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امللخص

الدراســة إىل حتديد تأثري اإليقاع احليــوي اليومي عىل 
توقيت تدريب اللياقة البدنية  لدى طالب البكالوريوس 
يف جامعة االستقالل يف أرحيا بفلسطني، وذلك يف أوقات خمتلفة )6 صباًحا، 
2 ظهًرا، 6 مساًء، 8 مساًء(. ولتحقيق تلك األهداف أجريت الدراسة عىل 
عينة قوامهــا )23( طالًبا، وطبق عليها اختبارات: قوة القبضة، والوثب 
الطويل من الثبات، وثني الذراعني ومدمها ملدة دقيقة، واختبار اجللوس 
مــن الرقود ملدة دقيقة، واختبار عدو 40 مــًرا، وكان املعدل العام ألداء 
أفراد العينة عىل هذه االختبارات عــىل التوايل: )57.23 كغم، 2.31 
مر، 45.73 مرة، 44.09 مرة، 5.89 ثانية(. إضافة إىل وجود فروق 
ذات داللة إحصائية يف مجيع القياسات تبًعا لتوقيت القياس، وكانت غالبية 
الفروق لصالح الساعة 6 مساًء، مقارنة بالفرة الصباحية. وبناء عىل نتائج 
الدراســة، فقد أوىص الباحث برضورة جتنب التدريب الصباحي لتنمية 

اللياقة البدنية لطلبة الكليات العسكرية والرشطية.

الكلامت الدالية: اإليقاع احليوي، اللياقة البدنية، كليات رشطية وعسكرية.



املجلة العربية للدراسات األمنية ـ املجلد 32 ـ العدد )69( 20٥ ـ 242 الرياض )2017م( )143٨هـ(

207 206

يعد اإليقاع احليوي )Circadian Rhythm( من املوضوعات التي شغلت اإلنسان 
منذ القدم، فحيثام توجد حياةـ  ســواء أكان ذلك لإلنســان أم احليوان أم النباتـ  تظهر 
أمهية اإليقاع احليوي، فإذا نظرنا إىل نبات دوار الشــمس ـ عىل سبيل املثال ـ يف الصباح 
الباكــر، فإننا نرى أزهــاره تتفتح، ويكون باجتاه الرشق، ويف املســاء فإنه يغلق أزهاره 
ويكون باجتاه الغرب، وكذلك املبيت الشــتوي، وتغيــري اجللد لبعض احليوانات، فإنه 
يعد مؤرًشا عىل اإليقاع احليوي، وفيام يتعلق باإلنســان فإن اإليقاع احليوي يعد من أهم 
املوضوعات للعاملني وفق نظام املناوبات الليلية، ســواء أكانوا أطباء، أم عسكريني، أم 
حراًســا، أم طيارين... وغريها من املهن املشاهبة، إضافة إىل الرياضيني، ويظهر اإليقاع 

احليــوي للكائنات احلية بوضوح يف قوله تعــاىل: ﴿ ىب  يب  جت  حت     خت  مت  ىت  
يت  جث   مث   ىث  يث  حج   مج  جح ﴾ )طــه: 49ـ  50(. كام يعد اإليقاع احليوي مهامًّ 
 Jet Lag ملن حيدث لدهيم اضطرابات يف الســفر تبًعا خلطوط الطول وما يعرف بظاهرة
(Armstrong,2006(، ولكي يستطيع اجلسم أن يضبط الساعة البيولوجية ويعيد اإليقاع 

احليوي اليومي إىل الوضع الطبيعي واملناســب مع البلــد اجلديد فإنه حيتاج غالًبا إىل ما 
مقداره يوم واحد لكل )15( خط طول جيتازه )أي لكل منطقة زمنية( )Time zone(؛ 
وعليه فال بد من مراعاة ذلك عند حتديد موعد السفر والوصول، كام يفضل أن يتجنب 
الريايض النوم يف النهار وخاصة يف األوقات التي ينام فيها يف بلده األصيل )لياًل(؛ وذلك 
لكي يرسع من تأقلم الســاعة البيولوجية للبلد اجلديد، ويمكن رشب الشاي والقهوة 
التــي حتتوي عىل الكفايني لكي يزيد من تنبيه اجلهــاز العصبي ويتحكم يف وقت النوم 

.)Reilly, etal,2005(

وحــول تأثري توقيت الســفر عــىل اإليقاع احليــوي قام وتر هــاوس وآخرون 
)Waterhouse, et al. 2002( بدراســة عىل عينة مكونة من 85 شــخًصا سافروا من 
بريطانيا رشًقا إىل أسراليا )10 مناطق زمنية(، حيث سافرت جمموعة يف املساء وجمموعة 
يف الصباح، وأظهرت النتائج أن املجموعة التي سافرت يف الصباح ختلصت من أعراض 
ظاهرة  )Jet-Lag( بشكل أرسع من املجموعة التي سافرت يف املساء، مع أن املجموعة 
التي سافرت يف املساء حظيت بفرة نوم أطول خالل الرحلة. كذلك تظهر أمهية اإليقاع 
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احليوي يف حتديد موعد التدريب واملنافسات الرياضية، حيث إنه يوجد للصفات البدنية 
  Reilly( البد من مراعاهتا، وهذا ما أكدته دراسات كل من )Peak( والفسيولوجية قمة
et al. 1997; Davenne 1998; Cappaert 1999; Drust et al. 2005(، يف إشارهتا 

إىل أن التدريب واألداء الريايض  يف ساعات املساء يكون أفضل من الصباح. 

وظهــر االهتامم لدى الباحثني يف املجال الريايض من خالل دراســة تأثري اإليقاع 
احليوي اليومي عىل بعض القياســات البدنية والفسيولوجية، ويعد احلرمان وقلة النوم 
مــن أكثر العوامل تأثرًيا عــىل اإليقاع احليوي، وعىل وجه اخلصــوص لطلبة الكليات 
الرشطية والعسكرية، وذلك بسبب النهوض مبكًرا من النوم ووجود يوم مضغوط ميلء 
باألنشطة األكاديمية والبدنية واملهارية، ومن ثم البد من التوازن بني النوم واملجهود من 
أجل الوصول إىل أفضل  إيقاع حيوي، لذلــك قدم دامني )Damien,2009( نموذًجا 
لبيان العالقة بني النوم والتمرين كام يف الشــكل رقــم )1(، حيث يتكون النموذج من 
جزأين رئيســني مها: اجلزء األول: يف اجلهة اليرسى ويبني الدمــاغ والتحكم يف إيقاع 
النــوم والنهوض من النوم، واجلزء الثاين: يف اجلهة اليمنى من الشــكل ويبني جســم 
الريايض والتمرين، والعالقة بني اجلزأين تظهر من خالل أربعة أســهم كام يف الشكل، 
وتفرس عىل النحو اآليت: الســهم األول ويبني التبايــن يف اإليقاع احليوي الريايض تبًعا 
للساعة البيولوجية، ويرتبط بدرجة كبرية بكيفية تعود الريايض عىل النهوض من النوم، 
والسهم الثاين يبني كيفية تأثري التمرين عىل اإليقاع احليوي من خالل التعديل عىل الساعة 
البيولوجية للشخص، والسهم الثالث يبني التأثري املبارش للنوم عىل الرياضيني، سواء أكان 
ا أم سلبيًّا عىل األداء، والسهم الرابع يبني التأثري املبارش للتمرين عىل النوم. هذا التأثري إجيابيًّ
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)Damien,2009( العالقة بني النوم والتمرين واإليقاع احليوي للشخص )الشكل رقم )1

وتعــد اللياقة البدنية من املتطلبات الرئيســة إلعداد طــالب الكليات الرشطية 
والعسكرية، وتعرف اللياقة البدنية بأهنا القدرة عىل القيام باألعامل اليومية بكفاءة ودون 
التعرض إىل اإلصابات وتأخر ظهور التعب، والدراسة احلالية تشتمل عىل قياسات قوة 
القبضة، والقدرة العضلية للرجلني، وقوة حتمل عضالت الذراعني، وقوة حتمل عضالت 

البطن، والرسعة االنتقالية.

وفيام يتعلق بقوة القبضة، فإهنا تعد من أهم القياســات الفسيولوجية جلميع األفراد 
 ،)Catharine,etal,2007( :وخمتلف األعامر ولكال اجلنسني، حيث تتفق دراسات كل من
)McGorry& Lin,2007( و)Alan& Roger,2000( و)Keir & Mogk,2005( عىل 
أمهيــة قوة القبضة للتنبؤ بقوة الطرف العلوي من اجلســم، كذلك وللحكم عىل الوضع 
الصحي العام للفرد، وعىل وجه اخلصــوص عند التقدم يف العمر؛ لذلك يعد قياس قوة 
القبضة من أهم االختبارات الصحية املعتمدة يف املستشفيات للحكم عىل الوضع الصحي 
للفرد، والكفاءة البدنية )Gregory, etal, 2009(. كام تكمن أمهية قياسها بعد العمليات اجلراحية، 
 Mercier &( )Anderson et al.1990( وتقويم الربامج التأهيلية لقوة قبضة اليد بعد اإلصابات
Bourbonnais 2004(، وفيام يتعلق بالقدرة العضلية للرجلني، والرسعة االنتقالية يكون 

العمل فيهام بأقىص جهد لدى الفرد يف أقل زمن ممكن مع عدم تزامن وجود الالأوكسجني، 
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وذلك باالعتامد عىل النظام الفوسفوجيني ATP-PC System  يف إنتاج الطاقة، وهذا ما 
يطلق عليه بالقدرة الالأوكســجينية Anaerobic Power وهي أقىص عمل يف أقل زمن 
ممكن مع عدم تزامن وجود الالأوكسجني )Wilmore& Costil,2008(، وتزداد احلاجة 
ملثل هذا العمل لطلبة الكليات العسكرية والرشطية، حيث إن طبيعة عملهم تتطلب منهم 
القيام بأداء حركات بأقىص ما لدهيم مثل: الرسعة االنتقالية أو الوثب. وأشــار ســكينر 
ومورجان )Skinner & Morgan, 1984( إىل أن الفرة الزمنية للنظام الفوســفوجيني 

متتد من )1 ـ 10 ثواٍن(.

وفيــام يتعلق بقوة حتمل عضالت الذراعني، وقوة حتمــل عضالت البطن، فتعد 
من القياســات الرئيسة املعتمدة يف بطاريات اللياقة البدنية، التي يتم قياسها يف الدقيقة، 
فالشــخص الذي حيصل عىل عدد أكرب يف الدقيقة تكون لديه قوة التحمل جيدة، وتعد 
قوة التحمل لكل من عضــالت البطن، وعضالت الذراعني من عنارص اللياقة البدنية 
الرئيســة لقبول طلبة الكليات العسكرية، ويظهر ذلك يف دراسة عباس )2008( حول 
بناء وتقنني بطارية اختبار بدنية للقبول يف الكليات العســكرية يف العراق، التي كان من 

ضمنها اختبارات قوة التحمل.

يف ضوء ما سبق، وتبياًنا ألمهية كل من اإليقاع احليوي واللياقة البدنية إلعداد الطلبة 
امللتحقني بالكليات الرشطية والعســكرية، وحسن إعداد برامج اللياقة البدنية بناء عىل 

أسس وحقائق علمية، فإنه تظهر أمهية إجراء الدراسة احلالية.

مشكلة الدراسة
ا لنجاح الطلبة امللتحقــني بالكليات الرشطية  تعــد اللياقة البدنية متطلًبا أساســيًّ
والعسكرية، وذلك من أجل القيام بالتدريبات امليدانية بكفاءة عالية وتأخر ظهور التعب، 
ومن أجل حتقيق أفضل مســتوى للياقة البدنية دون التأثري السلبي عىل اجلهاز العصبي 
والتعرض لإلصابات الرياضية واهلرم املبكر، ال بد من اتباع األسس العلمية السليمة يف 
حتديد موعد التدريب، وجرعته، وطريقته، وشدته عند تدريب اللياقة البدنية، ويرتبط 
ذلك بطريقة مبارشة باإليقاع احليوي اليومي للفرد، الذي يؤدي فيه هرمون امليالتونني 
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)Melatonin( الذي تفــرزه الغدة الصنوبرية يف الدمــاغ دوًرا كبرًيا، ويطلق عىل هذا 
اهلرمون »هرمون السعادة« نظًرا لشعور الفرد باالسرخاء والراحة يف النوم، ويكون أعىل 
تركيز هلذا اهلرمون لياًل يف الظالم بني الساعة 2 ـ 4 لذلك فإن من أحد مسمياته هرمون 
الظالم )Pandi-Perumal et al., 2006( )Hormone of Darkness(، ويمتد تركيز 
هذا اهلرمون إىل الصباح الباكر وبزوغ الشــمس، حيث إن العالقة عكسية بني اإلضاءة 
وتركيز هذا اهلرمــون، وبناء عليه، ومن خالل مالحظة الباحــث فإن غالبية الكليات 
الرشطية والعسكرية، تركز عىل التدريب الصباحي للياقة البدنية، ولكن ما الشدة التي 
جيــب أن متارس فيها التدريبات؟ وهل هذا التدريب يتفق مع األســس العلمية؟ ومن 
أجل اإلجابة عن خمتلف االستفسارات حول املوضوع وفق أسس علمية سليمة، وحتديد 
التوقيت املناسب لتدريب اللياقة البدنية لطالب الكليات الرشطية والعسكرية، ال بد من 
تكرار إجراء القياسات البدنية الرئيسة لنفس املجموعة ويف أوقات خمتلفة يف اليوم نفسه 
لتحديد أفضل مستوى هلذه القياسات تبًعا للتوقيت، ومن هنا ظهرت مشكلة الدراسة 

لدى الباحث من أجل اإلجابة عن خمتلف االستفسارات وفق أسس علمية.

تساؤال الدراسة
 حاولت الدراسة اإلجابة عن التساؤلني اآلتيني:

1ـ  ما مســتوى قوة القبضــة، والقدرة العضلية للرجلــني، وقوة حتمل عضالت 
الذراعــني، وقوة حتمل عضــالت البطن، والرسعــة االنتقالية لدى طالب 

البكالوريوس يف جامعة االستقالل يف أرحيا بفلسطني؟
2 ـ ما تأثري اإليقاع احليوي اليومي عىل توقيت تدريب اللياقة البدنية  لدى طالب 
البكالوريــوس يف جامعة االســتقالل يف أرحيا بفلســطني، وذلك من خالل 
حتديد مستوى قوة القبضة، والقدرة العضلية للرجلني، وقوة حتمل عضالت 
الذراعــني، وقوة حتمل عضالت البطن، والرسعة االنتقالية يف أوقات خمتلفة 

)6 صباًحا، و2 ظهًرا، و 6 مساًء، و 8 مساًء(؟
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أهداف الدراسة

سعت الدراسة إىل حتقيق اهلدفني اآلتيني:

1ـ  حتديد مســتوى قوة القبضة، والقدرة العضلية للرجلني، وقوة حتمل عضالت 
الذراعــني، وقوة حتمل عضــالت البطن، والرسعــة االنتقالية لدى طالب 

البكالوريوس يف جامعة االستقالل يف أرحيا بفلسطني.

2 ـ حتديــد تأثري اإليقاع احليوي اليومي عىل توقيت تدريــب اللياقة البدنية  لدى 
طالب البكالوريوس يف جامعة االستقالل يف أرحيا بفلسطني، وذلك من خالل 
حتديد مستوى قوة القبضة، والقدرة العضلية للرجلني، وقوة حتمل عضالت 
الذراعــني، وقوة حتمل عضالت البطن، والرسعة االنتقالية يف أوقات خمتلفة 

)6 صباًحا، و2 ظهًرا، و 6 مساًء، و 8 مساًء(.

أمهية الدراسة

تنبع أمهية الدراسة من أمهية اإليقاع احليوي اليومي وما يرتب عليه من قرارات فيام 
يتعلق بالتدريب وآلية تنفيذه للطالب امللتحقني بالكليات الرشطية والعسكرية، ويوجد 
للدراسة احلالية أمهيتان رئيستان األوىل: نظرية، واألخرى تطبيقية، أما فيام يتعلق باألمهية 
النظرية فالدراسة تلقي الضوء عىل مفهوم اإليقاع احليوي اليومي، وهرمون امليالتونني، 
وظاهرة اضطراب السفر )Jet Lag(، إضافة إىل اجلهود والدراسات السابقة يف جمال تأثري 
اإليقاع احليوي اليومي عىل املتغريات البدنية والفسيولوجية لدى الرياضيني، وما ينطبق 
عىل الرياضيني ينطبق عىل طلبة الكليات الرشطية والعســكرية، أما فيام يتعلق باألمهية 

التطبيقية للدراسة احلالية فيمكن إجيازها باآليت:

1ـ  تسهم الدراسة احلالية يف حتديد مستوى قوة القبضة، والقدرة العضلية للرجلني، 
وقوة حتمل عضالت الذراعني، وقوة حتمل عضالت البطن، والرسعة االنتقالية 
لدى طالب البكالوريوس يف جامعة االســتقالل يف أرحيا بفلسطني، ومن ثم 
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حتديــد جوانب القوة وتعزيزها، وجوانب الضعف والعمل عىل عالجها من 
خالل إعداد الربامج التدريبية املناسبة لتطويرها.

2ـ  يتوقع من خالل نتائج الدراســة أن تســهم يف حتديد أفضل األوقات لتدريب 
اللياقة البدنية لطالب الكليات  الرشطية والعسكرية، ومراعاة األسس العلمية 

يف حتديد موعد التدريب.

تسهم الدراسة احلالية من خالل اجلانبني النظري والتطبيقي، يف فتح آفاق جديدة 
أمام الباحثني واملهتمني  بالبحث يف جمال اللياقة البدنية وفسيولوجيا التدريب الرشطي 
والعســكري للطــالب والضباط واجلنــود، والعاملني يف كليــات التدريب الرشطي 

والعسكري.

حدود الدراسة:
1 ـ احلدود البرشية: طلبة البكالوريوس من فرق األلعاب الرياضية من الذكور يف 

جامعة االستقالل.
2 ـ احلدود املكانية: جامعة االستقالل يف أرحيا بفلسطني.

3ـ  احلدود الزمانية: تم إجراء هذه الدراسة يف الفصل الدرايس الثاين للعام اجلامعي 
.2013/2012

مفاهيم الدراسة ومصطلحاهتا
اإليقاع احليوي: التغريات الفســيولوجية والبدنية املستمرة التي تتطور وتتكرر يف 
سلســلة دورات ال تنتهي حتى الوفاة، ويمكن قياسها من خالل أجسادنا، كام أن اإلملام 
هبــذه اإليقاعات والوعي هبا من األمور املهمة للغايــة حتى يمكن للفرد ختطيط حياته 

.)West ,1999( بأكثر إجيابية

هرمــون امليالتونني: )Melatonin Hormone( هو اهلرمــون الذي تفرزه الغدة 
الصنوبرية يف الدماغ، ويطلق عىل هذا اهلرمون »هرمون الســعادة« نظًرا لشــعور الفرد 
باالســرخاء والراحة يف النوم، ويكون أعىل تركيز هلذا اهلرمون يف الظالم بني الســاعة 
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 )Hormone of Darkness( »2ـ  4 لذلــك فإن من أحد مســمياته »هرمون الظــالم
.)Pandi-Perumal et al., 2006(

جــت الج:  Jet Lag : هي ظاهرة اضطرابات الســفر وترتبط بخطوط الطول، 
وحتدث عند الرياضيني الذين يســافرون للعب من دولــة إىل أخرى، ويصاحبها عدة 
اضطرابات من أمهها: اضطراب النوم، لذلك يتم احلقن هبرمون امليالتونني أو أخذ هذا 

.)Reilly,etal,2007( اهلرمون عىل شكل حبوب ملساعدة الرياضيني عىل النوم

جامعة االستقالل

هي أول جامعة أمنية يف فلســطني، وكانت سابًقا تســمى )األكاديمية الفلسطينية 
للعلوم األمنية( وتقع يف أرحيا بالقرب من قرص هشام، وأنشئت استجابة حلاجة املجتمع 
الفلســطيني إىل وجود جامعة أمنية خاصة به تراعي خصوصيته، واســتقبلت أول دفعة 
من طلبة الدبلوم األمني من خمتلف ضباط األجهزة األمنية الفلســطينية. وهي اآلن متنح 
درجة البكالوريوس يف ســتة ختصصات هي: علم النفس األمني، وبكالوريوس أنظمة 
املعلومات اإلداريــة، وبكالوريوس العلوم الرشطية والقانــون، وبكالوريوس العلوم 
العســكرية واإلدارة العامة، وبكالوريوس العلوم األمنيــة، واللغة اإلنجليزيةـ  عربي، 
إضافة إىل الدبلومات املهنية التخصصية وهي: الدبلوم األمني، ودبلوم االســتخبارات 

. www.pass.ps )2014 ،العسكرية، ودبلوم اللغة العربية )جامعة االستقالل

الدراسات السابقة
من خالل اطالع الباحث عىل الدراسات السابقة، حول تأثري اإليقاع احليوي عىل 
املتغريات الفسيولوجية والبدنية، مل يتوصل الباحث إىل أي دراسة عنيت باملوضوع لدى 
طالب الكليات الرشطية والعسكرية أو اجلنود أو العاملني يف احلقل العسكري، ووجد 
أن غالبية الدراسات كانت عىل الرياضيني، ونظًرا ألن التدريب العسكري للياقة البدنية 
والقدرات التي يتم قياسها متشاهبة، سواء أكانت لدى الرياضيني أم العسكريني، فإنه تم 

عرض  بعض الدراسات التي أجريت يف املجال الريايض ومنها:
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قام بورفاغار )Pourvaghar, 2010( بدراســة هدفت إىل حتديد أثر التدريب يف 
األوقات املختلفة من اليوم عىل تركيز األجسام املضادة والتستوستريون والكورتيزول، 
وتكونت عينة  الدراسة من 28 شخًصا من الذكور الرياضيني بمتوسط عمر )20 سنة( 
ا: قسم تدرب الساعة 7:30  صباًحا  وبوزن )65 كغم( حيث قسموا إىل قسمني عشوائيًّ
ا من خالل  وقسم تدرب الساعة 4:30 مساًء، وكان تدريبهم ملدة شهرين ومرتني أسبوعيًّ
الركض بنبض حمدد، حيث أظهرت النتائج أنه ال يوجد اختالف يف األجسام املضادة بني 
املجموعتني يف القياس القبيل والبعدي، وكذلك يف إفراز التستوستريون والكورتيزول، 
ويوجــد فروق يف تركيز الكورتيزول بني7:30  صباًحا و4:30 مســاًء  لصالح 7:30  
صباًحا، ويوجد فروق يف احلد األقىص الستهالك األكسجني بني7:30  صباًحا و4:30 

مساًء  لصالح 4:30  مساًء.

وقد تناولت دراسة رومن وآخرين )Romain, et al., 2009( أثر التوقيت اليومي 
عىل اإلعياء خالل العمل الالأوكســجيني املستمر يف ركوب الدراجات، وأجريت عىل 
عينة مكونة من 16 شخًصا من راكبي الدراجات التنافسية، حيث أدوا اختبار الوينجت 
ملدة 60 ثانية، وذلك بعد تقســيمهم إىل جمموعتني، جمموعة الساعة 6 صباًحا وأخرى 
الساعة  6 مساًء، وأظهرت النتائج أن التعب ال يتأثر بشكل مبارش بالتوقيت اليومي، بل 

إن قدرات اجلسم ككل وقياساهتا هي التي تتأثر وتكون أفضل يف املساء.
ويف دراســة رييل وآخريــن )Reilly, et al., 2007( التي هدفت إىل دراســة أثر 
التوقيــت اليومي عىل اإلنجاز يف كرة القدم، والتــي أجريت عىل عينة مكونة من ثامنية 
العبني كرة قدم، وأخذت القياســات يف أربعة أوقات خمتلفة )الساعة 8 صباًحا، و12 
ظهًرا، و4 مساًء، و8 مساًء( لنفس أفراد العينةـ  أظهرت النتائج أن درجة التنبيه العصبي، 
ودقة اإلصابة، ورسعة املحاورة، ودرجة حرارة اجلسم الداخلية، وأقل درجة من التعب 
كانت أفضل ما يمكن الساعة )8( مساًء، وكانت السيطرة عىل الكرة أعىل ما يمكن عند 
الساعة )4( مساًء، ومرونة اجلذع أفضل ما تكون بني الساعة )4- 8(، واحلالة املزاجية 

أفضل ما تكون يف الصباح ما بني )8 ـ 12(.
ويف دراســة نيكوالس وآخرين )Nicolas, et al., 2007( التي أجريت عىل عينة 
مكونــة من 10 ذكور قاموا بتمرين مكون من 5 جــوالت، وكل جولة من 15 تكراًرا 
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وبأعىل مقاومة ودون مســاعدة، وذلك يف مترين ثنــي املرفقني برسعة زاوية )s/ْ 60(؛ 
أظهرت النتائج أن عزم القوة )Torque( أعىل عند الساعة 6:00 مساًء عنه عند الساعة  
4:00 مســاًء، وذلك خالل مرحلة االنقباض املركزي، ومل تظهر فروق خالل مرحلة 

االنقباض الالمركزي.
وقام نيخوالس وآخرون )Nicolas, et al. 2007( بدراسة هدفت إىل حتديد أثر 
التوقيت اليومي عىل التعب واإلعياء، ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة عىل عينة مكونة 
ا للدراجات اهلوائية، حيث قاموا بالتمرين بأقىص قدرة أوكســجينية عند  من 11 رياضيًّ
الساعة 6 صباًحا وعند الساعة 6 مساًء، وأظهرت النتائج أن الكفاءة العصبيةـ  العضلية 
أعىل عند الساعة 6 مساًء. وزمن اإلعياء ال يتأثر بالتوقيت اليومي، ودرجة حرارة اجلسم 

أعىل يف املساء. وتركيز الالكتات أعىل يف املساء، ولكنه غري دال إحصائيًّا.
وقد هدفت دراســة نزار وآخرين )Nizar, et al., 2007( إىل معرفة أثر التوقيت 
اليومي عىل مدى إسهام العمل اهلوائي خالل التمرين بشدة عالية، وقد أجريت عىل عينة 
مكونة من 11 طالب تربية رياضية باستخدام اختبار الوينجيت 30 ثانية وبمقاومة قدرها 
)kg.kg 0.087-1( من وزن اجلسم، وأظهرت النتائج أن قمة القدرة ومتوسطها وجمموع 
الشغل واستهالك األكسجني كان أعىل عند الساعة 6:00 مساًء عنه عند الساعة 6:00  

صباًحا، وتركيز حامض الالكتيك مل خيتلف بني الصباح واملساء.

ويف دراســة ميلر )Miller., 2006( التي هدفت إىل دراســة أثر التوقيت اليومي 
عىل رد الفعل لرمش العني، والتي أجريت عىل عينة مكونة من 14 شــخًصا سلياًم منهم 
مخسة ذكور، والباقي إناث بعمر )19 ـ 33( سنة، توصل إىل أن رد الفعل يكون أفضل 

يف املساء عنه يف الصباح، وذلك بالنسبة لرمش العني.

ويف دراسة راشينيز )Racinais, 2005( التي هدفت إىل دراسة أثر التوقيت اليومي عىل 
القدرة القصوى يف تكرار األداء  ملرة واحدة ولعدة مرات، والتي أجريت عىل عينة مكونة من 
9 متطوعني بمتوسط عمر نحو )24( سنة، وقد تم اختبارهم بني الساعة )7ـ 9( صباًحا وبني 
الساعة )5ـ  9( مساًء يف عدة أيام، وذلك عن طريق دراجة مونارك، وكان التمرين عبارة عن 
عمل بأقىص رسعة ملدة 6 ثواٍن ويكرر 5 تكرارات مع راحة 24 ثانية بني التكرارات ؛ أظهرت 
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النتائج أن التوقيت اليومي يؤثر يف التكرار األول فقط أي )أول 6 ثواٍن( وكانت القدرة أعىل 
يف املساء، أما باقي التكرارات فال يوجد أي تأثر بالتوقيت اليومي.

 ويف دراسة اتكنسن وآخرين )Atkinson, et al., 2004( التي هدفت إىل دراسة 
اإلمحاء املطول والتوقيت اليومي عــىل الرسعة يف ركوب الدراجات، والتي كانت عىل 
عينة من راكبي الدراجات وعددهم )8( وممن يميلون إىل التمرين الصباحي أكثر،  وكان 
متوسط أعامرهم )24.9( ســنة، حيث قاموا بسباق )16.1كم( بعد اإلمحاء ملدة 25 
دقيقة؛ وجد أن معدل الرسعة أقل عند الســاعة 7:30 صباًحا عنه عند الســاعة 5:30 
مساًء، ودرجة احلرارة بعد التمرين أعىل عند الساعة 5:30،. وأوىص الباحث بأن ركوب 

الدراجات والتمرين مساًء أفضل من التمرين صباًحا.

وقام بمبييش وآخرون )Bambaeichi, et al. 2005( بدراسة عىل عينة من اإلناث 
تم فيها دراسة القوة العضلية للعضالت الباسطة والقابضة للركبة عن طريق عزم القوة 
)Torque( عند الســاعة )6( صباًحا وعند الساعة )6( مساًء، وقد أظهرت النتائج أن 

هناك زيادة بنسبة )4 ـ 6 %( عند الساعة )6( مساًء مقارنة بالساعة )6( صباًحا. 

ومن خالل عرض نتائج الدراسات الســابقة أظهرت نتائج غالبيتها أن الصفات 
البدنية والفسيولوجية يكون مستواها أفضل يف املساء مقارنة بأوقات الصباح، ونظًرا ألن 
ما ينطبق عىل الرياضيني ينطبق عىل طلبة الكليات الرشطية والعســكرية، إضافة إىل قلة 
الدراســات يف هذا املجال، من هنا ظهرت أمهية إجراء الدراسة احلالية، إلفادة العاملني 
يف تدريب اللياقة البدنية لطلبة الكليات العسكرية والرشطية يف حتديد التوقيت املناسب 
للتدريب وفق أسس علمية سليمة، ومتتاز الدراسة احلالية من الدراسات السابقة بكوهنا 
من الدراسات الرائدة يف املجال العسكري والرشطي، وكرب حجم العينة، الذي تراوح يف 
غالبيـة الدراسـات السابقـة بني )8ـ  16( شخًصا، بينام يف الدراسة احلاليـة )23( شخًصا.

الطريقة واإلجراءات

منهج الدراســة: قام الباحث باتباع املنهج الوصفي التحلييل، وذلك باســتخدام 
تصميم حتليل التباين للقياســات املتكــررة )Repeated Measures(، حيث تم تكرار 
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قيــاس كل متغري من متغريات اللياقة البدنية أربــع مرات هي: )6 صباًحا، 2 ظهًرا، 6 
مساًء، 8 مساًء(  وذلك نظًرا ملالءمته ألغراض الدراسة.

عينة الدراسة: أجريت الدراسة عىل عينة قوامها )23( طالًبا يمثلون فرق اجلامعة 
لأللعاب والفعاليات الرياضية، واجلدول )1( يبني خصائص عينة الدراسة.

اجلدول رقم )1( خصائص أفراد عينة الدراسة

االنحراف املعيارياملتوسطوحدة القياساملتغريات
19.340.64سنةالعمر

73.006.68كغمكتلة اجلسم
1.760.43مرطول القامة

23.511.94كغم/م2مؤرش كتلة اجلسم

يتضح من اجلدول رقم )1( أن املتوسطات احلسابية للعمر، وكتلة اجلسم، وطول 
القامة، ومؤرش كتلة اجلسم ألفراد عينة الدراسة كانت عىل التوايل: )19.34 سنة، 73 

كغم، 1.76 مر، 23.51 كغم/م2(.

أدوات الدراسة وإجراءات القياس

    ألغراض الدراسة قام الباحث باستخدام األدوات واالختبارات اآلتية:
 Grip Strength :1 ـ اختبار قوة القبضة

الغرض من االختبار: قياس قوة القبضة لليد اليمنى.

األدوات املستخدمة: جهاز دينايومير القبضة كام هو يف الشكل رقم )2(.

خطوات التنفيذ: يقوم املخترب بدهن اليد اليمنى املراد قياس قوهتا بمسحوق املانيزيا، 
ثم يليها الضغط عىل جهاز الدينامومير إلخراج أقىص قوة ممكنة.

رشوط األداء: جيب أن متتد الذراع احلاملة للجهاز بجانب الفخذ دون مالمســته، 
ووضع الدينامومير عىل راحة اليد بحيث يقبض عليه باإلهبام من جهة واألصابع األربعة 
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من اجلهة املقابلة، وجيب أن ال تالمس اليد أي جزء من اجلسم أو أي جزء خارجي، والتأكد 
من ضبط املؤرش عىل درجة الصفر قبل أداء املحاولة، وال جيوز أرجحة الذراع أثناء األداء.

طريقة التسجيل: يســجل للمفحوص عىل استامرة التسجيل القراءة املوجودة يف 
لوحة اجلهاز ويعطى حماولتني عىل أن حتسب أفضلهام ألقرب غرام.

الشكل رقم )2( ديناموميرت القبضة
2 ـ اختبار الوثب الطويل من الثبات:

الغرض من االختبار: قياس القدرة العضلية للرجلني يف الوثب إىل األمام.

األدوات املســتخدمة: طباشري، رشيط قياس، أرض مستوية وغري ملساء، عرض 
)5,1م( وطول )5,3م(.

طريقة األداء: يقف املفحوص بالقرب من خط البدء وتكون القدمان متوازيتني، 
وعند سامع اإلشارة يقوم املفحوص بثني اجلذع أماًما وأسفل مع ثني الركبتني، وأرجحة 
الذراعني ألعىل، ثم يقوم بدفع القدمني مًعا مع فرد الركبتني ومد اجلذع والوثب إىل األمام 

ألقىص مسافة ممكنة. الشكل رقم )3(.

رشوط االختبار: اإلمحاء )5( دقائق عىل أرض مستوية، وخالية من العوائق، وغري 
ملساء، وعدم ملس خط البدء، والوثب بالقدمني مًعا، ويسجل لكل مفحوص حماولتان 

صحيحتان.

التسجيل: يتم حســاب املســافة بني خط البدء، وآخر جزء يلمس به املفحوص 
األرض عند اهلبوط، ويتم احتساب مسافة أفضل حماولة )البيك وآخرون، 2009(.
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الشكل رقم )3( اختبار الوثب الطويل من الثبات )القدومي، 2011(
Push-Ups :3 ـ اختبار ثني الذراعني ومدمها

Arms Strength-( .الغــرض من االختبار: قياس قوة حتمل عضالت الذراعني
.)Endurance

األدوات املستخدمة: ساعة توقيت، مرتبة، استامرة تسجيل، طاولة، مقعد.

خطوات التنفيذ: يتخذ املفحوص وضع االنبطاح األفقي كام هو يف الشــكل رقم 
) 4(، واليدان ممدودتان باتســاع الصدر عىل األرض، وعند ســامع النداء بالبدء يقوم 
املفحوص بثني الذراعني ومدمها عىل أن يكرر األداء ألكرب عدد ممكن يف زمن )دقيقة(.

رشوط األداء: جيب ثني الذراعني بشكل كامل، وعدم التوقف أثناء األداء، وتبقى 
اليدان باتساع الصدر، وعدم تلقي مساعدة خارجية، وتلغى املحاولة إذا خالف املفحوص 

ا من الرشوط السابقة. أيًّ

التســجيل: حيتســب عدد املرات الصحيحة يف زمن دقيقة، وتسجل عىل استامرة 
التسجيل.
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الشكل رقم )4( اختبار ثني ومد الذراعني

Set-Ups :4 ـ اختبار اجللوس من الرقود

Abdomen Strength-( الغرض من االختبار: قياس قوة حتمل عضالت البطن
.)Endurance

األدوات املستخدمة: ساعة توقيت، مرتبة، استامرة تسجيل، طاولة، مقعد.

خطوات التنفيــذ: يتخذ املفحوص وضع الرقود عىل الظهر والركبتان مثنيتان كام 
هو يف الشكل رقم )5(، واليدان متقاطعتان أمام الصدر، ويقوم زميل آخر بتثبيت قدمي 
املفحوص عىل األرض، وعند سامع النداء بالبدء يقوم املفحوص بثني جذعه إىل األمام 

للمس الركبتني، عىل أن يكرر األداء ألكرب عدد ممكن يف زمن )دقيقة(.

رشوط األداء: جيــب عدم ثني الركبتني كاماًل والشــكل رقــم )5( يبني الوضع 
الصحيح، وعدم التوقــف أثناء األداء، وتبقى اليدان متقاطعتــني أمام الصدر، وعدم 
ا من الرشوط السابقة. تلقي مساعدة خارجية، وتلغى املحاولة إذا خالف املفحوص أيًّ

التســجيل: حيتســب عدد املرات الصحيحة يف زمن دقيقة  وتسجل عىل استامرة 
التسجيل.
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الشكل رقم )5( اختبار اجللوس من الرقود

Meters  Sprint Test-40 :5 ـ اختبار العدو 40 مًرا

الغرض من االختبار: قياس الرسعة االنتقالية )القدرة الالأوكسجينية(.

األدوات املستخدمة: أقامع، رشيط قياس، ساحة خارجية، ساعات إيقاف عدد 3، 
ثالثة حمكمني، صافرة.

طريقــة األداء: يقف املفحوص خلف خط البدايــة يف وضع البدء العايل، ويقوم 
املســؤول عن تسجيل الزمن بإعطاء إشارة البدء )خذ مكانك، استعد، ابدأ( مع إطالق 
صافرة البدء، إذ يقوم امليقايت بتشغيل الساعة، وإيقافها حلظة قطع املفحوص خط النهاية.

رشوط االختبار: اإلمحاء املناسب، وإعطاء فرة راحة )5( دقائق للمحاولة األخرى 
)Ayed, 1989( والبدء يف العدو من وضع البدء العايل،و حتديد مســار العدو باألقامع، 

ويسجل لكل مفحوص حماولتان.

التسجيل: يتم حساب الزمن بني خط البدء، وخط النهاية يف كلتا املحاولتني، ويتم 
احتساب زمن أفضل حماولة.

6 ـ ميزان طبي ورستامير لقياس كتلة اجلسم وطول القامة.

7 ـ معادلة مؤرش كتلة اجلســم: )BMI( كغم/م2 = كتلة اجلسم )كغم(/)الطول 
 .)Ravussin & Swinburn,1992( 2))م(
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اخلصائص العلمية لالختبارات املستخدمة

مجيع القياسات املستخدمة من نوع املقاييس النسبية )Ratio Scale( وإمكانية اخلطأ 
فيها قليلة، ومتتاز بصدق وثبات عاٍل، كام يشري )Kirkendall et al,1987( واستخدمت 

يف دراسات كثرية، وبالتايل ليس بالرضورة إجراء صدق وثبات هلا.

متغريات الدراسة
املتغري املســتقل: يف الدراســة احلالية يوجد متغري مستقل واحد فقط وهو توقيت 

القياس، وله أربعة مستويات هي: )6 صباًحا، و2 ظهًرا، و 6 مساًء، و 8 مساًء(.

املتغريات التابعة: تتمثل يف نتائج اختبارات املتغريات البدنية قيد الدراســة وهي: 
)قــوة القبضة، والقدرة العضلية للرجلني، وقوة حتمل عضالت الذراعني، وقوة حتمل 

عضالت البطن، والرسعة االنتقالية(.

املعاجلات اإلحصائية
   من أجل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة استخدم الباحث برنامج الرزم اإلحصائية 

للعلوم االجتامعية )SPSS( وذلك باستخدام املعاجلات اإلحصائية اآلتية: 

1ـ   إجياد املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية  لتحديد مستوى قوة القبضة، 
والقــدرة العضلية للرجلــني، وقوة حتمل عضــالت الذراعني، وقوة حتمل 

عضالت البطن، والرسعة االنتقالية.

2ـ  حتليل التباين للقياسات املتكررة Repeated Measure باستخدام اختبار ولكس 
المبدا  )Wilks’ Lambda( واختبار بونفروين )Bonferroni Test( لتحديد 

الفروق يف املتغريات البدنية تبًعا ملتغري توقيت القياس.

3ـ  النسبة املئوية للتغري يف املتغريات البدنية قيد الدراسة بني الفرة الصباحية واملسائية.
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نتائج الدراسة

أواًل: النتائج املتعلقة بالتساؤل األول الذي نصه:

ما مستوى قوة القبضة، والقدرة العضلية للرجلني، وقوة حتمل عضالت الذراعني، 
وقوة حتمل عضالت البطــن، والرسعة االنتقالية لدى طالب البكالوريوس يف جامعة 

االستقالل يف أرحيا بفلسطني؟

ولإلجابة عن التساؤل استخرج املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري للقياسات 
قيد الدراسة تبًعا لألوقات املختلفة، واستخرج املعدل العام هلا تبًعا هلذه األوقات، ونتائج 

اجلدول رقم )2( تبني ذلك.

اجلدول رقم )2( املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري للقياسات قيد الدراسة تبًعا 
لألوقات املختلفة )ن=23(

توقيت القياس املتغريات 
البدنية  واالختبار

وحدة 
املعدل 8 مساًء6 مساًء2 ظهًرا6 صباًحااإلحصاءاتالقياس

العام

 Hand –Grip كغمقوة القبضة
55.2657.4758.2657.9557.23املتوسط

8.288.366.758.887.38االنحراف
القدرة العضلية للرجلني 

)الوثب الطويل من 
)Long-Jump()الثبات

2.202.302.422.312.31املتوسطمر

0.180.200.140.200.15االنحراف

قوة التحمل لعضالت 
)Push-Ups( الذراعني

مرة/
دقيقة

43.5645.2149.2144.9545.73املتوسط
10.4111.6819.229.589.65االنحراف

قوة التحمل لعضالت 
)Sit-Ups(  البطن

مرة/
دقيقة

41.1745.1747.3442.6944.09املتوسط
8.047.947.407.317.23االنحراف

الرسعة االنتقالية )عدو 
40 M -Sprint )ثانية40 مًرا

6.025.915.725.905.89املتوسط
0.350.370.290.290.28االنحراف
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يتضــح من اجلدول رقم )2( أن املعدل العام للقياســات تبًعا لتوقيت القياس إىل 
اختبارات املتغريات البدنية قيد الدراسة: )قوة القبضة، والوثب الطويل من الثبات، وثني 
الذراعني ومدمها، واجللوس من الرقود، والعدو 40 مًرا كانت عىل التوايل: )57.23 

كغم، 2.31 مر، 45.73 مرة، 44.09 مرة، 5.89 ثانية(.

ثانًيا: النتائج املتعلقة بالتساؤل الثاين الذي نصه

مــا تأثري اإليقاع احليوي اليومي عىل توقيت تدريــب اللياقة البدنية  لدى طالب 
البكالوريوس يف جامعة االستقالل يف أرحيا بفلسطني؟ وذلك من خالل حتديد مستوى 
قوة القبضة، والقدرة العضلية للرجلــني، وقوة حتمل عضالت الذراعني، وقوة حتمل 
عضالت البطن، والرسعة االنتقالية يف أوقات خمتلفة )6 صباًحا، و 2 ظهًرا، و 6 مساًء، 

و 8 مساًء(.
 )Repeated Measures( ولإلجابة عن التساؤل استخدم حتليل التباين للقياسات املتكررة

وذلك باستخدام اختبار ولكس المبدا )Wilks’ Lambda( كام هو مبني يف اجلدول )3(.
اجلدول رقم )3( نتائج حتليل التباين متعدد القياسات )MANOVA( للفروق

 يف القياسات بني األوقات املختلفة 

املتغريات البدنية
قيمة اختبار ولكس 

المبدا
Wilks’ Lambda

)ف( 
التقريبية

درجات 
حرية البسط

درجات 
حرية اخلطأ

مستوى 
الداللة*

Hand – Grip 0.002*0.517.15320قوة القبضة
القدرة العضلية للرجلني 

)الوثب الطويل من 
)Long-Jump()الثبات

0.7217.90320*0.0001

قوة التحمل لعضالت 
)Push-Ups( 0.0001*0.6010.12220الذراعني

قوة التحمل لعضالت 
)Sit-Ups(  0.0001*0.7116.53320البطن

الرسعة االنتقالية )عدو 
40 M -Sprint )0.0001*400.6412.19320 مًرا

.)0.05 = α( ا عند مستوى الداللة *دال إحصائيًّ
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يتضح من اجلدول رقم )3( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   
)α = 0.0001( يف مجيع املتغريات البدنية تبًعا لتوقيت القياس. ولتحديد الفروق  يف 
 )Bonferroni Test( املتغريات البدنية تبًعا لتوقيت القياس استخدم اختبار بونفريوين

للمقارنات الثنائية بني املتوسطات احلسابية ونتائج اجلدول )4( تبني ذلك.
اجلدول رقم )4( نتائج اختبار بونفروين )Bonferroni Test( لداللة الفروق يف 

املتغريات البدنية قيد الدراسة تبًعا  ملتغري توقيت القياس

املتوسط املتغريات البدنية
احلسايب

توقيت 
8 مساًء6 مساًء2 ظهًراصباًحاالقياس

Hand –Grip قوة القبضة

-2.69*-3.00*-2.21*صباًحا55.26
-0.47-20.87 ظهًرا57.47
60.30 مساًء58.26
8 مساًء57.95

القدرة العضلية للرجلني 
)الوثب الطويل من 

)Long-Jump( )الثبات

-0.11*-0.22*-0.10صباًحا2.20
-0.01-0.12*2 ظهًرا2.30
0.11*6 مساًء2.42
8 مساًء2.31

قوة التحمل لعضالت 
الذراعني)ثني الذراعني 
)Push-Ups( ) ومدمها

-1.39-5.65*-1.65صباًحا43.56
0.26-4.00*2 ظهًرا45.21
4.26*6 مساًء49.21
8 مساًء44.95

قوة التحمل لعضالت 
البطن )اجللوس من 
)Set-Ups( )الرقود

-1.52-6.17*-4.00*صباًحا41.17
2.47-22.17 ظهًرا45.17
4.45*6 مساًء47.34
8 مساًء42.69

الرسعة االنتقالية )عدو 
40 M -Sprint )40 مرا

0.290.12*0.10صباًحا6.02
0.180.01*2 ظهًرا5.91
-0.17*6 مساًء5.72
8 مساًء5.90

.)0.05 = α( ا عند مستوى الداللة *دال إحصائيًّ
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يتضح من اجلدول رقم )4( أن الفروق يف املتغريات كانت كام ييل:
ـ قوة القبضة: كانت الفروق بني )6 صباًحا( و)2 مســاًء، و6 مســاًء، و8 مساًء( 
لصالح )2 مســاًء، و6 مساًء، و8 مساًء(، وكان أعىل متوسط الساعة )6 مساًء(، 
ا بني)2 مســاًء، و6 مساًء، و8 مساًء(، وتظهر مثل  ومل تكن الفروق دالة إحصائيًّ

هذه النتيجة بوضوح يف الشكل البياين رقم )2(.
ـ الوثب الطويل من الثبات: كانت الفروق بني )6 صباًحا( و)6 مساًء، و8 مساًء( 
لصالح )6 مســاًء، و8 مســاًء(، وبني )2 ظهًرا( و)6 مساًء( لصالح )6 مساًء(، 
وبني )6 مساًء( و)8 مســاًء( لصالح )6 مساًء(، وكان أعىل متوسط الساعة )6 
ا، وتظهر مثل هذه النتيجة  مساًء(، ومل تكن فروق املقارنات األخرى دالة إحصائيًّ

بوضوح يف الشكل البياين رقم )2(.
ـ ثني الذراعني ومدمها: كانت الفروق بني )6 مســاًء( و)6 صباًحا، و2 ظهًرا، و8 

ا. مساًء( لصالح )6 صباًحا(، بينام مل تكن املقارنات األخرى دالة إحصائيًّ
ـ  اجللوس من الرقود: كانت الفروق بني )6 صباًحا( و)2 مساًء، و6 مساًء( لصالح 
)2 مساًء، و6 مساًء(، وبني )6 مساًء( و)8 مساًء( لصالح )6 مساًء(، بينام مل تكن 

املقارنات األخرى دالة إحصائيًّا.
ـ عدو 40 مًرا: كانت الفروق بني )6 صباًحا( و)6 مساًء، 2 ظهًرا، 8 مساًء( لصالح 

ا. )6 مساًء، 2 ظهًرا، 8 مساًء(، بينام مل تكن املقارنات األخرى دالة إحصائيًّ

وتظهر مثل هذه النتائج بوضوح يف األشكال ذات األرقام )6 ـ 10(.

الشكل رقم ) 6( املتوسطات احلسابية ملتغري قوة القبضة تبًعا لتوقيت القياس
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ويتضح من الشــكل رقم )6( أن هناك تدرًجا يف زيــادة قوة القبضة، حيث كان 
أفضل متوســط الســاعة السادسة مســاًء )58.26( كغم، يليه الســاعة الثامنة مساًء 
)57.96( كغم، يليه الســاعة الثانية ظهًرا )57.48( كغم، وأخرًيا الســاعة السادسة 
صباًحا )55.26( كغم، وهبذه النتيجة يتبني أن الراجع يف قوة القبضة يبدأ بعد الساعة 
السادســة مساًء، وفيام يتعلق بالنسبة املئوية للتغري بني الساعة السادسة صباًحا والساعة 

السادسة مساًء فقد وصلت إىل )5.95%( لصالح الساعة السادسة مساًء.

الشكل رقم )٧ ( املتوسطات احلسابية ملتغري القدرة العضلية للرجلني )الوثب 
الطويل(  تبًعا لتوقيت القياس

يتضح من الشــكل رقم )7( أن هناك تدرًجا يف زيادة مســافة الوثب الطويل من 
الثبات، حيث كان أفضل متوســط الساعة السادسة مســاًء )2.42( مر، يليه الساعة 
الثامنة مساًء )2.31( مر، يليه الساعة الثانية ظهًرا )2.30( مر، وأخرًيا الساعة السادسة 
صباًحــا )2.20( مر، وهبذه النتيجة يتبني أن الراجع يف القدرة العضلية للرجلني يبدأ 
بعد الساعة السادسة مساًء، وفيام يتعلق بالنسبة املئوية للتغري بني الساعة السادسة صباًحا 

والساعة السادسة مساًء فقد وصلت إىل )10%( لصالح الساعة السادسة مساًء.



املجلة العربية للدراسات األمنية ـ املجلد 32 ـ العدد )69( 20٥ ـ 242 الرياض )2017م( )143٨هـ(

229 228

الشكل رقم )8( املتوسطات احلسابية ملتغري قوة التحمل لعضالت الذراعني تبًعا لتوقيت القياس

يتضح من الشــكل رقم )8( أن هنــاك تدرًجا يف زيادة قــوة التحمل لعضالت 
الذراعني، حيث كان أفضل متوسط الساعة السادسة مساًء )49.22( مرة/دقيقة، يليه 
الســاعة الثانية ظهًرا )45.22( مرة/دقيقة، يليه الساعة الثامنة مساًء )44.96( مرة/
دقيقة، وأخرًيا الســاعة السادسة صباًحا )43.57( مرة/دقيقة، وهبذه النتيجة يتبني أن 
الراجع يف قوة التحمل لعضالت الذراعني يبدأ بعد الساعة السادسة مساًء، وفيام يتعلق 
بالنســبة املئوية للتغري بني الساعة السادسة صباًحا والساعة السادسة مساًء فقد وصلت 

إىل )12.96%( لصالح الساعة السادسة مساًء.

الشكل رقم )٩( املتوسطات احلسابية ملتغري قوة التحمل لعضالت البطن تبًعا لتوقيت القياس
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يتضح من الشــكل رقم )9( أن هنــاك تدرًجا يف زيادة قــوة التحمل لعضالت 
البطن، حيث كان أفضل متوسط الســاعة السادسة مساًء )47.35( مرة/دقيقة، يليه 
الســاعة الثانية ظهًرا )45.17( مرة/دقيقة، يليه الساعة الثامنة مساًء )42.70( مرة/
دقيقة، وأخرًيا الســاعة السادسة صباًحا )41.17( مرة/دقيقة، وهبذه النتيجة يتبني أن 
الراجع يف قوة التحمل لعضالت البطن  يبدأ بعد الســاعة السادسة مساًء، وفيام يتعلق 
بالنســبة املئوية للتغري بني الساعة السادسة صباًحا والساعة السادسة مساًء فقد وصلت 

إىل )15.01%( لصالح الساعة السادسة مساًء.

الشكل رقم )10( املتوسطات احلسابية ملتغري الرسعة االنتقالية تبًعا لتوقيت القياس

يتضح من الشكل رقم )10( أن هناك تدرًجا يف نقص زمن عدو )40( مًرا لقياس 
الرسعة االنتقالية، حيث كان أفضل متوسط الساعة السادسة مساًء )5.72( ثانية، يليه 
الســاعة الثامنة مساًء )5.90( ثانية، يليه الســاعة الثانية ظهًرا )5.91( ثانية، وأخرًيا 
الساعة السادسة صباًحا )6.02( ثانية، وهبذه النتيجة يتبني أن الراجع يف قوة التحمل 
لعضالت البطن  يبدأ بعد الســاعة السادسة مساًء، وفيام يتعلق بالنسبة املئوية للتغري بني 
الســاعة السادسة صباًحا والساعة السادسة مساًء فقد وصلت إىل )-4.98%( لصالح 

الساعة السادسة مساًء.
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مناقشة النتائج
أظهرت نتائج اجلدول رقم ) 2 ( أن املعدل العام للقياسات تبًعا لتوقيت القياس إىل 
اختبارات املتغريات البدنية قيد الدراسة: )قوة القبضة، والوثب الطويل من الثبات، وثني 
الذراعني ومدمها، واجللوس من الرقود، والعدو 40 مًرا كانت عىل التوايل: )57.23 

كغم، 2.31 مر، 45.73 مرة، 44.09 مرة، 5.89 ثانية(.
وحول تفسري هذه املتوســطات: ففيام يتعلق بقوة القبضة فقد وصل املتوسط إىل 
  )Peworld, 2005( يقع ضمن الفئة 57كغم فأعىل التي أشــار إليها )57.23 كغــم(
ويعرب عن مســتوى ممتاز لقوة القبضة، وجاء املتوســط احلايل أفضل من املتوســط يف 
دراسة اشــتيوي )2008( عىل طلبة اجلامعات الفلسطينية الذي وصل إىل )47.81( 
كغم، كذلك فقد جاء املتوسط أفضل من املتوسط لالعبي كرة القدم للمرحلة اجلامعية 
يف دراســة القدومي وبدر )2006( حيث وصل املتوسط إىل )47.69( كغم، كذلك 
جاء املتوســط أفضل من املتوسط يف دراسة الكردي )Kurdi, 1994( الذي وصل عند 
الذكور يف املرحلة الثانوية يف األردن إىل )42.08( كغم، كذلك جاء املتوسط أفضل من 
املتوسط يف دراسة )Rantanen, et al, 1998( لألمريكان الذكور من أصل ياباين ومن 
أعامر 45ـ49 سنة، حيث وصل املتوسط إىل )41.7( كغم، كذلك جاء املتوسط أفضل 
من املتوســط لدى الذكور من أعامر 16ـ  24 ســنة يف بريطانيا، حيث وصل يف دراسة 
)Alan& Roger,2000( إىل )49.90( كغم، كذلك جاء املتوسط أفضل من املتوسط 
عند شــو وآخرين )Shu, etal, 2009( لدى الشباب من عمر 20 ـ 24 سنة يف تايون، 
حيث وصل إىل )53.3( كغم، بينام كان املتوسط أقل من املتوسط يف دراسات كل من: 
برفيلد وآخرين )Butterfield,etal,2009( لعمر 18.5 سنة يف أمريكا، حيث وصل 
املتوسط إىل )104.97( كغم، ودراسة جالوب وآخرين )Gallup,etal,2007( لعمر 
19 سنة يف أمريكا، حيث وصل املتوسط إىل )96.09( كغم، ودراسة تروديو وآخرين 

)Trudeau,etal,2003( لعمر 17 سنة يف كندا، حيث وصل املتوسط إىل )85( كغم.
 والســبب الرئيس يف ظهور التباين بني نتائج الدراســات الســابقة يعود إىل عدة 
عوامل منها: العمر حيث أشــار )Alan& Roger,2000( إىل أن أفضل قوة قبضة لدى 
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 Metter,( ســنة، وأشــار مير وآخرون )الربيطانيني الذكور كانت بني عمر )20ـ  30
et al, 1997( إىل اســتمرار الزيادة يف قوة القبضــة لبداية األربعينيات، ومن ثم تبدأ يف 

الراجــع. أضف إىل ذلك اختالف عدد الوحدات احلركية )Motor units( يف اليد من 
شخص إىل آخر، ومن جمموعة إىل أخرى، حيث إن الوحدة احلركية عبارة عن العصب 
احلركي وجمموعة األلياف العضلية التي يغذهيا، وكلام اســتطاع العصب احلركي تغذية 
 عــدد أكرب من األلياف العضلية، كانت القوة املنتجة أكرب، وأكدت دراســات كل من: 
وجــود   )Minoru, etal,2005(  )Mark,etal,2010(  )Marc & Marco, 2004(
عالقــة إجيابية بني قــوة القبضة والوحــدات احلركية يف الذراعــني،  أضف إىل ذلك 
اختالف القياسات األنثروبو مرية واألبعاد الترشحيية لليد والذراع من شخص إىل آخر 
)Na Jin Seo,etal, 2008) )Sheik,etal,2009(، عالوة عىل ذلك وجود اختالف يف 
االســتخدام اليومي لليدين بني األفراد، وبالتايل يكون االختالف يف القوة تبًعا لدرجة 

.)Morse et al. 2006( االستخدام اليومي

وفيام يتعلق بالقدرة العضلية للرجلني باستخدام اختبار الوثب الطويل من الثبات، 
فقد وصل املتوسط إىل )2.31( مر، وجاء املتوسط احلايل متقارًبا مع دراسة القدومي 
)2011( عىل طلبة ختصص الربية الرياضية يف جامعة النجاح الوطنية، حيث وصل إىل 
)2.32( مر، وجاء املتوســط أقل من املتوسط يف دراسة )القدومي، 1999( ودراسة 
)رشيد، 1992(، حيث كانت قيم املتوسطات احلسابية للوثب الطويل أكرب، وبلغت عىل 
التوايل: )2.55 مر، 2.62 مر( والسبب الرئيس يف ذلك يعود إىل املستوى التدريبي، 
حيث أجريت دراســة القدومي )1999( عىل العبي منتخبات، كذلك احلال يف دراسة 

رشيد )1992(.

وفيام يتعلق بتحمل القوة لعضالت الذراعني والبطن، فقد وصل املتوســط لقوة 
التحمل  لعضالت الذراعني باستخدام اختبار ثني الذراعني ومدمها إىل )45.73( مرة/
دقيقة، ووصل املتوسط لقوة حتمل عضالت البطن باستخدام اختبار اجللوس من الرقود 
إىل )44.09( مرة/دقيقة، وجاء املتوسط يف حتمل قوة عضالت الذراعني والبطن أقل 
من اجليش األمريكي، حيث أشارت دراسة )Warr,2011( إىل أن متوسط قوة التحمل 
لعضالت الذراعني باســتخدام اختبار ثني الذراعني ومدمها وصل إىل )51.1( مرة/ 
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دقيقة، و) 53.3( مرة/ دقيقة لتحمل القوة لعضالت البطن باستخدام اختبار اجللوس 
من الرقود ملدة دقيقة.

وفيام يتعلق بالرسعة االنتقالية باستخدام اختبار عدو 40 مًرا فقد وصل املتوسط إىل 
 )Marcus, 2004( ثانية، وجاء املتوسط أعىل من املتوسط يف دراسة ماركوس )5.89(

حيث وصل إىل )5.56( ثانية لالعبي ألعاب القوى يف جامعة دكتا.

وفيام يتعلق بالتســاؤل الثــاين أظهرت نتائج اجلــدول )3( باســتخدام اختبار 
ولكس المبدا )Wilks’ Lambda( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مســتوى 
الداللــة   )α = 0.0001( يف مجيع املتغــريات البدنية تبًعا لتوقيت القياس. وأظهرت 
 نتائج اختبــار بنفــروين )Bonferroni Test( يف اجلــدول )4(، واألشــكال البيانية 
)6ـ  10( وجود فروق عامة بني الفرة الصباحية واملسائية لصالح الفرة املسائية، وكانت 
 أفضل النتائج الساعة السادسة مساًء، وعند مقارنة النسبة املئوية للتغري بني )6 صباًحا( 
و)6 مســاًء( إىل متغريات: )قوة القبضة، والوثــب الطويل من الثبات، وثني الذراعني 
ومدمها، واجللوس مــن الرقود، والعدو 40 مًرا كانت عىل التوايل: )%5.95، %10، 

.)%4.98-،%15.01 ،%12.96

وحول ظهور الفروق بني الفرة الصباحية والفرة املسائية لصالح الفرة املسائية، 
 ،)Pourvaghar, 2010( فقد جاءت النتائج متفقة مع نتائج دراسات كل من: بورفاغار
 Reilly,( ودراسة رييل وآخرين ،)Romain, et al., 2009( ودراســة رومن وآخرين
et al., 2007(، ودراســة نيخوالس وآخرين )Nicolas, et al. 2007(، ودراسة نزار 

وآخرين )Nizar, et al., 2007(، ودراســة ميلر )Miller., 2006(، ودراســة راشينيز 
)Racinais, 2005(، ودراسة اتكنسن وآخرين )Atkinson, et al., 2004(، ودراسة 
بمبييش وآخرين )Bambaeichi, et al, 2005(  التي أظهرت نتائجها وجود فروق دالة 
ا،  سواء أكان ذلك يف الصفات البدنية أم  املهارية  أم الفسيولوجية بني الفرتني  إحصائيًّ
الصباحية واملسائية لصالح الفرة املسائية. ومن خالل النظر للمتغريات قيد الدراسة يتبني 
أن غالبيتها تعتمد عىل العمل الالأوكســجيني  Anaerobic   Work ويوجد شبه إمجاع 
 Naicolas( )Guette et al, 2005( )Gauthier, et al, 1996( :بني دراســات كل من
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 Reilly( )Souissi et al, 2007( )Pearson & Onambele, 2005( )et al., 2005

Racinais, et al, 2005( )et al, 2007( حول وجود تأثري لإليقاع احليوي عىل العمل 

الالأوكسجيني بني الفرتني الصباحية واملسائية، لصالح الفرة املسائية.

ويرى الباحث أن الســبب يف ظهور الفروق لصالح الفرة املســائية يعود إىل عدة 
  Body Core Temperature عوامل من أمهها: ارتفاع درجة حرارة اجلســم الداخلية
 ،)Deschenes,et al,1998( )Gauthier, etal,2001( حيث يوجد اتفاق بني كل من
)Stephen, 2010( عــىل أن أفضل درجة حلرارة اجلســم الداخلية تكون يف املســاء، 
وبالتحديد الساعة )6( مساًء، والسيطرة احلركية تكون أفضل يف املساء  مقارنة بالصباح 
)Stephen, 2010(، وقلة تركيز هرمون امليالتونني يف املساء مقارنة بالساعة )6 صباًحا( 
)Stephen,2010(. ويطلق عىل هذا اهلرمون »هرمون الســعادة« نظًرا لشــعور الفرد 
باالســرخاء والراحة يف النوم، ويكون أعىل تركيز هلذا اهلرمون يف الظالم بني الســاعة 

2ـ4 لذلك فإن من أحد مسمياته »هرمون الظالم« 

)Pandi-Perumal et al., 2006( )Hormone of Darkness(، ونظًرا المتداد 
تأثري هذا اهلرمون للســاعات املبكرة من الصباح، التي يتم فيها تدريب العسكريني فإن 
إجراءات التدريب لتنمية اللياقة البدنية تكون غري سليمة، أما إذا كان اهلدف االنتقال من 
االسرخاء إىل النشاط لبدء يوم جديد، فإن ذلك يعد مناسًبا، وكذلك بالنسبة إىل التحسن 
يف رد الفعل، حيث أشار ميلر )Miller, 2006( إىل أن رد الفعل يكون أفضل يف املساء عنه 
يف الصباح، وذلك بالنسبة لرمش العني، وكذلك بالنسبة للتحسن يف االستجابة للجهاز 

.)Sebastien, etal,2005( العصبي ـ العضيل فإنه يف املساء يكون أفضل من الصباح

االستنتاجات
يف ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها يستنتج الباحث ما ييل:

1 ـ أن التدريــب الصباحي للياقة البدنية يعد غري مناســب وهو من االعتقادات 
اخلاطئة، وجيب أن يكون بمثابــة مترينات هادئة لالنتقال من مرحلة اخلمول 
إىل مرحلة النشاط يف احلياة اليومية، أما التدريب الرئيس اهلادف لتنمية اللياقة 
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البدنية لطلبة الكليات العســكرية والرشطية فيجب أن يكون يف الفرة ما بني 
الساعة الثانية ظهًرا والساعة الثامنة مساًء.

2ـ  أن أفضل توقيت لتدريب اللياقة البدنية الســاعة السادســة مساًء، ويستمر إىل 
الساعة الثامنة مساًء، ومن ثم يبدأ املستوى يف الراجع.

التوصيات:
يف ضوء أهداف الدراسة ونتائجها يويص الباحث بام يأيت:

1 ـ جتنــب التدريب الصباحي لتنميــة اللياقة البدنية لطلبة الكليات العســكرية 
والرشطية، واعتامد الفرة املســائية يف التدريب، وذلك يف اختيار التوقيت بني 
الساعة الثانية ظهًرا والثامنة مساًء، وأفضل توقيت يكون يف الساعة السادسة 

مساًء.
2ـ  تعميم نتائج الدراسة احلالية عىل اجلامعات، واألكاديميات، والكليات الرشطية 
والعسكرية يف الوطن العريب من أجل االستفادة من نتائجها يف تدريب اللياقة 

البدنية للطلبة.
3 ـ إجراء دراسة حول استجابات بعض اهلرمونات للمجهود البدين تبًعا لإليقاع 

احليوي اليومي.
4 ـ إجراء دراســة حول تأثري اإليقاع احليوي اليومي عىل زمن األداء يف املسافات 

القصرية واملتوسطة والطويلة يف ألعاب القوى.
5ـ  إجراء دراســة حول تأثري اإليقاع احليوي اليومي عىل األداء يف فعاليات الرمي 

والوثب والقفز يف ألعاب القوى.
6 ـ إجراء دراســة حول تأثري اإليقاع احليوي اليومي عىل احلد األقىص الستهالك 

.)Anaerobic Threshold( األوكسجني، والعتبة الالأوكسجينية
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