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 الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد تأثير دورات اإليقاع الحيوي األساسية وعالقتها في تسجيل األهداف لالعبيي  اليذي  

فييي الررةايية الةا ييية لرهييي الصهييانيا   يي  الصهيياني لار ييا   6102سييجاوا دهييداف فييي دولربييياد ريييو دي  ييا يرو 

 .6102والصهاني( م  دولربياد ريو 

كوريييا  -البرتغييا   –هصييدورا   - يجيريييا  –دلرا يييا  –لالبرازيييل ( فييرإ إلييى الرهييي  هيياني وهييي 8وقييد تأهاييت ل

 مجروعتي .  إلىوتم تقسيرها كولومبيا(  –الد رارك  –الجصوهية 

( مي  اليال  إداليا  دسيراا وتياري  Onlineإليقاع الحيوي هدوراته الةالث هشكل مباشير لوقد تم استخدام هر امج ا

سيصة( كريا اسيتخدم الباةي   –شيهر –ه يغة ليوم 6102ميالد الرياضيي  الرشاركي  في دولربياد ريو دي  ا يرو 

 في الجا ب اإلة اني لغرض الوصو  إلى  تانج البح  الرر وة. SPSS24هر امج 

( دهداف قيد سيجاها الالعبيون فيي 9راسة دن ا ه في مرةاة رهي الصهاني م  االولربياد دن هصالك لةي  توصات الد

 ٪(.78( العبي  وقعوا في الجا ب اإليجاهي م  دورات اإليقاع الحيوي هصسبة ل7هذه الررةاةا مصهم ل

الالعبييي  الييذي  سييجاوا %( ميي  01كرييا توصييات الدراسيية فييي مرةايية   يي  الصهيياني ميي  االولربييياد إن هصالييك ل

( دهداف م  عدد األهيداف 4األهداف قد وقعوا في الجا ب اإليجاهي م  دورات اإليقاع الحيويا هعدد دهداف هاغ ل

 .( دهداف8الكاية التي سجات في     الصهاني ل

مي  الالعبيي  ٪( 27( دهيداف مصهيا ل7فقد تم تسيجيل ل 6102دما في الرباريات الصهانية في دورة األلعاب االولربية 

 .الذي  كا وا في الرستوى اإليجاهي م  دورات اإليقاع الحيوي

( 64فيي  رييي الربارييات ل 6102وهاغ عدد األهداف الرسجاة فيي دورة األلعياب األولربيية رييو دي  يا يرو عيام 

 ( مدافعي .0( وسط ول2( مها ري  ول01( العباا توزعوا هي  ل60هدفا م  الال  ل

لى االعتراد عايى هر يامج اإليقياع الحييوي فيي االتييار الرياضييي  اليذي  يترتعيون هاليدورات وقد دوصت الدراسة إ

فاعايية األداا الرياضيي وزييادة كفيااة الرياضييي  فيي تسيجيل  والذهصية( لزييادةالحيوية االيجاهية لالبد ية والصفسية 

لاح و  عاى دفضل ا جاز رياضيي  يهر امج اإليقاع الحيوي التصبؤاألهداف ديام البطوالت كرا توصي هاستخدام 

 مستقباي.
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ABSTRACT 
The aim of this study is to determine the impact of biorhythm cycles on the players 

who have scored goals. It was the use of the Rio de Janeiro 2016 Olympics men's 

soccer in second phase (Quarterfinal, Semifinal and Final) matches. 

The researcher used the program SPSS 24 for the purpose of reaching a desired search 

results where the study found that players in the quarterfinal of the champion  have 

been scored (9) goals of them (7) players have fallen into the positive side of the 

biorhythm cycles by (78%). 

In the semifinal of the champion have scored positive players who amused goals 

(50%) of the total number of goals scored semifinal (8) goals. 

The final matches in the 2016 Olympics has been scored (7) goals of which (67%) of 

the players who were in the positive level of biorhythm.  

Number of purposeful scored goals in the Olympics, Rio de Janeiro has reached 2016 

(24) goals by (21) players were divided among (10) players as (FW), (6) players as 

(M) and (5) players as (D). 

The main conclusions and recommendations:  

- The rate of participation of positive biorhythm of the players who scored goals at 

the Rio de Janeiro 2016 Olympics show the importance of studying the bio state of 

players. 

- Sports need to adopt biorhythm program in the selection of the players the most 

appropriate in the starting line-up for the teams exactly at the day of the match, 

especially the offensive players and for selection the best players at the day of the 

match, to increase the probability of scoring goals, and predict the best sports 

performance of players. 

- The players who fall into the negative level of biorhythm prefers not to involve 

them in important matches. 
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 المقدمة:

ث فيي الريروف الطبيعيية الخاصية هالبي ية إن إعداد الرياضي ذي الرستوى العالي يستغرإ سصوات عدةا وهو يحد

التييي يعيييه فيهييا وكييذلك الرييروف الخاصيية هالبي يية التييي تكييي  عايهيياا وإذا تعييرض الرياضييي إلييى  ييروف هي ييية 

مختافة ع  تاك التي تدرب عايها فا ه سوف يكون تحت تيأثيرات و يفيية مختافية تتيأثر هيالتغيرات الرصاالييةا وهصيا 

  الرياضيي  وم  الال  ذلك ترهر "الفروإ في التدريب ومراعاة الفروإ الفرديية سوف ترهر الفروإ الفردية هي

 هي  الرياضيي  ةتى لو كا ت دعرارهم و تانجهم متساوية فكل رياضي له ال ان ه التي تريزه ع  غيره.

األهريية فيي عيال  لذا اهترت الرصررات الطبية والترهوية العالرية هقيرة وفواند اإليقاع الحيوي كعامل مساعد هيالغ 

الصواةي الجسرية والعقاية والصفسيةا و رريت دراسيات الاصية فيي اإليقياع الحييوي لاركفيوفي  وألمفيا  الرتخافيي  

وليس فقط لألسويااا كرا إن هصياك الكةيير مي  البحيوث التيي تشيير إليى إن اإليقياع الحييوي صيار عيامال هاميا فيي 

 ألفضل لارياضي.إلتقان الرهارات الحركية مي التصبؤ هاألداا ا

ودصبح عاى الردرب اآلن دن يعرف موعد إقامة الرباراة دو البطولة ويقوم هتصريم الحياة اليوميية لارياضيي هحيي  

يكييون إيقاعييه الحيييوي فييي دعاييى مسييتوى لييه فييي الوقييت الرحييدد لارصافسييةا ودصييبح ميي  الرفيييد  ييدا  تغيييير مواعيييد 

تعييود إيقياع الجسييم عاييى هييذه التوقيتيياتا كرييا دتضييح دن تصريييم التيدريب لت ييبح فييي توقيييت الرصافسيية  فسييها ةتييى ي

اإليقيياع الحيييوي اليييومي لارياضييي يسيياعده عاييى الصييوم ها ترييام وإالييرا  الصشييام الرطاييوب فييي الوقييت الرصاسييبا 

ويساعد عاى دن يقود الجهاز الهضري عاى العرل في دوقات معيصة الال  مواعيد تصاو  الطعاما هذا التصرييم وةيده 

 ارياضي دفضل الرروف لتصريم ةالته التدريبية والتصافسية.يحقق ل

 
 أنواع اإليقاع الحيوي:

( هأ هيا عايى 0999لإليقاع الحيوي دور كبير في عريل األ هيزة الداالايية الحيويية لاجسيم وقيد ذكرهيا هسطويسيي ل

  وعي  هرا:

فسييولو ية لأل هييزة  سييم ( و يفيية 01إن اإليقيياع الحييوي اليييومي يغييير ةيوالي ل اإليقااع الحيااوي الادا لي: -0

 اإل سان الداالايةا وان لكل و يفة إيقاعا  الاصا هها وهو ما يطاق عايه لهاإليقاع الحيوي الداالاي(.

هيو اإليقياع اليذي يكيون مرتبطيا هفعالييات الريواهر الطبيعيية مةيل دوران األرض  اإليقاع الحيوي الخارجي: -6

األرضا وكيذلك يتيأثر اإليقياع الحييوي هفتيرات تغيير ةو  محورها ودورا ها ةيو  الشيرس ودوران القرير ةيو  

 شييام الشييرسا وان هييذه الرييواهر الطبيعييية تييؤثر فييي  ريييي الكانصييات الحييية الرو ييودة عاييى سييطح األرض وان 

التغيرات في در ة الحرارة ودر ة الضوا وعراية الرد والجزر كل هذه العرايات لهيا إيقياع الياه ههيا وهيدورها 

 ت الحية وهالتالي يكون أل هزتها الداالاية رد فعل مصاسب تسرى هاإليقاع الحيوي الخار ي.تؤثر في  ريي الكانصا

 مسارات دورات اإليقاع الحيوي:

 ( هأن اإليقاع الحيوي تال  م  ثالثة مسارات وهي: 6116ذكر يعرب ل

 ة:المرحلة االيجابي أوالً:
القرة العايا وفيها تزداد القوة البد ية لافرد وتيزداد الةقية وهي الررةاة التي تتجه فيها الدورة لالرتفاع لاوصو  إلى 

والقدرة عاى الرقاومة عامفيا وعقايا مرا يؤدي إلى ارتفاع مستوى قدرة الفرد عاى دداا األةريا  ال يعبة هسيهولة 

 ة. سبيا  وهالتالي  توقي تحقيق  تانج ايجاهي

 :المرحلة السلبية ثانياً:

دي دورة مي  اليدورات لال خفياض لاوصيو  إليى القرية السيفاى دو ةولهيا دسيفل اليط وهي الررةاة التي تتجه فيهيا 

البدا وفيها تقل القدرة والطاقة الرصتجة كرا تقل قدرة الفرد عاى التحرل ويفضل فيي هيذه الفتيرة عيدم محاولية كسير 

 .درقام مي االهترام هالتعب ومراقبة ةدوثه

 :المرحلة الحرجة ثالثا:

وهي الفترة التي يتحو  فيها الرسار م  دعاى قييم االتجياه السيابي ألي هدايية االتجياه الرو يب التيي تشيراها مصطقية 

القريية السييفاى فييي مسييار دي دورة ميي  الييدورات الركو يية لإليقيياع الحيييوي ويترةييل االطيير مراةييل مسييارات هييذه 

لدورات ا وتزداد الخطورة هتالقي دو تقيارب الرصحصيات وال وصا إذا اشترك فيتاك األيام مسار دورتي  م  هذه ا

الدورات الةالثة ففي القرة السفاية تكون هصاك مخامر كبيرة في ةيدوث اإلصياهات لالعيب ال وصيا فيي األلعياب 
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التي تحتا  إلى تركيز عقاي مةل الجرصاستك ولروا يي وذليك الن تفاصييل التكصييك مرتبطية وم ياةبه هقيدرة الفيرد 

 ه الال  هذه الفترة تزداد الصزعة  لاخطأ وقيد تحيدثا لحيوادث هسيبب الفشيل فيي دداا العريل عاى الفهم والتركيز وأل

  .هأق ى در ة م  التركيز الرطاوب

 دورات اإليقاع الحيوي: 

إن رواد  ررية اإليقاع الحيوي الذي  هددوا هترسي  هذه الصررية ووضي دساسيات لها والتوصل إلى الدقة 

مبقت عاى دراستها كا وا دانرا يرياون إلى الصتانج  فسها ا وم  هصا  شأت  ررية  والوقوف عاى الصتانج التي

اإليقاع الحيوي والتي يصص مضرو ها دن اإل سان يخضي  شامه البد ي واال فعالي والعقاي لدورات ثالث ترددها 

راهعة دضيفت ( يوما عاى التوالي ا هعد ذلك هفترة تم اكتشاف دورة دالرى وهصاك دورة  22ا  68ا 62ل 

 ( يوما .28لادورات الةالث اكتشفت مؤالرا  هي الدورة الحدسية ومولها ل 

إن هذه الدورات تبدد مجترعه عصد يوم الريالد وتصطاق  ريعها م   قطة ال فر دو م  الط الشروعا ةي  تأالذ 

وم وتر ي إلى الط هالزيادة تدريجيا وت ل إلى القرة في الصشام والحيوية وهعدها تعود مرة دالرى إلى الهب

الشروع م  ةي  هددت ولك  كل دورة عاى ةدة عصد الهبوم إذ تبدد الدورات هالتباي  فيرا هيصها ةسب كل دورة 

 ومدتها.

 
 أوال: الدورة البدنية

 (التحمل -القوة  -)التنسيق 

ا وتؤثر عادة  عاى العوامل البد ية عاى سبيل الرةا :  62تسترر الدورة البد ية لردة  التصسييق هيي  الييد والعيي   -يوم 

يخضيي الفيرد لعرايية  راةيية فيي األييام  دال. ويجيب واإلصياهاتوالقوة البد ية والتحرل البد ي ومقاومة األمراض 

السيابية والحيذر عصيد  واأليياممي  الحيوادث فيي األييام الحر ية  مي  االةتيرا  السيابية الهيد واألييامالحر ة  سديا 

ا مي  الراةيةا  اإليقاعاستخدام معدات الطرة في ةالة ا خفاض دورة  الحيوي الجسديةا والهد م  تصاو  قسط ا كبير 

التيدريب  دييامالتدريبيية ليدى الرياضييي   األةرا والترتي هالكةير م  الصوم ودالذ األمور هسهولة. هرعصي عدم زيادة 

 في الرباريات الحاسرة والرهرة عصدما تكون دورة اإليقاع الحيوية الجسدية سابية. إشراكهموعد 

الرصافسية لريا  ودعبيااالتدريبيية  األعبيااماي ة هالقوة والطاقة البد ية والقدرة عاى تحرل  ديامااليجاهية فهي  األيام دما

 ة لارياضي يوم الرصافسة والتدريب.زيادة االستعدادات البد ي إلىلها م  قيرة مضافة 

 

 ثانياً: الدورة العاطفية

 الوعي( -اإلدراك  -المزاج  –الحساسية  -)اإلبداع 

ييا وتييؤثر عييادة  عاييى العوامييل العامفييية عاييى سييبيل الرةييا : ةييب العالقييات  68تسييترر الييدورة العامفييية لرييدة  يوم 

. عصيدما تكيون اليدورة العامفيية عالييةا الي والحصانا  والعامفةا الكراهيةا والغبطة واالكت ابا والتفاؤ  والتشاؤما

سيييكون هصالييك الكةييير ميي  الطاقيية العامفييية اإليجاهيييةا الوقييت الرصاسييب لاتخطيييط لرهييام مةييل إلقيياا الطيياب  يييد دو 

ن السيابيةا قيد تكيو األييام دوالتوصل إلى اتفاإ مهيم وعيدم اتخياذ دي قيرارات ةاسيرة فيي األييام الحر ية العامفيية 

مشيياكل  إلييىيجييب عييدم االهترييام لارشيياعر السييابية فيهييا أل هييا قييد تييؤدي  الام ييةع عصييدما اليييوم مييصخفا عامفي يياا

 وال هد م  استةرار اليوم األكةر إيجاهية في اتخاذ القرارات الحاسرة. األداا دثصااوا فعاالت سابية تؤثر 

 
 ثالثاً: الدورة الذهنية

 التواصل( -الذاكرة أو االستدعاء  -ل المنطقي التحلي -األداء التحليلي  -)اليقظة 

ييا وتييؤثر عييادة  عاييى عوامييل مةييل التييذكرا والقييدرة عاييى التفكيراواليقرةاوالدقييةا  22تسييتغرإ الييدورة الذهصييية  يوم 

والقدرة عاى التعام. عصدما تكون الدورة الفكرية عاليةا سصح ل عاى قدر كبير م  الطاقة الفكرية اإليجاهييةا فهيذا 

وقت الرصاسب لتخطيط الرهاما التي تتطاب الكةير م  القدرة العقايةا والسرعةا وةل الرشيكالتا والبرمجيةا هو ال

السابية ذهصياا األداا العقاي يرك  دن يكيون غيير  ييد  واأليامفي األيام الحر ة  دما. ال واالتباراتا دو الرقاهالتا 

ي األييام التيي تكيون فيهيا اليدورة مصخفضيةا وال  توقيي ةيل ةاالته. لذا الهد مي  العريل الروتيصيي في دسواورهرا في 

 مشكاة ما عصدما تكون دورة اإليقاع الحيوي مصخفضة.
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 مشكلة الدراسة 

يوا ه الكةير م  الالعبي  صعوهة تسجيل األهداف عصد التهدي   حو الررمى وم  مسافات مختافةا ولذلك يحياو  

 البحيي  عيي  دفضييل السييبل التحاياييية الفصييية والتدريبييية واإللكترو يييةالرييدرهون ميي  تجيياوز هييذه القضييية ميي  الييال  

 الاصة لحرة موا هة مرمى الرصافس. ألغاب الالعبي تفسير ةقيقي لحالة عدم تسجيل األهداف  إلىلاوصو  

الرهاري والفصيي  دوالجا ب الخططي  إلىوقد يجد هعا الردرهون عاة قاة األهداف في هعا الرباريات هالر وع 

 دواليرى قيد تسياهم هشيكل دسيباب دن هصاليك   د فسهم دبي ا ولك  ما يخفى عاى الكادر التدريبي وعاى الالعبيعلال

التيي و يدها الباةي  هيو  األسيبابهيذه  دهيمفي عراية إترام التهدي  وتحقيق هدف في مرمى الرصيافسا ومي   آالر

تقديم األداا األفضل فضيال عي  إمكا يية  في مساعدة الالعب م  آالر دوهر امج اإليقاع الحيوي الذي يساهم هشكل 

 تسجيل األهداف. 

 إن عراية تسجيل األهداف تتعاق هالكةير م  الرعطيات لالبد ية والصفسية والذهصية( لحرة اتخاذ القرار هالتهدي 

ة تسجيل وهذا وقت  دا قايل واقل م  د زاا الةا ية دثصاا الربارياتا لذا فعراية قيا  دو تحديد دهم الرتغيرات لحر

 الهدف تحتا  إلى الكةير م  عرايات التحايل الصفسي والفصي والبايوميكا يكي وغيره.

إن إتبياع دسياوب  6102وم  الال  مالةراتيه ومتاهعاتيه لاربارييات الدوليية ومصهيا دولربيياد رييو وقد و د الباة  

دوضاع الالعبي  الرختافة عصد تسيجيل األهيدافا قيد يسياهم هشيكل دو آالير وهصسيبة  تحاياي إضافي في مجا  تحايل

دثصيياا الربيياراةا إذ إن هر ييامج اإليقيياع الحيييوي يييوفر الكةييير ميي   معيصيية فييي إدراك الرييدرب لعراييية تو يييه الالعبييي 

دورات اإليقياع الرؤشرات الحيوية لالعبي  سافاا ومي  هصيا  هيرت وهيرزت الرشيكاة لاباةي  فيي دراسية وتحاييل 

 .6102الحيوي اإليجاهية الالعبي  الذي  سجاوا األهداف في دولربياد ريو دي  ا يرو 

 
 أهداف الدراسة 

دي  ييا يرو  ريييوفييي دولربييياد األهييداف التعييرف عاييى دورات اإليقيياع الحيوييية األساسييية وعالقتهييا هتسييجيل  .0

6102. 

األلعاب األولربيية فيي رييو دي  يا يرو  الدورات تأثيرا عاى عيصة البح  عصد تسجيل األهداف في دهممعرفة  .6

6102. 
 

 فرضيات الدراسة 

األلعياب األولربيية فيي رييو دي  يا يرو  إن لدورات اإليقاع الحيوي األساسية تأثيرا  فيي تسيجيل األهيداف فيي .3

6102. 

 لالبد ييية والصفسييية والذهصييية( عصييد تسييجيل األهييداف فييي و ييود تبيياي  فييي دورات اإليقيياع الحيييوي األساسييية .4

 .6102األلعاب األولربية في ريو دي  ا يرو 

 

 أهمية الدراسة

إن االييتالف وتذهييذب مسييتوى الالعبييي  فييي التييدريب الرياضييي والرصافسيية  يياهرة دصييابحت مألوفيياة فييي الرجييا  

ار وع إلى دسباب تذهذب مستوى الالعبي  فيرا الرياضي عامة وفي مجا  كرة القدم األكةر شعبية و راهيريةا ول

هيصهما  جد دن هصالك الكةير م  األسباب الفصية والرهارية والخططية والصفسيية والخبيرات السياهقة والعرير التيدريبي 

والعادات الرياضيية واال تراعيية و وعيية الغيذاا وعيدد الرشياركات الرسيرية لالعبيي  وغيرهيا مي  األسيباب هيي 

هذب كيذلك هصاليك تذهيذب فيي مسيتوى  فيس الالعيب مي  وقيت آلاليرا وهيذا ميا ليم يتافيت الكةيير مي  دصل ذلك التذ

الرييدرهي  إلييى الحاليية الحيييوي لالعبييي  عصييد التييدريب والرصافسيية والتييي تتجسييد هييدورات اإليقيياع الحيييويا وميي  

يية واال فعاليية والذهصيية الرعروف إن اإليقاع الحيوي هو تغييرات مصتررة تحادث داالل الجسم وتشيرل الحالية البد 

 تيجيياة لاتغيييرات التييي تحييدث داالييل الجسييم لتغيييرات داالاييية( والتييي تتييأثر هييالرتغيرات  اإليقييااعةييي  يتغييير هييذا 

 .الخار ياة لاإليقاع الخار ي( الرحيط هاإل سان

 يية والصفسيية كيرة القيدم وةسيب الحالية البد العبيي كرا إن عراية تسجيل األهداف هيي عرايية متبايصية ومختافية هيي 

والذهصيية لحرية التسيجيلا مريا يجعيل لرتغييار اإليقييااع الحييوي دورا كبييرا عايى تغييرات األداا وتبياي  واالييتالف 
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الرستوى م  آن إلى آالار لذلك فإن االهترام هدراسة  ررية اإليقاع الحييوي يسياعد الريدرب عايى التوقياي والتصبياؤ 

الراهرة في زيادة  تانج التيادريب وكياذلك تقاييل التبياي  والتذهيذب فيي  هأوقات الحالة الحيوية لاجسم واستغال  هذه

مسييتوى دداا الالعبييي  هاإلضييافة إلييى ذلييكا عايصييا دن  ييدرك مييا هييي دورات اإليقيياع الحيييوي ودهريتهييا فييي مجييا  

لقيادر عايى التصبؤ هالالعب الذي يركصه تسجيل األهدافا دو الالعيب ا دوالرياضة م  د ل االستفادة مصها في تحديد 

 توفير مستوى عاٍ  م  األداا الرياضي.

 -وتتلخص أهمية الدراسة فيما يلي: 

إ هييار دهرييية اإليقيياع الحيييوي لاعرييل عاييى رفييي اداا الالعبييي  لاعرييل زيييادة اةترالييية تسييجيل االهييداف وفقييا  .0

 لدورات اإليقاع الحيوي االيجاهية

 ل فيها.التصبؤ هالصتانج الرياضية واةتراالت اإل جاز دو الفش .6

 التعرف عاى دسباب التباي  واالالتالف في مستوى دداا الالعبي  .2

 .الوصو  هالالعبي  إلى دفضل دداا هد ي وإ فعالي وذهصي في الرصافسة .4

 تدريب الالعبي  عاى هعا الرهارات الرياضية الخاصة هكرة القدم وفقا لصرط اإليقاع الحيوي .0

الال  تحديد ما ستكون عايه الحالة البد ية والصفسية والعقاية لالعبي  وقد  سدت دهرية اإليقاع الحيوي لالعبي  م  

في وقت الرباراة لفي وقيت الةيق( ةتيى ييترك  مي  اسيتخدام هيذا البر يامج تحدييد إمكا يات الالعيب والتصبيؤ هيأداا 

 قدرته عاى تسجيل األهداف.

 مجاالت الدراسة

 .6102: هدافي دولربياد ريو المجال البشري

 .01/2/6109 – 0/4/6109: لافترة م  الزمانيالمجال 

 .6108: روسيا ةي  دقيرت هطولة كأ  العالم المجال المكاني

 
 الدارسات السابقة والمشابهة:

الحياوي بدورتياا العقلياة واالنفعالياة بدقاة التفاوير فاي كارة الياد لاد   اإليقااع)عالقاة (: 6108دراسة شهاب ل

 إلييىهييدفت هييذه الدراسيية الجامعااة المستنفاارية( –لبدنيااة وعلااوم الرياضااة طااالب مرحلااة الثانيااة كليااة التربيااة ا

الحيوي هدورتيه العقاية واال فعالية هدقة الت يويب فيي كيرة الييد وقيد توصيات الباةي   اإليقاعالتعرف عاى عالقة 

الذهصيية  دوهصاليك عالقية ارتبيام هيي  القيدرات الذهصيية واال فعاليية ليدى عيصية البحي ا وان لاقيدرات العقايية  دن إلى

كبيرة في دقة الت ويب وعراية التركيز واتخاذ القرار الرصاسب يريز الالعبي  الذي  يترتعون هقدرات عقايية  دهرية

 عالية.  

( 66 ليجاي ) ارنة لمستو  أداء المنتخر الوطني العراقاي فاي)دراسة تحليلية مق( هعصوان 6102كصبار ل دراسة

هييدفت ةيةوفقاااً لقيقاااع الحيااوي لالعبااين( المنشااورة فااي مجلااة العلااوم التربويااة والنفسااية فااي جامعااة البحاارين 

ي الدراسة إلى التعرف عاى دورات اإليقاع الحيوي الةالثة األساسية لالبد ية واال فعالية والذهصية( لارصتخيب اليومص

( التييي دقيرييت فييي الرييياض واشييترات عيصيية الدراسيية عاييى 66العراقييي ميي  الييال  مبارياتييه فييي هطوليية الايجييي ل

مصتخبات العراإ وعران واإلمارات والكويتاوقد توصيل الباةي  إليى وقيوع دغايب العبيي الرصتخيب العراقيي فيي 

( مرييا ددى إلييى 66وليية الايجييي لالرسييتويات السييابية لييدورات اإليقيياع الحيييوي األساسييية فييي كييل مبارياتييه فييي هط

الرو ه م  الدور األو  لابطولةا وقد دوصى الباة  هضرورة اهتريام الكيادر التيدريبي هيدورات اإليقياع الحييوي 

لالعبي  دثصاا التدريب والرصافسية ووضيي البيدانل االيجاهيية عصيد الربارييات والتعيرف عايهيا سيافا  لتجصيب الخسيارة 

ون فييي الرسييتوى االيجيياهي ميي  مصحصييى اإليقيياع الحيييويا كرييا ودوصييى الباةيي  والتعييويا هييالالعبي  الييذي  يقعيي

 لدى الرصتخبات الومصية لاعرل عايه قبل والال  البطوالت .مختص ببرامج اإليقاع الحيوي هضرورة توفير 

قاة الحياوي بدورتياا البدنياة واالنفعالياة وعالقتاا بابعر عناصار الليا اإليقااع)( هعصيوان 6101دراسة دمحم عاي ل

الحيااوي بدورتيااا البدنيااة  اإليقاااعالتعييرف عاييى  إلييىهييدفت الدراسيية  م حاارة(01البدنيااة واالنجاااز لااد  سااباحي 

 إليىوقد توصات هذه الدراسية  م حرة01واالنفعالية وعالقتا ببعر عناصر اللياقة البدنية واالنجاز لد  سباحي 

 دن إلييىيية مييي هعيا ال ييفات البد يية وقييد توصيات الحيييوي هدورتييه البد ييية اال فعال اإليقياعدن هصاليك عالقية هييي  

 الحيوي لالعبي  يساعد الردرب عاى رفي مستوى اال جاز الرياضي. اإليقاعالتعرف عاى تأثير 
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" تااأثير اإليقاااع الحيااوي النفسااي علااا بعاار المهااارات النفسااية واألداء المهاااري ( هدراسيية 6119ل الطييابقييام 

" وقد هيدف البحي  فيي التعيرف عايى العالقية ميا هيي  الرهيارات الصفسيية واألداا الرهياري هكيرة السياة بكرة السلة

( في يوم القرة ويوم القعر لإليقاع الحيوي الصفسي هاإلضافة إلى التعرف عاى الفروإ 6119لالعبي  ادي الطوز ل

اسيتصتج الباةيي  دن مسيتوى الالعبيي  فييي فيي األداا الرهياري فيي يييوم القرية والقعير لإليقياع الحيييوي الصفسيي. وقيد 

االالتبيارات الرهاريية دفضيل مي  الرهيارات الصفسيية فييي ييوم القرية لإليقياع الحييوي الصفسيي وان مسيتوى الالعبييي  

دفضل في االالتبارات الرهارية يوم القرة مصه في يوم القعر لإليقاع الحيوي الصفسيي وقيد دوصيى هضيرورة تيدريب 

لرهارات الرركبة ديام القرة لإليقاع الحيوي الصفسي ودهعاد الالعبيي  عي  التيدريبات عاليية الردرهي  لالعبيهم عاى ا

 الشدة ديام القعر لإليقاع الحيوي الصفسي.

عالقة اإليقاع الحيوي بمستو  االنجاز الرياضي لالعبات الجمباز اإليقاعي ذات ( هعصوان ل0998ل البحاردراسة 

الرييصهج  ى اإليقيياع الحيييوي وعالقتييه هرسييتوى اال جيياز الرياضييي واسييتخدام( ههييدف التعييرف إلييالمسااتو  العااالمي

( عيصة م  الرشتركات في هطوالت العيالم الخريس األالييرة ودليت الصتيانج عايى 08الوصفي واشترات العيصة عاى ل

ع الحييوي و ود ارتبام معصوي هي  اإليقاع الحيوي العام ومستوى اال جاز الرياضي كرا دلت الصتانج إلى دن اإليقا

 .كان له القدرة عاى التصبؤ هرستوى اإل جاز
 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها الميدانية

 منهج الدراسة

تييم الح ييو  عاييى الرعاومييات ةييو  تسييجيل  رتييه ومبيعيية مشييكاة البحيي .ناسييتخدم الباةيي  الرييصهج الوصييفي لرال

مي  اليال  مشياهدة الربارييات  6102األهدافا والتي تم تسجياها فيي مبارييات دولربيياد رييو دي  يا يرو فيي عيام 

 وموقي االتحاد الدولي لكرة القدم لفيفا(. 6102مباشرة وكذلك م  الال  مواقي الويب الخاصة هأولربياد ريو 

كورييا  -البرتغيا   –هصدورا   - يجيريا  –دلرا يا  –( مصتخبات وهي:لالبرازيل 8ل 6102شارك في دولربياد ريو 

 كولومبيا( –الد رارك  –الجصوهية 

 عينة الدراسة

وعيددهم  الرقامية فيي البرازييل 6102االتار الباة  عيصة البح  هالطريقة العردية وقد ترةات ههدافي دولربياد رييو 

 ( العب.60ل

 تخدمة في الدراسة:األجهزة واألدوات المس

 استخدم الباة  في دراسته مجروعة م  الوسانل واألدوات التي استعان هها الستكرا  دراسته وهي:

 في روسيا. 6108الرالةرات العارية م  مشاهدة مباريات هطولة كأ  العالم  -

 الر ادر العرهية واأل صبية. -

 البرمجيات والتطبيقات الرستخدمة هالحاسوب. -

 .(onlineاإليقاع الحيوي عاى الشبكة العصكبوتية لهر امج قيا   -

 

 األداة المستخدمة في الدراسة: 

( onlineو ييد الباةيي  ميي  الييال  دراسييته ألكةيير ميي  هر ييامج مخييتص هاإليقيياع الحيييوي ان الروقييي اإللكترو يييل

الالعيب ( م  الرواقي الجيدة ودكةر دقة ةي  يطاب البر يامج دسيم http://www.procato.com/biorhythmل

( هعيدها يقيوم Target Dayوتاري  والدته ليوماشهرا سصة( كرا يطاب البر امج التياري  الرسيتهدف دو الرطايوبل

هحساب دورات اإليقاع الحيوي الرتصوعة هحسب التاري  الرستهدف لالرطاوب( وليذا يسيتطيي كيل فيرد مي  معرفية 

 إيقاعه الحيوي في الراضي والحاضر والرستقبل.

 

 حفائية الوسائل اإل

 .SPSSوالبر امج اإلة اني  (Excelاستخدم الباة  هر امج اإلكسل ل
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 .6102عرض وتحليل نتائج اإليقاع الحيوي لبطولة أولمبياد ريو 

 .6102عرض وتحليل مرحلة الربع نهائي من بطولة أولمبياد ريو  .0

وقد دّعد الباة   يدو  هأسيراا  02/8/6102في يوم السبت  6102دقيرت مباريات دور الرهي  هاني دولربياد ريو 

 (.0وكما في الجدول )الهدافي  لهذا الدور مي قيم دوراتهم الحيوية الةالثة ومعد  تاك الدورات 

 

 

 (0جدول )

 دوراتهم الحيوية ومعدل تلك الدوراتوقيم  6102يوضح هدافي مرحلة الربع نهائي أولمبياد ريو 

 المنتخر المعدل الذهنية النفسية البدنية مركز اللعر عدد األهداف االسم

 دلرا يا %93 %28 %81 %98 دفاع 0 فيايب ماكس

 يييييييون دوهيييييييي 

 ميكل

0 
  يجيريا %42 %42 %89 %04 وسط

 دلرا يا %61 %011- %89 %96 دفاع 0 ماثياسجيصتير

 دلرا يا %08 %98- %88 %41 هجوم 0 دافي سياك

 يرييييييييييييييييار دي 

 سايفا

0 
 البرازيل %02 %26 %89- %23 هجوم

  يجيريا %2 %80 %81- %04 وسط  0 دميصو عرر 

سيييييييييييييييييييير يو 

  صاهري

0 
 دلرا يا %3 %82 %66 %98- وسط

 هصدورا  %08- %04- %43 %41- هجوم 0 دلبرثإليس

 البرازيل %88- %98- %88- %06- وسط 0 واال  دوليفرا 

       8 المجموع 
 

( العبييي  ميي  درهعيية مصتخبييات وهييي لالبرازيييل ودلرا يييا 9( يتضييح دن عييدد الييذي  سييجاوا دهييداف ل0ميي  الجييدو  ل

و يجريا وهصدورا ( كل واةد مصهم سجال هدفا في يوم مبياراة فريقيها وكيان دفضيل إيقياع ةييوي فيي كيل دوراتيه 

%( فيي ةيي  اليدورة الصفسيية 89هاغيت لالحيوية لالعب لفيايب ماكس( والذي ةقيق تفوقيا فيي دورتيه البد يية التيي 

%( يكييون الرعييد  العييام لتييك لييدورات الةالثيية فييد هاييغ 29ل إلييى%( مييي وصييو  الييدورة الذهصييية 91ل إلييىوصييات 

 (.0%( كرا في الرخطط ل82ل

دما دسيوا مؤشيرات ةيويية ة يل عايهيا هيدافو مرةاية الرهيي الصهياني فكا يت مي    ييب لواال  دوليفير( العيب 

 دن( فييي ةييي  -%06الييذي وقييي فييي دورات اإليقيياع الحيييوي السييابيةا إذ هاغييت دورتييه البد ييية ل تخييب البرازيييلصم

( وهالتالي فان معد  تاك الدورات سابي ديضا هاغ -%87( دما الدورة الذهصية فكا ت ل-%97الدورة الصفسية هافت ل

 (.0( كرا في الرخطط ل-%79ل

عيب قيد تصوعيت هيي  هيدافي هيذه الررةاية هيي  مهيا م ووسيط ( هيأن مراكيز الا0م  الرالةي  فيي الجيدو  ل إنكرا 

 ومدافي.
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 (0مخطط )

 6102توضيح نسبة مشاركة الهدافين في معدل دوراتهم الحيوية للدور ربع نهائي أولمبياد ريو 

 
 .6102عرض الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمرحلة الربع نهائي من بطولة أولمبياد ريو  .6

قيرية ليدورت اإليقياع الحييوي األساسيية  ودعايىدّعد الباةي   يدوال الوسيط الحسياهي واال حيراف الرعيياري واقيل 

 (.6. وكرا في الجدو  ل6102لررةاة الرهي  هاني م  دولربياد ريو 

 

 (6جدول )

قيمة لدورت اإليقاع الحيوي األساسية للربع نهائي من  وأعلاالوسط الحسابي واالنحراف المعياري واقل 

 6102أولمبياد ريو 

 
 

عرض نسبة المعدل العام لدورات اإليقاع الحيوي ألفضل هدافي مرحلة الربع نهائي من أولمبياد ريو  .3

6102. 

الحيوية ألفضل ثالثة هدافي  في مرةاة الرهي  هاني م  دولربياد ريو  اإليقاعاتاعد الباة   دوال يتضر  دفضل 

 (.2وكرا في الجدو  ل 6102

 (3جدول )

 6102يوضح دورات اإليقاع الحيوي ألفضل هدافي مرحلة الربع نهائي من أولمبياد رو 

 المنتخر للدوراتالمعدل العام  مركز اللعر  االسم 

 دلرا يا %82 مها م فيايب ماكس

  يجريا %42 وسط  ون دوهي ميكل

 دلرا يا %61 دفاع ماثيسجصتر

 

 المعدل الذهنية النفسية البدنية األهداف 

 9 9 9 9 9 عدد األهداف

 01.02 6.66 00.89 02.44  الوسط الحسابي

االنجاااااااااااااااااااااراف 

 المعياري
 26.40 80.20 80.81 44.10 

 %79- %011- %97- %89-  اقل قيمة

 %82 %90 %97 %89  اعلا قيمة 
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 دلرا ييافي مرةاة الرهي  هياني قيد توزعيوا هيي  مصتخيب  6102(  جد دن دفضل هدافي دولربياد ريو 2م  الجدو  ل

الحيوية اإليجاهية اذ هاغ الرعد  العيام  إيقاعاتكان الرها م األلرا ي لفيايب ماكس( هالررتبة األولى في  إذو يجريا 

%ا في ةي  ان العب الوسط الصيجيري  ون دوهي ميكل قد ةيّل ثا ييا هرعيد  اليدورات الحيويية التيي 82لادورات 

( هيدافي  فيي مرةاية الرهيي 9 صتيير( فقيد  ياا هالررتبية الةالةية مي  هيي  ل الردافي األلرا ي لمياثيس دما% 42هاغت 

 % 61وسصة عام لادورات الحيوية هاغت  6102ريو  هاني م  دولربياد 

 .6102عرض نسبة دورات اإليقاع الحيوي للمنتخبات في مرحلة الربع نهائي من بطولة أولمبياد ريو  .4

دّعد الباة   دوال يبي  قيرة لدورت اإليقاع الحييوي األساسيية لارصتخبيات الرشياركة فيي مرةاية الرهيي  هياني مي  

 (.4ا في الجدو  ل. وكر6102دولربياد ريو 

 (4جدول )

 6102مراكز اللعر في أولمبياد ريو  إلايوضح عدد األهداف المسجلة نسبة 

 النسبة المئوية عدد األهداف  المنتخبات 

 %44 4 دلرا يا

 %66 6 البرازيل 

 %66 6  يجريا

 %00 0 هصدورا  

  8 المجموع

 

( في مرةاة الرهي الصهياني 9(  جد دن الرصتخبات ألرهعة قد شاركت  ريعها في تسجيل األهداف لا ل4م  الجدو  ل

% فيي ةيي  دن 44فيي هيذه الررةاية هصسيبة هاغيت  دهيداف( 4ا ةي  دةرز الفريق األلريا ي ل6102ألولربياد ريو 

% لكل واةد مصهرياا واةتيل فرييق 66يق ويصسبه ( هدف لكل فر6البرازيل و يجريا قد اةتاتا الرركز الةا ي هعدد ل

 (6% وكرا موضح هالرخطط ل00هصدورا  الرركز األالير ههدف واةد وهصسبة هاغت 
 

 (0مخطط )

 6102توضيح نسبة مشاركة الهدافين في معدل دوراتهم الحيوية للدور ربع نهائي أولمبياد ريو 

 
 

 .6102نهائي من بطولة أولمبياد ريو  عرض مستويات دورات اإليقاع الحيوي االيجابية لربع .0

 6102دّعد الباة   دوال يبي  مستويات دورات اإليقاع الحيوي االيجاهية لرهي  هاني م  هطولة دولربياد ريو 

 (.0وكرا في الجدو  ل
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 (0جدول )

 6102يوضح مستويات اإليقاع الحيوي اإليجابية والسلبية لهدافي الربع النهائي من أولمبياد ريو 

 النسبة المئوية عدد الالعبين  مستو  معدل دورات اإليقاع الحيوي

 %78 7 الرستوى اإليجاهي لرعد  الدورات الحيوية

 %66 6 الرستوى السابي لرعد  الدورات الحيوية

 %011 8 المجموع

 
 6102(  جد دن الرستوى اإليجاهي لدورات اإليقاع الحيوي لررةاة الرهيي  هياني مي  دولربيياد رييو 0م  الجدو  ل

% فيي 78هصسيبة  دهيداف 7هاغيت عيدد األهيداف فيي ذليك الرسيتوى  إذكان األعاى واألفضل عصد تسجيل األهداف 

كان األقل عددا و سبة  6102اإليقاع الحيوي لررةاة الرهي  هاني ألولربياد ريو  لدوراتالرستوى السابي  دنةي  

%ا وهييذلك يتحقييق الفييرض األو  ميي  فرضيييات هييذه الدراسيية هييأن لييدورات اإليقيياع 66هصسييبة  دهييداف( 6اذ هاييغ ل

 (2الحيوية تأثير في تسجيل األهداف وكرا في الرخطط ل

 

 

 

 

 

 (3مخطط )

 6102ين في معدل دوراتهم الحيوية للدور ربع نهائي أولمبياد ريو توضيح نسبة مشاركة الهداف

 
 .6102عرض وتحليل مرحلة النفف نهائي من بطولة أولمبياد ريو  .2

وقيد دعيد الباةي   يدو   07/8/6102 األرهعياافيي ييوم  6102دقيرت مباريات دور الص    هياني دولربيياد رييو 

 (.2وكرا في الجدو  لهأسراا الهدافي  لهذا الدور مي قيم دوراتهم الحيوية الةالثة ومعد  تاك الدورات 
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 (2جدول )

 وقيم دوراتهم الحيوية ومعدل تلك الدورات 6102يوضح هدافي مرحلة الربع نهائي أولمبياد ريو 

 المنتخر المعدل الذهنية النفسية البدنية مركز اللعر عدد االهداف االسم

 دلرا يا %23 %82 %011 %04 مها م 0 نيل بترسين

 البرازيل  %02 %80 %1 %83 وسط 0 واالس أوليفرا

 البرازيل  %38 %26 %26 %04- دفاع 0 ماركوس كوريا

 البرازيل  %06- %98 %88- %68- مها م 6 غابرييل  يسوس

 البرازيل %08- %01- %1 %41- مها م 6 نيمار دي سليفا

 دلرا يا %39- %98 %011- %011- دفاع 0 لوكاس كلوستمان

       9 المجموع

 

( العبي  2سجاها ل دهداف( 8( يتضح دن عدد األهداف التي سجات في مرةاة     الصهاني هي ل2م  الجدو  ل

هدفي  لكل واةيد  (نيمار دبي سيلفا)والرها م  (غابرييل  يسوسلم  مصتخبات لالبرازيل ودلرا يا( سجل كال م  

األرهعة هدافي  البقية فقد سجل كل واةد مصهم هدفاا وكيان دفضيل إيقياع ةييوي فيي كيل دوراتيه الحيويية  دمامصهرا 

 إليى% فيي ةيي  اليدورة الصفسيية وصيات 22والذي ةقق تفوقا في دورته البد ية التي هاغيت  )نيل بترسين(لالعب 

% كريا فيي 22% وهذلك يكون الرعد  العام لتك لدورات الةالثة فد هايغ 72 إلى% مي وصو  الدورة الذهصية 011

 (.4الرخطط ل

 لوكاااسل األلرييا يدمييا دسييوا مؤشييرات ةيوييية ة ييل عايهييا هييدافو مرةايية الص يي  الصهيياني فكا ييت ميي    يييب 

% وكييذلك فيان الييدورة 011-دورتييه البد يية ( اليذي وقييي فيي دورات اإليقيياع الحييوي السييابيةا إذ هاغيت كلوساتمان

% كريا 28-% وهالتالي فان معد  تاك اليدورات سيابي قيد هايغ 87% دما الدورة الذهصية فكا ت 011-الصفسية هافت 

 (.4في الرخطط ل

 (4مخطط )

 6102توضيح نسبة مشاركة الهدافين في معدل دوراتهم الحيوية للدور ربع نهائي أولمبياد ريو 

 
 .6102الحسابي واالنحراف المعياري للمرحلة الربع نهائي من بطولة أولمبياد ريو  عرض الوسط .8

قيرية ليدورت اإليقياع الحييوي األساسيية  ودعايىدّعد الباةي   يدوال الوسيط الحسياهي واال حيراف الرعيياري واقيل 

 (.7. وكرا في الجدو  ل6102لررةاة الرهي  هاني م  دولربياد ريو 
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 (8جدول )

قيمة لدورت اإليقاع الحيوي األساسية للربع نهائي من  وأعلاالوسط الحسابي واالنحراف المعياري واقل 

 6102أولمبياد ريو 

 
عرض نسبة المعدل العام لدورات اإليقاع الحيوي ألفضل اول ثالثة العبين في مرحلة الربع نهائي من  .9

 .6102أولمبياد ريو 

الحيوية ألفضل ثالثة هدافي  في مرةاة الرهي  هاني م  دولربياد ريو  اإليقاعاتاعد الباة   دوال يتضر  دفضل 

 (.8وكرا في الجدو  ل 6102

 (9جدول )

 6102يوضح دورات اإليقاع الحيوي ألفضل هدافي مرحلة الربع نهائي من أولمبياد رو 

 المنتخر للدوراتالمعدل العام  مركز اللعر  االسم 

 دلرا يا %22 مها م  يل هترسي 

 البرازيل %02 وسط واال  دوليفرا

 البرازيل %27 دفاع ماركو  كوريا

 
 دلرا ييافي مرةاة الص    هاني قد توزعوا هي  مصتخب  6102(  جد دن دفضل هدافي دولربياد ريو 8م  الجدو  ل

هاغ الرعد  العام  إذالحيوية اإليجاهية  إيقاعات( هالررتبة األولى في  يل هترسي والبرازيل ذ كان الرها م األلرا ي ل

قيد ةيّل ثا ييا هرعيد  اليدورات الحيويية التيي  (واالس أوليفرا)العب الوسط البرازياي دن%ا في ةي  22لادورات 

( هييدافي  فييي مرةايية 2( فقييد  يياا هالررتبيية الةالةيية ميي  هييي  لميياركو  كورييياالرييدافي األلرييا ي ل دمييا% 02هاغييت 

 % .27عامة لادورات الحيوية هاغت وهصسبة  6102الص    هاني م  دولربياد ريو 

 .6102عرض نسبة دورات اإليقاع الحيوي للمنتخبات مرحلة النفف نهائي من بطولة أولمبياد ريو  .8

الص    هاني مي  دولربيياد  دّعد الباة   دوال يبي  قيرة لدورت اإليقاع الحيوي األساسية لارصتخبات الرشاركة في

 (.9. وكرا في الجدو  ل6102ريو 

 

 (8ل )جدو

 6102مراكز اللعر في أولمبياد ريو  إلايوضح عدد األهداف المسجلة نسبة 

 النسبة المئوية عدد األهداف  المنتخبات 

 %70 2 البرازيل

 %60 6 ألمانيا

  9 المجموع
 

ا ةيي  دةيرز 6102( في مرةاة الص   الصهاني ألولربيياد رييو 8(  جد د ه تم تسجيل األهداف لا ل9م  الجدو  ل

% في ةيي  دن البرازييل اةتايت الرركيز الةيا ي هعيدد 70في هذه الررةاة هصسبة هاغت  دهداف( 2الفريق األلرا ي ل

 %.60( هدف هصسبة 6ل

 المعدل الذهنية النفسية البدنية األهداف 

 8 8 8 8 8 عدد األهداف

 7.01 09.60 02.01- 61.02-  الوسط الحسابي

االنجراف 

 المعياري
 49.48 72.10 42.82 28.46 

 %28- %01- %011- %011-  اقل قيمة

 %82 %72 %011 %90  قيمة  أعلا
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 .6102االيجابية لنفف نهائي من بطولة أولمبياد ريو عرض مستويات دورات اإليقاع الحيوي  .01

لص    هاني م  هطولة  دّعد الباة   دوال يبي  مستويات دورات اإليقاع الحيوي اإليجاهية والرستويات السابية

 (.01وكرا في الجدو  ل 6102دولربياد ريو 

 

 (01جدول )

 6102النفف النهائي من أولمبياد ريو يوضح مستويات اإليقاع الحيوي اإليجابية والسلبية لهدافي 

 النسبة المئوية عدد الالعبين  مستو  معدل دورات اإليقاع الحيوي 

 %01 2 المستو  اإليجابي لمعدل الدورات الحيوية

 %01 2 المستو  السلبي لمعدل الدورات الحيوية

 %011 2 المجموع

 
 لدورات(  جد دن هصالك تساوي هي  الرستوى اإليجاهي لدورات اإليقاع الحيوي والرستوى السابي 01م  الجدو  ل

فيي الرسيتوى  دهيدافهاغ عدد الالعبيي  اليذي  سيجاوا  إذ 6102اإليقاع الحيوي لررةاة الرهي  هاني ألولربياد ريو 

هييي  فسييها لارسييتوى السييابي لييدورات اإليقيياع % و01( وهصسييبة 2اإليجيياهي ميي  معييد  دورات اإليقيياع الحيييوي ل

 الحيوي في هذه الررةاة.

 

 .6102عرض وتحليل مرحلة النفف نهائي من بطولة أولمبياد ريو  .00

لربياراة الرركيز األو  والةيا ي ومبياراة  61/8/6102في يوم السيبت  6102دقيرت مباريات الصهاني ألولربياد ريو 

الباة   دو  هأسراا الهدافي  لهذا الدور مي قييم دوراتهيم الحيويية الةالثية ومعيد  الرركز الةال  والراهي وقد دعد 

 (.00تاك الدورات وكرا في الجدو  ل

 

 

 

 (00جدول )

 وقيم دوراتهم الحيوية ومعدل تلك الدورات 6102يوضح هدافي مرحلة النهائي ألولمبياد ريو 

 المنتخر المعدل الذهنية النفسية البدنية مركز اللعر األهدافعدد  االسم

      (المباراة النهائية )المركز الثالث والرابع

  يجريا  %43 %98 %66- %23 مها م 6 صادق عمر

  يجريا  %01- %01- %43- %89- مها م 0 أمينو عمر

 هصدورا  %38 %08 %1 %89 دفاع 0 مارسلوبيريرا

 هصدورا  %93 %28 %88 %96 مها م 0 أنتوني لوزانو

      (المباراة النهائية )المركز األول والثاني

 البرازيل %30- %26- %26 %84- مها م 0 نيمار دي سليفا

 دلرا يا %4 %42- %43- %011 وسط 0 ماكس ماير

 
( 2سييجاها ل دهيداف( 7( يتضييح دن عيدد األهيداف التييي سيجات فيي مرةايية   ي  الصهياني هييي ل00مي  الجيدو  ل

العبي  وقد سجل مها م  يجيريا لصادإ عرير( هيدفي  فيي مبياراة الرركيز الةالي  ضيد الفرييق الهصدوراسييا وقيد 

اليذي سيجل دورة هد يية إيجاهيية  أنتاوني لوزاناوةيوية فيي هيذه الربياراة لالعيب الهصدوراسيي  إيقاعات دعاىكا ت 

 %.29% ودورة ذهصية هاغت 97% مي دورة  فسية هاغت 86هاغت 
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 دلريا يفقيد ا تهيت هتعياد  الفيريقي   6102مباراة الرركز األو  والةا ي مي   هانييات دولربيياد رييو  إلىهالصسبة  دما

(. وقيد سيجل هيدف الفرييق 4 -0والبرازياي لهدف لكل واةيد مصهريا ثيم فياز الفرييق البرازيايي هضيرهات الجيزاا ل

% ا فيي ةيي  ان هيدف الفرييق األلريا ي 20-راتيه العامية اذ هاغيت معيد  دو )نيمار دي سيلفا(البرازياي الرها م 

 (0% كرا في الرخطط ل4هصسبة ةيوية عامة لادورات الةالثة هاغت  )ماكس ماير(سجاه الالعب 

 

 (0الرخطط ل
 6102يوضح نسبة مشاركة الهدافين في معدل دوراتهم الحيوية للدور انهائي من أولمبياد ريو 

 
 

 

 .6102اإليقاع الحيوي االيجابية والسلبية لنهائي أولمبياد ريو عرض مستويات دورات  .06

 

لصهاني دولربياد ريو  دّعد الباة   دوال يبي  مستويات دورات اإليقاع الحيوي اإليجاهية والرستويات السابية

 (.06وكرا في الجدو  ل 6102

 (06جدول )

 6102النهائي من أولمبياد ريو يوضح مستويات اإليقاع الحيوي اإليجابية والسلبية لهدافي 

 الصسبة الر وية عدد الالعبي   مستوى معد  دورات اإليقاع الحيوي 

 %27 4 الرستوى اإليجاهي لرعد  الدورات الحيوية

 %22 6 الرستوى السابي لرعد  الدورات الحيوية

 %011 2 الرجروع
 

 لدورات(  جد دن هصالك تساوي هي  الرستوى اإليجاهي لدورات اإليقاع الحيوي والرستوى السابي 06م  الجدو  ل

فيي الرسيتوى  دهيدافهاغ عدد الالعبيي  اليذي  سيجاوا  إذ 6102اإليقاع الحيوي لررةاة الرهي  هاني ألولربياد ريو 

% وهييي  فسييها لارسييتوى السييابي لييدورات اإليقيياع 01( وهصسييبة 2اإليجيياهي ميي  معييد  دورات اإليقيياع الحيييوي ل

 الحيوي في هذه الررةاة.
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 .6102نهائي والنهائي( لبطولة أولمبياد ريو  عرض وتحليل المراحل الثالثة )ربع نهائي ونفف .03

ولها في دراسته هذها متضرصا عدد األهداف لكل مصتخب وعدد لكيل اعد الباة   دوال شامال لكل الرراةل التي تصا

 (.02الرراةل فضال ع  مستويات اإليقاع الحيوية الكاية لاإليجاهية والسابية( كرا في الجدو  ل

 

 

 (03جدول )

يوضح عدد األهداف لكل منتخر وعدد لكل المراحل فضال عن مستويات اإليقاع الحيوية الكلية )اإليجابية 

 والسلبية(.

  النسبة المئوية  عدد األهداف  المنتخبات

  %39 8 البرازيل 

  %68 8 ألمانيا

  %60 0 نيجريا

  %06 3 هندوراس

  .%011 64 المجموع

 النسبة المئوية  عدد األهداف المباريات األدوار

 %39 8 4 الربع نهائي 

 %33 9 6 نهائي النفف

 %68 8 6 النهائي

 .%011 64 9 المجموع

 النسبة المئوية الهدافين  مستو  معدل دورات اإليقاع الحيوي

 %28 04 المستو  اإليجابي لمعدل الدورات الحيوية

 %33 8 المستو  السلبي لمعدل الدورات الحيوية

 %011 60 المجموع

 

م   ( هدافا سجاوا عددا60( يتضح دن عدد هدافي هذه الرراةل التي تصاولتها هذه الدراسة قد هاغ ل02م  الجدو  ل

 %.28وهصسبة  دهداف( 9( هدفاا كان لافريق البرازياي الح ة األكبر هعدد ل64األهداف هاغ ل

 دهيداف( 9مرةاة الرهي  هاني كا ت األكةر دهدافا م  هقية مراةيل هيذه الدراسية هعيدد ل إن( 02كرا يبي  الجدو  ل

 %.28وهصسبة هاغت 

 –الصفسييية  –الرسييتويات اإليجاهييية لرعييد  دورات اإليقيياع الحيييوي األساسييية لالذهصييية  دن( 02كرييا هييي  الجييدو  ل

الرسيتويات السيابية لرعيد   دما%ا 27( هداف وهصسبة هاغت 04هعدد الهدافي  ل واألكبر ةرا األوفرالذهصية( كا ت 

 ( هدافي .7% وهعدد ل22دورات اإليقاع الحيوي األساسية فقد سجات  سبة 

 

 مناقشة النتائج:

في مرةاة الرهي  هاني والذي  كيا وا فيي الرسيتوى  دهداف سجاوا الذي  الالعبي  عدد ( دن0 جد في الجدو  ل -

 الالعبيي  عيدد هايغ ةيي  افي% 78 وهصسبة ( هدافي 9( هدافي  م  دصل ل7اإليجاهي م  معد  دوراتهم الحيوية ل

( هيدافي  9( هدافي  م  العدد الكاي ل6وقعوا في الرستوى السابي م  معد  دورات اإليقاع الحيوي فقد هاغ ل الذي 

 ٪(. 66وهصسبة ل

( هيدافي  2( دهداف وقي ل8في مرةاة الص    هاني قد سجاوا ل ( هدافي 2(  جد دن هصالك ل01في الجدو  ل -

الذهصييية( وهصسييبة –الصفسييية  –مييصهم فييي الرسييتوى اإليجيياهي ميي  معييد  دورات اإليقيياع الحيييوي األساسييية لالبد ييية 

ي م  معد  دورات اإليقياع الحييوي فيي دولربيياد ( هدافي  قد وقعوا في الرستوى الساب2%ا وان هصالك ديضا ل01

 %.01وهصسبة  6102ريو دي  ا يرو 

( هيدافي  ميصهم فييي 4( دهيداف وقيي ل7فيي الصهياني قيد سيجاوا ل ( هيدافي 2(  جيد دن هصاليك ل06فيي الجيدو  ل -

%ا وان 27 الذهصيية( وهصسيبة–الصفسيية  –الرستوى اإليجاهي م  معيد  دورات اإليقياع الحييوي األساسيية لالبد يية 
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( هيدافي  قيد وقعيوا فيي الرسيتوى السيابي مي  معيد  دورات اإليقياع الحييوي فيي دولربيياد رييو دي 6هصالك ديضا ل

 %.22وهصسبة  6102 ا يرو 

التيي تصاولتهيا هيذه الدراسية  6102( هداف في كل مراةل دولربيياد رييو 60(  جد دن هصالك ل02في الجدو  ل -

%ا فيي 27يجاهية م  معيد  دورات اإليقياع الحييوي األساسيية وهصسيبة هاغيت ( هداف في الرستوى اإل04قد وقي ل

–الصفسية  –( هدافي  قد وقعوا في الرستوى السابي م  معد  دورات اإليقاع الحيوي األساسية لالبد ية 7ل دنةي  

 .6102%في دولربياد ريو دي  ا يرو 22الذهصية( وهصسبة 

( دن مسيتوى الالعبيي  فيي االالتبيارات 6119دراسية الطياب ل إلييهات وقد اتفقت  تانج هيذه الدراسية ميي ميا توصي

الرهارييية دفضييل ميي  الرهييارات الصفسييية فييي يييوم القريية لإليقيياع الحيييوي الصفسييي وان مسييتوى الالعبييي  دفضييل فييي 

 تانج هذه الدراسة  اات مطاهقية  إناالالتبارات الرهارية يوم القرة مصه في يوم القعر لإليقاع الحيوي الصفسيا كرا 

( ةي  دلت الصتانج عاى و ود ارتبام معصوي هي  اإليقياع الحييوي العيام ومسيتوى اال جياز 0998لدراسة البحار ل

 الرياضي كرا دلت الصتانج إلى دن اإليقاع الحيوي كان له القدرة عاى التصبؤ هرستوى اإل جاز.

التيي توصيات إليى وقيوع  (6102كصبيار ل دراسية إليهيا يا ميي توصياتن هذه الدراسة قد توافقت  زنيا وضرصإ كرا

دغاب العبي الرصتخب العراقي في الرستويات السابية لدورات اإليقاع الحيوي األساسية في كل مبارياته في هطولة 

 ( مرا ددى إلى الرو ه م  الدور األو  لابطولة.66الايجي ل

 اإليقياعالتعرف عاى تأثير  دن إلىالتي توصات ( 6101دمحم عاي لهذه الدراسة اتفقت هشكل تام مي دراسة  إنكرا 

 الحيوي لالعبي  يساعد الردرب عاى رفي مستوى اال جاز الرياضي.

 االستنتاجات
الحييوي لالعبيي  يسياعد الريدرب عايى رفيي مسييتوى  اإليقيياعالتعيرف عايى تيأثير  إليى هيذه الدراسية توصيات -

 .اال جاز الرياضي

 تيأثير مبياراة وقعيوا تحيت كيل فيي ودكةيرسجاوا هدفا واةيدا  الذي  الالعبي  دنإلى  الدراسة هذه كرا توصات -

 وقعيوا فيي واليذي  األهيداف سيجاوا اليذي  الالعبيون ودميا٪( 27وهصسيبة ل اإليجاهي اإليقاع الحيوي مستوى مصحصى

 ٪(. 22فقد هاغت  سبتهم ل الحيوي السابي اإليقاع مصحصى

دورات اإليقيياع الحيييوي عاييى الالعبييي  الهييدافي  عصييد تسييجيل األهييداف فييي يييوم  إن هصالييك تفيياوت فييي تييأثير -

 الرباراة.

 التوصيات:
 التشيكياة فيي الحييوي اإليقياع مي  اإليجاهي الجا ب عاى هم الذي  الالعبي  هضرورة مشاركة الدراسة هذه توصي

 الكتاية مي   سيبة دعاى عاى لاح و  السابي الجا ب في الرو ودي  الالعبي  عاى وعدم مشاركة لافريق األساسية

 الرباراة. الال  لافريق الحيوية

 ألغيراض لالتقيييم وهعيدها وقباهيا الربياراة دثصياا الالعبيي  عايى تيأثيرهوإيجياد هر امج اإليقاع الحيوي  تطبيق يرك 

 الرياضية السيرا مباريات كرة القدم. الفعاليات  ريي والتصبؤ( في والتقييم

–الصفسييية  –الحيييوي األساسييية الةالثيية لالبد ييية  لييدورات اإليقيياع األلعيياب الرياضييية ووفق ييا ت ييصي  يركيي  كرييا

 إليى الرهارات تحتا  هعا لرياضيةافهصاكمعالجة الرباريات واألةداث ا في الذهصية(الرا لهذه الدورات م  دهرية

 دوالتررييير  دثصيياافيي كييرة القيدم  ارتفياع فييي معيد  الييدورة الحيويية الذهصييية دكةيير مي  هقييية اليدوراتا مةييل التركيييز

اإليقياع  دورات ي معيد في االرتفياع إليى ةا ية فهصاليك التهدي   حو مرمى الرصيافسا فأثصياا التسيديد  حيو الررميى

 اتخياذ وسيرعة عقاييإليى تركييز ال يحتيا  اليذي الرهيا م الالعب ألن الذهصية الدورة مستوى في ارتفاع الحيوي دو

الربياراة السييرا  العبيي  التصافسيية واليزمالا هيصفس اليال لمي ا التعامل عاى عالية قدرة مي الت ويبا ودقة القرار

 لحرة تسديد الكرة  حو مرمى الرصافس لتحقيق هدف.

 

 المراجـــع
 الجرباز لالعبات الرياضي اال جاز هرستوى الحيوي اإليقاع عالقة( 0998لةس   البحاراياسري  .0

  امعة هالقاهرةا لابصات الرياضية الترهية كاية العاريا الرؤتررالعالري".  الرستوى ذات اإليقاعي

 .م رةاوانا
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 الرعارف الرياضي . مصشأة واإل جااز الحيوي :اإليقاع( 0994ل وعرراصبري فهري البيكاعاى .6

 م ر.اإلسكصدرية 

ا الكاراتيه رياضة والتدريبيةا التعايرياة لابارامج التخطايط مباادئ(: 0990لمحرود دةرد إهاراهيما .2

 مصشأة الرعارفا اإلسكصدريةا م ر.

 م ر.الفكر العرهي. االقاهرة :دار 0الحركةام   رريات دسس (:0999ل اةردا  هسطويسي .4

 كرة في الت ويب هدقة واال فعالية العقاية هدورتيه الحيوياإليقاع  عالقة( ا 6108لةرد شهابارسل د .0

 مصشور هح  الرستص رية( الجامعة –الرياضة  وعاوم البد ية الترهية كاية الةا ية مرةاة مالب لدى اليد

 .6108لسصة  07العدد  4الرجاد  -والرياضية البد ية لاعاوماأل بار   امعة مجاة في

 م ر.العرهيا   الفكر دار الرياضيا لاتدريب والو يفية الحركية األسس(ا 0994ل الدي  ةسام ماحة .2

الايجي ي ف العراقي الومصي الرصتخب دداا لرستوى مقار ة يةتحايا دراسة( ا 6102ل كصبارا ةسي  عاي .7

  والصفسية الترهوية العاوم مجاة في ( مصشور0988رقم ل هح  لالعبي ( الحيوي لإليقاع ( وفقا  66ل

 .البحري . مراكة –البحري   امعة

 عصاصر هبعا وعالقته واال فعالية البد ية هدورتيه الحيوي اإليقاع( 6101صفاا ل   ير عايا دمحم .8

 00الرجاد  الرعاصرة الرياضة مجاة في مصشور هح  ةرة( م01سباةي  لدى واال جاز البد ية الاياقة

 هغداد.  امعة -لابصات الرياضية الترهية كاية -6106لسصة  02العدد 

 الضياا داراألشرف ا  االصج  0م الحركيا التعام في مختارات .(6106ل زيد عبد  اهدةالدليريا  .9

 والت ريما. ةلاطباع

 .باعةلاط ال خرة اهغداد : مكتب والتطبيق الصررية هي  الحركي التعام( 6116ل يعرباليونا  .01

 م ر. الرعارفا مصشأة اإلسكصدريةا ا0  الحيويا اإليقاع : موسوعة(0990ل  اهر ودمحم ذهب يوس  .00

 
 


