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تأثير تدريبات التوازن الديناميكى عمي الكفاءة الوظيفية لمجياز الدىميزى 
قذف  العبيلدي وبعض القدرات البدنية الخاصة والمستوي الرقمي 

 القرص
 د/ ليلي جمال مكني يودف*

  اا  اإلنجااس  د جااس  أعلاا  وتحقياا  األ قااس  لتحطاا   المسااتم  التنااس   نإ
 خاااس  اشااا   قاااال القاا   مسااساق و  عاااس  اشااا   الميااادان والمراامس  مسااساقس 

 للتعا ل علا  المهتمين جم ع أاهسن تشغ  مس ال  الت  لموروعس ا أحد  ش  
 االنجااس  امسااتو   لال تقااس  عليهااس والت  ياا  بهااس االهتمااس  يجاا  التاا  العواماا  أهاا 

 .دائمس   األ ر 
وتعاااد مساااساقس  ال مااا  مااان رااامن مساااساقس  الميااادان التااا  تاااتحط   يهاااس 

وساا  ع و قااس  للتقااد  العلماا  الهسئاا   اا  جم ااع منااسه  الح ااس   األ قااس  اشاا   ماااه 
والتطااو  العلماا ط و طلاا  عليهااس مسااساقس  القااو  الممياا   اسلساا ع  لمااس تتطلااا  تلاا  
المساااساقس  مااان تاااوا   عنسةااا  الل سقااا  البدن ااا  عسمااا  وعنةااا   القاااو  الع مااا  

س  وساا ع  الح  اا  بوجاا  خااس ط وتاا تاة  يهااس ح  اا  الجساا  وقد تاا  علاا  اإلنجاا
الح    ااسألدا  التا  ت ما  أو تاد ع أو تقاال لتةااا المساس   التا  تنطلا  إليهاس 

  (11:  47هااااااااو الااااااااا   عباااااااا  عاااااااان قااااااااد   ال اااااااا د علاااااااا  اإلنجااااااااس  الح  اااااااا . 
 11 :219  )18 :189) 

 ( إل  أن اإلعداد البدن   عتب  اسلنسا  1997  بسطويسي أحمدو شي  
مسااس   ال ماا  عسماا  حياا   لمتسااسب  قااال القاا   أهاا  م ااون  عااس  ومااؤ   علاا 

تم اا  القااد ا  البدن اا  الخسةاا  دو ا  إيجسب ااس   اا  الاا  المسااتو ط و ت اا   ااال  ماان 
 ( علا  4111عبد ال حمن  اها     (ط1992    د و شط عسد  عبد الحس ظ  

أن لتحقياا  نتااسئل عسل اا  يجاا  أن يبااا  الالعاا  جهاادا  عةااب س  وعقل ااس   بياا ا ط وال 
الجيااد  للساا ع  والقااو ط واااسلن   للتعن اا  المعقااد يتطلاا   م اان بالاا  باادون التنم اا  

                                                           
 جسمع  أسيوط. - ل   الت ب   ال  سر   -أستسا مسسعد اقس  التد    ال  سر  وعلو  الح    *
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األم  من الالع  د جا  عسل ا  مان تنساي  الح  اس  التا  يجا  أن   ه هاس  ا  
شااا وط محدود ااا  م اااسن ال مااا ط والسااا ع  العسل ااا  لح  ستااا ط ودوا  تميااا  ةااا ستهس 
م سن اا  اسااتخدا  الةاا س  ال  د اا   واتجسهستهااس وتوج اا  الجهااود بدقاا   اا  األدا ط وات

: 11الخسةاا  اسال تاااسط مااع إتقااسن التعن اا  لهااس أهم اا   بياا    اا  إنجااس  األدا .  
214  )17  :47 )44 :11)  

و عتبااا  م اااون التاااوا ن أحاااد م وناااس  األدا  الح  ااا  الهسمااا  والرااا و    
لألنشط  والح  س  ال  سر   الت  تر  مجموع  من اإلت انس ط ومن     سألدا  

س  اسن اسا طس  اليات  دون تاوا   مساتو  معاين لنماو الةح ا والدقي  للح    مهما
و تطل  التوا ن القد   عل  اإلحسس  اسلم سن واألاعسد  أجه   التوا ن لد  ال  دط

ساااوا   اااسن الااا  اسساااتخدا  الاةااا  أو بدونااا ط  ماااس أن نماااو التاااوا ن يتااا ا لل ااا د 
والتاا   ال  سراا   الم  ااا  ا إم سن اا  ساا ع  إتقااسن النااواح  ال ن اا  المعقااد  للمهااس  

 م اان أدائهااس علاا  أعلاا  مسااتو ط  مااس أناا  ال م اان لل اا د تحقياا  النجااس   اا  أ  
   سراااااااااااااااااااااااااااااااااا  دون نمااااااااااااااااااااااااااااااااااو النسح اااااااااااااااااااااااااااااااااا  الو    اااااااااااااااااااااااااااااااااا  للتااااااااااااااااااااااااااااااااااوا ن.

 2 :24-11 ) 
ط هاااين Jensen  ( نقاااال  عااان  جينساااين4111   خالدددد الصددداد و شاااي   

Hin   إلاا  أن التااوا ن الاادينسم    هااس  وراا و   وخسةاا  لألنشااط  التاا  تتطلاا
   حيا  راي  ماع تغيا  م اسج    ا  الح  اس  التا    قاد  يهاس الالعا   الح   
 ( 11:  12.   توا ن

والتاااوا ن الااادينسم    قاااد   بدن ااا  هسمااا  تااا تاة اساااالم  الجهاااس  الااادهلي   
Vestibular System   اااااسألان الداخل اااا  حياااا  أناااا   عتباااا  عرااااو التااااوا ن

لاا  التااوا ن وأ اا   علاا  الحق قاا  لمااس لاا  ماان الاادو  الهااس  والعبياا   اا  المحس  اا  ع
 ( 14:  12الجهس  الح    اة   عسم . 

 ( أن الجهاس  الادهلي   4119   بياء الدين إبراىيم سدممةحي  يا    
الط    عرو  قاع  ا  األان الداخل ا  وهاو مسائو  عان المحس  ا  علا  اإلتا ان 
العااس ط  مااس أناا   حتااو  علاا  مسااتقاال  حسسساا  أل  تغياا ا   اا  ح  اا  الاا أ ط 
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( لتخباا   CNSت ساا  بهااس نارااس  عةااب   إلاا  الجهااس  العةااب  الم  اا   حيا  
بهاا التغي  لال  يتح   الجهس  الدهلي   الط       ح    الجس  خال  النشسط 
الباااادن  للمحس  اااا  علاااا  اإلتاااا انط وماااان هنااااس  اااا ن أ  خلاااا   اااا  و   اااا  الجهااااس  

وراااع   ااا  و   ااا    سرااا   تتطلااا  أن   اااون الااادهلي   سااا ع ق  األدا  الااادقي  أل
 (118ط 117: 14. ال أ  دائمس     ورع  سما لل  سر  اأدا  دقي 

و عماااا  تااااد    وتنم اااا  التااااوا ن علاااا  إحاااادا  تعياااا  و   اااا  للمحلااااال  
الدهلي  ااا  وخ اااث التاااأ ي ا  السااالب   التااا  ت  اااد مااان ةاااعوا  التوا ااا  الح  ااا ط 

د  و قةااد هنااس  دود األ عااس  التاا  ت هاا  أ نااس  ح  ااس  اللاا  والاادو ان والتاا  تااؤ 
 ( 411: 41 إل  ورع خسطئ لل أ  ممس ينتل عن  إخال  اسلتوا   العل .

وتعتباا  الح  اا  التاا   قااو  بهااس اإلنسااسن ماان مشاا  وجاا   وو اا  تتوقاا  
عل  مد  س ط   ال  د عل  أجه ت  العةب   والعرل   امس  حقا  اا  المحس  ا  

للاتح    ا   عل  ورع الجس  دون أن   قد إت ان ط  اسإلت ان  عاد العسما  ال ئ سا 
إتجسهاااس  ال ااا د ساااوا   اااسن الااا   ااا  الح  اااس  العسد ااا  التااا   قاااو  بهاااس ال ااا د أو 
الح  ااااس  ال  سراااا  ط  اااااسإلت ان  م اااا  قسعاااااد  إ تعااااس  أسسسااااا   للةاااا س  البدن ااااا  

 ( 177: 42األخ  .  
 ( أن آل اس  1997  أبو العم عبد الفتاح، دمحم صدبحي حسدانينو اا   

مااس  عنااد أدا  ال اا د ال  سراا  لجم ااع أنااوا  األنشااط  اإلتاا ان الحساا   تلعاا  دو ا  هس
ال  سراا  ط وتتوقاا    ااس   األدا  ال ناا  للمهااس ا  الح   اا  المختل اا  علاا    ااس   
ها  اآلل س  الحس   وخسة  عند أدا  الح  س     الهوا  أو الح  اس  التوا ق ا  

                                                        (118:  1 أو الدو انس .
 ( أن الاادو  الهااس  الااا  تقااو  ااا  آل ااس  1992  دمحم لطفددى طددوو رااي  

الجساااد  ( يبااادو واراااحس   ااا  ال  سراااس   –الاةااا    –اإلتااا ان الحسااا    الدهلي  ااا 
الت          أدائهس الح  س  الدو ان   والم جح   والتغيي   ا  اإلتجسهاس  حتا  

لتوج ا  لوراع الجسا ط  اال  إعطااس  تساسعد آل اس  اإلتا ان الحسا   علا  تحقيا  ا
معلوماااس  للجهاااس  العةاااب  الم  ااا   عااان السااا ع  الت ايد ااا  والتنسقةااا   والميااا  
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الااا او  واإلنحااا ال الااا او  واإلنحااا ال للجسااا ط  ماااس يتوقااا  علااا    س تهاااس ماااد  
 ( 4:  48إحسس  ال  د اسإلت ان.  

 م ان أن وت   الاسح   أن التوا ن أحد الةا س  البدن ا  األسسسا   التا  ال
يؤد  الالع  أ  ح      سر   اةو   سل م  إاا ل  ت تاة خاال  أدائهاس اةا   
التااوا نط وتاا تاة دقاا  األدا  المهااس   اقااد   الالعاا  علاا  التااوا ن خااال  الم حلاا  
اإلعداد ااا  ألدا  المهااااس  ط  ااا اا  قااااد الالعااا  قد تاااا  علااا  التااااوا ن خاااال  م حلاااا  

 لمهس   أ نس  الم حل  األسسس  . اإلعداد أد  ال  إل  عد  دق  األدا  ا
وممس سب  تستط ع الاسح   أن تاد   الادو  الاا  تلعاا  المحلاال  الحسا   والتا  
منهااس المحلاا  الاادهلي    اا  اإلحت ااسس بورااع الجساا  وح ااظ إت اناا   اا  مسااساقس  
الميااادان والمرااامس ط واةااا   خسةااا   ااا  مساااساقس  الميااادان وماااس تترااامن  مااان 

ساقس  الت  تعتمد    األدا  الح  ا  علا  الادو انس  مسساقس  ال م  عسم  والمس
طسحا  المط قا ط ود اع الجلا  اط  قا   اة   خسة  م   مسساق  قاال القا  ط وات
الادو انط وتعتباا  م حلا  الاادو ان  ا  مسااساق   قاال القاا   مان أةااع  الم احاا  
ال ن ااا  التااا  تترااامنهس المساااساق  مااان نسح ااا  ح اااظ تاااوا ن الالعااا  أ ناااس  الااادو ان 

عتسس  س ع  ت ايد   وةاوال  إلا  وراع منسسا  للقاال ياتم ن الالعا  اغ ث إ
ماان خاللاا  نقاا  محةاال  القااو   ااسمال  إلاا  القاا  ط  اا  تباادأ عمل اا  المتساعاا  اعااد 
خااا وأل األدا ط حيااا   حتاااسأل الالعااا  إلااا  ح اااظ توا نااا  نتيجااا  قاااو  الاااد ع وسااا ع  

ل   ا ن م حلا  الدو ان حت  اليتعد  دائ   ال م  وتةاا المحسولا   سشال ط واسلتاس
الاادو ان تتطلاا  تااد    ل تاا ا  طو لاا  إلتقااسن أدائهااس اةااو   ةااح ح  حياا  أنهااس 

  .تحتسأل إل  قد   عسل   من التح   واإلت ان
و ه   مش ل  الاحا  مان خاال  ق اس  الاسح ا  اسلمتساعا  واإلشا ال علا  
تاااد    العبااا  منتخااا  جسمعااا  أسااايوط لمساااساق  قاااال القااا  ط حيااا  الح ااا  

  تاااد    مساااساق  قاااال القااا   إخ اااسي اعاااث الالعباااين  ااا  ح اااظ الاسح ااا  أ ناااس
إتاااا انه  أ نااااس  واعااااد م حلاااا  الاااادو انط  مااااس أن م  سن   اااا  الح  اااا  أ نااااس  الاااادو ان 
للوةاااو  إلااا  م حلااا  الاااد ع  سنااا  راااع    لاااد  الااااعث اآلخااا ط مماااس أد  إلااا  

 إنخ سث وتدن  المستو  ال قم  لالعب  مسساق  قال الق  .
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اااا  الاسح اااا  مااان قااا ا ا  ن   اااا  ومساااا م جعاااا  ومااان خاااال  مااااس قسمااا  
( تبااين 41  (42  (44  (17  (12  (11  (11  للد اسااس  واألاحااس  العلم اا 

جهاس   اسساتخدا  التاوا ن الادينسم    للاسح   ند   الد اساس  التا  تنسولا  تاد  اس 
الع ااااس   الو    اااا  لتحسااااين  ط(balance bosu ball  نةاااا  العاااا   الهوائ اااا 

والمسااااتو  ال قماااا  لالعباااا  قااااال  الخسةاااا  القااااد ا  البدن اااا    و للجهااااس  الاااادهلي
القااا  ط  ماااس تباااين قلااا  األاحاااس  والد اساااس  المساااتخدم   ااا  هااااا المجاااس  علااا  

القاد ا  البدن ا  الع اس   الو    ا  للجهاس  الادهلي   و ال غ  من أهميت     تحسين 
ل والمسااااتو  ال قماااا  لمختلاااا  األنشااااط  ال  سراااا   اةاااا   عسماااا  ولمسااااساق  قااااا

 (8  (1  (2  (4القاا   اةاا   خسةاا ط وهاااا مااس أعدتاا  العديااد ماان الد اسااس   
( األماا  الااا  د ااع الاسح اا  إلاا  إجاا ا  هااا  الد اساا  41  (19  (12  (14  (9 

جهاس  نةا   اسساتخدا  تاد  اس  التاوا ن الادينسم   استخدا  للتع ل عل  تأ ي  
و    ا  للجهاس  الادهلي   عل  الع اس   ال (balance bosu ball  الع   الهوائ  

 .واعث القد ا  البدن   الخسة  والمستو  ال قم  لد  العب  قال الق  
 ىدف البحث:

 يهدل الاح  إل  استخدا  تد  اس  التوا ن الدينسم    ود اس  تأ ي هس عل :                            
 .قال الق  العب   الع س   الو      للجهس  الدهلي   لد  -1
 . قال الق  العب   اعث القد ا  البدن   الخسة  لد  -4
 .قال الق  العب   المستو  ال قم  لد  -4

 فروض البحث: 
   اتوجد   وي اا  داللا  إحةاسئ   باين متوساطس  د جاس  الق سسا س  القبل -1

الع ااس   الو    اا  للجهااس  الاادهلي   لااد  عيناا  الاحاا  مسااتو     اا   ااوالاعد
  . لاعدلةسلا متوسطس  الق سسس  ا

   اتوجد   وي اا  داللا  إحةاسئ   باين متوساطس  د جاس  الق سسا س  القبل -4
   ااا  اعاااث القاااد ا  البدن ااا  الخسةااا  لاااد  عينااا  الاحااا  لةاااسلا  اااوالاعد

  . متوسطس  الق سسس  الاعد
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   اتوجد   وي اا  داللا  إحةاسئ   باين متوساطس  د جاس  الق سسا س  القبل -4
  الاح  لةسلا متوسطس  الق سسس       المستو  ال قم  لد  عين والاعد
  . الاعد

 بعض المصطمحات الواردة فى البحث:
 الكفاءة الوظيفية: -

هاا  قااد   الجهااس  الاادهلي   علاا  أدا  عماا  أعباا  ماان المعتااسد اأقاا  جهااد ولمااد  
 (411: 44أطو  مع القد   عل  االستش س  اس ع  اعد توق  العم .  

 Vestibular System الجياز الدىميزى: -
هو أحد األجه   الحيو      الجس  وأحد م ونس  األان الداخل  ط و  ون 
مااان الااا ال  قناااوا  النةااا  دائ  ااا  والااادهلي  الاااا  تعاااون مااان الشاااو   والعااا  ط 

: 44  و عتب  المسائو  األسسسا  عان ح اظ تاوا ن الجسا  أ ناس  ال ااس  والح  ا .
211) 
 Dynamic Balanceالتوازن الديناميكي:  -

  علاااااااا  اإلحت ااااااااسس بتااااااااوا ن الجساااااااا  أ نااااااااس  أدا  الح  ااااااااس .هااااااااو القااااااااد   
 42 :111) 

 إجراءات البحث:
 منيج البحث :

اساااتخدم  الاسح ااا  المااانهل التج  بااا  علااا  مجموعااا  تج  ب ااا  واحاااد  اسساااتخدا  
 الق سسين القبل  والاعد  وال  لمنسسبت  وطب ع  الاح .

 مجتمع البحث :
قاال أسايوط لمساساق   جسمعا  العبا  منتخا  علا  الاح  مجتمع اشتم 

( 12 علااا   الاحااا  مجتماااع بلااا  وقاااد ط 4119/4141للعاااس  الجاااسمع   القااا  
  الع .
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 عينة البحث:
 جسمعااا  العبااا  منتخااا تااا  اخت اااس  عينااا  الاحااا  اسلط  قااا  العمد ااا  مااان 

 عيناااا   العبااااين (11واشااااتمل  العيناااا  علاااا    ط قااااال القاااا  أساااايوط لمسااااساق  
 . عين  استطالع   العبين( 2أسسس  ط  

 أدوات جمع البيانات :
  األجيزة واألدوات المستخدمة: -1
 .جهس   ستسميت  لق س  الطو  -  .مي ان طب  معسي  لق س  الو ن  -
 .ش  ة ق س  -  .سسع  إ قسل لق س  ال من -
 أق ا .  - .(  ج 4ط4ط1  ا  طب   اأو ان مختل     -
 .( س 111 –21حواج  تد    اس ت سعس  مختل   من   -
 .( س 11 –41  و   اس ت سعس  مختل   من  ينسدة -
  .( س 11 –12أقمس  اس ت سعس  مختل   من   -
  .مقسعد سو د   ألدا  تم  نس  التوا ن  -     .ة س   -
  .م ات  طب   ألدا  الدح جس  األ ر   -
حاااااااااااس  و اااااااااا  ألدا  تم  نااااااااااس  الو اااااااااا   -  .أطواي ألدا  تم  نس  ال شسق  -

 لع   الهوائ  . نة  ا -    .اسلحب 

 الع   السو س   .  -

 االستمارات: -2
 استمس   جمع الب سنس  الخسة  اسلمتغي ا  األسسس   والقد ا  البدن   الخسةا  -

والمساتو  ال قما  أل ا اد العينا   واختاس  ق س  الع س   الو      للجهاس  الادهلي   
 .(9ط 8م      قيد الاح 

سةاا  اسلتجااسن  والاا  إليجااسد معسماا  قسماا  الاسح اا  باا ج ا  الق سسااس  الخ
االلتااوا  أل اا اد عيناا  الاحاا  األسسساا   قباا  بااد  الب نااسمل التااد  ب  المقتاا   والاا  
للدالل  علا  تجاسن  أ ا اد العينا  لرامسن االعتدال ا   ا  متغيا ا  الاحا ط والتا  
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قاد تااؤ   علا  نتااسئل الاحا  والمتغياا ا  التا  قسماا  الاسح ا  ب يجااسد التجاسن  بهااس 
 ت :ه   سال

 العم  التد  ب . -الو ن -الطو  -السن -1
  .القد ا  البدن   الخسة  -4
 .إختاس  ق س  الع س   الو      للجهس  الدهلي    -4
 (.1و سن  معسمال  االلتوا   مس يورحهس جدو   المستو  ال قم ط  -2

 (1جدول )
لبحث في المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء ألفراد عينة ا

والمستوي الرقمي  والكفاءة الوظيفية المتغيرات األساسية والقدرات البدنية
 (11)ن=

وحدة  المتغيرات م
 القياس

المتودط 
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االلتواء

معامل 
 التفلطح

 1.28- 1.47 1.2 19.1 سن  السن 1
 1.11 1.48 2.2 179.2 س  الطو  4
 1.42- 1.12 2.17 81.4  ج  الو ن  4
 1.11- 1.48- 1.14 4.12 سن  العم  التد  ب  2
 1.22 1.11 1.72 1.78  سن   القو  الممي   اسلس ع  2
 1.19- 1.27 12.18 492.2 س  القو  الع م  2
 1.79- 1.18- 4.22 41.1  سن   الس ع  الح     1
 4.44 1.79- 1.11 1.74 تع ا  التوا   7
 1.11- 1.19 1.11 1.14  سن   الم ون  8
 1.29 1.1 1.8 11.47 د ج  ال شسق  9
 1.48- 1.4 4.27 22.2 س  التحم  العرل  11
 1.21 1.21 1.11 2.18 س  ال سب  التوا ن  11
 1.87 1.14- 4.17 11.8 س  الدينسم    التوا ن  14

14 

   
و  

  ال
 س 

الع
 

اإلنح ال جه  
 1.44- 1.44- 1.12 11.92 س  ال مين  أ(

اإلنح ال جه  
 ال سس   أ(

 1.14 1.9- 1.77 14.2 س 
اإلنح ال جه  
 ال مين   (

 1.12- 1.78- 1.8 14.14 س 
اإلنح ال جه  
 ال سس    (

 1.22- 1.48 1.92 12.74 س 
 1.9 1.98- 1.87 42.21 مت  المستو  ال قم  12
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: 1.79-( أن معسماااا  االلتااااوا  يتاااا او  مااااس بااااين  1يترااااا ماااان جاااادو   
 ( وت اوحااااا  قااااا   معسمااااا  الااااات لطا ماااااس باااااين 4+( أ  ينحةااااا  ماااااس باااااين  1.48

 ل س .ا( ممس يد  عل  أن العين  تتو   تو  عس  اعتد4.44: 1.28- 
اسددتمارة اسددتطمع رأي الخبددراء لتحديددد القدددرات البدنيددة الخاصددة لمسددابقة  -

     قذف القرص:
  والاااا  لتحديااااد قسماااا  الاسح اااا  بتةاااام   اسااااتمس   اسااااتطال   أ  الخباااا ا        

(  ااا  قسمااا  اع راااهس 4القاااد ا  البدن ااا  الخسةااا  امساااساق  قاااال القااا   م  ااا   
 ( وت  اخت س  القد ا  الت  حةل  عل  أعل  نسا .1عل  الخب ا  م     

 (2جدول )
الخبراء في القدرات البدنية الخاصة بمسابقة قذف  آلراءالنسب المئوية 

 (11القرص )ن=
 الترتيب المئوية الندبة القدرات البدنية م
 1 %111 القو  الممي   اسلس ع  1
 4 %91 القو  الع م  4
 4 %91 الس ع  الح     4
 2 %91 التوا   2
 التوا ن  2

 
 الدينسم    2 %82 ال سب 

 1 %81 الم ون  1
 7 %72 التحم  العرل  7
 8 %72 ال شسق  8

% 72  مااس بااين  ( أن نسااا  موا قاا  الخباا ا  ت اوحاا4يترااا ماان جاادو   
%(  اااأع   مااان موا قااا  الخبااا ا  72%( وقاااد ا ترااا  الاسح ااا  بنساااا   111إلااا  

 لقبو  القد ا  البدن  .
اسددتمارة اسددتطمع رأي الخبددراء حددول األىميددة النسددبية لمختبددارات البدنيددة   -

قسماااا  الاسح اااا  احةاااا  المناسددددبة لمقدددددرات البدنيددددة لمسددددابقة قددددذف القددددرص 
 (4قاال القا   م  ا    العب د ا  البدن   الخسة  ااالختاس ا  الت  تق   الق
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( لتحديااد االختاااس ا  المنسسااا  لق ااس  1 اا  قسماا  اع رااهس علاا  الخباا ا  م  اا   
    عنة  وت  اخت س  االختاس ا  الت  حةل  عل  أعل  نسا  لع  عنة .

 (3جدول )
الخبراء في االختبارات التي تقيس القدرات البدنية  آلراءالنسب المئوية 

 (11بمسابقة قذف القرص )ن= الخاصة
وحدة  ادم االختبار القدرات البدنية م

 القياس
الندبة 
 المئوية

 %91 مت  (  ج  اسلا اعين4د ع     طب    اختاس   القو  الممي   اسلس ع  1
 %82  ج  اختاس  قو  عرال  ال جلين القو  الع م  4
 %81 تع ا   (12اختاس  الج      الم سن   الس ع  الح     4
 %92  سن   الدوائ  ال قم  اختاس   التوا   2
 %91 س  اختاس   ن  الجا  لألمس  من ورع الجلو  الطو   الم ون  2
 %82  سن   اختاس  الج   الم و    ال شسق  1
 %72 تع ا   قود الاختاس  الجلو  من  التحم  العرل  7
 %92  سن     عل  العس ر اختاس  الوقول اسلقد  طول  ال سب  التوا ن  8

 %92 د ج  اختاس  اس  المعد  للتوا ن الدينسم    الدينسم   
% 82( أن نسااا  موا قاا  الخباا ا  ت اوحاا  مااس بااين  4يترااا ماان جاادو   

%(  اااأع   مااان موا قااا  الخبااا ا  72%( وقاااد ا ترااا  الاسح ااا  بنساااا   111إلااا  
 لقبو  االختاس ا  البدن  .
 والقياسات المستخدمة:  تبارات البدنيةالمعاممت العممية لمخ

واختااس   قسم  الاسح   اسلتحق  من المعسمال  العلم   لالختاس ا  البدن   
 وال  من خال : الع س   الو      للجهس  الدهلي   

 الصد  )صد  التمايز( :
واختاااس  الع اااس    لحسااس  ةاادي االختااااس ا  التاا  تقااا   القااد ا  البدن ااا 

الاسح   ةدي التمسي   قسم  بتطبي  االختااس ا  علا  عينا  استخدم   الو     
مااان طاااال   (2مااان المجتماااع األةااال   مجموعااا  مميااا   و  العباااين( 2قوامهاااس  

جسمعااا  أسااايوط  مجموعااا  غيااا  مميااا   –  ل ااا  الت ب ااا  ال  سرااا   -ال  قااا  ال سن ااا 
  وتااا  إيجاااسد ق مااا    ( لحساااس  14/9/4119ط  14/9/4119والااا   ااا  ياااو  

 .( يورا ال 2ي بينهمسط وجدو   دالل  ال  و 
 



 
 

 

                                                                                                                   4782    

  العلمى الدولى  لكلية التربية الرياضية/جامعة أديوط  الرياضة قوة وطن وردالة دلالم مؤتمرال

 (4جدول )
 -البدنية)ختبارات مالمتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى وقيمة )ت( ل

 (5والمستوي الرقمي )معامل صد  التمايز( )ن= الكفاءة الوظيفية( 

 المتغيرات
فرق  المجموع الغير مميزة المجموعة المميزة

 المتودطين
قيمة 

المتودط  ت
 الحدابي

نحراف اال
 المعياري

المتودط 
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري

د ع  ا   طب ا  اختاس  
 (  ج  اسلا اعين4 

 2.14 1.41 1.24 7.24 1.21 1.44 مت 
اختااااااااااااااااااس  قاااااااااااااااااو  
 2.12 22 12.44 481.8 14.14 424.8  ج  عرال  ال جلين

اختاااس  الجاا    اا  
 4.82 1 1.17 41.2 4.12 12.2 تع ا   (12الم سن  

 4.44 1.82 1.8 2.97 1.9 7.84  سن     ال قم  الدوائ
اختاس   نا  الجاا  
لألماااس  مااان وراااع 

 الجلو  الطو  
 4.91 1.41 1.71 2.94 1.24 2.71 س 

 2.2 1.27 1.42 11.92 1.2 14.21  سن   اختاس  الج   الم و   
اختاااااس  الجلااااو  ماااان 

  قود الق  ةس 
 2.89 9.4 4.74 22 4.19 42.8 تع ا 

لوقول اسلقاد  اختاس  ا
 طول   عل  العس ر 

 4.79 1.12 1.17 2.21 1.28 2.21  سن  
اختااااس  ااااس  المعاااد  

 للتوا ن الدينسم   
 4.92 9.17 2.44 12.82 2.22 21.78 د ج 

   
و  

  ال
 س 

الع
 

اإلنح ال 
جهاااااااااااااااااااا  
ال ماااااااااااااين 

  أ(

 4.87 1.12 1.92 11.22 1.82 14.19 س 

اإلنحاااااا ال 
جهاااااااااااااااااااااااااااا  
 ال سس   أ(

 س 
 12.12 1.47 14.78 1.22 1.41 2.41 

اإلنح ال جه  

 ال مين   (

 س 
 12.72 1.28 14.89 1.97 1.81 4.8 

اإلنح ال جه   

 ال سس    (
 4.12 1.12 1.14 12.21 1.11 11.11 س 

 4.771= 1.12ق م    الجدول   عند مستو  
( وجااود  اا وي اا  داللاا  إحةااسئ   بااين المجمااوعتين 2يترااا ماان جاادو        
   والغي  ممي   لةسلا المجموع  المميا   مماس ياد  علا  ةادي االختااس ا  الممي

وقاااااد تهس علااااا  التمييااااا  باااااين المجماااااوعتين واختااااااس  الع اااااس   الو    ااااا   البدن ااااا  
 المختل تين.
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 الثبدات :
للتأعد من  اس  اختاس ا  القاد ا  البدن ا  قسما  الاسح ا  اسساتخدا  ط  قا   

(  قسماا  ب يجااسد د جااس  عيناا  Test-Retest تطبياا  االختاااس  واتعااسد  تطب قاا  
من مجتمع الاح  حي  تعتب  هاا  الاد جس  التطبيا  األو   العبين( 2  قوامهس

   ااا  تااا  تطبيااا  هاااا  االختااااس ا  للمااا   12/9/4119والااا   ااا  ال تااا   ال من ااا  
   4119/ 44/9ال سن ااا  علااا  ن ااا  العينااا  المتجسنسااا  والااا   ااا  ال تااا   ال من ااا  

( يورااا  اااس  2  بااين التطبيا  األو  والتطبياا  ال ااسن ط وجادو   ( أ ااس7ا اس ي  
 االختاس ا  المختس  .

 (5جدول رقم )
 -البدنية) ختباراتمالمتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى ومعامل االرتباط ل

 (5والمستوي الرقمي )معامل الثبات( )ن =  الكفاءة الوظيفية( -التوازن 

 المتغيرات
 طبيق الثانيالت ولالتطبيق األ

المتودط  قيمة ر
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري

المتودط 
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري

(  جاااا  4د ااااع  اااا   طب اااا   اختاااااس  
 1.84 1.21 7.2 1.24 7.24 مت  اسلا اعين

 1.99 12.81 487.4 12.44 481.8  ج  اختاس  قو  عرال  ال جلين
 1.82 4.12 41 1.17 41.2 تع ا   (12اختاس  الج      الم سن  

 1.94 1.84 2.91 1.8 2.97  سن   الدوائ  ال قم  
اختااااس   نااا  الجاااا  لألماااس  مااان وراااع 

 1.92 1.89 2.94 1.71 2.94 س  الجلو  الطو  
 1.82 1.47 11.44 1.42 11.92  سن   اختاس  الج   الم و   
 1.82 4.88 22.1 4.74 22 تع ا  اختاس  الجلو  من  قود الق  ةس 

 1.87 1.72 2.42 1.17 2.21  سن   اختاس  الوقول اسلقد  طول   عل  العس ر 
 1.99 2.84 12.8 2.44 12.82 د ج  اختاس  اس  المعد  للتوا ن الدينسم   

الع ااااااااااس   
 الو     

 1.92 1.19 11.17 1.92 11.22 س  اإلنح ال جه  ال مين  أ(
 1.98 1.94 14.11 1.22 14.788 س  اإلنح ال جه  ال سس   أ(

 1.89 1.12 14.44 1.97 14.89 س  اإلنح ال جه  ال مين   (
 1.97 1.12 12.21 1.14 12.21 س  اإلنح ال جه  ال سس    (

 11811= 1.12ق م    ( الجدول   عند مستو  
( أن معااااااسمال  اال تاااااااسط بااااااين التطبياااااا  األو  2يترااااااا ماااااان جاااااادو    

( ممااس 1.99:  1.84  قااد ت اوحاا  مااس بااين  والتطبياا  ال ااسن  لالختاااس ا  البدن اا
 يد  عل  أن االختاس ا  البدن   المختس   اا  معسمال   اس  عسل  .
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 البرنامج التدريبى المقترح: -3
تااا  االساااتعسن  اسلعدياااد مااان الم اجاااع المتخةةااا  والد اساااس  الساااساق   ااا        

 ااااااااس ا واالخت( 41  (47  (44  (17  (12  (11  (11مساااااااساقس  الميااااااادان  
مااااان حيااااا   ماااااد   (1مرفددددد  ) والمقاااااسي   لتحدياااااد عنسةااااا  الب ناااااسمل التاااااد  ب 

دو   الحم (  - من الوحد  التد  ب   -عدد وحدا  التد    األسبوع   -الب نسمل
خت اس  عنسةا  الب ناسمل وجادو  (ط ال1وت  ع رهس عل  الساسد  الخبا ا  م  ا   

 ( يورا أ ا  السسد  الخب ا . 1 
 (6) جدول

سادة الخبراء في تحديد محاور البرنامج التدريبي المقترح والنسبة أراء ال
 (11 ن = المئوية لكل محور 

مجموع أراء  المحــاور م
 الخبراء

الندبة 
 المئوية

 % 111 11  ت   الب نسمل التد  ب  المقت    مسن   أسسب ع   شه  ن( 1
 % 91 9 عدد الوحدا  التد  ب      اليو   وحد  تد  ب  (. 4
 % 111 11 ( وحدا .4عدد الوحدا  التد  ب      األسبو    4
 %81 8 ( دق ق .91 من الوحد  التد  ب     2
 %81 8 ( دق ق .21-41  التوا ن الدينسم    متوسة  من تد  اس   2
 % 91 9 .ط  ق  التد    ال ت    م ت ع الشد  1
 % 81 8 (.4: 1دو   حم  التد    األسبوع     7

( ومان خاال  اساتطال   ا  الخبا ا  أنا  تا  االت اسي 6من جدو    يترا
علااا  ماااد   تااا   الب ناااسمل وعااادد الوحااادا  و مااان الوحاااد  و مااان تاااد  اس  التاااوا ن 
الدينسم    والت  حةال  علا  أعلا  نساا  مان أ ا  الساسد  الخبا ا   ا  عنسةا  

 .المقت   الب نسمل التد  ب 
 ح:خطوات إعداد البرنامج التدريبي المقتر 

 ط وال  من خال :التوا ن الدينسم   تد  اس  ب نسمل ت  ورع       
التااوا ن تااد  اس  طااال  علاا  األاحااس  والد اسااس  السااساق  التاا  تنسولاا  اإل -

 الدينسم   .
 لاقااااتحديااااد أهاااا  عنسةاااا  القااااد ا  البدن اااا  الخسةاااا  المتعلقاااا  امسااااساق     -

 الق  .
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 .مع القد ا  البدن   السساق  التوا ن الدينسم    والت  تتنسس تد  اس  بنس   -
مساااتعينس  اااال ا  الخبااا ا   هاااا  التاااد  اس   ااا  ةاااو   اساااتمس   اساااتب سنوراااع  -

 (9  م    .التد  اس  نس  تل أخت س  اوالمتخةةين    
بهادل التوةا  إلا  علا  العينا  التاوا ن الادينسم    تطبي  اعث تاد  اس   -

 تقنين حم  التد   .      
 :المقترح أىداف البرنامج التدريبى
 المقت   إل  محسول :يهدل الب نسمل التد  ب  

   ع مستو  الع س   الو      للجهس  الدهلي  . -

ل القاااا   عينااااا  الالعبااااا  قاااا تحسااااين اعااااث القاااااد ا  البدن اااا  الخسةاااا   -
 الاح .

 تحسين المستو  ال قم . -

 :أسس وضع البرنامج التدريبى المقترح
خااال  تحديااد أ راا  األسااسلي   تاا  تةاام   الب نااسمل التااد  ب  المقتاا   ماان

ا  اعااااث   والماااااسدت للتخطاااا ة واتعااااداد الباااا امل والتاااا  أم اااان استخالةااااهس ماااان أ
 الخب ا  والم اجع العلم   والد اسس  والاحو  السساق  و قس لمس يل :

 تحديد الخط  ال من   التطب ق   للب نسمل التد  ب  المقت  . -
 قت  .اعسد ال ئ س  للب نسمل التد  ب  المتحديد األ -

 نسمل التد  ب  المقت  .  تحديد نس  محتو س  الب -
 مال م  الب نسمل للم حل  السن   للعين  قيد الاح . -
 ام  األمن والسالم .و توا   ع  -

 م اعس  مبدأ التد أل اسلحم  من السه  إل  الةع .  -

 م اعس  ال  وي ال  د   بين الالعبين. -
   المتو    والمتسح .أن يت  ورع الوحد  التد  ب      رو  اإلم سن س -
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اسلتشاا ي  الساال   والةااح ا للحماا ط وعاادد ماا ا  التعاا ا ط و ااال   اإلهتمااس  -
المجموعس  داخ  الوحدا ط اسإلرس   إل   ت ا  ال احا  باين  ا  مجموعا  

 وأخ   و ال  بين    تع ا  وأخ .

ااال ا  الخباا ا   اا  مجااس  التااد    ال  سراا  اةاا   عسماا ط   الاسح اا  اسااتعسن -
من  (1م      (11اة   خسة  وعدده    ل الق  اساق  قمسوتد     

خاااااال  اساااااتطال   أ  الخبااااا ا  حاااااو  محاااااسو  و تااااا ا  الب ناااااسمل التاااااد  ب  
 (1م    

التوزيددددع الزمنددددى والنسددددبى لتدددددريبات التددددوازن الددددديناميكى داخددددل البرنددددامج  
  التدريبى:

تاااا  تةاااام   الب نااااسمل التااااد  ب  المقتاااا   و قااااس  لألساااا  العلم اااا  والمساااااا 
 ترمن الب نسمل المحسو  اآلت  : يالم جع  وآ ا  السسد  الخب ا ط احي  
  :تحديد الفترة الزمنية لمبرنامج التدريبى

أسااسب ع  شااه  ن( وتاا  تقساا    8تاا  تحديااد ال تاا   ال من اا  للب نااسمل التااد  ب  بااا  
 ها  ال ت   إل   ال  م اح  عل  النحو التسل : 

  .( أسسب ع4( : مدتهس     اإلعداد العس  المرحمة األولى -
  .( أسسب ع2 اإلعداد الخس  وال ئ س  (: مدتهس   المرحمة الثانية -

 :  تحديد عدد الوحدات التدريبية خمل البرنامج التدريبي

( وحدا  خال  األسبو  التد  ب  4ت  تحديد عدد الوحدا  التد  ب   بواقع   -1
التد  ب اا  خااال  الب نااسمل للعيناا  قيااد الاحاا ط واسلتااسل    ااون عاادد الوحاادا  

  .( وحد  تد  ب  42 

 تحديد زمن الوحدة التدريبية : 
 دق ق . 91 من الوحد  التد  ب   = -

  2 –دق قاا  جاا    ئ ساا  72 –دقااسئ  إحمااس  11تاا  تقساا    ماان الوحااد  إلاا    -
 .دقسئ  ختس (   
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 دق ق .4111= 91×  4×  8ال من العل  للب نسمل العس  =  -

 ×  4× 8ال ئ ساااا   قاااة  اااا  الب نااااسمل بااادون األحمااااس  والختااااس =  مااان الجاااا    -
 .دق ق  1811=  72  

 دق ق  811 من تد  اس  التوا ن الدينسم   =  -

  ااا  الجااا    داخااا  الوحاااد  التد  ب ااا  يااات  تطبيااا  تاااد  اس  التاااوا ن الااادينسم    -
 .ال ئ س   
 مل بااادون % ماان  مااان الب نااس22ي =811نسااا  تاااد  اس  التااوا ن الااادينسم     -
 األحمس  والختس    
 % ماان  ماان الب نااسمل باادون 17ي بنسااا  411 ماان اإلعااداد الباادن  العااس  =  -
 .األحمس  والختس   
 % ماان  ماان الب نااسمل 48ي بنسااا  182 ماان األعااداد الخااس  والمهااس    =  -
 .بدون األحمس  والختس   

 محتوى البرنامج التدريبى:
لتحسااين  ب  علاا  تااد  اس  التااوا ن الاادينسم   وقااد احتااو  الب نااسمل التااد       

 م  ا  .  س   الجهس  الدهلي   واعث القد ا  البدن   والمستو  ال قم  لالعبين
 9 ) 

  أساليب تقويم البرنامج:
تاا  تقااو   الب نااسمل ماان خااال  مقس ناا  نتااسئل الق سسااس  القبل اا  والاعد اا   اا  

   ااا  والمساااتو  ال قمااا  لاااد   ااا  مااان االختااااس ا  البدن ااا  واختااااس  الع اااس   الو 
العباا  قااال القاا   والاا  ماان خااال  معسلجاا  هااا  النتااسئل اااسلط ي اإلحةااسئ   

 .لمع    تأ ي  الب نسمل التد  ب  المقت   عل  متغي ا  الاح 
 الدراسة االستطمعية :

  إلاااا  41/9/4119أجاااا   الاسح اااا  د اساااا  اسااااتطالع    اااا  ال تاااا   ماااان  
من المجتمع األةل  ومن خس أل  العبين( 2  عل  عين  قوامهس  4/11/4119

 عين  الاح  األسسس   وال  بهدل مس يل :
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 التأعد من ةالح   األجه   واألدوا  المستخدم  للتد    والق سسس . -1
التأعد من     ا  اساتخدا  األدوا  واألجها   اماس  الئا  األوراس  الةاح ح   -4

 لألدا .
الاحاا  عنااد التن يااا والتوةاا  إلاا  التعاا ل علاا  الةااعواس  التاا  قااد تواجاا   -4

       التغل  عليهس.
تحديد أنس  التمس  ن الت  تتالئ  طب ع  أدائهس وتتمس ا  ماع األدا  الخاس   -2

 امسساق  قال الق  .
 توا ن الدينسم   .الا تد  اس  استخدا  سهول  عل  التع ل -2 
 الدينسم   . توا ن لتد  اس  الا نيالالعب واست عس   ه  التع ل عل  مد  -1
 التاد  اس  ومجموعاس  التد  ب ا  الوحاد   مان مالئما  ماد  علا  التعا ل -7

 .الوحد  داخ 
 خطوات البحث :

اعد تحديد مجتمع وعينا  الاحا  ومان خاال  نتاسئل الد اسا  االساتطالع    
 الت  ت  إج اؤهس وآ ا  اعث الخب ا  المتخةةينط قسم  الاسح   امس يل :

القبل ااااا  أل ااااا اد العينااااا  قياااااد الاحااااا  خاااااال  ال تااااا   مااااان  تااااا  إجااااا ا  الق سساااااس  -1
         من الق سسس  التسل  :8/11/4119  إل  1/11/4119
 ق س  الطو  اسلسنت مت  اسستخدا  ال ستسميت . -
 ق س  الو ن اسلعيلو ج ا  اسستخدا  المي ان الطب . -
القااااو   -قااااو  الممياااا   اسلساااا ع ق ااااس  القااااد ا  البدن اااا  الخسةاااا  اسلاحاااا   ال -

التااوا ن  -ال سباا  التااوا ن  -الم وناا  -التوا اا  –الساا ع  الح   اا  -الع ماا 
 التحم  العرل (. -ال شسق  -الدينسم   

 ق س  الع س   الو      للجهس  الدهلي  .   -
 قال الق  . د  العب ق س  المستو  ال قم  ل -
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العينااا  قياااد الاحااا   ااا  ال تااا   مااان تن ياااا الب ناااسمل التاااد  ب  المقتااا   علااا    -4
  .2/14/4119  إل  11/11/4119

إجااا ا  الق سساااس  الاعد ااا  وتساااجيلهس لجم اااع أ ااا اد العينااا   ااا  المتغيااا ا  قياااد  -4
 الاح .

 جمع الب سنس  وتةن  هس وجدولتهس    معسلجتهس إحةسئ س . -2
 المعالجات اإلحصائية :

    :لست  معسلج  الب سنس  اسلمعسمال  اإلحةسئ   الت
 االنح ال المع س  . -    المتوسة الحسسب . -
 نسا  التحسن. -    معسم  االلتوا . -
 اختاس   ( لدالل  ال  وي بين المتوسطين. -

 عرض ومناقشة النتائج:
 أواًل: عرض النتائج :

مااان خاااال  المعسلجااا  اإلحةاااسئ   لب سناااس  الاحااا ط و ااا  راااو  الق سساااس   
ع ث  قد ت  ع ث النتسئل و قس  لت تي    وث المستخدم ط وتسه ال  ألسلو  ال

 الاح  عل  النحو التسل :
 عرض نتائج ومناقشة الفرض األول:

 ين  ال  ث األو  عل  أن :
توجد   وي اا  دالل  إحةسئ   بين متوسطس  د جس  الق سس س  القبل    -1

 الع س   الو      للجهس  الدهلي   لد  عينا  الاحا  لةاسلامستو  والاعد      
 متوسطس  الق سسس  الاعد  .
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 (7جدول )
 مستوي  متوسطات درجات القياسين القبمى والبعدى فىداللة الفرو  بين 

 (11)ن= الكفاءة الوظيفية لمجياز الدىميزى لدى عينة البحث

وحــــــدة  اإلنحراف اإلختبارات   م
 القياس

 القياس البعدي القياس القبلي
ندبة 
 التحدن

قيمة "ت" 
 المحدوبة

 متودطال
 الحدابي

 االنحراف
 المعياري

 المتودط
 الحدابي

 االنحراف
 المعياري

1 

   
و  

  ال
 س 

الع
 

اإلنح ال جه  
 ال مين  أ(

 7.42 %44 1.14 9.84 1.12 11.92 س 

اإلنح ال جه  
 ال سس   أ(

 1.14 %44 1.99 11.18 1.77 14.2 س 

اإلنح ال جه  
 ال مين   (

 2.98 %19 1.8 11.27 1.8 14.14 س 

اإلنح ال جه  
 ال سس    (

 8.12 %47 1.74 14.21 1.92 12.74 س 

 4.414=  1.12ق م    عند مستو  
( وجاود  ا وي دالا  إحةاسئ س  باين 1  ( وشا  7يترا من نتسئل جادو   

مسااااتو  الع ااااس   فددددى  التج  ب ااا الاعااااد  للمجموعاااا  و متوساااط  الق سسااااين القبلااا  
ا متوسااة الق ااس  الاعااد  حياا  ت اوحاا  ق ماا  الاادهلي   لةااسل الو    اا  للجهااس 

ط وبنسااااا  تحسااااان ت اوحااااا  ماااااس باااااين (8.12: 2.98    المحساااااوا  ماااااس باااااين  
 19 :%47)%. 

 (1شكل )
مستوى الكفاءة الوظيفية  الفرو  بين متوسطي القياسين القبمي والبعدي فى

 قيد البحث لمجياز الدىميزى 
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 : مناقشة نتائج الفرض األول
  ليااا  االحةاااسئ  ومااان خاااال  هااادل الاحااا  قسمااا ااا  راااو  نتاااسئل التح

نا : أامنسقش  النتسئل للتحق  من ةح  ال ا ث األو  والاا  يان  علا    الاسح 
توجددد فددرو  ذات داللددة إحصددائية بددين متوسددطات درجددات القياسدديات القبميددة 

الكفدداءة الوظيفيددة لمجيدداز الدددىميزى لدددى عينددة البحددث مسددتوى والبعديددة فددى 
 ات البعدية1لصالح متوسطات القياس

( وجود   وي دال  احةسئ س  عناد 1( والش    7حي  يترا من جدو   
 اااا  مسااااتو  الع ااااس     والاعد اااا  ( بااااين الق سسااااس  القبل اااا1.12مسااااتو  معنااااو   

الو      للجهس  الادهلي   لعينا  الاحا  وهاا  ال ا وي لةاسلا الق سساس  الاعد ا ط 
 (ط7.42  (ط1.14  (ط2.98وقاااااد بلغااااا  قااااا     ( المحساااااوا  علااااا  التاااااوال   

.( والتاا  1,12  ( وتلا  القاا   أعباا  ماان ق ما    ( الجدول اا  عنااد مسااتو  8.12 
 (4.414ق متهس  

باااااين  حسااااان( نساااااا  الت1( والشااااا    7 ماااااس يتباااااين مااااان نتاااااسئل الجااااادو   
فددى مسددتوى والاعااد  لااد  عيناا  الاحاا  لةااسلا الق ااس  الاعااد  الق سسااين القبلاا  

وهااا  عنا  أن أ ا اد  %(47%: 19 ماسبين  ى الكفاءة الوظيفية لمجياز الددىميز 
ختااااس  الع اااس   العينااا  قياااد الاحااا  قاااد تحسااان لهااا    ااا  نتاااسئل الق اااس  الاعاااد  ال

 للجهس  الدهلي   مقس ن  بنتسئل الق س  القبل .  الو     
هاا التحسان إلا  تاأ ي  الب ناسمل التاد  ب  المقتا   والمقانن   ع   الاسح تو 

والتا  ساتخدا  أدوا  وبادون أدوا  س  اس  متنوعا  اعلم س  والاا   حتاو  علا  تاد
تؤد  اس ع  عسل   ممس ياؤد  إلا  اسات س   الجهاس  الادهلي   و ناتل عنهاس تحسان 
 ا  مساتو    س تا  الو    ا ط ون ا ا  الحتاوا  الب ناسمل علا  تم  ناس  اا  طاساع 

ن هاااااا  سااااسعد المسااااتقب  الاااادهلي   علاااا  تحقياااا   دو انااااس  وتغيياااا  اتجسهااااس   اااا
تدال  والتوج اااا  لورااااع الجساااا   اااا  ال اااا اا وتحساااان عمل اااا  إمااااداد الجهااااس  االساااا

العةااب  الم  اا   اسلمعلومااس  عاان الساا ع  الت ايد اا  والتنسقةاا   والمياا  الاا او  
وانح ال الجس  ومن    إ ت س    س   المستقب  الادهلي   يانع   علا  االحت اسس 

 ه  ل  .اسلورع القسئ  للجس  عن ط    التح      نغم  العرال  ال
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 ( أن التاااااوا ن 4111 خالدددددد دمحم الصددددداد   و ااااا  هااااااا الةااااادد ياااااا    
الااادينسم    قاااد   بدن ااا  هسمااا  تااا تاة اساااالم  الجهاااس  الااادهلي   ااااسألان الداخل ااا  

The inner ear  حي  أن الجهس  الدهلي    عتب  عنة  التوا ن الحق قا  لماس
أ    عل  الجهس  الح    ل  من الدو  الهس  والعبي     المحس    عل  التوا ن و 

 (14: 12اة   عسم .  
 ( أن Wang G   4111ونددج جددى وهاااا يت اا  مااع مااس توةاا  إل اا   

عل   ايجسب س   ستخدا  تد  اس  التوا ن الدينسم    اش   علم  ومقنن تؤ   تس ي ا  ا
 (19: 42الجهس  الدهلي   وتؤد  إل    سد  مستو    س ت  الو     .  

أن تااااد  اس  التااااوا ن  إلاااا ( 4 (  4112  حمددددد أعيل حمددددد اسددددماأ  شااااس أ ماااس 
والتاا   الاادينسم    لهااس ةاا   التخةةاا   داخاا  الب نااسمل التااد  ب  المقاانن علم ااس  

نااتل إ اا  إسااتخدامهس تحساان  اا  الع ااس   الو    اا  لجهااس  ح ااظ التااوا ن وخسةاا  
 الع س   الو      للجهس  الدهلي   واسلتسل  تحسن مستو  أدا  الالعبين.

اإل تااااسط العبيااا  إلااا  ( 9   (4119   يمدددن مسدددمم سدددميمانأ  شاااس أوقاااد 
ن أوالعالقااا  الط د اااا  باااين التااااوا ن الااادينسم    و  ااااس   الجهاااس  الاااادهلي   حياااا  

علا  مسااتو  الع اس   الو    اا  للجهااس   يجسب ااس  إتاد  اس  التااوا ن الادينسم    تااؤ   
 1الدهلي   

  اااس    لااا  أنإ (19   (4111   سدددمر مصدددطفى حسدددينشاااس    أ ماااس 
الجهااس  الاادهلي   تتااأ   ايجسب ااس بتااد  اس  التااوا ن الاادينسم     سلجهااس  الاادهلي   

المسئو  األو  عن توا ن الجس  اةا   عسما   الموجود    األان الداخل    عتب 
لاااااال  تترااااااا أهم ااااا    ااااااس   الجهاااااس  الاااااادهلي   وعالقتااااا  اإل تاسط اااااا  اااااااسلتوا ن 

 الدينسم   .
ىيددثم فددتح د عبددد   ع نتااسئل د اساا   ااال ماانوتت اا  نتااسئل هااا  الد اساا  ماا

خالددد دمحم   (ط41 (  4111   سددمر نبيددل سددباعى(ط  41 (  4118   الحفددي 
( والتااا  تؤ اااد أن تااااد  اس  التاااوا ن الااادينسم    تااااؤ   12 (  4111   الصددداد 

إيجسب اااس وا ااا وي اا  دالال  احةاااسئ   علااا  مساااتو  الع اااس   الو    ااا  للجهاااس  
 عبين.  الدهلي   لد  الال
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  بدددو المعددداطىأحسدددام الددددين  مااان  وهااااا ماااس أعدتااا  أ راااس  د اسااا    اااال  
يمدددددن مسدددددمم أ(ط  4  ( 4112   حمددددددأسدددددماعيل أحمدددددد أ(ط  14 (  4112 

 يجسب اااااس  إأن مساااااتو    اااااس   الجهاااااس  الااااادهلي   يتاااااأ   ( 9 (  4119   سدددددميمان
المساائو  بتااد  اس  التااوا ن الاادينسم    واسلتااسل    ااع مسااتو    ااس   هاااا الجهااس  

 عن التوا ن  لد  الالعبين.
(   ها  لناس تحسان 1( وشا    7ومن خال  مس سب  ع ر     جدو   

 اا  مسااتو  الع ااس   الو    اا  للجهااس  الاادهلي   نتيجاا  لتطبياا  الب نااسمل التااد  ب  
ساااتخدا  تاااد  اس  التاااوا ن الااادينسم    وباااال    اااون ال ااا ث األو  قاااد سالمقتااا   ا
توجد فرو  ذات داللة إحصائية بين متوسدطات  :والا  ين  عل  أنا تحق   

الكفددداءة الوظيفيدددة لمجيددداز مسدددتوى درجدددات القياسددديات القبميدددة والبعديدددة فدددى 
 .الدىميزى لدى عينة البحث لصالح متوسطات القياسات البعدية

 عرض نتائج ومناقشة الفرض الثاني:
 ين  ال  ث ال سن  عل  أن :

توسدددطات درجدددات القياسدددات توجدددد فدددرو  ذات داللدددة إحصدددائية بدددين م  -2
القبميددة والبعديددة فددى بعددض القدددرات البدنيددة الخاصددة لدددى عينددة البحددث 

 لصالح متوسطات القياسات البعدية1
 (8جدول )

اختبارات بين متوسطات درجات القياسين القبمى والبعدى فى داللة الفرو  
 (11القدرات البدنية الخاصة )قيد البحث( )ن=

حد اإلختبارات البدنية
و

ة  س
قيا

ال
 

ندبة  القياس البعدي القياس القبلي
قيمة"ت"  التحدن

 المتودط المحدوبة
 الحدابي

 االنحراف
 المعياري

 المتودط
 الحدابي

 االنحراف
 المعياري

د ااااع  اااا   طب اااا  اختاااااس  
 4.48 %11 1.8 7.28 1.72 1.78 مت  (  ج  اسلا اعين4 

اختاااااااس  قااااااو  عرااااااال  
 4.94 %2 11.98 214.8 12.18 492.21  ج  ال جلين

اختاااااااااااس  الجاااااااااا    اااااااااا  
 4.11 %11 4.2 42 4.22 41 تع ا   (12الم سن  
 4.21 %14 1.12 1.11 1.11 1.74  سن   الدوائ  ال قم  اختاس  
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 (8جدول )تابع 
اختبارات بين متوسطات درجات القياسين القبمى والبعدى فى داللة الفرو  

 (11القدرات البدنية الخاصة )قيد البحث( )ن=

دة  اإلختبارات البدنية
وح

س
قيا

ال
 

ندبة  القياس البعدي القياس القبلي
قيمة"ت"  التحدن

 المتودط المحدوبة
 الحدابي

 االنحراف
 المعياري

 المتودط
 الحدابي

 االنحراف
 المعياري

اختااااااااااس   نااااااااا  الجاااااااااا  
لألماااااااااااس  مااااااااااان وراااااااااااع 

 الجلو  الطو  
 4.28 %11 1.29 1.72 1.11 1 س 

 4.81 %14 1.22 11.19 1.8 11.47  سن   م و   اختاس  الج   ال
اختااااااااس  الجلاااااااو  ماااااااان 

 4.92 %14 4.98 21.1 4.27 22.2 تع ا   قود الق  ةس 
اختااااااس  الوقاااااول اسلقاااااد  

 4.2 %12 1.84 2.99 1.11 2.18  سن   طول   عل  العس ر 
اختااااااااس  ااااااااس  المعاااااااد  

 2.19 %8 4.94 74.24 4.17 11.8 د ج  للتوا ن الدينسم   

 4.414=  1.12ق م    عند مستو  
( وجاود  ا وي دالا  إحةاسئ س  باين 4  ( وشا  8يترا من نتسئل جادو   

القااااد ا   ااا  مساااتو   التج  ب ااا الاعاااد  للمجموعاااا  و متوساااط  الق سساااين القبلااا  
لةاااااسلا متوساااااة الق اااااس  الاعاااااد  حيااااا  ت اوحااااا  ق مااااا       البدن ااااا  الخسةااااا 

 .(2.19: 4.48بين  المحسوا  مس 
 
 
 
 
 
 

 (2شكل )
فى بعض  والبعدي بين متوسطات درجات القياسين القبميداللة الفرو  

 القدرات البدنية
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 لمعينة قيد البحثالخاصة 
 -مناقشة نتائج الفرض الثاني :

مااان خاااال  هااادل الاحااا  قسمااا  و  ااا  راااو  نتاااسئل التحليااا  االحةاااسئ          
  ياان  علاا : الاسح اا  امنسقشاا  النتااسئل للتحقاا  ماان ةااح  ال اا ث ال ااسن  والااا

توجددد فددرو  ذات داللددة إحصددائية بددين متوسددطات درجددات القياسدديات القبميددة 
والبعديدددة فدددى بعدددض القددددرات البدنيدددة الخاصدددة لددددى عيندددة البحدددث لصدددالح 

 متوسطات القياسات البعدية1
( وجاااود  ااا وي دالااا  احةاااسئ س  عناااد 4( والشااا    8 تراااا مااان جااادو   و 

بعض القدرات البدنية  ا    والاعد   ( بين الق سسس  القبل 1.12مستو  معنو   
 -المرونددددة -السددددرعة الحركيددددة -العظمدددديالقددددوة  -قددددوة المميددددزة بالسددددرعة)ال

( لتددوازن الددديناميكيا -التددوازن الثابددت -التحمددل العضددمي -التوافدد  -الرشدداقة
ط وقااااد بلغاااا  قاااا     (  لعيناااا  الاحاااا  وهااااا  ال اااا وي لةااااسلا الق سسااااس  الاعد اااا

 (،4.94(، )4.28(، )4.21(، )4.2(، )4.48)المحساااااااااااوا  علااااااااااا  التاااااااااااوال  
( وها  الق   أعب  من ق م    ( الجدول   2.19(ط  4.92(ط  4.81(ط  4.11 

 (.4.414.( والت  ق متهس  1,12عند مستو   
باااااين  حسااااان( نساااااا  الت4( والشااااا    8 ماااااس يتباااااين مااااان نتاااااسئل الجااااادو   

بعددض د   اا  الق سسااين القبلاا  والاعااد  لااد  عيناا  الاحاا  لةااسلا الق ااس  الاعاا
السددرعة  -العظمدديالقددوة  -قددوة المميددزة بالسددرعة)ال الخاصددة القدددرات البدنيددة

-التدوازن الثابددت -التحمدل العضددمي -التوافدد  -الرشداقة -المرونددة -الحركيدة
 %(.48.21%: 11.48 بين  مس( لتوازن الديناميكيا

  وهاا  عن  أن أ  اد العين  قيد الاح  قد تحسنوا    نتسئل الق س  الاعد
السددرعة  -العظمدديالقددوة  -قددوة المميددزة بالسددرعةالقدددرات البدنيددة )الختاااس ا  ال

 -التدوازن الثابددت -التحمدل العضددمي -التوافدد  -الرشداقة -المرونددة -الحركيدة
 مقس ن  بنتسئل الق س  القبل . ( لتوازن الديناميكيا
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 ااا اد عينااا  الاحااا  للب ناااسمل التاااد  ب  أالااا  إلااا  ممس سااا    عااا   الاسح اااتو 
مماااس أد  إلااا  تحسااان  مقتااا   والاااا  اشاااتم  علااا  تاااد  اس  التاااوا ن الااادينسم   ال

السدددرعة  -العظمددديالقدددوة  -قدددوة المميدددزة بالسدددرعةبعدددض القددددرات البدنيدددة )ال
-التدوازن الثابددت -التحمدل العضددمي -التوافدد  -الرشداقة -المرونددة -الحركيدة

بااين ( وجااود نساا  تحساان 8حياا  أ هاا   نتااسئل جاادو   ( لتددوازن الددديناميكيا
هااا     جااع الاسح ااتالبدن اا  لعيناا  الاحاا  و  قااد ا الق سسااين القبلاا  والاعااد   اا  ال

بواقاع  لا  تاد  اس  التاوا ن الادينسم    والمقننا  علم اس  إال  وي  ا  نسا  التحسان 
سااسب ع والتاا  يااؤد  اعرااهس  اا  ن اا  أ خمساا ساابو  ولمااد   ااال  وحاادا   اا  األ

 .الع المسس ا  الح     ألدا  ال
أن التااوا ن إحاااد   (4   (4114 أحمدددد أبدددو اليزيدددد احمدددد  يااا    حياا        

الة س  البدن   األسسسا  ط  قاد أ ها   التجاس   والمالح ا  الموراوع   أنا  ال 
 م اان أن يااؤد  الالعاا  أ  ح  اا    سراا   اةااو   ساال م  إاا لاا  تاا تاة خااال  

تاااوا ن أدائهاااس اةااا   التاااوا ن وتااا تاة دقااا  األدا  المهاااس   اقاااد   الالعااا  علااا  ال
 خال  م حل  أدا  المهس  . 

سدددمر مصدددطفى مااان    ااال   عدتااا  د اسااا أمااع ماااس وتت اا  نتاااسئل هاااا  الد اسااا       
سااتخدا  ا( أن 4 (  4112 حمددد  أسددماعيل أحمددد أ (ط19 (  4111  حسددين

   ؤ س  علم   يأتد  اس  التوا ن الدينسم    رمن ب نسمل ومخطة  من  و   
 الخسة . ا  البدن   قدعل  ال يجسب س  إ

مااع نتااسئل د اساا    ا  البدن اا قااد مااس تت اا  نتااسئل هاااا الد اساا   اا  جم ااع ال
 ( 4111  مدددروة مصدددطفى ىدددمل  وتؤ اااد . (7 (  4114   أيمدددن عبددددالمنعم 
-42الت  تا او   منهاس مان  ( أن تد  اس  التوا ن الدينسم    والمقنن  علم س  49 

مد   ال  شهو  قاد ساسهم  سبو  لدق ق  بواقع  ال  وحدا  تد  ب      األ 21
 . ا  البدن  قد   تحسين ال وبنتسئل دال  احةسئ س  
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قدوة المميدزة )المن خاال  ماس ساب    ها  تحسان مساتو  القاد ا  البدن ا  
 -التوافدد  -الرشدداقة-المرونددة -السددرعة الحركيددة -العظمدديالقددوة  -بالسددرعة

تااد    علاا  نتيجاا  لل( لتددوازن الددديناميكيا التددوازن الثابددت -التحمددل العضددمي
سااااتخدا  تااااد  اس  التااااوا ن الاااادينسم    وبااااال    ااااون تحقاااا  سالب نااااسمل التااااد  ب  ا

توجددد فددرو  ذات داللددة إحصددائية بددين    ال اا ث ال ااسن  والااا  ياان  علاا  أناا 
متوسدددطات درجدددات القياسددديات القبميدددة والبعديدددة فدددى بعدددض القددددرات البدنيدددة 

 بعدية1الخاصة لدى عينة البحث لصالح متوسطات القياسات ال
 :لثعرض نتائج ومناقشة الفرض الثا

 عل  أن : ل ين  ال  ث ال س
توجد فرو  ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات القياسات القبميدة  -3

والبعديدددة فدددى المسدددتوى الرقمدددي لددددى عيندددة البحدددث لصدددالح متوسدددطات 
 القياسات البعدية1

 (9جدول )
المستوي ى والبعدى فى بين متوسطات درجات القياسين القبمداللة الفرو  

 (11)قيد البحث( )ن= الرقمي

دة  اإلختبارات البدنية
وح

س
قيا

ال
 

ندبة  القياس البعدي القياس القبلي
 التحدن

قيمة"ت" 
 المتودط المحدوبة

 الحدابي
 االنحراف
 المعياري

 المتودط
 الحدابي

 االنحراف
 المعياري

 7.21 %14 1.71 49.41 1187 34146 متر المستوي الرقمي

 4.414=  1.12ق م    ( الجدول   عند مستو  
( وجااود  اا وي اا  دالاا  إحةااسئ س  بااين متوسااطس  9يترااا ماان جاادو   

الق سسااس  القبل اا  والاعد اا  لةااسلا الق سسااس  الاعد اا   اا  المسااتو  ال قماا  حياا  
( حي   سنا  ق ما    ( 7.21بلغ  ق م    ( المحسوا     المستو  ال قم   

 .4.414=  1.12ق م    ( الجدول   عند مستو  دالل  المحسوا  أعب  من 
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 (3شكل )

المستوي فى  والبعدي بين متوسطات درجات القياسين القبميداللة الفرو  
 لمعينة قيد البحثالرقمي 

 : لثمناقشة نتائج الفرض الثا
مااان خاااال  هااادل الاحااا  قسمااا  و  ااا  راااو  نتاااسئل التحليااا  االحةاااسئ  

والااا  ياان  علاا  :  لاا ئل للتحقاا  ماان ةااح  ال اا ث ال سالاسح اا  امنسقشاا  النتااس
توجددد فددرو  ذات داللددة إحصددائية بددين متوسددطات درجددات القياسددات القبميددة 
والبعدية فى المستوى الرقمدي لددى عيندة البحدث لصدالح متوسدطات القياسدات 

 البعدية1
وجااود  اا وي دالاا  احةااسئ س  عنااد  (4وشاا    (9حياا  يترااا ماان جاادو   

   المستو  ال قم  لعين    ( بين الق سسس  القبل   والاعد 1.12مستو  معنو   
الاحاا  وهااا  ال اا وي لةااسلا الق سسااس  الاعد اا ط وقااد بلغاا  قاا     ( المحسااوا  

( والتاا  1,12( وهااا  القاا   أعباا  ماان ق ماا    ( الجدول اا  عنااد مسااتو   7.21 
 (. 4.414ق متهس  

تحسن باين الق سساين نسا  ال  (4وش    (9 مس يتبين من نتسئل الجدو    
القبلاا  والاعااد  لااد  عيناا  الاحاا  لةااسلا الق ااس  الاعااد   اا  المسااتو  ال قماا  

 14)%. 
وهاا  عن  أن أ  اد العين  قيد الاح  قد تحسنوا    نتسئل الق س  الاعد  

 للمستو  ال قم  مقس ن  بنتسئل الق س  القبل . 
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 ناااسمل التاااد  ب  وتعااا   الاسح ااا  الااا  إلااا  ممس سااا  أ ااا اد عينااا  الاحااا  للب
مماااس أد  إلااا  تحسااان  تاااد  اس  التاااوا ن الااادينسم   المقتااا   والاااا  اشاااتم  علااا  

  المستو  ال قم  لمسساق  قال الق  .
 (9  (8  (1  (2  (4  الد اساس ن وقد ات قا  نتاسئل مجموعا  مختل ا  ما

تاااد  اس  التاااوا ن التااا  اساااتخدم   (41  (44  (41  (19  (11  (12  (14 
تااد  اس  أ اا   تلاا  اللاا  ال  سرااين  اا  مختلاا  األلعااس  علاا  أن ع الاادينسم   

 تأ ي ا  ايجسب س  عل  مستو  األدا  البدن  والمهس   واسلتسل  المستو  ال قم .
 ( إلااااا  أهم ااااا  االعاااااداد المهاااااس   1997   بسطويسدددددي أحمدددددد و شاااااي  

لمساااتو  الاااد ع وال مااا  والتااا  ال تقااا  عااان االعاااداد البااادن  بااا  ت وقااا  مااان أجااا  
تقااااااس  اسلمسااااااتو  ال قماااااا ط ونعناااااا  اسالعااااااداد المهااااااس   تعلاااااا   ط  قاااااا  األدا  اال  

وتطو  هااس والتاا  ت هاا  ماان خااال  األدا  األم اا  للتعن اا  و اا    بيتاا  تشااينس  أن 
أه  عسم   ئ س  للتقاد  امساتو  مساساقس  ال ما   ا  األونا  األخيا   هاو اهتماس  

ل اا  ماان تحقياا  أ راا  المااد بين بتحسااين التعن اا  لتلاا  المسااساقس  ومااس يت تاا  ع
 (218: 11مستو   قم .   

عددادل  (ط 4111  عبددد الددرحمن زاىددر و اا  هاااا الةاادد  شااي   ااال  ماان 
  زكي درويش(ط  1981  نبيمة عبد الرحمن واخرون  (ط 1998  عبد البصير

 ( أن الهااادل األسسسااا  مااان مساااساق  قاااال القااا   هاااو تحقيااا  أ رااا  1992 
   مم ناااا  دون مخسل اااا  لقواعاااااد مسااااتو   قماااا  عاااان ط  ااااا  القااااال ألاعااااد مساااااس

المسساقس ط ولتحقي  هاا يج  أن يتو   عاسملين أسسساين هماس مساتو     اع  ا  
( 47: 41  (494: 41(  12: 44ل ا .  سط  ق  األدا  ال ن ط وقاد ا  بدن ا  ع

 17 :122) 
قاااال  العبااا (   هااا  تحسااان المساااتو  ال قمااا  ل9مااان خاااال  جااادو   و 

التاااااوا ن سمل التاااااد  ب  اسساااااتخدا  تاااااد  اس  القااااا   نتيجااااا  للتاااااد    علااااا  الب نااااا
توجد فدرو   والا  ين  عل  أن  ل وبال    ون تحق  ال  ث ال سالدينسم    

ذات داللددة إحصددائية بددين متوسددطات درجددات القياسدديات القبميددة والبعديددة فددى 
 المستوى الرقمي لدى عينة البحث لصالح متوسطات القياسات البعدية1
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 : االستنتاجات
هادل الاحا  و  ورا  و ا  حادود عينا  الاحا  وخةسئةاهس    رو   

واساااتنسدا  إلااا  المعسلجاااس  االحةاااسئ   وماااس أسااا    عنااا  نتاااسئل الاحااا  توةااال  
 الاسح   إل  االستنتسجس  التسل  :

د  أ (balance bosu ballا   اسسااتخد الاادينسم    التااوا ن  تااد  اس  أن -
قااال العباا  لااد   لاا  تحسااين مسااتو  الع ااس   الو    اا  للجهااس  الاادهلي   إ

 الق  .
د  أ (balance bosu ballا   اسسااتخد الاادينسم    التااوا ن  تااد  اس  أن -

قال الق  . العب   لد  البدن   القد ا  اعثل  تحسين مستو  إ

د  أ (balance bosu ballا   اسسااتخد الاادينسم    التااوا ن  تااد  اس  أن -
قال الق  . العب   لد  ال قم مستو  الل  تحسين إ

 الجهس  و  س   الدينسم    التوا ن  بين قو   ا تاسط   عالق  هنس  أن -   
 قال الق  .العب  لد   الدهلي   

 القد ا  واعث الدينسم    التوا ن  بين ط د   ا تاسط   عالق  هنس  أن -
 قال الق  .العب   لد  البدن  

 مستو  و  الدينسم    التوا ن  من  ال   بين ط د   ا تاسط   عالق  هنس  نأ -
قال الق  .العب   لد  البدن   القد ا  واعث الدهلي    الجهس    س  

 التوصيات:
فددي حدددود مجتمددع البحددث والعينددة المختددارة وفددي ضددوء ىدددف البحددث 

 وفروضو وما توصل إليو من  نتائج توصى الباحثة بما يمى:
 balance bosuا   اسستخد الدينسم    التوا ن  بتد  اس  األهتمس  ر و   -

llba) للجهااااس  الو    اااا  الع ااااس   مسااااتو   تحسااااين  اااا  العبياااا   لمسااااسهمتهس 
قااااال  والمسااااتو  ال قماااا  لااااد  العباااا  البدن اااا  القااااد ا  واعااااث الاااادهلي   
 الق  .
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 لا إ الادينسم    التاوا ن  تاد  اس  اسساتخدا  المقت   التد  ب  الب نسمل توج   -
 القاا  قااال ومسااساق   عسماا  تااد    مسااساقس  المياادان اةاا    اا  العااسملين
 .نتسئج  من لالست سد  خسة 

 -ي اع  التد أل    التد    علا  تاد  اس  التاوا ن الادينسم    مان  الساه   -
         .الةع (

 تاااد  اس  اسساااتخدا  بااا امل علااا  تشاااتم  التااا  الد اساااس  مااان الم  اااد إجااا ا  -
 والخططا  والمهس    البدن  الجسن  عل  تأ ي هس ومع    الدينسم    التوا ن 

 .مختل   سن   م اح  عل و  أخ         سرس 
واألدا  المهاااس   لمساااساق   التاااوا ن الااادينسم   رااا و   الااادمل باااين تاااد  اس   -

 قال الق  .
 (( عـــــــــــــــــالمراج)) 

 :المراجع العربيةأواًل: 
 سايولوج س ومو  ولوج اس  : أبو العم أحمد عبد الفتاح، دمحم صبحي حسانين -1

لتقااااااو   ط دا  ال  اااااا  الع باااااا ط ال  سراااااا  وطاااااا ي الق ااااااس  وا
 .م1997القسه  ط 

: تأ ي  ب نسمل تد  ب  لتنم   الع اس   الو    ا  للجهاس  أحمد إسماعيل أحمد -2
الادهلي   علا  التاوا ن ال سبا  والادينسم    ومساتو  اإلنجاس  
ال قماا  والمهااس   لمسااساق  د ااع الجلاا  اط  قاا  الاادو انط مجلاا  

سرااااااا  ط العااااااادد ال اااااااسمن أسااااااايوط لعلاااااااو  و ناااااااون الت ب ااااااا  ال  
  .4112ط مس  ط 4وال ال ونط أل

تاااأ ي  ب ناااسمل تم  ناااس  غ  رااا  علااا  تنم ااا  اعاااث  :أحمدددد دمحم أبواليزيدددد -3
الةاااا س  البدن اااا  وتحسااااين مسااااتو  األدا  المهااااس   لنسشاااائ 
العس ات ااااا ط  ساااااسل  مسجساااااتي ط غيااااا  منشاااااو  ط  ل ااااا  الت ب ااااا  

  .4114ال  سر  ط جسمع  أسيوطط 
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ط 2 الق اس   ا  المجاس  ال  سرا ط طاطر، عمدي فيمدي البيد : أحمد دمحم خ -4
 . 1991ط دا  المعس لط القسه  

تااأ ي  تحسااين الع ااس   الو    اا  لجهااس  ح ااظ التااوا ن  أسددامة دمحم أبددو طبددل: -5
ط ط غيا  منشاو  عل  مسساق   م  المط قا ط  ساسل  مسجساتي 

 ل ااااااااا  الت ب ااااااااا  ال  سرااااااااا   للبناااااااااين اسإلسااااااااا ند   ط جسمعااااااااا  
  .1992د   ط اإلس ن

تاأ ي  ب ناسمل تاد  ب  لتنم ا  الع اس   الو    ا  للجهاس  أميمدة كمدال حسدين:  -6
الااادهلي   علااا  اعاااث الةااا س  البدن ااا  الخسةااا  والمهاااس ا  
األسسساااااا    اااااا    سراااااا  العس ات اااااا ط  سااااااسل  مسجسااااااتي  غياااااا  
منشااااو  ط  ل اااا  الت ب اااا  ال  سراااا   بنااااس ط جسمعاااا  ال قااااس   ط 

4112.  
  عسل ا  علا  الح  ا  للتاوا ن  خسةا  تاد  اس  تاأ ي  المنعم: عبد دمحم أيمن -7

 لنسشاائ  )وا ا  ان و ااو  الم  ااا  األدا ا  المهس  اا  اعااث
 البدن ا  الت ب ا  لعلاو  العلم ا  المجل  منشو ط اح  الجودوط

 جسمعا  ال  سرا  ط ت ب ا لا  ل ا  ط42 العادد وال  سرا ط
  .4114 المنةو  ط

لتحسين   س   الجهس  الدهلي   وتأ ي    د  ب : ب نسمل تيمن مسمم سميمانأ -8
علاا  مهااس   الباا   لالعباا  المةااس ع ط  سااسل  مسجسااتي  غياا  

  .4112منشو  ط  ل   الت ب   ال  سر  ط جسمع  أسيوطط 
 ي  ب نسمل تد  ب  اسساتخدا  تاد  اس  التاوا ن والقاو  أت يمن مسمم سميمان:أ -9

ي   و سعل اا  أدا  الممياا   اسلساا ع  علاا    ااس   الجهااس  الاادهل
مهاااس   الوساااة الع سااا   لالعبااا  المةاااس ع ط  ساااسل  د تاااو ا  

  .4119غي  منشو  ط  ل   الت ب   ال  سر  ط أسيوطط 
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:  سااااسقس  المرااامس  ومساااساقس  الميااادان بسطويسدددي أحمدددد بسطويسدددي -11
تاااااد   ( ط دا  ال  ااااا  الع بااااا ط القاااااسه  ط  -تعلااااا   - تعن ااااا 
1997 . 

 تأ ي  ب نسمل تد  ب  لتطاو   السا ع  الح   ا   ه:بسمة حسني أحمد عبد -11
 اااااااا  اعااااااااث المتغياااااااا ا  العينمست   اااااااا  والمسااااااااتو  ال قماااااااا  
لمتسااااساقس  قااااال القاااا   ط  سااااسل  مسجسااااتي ط  ل اااا  الت ب اااا  

  .4118ال  سر  ط جسمع  طنطسط 
 سايولوج س الجهاد البادن ط دا  ال  ا  الع با ط بياء الدين ابراىيم سممة:  -12

  . 4119 القسه  ط
تااأ ي  تطااو   الع ااس   الو    اا  للجهااس   حسددام عمددى الدددين أبددو المعدداطى: -13

الااادهلي   علااا  التاااوا ن ال سبااا  والااادينسم    ومساااتو  األدا  
ال ناا  وال قماا   اا  د ااع الجلاا ط احاا  علماا  منشااو ط احااو  
الت ب اااا  ال  سراااا  ط  ل اااا  الت ب اااا  ال  سراااا   للبنااااينط جسمعاااا  

  . 4112اإلس ند   ط 
:  تااأ ي  اسااتخدا  تااد    المقسومااس  المتغياا   إبددراىيم عبددد الحميددد حسددن -14

علااااا  تطاااااو   التاااااوا ن العرااااال  والمساااااتو  ال قمااااا  لقاااااال 
الق   ط المجل  العلم   لعلو  و ناون ال  سرا ط  ل ا  الت ب ا  

   .4118ال  سر   للبنس ط جسمع  حلوانط 
هااس  الاادهلي   علاا  تااأ ي  تنم اا  الع ااس   الو    اا  للج :خالددد دمحم الصدداد  -15

التاااوا ن الااادينسم     ااا  اعااااث األنشاااط  ال  سرااا  ط  سااااسل  
مسجساااااتي  غيااااا  منشاااااو  ط  ل ااااا  الت ب ااااا  ال  سرااااا  ط جسمعااااا  

   .4111ال قس   ط 
ق اااس    اااس   الجهاااس  الااادهلي   وتاااأ ي   علااا  اعاااث رشدددا ر يدددع فيمدددى:  -11

المتغيا ا  البدن ا  والمهس  اا   محادد لءنتقااس  نسشائس    سراا  
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س   ط احاااااا  علماااااا  منشااااااو ط المااااااؤتم  الاااااادول  لعلااااااو  المااااااا
ال  سراااا  والةااااح ط العاااادد ال ااااااعط  ل اااا  الت ب اااا  ال  سراااا  ط 

 . 4112جسمع  أسيوطط مة ط 
 موسااوع  العااس   زكددي محمددود درويددش، عددادل محمددود عبددد الحدداف  : -17

القاااااو  و ااااان ال مااااا  والمساااااساقس  الم  اااااا  ط دا  المعاااااس لط 
  .1992القسه  ط 

: عمدددي حسدددن، زكدددي محمدددود درويدددش، أحمدددد محمدددود الخدددادم سدددميمان -18
 التحلياااااااا  العلماااااااا  لمسااااااااساقس  المياااااااادان والمراااااااامس  ط دا  

  .1984المعس لط القسه  ط 
: تحسين الع س   الو      للجهس  الادهلي   وتأ  هاس سمر مصطفى حسين -19

عل  التوا ن الدينسم    ومستو  أدا  مهس   ال د  ا    سرا  
المااااؤتم  الاااادول  ال سلاااا  تحااااد س   نشااااو طالماااااس   ط احاااا  م

ال  سراااا  اااااسلوطن الع باااا ط ةاااانسع  الاطاااا  األلمباااا ط  ل اااا  
  .4111ط الت ب   ال  سر   اسلع  شط جسمع  قنس  السو  

تأ ي  ب نسمل تنم   التعي  الو     للجهس  الدهلي   : سمر نبيل سباعى -21
  عل  التوا ن الدينسم    ومستو  أدا  اعث مهس ا    سر

الجااااااودوط  سااااااسل  مسجسااااااتي  غياااااا  منشااااااو  ط  ل اااااا  الت ب اااااا  
   .4111 ال  سر   بنس ط جسمع  ال قس   ط

:  الم  سن  اااس الحيو ااا  والتعسمااا  باااين الن   ااا  عدددادل عبدددد البصدددير عمدددي -21
  . 1998والتطبي  ط م    العتس  للنش ط القسه  ط 

  ااس   الجهااس   تااأ ي  ب نااسمل تااد  ب  علاا  :عبددد الحميددد دمحم عبددد الحميددد -22
الااادهلي   واعاااث المتغيااا ا  البدن ااا  والمهس  ااا  لاااد  العبااا  
المالعمااااااا ط  ساااااااسل  د تاااااااو ا  غيااااااا  منشاااااااو  ط  ل ااااااا  الت ب ااااااا  

   . 4117ال  سر  ط جسمع  المن سط 
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 موسااوع   ساايولوج س مسااساقس  ال ماا  ط عبددد الددرحمن عبددد الحميددد زاىددر:  -23
 . 4111م    العتس  للنش ط القسه  ط 

 تأ ي  التد    الاسلست  عل  القد   العرال    القادر السيد مصطفي: عبد -24
القةااو  واعااث الخةااسئ  الم  سن   اا  للااا ا   ال اماا   اا  
قاااال القااا   ط مجلااا  علاااو  و ناااون ال  سرااا ط  ل ااا  الت ب ااا  

  .4114ال  سر   للبنس ط جسمع  حلوانط 
لحساا    عواماا  تااداخ  المةااسد  اعددمء الدددين عميددوة، حمدددي خمدديس:  -25

للتاااوا ن وعالقتهاااس بااااعث  عنسةااا  الل سقااا  البدن ااا  لمماااس   
المجلاا  العلم اا  للت ب اا  ال  سراا  ط العاادد  النشااسط ال  سراا  ط

الخاااااسم  عشااااا ط  ل ااااا  الت ب ااااا  ال  سرااااا   للبناااااس ط جسمعااااا  
  .1998 األس ند   ط

و اسئ  األعراس  لطاال   ل ا  الت ب ا  ال  سرا     عمي دمحم جمل الددين: -26
يين ط مااا  ا  غياا  منشااو  ط  ل اا  الت ب اا  ال  سراا   وال  سراا

  .  1999للبنينط جسمع  ال قس   ط 
لمسااساقس  الااد ع وال ماا  ط دا   ال ن اا  :  الناواح فددراج عبددد الحميددد توفيدد  -27

  .4112الو س  لدن س الطاسع  والنش ط اإلس ند   ط 
  اسساتخدا  حما   التأ ي  النسب  إلسات س   المحلا  الادهلي  : دمحم لطفي طو -28

دو ان  حو  المحاو  ال أسا  عا  اعاث اإلساتجساس  الحا  
ح     لد  ال  سريين النسشئين ط مجل  ن   س  وتطب قاس ط 
العااااادد ال سلااااا  والعشااااا ونط  ل ااااا  الت ب ااااا  ال  سرااااا   للبناااااينط 

  .  1992ط جسمع  األس ند   
تغيا ا   ي  تاد  اس  التاوا ن الح  ا  علا  اعاث المأ: تمروة فتحى ىمل -29

 احاا س   ط اااالبدن اا  واألدا ا  المهس  اا  لنسشاائ   سراا  الم
وال  سرا ط  البدن ا  الت ب ا  لعلاو  العلم ا  المجلا   ط منشاو 
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 جسمعاا  ال  سراا  ط ت ب اا  ا  ط  ل اا 71ط العاادد2الجاا  
  .4111 المنةو  ط

 نبيمة أحمد عبد الرحمن، سعدية عبدد الجدواد شديحة، مديحدة دمحم كامدل: -31
م تاطاااااااا  امسااااااااساقس  المياااااااادان والمراااااااامس  ط دا   العلااااااااو  ال

  . 1981المعس لط القسه  ط 
: تأ ي  تنم   الع س   الو      للجهس  الادهلي   ىيثم فتح د عبد الحفي  -31

علاا  التااوا ن الاادينسم    ومهااس   الم اوغاا  لنسشاائ  اا   القااد ط 
(ط العااادد 41مجلااا  علاااو  و ناااون ال  سرااا ط مةااا ط المجلاااد  

  .4118األو ط 
 ثانيًا: المراجع باللغة اإلنجليزية:
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33- Rayan, A, Alloman, F.: Sports Medicine Academic 
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34- Saud, K, taha, et al: Basic Medical physiology the 

special science, 2005. 

35- Wang J. N. N.: effect of some physical training 

vestihular function space med, eng, 2000. 

 


