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أثر اختالف التوقیت البیولوجي في سرعة ودقة الطعن بالرد من 
الدفاع الرابع في سالح الشیش ومتغیري حرارة مركز الجسم 

ومعدل ضربات القلب بعد العتبة الفارقة الالھوائیة

م.م ضیاء زكي إبراھیم الحسو
جامعة الموصل/الریاضیةالتربیة كلیة 

٢٥/١١/٢٠٠٧اریخ قبول النشر : ت ؛ ٢١/٨/٢٠٠٧تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
مـدى تـأثیر االخـتالف فـي التوقیـت البـایولوجي علـى   إلـىتكمن أهمیة البحـث فـي التعـرف 

ــذا نشــأت  بعــض عناصــر االنجــاز فــي فعالیــة ســالح الشــیش عقــب التعــرض لجهــد بــدني شــدید. ل

فـــي توقیتـــات هـــد بـــدنيمشـــكلة البحـــث مـــن طبیعـــة االســـتجابات المهاریـــة التـــي قـــد تحـــدث تجـــاه ج

اخـتالف التوقیـت البیولـوجي صـباحا اثـروهدف البحث الـى الكشـف عـن .بایولوجیة یومیة مختلفة

والتوقیــت البــایولوجي للفتــرة المتــأخرة بعــد الظهــر فــي قــیم التغیــر المطلــق والتغیــر النســبي لمتغیــرات

معــدل لوظیفیــة وهــي وفــي بعــض المتغیــرات اســرعة و دقــة الطعــن بــالرد مــن وضــع الــدفاع الرابــع

ضـــربات القلـــب، ودرجـــة حـــرارة مركـــز الجســـم بعـــد التعـــرض للعتبـــة الفارقـــة الالهوائیـــة نتیجـــة جهـــد 

التعـرف علـى اتجـاه عالقـة االرتبـاط بـین متغیـرات البحـث كما وهدف البحـث أیضـا الـىمتصاعد. 

قـة االرتبـاط عال إلـىالتعـرف في ظرف الراحة مع قیمها  في حالـة التغیـر المطلـق. باإلضـافة الـى 

بین درجة حرارة مركز الجسم  بوصفها مؤشرا ألثر اختالف التوقیت البـایولوجي مـع متغیـر سـرعة 

و  و دقــة الطعــن بــالرد مــن وضــع الــدفاع الرابــع ومعــدل ضــربات القلــب لكــل مــن تــوقیتي الصــباح

ن لمــادة الریاضــیة المرحلــة الثالثــة الممارســیمــن كلیــة التربیــة  االبحــث طالبــعینــة شــملت .المســاء

بـــالرد مـــن لدقـــة وســـرعة الطعـــنالصـــباحيإجـــراء االختبـــار وتضـــمنت التجربـــة النهائیـــة المبـــارزة. 

وبعـدها اختبـار الدفاع الرابع وبعض المتغیرات الوظیفیة ثم تنفیذ اختبار جهد علـى الدراجـة الثابتـة

وع فـي التجربـة . وكـذلك كـان الحـال بعـد أسـبمـرة أخـرىبـالرد مـن الـدفاع الرابـع  دقـة الطعـنو سرعة 

و  االنحـراف المعیـاريو  الوسـط الحسـابيالمسائیة.ولغرض معالجة البیانات إحصائیا تم اسـتخدام 

اختبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار التغیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر المطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق و التغیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي و 

)تبطتین ومعامل االرتباط البسیط (بیرسونلعینتین مر لألوساط الحسابیة )(ت

ا فـي زیـادة سـرعة الـرد بالـدفاع الرابـع واستنتج البحث ان الخـتالف التوقیـت البـایولوجي أثـر 

اسـتجابة في سالح الشیش صباحا بوصـفه مهـارة بعـد أداء جهـد عنـد العتبـة الفارقـة الالهوائیـة.وان
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جمیع متغیرات البحث للجهد ، باستثناء درجـة حـرارة مركـز الجسـم مسـاءا تكـون بمعـزل أو مسـتقلة 

عـض اإلیقاعـات الحیویـة قـد تـرتبط إلـى حـد عن االختالفات التي تحدث طوال الیـوم الواحـد. وان ب

معــین بقمــة اإلیقــاع الحیــوي لدرجــة حــرارة مركــز الجســم، اال أن ذلــك ال یعــد قاعــدة لوجــود عوامــل 

.أخرى

Effects of Chronobiological Variation on Speed and
Accuracy of Repost-Lunge from Parry-Four Position in

Foil and variables of core body temperature and heart rate
behind the Anaerobic Threshold

Associated lecturer, Dhya Z Ebrahim
College of Sport Education\University of Mosul

Abstract:
The importance of this research laid in being acquainted with the

Effects of chronobiological variation on some components of

performance in the foil after experiencing a high intensity effort. So, the

problem aroused from the nature of skill responses which may occurs

during a physical effort at deferent chronobiological variations. The

research aimed at being acquainted with the Effects of the morning and

late afternoon chronobiological variations on the absolute change values

of speed and accuracy of repost-lunge from parry-four position in foil

behind the anaerobic threshold in addition to physiological variables such

as heart rate and core body temperature. The research also aimed at being

acquainted with the direction of relation between the values of studied

variables at rest with their correspondences at absolute change. In

addition to the relation between the core body temperature as

chronobiological indicator and speed, accuracy of four parry lunge and

heart rate for morning and late afternoon variations. The sample included

students practicing fencing as credit at the third academic class in the

college of physical education. The final experiment included the morning

test of speed and accuracy of the repost-lunge from parry-four position
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and the physiological variables. After that, the effort on ergometer was

applied so that the test of speed and accuracy of the repost-lunge from

parry-four position to be applied again. The same procedures were

conducted after a week for the late afternoon test. The arithmetic mean,

standard deviation, absolute change equation, relative change equation,

paired "t" test and simple correlation were used to analyze the data

statistically.

The research concluded that the chronobiological variation has an

effect on increasing the speed of lunge of repost from Parry-Four position

as a skill after effort at anaerobic threshold. The responses of all

variables, excluding the late afternoon central body temperature are

independent from chronobiological variations through the day. Some

biological rhythm may relate in a part to the central body temperature as

an indicator of biological rhythm inside the body, but that is not a rule

since they may also be affected by other factors.

التعریف بالبحث :-١
المقدمة وأھمیة البحث:١-١

هو العلم  )chronobiology)ان االختالف أو التغیر البایـولوجي في التوقیت او الزمـن 

الــذي یبحـــث فـــي التغیـــرات الفســـیولوجیة الناجمـــة عــن اخـــتالف الـــزمن. وتشـــیر اإلیقاعـــات الیومیـــة 

)circadian(شــرین ســاعة. ویــتم الــتحكم بالعدیــد مــن أربــع وعلإلــى االختالفــات التــي تتكــرر كــ

وتســتمر هــذه اإلیقاعــات )endogenous)اإلیقاعــات الیومیــة فــي ظــروف الراحــة بطریقــة داخلیــة 

عند عزل الشخص عن التقلبات البیئیة. ولكن أداء اإلنسان على عكس المتغیرات الفسـیولوجیة ال 

یمكن مراقبته بصفة مستمرة لتوصیف إیقاعاته الیومیة. 

أثبتــت الدراســات أن معظــم متغیــرات الجســم ســواء الفســیولوجیة أم المهاریــة أم العقلیــة لقــد 

تظهــر تنوعــا إیقاعیــا یمكــن التنبــؤ بــه فــي غضــون األربــع والعشــرین ســاعة فــي الیــوم. فعلــى ســبیل 

المثال، تنخفض درجة حرارة الجسم في الساعات المبكرة من النهار ثـم ترتفـع تـدریجیا مـع تصـاعد 

م وعلى العكس من ذلـك هرمـون الكـورتیزول الـذي لـه دور أساسـي فـي عملیـات ایـض ساعات الیو 

الطاقة إلدامة الجهد البدني. وهكـذا یكـون جسـم اإلنسـان فـي أفضـل أداء لـه فـي أوقـات معینـة مـن 

وتتجـه الوصول الى نفس هذا المستوى فـي األوقـات األخـرى مـن الیـوم.  عالیوم في حین ال یستطی
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ي المجال الریاضي الى توظیف علم التوقیت البـایولوجي للكشـف عـن أثـره فـي الدراسات الحدیثة ف

ــــــة والمــــــؤثرة فــــــي األداء أو االنجــــــاز الریاضــــــي.  ــــــدباغ،(المتغیــــــرات المختلف  )٢٣-٢٢، ٢٠٠٥ ال

)Deschenes, 2001, 1(

مدى تأثیر مثل هذه الظاهرة على  بعـض  الىلذا تكمن أهمیة البحث الحالي في التعرف 

جاز في فعالیة سالح الشیش عقب التعرض لجهـد بـدني شـدید وبالتـالي االسـتفادة مـن عناصر االن

النتائج وتوظیفها في المجال الریاضي.

مشكلة البحث٢-١
من المعروف في لعبة المبـارزة ان المبـارز یتعـرض لجهـد متـراكم قـد یصـل بـه إلـى العتبـة 

هـل الخـتالف التوقیـت البـایولوجي الیـومي فـي التسـاؤلالفارقة الالهوائیة، لذا تـأتي مشـكلة البحـث

جهد بدني یصل بالمبارز إلى العتبة الفارقة الالهوائیة. ل اثر على المتغیرات المهاریة بعد التعرض

هــذا مــن جهــة أخــرى تكمــن مشــكلة البحــث الحــالي فــي اســتكمال او التعــرف علــى اإلیقــاع الحیــوي 

او  )زل عــن الجهــد (العتبـة الفارقــة الالهوائیــةلـبعض العناصــر التــي تناولتهـا الدراســات الســابقة بمعـ

Galliven(المهـارة. et al,1997, 1822-1831) (Kanaley et al,2001, 2881-2889(

وكــذلك امتــدادا لتوصــیات بعــض الدراســات الســابقة فــي هــذا المجــال التــي اكــدت علــى دراســة اثــر 

ـــدباغ، (یـــة فـــي لعبـــة المبـــارزة. هار مالتعـــب أو الجهـــد البـــدني علـــى اإلیقـــاع الحیـــوي للمتغیـــرات ال ال

٢٣، ٢٠٠٦(  

أھداف البحث:٣-١
 والتوقیــت البــایولوجي  )٩:٣٠-٧:٣٠(اخــتالف التوقیــت البیولــوجي صــباحا اثــرالكشــف عــن

فــي قـیم التغیــر المطلــق والتغیــر النســبي لمتغیــرات )٥:٣٠-٣:٣٠(للفتـرة المتــأخرة بعــد الظهــر 

معـدل وفي بعـض المتغیـرات الوظیفیـة وهـي رابعسرعة و دقة الطعن بالرد من وضع الدفاع ال

ضربات القلب، ودرجـة حـرارة مركـز الجسـم بعـد التعـرض للعتبـة الفارقـة الالهوائیـة نتیجـة جهـد 

متصاعد.

 اتجاه عالقة االرتباط بین متغیرات البحث البحث في ظرف الراحة مع قیمها  في  إلىالتعرف

حالة التغیر المطلق.

 تبــاط بــین درجــة حــرارة مركــز الجســم  بوصــفها مؤشــرا ألثــر اخــتالف عالقــة االر  إلــىالتعــرف

التوقیـــت البـــایولوجي مـــع متغیـــر ســـرعة و دقـــة الطعـــن بـــالرد مـــن وضـــع الـــدفاع الرابـــع ومعـــدل 

.و المساءضربات القلب لكل من توقیتي الصباح
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فروض البحث : ٤-١
٧:٣٠(وجي صــباحا اخــتالف التوقیــت البیولــاثــرعــدم وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین-

فــــي قــــیم التغیــــر  )٥:٣٠-٣:٣٠(والتوقیــــت البــــایولوجي للفتــــرة المتــــأخرة بعــــد الظهــــر  )٩:٣٠

وفـــي  ســـرعة و دقــة الطعــن بــالرد مـــن وضــع الــدفاع الرابــعالمطلــق والتغیــر النســبي لمتغیــرات

معدل ضربات القلب، ودرجة حرارة مركز الجسم بعد التعرض بعض المتغیرات الوظیفیة وهي 

بة الفارقة الالهوائیة نتیجة جهد متصاعد.للعت

 ان اتجـاه عالقــة االرتبــاط بــین متغیــرات البحــث البحــث فــي ظــرف الراحــة مــع قیمهــا  فــي حالــة

التغیر المطلق هي من النوع السلبي.

 درجــة حــرارة مركــز الجســم  بوصــفها مؤشــرا ذات داللــة معنویــة بــین عالقــة ارتبــاط عــدم وجــود

ایولوجي مع متغیر سرعة و دقة الطعن بالرد من وضع الدفاع الرابع ألثر اختالف التوقیت الب

.و المساءومعدل ضربات القلب لكل من توقیتي الصباح

:مجاالت البحث  ٥-١
الریاضـــیة المرحلـــة الثالثـــة الممارســـین مـــن طـــالب كلیـــة التربیـــة عینـــة المجـــال البشـــري:  ١-٥-١

للمبارزة كمادة دراسیة منهجیة.

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

الموصل.

   .٢٠٠٦/  ٥/  ١لغایة  ٤/  ١٩ منالمدةالمجال الزماني: ٣-٥-١

الدراسات النظریة-٢
اختالف التوقیت البایولوجي:١-٢

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(مـــــن اإلیقاعـــــات الیومیـــــة فـــــي ظـــــروف الراحـــــة بطریقـــــة داخلیـــــة 

قاعات عند عزل الشخص عن التقلبات البیئیة.اإلی

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

یكـون فـي أفضـل أداء لـه فـي أوقـات معینـة مـن  اذ ،في غضـون األربـع والعشـرین سـاعة فـي الیـوم

في األوقات األخرى من الیوم. ویسمى الیوم في حین ال یستطیع الوصول الى هذا المستوى نفسه 
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ـــــع والعشـــــرین ســـــاعة ـــــر فـــــي غضـــــون األرب ـــــب الحاصـــــل ألي متغی ـــــاالتقل ـــــومي تقریب ـــــاع الی باإلیق

)circadian rhythm(.) ،٢٣-٢٢، ٢٠٠٥الدباغ(  

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

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 

رد الفعــــل والعدیــــد مــــن وأزمنــــةالهضــــمیة  واإلفــــرازاتالهرمونــــات فــــي الــــدم وضــــغط الــــدم وتراكیــــز 

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

إنهــــا تضــــیف عنصـــرا توقعیــــا ألجهــــزة الــــتحكم فــــي أهمیــــة اإلیقاعــــات البایولوجیـــة وتكمـــن

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

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

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

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

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

فَـز داخلیـاأنهـامعظـم إیقاعـات الجسـم واهـم مـا یمیـز الصحیح في الوقـت الصـحیح مـن الیـوم، ،ُتحَّ

تحفـــز اإلیقـــاع بـــل هـــي تـــزوده بـــالمثیرات التوقیتیـــة المهمـــة لضـــبط اإلیقـــاع أو فالعوامـــل البیئیـــة ال 

تعد دورة الضوء والظـالم مـن أهـم المثیـرات الزمنیـة  و. )بمعنى تثبیت الساعات الفعلیة(التحكم به 

ـــة فـــي حیاتنـــا ولكنهـــا لیســـت الوحیـــدة. إذ توجـــد متغیـــرات أخـــرى منهـــا درجـــة حـــرارة المحـــیط  البیئی

.ید من المثیرات االجتماعیةالخارجي ، والعد

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

151()Jhonson et al, 1990, NA(

األداء الریاضي :واختالف التوقیت البایولوجي ٢-١-٢
ا مـع تصل العدید من عناصـر اللیاقـة البدنیـة إلـى أقصـى قیمـة لهـا فـي بدایـة المسـاء ترافقـ

المرونــة والقــوة العضــلیة والقــدرة العضــلیة ومنهــا ارتفــاع فــي درجــة حــرارة الجســم فــي الیــومأقصــى 

.ا بداللة التوقیت البایولوجي الیوميةهي بذلك تظهر اختالفقصیرة الزمن مرتفعة الشدة 

انخفـــاض قیاســـات القـــوة العضـــلیة التـــي )post-lunch(أثبتـــت أوقـــات مـــا بعـــد الغـــداء  و

في  flattenedلتعب. أما اإلیقاعات االیضیة والتنفسیة فهي تدخل في المرحلة الثابتة تسفر عن ا
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أثنــاء التمــرین الشــدید فــي حــین تســتمر درجــة حــرارة الجســم باالرتفــاع فــي أثنــاء التمــرین القصــوي 

,Atkinson( )٢٩، ٢٠٠٥الدباغ، ( and Reilly, 1996, 292-312(.

السرعة:٢-٢
أداء حركة معینة أو حركات متماثلة أو مختلفة بأسرع وقت ممكن.  "هي قابلیة الفرد على

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

,Bouchard(أو الجسـم بكاملــه."  et al, 1979, 15, وطبقــا للبیـاتي یجــب أن تشــتمل )40

المسلحة والتي تتجه كلهـا نحـو هـدف الخصـم فـي اقـل زمـن السرعة "على حركات الرجلین والذراع

  )٩١، ١٩٨٣البیاتي، (ممكن لكي یفاجئ بها الخصم." 

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

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

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

,Bouchard(إلى تمثیل الحركة في الذهن والى تنظیم عصبي عضلي للحركة.  et al, 1979,

15, 44(

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

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

الخصم المحددة وفقا للقانون الخاص بسالح الشیش.

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

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

و  ATP-PCویتضــمن التمــرین الخفیــف علــى نظــامي .الــتالؤم مــع ســرعة التمــرین أواالنســجام 

O2 من ذلك  ألعلىرتفع رغم انه قد ی(*ضربة/دقیقة  ١٢٠وعلى معدالت ضربات قلب اقل من

. فیمـا یتضـمن التمـرین )في بدایة التمرین ، فانه یبقى بعد ذلك ثابتًا طالما تبقى شدة التمرین ثابتة

فـي البــدء LAو  ATP-PCالمتوسـط الشـدة والــذي یمكـن ان یســتمر لـدقائق عدیــدة علـى نظــامي 

ضربة / الدقیقة . ٢٠٠على افتراض ان المعدل القصوي لضربات القلب هو *
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دل ضــربات قلــب لنــا معــ ولــدوالــذي یكــون بــدوره مســیطرًا علــى العمــل ویO2ومــن ثــم علــى نظــام 

 ٣٠. امــا التمــارین الشــدیدة والتــي تــؤدى فــي فتــرات قصــیرة جــدًا مــن *ضــربة/دقیقة  ٢٠٠-١٧٠

ویرتفــع معــدل ضــربات القلــب هنــا بشــكل مســتمر LAدقــائق فیســیطر نظــام الطاقــة  ٣ إلــىثانیــة 

الزیادة نتیجة الستنفاذ طاقة هذا النظام وتترافق هذه  أوطوعیًا إماوتصاعدي حتى ینتهي التمرین 

,Dare(فـي الضــربات مـع زیــادة متصـاعدة فــي العجـز االوكســجیني . 1979, ویمكــن )59-61

% ٩٠-٨٥االستفادة مـن معـدل ضـربات القلـب للتعـرف حـدود العتبـة الفارقـة الالهوائیـة وهـي بـین 

من النبض القصوي للقلب.

درجة حرارة مركز الجسم ٦-٢
تــي تعمــل علــى تغیــر معــدل االیــض فــي الجســم یعــد الجهــد البــدني احــد العوامــل الرئیســة ال

حــدوث خلـل فــي التـوازن بــین أنتـاج الحــرارة وفقـدانها باإلضــافة للتغیـر الحاصــل فـي درجــة ومـن ثـم

حــرارة المحــیط الــذي یســهم فــي ذلــك أیضــا. ویــتم الكشــف عــن التغیــرات الحاصــلة فــي درجــة حــرارة 

یــــر النتــــاج الخــــارج ألعضــــاء الجســــم عــــن طریــــق مســــتقبالت حراریــــة تبــــدأ بإرســــال انعكاســــات تغ

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

إلــى مســتواها الطبیعــي. وتوجــد فئتــان للمســتقبالت وهــي المحیطیــة فــي الجلــد و العمیقــة فــي الحبــل 

فـي داخلهـا وان المسـتقبالت العمیقـة الشوكي واألحشاء الداخلیة للجسـم ، وحـول األوردة الكبیـرة او 

هــي التــي تجهــز االنعكاســات بالتغذیــة الراجعــة الســلبیة الن درجــة حــرارة الجســم المركزیــة ولیســت 

المحیط هي التي یتم الحفاظ علیها بمستوى ثابـت نسـبیا. ویوجـد إثبـات ال لـبس فیـه بوجـود تذبـذب 

ة واحـــدة بـــین الصـــباح والمســـاء. ایقـــاعي ممیـــز فـــي درجـــة حـــرارة مركـــز الجســـم بحـــدود درجـــة مئویـــ

)Sherwood L, 2004,   )٢١، ١٩٩٤الحجار، ()351

إجراءات البحث : -٣
البحث.لمالءمته وطبیعة الوصفيالمنهج البحث  ماستخدالمستخدم:المنھج ١-٣

البحث: ةعین٢-٣
عـة في جامالریاضیةطالب من كلیة التربیة  )٦( تتم اختیار العینة بطریقة عمدیة وشمل

ـــة ومـــن–الموصـــل  ـــة الثالث ـــة.المرحل ـــارزة كمـــادة دراســـیة منهجی ـــذین یمارســـون الممارســـین للمب وال

انهـــم  اذحیـــاتهم الیومیـــة بشـــكل طبیعـــي خصوصـــا مـــا یتعلـــق بانتظـــام دورة الصـــحو والنـــوم لـــدیهم 

یبــــین بعــــض  )١ینــــامون لــــیال ویمارســــون نشــــاطهم فــــي بدایــــة الصــــباح مــــن كــــل یــــوم. والجــــدول (

عینة البحث المعلومات عن

   )١الجدول (
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یبین بعض المعالم اإلحصائیة عن متغیرات عینة البحث

ع+َس المتغیرات

١٧١.٢٩٢.٦٩)الطول (سم

٧٢.٦٣٣.٧٣)الوزن (كغم

٢١.٦٧٠.٨١)العمر (سنة

وسائل جمع البیانات :٣-٣
، لبیاناتلجمع اوسائالوالمالحظة المیدانیة اتوالقیاس اتستخدم البحث االختبار ا

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

 نوع الصنع كنديلقیاس درجة حرارة المحیطنابضي محرارVacumed.

 جهاز قیاس نبض القلب یاباني الصنع نوعCatEye

 دراجة طبیةergometerالصنع نوع یابانیةCatEye.

 محرار لقیاس درجة حرارة مركز الجسم یاباني الصنع ذو عالمة تجاریةCitizen.

 ألماني الصنع نوع  ٢سالح شیش عددallstar.

صنع محليوسادة طعن خاصا باختبار كوهاجدا.

صنع محلي.ى قاعدة مخصصة لغرض أداء عملیة الدفاعلعصا مثبتة ع

االستطالعیة ةالتجرب ٥-٣
لتعرف على المعوقـات التـي لو  المستخدمةوأجهزة القیاس واالختبار أدواتة من صالحیللتأكد

مجتمــع البحــثتجربــة اســتطالعیة علــى اثنــین مــن یــتاجر اإلجــراءات،قــد تظهــر عنــد تنفیــذ 

مســئول أ.م.د احمــد الــدباغبإشــراف علیهمــاواإلجــراءاتجمیــع القیاســات واالختبــارات وطبقــت

المختبر المختص في هذا المجال.

التجربة النھائیة ٦-٥٣
لدقة وتضمنت إجراء االختبار األول  ٢٠/٤/٢٠٠٦و ١٩ بتاریخالتجربة النهائیة جریت ا

لغایة الساعة  ٧:٣٠بالرد من الدفاع الرابع وبعض المتغیرات الوظیفیة من الساعة وسرعة الطعن

دام المكیفـاتباسـتخدرجـة مئویـة ٢٧.٣٣صباحا وتم تثبیت درجة حـرارة المختبـر بمتوسـط  ٩:٣٠

مـن السـاعة  ١/٥/٢٠٠٦و ٣٠/٤فیما أجري االختبار الثاني بعد فاصل زمني قدره أسـبوع بتـاریخ 

درجــة. وقــد  ٢٦.٨٠وتــم تثبیــت درجــة حــرارة المختبــر بمتوســط مســاءً  ٥:٣٠لغایــة الســاعة  ٣:٣٠
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ـــارانوتضـــمن روعـــي تسلســـل المختبـــرین نفســـه فـــي كـــال االختبـــارین الصـــباحي والمســـائي.  االختب

اآلتیة لكل مختبر:اإلجراءات

 ختبار وهي درجة حرارة مركـز الجسـم االقیاس المتغیرات الوظیفیة في وضع الراحة قبل إجراء

و ضغط الدم ومعدل ضربات القلب. 

دقة بالرد من الدفاع الرابع في سالح الشیشو  سرعة الطعنتنفیذ اختبار

.تنفیذ اختبار الجهد على الدراجة الثابتة

دقة بالرد من الدفاع الرابع في سالح الشیشو  سرعة الطعنتنفیذ اختبار

وصف االختبارات والقیاسات٧-٣
اختبار الجھد:١-٧-٣

یعد هذا االختبار مقیاسا لالستهالك القصـوي لألوكسـجین والـذي یتطلـب وصـول المختبـر 

ت االختبــار األخــرى. ینفــذ إلــى درجــة اإلعیــاء نوعــا مــا إذا أخــذنا بنظــر االعتبــار اإلیفــاء بمتطلبــا

وهــو عبــارة عــن جهــد مســتمر ومتصــاعد بحیــث )ergometer(االختبــار بوســاطة الدراجــة الثابتــة 

. وبهـذا یتـدرج االختبـار مـن االسـتهالك شـبه العتبة الفارقة الالهوائیةإلى  المختبریصل في نهایته

,Luft(وآخـرون Luftعـن  هـذا االختبـارُحـوِّرَ وقـد  القصوي لألوكسجین إلـى القصـوي. et al,

1963, ,Adams(Adamsمـن قبـل)795-808 1998, وفقـا للمعطیـات أعـاله.)160-162

واط ثم یتدرج الحمل  ١٠٠مقدارها قدرة بالمقاومةبمستوىیبدأ االختبار ، دقیقة ١٤ختبار االمدة 

واط عند الدقیقتین  ٢٥٠واط حتى ینتهي االختبار بمستوى قدرة  ٢٥دقیقة بمقدار  ٢باالزدیاد كل 

الثالثة عشرة والرابعة عشرة وهي المرحلة التي ال یستطیع معها المختبر باالسـتمرار نتیجـة التعـب. 

لقیمـة القصـوى ا الى العتبة الفارقة الالهوائیة اوللتعرف فیما لو وصل المختبران المعیار الرئیس

مللتــر  ١٥٠ن بمقــدار ال یتجــاوز الســتهالك األوكســجین هــو التــدرج فــي زیــادة اســتهالك األوكســجی

,Adams(في الدقیقـة خـالل مراحـل االختبـار المتالحقـة  1998, 160-162) (Taylor, et al,

1955, مللتر لكـل دقیقتـین وذلـك مـا حققـه هـذا االختبار.كمـا توجـد  ٣٠٠وهو ما یعادل )73-80

لألوكسجین وهـي سـرعة معاییر ثانویة أخرى تم من خاللها التأكد من الوصول إلى الحد القصوي

.نبضات القلب؛ وشدة الحمل بدرجة المقاومة المسلطة على عجلة الدراجة الثابتة

٢-٧-٣�Ρϼѧѧγ�ϲѧѧϓ�ϊ ѧѧΑέϟ�ωΎϓΩѧѧϟ�ϥѧѧϣ�ΩέϟΎѧѧΑ�ϥѧѧόρϟ�ΔѧѧϗΩ�ϭ�Δϋέѧѧγ�έΎѧѧΑΗΧ
:Kuhajdaالشیش لكوھاجدا     

 دةالمحـــدیقـــف المبـــارز فـــي وضـــع االســـتعداد علـــى الخطـــوط المرجعیـــة الملونـــة الخاصـــة 

مســبقا. توضــع القــدم الخلفیــة خلــف وبشــكل مــواز للخــط المرجعــي األبعــد عــن الحــائط فیمــا یوضــع 
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كعب القدم األمامیة على الخط المرجعي األقرب للحائط وتكون ذراع المبارز المسلحة في الوضع 

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

. عنــد ســماع المبــارز إلشــارة " ابــدأ " ینفــذ الــدفاع الرابــع ثــم یــرد ویطعــن باتجــاه )١الشــكل (الیمنــى

الهـدف علــى الحــائط. یعــود المبــارز إلــى وضــع االســتعداد ویكــرر كــل محاولــة عنــد ســماعه إلشــارة 

محــاوالت. تستحصــل نتیجــة الســرعة بــالزمن والدقــة بالدرجــة لكــل مختبــر،  ٥ابــدأ. یعطــى المبــارز 

لتوقیــت لكــل محاولــة مــن لحظــة ان یلمــس المختبــر عصــا الخیــزران لغایــة ان تالمــس حیــث یــتم ا

مــن الثانیــة. امــا نتیجــة الدقــة  ١/١٠٠ذبابــة الســالح الهــدف علــى الحــائط. ویســجل الــزمن ألقــرب 

 ١دوائـر متداخلـة ومرقمـة مـن  ١٠وهـي  فتحسب بتسجیل رقـم الـدائرة الـذي المسـته ذبابـة السـالح،

وان المست الذبابة خطوط الدوائر فتسـجل النتیجـة عنـد للدائرة المركزیة. ١٠ى للدائرة الخارجیة ال

,Kuhajda(رقمین أعلى للدوائر كنوع من الجزاء.  1970,237-242(

  )١شكل (ال

مخطط اختبار كوهاجدا
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القیاسات الجسمیة وشملت قیاس الطول والوزن ٣-٧-٣
حافي القدمین و  السروال الریاضي فقطفوق سطح قاعدة المیزان وهو یرتديالمختبریقف 

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

بالسـنتمتر،الطـول ویقرأ من القائم المعدني المختبربعملیة القیاس لوحة معدنیة صغیرة على رأس 

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

   غرام. ٥٠وزن المختبر إلى اقرب 

الوظیفیةلقیاسات ا ٤-٧-٣
قیاس درجة حرارة مركز الجسم المحسوبة:١-٤-٧-٣

وضــع المحــرار تحــت اللســان  وعنــد ســماع إشــارة صــوتیة مــن المحــرار بعــد دقیقــة واحــدة ی

  . ° ٠.٦یسحب المحرار وتُقرأ الدرجة مع مراعاة إضافة 

قیاس معدل نبض القلب١-٤-٧-٣
ویتم بوساطة مقیاس على شكل ساعة صغیرة لها عدسـة أو خلیـة ضـوئیة تتحسـس نـبض 

القلب من شحمة األذن وتنقلها إلى الساعة التـي تعـرض النـبض علـى شـكل معـدل للدقیقـة الواحـدة

.على شاشة العرض الخاصة بالجهاز

اإلحصائیة:المعالجات ٨-٣
اآلتیة:اإلحصائیةلوسائل ستخدم ات

الوسط الحسابي.١

االنحراف المعیاري.٢

 Absolute Change = Post test ― Pre test"معادلة التغیر المطلق          .٣

معادلة التغیر النسبي.٤

"Percentage Change = (Post test - Pre test / Pre test)× 100

  )٧٩، ٢٠٠٥(الدباغ، 

لعینتین مرتبطتینوساط الحسابیةلأل )ت(اختبار .٥

)بیرسون(معامل االرتباط البسیط .٦

  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

ϟ�έϳϐΗϟϭ�ϕϠρϣϟ�έϳϐΗϟ�ϡϳϗ�ϲϓ�ϲΎγϣϟϭ�ν έѧόΗϟ�ΩѧόΑ�ΕέϳϐΗϣϟ�ϲΑγϧ
للعتبة الفارقة الالھوائیة نتیجة جھد متصاعد.

   )٢الجدول (

یوضح األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة في ظرفي الراحة والجهد، لتوقیتي الصباح 

والمساء، واألوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واتجاه التغیر المطلق والنسبي وقیم 

بة ومستوى االحتمالیة لمتغیرات البحثالمحسو  )(ت

المتغیر

(وحدة القیاس)

التوقیت 

البایولوجي

قبل الجهد

  ع) ±( 

بعد الجهد 

مباشرة

  ع) ±( 

التغیر 

المطلق

  ع) ±( 

نسبة 

التغیر %

قیمة ت 

ومستوى 

االحتمالیة

سرعة الطعن

(زمن)

صباحا
٠.٣٥٦  

)٠.٨٥(  

٠.٤٢٩  

)٠.٠٩(  

٠.٠٧٣  

)٠.٠٩(  
٣.٢٦-  ٢٢.٥٩  

٠.٠٠٣** مساءا
٠.٤٤٢  

)٠.٠٩(  

٠.٦٢٨  

)٠.١٨(  

٠.١٨٦  

)٠.١٧(  
٤٤.٩٨  

  دقة الطعن

(درجة)

صباحا
٧.٧٦٧  

)١.٨٥(  

٧.٧٠٠  

)٢.١٠(  

٠.٠٦٧  

)٢.٦١(  
١.٣٧  ٨.٩٠  

مساءا  ٠.١٨٢
٨.١٣٣  

)١.٤٨(  

٧.٢٠٠  

)١.٧١(  

٠.٩٣  

)١.٨٧(  
٩.٢٩  

درجة حرارة 

مركز الجسم

(مئویة)

صباحا
٣٦.٤٣٣  

)٠.٤٩(  

٣٦.٨٠٠  

)٠.٦٥(  

٠.٣٦٧  

)٠.٥٣(
١.٠١  ١.٠١  

مساءا  ٠.٣٣٧
٣٦.٩٨  

)٠.٣٥(  

٣٦.٩٦٧  

)٠.٩٣(  

٠.٠١٧

)٠.٠٨(
٠.٠٥  

نبض القلب

(نبضة/دقیقة)

صباحا
٦٩.١٧  

)٧.٤٧(  

١٨٨.٠٠  

)٥.٦٩(  

١١٨.٩٣  

)٦.١١(
١.٠٢  ١٧٤.٢  

مساءا  ٠.٣٣٧
٧٢.٣٣  

)٨.١٤(  

١٨٨.١٧  

)٥.٧٨(  

١١٥.٨٣  

)٣.٨٢(
١٦١.٩٨  

  )٠.٠١وى احتمالیة اقل من (** معنوي عند مست

ـــین  ـــق لحـــالتي الجهـــد ب ـــر المطل فـــي  ســـرعة الطعـــن، ظهـــر وجـــود فـــرق معنـــوي فـــي التغی

، لصـالح الصـباح إذ )٠.١٧  ± ٠.١٨٦والمسـائي ( )٠.٠٩ ± ٠.٠٧٣التوقیتین الصـباحي (

نســبة التغیــر  تفیمــا كانــ )٠.٠٣٣عنــد مســتوى احتمالیــة ( )٣.٢٦-المحســوبة ()بلغــت قیمــة (ت

مساءا. )٤٤.٩٨صباحا و ( )٢٢.٥٩(
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فـــي دقـــة الطعـــن، لـــم یظهـــر وجـــود فـــرق معنـــوي فـــي التغیـــر المطلـــق لحـــالتي الجهـــد بـــین 

)، إذ بلغــــت قیمــــة (ت)١.٨٧ ± ٠.٩٣↓(والمســــائي  )٢.٦١ ± ٠.٠٦٧التـــوقیتین الصــــباحي (

صــباحا  )٨.٩٠نســبة التغیــر ( تفیمــا كانــ )٠.١٨٢عنــد مســتوى احتمالیــة ( )١.٣٧-المحســوبة (

مساءا. )٩.٢٩و(

وفي درجة حرارة مركز الجسم المحسوبة، لم یظهر وجود فـرق معنـوي فـي التغیـر المطلـق 

، )٠.٠٨±  ٠.٠١٧↓والمســائي ( )٠.٥٣±  ٠.٣٦٧ ↑لحــالتي الجهــد بــین التــوقیتین الصــباحي (

فیمــا كانــت نســبة التغیــر  )٠.٣٣٧عنــد مســتوى احتمالیــة ( )١.٠١المحســوبة ()إذ بلغــت قیمــة (ت

مساءا. )٠.٠٥باحا و (ص )١.٠١(

معدل نبض القلب، فلم یظهر فیـه فـرق معنـوي فـي التغیـر المطلـق لحـالتي الجهـد بـین أما

، إذ بلغــت قیمــة )٣.٨٢±   ١١٥.٨٣↑والمســائي ( )٦.١١±  ١١٨.٩٣ ↑التــوقیتین الصــباحي (

 )١٧٤.٢فیمــــا كانــــت نســــبة التغیــــر ( )٠.٣٣٧عنــــد مســــتوى احتمالیــــة ( )١.٠٢المحســــوبة ( )(ت

مساءا. )١٦١.٩٨ا و (صباح

داللة معنویة في سرعة الطعـن بـالرد مـن الـدفاع  ذي بعد عرض النتائج اتضح وجود فرق

اختبــار الصــباح ممــا یعنــي ان ولمصــلحةالرابــع فــي ســالح الشــیش بــین اختبــاري الصــباح والمســاء 

ء جهـد عنـد الختالف التوقیت البایولوجي أثرا في تقلیل زمن هـذا المتغیـر المهـاري صـباحا بعـد أدا

العتبة الفارقة الالهوائیة.

الدراسات تشیر إلى أن زمن رد الفعل یكون أسـرع فـي بدایـة المسـاء كـون قمـة وبالرغم من ان

,Durst(اإلیقاع الحیوي لهذا المتغیر تترافق مع قمة اإلیقاع الحیوي لدرجة حـرارة مركـز الجسـم  

et al, 2005, كــدوا ان اإلیقــاع الحیــوي لهــذا أ ٢٠٠٥وآخــرون Edwardsإال أن  )21-44

وهـــو الجهـــد المبـــذول عنـــد العتبـــة الفارقـــة (المتغیـــر ربمـــا یتـــأثر بمســـتوى التـــیقظ األساســـي والتعـــب 

أكثــر ممــا یتــأثر بدرجــة حــرارة مركــز الجســم وهــذا مــا ظهــر فــي نتــائج الدراســة الحالیــة )الالهوائیــة

أظهرت إیقاعا عالیا صـباحا وبـین حیث لم تظهر فروقا ذات داللة معنویة بین سرعة الطعن التي 

,Edwards(درجـة حـرارة مركـز الجسـم فـي نفـس التوقیـت وكـذلك الحـال مسـاءا.  et al, 2005,

NA(
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عرض ومناقشة نتائج ٢-٤
اتجاه عالقة االرتباط بین متغیرات البحث في ظرف الراحة مع قیمها في حالة التغیر المطلق.

   )٣(الجدول 

لبسیط واتجاه العالقة بین متغیرات البحث في ظرف الراحة مع قیمها یوضح معامل االرتباط ا

في حالة التغیر المطلق صباحا ومساءا

المتغیر  ت
التوقیت 

البایولوجي
معامل االرتباط

١  
سرعة الطعن

)(زمن

٠.٣٥-صباحا

٠.١٦٤-مساءا

٢  
  دقة الطعن

)(درجة

٠.٦٠٢-صباحا

٠.٥٠١-مساءا

٣  
الجسمدرجة حرارة مركز

)(مئویة

٠.١٦٨-صباحا

٠.٣١٥مساءا

٤  
نبض القلب

)(نبضة/دقیقة

٠.٦٦٥-صباحا

٠.٧٦٤-مساءا

 أظهــر، )باســتثناء درجــة حــرارة مركــز الجســم مســاءً (كافــة متغیــرات البحــث مــا یخــصفی

ـــر المطلـــق عالقـــة عكســـیة مـــعالتغیـــر المطلـــق لدرجـــة حـــرارة مركـــز الجســـم المحســـوبة  لهـــذه التغی

متغیــرات. ویشــیر اتجــاه العالقــة العكســیة لمعــامالت ارتبــاط قــیم هــذه المتغیــرات فــي ظــرف الراحــة ال

المتغیرات الناجمة عـن الجهـد  همع قیم التغیر المطلق لها إلى حقیقة جوهریة وهي أن استجابة هذ

تكــون بمعــزل أو مســتقلة عــن االختالفــات التــي تحــدث طــوال الیــوم الواحــد، أي ان اســتجابة هــذه 

لمتغیرات تعتمد أساسا على مستویاتها األساسیة التي تم قیاسها في ظرف الراحة وهي المستویات ا

البـایولوجي. وهـذا مـا یفسـر عـدم اإلیقـاع-التي یتم تنظیمها أساسا بـاالختالف البـایولوجي الیـومي

جم عن في قیم التغیر المطلق لدرجة حرارة مركز الجسم النا ) ٤الجدول انظر(وجود فرق معنوي 

الجهد عند العتبة الالهوائیة صباحا ومساءا رغم حقیقة وجود إیقاع حیوي لهذا المتغیر.
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٣-٤�ϊ ѧϣ�ϡѧγΟϟ�ί ѧϛέϣ�ΓέέѧΣ�ΔѧΟέΩ�ρΎѧΑΗέ�Δѧϗϼϋ�ΞΎΗϧ�ΔηϗΎϧϣϭ�ν έϋ
�ϝΩѧόϣϭ�ϊ ѧΑέϟ�ωΎϓΩϟ�ϊ ο ϭ�ϥϣ�ΩέϟΎΑ�ϥόρϟ�ΔϗΩ�ϭ�Δϋέγ�ΕέϳϐΗϣ�ϊ ϣ

ضربات القلب لكل من توقیتي الصباح و المساء.
   )٤(دول الج

یوضح قیم معامل االرتباط واالحتمالیة بین متغیرات البحث مع درجة حرارة مركز الجسم 

صباحا ومساءا بوصفها مؤشرا الختالف التوقیت البایولوجي

  ت
المتغیر

)القیاس(وحدة

التوقیت 

البایولوجي
االحتمالیةمعامل االرتباط

١  
سرعة الطعن

)(زمن

٠.٢٦٥٠.١٥٦-صباحا

**٠.٥٨٨٠.٠٠١-امساء

٢  
  دقة الطعن

)(درجة

٠.٠٥٠٠.٧٩٥-صباحا

٠.١٨٤٠.٣٣١-مساءا

٣  
نبض القلب

)(نبضة/دقیقة

٠.٢٣٦٠.٢٠٩صباحا

٠.٢٤٢٠.١٩٨-مساءا

  )٠.٠١** معنوي عند مستوى احتمالیة اقل من (

قــة ان متغیــر ســرعة الطعــن بوصــفه متغیــرا مهاریــا لــم یظهــر عال )٤(یتضــح مــن الجــدول 

ارتباط معنویة مع درجة حرارة مركز الجسم صباحا بوصفها مؤشرا الختالف التوقیت البـایولوجي. 

 ٠.١٥٦عنــد مســتوى احتمالیــة  ٠.٢٦٥-إذ كانــت قیمــة معامــل االرتبــاط لســرعة الطعــن صــباحا 

فیما أظهر نفس المتغیر عالقة ارتباط معنویة مع درجة حرارة مركز الجسم مساءا  اذ بلغـت قیمـة 

  . ٠.٠٠١عند مستوى احتمالیة  ٠.٥٨٨-ذه العالقة ه

ویعــزو الباحــث ســبب ذلــك إلــى ان ســرعة الطعــن التــي اظهــرت باألســاس فرقــا معنویــا فــي 

إیقاعهــا الحیــوي نتیجــة الجهــد المبــذول عنــد العتبــة الفارقــة الالهوائیــة وعــادت وأظهــرت ارتباطــا مــع 

ع نفـس المتغیـر صـباحا، ربمـا الن درجـة قمة إیقـاع درجـة حـرارة مركـز الجسـم مسـاءا ولـم تـرتبط مـ

حرارة مركز الجسم تكون في اوطأ قیمة لها في هذا التوقیت الصباحي قیـد الدراسـة. وكـذلك الحـال 

، إذ لــم تظهــر عالقــة ارتبــاط معنویــة مــع درجــة مــع بقیــة متغیــرات البحــث االخــرى صــباحا ومســاءً 

البــایولوجي، اذ كانــت قیمــة معامــل حــرارة مركــز الجســم صــباحا بوصــفها مؤشــرا الخــتالف التوقیــت 

عنـــد  ٠.١٨٤-ومســـاءا  ٠.٧٩٥عنـــد مســـتوى احتمالیـــة  ٠.٠٥٠–االرتبـــاط لدقـــة الطعـــن صـــباحا 

عنــد  ٠.٢٣٦. وفــي نــبض القلــب كانــت قیمــة معامــل االرتبــاط صــباحا ٠.٣٣١مســتوى احتمالیــة 

ث سـبب . ویعـزو الباحـ٠.١٩٨عند مستوى احتمالیة  ٠.٢٤٢-ومساءا  ٠.٢٠٩مستوى احتمالیة 

أنــــه لــــیس بالضــــرورة ارتبــــاط بعــــض ب ٢٠٠٥وآخــــرون Edwardsذلــــك إلــــى مــــا أثبتتــــه دراســــة 
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اإلیقاعــات الحیویــة مــع قمــة اإلیقــاع الحیــوي لدرجــة حــرارة مركــز الجســم كلیــا ولكــن تــرتبط إلــى حــد 

,Edwardsمعـین وذلـك لوجـود عوامـل أخـرى منهـا مسـتوى التـیقظ األساسـي والتعـب. ( et al,

2005, NA(

االستنتاجات والتوصیات -٥
االستنتاجات١-٥
ان الخـــتالف التوقیـــت البـــایولوجي أثـــرا فـــي زیـــادة ســـرعة الـــرد بالـــدفاع الرابـــع فـــي ســـالح  ١-١-٥

الشیش صباحا بوصفه مهارة بعد أداء جهد عند العتبة الفارقة الالهوائیة.

ز الجسـم مسـاءا تكـون استجابة جمیع متغیرات البحث للجهد ، باستثناء درجة حرارة مرك ٢-١-٥

بمعزل أو مستقلة عن االختالفات التي تحدث طوال الیوم الواحد. 

قــد تــرتبط بعــض اإلیقاعــات الحیویــة إلــى حــد معــین بقمــة اإلیقــاع الحیــوي لدرجــة حــرارة ٣-١-٥

ــــیقظ  ــــك الیعــــد قاعــــدة لوجــــود عوامــــل أخــــرى منهــــا مســــتوى الت مركــــز الجســــم، االان ذل

.األساسي والتعب

یاتالتوص٢-٥
بعد عرض االستنتاجات یوصي الباحث بإجراء ما یأتي:

دراسات لإلیقاع الحیوي الداءات حركیة او مهارات أخرى في لعبة المبارزة. ١-٢-٥

دراسات لإلیقاع الحیوي ضمن توقیتات بایولوجیة أخرى. ٢-٢-٥
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