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 تأثير كفاءة الجهاز الدهميزي عمى بعض المتغيرات البدنية
 والمهارية كمؤشر النتقاء الناشئات في رياضة الجودو

 د/ىهبةىرذوانىرلىىرذوان*                                                                  
ىد/ىمكاىربدىالجابرىربدىالالهىرلى**

 المقدمة ومشكمة البحث:
يعيش العالم اآلن تطورا في مختمف المجاالت العممية والعممية التي        

تحيط باإلنسان وييدف الى جمع المعمومات والمعارف لدراسة األداء الحركى 
لإلنسان من أجل االرتقاء والتقدم في المستوى سواء عمى الجانب المحمى أو 

 العالمى.
ستعانة بالنظريات لذلك يسعى الباحثين لتقديم البحوث والدراسات واال

العممية والحقائق الحديثة في المجال الرياضى ومنيا القياسات واالختبارات التي 
تمعب دورا ىاما في جمع البيانات لكى يمكنا فيم نشاط الجسم البشرى من اجل 
وضع البرامج التدريبة التي تتناسب أىدافيم ومحتوياتيم مع مختمف المراحل 

وى المتوقع من العممية التدريبية ومن ضمن ىذه السنية من اجل تحقيق المست
المجاالت مجال إنتقاء الناشئين في التدريب الرياضي ووضع البرامج التدريبية 

 في رياضة الجودو.
ويعتبر وضع معايير ومؤشرات إنتقاء الناشئين لألنشطة الرياضية        

ستوي المختمفة أساس إلعداد رياضي متفوق يستطيع الوصول إلي أعمي م
أصبحت عممية  لكلذرياضي يمكنو من تحقيق البطولة في ىذه األنشطة، 

ومقاييس دقيقة لمؤشرات في مجال التدريب الرياضي تخضع  ناشئينإنتقاء ال

                                                           
كمية  –بقسم التدريب الرياضى وعموم الحركةتدريب رياضات الدفاع عن النفس  مدرس *

 .مصر جامعة أسيوط، –ةالرياضي ةالتربي

 جامعة أسيوط، –الطبكمية  –االذن واالنف والحنجرة بقسمطب السمع واالتزان  مدرس **
 .مصر
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بناء بطل عتبر أولي خطوات ياألنتقاء، فنجاح عممية اإلنتقاء  جودةلضمان 
مجال ة وفي لتحقيق أفضل اإلنجازات في مجال التدريب الرياضي بصفة عام

لكي ال يتم وضع البرامج  بصفة خاصةالجودو التدريب الرياضي لرياضة 
التدريبية عمي ُأسس عممية بدون جدوي ويتم إىدار الوقت والجيد التدريبي مع 

  ناشئين وناشئات ال تتوفر لدييم مواصفات اإلنتقاء.
، أن رياضة الجودو ىى إحدى الفنون القتالية التى يحاول فييا الالعب

(، أن يستخدم عناصر الحركة واإلتزان والقوة لمتغمب Judokaويسمى جودوكا )
عمى خصمو. ويعد الجودو من أسرع الرياضات نموًا فى العالم. وال تقتصر 
ممارسة رياضة الجودو عمى نوع أو فئة عمرية معينة حيث يمارسو الرجال 

سة الجودو عمى والنساء، البالغون واألطفال عمى حد سواء، حيث تساعد ممار 
 (8: 2) تعمم المحافظة عمى االتزان والمياقة البدنية والذىنية وزيادة اإلنتباه.

أىمية التوازن إلي أن  م(2221) "عبد المنعم سميمان وآخرون " ويشير       
فى أداء الميارات الحركية باإلضافة إلى كل نوع من أنواع األنشطة تكمن 

لعدة قوى رياضي ونظرًا لتعرض ال ،ازن الرياضية يتطمب نوع خاص من التو 
بقدر كبير  رياضيفإن تمتع ال ،ومنيا الجاذبية األرضية والتى تؤثر عمى الجسم

فى اتجاه  ودرجة عالية من التوازن يساعد عمى تحقيق الكفاية العضمية والتحكم
يا مكون المياقة البدنية األخرى ومن مكوناتحركاتو ولمتوازن صمة وثيقة ببعض 

 ( 221: 21)المميزة بالسرعة والرشاقة. القوة
م( ان المتغيرات البدنية من اىم 2229)"السيد عبد المقصود" ويشير        

االعداد البدني لتنمية ويوجو االسس لموصول إلى مستوي رياضي عالي 
العناصر البدنية الخاصة بنوع النشاط الممارس ليؤدي إلى درجة عالية من 

 (22: 8) جيدة ذات مستوى ثابت.الكفاءة البدنية وصحة 
أن  "Singerسنجرم( نقال عن 9221) "عبد الحق سيد عبد الباسطيؤكد 

تنمية العناصر البدنية يرتبط بمستوى األداء الميارى في األنشطة المختمفة، 
لمميارة في أفضل صورة  الحركي باألداءحيث أنيا تمكن الفرد من القيام 
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وال يتحقق ذلك إال في وجود العناصر البدنية.  ممكنة، لالرتقاء بمستوى األداء
(21 :3) 

م( يجب أن يمتمك طالب والعب 9222)حمد محمود ابراهيم" أويرى "
الجودو القوة المميزة بالسرعة والرشاقة والتوازن من المتطمبات البدنية التي تؤثر 

 (33: 1وتسيم في االرتقاء بمستوى األداء الميارى والحركى. )
حيى الصاوى، دمحم حامد شداد، ياسر يوسف عبد الرؤوف" يكما يوضح "

عمي أن أىم الميارات األساسية وأكثرىا إستخدامًا في رياضة الجودو  (م9228)
بالنسبة لممبتدائين والناشئين في رياضة الجودو ىم ميارة الرمى باليد )ايبون 
سوناجى( وميارة الرمى بالوسط )أو جوشى( وميارة الرمى بالرجل )او 

فالتدريب عمييا يعطينا الثبات في الحركة وىى ذات أىمية في  ،ستوجارى(
تطوير القوة المميزة بالسرعة والتوازن والرشاقة، فيجب أن يكون التدريب عمييا 
مستمرًا، فحركات الرمى من ميارات رياضات الجودو التي يمكن تكرارىا مع 

: 99)ن مجيود كبير.زميل ولذلك فإنيا تتميز بصعوبة اداءىا لما تتطمبة م
222) 

القوة المميزة بالسرعة أىم  أن م(9221)أحمد أبو الفضل" ويضيف "      
مقدمة  يعنصر من عناصر المياقة البدنية الخاصة بالعب الجودو، وتأتي ف

ىذه العناصر، حيث أن الالعب لكي يحصل عمى اإليبون عن طريق الرمي 
يسقط المنافس عمى ظيره، ولو أن يجب أن تتم الرمية بقوة وسرعة كبيرة وأن 

ىذه العناصر الثالث يحصل الالعب عمى نصفة نقطة  إحدىالرمية فقدت 
 وزاري. 

وتعرف القوة المميزة بالسرعة لالعب الجودو بأنيا "قدرة الالعب عمى 
تواجيو بدرجة عالية من القوة والسرعة،  يالتغمب عمى المقاومات المختمفة الت

مختمفة" ويحتاج العب الجودو إلى القوة المميزة بالسرعة خالل مواقف الصراع ال
لموصول لألداء المثالي، وتجنب دفاع المنافس، وفتح ثغرات، وتشتيت انتباه 
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المنافس، والقدرة عمى استغالل نقاط الضعف المختمف لدي المنافس أثناء 
 (939:9المنافسة. )

صر ومكون ىام الرشاقة عن م( أن9222)"فايزة أحمد خضر"وتؤكد        
بدنى ذو أىمية لالعب الجودو فمة ارتباطات مع مكونات وخصائص بدنية 

الميارات الحركية  وأتفانتسيم بقدر كبير في سرعة تعمم  يوتقويمية كثيرة في
في اليواء "وتظير أىمية أوضاعو  وتعرف أيضا بأنيا" قدرة الفرد عمى تغيير

النجاح في إدماج ميارات حركية الرشاقة في رياضة الجودو في أثناء محاولة 
عدة في نسق واحد وأداء الحركات المختمفة تحت ظروف مختمفة ومتغيرة 
ومتباينة وذلك بقدر كبير من الدقة من خالل أداء حركات الخداع والمراوغة 

 (9، 2: 93()28) وأداء الميارات المختمفة.
ي في أقل األداء الحركالقدرة عمى تغيير اتجاه الجسم أثناء  الرشاقة تعنىو       

 (82:  28.)وقت ممكن
وهيرست  Jensenجنسين م( نقاًل عن 9222) "خالد دمحم" ويشير       
Hirst (2282 )أن التوازن الديناميكى ىام وضرورى وخاصة لألنشطة الي م

التى تتطمب الحركة فى حيز ضيق مع تغيير مفاجئ فى الحركات التى يفقد 
ىناك ضرورة أن يستعيد ىذا التوازن بسرعة ليبدأ  الالعب فييا توازنو ويكون 

 (21:  23حركة جديدة. )
" دمحم عالوى، دمحم نصر الدينم(، "9223" )دمحم صبحىويذكر كاًل من "

م( إن اإلتزان قدرة ليا أىميتيا فى الحياة عامة وفى مجال التربية 2223)
ى تعتمد الرياضة خاصة فيو مكون رئيسي فى معظم األنشطة الرياضية الت

بدرجة كبيرة عمى قدرة اإلتزان مثل الجمباز والتمرينات الفنية والبالية واإلنزالق 
 (313: 22( )333: 92والغطس والمنازالت.)

الحالة الوظيفية فى غاية  م( عمي أن9221) أيمن مسمم"ويؤكد "       
توى لكى تالئم التقدم السريع فى مس والميارية األىمية لرفع الكفاءة البدنية

 (221،3:  22) األداء.
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بنية األذن الباطنة والتي تساعد في  عبارة عن الجياز الدىميزي ف       
المحافظة عمى التوازن بواسطة إستكشاف وضعية الرأس والجية التي يتحرك 

يشتمل الجياز الدىميزي عمى ثالث قنوات ىاللية تتحرك مع دوران يا، و بإتجاى
 (93.)ز الذي يستشعر وضعية الرأسالرأس ويحتوي أيضآ عمى الدىمي

 (66( يوضح الجهاز الدهميزي)1شكل )

م( أن الجياز الدىميزي 2221" )أبو العال عبد الفتاحويرى "
Vestibular System   يمعب دورًا ىامًا فى بعض األنشطة التى تتميز

بالميارات الرياضية الفنية المعقدة ويتوقف االحتفاظ بتوازن الجسم بمدي كفاءة 
 Vestibular System.(2 :12)الجياز الدىميزي 

ومن خالل خبرة الباحثين سواء في مجال التربية الرياضية او الطب      
طالعالبشرى و  عمي الكثير من الدراسات والبحوث والمراجع العممية يم أيضًا ا 

الجودو الخاصة باإلنتقاء في مجال التدريب الرياضي بصفة عامة ورياضة 
ومدي التأثير ناشئين لتي أكدت عمي أىمية عممية اإلنتقاء لموا ،بصفة خاصة

لتدريب الرياضي من االقتصاد في الوقت ااإليجابي الذي يعود عمي عممية 
عمي المستويات الرياضية لتحقيق االنجاز والجيد والمال لموصول بالالعبين أل

 الرياضي.
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نو   نتقاء بإاصة الخالعممية  بالرغم من تعدد األبحاث والدراساتإال وا 
الناشئين وجدو الباحثين إنو تم إقتصار دور عممية اإلنتقاء عمي المحددات 

الخاصة  العممية األبحاث والدراساتوُندرة ، والمعايير البدنية والميارية
بالمحددات والمعايير الفسيولوجية لإلنتقاء خاصًة في رياضة الجودو، بينما 

فسيولوجي في مجال التدريب الرياضي بالجانب ال األبحاث الخاصةإىتمت أكثر 
لرياضة الجودو بتأثير البرامج التدريبية وطرق التدريب الرياضي عمي بعض 
المتغيرات الفسيولوجية لالعبين في رياضة الجودو سواء ناشئين او مستويات 

 عميا.
في عممية  حمقة الوصل المفقودة واليامة قد يكون  تم إغفال عامل ىامو       
األساس الذي يبنى عميو كفاءة األداء والقدرة عمى  يعتبرإنو حيث  اإلنتقاء

خصوصًا في الرياضات التي تحتاج لسرعات عالية التواصل في المالعب 
 عميإيجابياً  يؤثرقد  الذي أال وىو كفاءة الجياز الدىميزي وحيز صغير لألداء 

ن الثابت او بعض مكونات المياقة البدنية مثل  القوة المميزة بالسرعة والتواز 
ناشئات وأيضًا عمي المستوي المياري لميارات مالمتحرك والرشاقة ل توازن وال

الرمى )ايبون سيو ناجى، او جوشى، او ستو جارى(، فعدم كفاءة الجياز 
الدىميزي قد يكون تفسير إلخفاق بعض ناشئات والعبات الجودو في تحقيق 

 الي يندفع الباحثما م ،يبيةاإلنجاز الرياضي بالرغم من كفاءة البرامج التدر 
بعض المتغيرات البدنية وتأثيرة عمي  كفاءة الجياز الدىميزي  قياسدراسة 

 سنة. 21لجودو  تحت اوالميارية كمؤشر إلنتقاء ناشئات 
 هدف البحث:

تيدف الدراسة الى معرفة تأثير كفاءة الجياز الدىميزي عمى بعض   
اء الناشئات في رياضة الجودو تحت المتغيرات البدنية والميارية كمؤشر النتق

 لمتعرف عمي: سنة. 21
عمأأي بعأأض المتغيأأرات البدنيأأة )القأأوة المميأأزة  كفأأاءة الجيأأاز الأأدىميزي  تأأأثير -2

التأأأوازن الثابأأأت، التأأأوازن الأأأديناميكي، الرشأأأاقة( لناشأأأئات الجأأأودو  بالسأأأرعة،
 سنة.  21تحت 
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ة )ميأأارة اليأأد عمأأي بعأأض المتغيأأرات المياريأأكفأأاءة الجيأأاز الأأدىميزي  تأأأثير -9
 ايبون سيوناجى.   

ميأأأارة الوسأأأط او جوشأأأى، ميأأأارة الرجأأأل أو سأأأتو جأأأارى( لناشأأأئات الجأأأودو  -3
 .سنة 21تحت 

 البحث: فروض
كفأأاءة توجأأد فأأروق ذات داللأأة إحصأأائية بأأين متوسأأطي المجمأأوعتين ذواتأأا ) -2

( فأأي بعأأض المتغيأأرات كفأأاءة الجيأأاز الأأدىميزي وضأأعف  الجيأأاز الأأدىميزي 
الرشأاقة(  المميأزة بالسأرعة، التأوازن الثابأت، التأوازن المتحأرك،البدنية )القأوة 

 .سنة 21لناشئات الجودو تحت  الجياز الدىميزي لصالح مجموعة كفاءة 
كفأأاءة توجأأد فأأروق ذات داللأأة إحصأأائية بأأين متوسأأطي المجمأأوعتين ذواتأأا ) -9

( فأأي بعأأض المتغيأأرات كفأأاءة الجيأأاز الأأدىميزي وضأأعف  الجيأأاز الأأدىميزي 
يأأأارة اليأأأد ايبأأأون سأأأيو نأأأاجى، ميأأأارة الوسأأأط أو جوشأأأى، ميأأأارة المياريأأأة )م

لناشأأئات  الجيأأاز الأأدىميزي الرجأأل أو سأأتو جأأارى( لصأأالح مجموعأأة كفأأاءة 
 .سنة 21الجودوتحت 

 مصطمحات البحث:
 :Balanceالتوازن  -

ىو أحد أنواع التوافق العضمي العصبي الذي يتيح الفرصة لمشخص في 
ة )التوازن الديناميكي( أو في األوضاع الثابتة االحتفاظ باتزانو أثناء الحرك

 (933: 29)التوازن الثابت(.)
 إتزان  ثابت )إستاتيكي(: -

من أوضاع اإلتزان أى  وضع فى البقاء عمى الفرد قدرة عن يعبر وىو
عدم خروج خط عمل الجاذبية عن قاعدة إرتكاز الجسم مثل الوقوف عمى قدم 

صابع القدمين مع وضع الذراعين أمام واحدة ويعتبر الوقوف عمى أطراف أ
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الصدر أعمى من العينين من التمرينات الدالة عمى درجة اإلتزان الثابت حيث 
 ( 312: 1يعتبر النجاح إذا إستمر فى البقاء لمدة عشرون ثانية. )

 إتزان حركي )ديناميكي(: -
وىو يعبر عن قدرة الجسم عمى المحافظة عمى إتزانو أثناء أداء 

أو التمرينات فى أى وضع من أوضاع المشى أو الجري ويعتبر الحركات 
حتساب عدد مرات لمس  المشى عمى عارضة التوازن وقياس المسافة بالزمن وا 

 ( 333: 92األرض من التمرينات الدالة عمى درجة اإلتزان الحركي. )
 :Vestibular Apparatusالجهاز الدهميزي  -

 القنوات النصف دائرية utricleىو عضو يتركب من  الشكوة     
Semicircular canals الثالثة والسائل الدىميزي وىو يوجد فيما يسمي ،

في داخل التجويف الضئيل "theinnerear“"بالتيو" العظمي أو األذن الداخمية 
 (923: 3) من العظم الصدغي.
 الدراسات السابقة:

امج تأثير برن(، بعنوان "23) م(9221" )سمر نبيل سباعىدراسة " -2
تنمية التكيف الوظيفى لمجهاز الدهميزى عمى التوازن الديناميكي 

"، استيدفت الدراسة ومستوى أداء بعض مهارات رياضة الجودو
التعرف عمى تأدية برنامج لتحسين التكيف الوظيفى لمجياز الدىميزى 
عمى التوازن الديناميكي ومستوى بعض ميارات رياضة الجودو، 

( طالبة 93يج التجريبي عمى عينة قواميا )ستخدمت الباحثة المناو 
بالفرقة الثالثة تخصص جودو بكمية التربية الرياضية بنات بالزقازيق، 
واسفرت نتائج البحث عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

عدى لممجموعة التجريبية فى الكفاءة الوظيفية لبالقياسين القبمى وا
ومستوى األداء الميارى لمميارات  لمجياز الدىميزى والتوازن الديناميكى
 قيد البحث لصالح القياس البعدى.
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تأثير برنامج (، بعنوان " 22م( )9222" )أيمن مسمم سميماندراسة " -9
تدريبي مقترح باستخدام تمرينات التوازن والقوة المميزة بالسرعة عمى 
كفاءة الجهاز الدهميزى وفاعمية أداء مهارة الوسط العكسية )الريبو( 

" إستيدفت الدراسة التعرف عمى تأثير برنامج تدريبي عبي المصارعةلال
مقترح بإستخدام تمرينات التوازن والقوة المميزة بالسرعة عمى كفاءة 
تحسين الجياز الدىميزى وفاعمية أداء ميارة الوسط الكبير لالعبى 
المصارعة، واستخدم الباحث المنيج التجريبي، واشتممت عينة البحث 

( العب لممصارعة، وقد كانت أىم النتائج، يؤثر 23عمى عدد )
تمرينات التوازن تأثيرًا إيجابيًا عمى الكفاءة الوظيفية لمجياز الدىميزي 

 ومستوى أداء ميارة الوسط العكسية لالعبى المصارعة.
التقويم  بعنوان( 93م( )9222)" Wang Jوانج جى " دراسة -3

يم يتقذه الدراسة الي وتيدف ى الفسيولوجي لحمل التدريب الدىميزي 
تأثيرات التدريبات الدىميزي عن طريق مالحظة التغيرات الفسيولوجية 
المتعددة وىي تساعد عمى معرفة كيفية تقيم الحمل في أثناء وضع 

لعينة تتكون  التجريبيالباحثة  المنيج  تستخدما، و الخطة التدريبية
، كما ري اختبار االتزان الحرا تستخدماو  العبي الجمباز (22من)

عمى الجياز الدىميزي اإليجابي تأثير التدريبات أىم النتائج  أوضحت
 وكيفية تقنين الحمل أثناء وضع الخطة التدريبية.

تأثيرات بعض  بعنوان( 91م( )9222)" Wang Jوانج جي " دراسة -3
معرفة وتيدف ىذه الدراسة الي  التدريبات البدنية عمى الجياز الدىميزي 

ىميزية لبعض التدريبات البدنية عمى الوظائف تأثير التكيفات الد
الباحثة المنيج التجريبي، وبمغ عدد العينة إلي  تستخدماو  الدىميزية

 االختبارات الفسيولوجيةت ستخدماكما  من العبي الجمباز (29)
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أىمية طريقة التدريب  أىم النتائج أوضحت(، و االتزان الحراري )
 يجابي عمي الجياز الدىميزي.بالتمرينات الدورانية فى التأثير اإل

 إجراءات البحث:
 منهج البحث:

الوصفي )الدراسات المسحية( لمالئمتة لطبيعة المنيج  م الباحثينتخدسا
 .الدراسة

 عينة البحث:
المؤسسو نادي )ناشئات  تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من      

ناشئة جودو وقد ( 23والتي اشتممت عمى )سنة،  21العسكرية باسيوط( تحت 
( ناشئات إلجراء التجربة اإلستطالعية، فأصبح عدد العينة 1تم أستبعاد )
( ناشئات جودو لديين 1( ناشئو تم تقسيميمن الي مجموعتين )8األساسية )

( ناشئات لديين ضعف في كفاءة الجياز الدىميزي 3كفاءة الجياز الدىميزي و)
الوزن والعمر الزمني والعمر التدريبي وقد أجرى الباحثين التجانس في الطول و 

 األتي يوضح ذلك.  (1رقم )والجدول 
 تجانس عينة البحث:              

 (1جدول )
 (8)ن =  خصائص عينة البحث

وحدهىىالمتغورات
ىالقواس

االنحرافىىالودوطىالمتودط
ىالمعواري

معاملى
ىااللتواء

 0.381 3.182 160 160.125 ترمنتيس الطول

 0.172- 3.615 58 58.25 مراجيمو ك الوزن 

 0.437- 0.623 13.2 13.20 سنة العمر الزمني

 0.893- 0.369 2.85 2.775 سنة التدريبيالعمر 

( إلى أن معامالت االلتواء لممتغيرات المختارة 2دول رقم )يشير الج
 ( مما يوضح أن المفردات تتوزع توزيعًا إعتداليا.3±) تنحصر ما بين

 ت:وسائل جمع البيانا
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 األجهزة واألدوات المستخدمة: -1
 استخدم الباحثين األدوات واألجيزة التالية لقياس متغيرات الدراسة: 

ميزان طبي ممحق بو رستاميتر لقياس الوزن ألقرب كيموجرام والطول  -
 ألقرب سنتيمتر.

            ساعة إيقاف -
 (.1استمارة تسجيل بيانات وقياسات عينة البحث مرفق ) -
 دلة جودو قانونية.  ب -
 شرائطة الصقة.        -
 .  صفارة إلعطاء أشارة البدء -
 وحدة طبية مجيزة لقياس كفاءة الجياز الدىميزي. -
 ات المستخدمة في البحث:ر االختبا -6

لتحقيق أىداف البحث قام الباحثين باالستعانة بالدراسات السابقة الختيار 
ات البدنية والميارية والفسيولوجية قيد االختبارات المناسبة لقياس المتغير 

 الدراسة.
 (3االختبارات البدنية:) مرفق 

اختبار خاص لقياس القوة المميزة بالسرعة )اختبار الجموس من الرقود  -
 ث(  32خالل 

 اختبار خاص لقياس التوازن الثابت )اختبار الوقوف عمى مشط القدم(  -
 س(اختبار لقياس التوازن الديناميكي )با -
  اختبار خاص لقياس الرشاقة )الجرى المكوكى( -

 (4)مرفق  االختبارات المهارية:
 (بناتناجى ) -اختبار سرعة اداء ميارة اإليبون سيو) -
 جوشى )بنات( –اختبار سرعة اداء ميارة او -
 )بنات( جارى  –اختبار سرعة اداء ميارة اوسوتو -
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 -)ايبون سيو عمى )بنات(اختبار تعاقب الرمي بين ميارات المعب من ا  -
 جارى( –اوسوتو -جوشى –او -ناجى

 (5)مرفق  االختبارات الفسيولوجية:
 (.91إختبار لقياس كفاءة الجياز الدىميزي )رآرآة العين( ) -

 الدراسة االستطالعية:
 م9/2/9292يوم الخميس الموافق  فيتم اجراء دراسة استطالعيو 

( ناشئات جودو من 1مكونو من )عمى عينة  م2/2/9292يوم الخميس  وحتى
 خارج العينة األساسيو لمبحث ومن مجتمع البحث وذلك لمتالي.

 التأكد من سالمة االجيزه واألدوات.         -
 تدريب المساعدين. -
 تحديد زمن إجراءات عممية القياس لمجياز الدىميزي ونقل الناشئات  -
 إلجراء اإلختبار.              
 الت العمميو لالختبارات قيد البحث.اجراء المعام -

 الصدق:
االختبار الصادق ىو الذي يقيس ما وضع من أجمو، وإليجاد معامل 

( ناشئات 1الصدق قام الباحثين باستخدام طريقة المقارنة الطرفية وبمغ عددىم )
جودو من نفس مجتمع البحث، ويقعون في نفس المرحمة السنية لعينة البحث 

عية(، وتم اختيارىن بالطريقة العشوائية من خارج عينة )المجموعة االستطال
البحث االساسية كما تم تطبيق االختبارات البدنية والميارية لمقارنة متوسطات 
درجات األقوياء في الميزان بمتوسط درجات الضعفاء في نفس الميزان، وتم 
 حساب معامل الصدق لالختبارات عن طريق ترتيب درجات الناشئات تنازلياً 

ناشئات( والربيع االدنى  9ليتم التعرف عمي داللة الفروق بين الربيع االعمى )
 (.9ناشئات( كما ىو موضح في جدول رقم ) 9)
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 (6جدول )
 (6)ن = االختبارات البدنيةمعامل صدق 

وحدةىىالمتغورات
ىالقواس

قومةى)ت(ىىالربوعىاألدنىىالربوعىاالرلي
ىالمحدوبة  9ع 9م 2ع 2م

 بدنى

ر الجموس من اختبا
الرقود )لقياس القوة 

 المميزة بالسرعة(.
 5.4 1 8 1.53 13.66 عدد

اختبار الوقوف عمى 
مشط القدم )لقياس 

 التوازن الثابت(.

قدم يمنى 
 ثانيو

34.3 2.1 14.3 1.5 13.4 
قدم يسرى 

 6.6 2.9 11.6 5.5 35.3 ثانيو
 اختبار لقياس التوازن 

 14.1- 0.6 14.3 0.6 7.7 ثانيو ) باس( المتحرك
)الجرى  اختبارالرشاقة
 7- 1 12 2.6 .7.3 ثانيو  المكوكى(

 ميارى 

اختبار سرعة اداء ) -
 -ميارة اإليبون سيو

 (بناتناجى  )
 4.5- 1.5 10.2 1.2 5.7 ثانية

اختبار سرعة اداء ميارة 
 7- 1 10 0.6 5.3 ثانية جوشى )بنات( –او

اختبار سرعة اداء 
 ارى ج –ميارة اوسوتو

 ) بنات
 10.6- 0.6 10.7 0.6 5.7 ثانية

اختبار تعاقب الرمي بين 
ميارات المعب من اعمى 

 -)ايبون سيو )بنات(
 -جوشى –او -ناجى

 جارى( –اوسوتو 

 7.3 عدد
 

0.6 
 

4 
 

1 
 

5 
 

 9.29=  2.21وعند              3.31=  2.22قيمة ت عند 
ة إحصائية بين الربيع وجود فروق دال (6رقم )يتضح من الجدول         

األعمى والربيع األدنى في جميع اإلختبارات البدنية والميارية قيد البحث، األمر 
 الذي يشير إلى صدق اإلختبارات المستخدمة.

 معامل ثبات اإلختبارات: -
يعتبر الثبات شرط أساسي إلجازة أي نوع من اإلختبارات كإختبار يعتمد       

معامل الثبات قام الباحثين بتطبيق وا عادة تطبيق عميو في القياس ولتحديد 
 ( أيام من التطبيق األول.                  1اإلختبار عمى نفس العينة بعد )
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 (3جدول )
 (6)ن= ثبات االختبارات البدنية والمهارية

وحدةىىالمتغورات
ىالقواس

)ر(ىىالتطبوقىالثانىىالتطبوقىاالول
ىاالمحدوبة  9ع 9م 2ع 2م

 بدنى

ختبار الجموس من ا
الرقود )لقياس القوة 

 المميزة بالسرعة(.
 0.9 2.8 10 3.5 9.5 العدد

اختبار الوقوف عمى 
مشط القدم )لقياس 

 التوازن الثابت(.

قدم يمنى 
 ثانيو

21.5 12 2 12.7 0.9 

قدم يسرى 
 ثانيو

20.5 16.2 20 14.1 0.9 

 اختبار لقياس التوازن 
 ) باس(  المتحرك

 11.5 ثانيو

 
3.5 

 
11 

 
4.2 

 
0.9 

 
 اختبار الجرى المكوكى

 )لقياس الرشاقة(

 11 ثانيو

 
10.5 

 
2.8 

 
3.5 

 
0.9 

 

 ميارى 

اختبار سرعة اداء ) -
 -ميارة اإليبون سيو

 (بناتناجى  )

 ثانية
8 

 2.8 7 2.8 0.9 

اختبار سرعة اداء ميارة 
 جوشى )بنات( –او

 8 ثانية

 
2.8 

 
7 

 
2.8 

 
0.9 

 
اختبار سرعة اداء ميارة 

 ) بنات جارى  –اوسوتو
 9 ثانية

 
2.8 

 
8.5 

 
3.5 

 
0.9 

 
اختبار تعاقب الرمي بين 
ميارات المعب من اعمى 

 -)ايبون سيو )بنات(
 -جوشى–او -ناجى

 جارى( –اوسوتو

 عدد

6.5 2.1 6.5 2.1 0.9 

 2.111=2.21قيمة ر عند 
دالة إحصائيا بين التطبيق  ( وجود عالقة ارتباطيو3يتضح من الجدول )     

األول والثاني لالختبارات البدنية والميارية قيد الدراسة األمر الذي يشير إلى 
 ثبات االختبارات المستخدمة.

 اإلعداد إلجراء اإلختبارات قيد الدراسة:
 موضح في النقاط التالية :
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قدرة ولقد قام الباحثين بمسح مرجعي لمكتب العربية واألجنبية فى حدود و  -
 الباحثين.         

 تم إجراء مسح لمبحوث والدراسات المرتبطة بمتغيرات البحث.   -
المقابمة الشخصية لممسؤلين والمدربين بنادي المؤسسو العسكرية لتنسيق  -

 إلجراء اإلختبارات )البدنية الميارية الفسيولوجية( قيد الدراسة.
ات لإلختبار الفسيولوجي التنسيق مع الناشئات لإلنتقال لوحدة السمعي -

 )لقياس الجياز الدىميزي(.
المقابمة الشخصية لممساعدين لمتنسيق عند تطبيق االختبارات الخاصة  -

 بالدراسة.
الموافق االحد  يوماإلختبارات قيد الدراسة بدءًا من بتنفيذ ين قام الباحثو 

( أيام 22) لمدة م.32/2/9292حتى يوم الخميس الموافق  م22/2/9292
 ة كالتالي:تصمم
 .م22/2/9292الموافق االحد  يومإجراء االختبارات البدنية في  -
 .م92/2/9292الموافق االثنين يوم إجراء االختبارات الميارية في  -
  م92/2/9292الموافق الثالثاء يوم إجراء االختبارات الفسيولوجية في  -
 م.32/2/9292حتى يوم الخميس الموافق    

 :صائية لمعالجات اإلحا
، وتم إستخدام المعالجات اإلحصائية spssقام الباحثين بإستخدام برنامج 

 التالية:
      .المتوسط الحسابي -
 .االنحراف المعياري  -
     .معامل االلتواء -
 معامل االرتباط  -
 .اختبار )ت( -
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 عرض النتائج ومناقشتها:          
انات الدراسة مع اإلسترشاد أعتمادًا عمي نتائج التحميل اإلحصائي لبي

 بالمراجع والدرسات العممية، تم مناقشة النتائج وفقًا لفروض البحث كالتالي:
 -مناقشة نتائج الفرض األول:

كفاءة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي المجموعتين ذواتا ) -
( في بعض المتغيرات كفاءة الجياز الدىميزي وضعف  الجياز الدىميزي 

التوازن الديناميكي، الرشاقة( ،ية )القوة المميزة بالسرعة، التوازن الثابتالبدن
 سنة 21لناشئات الجودو تحت  الجياز الدىميزي لصالح مجموعة كفاءة 

 (4جدول )
كفاءة  داللة الفروق بين مجموعة كفاءة الجهاز الدهميزي ومجموعة ضعف

 (8ن =)الخهاز الدهميزي فى االختبارات البدنية 

غو
مت
ال

ات
ر

ى

وحدةىىاإلختبارات
ىالقواس

ىمجمورة
ى5نى=ىكازىالدهلوزيىجكفاءةىال

ىمجمورةىضعف
قومةى)ت(ىى3نى=ىكازىالدهلوزيجكفاءةىال

ىالمحدوبة  9ع 9م 2ع 2م

 بدنى

اختبار الجموس 
مأأأأأأأأأأأأأن الرقأأأأأأأأأأأأأود 
)لقيأأأأأأأأاس القأأأأأأأأوة 
المميأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأزة 

 بالسرعة(.

 4.8 1 9 6 .1 14 عدد

اختبأأار الوقأأوف 
عمأأأأأأأأأأأى مشأأأأأأأأأأأط 
القأأأأأأأدم )لقيأأأأأأأاس 

وازن التأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
 الثابت(.

قدم يمنى 
 ثانيو

40 7.9 14 1 5.5 
قدم يسرى 

 5.3 2.5 12.7 7 35.6 ثانية

اختبأأأأأأأأار لقيأأأأأأأأاس 
 المتحأأأرك التأأأوازن 
 )باس(

 ثانيو
7.9 11.3 0.7 1.5 -4.4 

اختبأأأأار الجأأأأرى 
المكوكى)لقياس 

 الرشاقة(

 ثانيو
8.2 
 

1.3 
 

11.7 
 

1.5 
 

-3.4 
 

 2.82=   2.21عند و             9.22=  2.22ت الجدولية عند 
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  (3رقم )يتضح من الجدول        
وضعف  كفاءة الجياز الدىميزي )بين متوسطي المجموعتين ذواتا  2.22مستوى 
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( في بعض المتغيرات البدنية لصالح مجموعة كفاءة كفاءة الجياز الدىميزي 
 .الجياز الدىميزي 

تكمن في لناشئات الجودو  اىمية التوازن بأن  لكذ ينالباحث يفسرو        
 الجودوالذي تعتمد عمية رياضة االقوة المميزة بالسرعة والرشاقة بمكون  ياأرتباط
أداء ميارات الرمى من اعمى سواء الرمى باليد او الوسط او القدم بقوة اثناء 

 .وسرعة وفى اتجاىات مختمفة أثناء المباراه
بدون التوازن  والرشاقة السرعةالقوة المميزة بصفة ودو العب الجفإمتالك        

يترتب عمية عدم تحقيق اليدف المراد سواء  يؤدي لحدوث خمل في األداء مما
أن التوازن  ضمن العناصر ، كما و الدفاع الناجحأ رمية صحيحةكان تحقيق 

س األساو الحركية التي يجب مراعاتيا عند تعميم أو تدريب أي ميارة حركية ألن
خاصًة في رياضة الجودو التي تعتبر رياضة  الذي تقوم عميو ىذه الحركات

 اخالل التوازن بالنسبة لمخصم والحفاظ عمى توازن الالعب اثناء أداء الرميات.
أن التوازن الديناميكى  م(6222خالد دمحم )يذكر  في ىذا الصدد يشيرو        

  Vestibuler Apparatus قدرة بدنية ىامة ترتبط بسالمة الجياز الدىميزى 
 Vestibulerحيث أن الجياز الدىميزى   The inner earباألذن الداخمية 
Apparatus   دور اليام والكبير فى من اليعتبر عضو التوازن الحقيقى لما لو

  (29: 23المحافظة عمى التوازن وأثره عمى الجياز الحركى بصفة عامة. )
م( أن المستوى 2221" )لبيكأحمد خاطر، عمى ا" يؤكد كال منو   

المتوفر فى نمو التوازن الديناميكي يتيح لمفرد إمكانية سرعة إتقان النواحي 
يسر وعمى أعمى و الفنية المعقدة ألنواع الميارات الرياضية وتأديتيا بسيولة 

مستوى كما أنو ال يمكن تحقيق أى نجاح فى الرياضة دون نمو ىذه الناحية 
 (392: 1الفرد.)الوظيفية لمتوازن لدى 
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م( لكى يحدث التوازن فى أى وضع يجب 9221" )أيمن مسممويذكر "
ذا تحرك مركز ثقل الجسم  أن يبقى مركز ثقل الجسم فوق قاعدة اإلرتكاز وا 
خارج قاعدة اإلرتكاز فإنو يجب أن يحدث تنظيم سريع لكى يسترد التوازن 

ل أجزاء الجسم ليكون ويكون ذلك بتحريك قاعدة اإلرتكاز أو توسيعيا أو بتعدي
مركز ثقل الجسم فوق قاعدة اإلرتكاز، وكما أن انخفاض مركز ثقل الجسم 

 (31:  22) يصنع أداء أكثر إستقرار ويكون ىناك قابمية أقل لفقد التوازن.
م( أنو لتحقيق التوازن يجب أن تؤول 2221" )أسامة أبو طبلويشير "

ات أو الحركة بنوعييا الخطية جميع القوى المؤثرة عمى الجسم سواء فى الثب
والدورانية إلى الصفر بمعنى آخر أن تتناسب قوى الطرد المركزى الناتجة عن 
الحركة مع قوى الشد التى يستجمعيا الالعب  بواسطة عضالتو وكتمة جسمو، 
  كما يجب االحتفاظ بمركز ثقل الجسم فوق قاعدة اإلرتكاز.

(1  :31) 
م( أن التوازن إحدى الصفات البدنية 9223)زيد أحمد أبو اليكما يشير        
فقد أظيرت التجارب والمالحظة الموضوعية أنو ال يمكن أن يؤدى  ،األساسية
حركة رياضية بصورة سميمة إذا لم ترتبط خالل أدائيا بصفة  يالالعب أ

التوازن وترتبط دقة األداء الميارى بقدرة الالعب عمى التوازن خالل مرحمة أداء 
 (31: 3ة. )الميار 

ويعزي الباحثين ذلك لسالمة وكفاءة الجياز الدىميزي وتأثيرة اإليجابي        
عمي المتغيرات البدنية )القوة المميزة بالسرعة،التوازن الثابت، التوازن 
الديناميكى، الرشاقة(، فالجياز الدىميزي الذي يوجد في اإلذن الداخمية لألذن 

لجسم بصفة عامة لذلك تتضح أىمية كفاءة يعتبر المسئول االول عن توازن ا
 الجياز الدىميزي كمؤشر من ضمن مؤشرات اإلنتقاء لناشئات الجودو.  
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وذلك يؤكد عمي أىمية اإلنتقاء في مجال التدريب الرياضي لمناشئين من        
خالل وضع بعض المؤشرات واالختبارات والمعايير العممية الحديثة التي تحدد 

لوظيفية لمناشئين في رياضة الجودو أو عمي مستوي الرياضات كفاءة الحالة ا
االخري، والتي تتناسب مع المتطمبات البدنية والميارية مثل كفاءة الجياز 
الدىميزي، لكي اليتم إىدار الوقت والجيد التدريبي مع بعض الناشئين أو 

 الالعبين دون جدوي.
تأكد من صحة الفرض ومن خالل العرض السابق استطاع الباحثين ال      

وجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي المجموعتين االول من حيث ت
( في بعض كفاءة الجياز الدىميزي وضعف  كفاءة الجياز الدىميزي ذواتا )

المتغيرات البدنية )القوة المميزة بالسرعة،التوازن الثابت، التوازن الديناميكى، 
 21لناشئات الجودو تحت  ز الدىميزي الجياالرشاقة( )لصالح مجموعة كفاءة 

 سنة.
 مناقشة نتائج الفرض الثاني:

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي المجموعتين ذواتا  -9
المتغيرات ( في بعض كفاءة الجياز الدىميزي وضعف  كفاءة الجياز الدىميزي )

الرجل أو  الميارية )ميارة اليد ايبون سيو ناجى، ميارة الوسط أو جوشى، ميارة
لناشئات الجودو تحت   الجياز الدىميزي ستو جارى( لصالح مجموعة كفاءة 

 .سنة 21

 (5جدول )
 هاز الدهميزي ومجموعة ضعفجبين مجموعة كفاءة الداللة الفروق 

 (8ن =)المهارية  االختباراتكفاءة الخهاز الدهميزي فى 

وحدةىىاإلختباراتىالمتغورات
ىالقواس

ىمجمورة
كفاءةىالخكازى

ى5نى=ىىلدهلوزيا

ىمجمورةىضعف
كفاءةىالخكازى

ى3نى=ىالدهلوزي
قومةى)ت(ى
ىالمحدوبة

 9ع 9م 2ع 2م

ا ل م ى ا ر  ي  6.429911 0.8 10.2 1 6 ثانيةاختبار سرعة اداء ) - ة
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 -ميارة اإليبون سيو
 (بناتناجى  )

  

اختبار سرعة اداء 
جوشى  –ميارة او 
 )بنات(

 ثانية
6.7 
 

1.5 
 

11.2 
 

0.8 
 

5.564556 
 

اختبار سرعة اداء 
 –ميارة اوسوتو 

 جارى) بنات
 ثانية

7.3 
 

1.9 
 12.6 

0.5 
 

8.983462 
 

اختبار تعاقب 
الرمي بين ميارات 
المعب من اعمى 
 -)بنات()ايبون سيو

 –او  -ناجى 
اوسوتو  -جوشى 

 جارى( –

 8.4 عدد
 1.1 4 

 
1 
 

5.5 
 

 2.82=   2.21عند و                   9.22=  2.22ت الجدولية عند 
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ( وجود1يتضح من الجدول رقم )     
كفاءة الجياز وضعف  كفاءة الجياز الدىميزي بين مجموعتين ) 2.22

)الرمى باليد ( في بعض المتغيرات الميارية لميارات الرمى من اعمى الدىميزي 
جل أو ستو جارى( ايبون سيوناجى، الرمى بالوسط  أو جوشى، الرمى بالر 

 .الجياز الدىميزي لصالح مجموعة كفاءة 
ذلك نتيجة لكفاءة الجياز الدىميزي وتأثيرة اإليجابي  الباحثين ويفسر       

عمي المتغيرات البدنية التي تعتمد عمييا )ميارة ايبون سيو ناجى؟،ميارة أو 
ول عن حيث إنو المسئول األفي األداء الحركي  جوشى، ميارة أو ستو جارى(

 ايبون سيو ناجى وميارة أو جوشى توازن الجسم وذلك ألن كاًل من ميارتي
يتطمب أدائيم قدر كبير من توازن الجسم والرشاقة والسرعة لصعوبة األداء، 
سواء عند اخالل التوازن او الدوران لموصول الى وضع الرمى الحقيقى لكي يتم 

ة أداء الميارة ورمى تحقيق اليدف وىو عمل اخالل توازن لمخصم ومحاول
 المنافس بقوة وسرعة  لمحصول عمى نقطة كاممة.

كما يتضح دور توازن الجسم والقوة المميزة بالسرعة  عند أداء ميارة أو        
ستو جارى وذلك في مرحمة اخالل التوازن لمخصم ومرجحة القدم التي تؤدى 
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رة التوازن في مرحمة الميارة بقوة وسرعة لرمى الخصم، وأيضًا تحتاج ىذه الميا
اخالل التوازن لمخصم ومرحمة بدء الرمى حتى ال يقوم الخصم بسحب الالعب 
والعمل عمى افشال الميارة دون القدرة عمى تنفيذ ميارة الرمى وبالتالي ال 

 .يستطيع تسجيل نقطة
عناصر المياقة  إلى (م9221)" احمد ابو الفضل حجازى " ويشير

التوازن، الرشاقة ، ي الجودو ىي القوة المميزة بالسرعةالعبالتي يحتاجيا البدنية 
قوة حتى وبأقل زمن ممكن  ييجب أن تتم ف يوذلك عند تنفيذ الرميات الت

يحصل الالعب عمى النقطة الكاممة )ايبون(، ولتجنب دفاع المنافس، ويحتاج 
اراة الرميات، وعند نياية المبالداء دخول ال تمك العناصراثناء العب الجودو إلى 

 (932:9) لتحويل اليزيمة إلى نصر.
م( أن العديد من الباحثين 9228)"عمرو حمزة" وىذا ما يؤكده 

والمتخصصين في المجال الرياضي يتفقوا عمى وجود ارتباط قوى بين القدرات 
الحركية وبين مستوى األداء المياري، فالفرد الرياضي الذي ال يستطيع إتقان 

لنشاط الرياضي الذي يتخصص فيو نتيجة إلفتقاره الميارات األساسية لنوع ا
 (21:  21لمقدرات الحركية ليذا النوع من النشاط.)

يجب أن يمتمك طالب والعب  م(9222) "أحمد محمود"ويوضح 
الجودو عنصر التوازن حيث أنو يعتبر من المتطمبات البدنية الحركية الخاصة 

الحركي بشكل عام ومستوى التي تسيم في االرتقاء بمستوي األداء الميارى 
فأعميو األداء الميارى الحركى في رياضة  لضماناألنجاز لألداء الميارى 

الجودو حيث أن رياضة الجودو تبنى فمسفة أدائيا عمى إخالل التوازن لمخصم 
وتحريك مركز ثقمو خارج قاعدة إرتكازه لذا ارتفاع المستوى الميارى الحركى 

 (33،33: 1) يمعب التوازن دورًا إيجابيا.لألداء لدى أي طالب أو العب 
توافر عنصر التوازن م( عمى 9228" )نفين حسين محمودكما تؤكد "

يمكن العب الجودو من سرعة استعادتو لوضعة في حالة أنحراف مركز ثقمو 
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عن قاعدة ارتكازه أثناء تنفيذ لميارة ىجومية أو عند التصدي لمنافسو عند 
عد التوازن قاعدة إنطالق لألداء الحركى حيث ىجوم بإحدى الميارات كما ي

العب الجودو لن يتمكن من أداء الميارات اليجومية أو الدفاعية بدون توازن 
وقدرتو عمى اإلحتفاظ  بمركز ثقمو داخل قاعدة أرتكازه وقدرة العب الجودو 
عمى اإلحتفاظ  بأوضاع جسمو في حالة اتزانو في مراحل الرمي أو عند رمى 

 (222،222: 92ؤدى إلى أفضل النتائج )منافسو ت
أن رياضة الجودو تحتاج إلى التوازن م( 9222) فايزة أحمد"وتؤكد "

سواء الثابت أو التوازن الحركي وذلك الرتباطو بمعظم الميارات والرميات وىو 
يتطمب من العب الجودو اإلحتفاظ  بتوازنو بعد الرمي أو أثناء أداء الميارة 

ن واالبعاد سواء كأن ذلك باستخدام اقدرة عمى اإلحساس بالمكويتطمب التوازن ال
 (83: 28) البعد وبدونو.

أىمية  م( في9221)أيمن مسمم" وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسة "      
ولكن  ،المستوي المياري  سالمة وكفاءة الجياز الدىميزي وتأثيرة عمي تحسين

أستخداميا المنيج التجريبي عمي ىذه الدراسة تختمف مع الدراسة الحالية في 
يضًا برنامج تدريبي لتحسين كفاءة الجياز  عينة من العبي المصارعة، وا 
الدىميزي لالعبي المصارعة الذين لدييم ضعف في وكفاءة الجياز الدىميزي 
فتحسن البعض وأصبح لدييم كفاءة في الجياز الدىميزي وتحسن المستوي 

لدىميزي لبعض الالعبين ولم يتحسن لدييم ولكن لم يتحسن الجياز ا، المياري 
 (221: 22) المستوي المياري ليم. أيضاً 
أن كفاءة الجياز الدىميزي ذات أىمية بالغة في عممية  الباحثينويستنتج       

اإلنتقاء لما لو من تأثير إيجابي عمي المستوي البدني والمياري ووضعة 
 سنة. 21و تحت كمؤشر من ضمن مؤشرات االنتقاء لناشئات الجود

ومن خالل العرض السابق استطاع الباحثين التأكد من صحة الفرض       
كفاءة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي المجموعتين ذواتا )الثاني
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( في بعض المتغيرات الميارية كفاءة الجياز الدىميزي وضعف  الجياز الدىميزي 
أو جوشى، ميارة الرجل أو ستو  )ميارة اليد ايبون سيو ناجى، ميارة الوسط

 21لناشئات الجودو تحت   الجياز الدىميزي جارى( لصالح مجموعة كفاءة 
 سنة.

 االستنتاجات:
فى ضوء ما أظيرتو نتائج البحث وفى حدود عينة البحث المستخدمة  

 إلى االستنتاجات التالية : ةالباحث تومن خالل مناقشة النتائج توصم
)القأوة جابيًا عمي المتغيرات البدنيأة قيأد الدراسأة يثر إأن الجياز الدىميزي يؤ  -2

المميزة بالسرعة، التوازن الثابت، التوازن الديناميكي، الرشاقة( لمناشئات في 
 سنة 21رياضة الجودو تحت 

جابيأأأًا عمأأأي المتغيأأأرات المياريأأأة قيأأأد الدراسأأأة يأن الجيأأأاز الأأأدىميزي يأأأؤثر إ -9
ميأارة اوسأتو جأارى(  لمناشأئات  )ميارة ايبون سأيوناجى، ميأارة او جوشأى،

 سنة. 21في رياضة الجودو تحت 
 التوصيات:

من التوصل إلييا  ينعمى البيانات والمعمومات التى تمكن الباحث اعتمادا      
 بما يمي: يوصى الباحثينواسترشادًا باالستنتاجات وفى إطار حدود البحث 

عمأى طبيعأة عأرف كفأاءة الجيأاز الأدىميزي  لمت قياس إختبار ضرورة تطبيق -2
كفأأأأأاءتيم  لتحديأأأأأدالناشأأأأأئين خاصأأأأأة فأأأأأي مرحمأأأأأة الطفولأأأأأة المبكأأأأأرة  وحالأأأأأة 

 الوظيفية.
كفأأاءة الجيأأاز الأأدىميزي كمؤشأأر مأأن ضأأمن  قيأأاس ختبأأارا ضأأرورة تطبيأأق -9

أو الرياضأأأات الفرديأأأة  نتقأأأاء الناشأأأئين سأأأواء فأأأي رياضأأأة الجأأأودوامؤشأأأرات 
 ري.خاأل
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كفأأاءة الجيأأاز الأأدىميزى ضأأرورة التوصأأل الأأى تأأدريبات تعمأأل عمأأى تحسأأين  -3
فأأأي النأأأواحى  هثير أأثنأأأاء تطبيأأأق البأأأرامج الرياضأأأية فأأأي مختمأأأف األلعأأأاب لتأأأ

 .البدنية والميارية لالعبين
ضرورة تطبيق اجراء قياس كفاءة الجياز الدىميزى في اختبارات القبول في  -3

 .كميات التربية الرياضية
ى((ىعــــــــــــــــــــــالمراج))ى

 :العربوةأواًل:ىالمراجعى
التأدريب الرياضأى، األسأس الفسأيولوجية، دار  :الفتداح عبدد أحمدد العال أبو -1

 .م2221الفكر العربي، القاىرة، 
، دار 2"الجودو )األسس النظرية والتطبيقية("، ط أحمد أبو الفضل حجازي: -9

 م.9221عامر لمطباعة والنشر، المنصورة، 
تأأزان فأأي المجأأال الرياضأأي، دار قواعأأد اال :(م1995) أحمددد فددؤاد الشددا لي -3

  .اإلسكندرية المعارف،
تأأأأثير برنأأأامج تمرينأأأات غريضأأأة عمأأأى " م(:6223) اليزيدددد أحمدددد دمحم أبدددو -4

البدنيأأأأأأة وتحسأأأأأأين مسأأأأأأأتوي األداء  تنميأأأأأأة بعأأأأأأض الصأأأأأأأفات
، غيأأأر منشأأأورة، "لناشأأأئ الكاراتيأأو، رسأأأالة ماجسأأتير الميأأارى 

  .كمية التربية الرياضية، جامعة أسيوط
، 3القيأأاس فأأى المجأأال الرياضأأى، ط: البيددك فهمددي عمددى خدداطر، دمحم دأحمدد -5

 م.2221منشأة المعارف، اإلسكندرية، 
االتجاىأأأات الحديثأأأة لتوجيأأأو مسأأأار االنجأأأاز وبنأأأاء : إبدددراهيمحمدددد محمدددود أ -6

رياضأأة الجأأودو، دار منشأأاة  يوتقنأأين البأأرامج التدريبيأأة العبأأ
 سأأأأأأكندرية،كميأأأأأأة التربيأأأأأأة الرياضأأأأأأية، جامعأأأأأأة اإل المعأأأأأأارف،

9222. 
تأأأثير تحسأأين الكفأأاءة الوظيفيأأة لجيأأاز حفأأع التأأوازن  أسددامة دمحم أبددو طبددل: -7

عمى مسابقة رمى المطرقأة، رسأالة ماجسأتير، غيأر منشأورة، 
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كميأأأأأأأأأة التربيأأأأأأأأأة الرياضأأأأأأأأأية لمبنأأأأأأأأأين باإلسأأأأأأأأأكندرية، جامعأأأأأأأأأة 
 م.2221اإلسكندرية، 

"، الجأأأأزء "نظريأأأأات التأأأأدريب الرياضأأأأي :م(1996) السدددديد عبددددد المقصددددود -8
 األول، دار بورسعيد لمطباعة، اإلسكندرية.

الجأأأأأودو دليمأأأأأك الحتأأأأأراف فأأأأأن الجأأأأأودو، دار  :م(6224) الكسدددددى بوتشدددددر -9
 .2ط الفاروق )قسم الترجمة(،

"برنأامج  تأدريبى لتحسأين كفأاءة الجيأاز  م(:6225أيمن مسمم سميمان ) -12
لة ، رساوتأثيره عمى ميارة البرم لالعبى المصارعة"الدىميزى 

ماجسأأأتير غيأأأر منشأأأورة، كميأأأة التربيأأأة الرياضأأأية،  جامعأأأة، 
 أسيوط.

ثير برنأامج تأدريبي باسأتخدام تأدريبات أتأ :م(6229سميمان ) مسمم يمنأ -11
التأوازن والقأأوة المميأزة بالسأأرعة عمأى كفأأاءة الجيأاز الأأدىميزي 
 وفاعميأأأأة أداء ميأأأأارة الوسأأأأط العكسأأأأية لالعبأأأأى المصأأأأارعة،

 ورة، كمية التربية الرياضية، أسيوط.رسالة دكتوراه غير منش
أسأأأأس ونظريأأأأات التأأأأدريب  م(:1995) بسطويسددددي أحمددددد بسطويسددددى -16

 .القاىرة ، دار الفكر العربي،الرياضي
تأأأأثير تنميأأأة الكفأأأاءة الوظيفيأأأة لمجيأأأأاز " م(:6222)خالدددد دمحم الصدددادق  -13

التأأأأأوازن الأأأأأديناميكي فأأأأأي بعأأأأأض األنشأأأأأطة  الأأأأأدىميزي عمأأأأأى
ماجسأأأأأتير، غيأأأأأر منشأأأأأورة كميأأأأأة التربيأأأأأة ، رسأأأأأالة "الرياضأأأأأية
 جامعة الزقازيق. الرياضية،

تأأأأثير برنأأأامج تنميأأأة التكيأأأف الأأأوظيفى : م(6226) سدددمر نبيدددل سدددباعى -14
لمجيأأأأاز الأأأأدىميزى عمأأأأأى التأأأأوازن الأأأأديناميكي ومسأأأأأتوى أداء 
بعأأأأأض ميأأأأأارات رياضأأأأأة الجأأأأأودو، رسأأأأأالة ماجسأأأأأتير غيأأأأأر 

 الزقازيق. منشورة، كمية التربية الرياضية بنات، جامعة
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"برنامج تدريبي مقترح لتنمية بعض القدرات عبد الحق سيد عبد الباسط:  -15
البدنية الخاصة وعالقتو بالمستوى الرقمي لسباحي الفراشأة"، 
رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية الرياضية، جامعة 

 .م9221،أسيوط
الرياضأية، دار موسأوعة التمرينأات م(: 1995)عبد المنعم سدميمان بدرهم -16

 لمنشر والتوزيع، القاىرة.، الفكر العرب
"فاعميأأة التأأدريب المركأأب عمأأى التعبيأأر  م(:6228عمددرو صددابر حمددزة ) -17

الجينأأأأي وبعأأأأض  المتغيأأأأرات البدنيأأأأة ومسأأأأتوى أداء ميأأأأارتي 
الطعن واليجمة الطائرة لدى ناشئ المبارزة"، رسأالة دكتأوراه، 

 ة الزقازيق.كمية التربية الرياضية لمبنين، جامع
"تقنيأأأأات فأأأأن الجأأأأودو"، مركأأأأز الكتأأأأاب لمنشأأأأر، فددددايزة أحمددددد دمحم خضددددر:  -18

 م.9222القاىرة، 
األداء الحركأأي،  ختبأأاراتا: رضددوان الدددين نصددر دمحم عددالوي، حسددن دمحم -19

 م.2223، دار الفكر العربي، القاىرة، 3ط
جأأزء األول، التقأأويم والقيأأاس فأأى التربيأأة البدنيأأة، ال صددبحى حسددانين:دمحم  -62

 م.9223، دار الفكر العربي، القاىرة، 1ط
 ،2"فنأون الجأودو"، دار الكتأب والوثأائق القوميأة، ط نفين حسين محمود: -61

 م.9228
يحيددى الصدداوى محمددود، دمحم حامددد شددداد، ياسددر يوسددف عبددد الددرؤوف:  -66

، جامعأأة حمأأوان، تربيأأة 9أساسأأيات التأأدريب فأأى الجأأودو، ج
 م.9228رياضية اليرم، 

ىثانوًا:ىالمراجعىاألجنبوة:
22- David H.Perrin ATC (2000): Isokinetic Assessment, 

study on Isokinetic exercise and assessment, 
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university of Oregon paper from internet, 

www.onlionesports.com. 

23- Wang J. N.N (2001): "Physiology evaluation of 

vestibular training load space Med Med", 

Eng. 

24- Wang J.N.N (2000): "Effects of some physical training 

on vestibular function space Med Med", Eng. 

ى)اإلنترنت(:ىالدولوةىمواقعىذبكةىالمعلوماتىثالثًا:
1- http://www.google.com.eg/search?q 

2- http://www.startimes.com/f.aspx?t 
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