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٩/١٠/٢٠٠٦تاریخ قبول النشر :  ؛  ٣/٩/٢٠٠٦تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
اســتجابات عینــة البحــث لجهــد مهــاري یتمثــل فــي عــن فــي الكشــف  ثدت مشــكلة البحــتحــد

ـــرة ـــرة المتـــأخرة بعـــد الظهی دقـــة وســـرعة الطعـــن فـــي وقتـــین مختلفـــین مـــن الیـــوم همـــا الصـــباح والفت

باإلضــافة لمتغیــرات معــدل ضــربات القلــب، ومتوســط ضــغط الــدم الشــریاني، ومســتوى الســكر فــي 

  .ةبوصفهم متغیرات وظیفیالدم، ودرجة حرارة مركز الجسم 

طــالب  )٦( ت عینــة البحــثشــملتــم اســتخدام المــنهج التجریبــي لمالءمتــه طبیعــة البحــث و 

الممارسـین للمبـارزة كمــادة المرحلـة الثالثـة ومــن–مـن كلیـة التربیـة الریاضــیة فـي جامعـة الموصــل 

حــراف المعیــارياالن و الوســط الحســابي. تــم اســتخدام بطریقــة عمدیــة همتــم اختیــار دراســیة منهجیــة

ومعامل االرتباط البسیط وسائال ومعادلة التغیر المطلق و معادلة نسبة التغیر والقیاسات المتكررة

إحصائیة لمعالجة البیانات.

منها ما یأتي: تبعد عرض النتائج ومناقشتها، خلص البحث إلى مجموعة استنتاجا

بــع فــي ســالح الشــیش إیقاعــا فــي ان لســرعة الطعــن بوصــفها جــزء مــن مهــارة الــرد بالــدفاع الرا

.الفترة الصباحیة یمیزها عن الفترة بعد الظهیرة المتأخرة

بـین (قمـة) ظهر التغیرات الوظیفیة باستثناء درجـة حـرارة مركـز الجسـم إیقاعـا حیویـا ممیـزا لم ت

فترتــي الصــباح وبعــد الظهیــرة المتــأخرة، فیمــا أظهــرت درجــة حــرارة مركــز الجســم إیقاعــا ممیــزا

في فترة بعد الظهیرة المتأخرة.(قمة)

بالضـرورة بدرجـة حـرارة مركـز الجسـم ال یرتبطالطعن  ةان اإلیقاع الحیوي لمتغیري سرعة ودق

یتأثر بعوامل أخرى أیضا. قد بوصفها مؤشرا لإلیقاع الحیوي داخل الجسم ولكن

غیـرات دراسـة ألثـر بعـض الظـواهر علـى اإلیقـاع الحیـوي للمتوأخیرا أوصى البحث بـإجراء 

.المهاریة كالتعب أو اإلیقاع الحیوي لمستوى التیقظ
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Effects of Chronobiological Variation on Speed and
Accuracy of Repost-Lunge from Parry-Four Position in

Foil in addition to some Physiological Variables

Lecturer Dr. Ahmed A. Taha
University of Mosul - College of Sport Education

Abstract:
The argument of this research restricted by being acquainted with

the responses of sample to skilful effort of speed and accuracy of repost-

lunge at two deferent day times, morning and late afternoon, in addition

to heart rate, mean arterial pressure, level of blood glucose and central

body temperature as physiological variables.

The experimental method was used since its convenient to the nature of

research. The sample included 6 students practicing fencing as credit and

was chosen at random from the third academic class in the college of

physical education, university of Mosul. The arithmetic mean, standard

deviation, absolute change equation, relative change equation, repeated

measurements and simple correlation were used to process data

statistically.

Having the result presented and discussed, the study concluded the

following:

 the speed of lunge as a part of skill of repost from Parry-Four position

has a biological rhythm in the morning characterizes it from that in the

late afternoon.

 The physiological variables, excluding the central body temperature,

had no a characterized biological rhythm (peak) in the morning and

late afternoon times; whereas the central body temperature had a

characterized biological rhythm (peak) in the late afternoon time.

 the biological rhythm of speed and accuracy does not necessarily

relate to the central body temperature as indicator of biological rhythm

inside body, but it may also be effected by other factors.

Finally, the research recommended to conduct researches dealing

with the effects of some phenomena on the biological rhythm of skilful

variables such as fatigue or the biological rhythm of arousing level.
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التعریف بالبحث -١
المقدمة واھمیة البحث ١-١

روع علم البایولوجي، وان الختالف التوقیت البایولوجي اثـر یعد التوقیت البایولوجي احد ف

واضــح علــى معظــم المتغیــرات فــي حیــاة اإلنســان الســلوكیة منهــا والعقلیــة والفســیولوجیة. وقــد اتجــه 

العدید من الباحثین إلى توظیف علم التوقیت البایولوجي فـي المجـال الریاضـي وذلـك للكشـف عـن 

داء أو االنجــاز الریاضــي ســواء كانــت هــذه المتغیــرات بدنیــة أم أثــره فــي المتغیــرات المــؤثرة فــي األ

مهاریة أم وظیفیة في محاولة منهم لإلجابة على التساؤل اآلتي: اذا كـان االنجـاز الریاضـي یتـأثر 

علــى الریاضــي  رالتوقیــت البــایولوجي ضــمن الظــروف الطبیعیــة للیــوم فانــه والبــد ســیؤث فبــاختال

فـي فتـرة معینـة مـن الیـوم ال تتوافـق مـع قمـة اإلیقـاع لمتغیـرات ذلـك نفسه؟ الن االانجاز الذي ینفـذ

,Wingetاالنجـاز ربمـا ال یكـون بمسـتوى االنجـاز الـذي ینفـذ بتـزامن مـع قمـة اإلیقـاع. ( et al,

1985, لذا فان مثل هذا التساؤل أو مثل هذا التأثیر یبرز أهمیة الدراسة الحالیة فـي )498-516

وقـد اظهـر  یـوي لالنجـاز الریاضـي یعـد مهمـا لكـل مـن الریاضـي والمـدرب.أن اختالف اإلیقـاع الح

العدیـد مــن الدراســات وجــود اإلیقاعـات الحیویــة للعدیــد مــن العناصـر الحركیــة الحســیة والنفســحركیة 

,Winget(واإلدراكیة والوظائف العقلیة. et al, 1985, ) ولزمن رد الفعل تجـاه مثیـر 498-516

,Durst(.سـمعي أو بصـري et al, 2005, كمـا واظهـر العدیـد مـن المهـارات الحركیـة )21-44

,Reilly(إیقاعا حیویا خاصا بها. الخاصة بكرة القدم كالدحرجة والمراوغة  et al, 2004, 272-

التغیرات الفسیولوجیة خالل مدة األربع وعشرین ساعة في الیوم حقیقة علمیـة لقد أضحت)274

علمیــة الرصــینة، لــذا تكمــن أهمیــة البحــث الحــالي فــي التعــرف علــى أكــدتها العدیــد مــن الدراســات ال

مـدى تـأثیر مثـل هــذه الظـاهرة علـى االنجــاز البـدني وبالتـالي االسـتفادة منهــا وتوظیفهـا فـي المجــال 

الریاضي

مشكلة البحث٢-١
ان معظم الدراسات التي تناولت اثر اختالف التوقیت البـایولوجي علـى االنجـاز أو األداء 

املـت مـع المتغیـرات فـي أثنـاء المنافسـة خصوصـا االنجـاز الخـاص بتحطـیم األرقـام وخرجـت قد تع

هذه الدراسات بنتائج مفادها أن هذا النوع من االنجاز یكـون أفضـل مسـاءا منـه فـي الصـباح علـى 

اعتبــار أن أعلــى مســتوى لدرجــة حــرارة مركــز الجســم یكــون مســاءا وان هــذه الدرجــة مؤشــرا رئیســا 

و آخــرون Reillyحیویــة داخــل جســم اإلنســان. ولكــن فــي حقیقــة األمــر وكمــا یــذكر لإلیقاعــات ال

ان وقـــت المنافســـة قـــد وضـــع أساســـا فـــي فتـــرة المســـاء  ١٩٩٦ Reillyو  Atkinsonو  ٢٠٠٠

,Reillyألسباب تتعلق بالدعایة وحضور المتفرجین وان هناك عوامل اخرى تحتاج للدراسـة.( et

al, 2000, 351-372) (Atkinson and Reilly,1996, 292-312(
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فـي  الوظیفیـةلمتغیـرات لومن غیر المعـروف هـل االختالفـات الرئیسـة فـي اإلیقـاع الیـومي 

مختلفـة مـن الیـوم. لـذا كـان هـدف تقابلها اختالفات فـي الجهـد المهـاري فـي أوقـات ظروف الراحة 

ي دقة وسرعة الطعن استجابات عینة البحث لجهد مهاري یتمثل فالدراسة الحالیة هو الكشف عن 

فـــي ظـــروف مختبریـــة ثابتـــة  ةباإلضـــافة لـــبعض المتغیـــرات الوظیفیــفــي وقتـــین مختلفـــین مـــن الیــوم

.تقریبا

أھداف البحث:٣-١
 والتوقیــت البــایولوجي ٩:٣٠-٧:٣٠صــباحا (التوقیــت البیولــوجياخــتالفاثــرالكشــف عــن (

دقـة الطعـن بـالرد مـن وضـع سرعة و) في متغیرات٥:٣٠-٣:٣٠للفترة المتأخرة بعد الظهر (

الدفاع الرابع. 

 التوقیـــــت البیولـــــوجي الصـــــباحي و الفتـــــرة المتـــــأخرة بعـــــد الظهـــــر اخـــــتالفاثـــــرالكشـــــف عـــــن

معـــدل ضـــربات القلـــب، ومتوســـط الضـــغط فـــي بعـــض المتغیـــرات الوظیفیـــة وهـــي (المســـائي)

الشریاني، ومستوى السكر ي الدم، ودرجة حرارة مركز الجسم.

التوقیــت البیولــوجي الصــباحي و المســائي فــي قــیم التغیــر المطلــق تالفاخــاثــرالكشــف عــن

والتغیر النسبي لكافة متغیرات البحث

 التعــرف علــى عالقــة االرتبــاط بــین درجــة حــرارة مركــز الجســم  بوصــفها مؤشــرا ألثــر اخــتالف

و دقــة الطعــن بــالرد مــن وضــع الــدفاع الرابــع لكــل مــن التوقیــت البــایولوجي مــع متغیــر ســرعة

.و المساءقیتي الصباحتو 

فروض البحث : ٤-١
الصباحي والتوقیـت البـایولوجي التوقیت البیولوجياثر عدم وجود فرق ذات داللة معنویة بین

متغیرات دقة وسرعة الطعن بالرد من وضع الدفاع الرابع.  في المسائي

مســـائي فـــي التوقیـــت البیولـــوجي الصـــباحي و الاثـــرعـــدم وجـــود فـــرق ذات داللـــة معنویـــة بـــین

بعـض المتغیــرات الوظیفیــة وهـي معــدل ضــربات القلــب، ومتوسـط الضــغط الشــریاني، ومســتوى 

السكر ي الدم، ودرجة حرارة مركز الجسم.

التوقیـت البیولـوجي الصـباحي و المسـائي اثر اخـتالفعدم وجود فرق ذات داللة معنویة بین

حثفي قیم التغیر المطلق والتغیر النسبي لكافة متغیرات الب

 لغرض االختصار سیطلق مصطلح التوقیت المسائي في بعض مواقع البحث بدال من التوقیت البایولوجي

للفترة المتأخرة بعد الظهر.



…أثر اختالف التوقیت البیولوجي في سرعة ودقة الطعن 

٢٧٣

 عـــدم وجـــود ارتبـــاط ذو داللـــة معنویـــة بـــین درجـــة حـــرارة مركـــز الجســـم  بوصـــفها مؤشـــرا ألثـــر

و دقة الطعن بالرد من وضع الدفاع الرابـع لكـل اختالف التوقیت البایولوجي مع متغیر سرعة

و المساء.من توقیتي الصباح

:مجاالت البحث  ٥-١
الریاضـــیة المرحلـــة الثالثـــة الممارســـین ة كلیـــة التربیـــ طـــالبمـــن عینـــة المجـــال البشـــري:  ١-٥-١

للمبارزة كمادة دراسیة منهجیة.

بجامعة الریاضیةفي كلیة التربیة وقاعة اللیاقة البدنیةمختبر الفسلجة:المجال المكاني ٢-٥-١

الموصل.

   .٢٠٠٦/  ٤/  ٢٦لغایة  ١٧ منالمدةالمجال الزماني: ٣-٥-١

الدراسات النظریة-٢
وقیت البایولوجي:اختالف الت١-٢

هــــو العلــــم الــــذي  )chronobiology(ان االخــــتالف أو التغیــــر البایـــــولوجي فــــي الزمـــــن 

یبحـــــث فـــــي التغیـــــرات الفســـــیولوجیة الناجمـــــة عـــــن اخـــــتالف الـــــزمن. وتشـــــیر اإلیقاعـــــات الیومیـــــة 

)circadian(ویــتم الــتحكم بالعدیــد تقریبــاإلـى االختالفــات التــي تتكــرر كــل أربــع وعشــرین ســاعة .

وتســـــتمر هـــــذه )endogenous(ن اإلیقاعـــــات الیومیـــــة فـــــي ظـــــروف الراحـــــة بطریقـــــة داخلیـــــة مـــــ

اإلیقاعات عند عزل الشخص عن التقلبات البیئیة.

لقد أثبتت الدراسات أن معظم المتغیرات الفسیولوجیة تظهر تنوعا إیقاعیـا یمكـن التنبـؤ بـه 

أداء له في أوقات معینة من یكون في أفضلحیث ،في غضون األربع والعشرین ساعة في الیوم

الیوم في حین ال یستطیع الوصول الى هذا المستوى نفسه في األوقات األخرى من الیوم. ویسمى 

ـــــع والعشـــــرین ســـــاعة ـــــر فـــــي غضـــــون األرب ـــــب الحاصـــــل ألي متغی ـــــاالتقل ـــــومي تقریب ـــــاع الی باإلیق

)circadian rhythm(. ،الدباغ)٢٣-٢٢، ٢٠٠٦(  

Biologicalیة  اإلیقاعات البایولوج١-١-٢ Rhythms
اإلیقــاع البــایولوجي هــو أي تغیــر دوري فــي مســتوى مــادة كیمیائیــة أو وظیفیــة معینــة فــي 

الجســـم. ان إحـــدى الخصـــائص الممیـــزة للعدیـــد مـــن وظـــائف الجســـم هـــي التغیـــرات اإلیقاعیـــة التـــي 

circadianهـذه اإلیقاعـات اإلیقـاع الیـومي أشـهرتبـدیها هـذه الوظـائف. ومـن  rhythm  الـذي

تكــون دورتــه مــرة واحــدة كــل أربــع وعشــرین ســاعة تقریبــا. ان النــوم والصــحو ودرجــة حــرارة الجســم 
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رد الفعــــل والعدیــــد مــــن وأزمنــــةالهضــــمیة  واإلفــــرازاتوتراكیــــز الهرمونــــات فــــي الــــدم وضــــغط الــــدم 

الوظائف األخرى الفسلجیة منها والسلوكیة َیخضع جمیعها الختالف في اإلیقاع الیومي .

إنهــــا تضــــیف عنصـــرا توقعیــــا ألجهــــزة الــــتحكم فــــي أهمیــــة اإلیقاعــــات البایولوجیـــة وتكمـــن

. ان )detectors(باالتزان الداخلي للجسم، وهو نظـام تغذیـة أمامیـة یعمـل دون أدوات استكشـاف 

استجابات االتزان الداخلي تجاه التغذیة الراجعة السلبیة تعد استجابات تصحیحیة، بمعنى انها تبدأ 

ضــطراب لحالــة ثبــات الفــرد أمــا اإلیقاعــات الیومیــة فهــي علــى العكــس مــن ذلــك فهــي بعــد حــدوث ا

تمكن آلیات االتزان الداخلي من العمل مباشرة وتلقائیا عن طریق إثارتها في األوقات التي یحتمـل 

فیها وقوع طارئ للجسم ولكن تعمل فعًال قبل وقوع هذا الطارئ. بمعنى ان الكائن سـیؤدي الشـيء 

َفــــز أنهــــامعظــــم إیقاعــــات الجســــم یمیــــزواهــــم مــــاالوقــــت الصــــحیح مــــن الیــــوم،الصــــحیح فــــي  ُتحَّ

internally(داخلیا driven(، فالعوامل البیئیة ال تحفز اإلیقاع بل هي تزوده بالمثیرات التوقیتیـة

timing(المهمـة  cues( لضـبط اإلیقـاع أو الـتحكم بـهentrainment) بمعنـى تثبیـتsetting

.)الساعات الفعلیة

تعـــد دورة الضـــوء والظـــالم مـــن أهـــم المثیـــرات الزمنیـــة البیئیـــة فـــي حیاتنـــا ولكنهـــا لیســـت  و

الوحیـــدة. إذ توجـــد متغیـــرات أخـــرى منهـــا درجـــة حـــرارة المحـــیط الخـــارجي ، والعدیـــد مـــن المثیـــرات 

.االجتماعیة

)Roenneberg and Merrow , 2000, R742-R745) (Vander et al, 1998, 150-

151()Jhonson et al, 1990, NA(

اختالف التوقیت البایولوجي في اإلنجاز أو األداء الریاضي :٢-١-٢
وتظهر معظم عناصـر األداء الریاضـي كالمرونـة والقـوة العضـلیة والقـدرة العضـلیة قصـیرة 

الزمن مرتفعة الشدة اختالفا بداللة التوقیت البـایولوجي الیـومي بحیـث تكـون مسـتویاتها علـى شـكل 

ثم تصـل إلـى القمـة فـي بدایـة المسـاء وهـي بـذلك تترافـق وبشـكل وثیـق )sinusoid(ي جیب منحن

االختبـارات النفسـیة للـذاكرة قصـیرة األمـد أمـامع أقصى ارتفاع في درجـة حـرارة الجسـم فـي الیـوم . 

واالختبــارات البدنیــة المعتمــدة علــى معــدل ضــربات القلــب والتمــارین الطویلــة بالشــدد دون القصــوى 

نفذة في أجواء حارة فتظهر قممها في أوقات الصباح.والم

ویبــــدو ان اختبــــارات معــــدل ضــــربات القلــــب تكــــون قمتهــــا صــــباحا الن اســــتجابات معــــدل 

ضربات القلب تكون في أوطأ قیمة لها في هذا التوقیت من الیوم .

أثبتـــت انخفــاض قیاســات القــوة العضــلیة التـــي )post-lunch(ان أوقــات مــا بعــد الغــداء 

في  flattenedر عن التعب. أما اإلیقاعات االیضیة والتنفسیة فهي تدخل في المرحلة الثابتة تسف
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أثنــاء التمــرین الشــدید فــي حــین تســتمر درجــة حــرارة الجســم باالرتفــاع فــي أثنــاء التمــرین القصــوي 

,Atkinson( )٢٣-٢٢، ٢٠٠٦(الدباغ،  and Reilly, 1996, 292-312(.

السرعة:٢-٢
لفرد على أداء حركة معینة أو حركات متماثلة أو مختلفة بأسـرع وقـت ممكـن.  هي قابلیة ا

وطبقا لهذا التعریف فان سرعة الحركة هي الصفة التي تسمح بفعل سریع جدا ألحد أجـزاء الجسـم 

,Bouchard(أو الجسم بكامله. et al, 1979, 15, 40(

الدقة:٣-٢
,Shaver,1981نجــاز هــدف مــا. (اإلرادیــة ال تالــتحكم بالحركــا يهــي القابلیــة فــ 158(

ان الدقـة تحتـاج إلدراك فـي الـدماغ .وتعتمد الدقة على آلیة اإلدراك واتخاذ القرار والتحكم بالسرعة

منذ بدایتها حتى نهایتها وهي تحتـاج إلـى نـوع مـن التعـدیل الزمـاني والمكـاني للحركـة كمـا وتحتـاج 

عضلي للحركة. إلى تمثیل الحركة في الذهن والى تنظیم عصبي 

)Bouchard, et al, 1979, 15, 44(

الطعن بالرد من الدفاع الرابع في سالح الشیش ٤-٢
عبــارة عــن مهــارة دفاعیــة هجومیــة هــدفها إفشــال الهجــوم القــادم مــن الخصــم باتجــاه منطقــة 

الهــدف الرابــع وذلــك بــأداء دفــاع ســریع ونــاجح یلیــه وبــدون توقــف هجــوم ســریع علــى منطقــة هــدف 

المحددة وفقا للقانون الخاص بسالح الشیش.الخصم

معدل ضربات القلب ٥-٢
ضــربة فــي  ٧٠هــو عــدد المــرات التــي یخفــق فیهــا القلــب فــي الدقیقــة الواحــدة وهــو بحــدود 

یسـتجیب معـدل ضـربات القلـب للتمـارین مـن خـالل زیـادة الدقیقة للشخص البالغ فـي أثنـاء الراحـة.

O2و  ATP-PCین ویتضمن التمرین الخفیف على نظـامي التالؤم مع سرعة التمر  أواالنسجام 

مـن ذلـك فـي  ألعلـىرغم انه قد یرتفع ()*(ضربة/دقیقة ١٢٠ضربات قلب اقل من وعلى معدالت 

. فیمــا یتضــمن التمــرین )بدایــة التمــرین ، فانــه یبقــى بعــد ذلــك ثابتــًا طالمــا تبقــى شــدة التمــرین ثابتــة

فـي البــدء LAو  ATP-PCائق عدیــدة علـى نظــامي المتوسـط الشـدة والــذي یمكـن ان یســتمر لـدق

لنــا معــدل ضــربات قلــب  ولــدوالــذي یكــون بــدوره مســیطرًا علــى العمــل ویO2ومــن ثــم علــى نظــام 

ثانیة ٣٠. اما التمارین الشدیدة والتي تؤدى في فترات قصیرة جدًا من *ضربة/دقیقة  ٢٠٠-١٧٠

ربة / الدقیقة .ض ٢٠٠على افتراض ان المعدل القصوي لضربات القلب هو )*(
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ــــى ــــة  ٣ إل ــــب هنــــا بشــــكل مســــتمر ویرتفــــع معــــدل ضــــرباLAدقــــائق فیســــیطر نظــــام الطاق ت القل

وتصاعدي حتى ینتهي التمرین اما طوعیًا او نتیجة الستنفاذ طاقة هذا النظام وتترافق هذه الزیادة 

في الضربات مع زیادة متصاعدة في العجز االوكسجیني .

)Dare, 1979, 59-61(

متوسط الضغط الشریاني ٦-٢
ى داخـــل األنســـجة لیلبـــي حاجـــة هـــو الضـــغط المتوســـط المســـئول عـــن نـــزح الـــدم لإلمـــام إلـــ

األعضـــاء فـــي كافـــة أنحـــاء الجســـم طـــوال مـــدة الـــدورة القلبیـــة. وتـــتم مراقبـــة هـــذا الضـــغط مـــن قبـــل  

Sherwoodمنعكسات ضغط الدم. ( L, 2004, 351(

ضغط النبض٧-٢
ان الضــغط الــذي یمكــن تحسســه فــي أي شــریان قریــب مــن ســطح الجلــد یمثــل الفــرق بــین 

ملــم زئبــق یكــون ضــغط  ١٢٠/٨٠فعنــدما یكــون ضــغط الــدم .النبســاطيغطین االنقباضــي واضــال

(ملم زئبق ٤٠النبض  .Sherwood L, 2004, 351(

سكر الدم٨-٢
ســـاعاتحوالي  ٤-٣یبلــغ تركیـــز ســكر الـــدم الســوي لـــدى شــخص لـــم یتنــاول طعامـــا خــالل 

,Guytonملغـم / دسـیلتر. ( ٩٠-٨٠ 1981, یـات ویوجـد فـي جسـم االنسـان عـدد مـن االل)847

المتطـــورة للمحافظـــة علـــى تراكیـــز الســـكر ضـــمن حـــدود دقیقـــة فـــي بالزمـــا الـــدم ویوجـــد ضـــمن هـــذه 

الحــدود ایقــاع یــومي واضــح للســكر فــي بالزمــا الــدم یعتمــد علــى الســاعة البایولوجیــة الموجــودة فــي 

تحت المهاد.

درجة حرارة مركز الجسم٩-٢
لــتحكم البایولوجیــة. تحــدث عـــادة یعــد تنظــیم درجــة حــرارة الجســم نموذجـــا مثالیــا النظمــة ا

اضطرابات في عملیة االتزان بین انتاج الحرارة وفقدانها اما بالتغیرات الحاصلة في معـدل االیـض 

(وتعد التمارین البدنیة مـن اكبـر المـؤثرات فـي هـذا المجـال) او بـالتغیرات فـي درجـة حـرارة المحـیط 

م التحـري عـن التغیـرات الحاصـلة فـي درجـة الخارجي التي تغیر من فقدان او اكتساب الحرارة. ویت

حــرارة الجســم عــن طریــق مســتقبالت حراریــة تبــدأ بإرســال انعكاســات تغیــر النتــاج الخــارج ألعضــاء 

االستجابة المختلفة بحیث یتغیر انتاج او فقـدان الحـرارة او كالهمـا معـا وتعـود درجـة حـرارة الجسـم 

محیطیـــة فـــي الجلـــد والمركزیـــة فـــي التراكیـــب الـــى مســـتواها الطبیعـــي. وتوجـــد فئتـــان للمســـتقبالت ال

العمیقة للجسم وان المستقبالت المركزیة هي التي تجهز االنعكاسات بالتغذیة الراجعة السلبیة الن 
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درجــة حــرارة الجســم المركزیــة ولیســت المحــیط هــي التــي یــتم الحفــاظ علیهــا بمســتوى ثابــت نســبیا. 

ز فــي درجــة حــرارة مركــز الجســم بحــدود درجــة ویجـد اثبــات ال لــبس فیــه بوجــود تذبــذب ایقــاعي ممیــ

مئویة واحدة بین الصباح والمساء. 

)Sherwood L, 2004, 351(

إجراءات البحث : -٣
البحث.المنهج التجریبي لمالءمته وطبیعة البحث  ماستخدالمستخدم:المنھج ١-٣

البحث: ةعین٢-٣
في جامعـة الریاضیةة التربیة من كلیطالب  )٦( تتم اختیار العینة بطریقة عمدیة وشمل

ـــة الثالثـــة ومـــن–الموصـــل  والـــذین یمارســـون الممارســـین للمبـــارزة كمـــادة دراســـیة منهجیـــة.المرحل

حیــاتهم الیومیــة بشــكل طبیعــي خصوصــا مــا یتعلــق بانتظــام دورة الصــحو والنــوم لــدیهم حیــث انهــم 

) یبــــین بعــــض ١( والجــــدولینـــامون لــــیال ویمارســــون نشــــاطهم فـــي بدایــــة الصــــباح مــــن كـــل یــــوم. 

المعلومات عن عینة البحث 

   )١الجدول (

یبین بعض المعالم اإلحصائیة عن متغیرات عینة البحث

ع+َس المتغیرات

١٧٣.٦٧٣.٧٨الطول (سم)

٧٦.٤٣٨.٤٠الوزن (كغم)

٢١.٥٠١.٠٥العمر الزمني(سنة)

وسائل جمع البیانات :٣-٣
، لجمع البیاناتوسائالالمالحظة المیدانیةو  اتوالقیاس اتستخدم البحث االختبار ا

المستخدمةواألدواتاألجھزة ٤-٣
الصنع نوع كنديالكتروني كهربائي والوزن  جهاز قیاس الطول)Medical(.

الصنع نوع كنديالنسبیةوالرطوبةمحرار زئبقي لقیاس درجة حرارة المحیط)VacuMed(.

باني الصنع ذو عالمة تجاریة محرار لقیاس درجة حرارة مركز الجسم یاCitizen.
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االستطالعیة ةالتجرب ٥-٣
مــن غیــر المشــاركین ضــمن و  مجتمــع البحــثتجربــة اســتطالعیة علــى اثنــین مــن یــتاجر 

باشـــراف الســـید مســـئول علیهمـــاواإلجـــراءاتجمیـــع القیاســـات واالختبـــارات وطبقـــتعینـــة البحـــث. 

ما یأتي :إلى ستطالعیة التجربة اال وهدفت المختبر المختص في هذا المجال

المستخدمة. واألدوات األجهزةمن صالحیة التأكد

القیاس وطریقة العمل.ائقلطر من فهم فریق العمل التأكد

 اإلجراءاتالتعرف على المعوقات التي قد تظهر عند تنفیذ.

التجربة النھائیة ٦-٣
اء االختبــار االول وتضــمنت إجــر  ٤/٢٠٠٦/ ١٨و  ١٧بتــاریخ التجربــة النهائیــة جریــت ا

لغایــة  ٧:٣٠بــالرد مـن الــدفاع الرابـع وبعــض المتغیـرات الوظیفیــة مـن الســاعة لدقـة وســرعة الطعـن

درجـة مئویـة فیمـا أجـري  ٢٧.٨٢صباحا وتم تثبیـت درجـة حـرارة المختبـر بمتوسـط  ٩:٣٠الساعة 

 ٣:٣٠ مـــن الســـاعة ٢٦/٤/٢٠٠٦و  ٢٥االختبـــار الثـــاني بعـــد فاصـــل زمنـــي قـــدره أســـبوع بتـــاریخ 

درجـة. امـا الضـغط  ٢٦.٧١مساءا وتم تثبیـت درجـة حـرارة المختبـر بمتوسـط  ٥:٣٠لغایة الساعة 

وارتفع الضغط الجـوي بشـكل كبیـر فـي فتـرة بعـد % رطوبة٣٨.٠٠صباحا بمتوسط  تالجوي فكان

. وقـــد روعـــي تسلســـل المختبـــرین نفســـه فـــي كـــال % رطوبـــة ٤٦.٣٣الظهیـــرة المتـــأخرة لیصـــل إلـــى 

الصباحي والمسائي. االختبارین 

اآلتیة لكل مختبر:اإلجراءاتاالختبارانوتضمن 

ختبار وهي درجة حرارة مركـز الجسـم االإجراء قیاس المتغیرات الوظیفیة في وضع الراحة قبل

و ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

دقة بالرد من الدفاع الرابع في سالح الشیشو  سرعة الطعنتنفیذ اختبار

تبارات والقیاساتوصف االخ٧-٣
١-٧-٣�����ΩѧΟΎϫϭϛϟ�ε ϳѧηϟ�Ρϼѧγ�ϲѧϓ�ϊ ѧΑέϟ�ωΎϓΩϟ�ϥϣ�ΩέϟΎΑ�ϥόρϟ�ΔϗΩ�ϭ�Δϋέγ�έΎΑΗΧ

Kuhajda

یقف المبـارز فـي وضـع االسـتعداد علـى الخطـوط المرجعیـة الملونـة الخاصـة بـه والتـي تـم 

الحـائط فیمـا توضـع القـدم الخلفیـة خلـف وبشـكل مـواز للخـط المرجعـي األبعـد عـن تحدیدها مسبقا.

یوضع كعب القدم األمامیة على الخط المرجعي األقرب للحائط وتكون ذراع المبارز المسـلحة فـي 

الوضــع الســادس بحیــث یكــون جــزء النصــل الملصــق بالشــریط األبــیض قبالــة عمــود الخیــزران مــن 

تجـاه الهـدف عند سماع المبارز إلشارة " ابـدأ " ینفـذ الـدفاع الرابـع ثـم یـرد ویطعـن با.الجهة الیمنى

یعــود المبــارز الــى وضــع االســتعداد ویكــرر كــل محاولــة عنــد ســماعه إلشــارة ابــدأ. علــى الحــائط.
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. تستحصل نتیجة السرعة بالزمن والدقة بالدرجة لكل مختبر، حیث یتم محاوالت ٥یعطى المبارز 

لسـالح التوقیت لكل محاولة من لحظة ان یلمس المختبر عصـا الخیـزران لغایـة ان تالمـس ذبابـة ا

من الثانیة. امـا نتیجـة الدقـة فتحسـب بتسـجیل  ١/١٠٠الهدف على الحائط. ویسجل الزمن ألقرب 

رقــم الــدائرة الــذي المســته ذبابــة الســالح، وان المســت الذبابــة خطــوط الــدوائر فتســجل النتیجــة عنــد 

,Kuhajdaرقمین أعلى للدوائر كنوع من الجزاء. ( 1970(

قیاس الطول والوزن القیاسات الجسمیة وشملت٢-٧-٣
حافي القدمین و  فوق سطح قاعدة المیزان وهو یرتدي السروال الریاضي فقطالمختبریقف 

القـائمنزل الشـخص یمسندًا ظهره على القائم المعدني المثبت بصورة عمودیة على قاعدة الجهاز. 

،بالسـنتمترالطـول ویقرأمن القائم المعدني المختبربعملیة القیاس لوحة معدنیة صغیرة على رأس 

یظهر رقـم علـى شاشـة الجهـاز یمثـلل الوزن وفي الوقت نفسه یضغط على المفتاح الخاص لقیاس

   غرام. ٥٠وزن المختبر إلى اقرب 

الوظیفیةلقیاسات ا٣-٧-٣
قیاس درجة حرارة مركز الجسم المحسوبة:١-٣-٧-٣

رار بعــد دقیقــة واحــدة ُیوضــع المحــرار تحــت اللســان  وعنــد ســماع إشــارة صــوتیة مــن المحــ

  . ° ٠.٦یسحب المحرار وتُقرأ الدرجة مع مراعاة إضافة 

٢-٣-٧-٣ϲϧΎϳέѧѧѧηϟ�ϡΩѧѧѧϟ�ρϐѧѧѧο �ρѧѧѧγϭΗϣ�α Ύѧѧѧϳϗmean arterial
pressure

:ة اآلتیةتم قیاسه وفقا للمعادل

)ضغط النبض ١/٣(متوسط ضغط الدم الشریاني = الضغط االنبساطي + 

كما یأتي:النبساطيقیاس ضغطي الدم االنقباضي واوكان 

یلــــف الربــــاط الشــــریطي علــــى عضــــد المختبــــر، ثــــم تــــدرج الســــماعة الالقطــــة للصــــوت فــــي الربــــاط 

الشـریطي متجهـة إلــى جهـاز قیـاس الضــغط. ویـدرج كـذلك أنبــوب نفـخ الهـواء فــي الربـاط الشــریطي 

بالضــغط عملیـة الــنفخ تـتم ذاتیــا مـن قبــل الجهـاز كمــا ویمكـن برمجتهــا زمنیـا. یــتم القیـاس علمـا إن

وفـــي أثنـــاء عملیـــة القیـــاس ســـیظهر علـــى الجهـــاز الضـــغط المتزایـــد للهـــواء داخـــل Startعلـــى زر 

الربــاط الشــریطي نتیجــة الــنفخ اآللــي بعــدها یبــدأ ضــغط الربــاط الشــریطي بــالهبوط باتجــاه الضــغط 

مشـــابها (داخـــل الشـــریان وعنـــد تســـاوي كـــال الضـــغطین یعطـــي الجهـــاز صـــوت موجـــة الـــدم األولـــى 

ومــــع اســــتمرار )ذي یســــمع بالســـماعة الطبیــــة االعتیادیــــة فـــي أثنــــاء القیــــاس التقلیـــديللصـــوت الــــ
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انخفاض ضغط الرباط الشریطي وعودة ضغط الشریان إلى وضعه الطبیعي یعطي الجهاز صوتا 

آخر ویظهر قـراءتین رقمیتـین تعبـر األولـى عـن ضـغط الـدم االنقباضـي واألخـرى عـن ضـغط الـدم 

فكان قیاسه كما سیرد الحقا.. أما ضغط النبضاالنبساطي

قیاس معدل ضربات القلب٣-٣-٧-٣
یـتم لصـق ثالثـة أقطـاب للقلـب علـى صـدر المختبـر فـي المواقـع التالیـة في وضـع الراحـة، 

RL, V2, V6 وهـو. یتم ربط األسالك الواردة من هذه المواقع الثالث إلى جهاز تخطـیط القلـب 

دم. وفـي أثنـاء قیـاس ضـغطي الـدم سـتظهر معـدالت كارت یربط داخلیا مـع جهـاز قیـاس ضـغط الـ

امــا معــدل نبضــات القلــب .ضــربات القلــب المرافقــة مباشــرة علــى شاشــة العــرض الخاصــة بالجهــاز

المرافق للجهد فقیس باستخدام جهاز یتحسس النبض من شحمة االذن بوساطة خلیة ضوئیة.

pulseقیاس ضغط النبض   ٤-٣-٧-٣ pressure
معادلة اآلتیة:تم قیاسه وفقا لل

الضغط االنبساطي -الضغط االنقباضي 

في الدمرقیاس السك ٥-٣-٧-٣
تــم قیاســه بوســاطة جهــاز الفحــص المحمــول ذي شاشــة العــرض الرقمیــة والمــزود بشــرائط 

فحص مخصصة لهذا الغرض. یتم فتح التیار إلى الجهاز،وعند ظهور ومیض یمثل رمز الشـریط 

االختبار في موضعه المخصـص لـه علـى الجهـاز، وعنـد ظهـور على شاشة العرض، ُیدَرج شریط

ومیض یمثل رمز الدم على شاشة العـرض، ُتسـَقط قطـرة مـن الـدم المسـحوب مـن المختبـر بـالوخز 

علـــى منطقـــة صـــغیرة مربعـــة الشـــكل علـــى شـــریط الفحـــص بحیـــث یـــتم تغطیتهـــا بالكامـــل، وحالمـــا 

وستظهر قـراءة تركیـز السـكر فـي الـدم علـى یایتحسس الجهاز قطرة الدم سیبدأ بعملیة القیاس تلقائ

ثانیة. ١٥بعد شاشة العرض

اإلحصائیة:المعالجات ٨-٣
:االتیةاإلحصائیةستخدم الوسائل ت

الوسط الحسابي.١

االنحراف المعیاري.٢

لعینتین مرتبطتینلألوساط الحسابیة )ت(اختبار القیاسات المتكررة بطریقة .٣

معامل االرتباط البسیط (بیرسون).٤

  ١١.٥اإلصدار SPSSتم معالجة البیانات باستخدام الحزمة اإلحصائیة یو 
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عرض النتائج ومناقشتھا -٤
١-٤�ϲΣΎΑѧѧλ ϟ�ϲΟϭϟϭϳΎѧѧΑϟ�ΕѧѧϳϗϭΗϟ�ϑ ϼΗѧѧΧ�έѧѧΛ�ΞΎѧѧΗϧ�ΔѧѧηϗΎϧϣϭ�ν έѧѧϋ

�Ρϼѧγ�ϲѧϓ�ϊ ѧΑέϟ�ωΎϓΩѧϟ�ϥѧϣ�ΩέϟΎѧΑ�ϥѧόρϟ�Δϋέѧγϭ�ΔѧϗΩ�ϰѧϠϋ�ϲΎγϣϟϭ
الشیش.

   )٢(الجدول 

النحرافات المعیارییة وقیمة ت المرتبطة واالحتمالیة لسرعة یوضح األوساط الحسابیة وا

الرابع صباحا ومساءا عودقة الطعن بالرد من الدفا

  ت
المتغیر

(وحدة القیاس)

التوقیت 

البایولوجي
  ع) ±س (

قیمة ت 

المحسوبة
االحتمالیة

سرعة الطعن١

(ثانیة)

*٣.٤٠٠.٠١٩-)٠.٨٥(٠.٣١١صباحا

)٠.٨٨(٠.٤٤٨مساءا

دقة الطعن٢

(درجة)

٠.٩٦٠.٣٨١-)١.٠٦(٧.٧٧صباحا

)٠.٧٤(٨.١٣مساءا

  ٠.٠٥معنوي عند مستوى احتمالیة اقل من *

) ان الوســــط الحســــابي لالختبــــار ٢فیمــــا یخــــص ســــرعة الطعــــن.. یتضــــح مــــن الجــــدول (

ســــائي ، فیمــــا كــــان فــــي االختبــــار الم ٠.٠٥٨ثانیــــة وبــــانحراف معیــــاري  ٠.٣١١الصــــباحي كــــان 

ن، وكانـــت قیمـــة "ت" المرتبطـــة بـــین اختبـــاري الصـــباح  ٠.٨٨ثانیـــة وبـــانحراف معیـــاري  ٠.٤٤٨

مما یدل على وجود فرق ذو داللة معنویة لصالح  ٠.٠١٩عند مستوى احتمالیة  ٣.٤٠-والمساء 

االختبار الصباحي.

ي ) ان الوسط الحسابي لالختبار الصباح٢فیما یخص دقة الطعن.. یتضح من الجدول (

درجــــة  ٨.١٣، فیمــــا كــــان فــــي االختبــــار المســــائي  ١.٠٦درجــــة وبــــانحراف معیــــاري  ٧.٧٧كــــان 

 ٠.٩٦-، وكانــت قیمــة "ت" المرتبطــة بــین اختبــاري الصــباح والمســاء  ٠.٧٤وبــانحراف معیــاري 

ممـــا یـــدل علـــى عـــدم وجـــود فـــرق ذو داللـــة معنویـــة بـــین اختبـــاري  ٠.٣٨١عنـــد مســـتوى احتمالیـــة 

الصباح والمساء.

عرض النتائج اتضح وجود فرق ذو داللة معنویـة فـي سـرعة الطعـن بـالرد مـن الـدفاع بعد 

الرابــع فــي ســالح الشــیش بــین اختبــاري الصــباح والمســاء ولصــالح اختبــار الصــباح ممــا یعنــي ان 

الختالف التوقیت البایولوجي أثرا في تقلیل زمن هذا المتغیر المهاري صباحا.
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الدراســات الســابقة البــد مــن عــرض مــوجز لمراحــل أو ولغــرض مقارنــة هــذه النتیجــة بنتــائج

یعد جزاء مهارة الطعن بالرد من الدفاع الرابع في سالح الشیش. ان الطعن بالرد من الدفاع الرابع

مهارة تشتمل على عدة عناصر یمكن إیجازها بالمراحل اآلتیة:

المســلحة كاســتجابة لمثیــر  حیبــدأ االختبــار أو المهــارة بتنفیــذ المبــارز حركــة دفــاع رابــع بالســال

خــارجي هــو اإلشــارة ببــدء االختبــار ثــم یعــود بــنفس الــذراع إلــى خــط الهجــوم الــذي ســینفذ فیــه 

الطعـــن علـــى الهـــدف . وتشـــتمل هاتـــان الحركتـــان عنصـــري زمـــن رد الفعـــل والســـرعة الحركیـــة 

للذراع المسلحة.

 إلزاحـة مركـز ثقـل الجسـم مـن مع نهایة امتداد الذراع المسلحة تبدأ عملیة دفع بالرجـل الخلفیـة

وضـعه فــي وقفــة االســتعداد الـى وضــعه الجدیــد فــي حركــة الطعـن. وتشــتمل هــذه الحركــة علــى 

عنصر القوة الممیزة بالسرعة.

 باإلضافة للحركات أعاله یتم نشر الذراع غیر المسلحة للخلف لغـرض تحقیـق التـوازن وكـذلك

عمـــودي علـــى الهـــدف. ان هاتـــان زحلقـــة الرجـــل األمامیـــة دون تماســـها مـــع األرض فـــي خـــط

الحركتان تبدأن بتوقیت مع اكتمال امتداد الذراع المسلحة ومع امتداد الرجل الخلفیـة. وتشـتمل 

هاتان الحركتان على عنصر التوافق مع أجزاء المهارة األخرى.

 یضاف إلى ذلك عنصر الدقة الذي یعد اختبارا مترابطا مـع اختبـار سـرعة الطعـن فـي العالقـة

كس لــه فــي النتیجــة. وهنــا یــدخل عنصــر آخــر وهــو الدقــة باإلضــافة للتوافــق بــین أجــزاء ومعــا

الجسم العاملة في أثناء حركة الطعن.

وفــي صــدد حركــة الــذراع المســلحة ورغــم ان الدراســات تشــیر إلــى أن زمــن رد الفعــل یكــون 

إلیقــاع الحیــوي أســرع فــي بدایــة المســاء كــون قمــة اإلیقــاع الحیــوي لهــذا المتغیــر تترافــق مــع قمــة ا

,Durst(لدرجــة حــرارة مركــز الجســم   et al, 2005, وآخــرون Edwardsإال أن  )21-44

أكــدوا ان اإلیقــاع الحیــوي لهــذا المتغیــر ربمــا یتــأثر بمســتوى التــیقظ األساســي والتعــب أكثــر  ٢٠٠٥

فروقـا  مما یتأثر بدرجة حرارة مركز الجسم وهذا ما ظهر في نتائج الدراسة الحالیة حیـث لـم تظهـر

ذات داللــة معنویــة بــین ســرعة الطعــن التــي أظهــرت إیقاعــا عالیــا صــباحا وبــین درجــة حــرارة مركــز 

الجسم في نفس التوقیت وكذلك الحال مساءا. 

)Edwards, et al, 2005, NA(

و  ٢٠٠٠واخـرون Callardفیما یخص عنصر القوة العضلیة، ورغـم ان نتـائج دراسـات 

Reilly الحیـــوي لعنصـــر القـــوة العضـــلیة یكـــون فـــي قمتـــه فـــي الفتـــرة  عاأظهـــرت أن اإلیقـــ ١٩٩٠

,Callardالمتــأخرة بعــد الظهیــرة او بدایــة المســاء، ( et al, 2000, 693-704) (Reilly,

1990, ) وهــذا ال یتفــق مــع نتــائج الدراســة الحالیــة إال ان هــذه الدراســات أجریــت علــى 165-180
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هــارات أخــرى باإلضــافة إلــى ان القــوة الممیــزة عنصــر القــوة العضــلیة بمعــزل عــن أیــة صــفات او م

بالسرعة في الدراسة الحالیة تحدث ضمن مسار مهارة الطعن وبتوافق مع صفات اخرى.

ان اإلیقــاع الحیــوي  ١٩٩٦وآخــرون Gauthierو ٢٠٠٣وآخــرون Struttonویــذكر 

,Struttonلعنصر القـوة العضـلیة یعتمـد علـى المجموعـة العضـلیة المقاسـة فـي االختبـار( et al,

2003, 679-682) (Gauthier, et al, 1996, عــن  Drust) ویضــیف 135-146

Giacomoni وعلى الطریقة التي ینفذ بها الـتقلص العضـلي. ( ٢٠٠٥وآخرونDrust, et al,

ان اإلیقاعـات الحیویــة لــالداءات قصــیرة  ١٩٩٨وآخــرون Bernardكمـا ویــذكر )2005,21-44

تكون متضاربة وهي تعتمد على نوع التمرین المنفذ والمجموعة العضلیة دقیقة)  ١الزمن (اقل من 

,Bernardالمقاسـة. ( et al, 1998, ) ومـا حـدث فـي الدراسـة الحالیـة ان المجموعـة 133-138

العضلیة للرجل الخلفیة قد نفذت تقلصا قویا بأقصى سرعة ممكنة (معبرا عنها بزمن سرعة الطعن 

موجـــه لألمـــام وبانســـجام وتوافـــق عـــالیین مـــع حركـــة الـــذراع ) ضـــمن مســـار حركـــي٢فـــي الجـــدول 

الحركـة باإلضـافة إلـى سـرعة  ةالمسلحة بحیث تأتي بعـدها مباشـرة دون توقـف او تـردد فـي انسـیابی

قـــذف الـــذراع غیـــر المســـلحة للخلـــف بســـرعة لغـــرض التـــوازن وكـــذلك انـــزالق الرجـــل األمامیـــة دون 

 ٢٠٠٥ Colqulounواخـرون عـن Drustیـذكر تماسـها مـع األرض لألمـام باتجـاه الهـدف .. و 

ان الواجبات الحركیة التي تعتمد على التحكم الحركي الدقیق تنفذ بشكل أفضل في الصباح وذلـك 

مقارنــة باألوقــات األخــرى مـــن  تتكــون منخفضــة فــي هــذا التوقیــarousalالن مســتویات التــیقظ 

,Drust(الیوم وتعد تلك المستویات مثالیة لالنجاز. et al, 2005,21-44(

ـــأثیر اخـــتالإن ویـــرى الباحـــث  ـــایولوجي فت خصوصـــیة للمجـــامیع  ذوعـــد یال  التوقیـــت الب

العضــلیة وحســب ، بــل وأیضــًا للنمــاذج الحركیــة لهــذه العضــالت علــى حــد ســواء ، أي بمعنــى أن 

في اختبار سرعة ودقة الطعن.العصبي ـ العضلي هو ذو خصوصیة حركیة مهاریة التقلص

أیضـــًا خصوصـــیة الزوایـــا التـــي تعمـــل أو تـــتقلص عنـــدها هـــذه العضـــالت.هنـــا ویضـــاف

ــتقلص فــي هــذا االختبــار قــد تــم تثبیتــه مســبقا فــي اثنــاء -ان الــنمط العصــبي رباعتبــا العضــلي لل

التدریب وأصبح نمطا خاصا بهذه المهارة یختلف عن النمط العصبي العضلي للـتقلص عنـد تولیـد 

ع أنـــواع یـــعلـــى حـــدوث تـــرابط بـــین جمالباحـــث كـــدیؤ وبهـــذا القـــوة العضـــلیة بمعـــزل عـــن المهـــارة.

وان من شان اإلیقـاع الحیـوي لهكـذا تـرابط ان یكـون فـي قمتـه صـباحا ضـمن حـدود الخصوصیات

عینة الدراسة الحالیة.

٢-٤�ϲΣΎΑѧѧλ ϟ�ϲΟϭϟϭϳΎѧѧΑϟ�ΕѧѧϳϗϭΗϟ�ϑ ϼΗѧѧΧ�έѧѧΛ�ΞΎѧѧΗϧ�ΔѧѧηϗΎϧϣϭ�ν έѧѧϋ
والمسائي على اختبارات المتغیرات الوظیفیة

   )٣(ل الجدو



أحمد عبد الغني

٢٨٤

یوضح األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة "ت" المرتبطة واالحتمالیة للمتغیرات 

الوظیفیة صباحا ومساءا

المتغیر

(وحدة القیاس)

التوقیت 

البایولوجي

في ظرف الراحة

  ع) ±س (

"ت"قیمة 

رتبطةالم

االحتمالیة

معدل ضربات القلب

(ضربة/ دقیقة)

  )٧.٤٧( ٦٩.١٧صباحا
-٠.١٦٠  ١.٦٥  

  )٨.١٤( ٧٢.٣٣مساءا

متوسط الضغط الشریاني

(ملم زئبق)

  )١١.٨٦( ٨٦.٩٤صباحا
٠.٠٧٥  ٢.٢٤  

  )٩.٠١( ٨٠.٥٥مساءا

السكر

)ملغم/ دسیلتر(

  )١٠.٤٨( ٩٧.٥٠صباحا
٠.٨٠٩  ٠.٢٦  

  )٦.٩٨( ٩٦.٠٠مساءا

درجة حرارة الجسم

(درجة مئویة)

  )٠.٤٩( ٣٦.٤٣صباحا
-٠.٠١٧  ٣.٥١*

  )٠.٣٥( ٣٦.٩٨مساءا

  ٠.٠٥* معنوي عند مستوى احتمالیة اقل من 

) ان الوسـط الحسـابي لالختبـار ٣فیما یخص معدل ضربات القلب.. یتضح من الجدول (

، فیما كان في االختبـار المسـائي  ٧.٤٧ضربة/ دقیقة وبانحراف معیاري  ٦٩.١٧الصباحي كان 

، وكانــــت قیمــــة "ت" المرتبطــــة بــــین اختبــــاري  ٨.١٤ي ضــــربة/ دقیقــــة وبــــانحراف معیــــار  ٧٢.٣٣

ممـا یـدل علـى عـدم وجـود فـرق ذو داللـة  ٠.١٦٠عند مستوى احتمالیة  ١.٦٥-الصباح والمساء 

ودراســـة  ٢٠٠٢واخـــرون Uetaوهـــذا یتفـــق مـــع دراســـة معنویـــة بـــین اختبـــاري الصـــباح والمســـاء. 

Martin ودراسـة٢٠٠١واخـرونAldemir ٢٠٠٠واخـرون )Ueta, et al 2002, 353-

358()Martin, et al, 2001, 969-976()Aldemir, et al, 2000, 197-207(

) ان الوســـط الحســـابي ٣فیمـــا یخـــص متوســـط الضـــغط الشـــریاني.. یتضـــح مـــن الجـــدول (

، فیمـا كـان فـي االختبـار  ١١.٨٦ملـم زئبـق وبـانحراف معیـاري  ٨٦.٩٤لالختبار الصـباحي كـان 

، وكانـت قیمـة "ت" المرتبطــة بـین اختبــاري  ٩.٠١وبـانحراف معیــاري ملـم زئبــق  ٨٠.٥٥المسـائي 

ممــا یــدل علــى عــدم وجــود فــرق ذو داللــة  ٠.٠٧٥عنــد مســتوى احتمالیــة  ٢.٢٤الصــباح والمســاء 

,Aoki. (٢٠٠٢واخرون Aokiوهذا یتفق مع دراسة معنویة بین اختباري الصباح والمساء.  et

al, 2002, 388-393(

) ان الوســـط الحســـابي لالختبـــار ٣الـــدم.. یتضـــح مـــن الجـــدول (فیمـــا یخـــص الســـكر فـــي

، فیمــــا كــــان فــــي االختبــــار  ١٠.٤٨ملغــــم/ دســــیلتر وبــــانحراف معیــــاري  ٩٧.٥٠الصــــباحي كــــان 

، وكانــــت قیمــــة "ت" المرتبطــــة بــــین  ٦.٩٨ملغــــم/ دســــیلتر وبــــانحراف معیــــاري  ٩٦.٠٠المســــائي 

مما یدل على عدم وجـود فـرق ذو  ٠.٨٠٩عند مستوى احتمالیة  ٠.٢٦اختباري الصباح والمساء 

laال تتفق هذه النتیجة مع دراسة داللة معنویة بین اختباري الصباح والمساء. و  Fleure واخـرون
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laالتـي أكـدت وجـود إیقـاع حیـوي یـومي السـتهالك السـكر. ( ٢٠٠١ Fleure, et al, 2001,

انظــر نتــائج نســبة التغیــر (ع ) ولكــن الدراســة الحالیــة ال تلغــي وجــود مثــل هــذا اإلیقــا1237-1243

ولكن عدم وجـود فـرق معنـوي بـین اختبـاري الدراسـة الحالیـة والمناقشة الخاصة بها) ٤في الجدول 

-٧:٣٠(إلـى أن قمـة إیقـاع السـكر لـم تتطـابق ربمـا مـع هـذین التـوقیتین الصــباحي الباحـثیعـزوه 

  )٥:٣٠-٣:٣٠(وبعد الظهیرة المتأخرة  )٩:٣٠

) ان الوســـط الحســـابي ٣ركـــز الجســـم.. یتضـــح مـــن الجـــدول (فیمـــا یخـــص درجـــة حـــرارة م

، فیمـا كـان فـي االختبـار  ٠.٤٩درجة مئویة وبـانحراف معیـاري  ٣٦.٤٣لالختبار الصباحي كان 

، وكانت قیمة "ت" المرتبطة بین اختباري  ٠.٣٥درجة مئویة وبانحراف معیاري  ٣٦.٩٨المسائي 

ممـــا یـــدل علـــى وجـــود فـــرق ذو داللـــة  ٠.٠١٧عنـــد مســـتوى احتمالیـــة  ٣.٥١-الصـــباح والمســـاء 

Souissiدراسـة مثـلوهـذا یتفـق مـع العدیـد مـن الدراسـات معنویة بین اختباري الصباح والمسـاء. 

Reillyو دراسة ٢٠٠٠وآخرون Aldemirو دراسة  ٢٠٠١وآخرون Martinودراسة  ٢٠٠٤

,Souissi(. ١٩٩٨ Garrettو   2004, 14-19) (Aldemir, et al,2000, 197-207(

)Reilly and Garrett, 1998, ان مثل هذا االتفاق الشائع بین الدراسات یؤكد )1085-1094

ان درجــة حــرارة مركــز الجســم تعــد مؤشــرا الثــر اخــتالف التوقیــت البــایولوجي علــى متغیــرات جســم 

علــى صــحة اإلجــراء الخــاص باختیــار عینــة البحــث وبــأنهم  ةاإلنســان كمــا تؤكــد نتیجــة هــذه الدراســ

تمتعون بانتظـام صـحي فـي إیقاعـات جسـمهم البایولوجیـة نـاجم عـن انتظـام دورة النـوم _ الصـحو ی

ویعــزو الباحــث ســبب ذلــك  فــي درجــة كبیــرة منــه الــى االختالفــات فــي عملیــة فقــدان الحــرارة لــدیهم.

والى درجة اقل الى اكتساب الحرارة. ان مثل هذه النتیجة تؤكـد فكـرة ان تنظـیم درجـة حـرارة الجسـم 

یخضــع ألثــر اخــتالف التوقیــت البــایولوجي الیــومي أكثــر ممــا تخضــع عملیتــي فقــدانها واكتســابها. 

)Reilly and Garrett, 1998, 1085-1094(
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٣-٤�ϥϳέΎѧΑΗΧϻ�ϥϳѧΑ�ϲΑѧγϧϟ�έѧϳϐΗϟϭ�ϕϠρϣϟ�έϳϐΗϟ�ΞΎΗϧ�ΔηϗΎϧϣϭ�ν έϋ
الصباحي والمسائي لكافة متغیرات البحث

   )٤(الجدول 

بیة واالنحرافات المعیاریة وقیم التغیرین المطلق یوضح األوساط الحسا

والنسبي لكافة المتغیرات صباحا ومساءا

المتغیر

(وحدة القیاس)

التوقیت 

البایولوجي

في ظرف الراحة

  ع) ±س (
التغیر المطلق

نسبة 

التغیر %

سرعة الطعن

(زمن)

  )٠.٨٥( ٠.٣١١صباحا
 ٢٦.٩٣  ٠.٠٨٦  

  )٠.٨٨( ٠.٤٤٨مساءا

  لطعندقة ا

(درجة)

  )١.٠٦( ٧.٧٧صباحا
١٣.٤٨  ٠.٣٧  

  )٠.٧٤( ٨.١٣مساءا

معدل ضربات القلب

(ضربة/ دقیقة)

  )٧.٤٧( ٦٩.١٧صباحا
 ٤.٨٢  ٣.١٧  

  )٨.١٤( ٧٢.٣٣مساءا

متوسط الضغط الشریاني

(ملم زئبق)

  )١١.٨٦( ٨٦.٩٤صباحا
 ١٥.٥٨  ١٤.٦١  

  )٩.٠١( ٨٠.٥٥مساءا

السكر

)یلترملغم/ دس(

  )١٠.٤٨( ٩٧.٥٠صباحا
 ٠.٤٩  ١.٥٠  

  )٦.٩٨( ٩٦.٠٠مساءا

درجة حرارة مركز الجسم

(درجة مئویة)

  )٠.٤٩( ٣٦.٤٣صباحا
 ١.٥٢  ٠.٥٥  

  )٠.٣٥( ٣٦.٩٨مساءا

ان بعض متغیرات البحث المهاریة والوظیفیة تظهر انخفاضا في  )٤(یتضح من الجدول 

م مــن الصــباح باتجــاه المســاء وهــي متغیــرات ســرعة الطعــن التــي إیقاعهــا الیــومي مــع تصــاعد الیــو 

بالمائـــــة مــــن اإلیقــــاع الصــــباحي. ومتوســــط الضـــــغط  ٢٦.٩٦أظهــــرت مســــاءا انخفاضــــا بمقــــدار 

بالمائـة مـن اإلیقـاع الصـباحي. والسـكر فـي  ١٥.٨٥الشریاني الذي أظهر مساءا انخفاضا بمقدار 

مائة من اإلیقاع الصباحي.بال ٠.٤٩الدم الذي أظهر مساءا انخفاضا بمقدار 

في حین تظهر متغیرات أخرى ارتفاعا في إیقاعها الیومي مـع تصـاعد الیـوم مـن الصـباح 

بالمائـة مـن  ١٣.٤٨بمقـدار ارتفاعـاباتجاه المساء وهي متغیرات دقة الطعـن التـي أظهـرت مسـاءا 

بالمائــة مــن  ٤.٨٢معــدل ضــربات القلــب الــذي أظهــر مســاءا ارتفاعــا بمقــدار و اإلیقــاع الصــباحي 

بالمائـة  ١.٥٢اإلیقاع الصـباحي. ودرجـة حـرارة مركـز الجسـم التـي أظهـرت مسـاءا ارتفاعـا بمقـدار 

من اإلیقاع الصباحي.
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الـــى أن بعضـــا مـــن متغیـــرات  )٤(تشـــیر قـــیم التغیـــر المطلـــق ونســـب التغیـــر فـــي الجـــدول 

ي من الصباح باتجاه البحث تظهر إیقاعا حیویا یتجه إلى أدنى قیمة له مع تصاعد التوقیت الیوم

المســاء مثــل متغیــر ســرعة الطعــن ومتوســط الضــغط الشــریاني والســكر فــي الــدم. ورغــم عــدم وجــود 

فــروق ذات داللــة معنویــة بــین األوســاط الحســابیة لمتغیــري متوســط الضــغط الشــریاني والســكر فــي 

وجـود وربمـا یظهـر الفتـرة المتـأخرة بعـد الظهـر) إال أن اإلیقـاع م(الدم بین توقیتي الصباح والمساء 

أو فـي الفتـرة  ااختالفـه فـي توقیـت آخـر غیـر الـذي تـم تناولـه فـي الدراسـة الحالیـة كـأن یكـون مسـاء

علـى ذلـك فیمـا یخـص متوسـط الضـغط الشـریاني مـن دراسـة الباحـثالمتأخرة مـن المسـاء ویسـتدل 

Wallace باح التي أظهـرت فروقـا فـي ضـغط الـدم االنقباضـي بـین قیاسـي الصـ  ٢٠٠٥واخرون

,Wallace(لصـالح الصـباح  )١٩:٠٠-١٧:٠٠(والمسـاء  )٩:٠٠- ٧:٠٠( et al, 2005, 1-

ضغط  الدم الشریاني فانه كلما زاد ضغط الدم االنقباضي زاد وعلیه من خالل معادلة متوسط)8

متوسط ضغط الدم الشریاني والعكس صحیح.وربما كان الرتفاع درجـة حـرارة مركـز الجسـم مسـاءا 

كـذلك  الباحـثویسـتدل یل المقاومة الوعائیة أدت إلى انخفاض ضغط الـدم االنقباضـي. أثرا في تقل

فیما یخص مستوى السكر في الدم من الدراسات الكالسیكیة التـي أظهـرت ان ارتفـاع أو انخفـاض 

السكر في فترة ما من الیوم ال یعكس الفرق في مدة االنقطاع عن الطعام التي تسبق االختبار بل 

یر الحقیقي الختالف التوقیت البایولوجي على مستویات السكر في الدم.یعكس التأث

)Aparicio, et al, 1974, 123-137()Mayer, et al, 1976, 936-946(

وهـوعكس مـا (على انخفـاض مسـتوى السـكر فـي الـدم باتجـاه المسـاء الباحثكما ویستدل 

من خـالل عـدد محـدود )كون مساءامتعارف علیه في المجال الطبي بان أعلى مستویات السكر ت

النــوم وبدایــة مــدةوجــود ارتفــاع معــین فــي مســتویات الســكر فــي نهایــة مـن الدراســات التــي الحظــت

Bolli(.الصـحو فـي الصـباح البـاكرمـدة et al, 1984, 1150-1153()Schmidt et al,

1984, 32-35()Arslanian et al, 1990, یــة ذلــك إلــى عملالباحــثویعــزو )27-32

التي تنشط في الساعات األولى مـن الصـباح وهـي عملیـة gluconeogenesisاستحداث السكر 

سـكرلمحافظـة علـى ل مهمة للغایة تعمل على تكوین السكر من األحماض االمینیة في أثناء اللیل

فـي هـذا الصـدد الـى ان  ١٩٨١ Guyton، اذ یشـیر  عـن الطعـامالطویل الدم في أثناء االنقطاع 

عملیــة اســتحداث لاربوهیــدرات فــي الخالیــا ونقــص ســكر الــدم همــا المحفــزان األساســیان "نقــص الك

,Guytonالسكر". ( 1981, 847(

الى أن ما تبقى من متغیـرات  )٤(كما تشیر قیم التغیر المطلق ونسب التغیر في الجدول 

صــباح البحــث تظهــر إیقاعــا حیویــا یتجــه إلــى أعلــى قیمــة لــه مــع تصــاعد التوقیــت الیــومي مــن ال

دقة الطعن ومعـدل ضـربات القلـب ودرجـة حـرارة مركـز الجسـم. ورغـم  اتباتجاه المساء وهي متغیر 

عدم وجود فروق ذات داللـة معنویـة بـین األوسـاط الحسـابیة لمتغیـري دقـة الطعـن ومعـدل ضـربات 
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یظهر الفترة المتأخرة بعد الظهر) إال أن اإلیقاع موجود وربما(القلب بین توقیتي الصباح والمساء 

أو فـي الفتـرة  ااختالفـه فـي توقیـت آخـر غیـر الـذي تـم تناولـه فـي الدراسـة الحالیـة كـأن یكـون مسـاء

و  Atkinsonعلــى ذلــك فیمــا یخــص دقــة الطعــن بدراســة الباحــثالمتــأخرة مــن المســاء ویســتدل 

Spiers).التـي أظهـرت وجـود إیقـاع حیـوي لعنصـر الدقـةAtkinson and Spiers, 1998,

التــــي  ١٩٩٨ Garrettو  Reillyوفیمـــا یخــــص معــــدل ضـــربات القلــــب بدراســــة )1335-1338

أظهـــرت فرقـــا معنویـــا فـــي معـــدل ضـــربات القلـــب فـــي أثنـــاء الراحـــة بـــین الصـــباح البـــاكر والمســـاء. 

)Reilly and Garrett, 1998, وان الفـرق یكـون اكثـر وضـوحا فـي سـاعات )1085-1094

لصـباحي للدراسـة الحالیـة حیـث تكـون درجـة حـرارة صـباحا مقارنـة بالتوقیـت ا ٥-٤الصباح الباكر 

مركز الجسم في أوطأ قیمة لها

٤-٤ �ϊ ѧϣ�ϡѧγΟϟ�ί ѧϛέϣ�ΓέέѧΣ�ΔѧΟέΩ�ρΎѧΑΗέ�Δѧϗϼϋ�ΞΎΗϧ�ΔηϗΎϧϣϭ�ν έϋ
سرعة ودقة الطعن لكل من االختبارین الصباحي والمسائي.

   )٥(الجدول 

رجة حرارة مركز الجسم یوضح قیم معامل االرتباط واالحتمالیة بین سرعة ودقة الطعن مع د

صباحا ومساءا بوصفها مؤشرا الختالف التوقیت البایولوجي

المتغیر

القیاس)(وحدة

التوقیت 

البایولوجي
االحتمالیةمعامل االرتباط

سرعة الطعن

(زمن)

٠.٥٢٩٠.٢٨٠صباحا

٠.٧٨٨٠.٠٦٣مساءا

دقة الطعن

(درجة)

٠.٠٤٤٠.٩٣١-صباحا

٠.٣٠٣٠.٥٦٠مساءا

متغیــري ســرعة ودقــة الطعــن بوصــفهما متغیــرین مهــاریین لــم ان  )٥(یتضــح مــن الجــدول 

یظهرا عالقة ارتبـاط مـع درجـة حـرارة مركـز الجسـم بوصـفها مؤشـرا الخـتالف التوقیـت البـایولوجي. 

 ٠.٢٨٠عنـــد مســـتوى احتمالیـــة  ٠.٥٢٩إذ كانـــت قیمـــة معامـــل االرتبـــاط لســـرعة الطعـــن صـــباحا 

. فیمــا كانــت قیمــة معامــل االرتبــاط لدقــة الطعــن ٠.٠٦٣احتمالیــة عنــد مســتوى ٠.٧٨٨ومســاءا 

  .٠.٥٦٠عند مستوى احتمالیة  ٠.٣٠٣ومساءا  ٠.٩٣١عند مستوى احتمالیة  ٠.٠٤٤-صباحا 

ویعــزو الباحــث ســبب ذلــك إلــى انــه لــیس بالضــرورة ارتبــاط بعــض اإلیقاعــات الحیویــة مــع 

ولكن ترتبط إلى حد معین وذلـك لوجـود عوامـل قمة اإلیقاع الحیوي لدرجة حرارة مركز الجسم كلیا 

. ٢٠٠٥وآخـرون Edwardsأخـرى منهـا مسـتوى التـیقظ األساسـي والتعـب وهـذا مـا أثبتتـه دراسـة 
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)Edwards, et al, 2005, NA( ویـذكرReilly  وGarrett فـي هـذا الصـدد أیضـا "  ١٩٩٨

الـذي سـیبقى بـاب اإلجابـة رغم وجود إیقاع حیوي واضح لدرجة حرارة مركـز الجسـم إال ان السـؤال

علیه مفتوحا هل للجهد الحراري تأثیرا على األداء الریاضي." 

)Reilly and Garrett, 1998, 1085-1094(

:االستنتاجات والتوصیات -٥
:االستنتاجات١-٥
ان لســرعة الطعــن بوصــفها جــزء مــن مهــارة الــرد بالــدفاع الرابــع فــي ســالح الشــیش إیقاعــا فــي .١

احیة یمیزها عن الفترة بعد الظهیرة المتأخرةالفترة الصب

ظهر التغیرات الوظیفیة باستثناء درجـة حـرارة مركـز الجسـم إیقاعـا حیویـا ممیـزا بـین فترتـي تلم .٢

الصباح وبعـد الظهیـرة المتـأخرة، فیمـا أظهـرت درجـة حـرارة مركـز الجسـم إیقاعـا ممیـزا فـي فتـرة 

بعد الظهیرة المتأخرة.

متوسـط  يوالمحصور بالتوقیتین البایولیجیین قید الدراسـة، أظهـر متغیـر رغم االستنتاج السابق .٣

یكــون فــي أدنــى قیمــة لــه مــع ینا الحیــویمــهیالضــغط الشــریاني والســكر فــي الــدم اتجاهــا إلیقاع

دقـة الطعـن ومعــدل  يتصـاعد التوقیـت الیـومي مــن الصـباح باتجـاه المســاء. فیمـا أظهـر متغیــر 

یكـــون فـــي أعلـــى قیمـــة لـــه مـــع تصـــاعد التوقیـــت ینحیـــویا المـــهیضـــربات القلـــب اتجاهـــا إلیقاع

الیومي من الصباح باتجاه المساء.

بالضـرورة بدرجـة حـرارة مركـز الجسـم ال یرتبطالطعن  ةان اإلیقاع الحیوي لمتغیري سرعة ودق.٤

یتأثر بعوامل أخرى أیضا. قد بوصفها مؤشرا لإلیقاع الحیوي داخل الجسم ولكن

:التوصیات٢-٥
الستنتاجات یوصي الباحث بإجراء ما یأتي:بعد عرض ا.١

دراسات لإلیقاع الحیوي للعناصر البدنیة بمعزل ومع مهارات أخرى في لعبة المبارزة..٢

دراسات لإلیقاع الحیوي ضمن توقیتات بایولوجیة أخرى..٣

ـــة كالتعـــب أو اإلیقـــاع .٤ ـــى اإلیقـــاع الحیـــوي للمتغیـــرات المهاری ـــر بعـــض الظـــواهر عل دراســـة ألث
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