههههههجاي السدهههههها ات القرههههههيخ  )رسههههههال  ماجدههههههتيخ غيههههههخ 
 مشذهر (،كمً  التخبً  الخياضً ، جاماه  أسهيهط، مرخ.

إليقههههههاع الحيههههههي وعمهههههههم التخبًههههه  البجنًهههههه  والخياضههههه ، راباهههههه  ا (.2017وديههههه  التاخيتهههههي ) .18
 األكاديسيين الاخم لمتخبً  البشً  وعمهم الخياض . 

(. مهسههههههع  اإليقهههههاع الحيههههههي. 1995يهسهههههف دىههههه ، دمحم بخيقههههه ، غهههههاد  عبهههههج الحسيهههههج ) .19
 اإلسكشجري : مشذل  الساارف.
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السهارى لسهارة ضخب الكخة  على مدتهى األداء والذهخي  اليهمي تأثيخ بخنامج لإليقاع الحيهي 
 بالهجه السدطح للسزخب للسبتجئين"

 أ.م.د | ندخين دمحم عبج الحسيج عاشهر                                                      
 استاذ مداعج بقدم السشاىج وطخق تجريذ اليهكي

سهههش  عيشههه  12: 10 ييهههجف ىهههحا البحهههث إلهههل تحجيهههج اإليقهههاع الحيههههي لمسخحمههه  الدهههشً  مهههن        
-غيهههخ مشهههتظم  –البحهههث ، بشهههاي وتقشهههين بخنهههامج تامًسهههي و قههها  لإليقهههاع الحيههههي ا ليهمي)صهههباحي

السههشخفي(  ههي ميههار  ضههخم الاههخ  بالهجههو السدههاح  –مدههائي( واإليقههاع الحيهههي الذههيخي )مختفهه  
تامًسهي سش  عيش  البحث ، التاهخف عمهل  االًه  البخنهامج ال 12: 10لمسزخم لمسخحم  الدشً  من 

و قههها  لإليقهههاع الحيههههي اليههههمي والذهههيخي عمهههل مدهههته  األداي السيهههار  لسيهههار  ضهههخم الاهههخ  بالهجهههو 
السدههههاح لمسزههههخم لمسجسهعههههات التجخيبًهههه  ، دراسهههه  مقارنهههه  بههههين نتههههائج اإليقههههاع الحيهههههي اليهههههمي 
واإليقهههاع الذهههيخي عمهههل مدهههته  األداي السيهههار  لسيهههار  ضهههخم الاهههخ  بالهجهههو السدهههاح السزهههخم 

سهعههات التجخيبًهه  ، تههم اسههتخجام السههشيج التجخيبههي باسههتخجام الترههسًم التجخيبههي الههحي ياتسههج لمسج
عمههل ال ًههاس القبمههي الباههجي لسجسهههعتين تجههخيبيتين لسائستههو لابًاهه  البحههث ، تههم اختًههار مجتسهه  

( وعهجدىن 2018/2019البحث من الاعبات )السبتجئات( بسجرس  اليهكي بشهادي الجاماه  لاهام )
عب  وكان من أىهم الشتهائج تفههق السجسهعه  ذات اإليقهاع الحيههي الذهيخي عمهل السجسهعه  ( ا37)

ذات اإليقهههههاع الحيههههههي اليههههههمي  هههههي مدهههههته  األداي السيهههههار  لسيار ضهههههخم الاخ بالهجهههههو السدهههههاح 
السدهههائي( ذات اإليقهههاع الحيههههي –غيهههخ مشهههتظم  –لمسزهههخم ، تدهههاوت األنسهههاط الهههثاث )الرهههباحي

ي السيههار  لسيههار  ضههخم الاههخ  بالهجههو السدههاح لمسزههخم ، تفهههق الههشسط اليهههمي  ههي مدههته  األدا
ال يخ مشتظم عمل الهشسط الرهباحي والسدهائي  هي مدهته  األداي السيهار  لسيار ضهخم الاخ بالهجهو 

 السداح لمسزخم.
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The effect of a daily and monthly vital rhythm program on the level 

of skillful performance of the flat face hitting skill of the racquet for 

beginners" 

  Prof. Nisreen Mohamed Abdel Hamid Ashour 

This research aims to determine the biorhythm of the dental 

stage from 10 to 12 years, the research sample, building and codifying an 

educational program according to the daily biorhythm (morning - 

irregular - evening) and the monthly biorhythm (high - low) in the skill of 

hitting the ball with the flat face of the racquet of the The year of the 

research sample, to identify the effectiveness of the educational program 

according to the daily and monthly vital rhythm on the level of skill 

performance of the skill of hitting the ball with the flat face of the bat for 

the experimental groups, a comparative study between the results of the 

daily vital rhythm and the monthly rhythm on the level of the skill 

performance of the skill of hitting the ball with the flat face of the striking 

group. Using the experimental approach using the experimental design 

that depends on the pre-post measurement of two experimental groups for 

its suitability to the nature of the research The research community was 

selected from the players (beginners) at the university club hockey school 

for the year (2018/2019), and their assistant (37). One of the most 

important results was the superiority of the group with a monthly vital 

rhythm over the group with a daily vital rhythm in the level of skill 

performance of the skill of hitting the flat face of the club. The three 

(morning - irregular - evening) rhythm of the daily rhythm in the level of 

skill performance of the skill of hitting the ball with the flat face of the 

racket, the irregular pattern in the morning and evening patterns 

outperformed the level of skill performance of the skill of hitting the ball 

with the flat face of the racket. 
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