
 أداءومستوى  يعلى اجلهد البدن ياليوم يتأثري منط اإليقاع احليو"

 بعض املهارات اهلجومية لدى العبات كرة السلة"
 .أمحد أمني أمحد الشافعيم.د /  *

 م.د / ندا حمفوظ عبد العظيم كابوه. **

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : امُلقدمة وُمشكلة البحثـ 

والبدنيرر  والسفةرري  كستيبرر   بيعيرر  يتعرر ا ال ياورريو  ثري كررال مررا التويفررا  الوظيفيرر   

ختضر    ُمعقد يتوو  ما جمموع  ما األجهرة  الر    يامُلةتم ، فاإلنةا  كبهاز حيو يللتدريب ال ياو

 ، حيث يتغل هراا اإليقراع يوميرات نتيبر  للمرتغلا  الر       يلعد  متغلا  ُمسظم  تع ف باإليقاع احليو

 (5:  15حتدث داخله. ) حتدث خارج جةم اإلنةا  أو ال 

 قرردر  وظيفيرر   (50) وقررد ترربني نتيبرر  العديررد مررا الدراجررا  أ  اجررتبابا  اإلنةررا  تررتغل    

ألجهة  اجلةرم املتتلفر  خرسا جراعا  اليروم أو األجربوع أو الشره  أو الةرس   را ُيبلرث عليره بتر  لا              

ا حوا حمورهرا ودورانهرا حروا    ، والاى ي تبط  تغلا  فيةيقي  خاص  بدورا  األراحليوياإليقاع 

 (19:  17(، )58، 57:  16الشمس ودورا  القم  حوا األرا. )

حيث أ  لول وظيف  ما وظراف  اجلةرم احليوير  إرا ثيقراع ُمسرتظم، فهسراا ثيقاعرا  ُمستظمر           

وواورر   ومع وفرر  كعيقرراع التررسفس وثيقرراع نبضررا  القلررب، وهسرراا ثيقاعررا  ُمةررت   و ررل مع وفرر  

 ، احليروي ، كمرا أ  هسراا نوعرا  مرا اإليقراع      يوالسفةر  دد الصرما  ودورا  التروت  العصر    كعف ازا  الُغر 

اخرتسف درجرا  احلر ار  والضرو  واإل رعاع وعمليرا  املرد          املتمارل   ياخلرارج  احليروي وهمرا اإليقراع   

وهو رد فعرل األجهرة  احليوير  الداخلير  جلةرم       يالداخل احليويواجلةر وماإا ما ت  لا ،  م اإليقاع 

الاى ال يقتصر  علرم ُمبر د الرتغلا  البدنير  والفةريولوجي  وث را         ياخلارج احليوياإلنةا  لإليقاع 

 (   19:  17االنفعالي  والسفةي  واالجتماعي . ) يميتد ليشمل السواح

 ,Oschütz لورأوجشررتة وهرران  م(،1997م(، جررعد  رره ) 1993يوجرر  دهررب ) وُيشررل كررل مررا   

Hannelore (1999  كوخ وآخ و ،)مKoch and Others (2003)ثري أنه ميوا تقةيم األف اد وفقرات   م

(، و رط اإليقراع   يالصرباحم )البلبلر   احليروي ثري  سث أ اط، وهرم  رط اإليقراع     احليويلسمط اإليقاع 

 . م(  ل امُلستظم )احلمام احليوي(، و ط اإليقاع ي)البوم ياملةاف احليوي

(18  :342) ،(19  :4 ،5) ،(8  :130) ،(20  :26 - 30)  

 .املسوفي جامع   ركلي  ال بي  ال ياوي   مدرس بقةم   ق التدريس والتدريب وال بي  العملي  ر *

 مدرس بقةم األلعاب ر كلي  ال بي  ال ياوي  ر جامع  املسوفي . **



  ر 2ر   

 بعض املهارات اهلجومية لدى العبات كرة السلة" اجلهد البدني ومستوى أداء"تأثري منط اإليقاع احليوي اليومي على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمراا التردريب     يلعرب دورات هامرات جردات     احليروي أ  اإليقاع  مWeineck (1998) ويسككما ياك  

خسا ف ا  اليوم املتتلف  ثري أكا  ما ثيقاع يؤ   علم مقدرته  ي، حيث خيض  الف د ال ياويال ياو

 (435، 434:  21. )يتؤ   بدورها علم أقصم أدا  ميوا أ  ُيسبةه هاا ال ياو البدني  والوظيفي  وال 

 تبلبرا  وواجبرا  العملير  التدريبير  واملباريرا       امُلبهد و ل اجلراهة بردنيات لتسفيرا مُ   فالسعب 

، ويتفرث للرك مر  نترافا دراجر       بعتقا  وتوامل وبصور  آلي  وت ديتهامهارا  اللعب   ال يةتبي  ثجاد 

 ،م(2005)م(، مصبفم كانو  1999م(، أجامه السم  )1998م(، مساا مصبفم )1994مسل عابديا )كل ما 

لسعررب كرر   الةررل  ال يوتمررل ثال بلياقترره   يارتقررا  مةررتوى األدا  املهررارى واخلببرر  أ أ ررار  ثري  والرر 

  (25(، )24(، )26(، )27البدني . )

قيمر    وتسبؤيره ثج ا  ميوا ما خسله توفل معلومرا  تشتيصري     البدنيوُيعترب اختبار اجلهد 

، يوالتسفةر  ياجلةرم املتتلفر ، وخاصر  اجلهرازيا الردور      عا احلال  البدني ، كرالك الوظيفير  ألجهرة    

عبرم مؤ ر ات لقردر     ممرا يُ  .. حيث يتم تع يض امُلتترب جلهد بدنم ُمتدرج حتم بلرو  جهرده األقصرم   

 (14له. ) متوق  ثري أقصم جهد بدنم الوصوا امُلتترب علم

ُيةراعد علرم حتديرد     يلل ياور  اليرومي  يويتفث العديد علم أ  حتديد نوع  رط اإليقراع احليرو   

أفضل حالتها، جوا  كا  للك أ سا   البدني  والوظيفي    يتوو  فيها قدرا  ال ياو أنةب األوقا  ال 

 تسفيا الوحدا  التدريبي  اليومي  أو املسافة  ال ياوي  )املباريا (.

(15  :44 - 46) ،(22  :12 - 34) ،(23  :249 - 256) ،(4  :14 - 19) 

توجيه وحتديد التوقير  امُلساجرب لتسفيرا وحردا  التردريب      جابث وفم وو  أهمي   ملاواجتسادات 

أفضرل حالتهرا  را يضرما حتقيرث أفضرل عافرد         اليومي ، والاى توو  فيه القدرا  امُلتتلف  لسعبا   

التعر ف علرم تر  ل  رط اإليقراع       الباحارا  مموا ما التدريب واإلجناز خسا امُلسافةا ، جوف حيراوا  

 ومةتوى أدا  بعض املهارا  اإبومي  لدى العبا  ك   الةل  ؟ يعلم اجلهد البدن ياليوم ياحليو

 :ف البحث اهدأـ 

 يهدف هاا الب ث ثري حماول  التع ف علم :

ومةرتوى أدا  بعرض املهرارا  اإبومير  لردى       يعلرم اجلهرد البردن    ياليروم  يت  ل  ط اإليقاع احليو - 1

 العبا  ك   الةل . 

ومةتوى أدا  بعض املهارا  اإبومير  لردى    يواجلهد البدن ياليوم يالعسق  بني  ط اإليقاع احليو - 2

 العبا  ك   الةل .



  ر 3ر   

 بعض املهارات اهلجومية لدى العبات كرة السلة" اجلهد البدني ومستوى أداء"تأثري منط اإليقاع احليوي اليومي على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ـ تساؤالت البحث 

ومةتوى أدا  بعض املهارا  اإبومير  لردى    يعلم اجلهد البدن ياليوم يهل يؤ    ط اإليقاع احليو - 1

 العبا  ك   الةل  ؟

ومةرتوى أدا  بعرض املهرارا      يواجلهرد البردن   ياليروم  يقر  برني  رط اإليقراع احليرو     هل توجرد عس  - 2

 اإبومي  لدى العبا  ك   الةل  ؟

 :البحث  يفـ امُلصطلحات املستخدمة 

 : Biorhythm يـ اإليقاع احليو 1

مةتوى حال  أجهة  اجلةم املتتلفر  مرا برني االرتفراع واال،فراا،       حتدث   هو التموجا  ال 

 ما الوفا   الفةيولوجي .   يفس يةتبي  اجلةم أ  يعمل بوامل  اقته لف ا   ويل  و ةتوى عال

(13  :389) 

 :ـ الدراسات السابقة 

دراجرا  ع بير   ر      (7)دراجر ، بواقر    ( 11)مت تساوإرا   عدد الدراجا  الةابق  ال  يبلغ ثمجال

دراجرا  أجسبير   ر  خرسا الفر         (4)، وعردد  م2005وحتم عام  م1996 عامخسا الف   الةمسي  ما 

  ممت عرر ا هرراه الدراجررا   بقررات لل تيررب الةمسرر ، حيررث م2004وحتررم عررام  م1998مررا عررام الةمسيرر  

 .(1)، كما هو مووح باجلدوا األقدم ما األحدث ثري

 

 

 

 

 

 

 



  ر 4ر   

 بعض املهارات اهلجومية لدى العبات كرة السلة" اجلهد البدني ومستوى أداء"تأثري منط اإليقاع احليوي اليومي على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ر 5ر   

 بعض املهارات اهلجومية لدى العبات كرة السلة" اجلهد البدني ومستوى أداء"تأثري منط اإليقاع احليوي اليومي على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ر 6ر   

 بعض املهارات اهلجومية لدى العبات كرة السلة" اجلهد البدني ومستوى أداء"تأثري منط اإليقاع احليوي اليومي على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ـ إجراءات البحث

  : منهج البحث :أواًل ـ 

 ، وللك نظ ات مُلساجبته لببيع  وهدف هاا الب ث.ياملسها الوصف الباحاا اجتتدام 

  : عينة البحث :ثانيًا ـ 

 يب كر  الةرب  ال ياور    يسراد ب ك   الةل  مت اختيار عيس  الب رث بالب يق  العمدي  ما العبا 

 يدورالر  ببولر    شراركا   وامُل لور   الةرل    ي سبق  القليوبي  امُلةبلني وما جربس  االحتراد املصر    

تببيررث الدراجرر  ، وقررد بلررغ حبررم العيسرر  قبررل  م2009م/2008 يلموجررم ال ياوررللةرريدا  ل (أ)املمترراز 

 يلرديها عرا براق    اليومي احليويالعبا  الختسف  ط اإليقاع  (4).. مت اجتبعاد  العب  (16) األجاجي 

 لت ديرد   Stipanovجرتيبانوف  قرام بتعديلرها    والر   Ostbirgأوجرتربج  السعبا ، وللك بعد تببيرث  

الدراجر   عليهرا قياجرا       بقر  وبالك بلغ حبم عيس  الب رث الر   ، اليومي احليوينوع  ط اإليقاع 

 العب . (12) األجاجي 

 : جتانس العينةـ  1

(، وللرك  للت كرد مرا    )الةا، البروا، الروز ، العمر  التردري       عيس  الب ث لالتبانس  مت ثج ا 

 .(2).. كما يوو ه اجلدوا  يعتدالالوقوع العيس  حت  مس سم التوزي  ا

 ( 2جدوا ) 

 بعض املتغلا  املتتار    جتانس عيس  الب ث

 املتغلا 

وحد  

 القياس

املتوجط 

 ياحلةاب

 الوجيط

االحن اف 

 ياملعيار

 ُمعامل االلتوا 

 0.25 - 1.40 20.00 19.17 جس  الةا

 0.16 3.90 164.00 164.21 جستيم  البوا

 0.33 7.57 63.00 63.83 كيلوج ام الوز 

 0.20 1.24 5.50 5.58 جس  العم  التدري 

، مما يدا علم جترانس عيسر    (3 ±)أ  ُمعامس  االلتوا  ت اوح  ما بني  (2)يتضح ما اجلدوا 

 (.)الةا، البوا، الوز ، العم  التدري   الب ث 
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  : وسائل مجع البيانات :ثالثًا ـ 

 : يـ املسح املرجع 1

مررتغلا  تساولرر   والرر (، 14(، )6(، )16(، )17(، )12(، )20)للدراجررا  الةررابق  وامل اجرر  أرقررام   

كر   الةرل (، وكيفير  قيراس        ياألدا  املهرارى اإبروم   ، مةرتوى البدني، اجلهد اليومي احليوي)اإليقاع 

 هاه املتغلا .

 (1) مرفق : اليومي احليويـ استمارة حتديد منط اإليقاع  2

لت ديد نوع  ط اإليقراع   Stipanovجتيبانوف قام بتعديلها  وال  Ostbirgأوجتربج اجتمار  

جؤاالت، ولول جؤاا أكا  ما ثجابر ، حيرث يرتم     (23)لدى األف اد وهم عبار  عا اجتمار  تشمل  احليوي

 (434 - 426:  1. )احليويتقييم نتافا االجتمار  حةب الدرجا  املعياري  لول ثجاب  لت ديد السمط 

 (2) مرفق :)قيد البحث(  البدنيـ اختبار قياس اجلهد  3

 وا /كبم( علم الدراج  الاابت  لقياس :  Nowacki) اختبار

  د  احلمل .. وُيقاس بر )وا (. يثمجال *

 .. وُيقاس بر )وا /كبم(. احلمل األقصم السة  *

 (23:  6(، )79 - 77:  29زما أدا  احلمل .. وُيقاس بر )الدقيق (. ) *

 (3) مرفق :ـ اختبارات قياس املهارات اهلجومية لدى العبات كرة السلة )قيد البحث(  4

 .. )درج (. لقياس دق  التم ي  : اختبار التم ي  بالدف  *

 .. )عدد امل ا (. لقياس ج ع  التم ي  : اختبار حافط االرتداد *

 ال مي  احل   .. )درج (. لقياس دق  تصويب : اختبار ال مي  احل   *

 ما الو ب .. )عدد السقاط، زما(. لقياس ج ع  ودق  التصويب : اختبار التصويب ما الو ب *

 (159 - 152:  14.. )زما(. ) لقياس احملاور  : امُلتع ج بالو   ياختبار اجل  *

 م(2006م(، نردا كرابوه )  2005م(، مصبفم كرانو  ) 1998مساا حممد ) كل ما جبث وأ  قامحيث 

قيراس مةرتوى أدا      أ ار  ثري )صدق،  با ( االختبرارا  املةرتتدم     حبةاب امُلعامس  العلمي  وال 

   (14(، )10(، )11) الب ث. لعيس ، وللك علم عيسا  ُمشابه  ك   الةل  )قيد الب ث(  املهارا  اإبومي  
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 (4) مرفق :ـ استمارات تسجيل البيانات  5

 .اجتمار  تةبيل القياجا  اخلاص  بتبانس عيس  الب ث *

 )قيد الب ث(. البدنيواختبار اجلهد  اليومي احليوي ط اإليقاع اجتمار  تةبيل قياجا   *

 ك   الةل .  اختبارا  مةتوى أدا  املهارا  اإبومي  )قيد الب ث( اجتمار  تةبيل قياجا   *

   : البحث يفاألجهزة واألدوات املستخدمة  :رابعًا ـ 

 جل،  با ل. * .مةود  بوحد  وبط األمحاا وعدد اللفا   ابت دراج   *

 .يحواجة، أقماع، ك اج * ك ا  جل  قانوني . * ميةا   بم .. لقياس الوز . *

 جاع  ثيقاف. *   يط قياس. * رجتامي  .. لقياس البوا. *

  : الدراسة االستطالعية :خامسًا ـ 

( العبرا   4) قوامهرا ، وللك علم عيسر   م25/09/2008املوافث  اخلميسمت ثج ا  هاه الدراج  يوم 

العبرا  عيسر  الب رث،     يلرديها عرا براق    اليرومي  احليروي مت اجتبعادها الختسف  ط اإليقراع   يالست

 : بهدف التع ف علم وللك

 االختبارا .   تسظيم وتسةيث جل العمل  *

 الب ث.   صسحي  )األدوا  واألجهة ، اجتمارا  تةبيل البيانا ( املةتتدم   *

 .والقياجا  صسحي  املوا  امُلتصص إلج ا  االختبارا  *

 .اختبارا  وقياس متغلا  الب ثلويفي  ثج ا   - (5) م فث - اجتيعاب امُلةاعديا *

 األجاجي . الدراج تواجه الباحاا  عسد تسفيا  الصعوبا  ال  *

 :الدراسة األساسية  :سادسًا ـ 

العبا ، حبيث تتبادا  (6)، كل جمموع  (2(، )1)مت تقةيم عيس  الب ث عشوافيات ثري جمموعتني 

التوقيترا     واختبارا  املهارا  اإبومي  لور   الةرل     البدنياجملموعتني تسفيا قياس اختبار اجلهد 

 .(3)الاسث امُلتتلف ، كما هو مووح باجلدوا 
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 (3جدوا )

 اخلب  الةمسي  وتوقيتا  تببيث قياجا  الدراج  األجاجي 

 نوع القياس اليوم/التاريخ

 توقيتا  تببيث قياجا  الدراج  األجاجي 

 مةاً ( 8:  6) ظه ات( 4:  2) صباحات( 12:  10)

 األربعا 

 م08/10/2008

   (1)اجملموع   البدنياختبار اجلهد 

   (2)اجملموع   اختبارا  مهاري 

 اخلميس

 م09/10/2008

  (2)اجملموع    البدنياختبار اجلهد 

  (1)اجملموع    اختبارا  مهاري 

 اجلمع 

 م10/10/2008

 (1)اجملموع     البدنياختبار اجلهد 

 (2)اجملموع     اختبارا  مهاري 

 الةب 

 م11/10/2008

   (2)اجملموع   البدنياختبار اجلهد 

   (1)اجملموع   اختبارا  مهاري 

 األحرد

 م12/10/2008

  (1)اجملموع    البدنياختبار اجلهد 

  (2)اجملموع    اختبارا  مهاري 

 اال سني

 م13/10/2008

 (2)اجملموع     البدنياختبار اجلهد 

 (1)اجملموع     اختبارا  مهاري 

 ينهاير  فر   اإلعرداد للموجرم ال ياور       هاا وقد مت تسفيرا مجير  قياجرا  الدراجر  األجاجري       

، م13/10/2008، وحترم يروم اال رسني املوافرث     م08/10/2008بداي  ما يوم األربعا  املوافرث   م2009م/2008

وُمةاعديهم علرم مسعرب وصرال  التردريب التابعر  إلدار  رعاير  الشرباب         الباحاا وللك حت  ث  اف 

 جبامع  املسوفي .

 :امُلعاجلة اإلحصائية  :سابعًا  ـ

باألجراليب   اواجرتعان  ،( مُلعاجلر  البيانرا  ثحصرافي    SPSS) يالربناما اإلحصاف ا الباحااجتتدم 

 اإلحصافي  التالي  :

 .Arithmetic Mean احلةاباملتوجط  *

 .d Standard Deviationاالحن اف املعيار *
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 .Median  الوجيط *

 .Skewness coefficient  عامل االلتوا ُم *

 .Analysis of variance (one way) اجتاه واحد  حتليل التبايا  *

 .Least significant difference (L.S.Dي )اختبار اقل ف ق معسو *

 .Coefficient Multi Correlationتعدد  عامل االرتباط امُلُم *

 .(0.05)مةتوى معسوي  مةتوى الدالل  اإلحصافي  عسد  ا الباحا موقد ارتض

 : ـ عرض وُمناقشة النتائج

 :) قيد البحث (  البدنيمتغريات اختبار اجلهد  يفـ توصيف قياسات عينة البحث  1

 (4جدوا )

 املتوجط احلةابم واالحن اف املعيارى لقياجا  متغلا  اختبار 

 )قيد الب ث( خسا ف ا  اليوم املتتلف  البدنياجلهد 

 تغلا  ُم

 البدنياختبار اجلهد 

 مةاً ( 8:  6) ظه ات( 4:  2) صباحات (12:  10)

 ع± س/ ع± س/ ع± س/

 36.88 215.60 31.23 167.38 34.06 252.48  د  احلمل يثمجال

 0.56 3.38 0.47 2.62 0.54 3.96 احلمل األقصم السة 

 1.32 7.64 1.15 5.87 1.07 8.92 زما أدا  احلمل

قياجرا  مرتغلا  اختبرار اجلهرد       أ  عيس  الب ث حقق  أفضل الستافا  (4)يتضح ما جدوا 

 .ياملةا  والظهل  علم التوال ي)قيد الب ث( خسا الف   الصباحي  ُمقارن  بف ت البدني
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 يف )قيد البحث( يالبدنتبار اجلهد ـريات اخـتغات ُمـطات قياسـداللة الفروق بني متوس ـ 2

 :فرتات اليوم املختلفة 

 (5) جدوا

 )قيد الب ث(  البدنيبني قياجا  متغلا  اختبار اجلهد اجتاه واحد    التبايا حتليل

 ف ا  اليوم املتتلف   

 التبايا مصدر املتغلا 
 درجا 

 احل ي 
 امل بعا  جمموع

جمموع  متوجط

 امل بعا 
 (ف) قيم 

 احملةوب 

 د   يثمجال

 احلمل

 8373.92018 16747.84036 2 الف ا  بني

 1043.34482 34430.37906 33 الف ا  داخل * 8.03

  51178.21942 35 اجملموع

 احلمل األقصم

 السة 

 2.10371 4.20742 2 الف ا  بني

 0.26942 8.89086 33 الف ا  داخل * 7.81

  13.09828 35 اجملموع

 زما أدا  

 احلمل

 11.67284 23.34568 2 الف ا  بني

 1.68350 55.55550 33 الف ا  داخل * 6.93

  78.90118 35 اجملموع

 3.28 ( =0.05معسوي  ) مةتوى(، 33، 2عسد د . ح ) اجلدولي  (ف) قيم  *

برني قياجرا     (0.05)وجود ف وق دالر  ثحصرافي  عسرد مةرتوى معسوير        (5)اجلدوا  ما يتضح

  ا الباحارر يقررومجرروف لرراا .. فرر ا  اليرروم املتتلفرر    )قيررد الب ررث(  البرردنيمررتغلا  اختبررار اجلهررد 

للتع ف علم اجتاها  الفر وق، وللرك كمرا يوور ه      (L.S.D) باجتتدام اختبار يأقل ف ق معسو حبةاب

 (.6اجلدوا )
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  ر 12ر   

 بعض املهارات اهلجومية لدى العبات كرة السلة" اجلهد البدني ومستوى أداء"تأثري منط اإليقاع احليوي اليومي على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (6) جدوا

 )قيد الب ث(  البدنيبني قياجا  متغلا  اختبار اجلهد  دالل  الف وق

 ف ا  اليوم املتتلف   

متغلا  اختبار 

 البدنياجلهد 

 املتوجط ف ا  اليوم الةمسي  
 املتتلف ف وق املتوجبا  بني قياجا  ف ا  اليوم 

 مةاً  (8:  6) ظه ات (4:  2) صباحات( 12:  10)

 د   يثمجال

 احلمل

 * 36.88 * 85.10  252.48 صباحات (12:  10)

 * 48.22   167.38 ظه ات( 4:  2)

  L.S.D = 26.83قيم   * 215.60 مةاً  (8:  6)

احلمل األقصم 

 السة 

 * 0.58 * 1.34  3.96 صباحات (12:  10)

 * 0.76   2.62 ظه ات (4:  2)

  L.S.D  =0.43قيم   * 3.38 مةاً  (8:  6)

 زما أدا  

 احلمل

 * 1.28 * 3.05  8.92 صباحات (12:  10)

 * 1.77   5.87 ظه ات (4:  2)

  L.S.D  =1.08قيم   * 7.64 مةاً  (8:  6)

 قيرد الب رث    البردني فيمرا هرو متعلرث بقياجرا  مرتغلا  اختبرار اجلهرد         (6)اجلدوا  ما يتضح

برني متوجرط قيراس    ( 0.05)ف ا  اليوم املتتلف  وجود ف وق دال  ثحصافي  عسد مةرتوى معسوير      

ف تم الظهرل  واملةرا ، ولصرال الفر   الصرباحي ، كرالك        يقياج يالف   الصباحي ، وكل ما متوجب

   الظهل  والف   املةافي ، ولصال الف   املةافي .ف  يقياج يبني متوجب

أ رار  ثري حتقيرث عيسر  الب رث      والر   (6، 5، 4)جا   باجلرداوا   الستافا ال  الباحاا وُي ج  

،  رد  احلمرل، احلمرل األقصرم السةر       ي)ثمجال البدنيقياجا  متغلا  اختبار اجلهد   أفضل الستافا 

ثري أنه  ياملةا  والظهل  علم التوال يخسا الف   الصباحي  ُمقارن  بف تزما أدا  احلمل( قيد الب ث 

تلك الف   الصرباحي  تورو  قردر  األجهرة  احليوير  للفر د ووظاففهرا الفةريولوجي  وكراا الوفرا               

 أفضل مةتوياتها.  البدني  

 م(، أبرو العرس   1993م(، يوجر  دهرب )  1992) يأمحرد الشيشران  وتتفث هراه السترافا مر  مرا لكر ه      

برني التاجرع  صرباحات وحترم      ب   توقير  الفر   الصرباحي  مرا     م(1997عبد الفتاح وصب م حةانني )

، الوفرا   البدنير  وقردر     يامل كرة  ، اجلهراز العصر   يالتسفةر  يالااني  عش  ظهر ات يورو  اجلهراز الردور    

 (421:  1(، )6 - 4:  19(، )168:  2) تها الوظيفي .أفضل حال  اجلةم علم حتمل اإلجهاد والتعب 



  ر 13ر   

 بعض املهارات اهلجومية لدى العبات كرة السلة" اجلهد البدني ومستوى أداء"تأثري منط اإليقاع احليوي اليومي على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 23) مBush and Others (1998) بوش وآخ و كما يتفث هاا أيضات م  نتافا دراج  كل ما 

 ي(،  رارق السصرل  4م( )2000(، أجمرد المرا )  27) مOschütz, Hannelore (1999) أوجشرتة وهرانلور  

 البدنيرر  والفةرريولوجي  توررو    يأ ررار  ثري أ  حالرر  ال ياورر  والرر  ،(6م( )2005) يوياجرر  اجلرروه  

 أحةا حالتها خسا الف   الصباحي  تليها أ سا  الف   املةافي .  

 هررل يررؤ    ( علررم مررا جررا  بالتةرراوا األوا والرراى يررسص علررم    جةفيرراتوهرراه الستيبرر  جتيررب ) 

 ومةرتوى أدا  بعرض املهرارا  اإبومير  لردى العبرا         البدنيعلم اجلهد  اليومي احليوي ط اإليقاع 

 ك   الةل  ؟

 :اختبارات املهارات اهلجومية )قيد البحث(  يفـ توصيف قياسات عينة البحث  3

 (7جدوا )

 املتوجط احلةابم واالحن اف املعيارى لقياجا  اختبارا  املهارا  

 املتتلف اإبومي  )قيد الب ث( خسا ف ا  اليوم 

 اختبارا  املهارا  اإبومي 

 مةاً  (8:  6) ظه ات (4:  2) صباحات (12:  10)

 ع± س/ ع± س/ ع± س/

 3.96 124.75 5.77 116.39 6.53 118.62 التم ي  بالدف 

 1.50 13.47 1.33 10.52 2.48 11.08 حافط االرتداد

 2.18 12.05 1.75 8.71 2.67 9.24 ال مي  احل  

 التصويب 

 ما الو ب

 1.89 12.14 2.30 9.89 2.95 10.22 عدد السقاط

 3.23 61.43 3.82 63.95 4.23 63.78 زما

 1.90 11.16 1.51 12.15 1.82 11.90 امُلتع ج بالو   ياجل 

قياجا  اختبارا  املهارا  اإبومي    أ  عيس  الب ث حقق  أفضل الستافا  (7)يووح اجلدوا 

 .ي)قيد الب ث( خسا الف   املةافي  ُمقارن  بالف   الصباحي  واملةافي  علم التوال
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  ر 14ر   

 بعض املهارات اهلجومية لدى العبات كرة السلة" اجلهد البدني ومستوى أداء"تأثري منط اإليقاع احليوي اليومي على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 داللة الفروق بـني متوسـطات قياسـات اختبـارات املهـارات اهلجوميـة )قيـد البحـث(          ـ 4

 :فرتات اليوم املختلفة  يف

 (8) جدوا

 بني قياجا  اختبارا  املهارا  اإبومي  )قيد الب ث( اجتاه واحد    التبايا حتليل

 ف ا  اليوم املتتلف   

 التبايا مصدر االختبارا 
 درجا 

 امل بعا  جمموع احل ي 
جمموع  متوجط

 امل بعا 
 (ف) قيم 

 احملةوب 

 التم ي  بالدف 

 280.38615 560.77230 2 الف ا  بني

 20.68542 682.61886 33 الف ا  داخل * 13.55

  1243.39116 35 اجملموع

 حافط االرتداد

 10.68461 21.36922 2 الف ا  بني

 0.978354 32.28568 33 الف ا  داخل * 10.92

  53.65490 35 اجملموع

 ال مي  احل  

 15.51683 31.03366 2 الف ا  بني

 1.33289 43.98537 33 الف ا  داخل * 11.64

  75.01903 35 اجملموع
ب
 
و
ل
 ا
ا
م
ب 

ي
و
ص

ت
ل
ا

 

ط
ا
ق
س
ل
 ا
د
د
ع

 

 7.90473 15.80946 2 الف ا  بني

 0.8462 27.92460 33 الف ا  داخل * 9.34

  43.73406 35 اجملموع

ا
م
ز

 

 0.75426 1.50852 2 الف ا  بني

 0.09215 3.04095 33 الف ا  داخل * 8.19

  4.54947 35 اجملموع

امُلتع ج  ياجل 

 بالو  

 3.34718 6.69436 2 الف ا  بني

 0.26285 8.67405 33 الف ا  داخل * 12.73

  15.36841 35 اجملموع

 3.28 ( =0.05معسوي  ) مةتوى(، 33، 2عسد د . ح ) اجلدولي  (ف) قيم  *

برني قياجرا    ( 0.05)وجود ف وق دالر  ثحصرافي  عسرد مةرتوى معسوير        (8)اجلدوا  ما يتضح

أقرل   حبةاب ا الباحا يقومجوف و.. ف ا  اليوم املتتلف    اختبارا  املهارا  اإبومي  )قيد الب ث( 

 .(9)للتع ف علم اجتاها  الف وق، وللك كما يوو ه اجلدوا  (L.S.D)باجتتدام اختبار  يف ق معسو

 =  12 



  ر 15ر   

 بعض املهارات اهلجومية لدى العبات كرة السلة" اجلهد البدني ومستوى أداء"تأثري منط اإليقاع احليوي اليومي على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (9) جدوا

 بني قياجا  اختبارا  املهارا  اإبومي  )قيد الب ث(  دالل  الف وق

 ف ا  اليوم املتتلف   

االختبارا  

 املهاري  اإبومي 

 املتوجط ف ا  اليوم الةمسي  
 ف وق املتوجبا  بني قياجا  ف ا  اليوم املتتلف 

 مةاً ( 8:  6) ظه ات( 4:  2) صباحات( 12:  10)

 التم ي  بالدف 

 * 6.13 2.23  118.62 صباحات (12:  10)

 * 8.36   116.39 ظه ات( 4:  2)

   L.S.D  =3.78قيم   * 124.75 مةاً  (8:  6)

 حافط االرتداد

 * 2.39 0.56  11.08 صباحات (12:  10)

 * 2.95   10.52 ظه ات( 4:  2)

  L.S.D  =0.82قيم   * 13.47 مةاً  (8:  6)

 ال مي  احل  

 * 2.81 0.53  9.24 صباحات (12:  10)

 * 3.34   8.71 ظه ات( 4:  2)

  L.S.D  =0.96قيم   * 12.05 مةاً  (8:  6)

ب
 
و
ل
 ا
ا
م
ب 

ي
و
ص

ت
ل
ا

 

ط
ا
ق
س
ل
 ا
د
د
ع

 

 * 1.92 0.33  10.22 صباحات (12:  10)

 * 2.25   9.89 ظه ات( 4:  2)

  L.S.D = 0.76قيم   * 12.14 مةاً  (8:  6)

ا
م
ز

 

 * 2.35 0.17  63.78 صباحات (12:  10)

 * 2.52   63.95 ظه ات( 4:  2)

  L.S.D  =0.25قيم   * 61.43 مةاً  (8:  6)

اجل ي امُلتع ج 

 بالو  

 * 0.74 0.25  11.90 صباحات (12:  10)

 * 0.99   12.15 ظه ات( 4:  2)

  L.S.D  =0.43قيم   * 11.16 مةاً  (8:  6)

 فيمررا هررو متعلررث بقياجررا  اختبررارا  املهررارا  اإبوميرر  قيررد الب ررث    (9) اجلرردوا مررا يتضررح

 يقياجر  يبني متوجب (0.05)ف ا  اليوم املتتلف  وجود ف وق دال  ثحصافي  عسد مةتوى معسوي    

فر   الظهرل     يقياجر  يالف   الصباحي  والف   املةافي ، ولصال الف   املةافي ، كرالك برني متوجرب   



  ر 16ر   

 بعض املهارات اهلجومية لدى العبات كرة السلة" اجلهد البدني ومستوى أداء"تأثري منط اإليقاع احليوي اليومي على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي ، ولصال الف   املةافي ، بيسما توجد ف وق  ل دالر  ثحصرافي  عسرد مةرتوى معسوير       والف   املةاف

 الف   الصباحي  وف   الظهل .  يقياج يبني متوجب (0.05)

أ رار  ثري حتقيرث عيسر  الب رث      والر   (9، 8، 7)جا   باجلرداوا   الستافا ال  الباحاا وُي ج  

 قياجررا  اختبررارا  املهررارا  اإبوميرر  ) التم يرر  بالرردف ، حررافط االرتررداد، ال ميرر      أفضررل الستررافا 

امُلتعر ج برالو  ( قيرد الب رث خرسا الفر          ي، اجلر  "عردد السقراط، زمرا   "احل  ، التصويب ما الو رب  

اص اخلر  اليرومي  احليروي ثري أ   رط اإليقراع    ياملةافي  ُمقارن  بالف   الصباحي  واملةافي  علرم التروال  

، كما أ  موعد تسفيا وحدا  التدريب اليومي  اخلاصر  برالف يث )عيسر     يبعيس  الب ث هو  ط مةاف

كرا  هراا أنةرب توقير  إلظهرار       يالب ث( يتوافث مر  نفرس توقير  ثجر ا  القياجرا  املهارير ، وبالترال       

 قدراتهم املهاري .

ب   كفا   ال ياوريني احل كير  تتابراب     م(2009ريةا  جميد )وتتفث هاه الستافا م  ما لك ه 

الترردريب فيرره،  االوقرر  الرراى اعتررادو  بصررور  كرربل  خررسا السهررار ويبرردو أنهررا تتتررا أكرررب قيمرر  إررا  

نفرس جراعا      جاعا  املةرا  تورو  أكررب قيمر  لوفرا   األدا         فال ياويو  الايا جي و  تدريباتهم 

، وقررد وجرد أ   البيرر  ال ياوريني جيرر و  ترردريباتهم   الصررباح ووقر  السهررار   التردريب، وتوررو  أقرل   

 (30األجاجي  ما بني الةاع  ال ابع  والاامس  مةاً  وأ  مال هاه املواعيد مقبول  جدات وُمبدي . )

 (، 16م( )2001(، هشررام أنررور )4م( )2000أجمررد المرا )  كررل مرا  ويتفرث مررا جربث مرر  نترافا دراجرر    

 Davenne and Others وآخر و   (، دافر  22) مBlonc and Others (2004) بلرونس وآخر و   

 يرتم ثجر ا  قياجرا  بدنير  وفةريولوجي  ومهارير         أ ار  ثري تفوق العيسا  ال  ، وال (24) م(2004)

 اخلاص بها. احليوينفس توقي   ط اإليقاع   إا 

هل يؤ    ط اإليقراع  وهاه الستيب  جتيب )كليات( علم ما جا  بالتةاوا األوا والاى يسص علم 

 ومةتوى أدا  بعض املهارا  اإبومي  لدى العبا  ك   الةل  ؟ البدنيعلم اجلهد  اليومي احليوي

 

 

 

 



  ر 17ر   

 بعض املهارات اهلجومية لدى العبات كرة السلة" اجلهد البدني ومستوى أداء"تأثري منط اإليقاع احليوي اليومي على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :داللة العالقة االرتباطية بني فرتات اليوم املختلفة واملتغريات قيد البحث  ـ 5

 (10) جدوا

  البدنيف ا  اليوم املتتلف  ومتغلا  اجلهد االرتباط البيسي  بني  ُمعامس 

 واختبارا  املهارا  اإبومي  )قيد الب ث(

 املتغلا  قيد الب ث

 ف ا  اليوم املتتلف 

 مةاً  (8:  6) ظه ات( 4:  2) صباحات (12:  10)

د 
ه
جل

ا
ي
ن
د
ب
ل
ا

 

 * 0.63 0.45 * 0.82  د  احلمل يثمجال

 * 0.52 0.44 * 0.81 احلمل األقصم السة 

 * 0.58 0.40 * 0.79 زما أدا  احلمل

 
ي
م
و
ب
إ
 ا
 
را
ا
ه
مل
 ا
 
را
ا
ب
ت
خ

ا
 

 * 0.78 0.53 0.59 التم ي  بالدف 

 * 0.80 0.50 0.62 حافط االرتداد

 * 0.76 0.45 0.52 ال مي  احل  

 التصويب 

 ما الو ب

 * 0.73 0.48 0.45 عدد السقاط

 * 0.75 0.41 0.54 زما

 * 0.74 0.36 0.49 امُلتع ج بالو   ياجل 

 0.576( = 0.05(، مةتوى معسوي  )10اجلدولي  عسد د . ح ) (ر)قيم   *

 ما يلم : (10)اجلدوا  ما يتضح

 :( صباحًا 12إىل  10ـ فيما هو متعلق بالتوقيت )

برني هراا   ( 0.05)  دي  )موجب ( دال  ثحصافيات عسرد مةرتوى معسوير      ارتبا ي توجد عسق  

  ديرر   ارتبا يرر )قيررد الب ررث(، بيسمررا توجررد عسقرر     البرردنيالتوقيرر  ومررتغلا  اختبررار اجلهررد  

بررني هرراا التوقيرر  واختبررارا  املهررارا    (0.05))موجبرر (  ررل دالرر  ثحصررافيات عسررد مةررتوى معسويرر   

 اإبومي  )قيد الب ث(.     

 :( ظهرًا 4إىل  2ـ فيما هو متعلق بالتوقيت )

برني   (0.05)  دي  )موجب (  ل دال  ثحصرافيات عسرد مةرتوى معسوير       ارتبا ي توجد عسق  

 واختبارا  املهارا  اإبومي  )قيد الب ث(. البدنيتغلا  اختبار اجلهد هاا التوقي  وُم

 =  12 



  ر 18ر   

 بعض املهارات اهلجومية لدى العبات كرة السلة" اجلهد البدني ومستوى أداء"تأثري منط اإليقاع احليوي اليومي على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :( مساًء 8إىل  6ـ فيما هو متعلق بالتوقيت )

برني هراا   ( 0.05)  دي  )موجب ( دال  ثحصافيات عسرد مةرتوى معسوير      ارتبا ي توجد عسق  

 واختبارا  املهارا  اإبومي  )قيد الب ث(. البدنيالتوقي  ومتغلا  اختبار اجلهد 

  يأ رار  ثري حتقيرث التوقير  املةراف     والر  ( 10)جرا   باجلردوا    الستافا الر   الباحاا وُي ج  

واختبرارا  املهرارا  اإبومير      البردني اجا  متغلا  اختبرار اجلهرد   ( أعلم قيم ارتبط بقي8ثري  6)ما 

ثري ارتبراط توقير  التردريب     ي)قيد الب ث(، وللرك ُمقارنر  برالف   الصرباحي  واملةرافي  علرم التروال       

 ( لعيس  الب ث.ي)املةاف اليومي احليويبسمط اإليقاع 

 (، هويررردا 12م( )1998) يمسرررم حبرررازوتتفرررث الستيبررر  الةرررابق  مررر  نترررافا دراجررر  كرررل مرررا 

املوجه وفرث  رط    البدنيأ ار  ثري أ  هساا عسق  بني متغلا  اجملهود  ، وال (18م( )1998ثمساعيل )

 واملتغلا  قيد الدراج .   اليومي احليوياإليقاع 

هل توجد عسق  بني  رط   والاى يسص علرم  يوهاه الستيب  جتيب علم ما جا  بالتةاوا الاان

 ومةتوى أدا  بعض املهارا  اإبومي  لدى العبا  ك   الةل  ؟ البدنيواجلهد  اليومي احليوياإليقاع 

 : ـ االستخالصات والتوصيات

  : االستخالصات :أواًل ـ 

هدف الب ث وتةاوالته واجتسادات ثري امُلعاجل  اإلحصافي ، وما أظه ته الستافا وفم حدود وو    

 التالي  : االجتتسصا ثري  الباحاا توصل عيس  الب ث .. فقد 

 لعيس  الب ث بتوقي  ممارج  التدريب بساديهم. اليومي احليوييت     ط اإليقاع  - 1

ومةرتوى أدا  بعرض املهرارا  اإبومير  لردى       البردني علرم اجلهرد    اليومي احليوييؤ    ط اإليقاع  - 2

 العبا  ك   الةل .

)قيرد الب رث( خرسا     البردني قياجا  متغلا  اختبار اجلهرد    حقق  عيس  الب ث أفضل الستافا  - 3

 .ياملةا  والظهل  علم التوال يالف   الصباحي  ُمقارن  بف ت

قياجرا  اختبرارا  املهرارا  اإبومير  )قيرد الب رث( خرسا          حقق  عيس  الب رث أفضرل السترافا     - 4

 .يالف   املةافي  ُمقارن  بالف   الصباحي  والظهل  علم التوال

صرباحات ومرتغلا  اختبرار     (12:  10) مرا    دي  دال  ثحصافيات برني توقير    ارتبا ي توجد عسق   - 5

  دير   رل دالر  ثحصرافيات برني هراا        ارتبا ير  )قيرد الب ث(،بيسمرا توجرد عسقر       البردني اجلهد 

 التوقي  واختبارا  املهارا  اإبومي  )قيد الب ث(.     



  ر 19ر   

 بعض املهارات اهلجومية لدى العبات كرة السلة" اجلهد البدني ومستوى أداء"تأثري منط اإليقاع احليوي اليومي على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظهر ات ومرتغلا  اختبرار     (4:  2) مرا    دي   ل دال  ثحصافيات بني توقير   ارتبا ي توجد عسق   - 6

 واختبارا  املهارا  اإبومي  )قيد الب ث(. البدنياجلهد 

مةاً  ومتغلا  اختبار اجلهرد   (8:  6) ما   دي  دال  ثحصافيات بني توقي  ارتبا ي توجد عسق   - 7

 .)قيد الب ث(واختبارا  املهارا  اإبومي   البدني

  : التوصيات :ثانيًا ـ 

تفيرد   مرا حتديرد التوصريا  الر      ا الباحار  ورا  اجتسادات ثري ما تشل ثليه نتافا هاا الب رث ..  

 :  يكالتال الةل جماا ك     العمل 

 ف ا  اإلعداد.     لل ياويني قبل البد   اليومي احليويأهمي  حتديد  ط اإليقاع  - 1

م  مواعيد التدريب ومواعيرد ثقامر  املباريرا  لضرما  حتقيرث       احليويم اعا  تةاما  ط اإليقاع  - 2

 أفضل عافد مموا ما التدريب واإلجناز خسا املبارا .   

والوفرا   البدنير     يالتسفةر  يريبي  صباحي  )بدني (، حيث يوو  اجلهراز الردور  تسفيا وحدا  تد - 3

 أفضل حالتها الفةيولوجي .     وقدر  اجلةم علم حتمل اإلجهاد والتعب 

أقرل    عدم تسفيا وحدا  وق  الظهل ، حي  تورو  أجهرة  اجلةرم الداخلير  ووظاففهرا احليوير         - 4

 مةتوياتها.   

  احليروي األنشب  وال ياورا  املتتلفر  لسجرتفاد  مرا اإليقراع        ةيد ما الدراجا  و ور  ثج ا  امل - 5

 .   ياجملاا ال ياو  

 

 

 

 

 

 



  ر 20ر   

 بعض املهارات اهلجومية لدى العبات كرة السلة" اجلهد البدني ومستوى أداء"تأثري منط اإليقاع احليوي اليومي على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ، القاه  .ي، دار الفو  الع بالقياس للتقويمو  ق 

، جمل  نظ يا  يت  ل اختسف التوقي  احمللم علم اإلجناز ال ياو م( :1992) يأمحد عادا الشيشان - 2

 وتببيقا ، العدد الاالث عش ، كلي  ال بي  ال ياوي  للبسني، جامع  اإلجوسدري . 

 تر  ل ب نراما لتردريب اللياقر  العضرلي  ولياقر  اإل الر          م( :1999أجامه أمحد عبد العةية السم  ) - 3
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 رجال  ماجةتل  ل مسشور ، كلي  ال بي  ال ياوي  للبسني بالةقازيث، جامع  الةقازيث.
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 جامع  املسوفي .مسشور ، كلي  ال بي  ال ياوي   ديس  الةادا ، 

م  قياس  البدنياختبار اجلهد  م( :2001هةاع با حممد اإةاع، عبد ال محا با حممد احلويوا  ) - 15

، العردد  ي، الدوري  الةعودي  للبب ال ياور الوظاف  القلبي  التسفةي  )أدا  ثكليسيوي  ُمهم (

 الةادس، اململو  الع بي  الةعودي .
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