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  -: املقذهح وهشكلح الثحث  
 الرياضيالمجاالت بصفو عامو وفى المجال في مختمف اليائل  التكنولوجيالتقدم  إن       
 ةالمساعد الخاص واألدوات يبيةالوسائل التدر  ةثاحدظير بشكل ممحوظ في   خاصةبصفو 

مستوى ممكن من  أعمى إلىفى التدريب وطرق القياس واالختبارات وذلك لموصول بالالعبين 
الرياضي ، أصبح االستناد إلى نتائج البحث العممي ىو أساس الوصول إلى والتطوير  األداء

 خالل البطوالت المختمفة المعبةساىم في ارتفاع مستوى  الذياألمر مستويات القمة الرياضية 
وخير دليل عمى ذلك التطور اليائل  لمستويات الالعبين البدنية والميارية في البطوالت 

 (3:8(، ) 67: 7. )العالمية واألوليمبية.

م( إلى أن اإلعداد 2005عصام الدين عبد الخالق ) و "ياسر يوسف يتفق كال من و       
البدني يعد من أىم مقومات النجاح فى األداء لمنشاط الرياضي وىو خطوة البداية لتحقيق 

يرتكز  المستويات الرياضية العالية، باإلضافة إلى اعتبار اإلعداد البدني من أىم الدعائم التى
كل ميارة حركية تحتاج إلى  عمييا لموصول بالفرد إلى األداء األمثل لمنشاط الرياضي وأن

قدر محدد من الصفات البدنية حيث تمعب الحالة البدنية لالعب دورًا ىامًا في أداء الالعب 
تمعب دورًا جوىريًا حيث يتأسس عمييا اإلعداد الفني الخاص في رياضة  ولذلك لمميارة 

وزن و القوة الخارجية عمى تغمب لمدو ، نظرًا لما تتطمبو ىذه الرياضة من بذل جيد كبير الجو 
أدوات  من اكتشاف كل ما ىو جديدبلذا كان البد من االىتمام ، الجسم والجاذبية األرضية

 (78: 7)( 797:75).الميارية. و  وطرق لتطوير القدرات البدنية

سكوت "إلى أن ،مRichard Manchur, "(2070)" ريتشارد مانشيرمن " يشيرو 
ىو مؤسس ىذا النظام بيدف تطوير األساليب التدريبية التي  " ,Scott Sonnonسونون 

احد األشكال التدريبية المستخدمة حديثا في  وىوتساعد الالعبين عمى األداء بحرية وكفاءة 
من أىم أىدافو تطوير عناصر  يجمع بين العراقة والحداثةاسموب المجال الرياضي، فيو 

حيث أنو يعتمد في اداءه المياقة البدنية ومنيا القوة العضمية والقدرة العضمية والرشاقة والمرونة 
والتى تعمل استثارة المغازل العضمية مما ينتج عنو توتر عالي  الثالثة لمحركة المحاورعمى 

 (79. )القوة الناتجة في الوحدات الحركية النشطة والتى تكون السبب فى زيادة 

أداة تدريبية ىو  الصولجانأن  مScott Sonnon,"(2006)"سكوت سونون يشير "
لمعضالت  تحسين القوة والمرونة الديناميكية وييدف إلى  ضمن مجموعة األثقال الحرة يقع

–)الرأسي  لمحركة الثالثةالمحاور  المرجحات التي تؤدى من خاللعمى  والمفاصل يعتمد
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والتى تعمل عمى  استثارة المغازل العضمية مما ينتج عنو توتر عالي في  السيمي( –العرضي
الوحدات الحركية النشطة والتى تكون السبب فى زيادة القوة الناتجة ذلك مقارنة باألشكال 
التدريبية األخرى والتي غالبا ما تؤدى من خالل محور واحد او محورين، مما يجعميا من 

دمة وظيفيا يتكون كما ىو من أربعة كما ىو موضح بالشكل   أجزاء أفضل األدوات المستخ
 Barreiالرأس االسطوانية  – Coneالمخروط  – Neckالرقبة   -knob ىما :) المقبض 

Head( . )83:78 ) 
  

 

 

 (1شكل )                                                     

 الصوجلانيوضح احملاور احلركية الجالثة لتدريبات 

وترجع نشاءه وأصول الصولجان إلى بالد الفرس واليند وبورما حيثث كثان يسثتخدم فثي نثوادي 
األرجحة والتطويح ويعد الصولجان من أقدم األسثمحة التثى عرفثت قثديمًا وكثان يسثتخدم بيثدف 

المفترسثثثة كمثثثا انثثثو اسثثثتخدم فثثثى تطثثثوير  تالثثثدفاع عثثثن الثثثنفس فثثثي مواجيثثثة األعثثثداء والحيوانثثثا
لبدنيثثة بصثثفة عامثثة والقثثوة والتحمثثل بصثثفة خاصثثة .وفثثي أواخثثر القثثرن الثثثامن عشثثر الصثثفات ا

كان التجار والمبشرين ورجال الجيش البريطاني منبيثرين مثن القثوة البدنيثة لمعبيثد الينثود وذلثك 
عثثثن  االسثثتخداميم الصثثثولجنات الخشثثبية لثثثذلك أرسثثل )سثثثم كثثوىي( احثثثد القثثادة تقريثثثرًا لبريطانيثث

لينديثثثة وحثثثثيم عمثثثى اسثثثتخداميا فثثثي رفثثثع المياقثثثة البدنيثثثة واكتسثثثاب القثثثوة تثثثدريبات الصثثثولجان ا
م اصدر )دونمد وكز( كتابًا يشرح فيو أىمية وطريقة استخدام 7834العضمية لمجنود وفي عام 

تدريبات الصولجان ويعثد مثن أكثثر الكتثب المثؤثرة عثن التمرينثات البدنيثة باسثتخدام الصثولجان 
رطثل مثن أجثل إثبثات العالقثة  2ولجان خاص بثالمرة يثزن صمم ) وكمر( ص 7835وفي عام 

 ( 32:78( ) 27بين تدريبات الصولجان ورشاقة وجمال المرأة. )

تعتبر  تدريبات الصولجانان  مScott Sonnon,(2006)"" "سكوت سونون" كما يؤكد      
ل عمل ويتم أدائيا من خال احد االشكال التدريبية المستخدمة حديثا في المجال الرياضي

مرجحات في اتجاىات مختمفة تتميز بالتطويح واألرجحة وليس بالرفع مما يقمل من إمكانية 
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حدوث اإلصابة التي بتحدث بأساليب أداء األثقال التقميدية ، وىذا العمل يتيح تنوعات متعددة 
يتمرجح بدال من رفعو  كما انة من أفضل  العاممة مقارنة بالدمبمز، حيث انو لمعضالت 

 (77:78األدوات فاعمية وكفاءة في تطوير القدرات البدنية بشكل أمن.) 

إلى أن من أىثم فوائثد ومميثزات  مScott Sonnon, "(2006) "سكوت سونون "  يشيرو      
تثثثدريبات الصثثثولجان انثثثو أسثثثموب تثثثدريبي متكامثثثل ييثثثدف إلثثثى تطثثثوير عناصثثثر المياقثثثة البدنيثثثة 

رة وتشثثويق  نظثثرا لتنثثوع تدريباتثثو كمثثا أن التثثدريبات بصثثفة عامثثة ويعثثد مثثن  أكثثثر األسثثاليب إثثثا
آمنثثو بشثثكل كبيثثر وتسثثاعد عمثثى الوقايثثة مثثن اإلصثثابات كمثثا انثثو يمكثثن إسثثتخدميا فثثى جميثثع 
األوقات واألماكن وال تحتاج إمكانات مادية عالية ويمكثن أن تسثتخدم فثى المنثزل أو العمثل أو 

 (.77:78مع األطفال والشباب أو كبار السن .)

اك خمسة أنواع من القبضات األساسية  تستخدم في تدريبات الصولجان ينبغى تعمميا وىن 
 -القبضة االنقسامية -قبل البدء فى استخدام التدريبات  ىما ما يمى القبضة اليمني واليسرى 

   (85:78القبضة القوية. ) -القبضة الذكية -القبضة المتممة أو المكممة

 

 

 

 

 

 (2شكل )    

 أنواع القبضات التى تصتخدم يف تدريبات الصوجلان       

 

 

مجموعة من األوضاع األساسية  التي   "Scott Sonnon" "سكوت سونونلقد حدد  "
تتكون منيا تدريبات الصولجان عمى الرغم من تأكيده وحثو عمى ابتكار تمرينات جديدة  

ى االعتبار لتمك األوضاع تتناسب بشكل كبير مع نوع النشاط الممارس ويجب األخذ ف
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والتدريب عمييا بشكل مستمر إلتقانيا قبل أداء تدريبات الصولجان لتحقيق الكفاءة والفاعمية 
وضع السند عمى  -وضع االستعداد -من التدريبات ومن تمك األوضاع ) الوضع االرضي 

ع وض -وضع األمر -وضع السند عمى الذراع    -وضع السند عمى الصدر    -الكتف  
 (98:78الوضع الخمفي( )  -وضع المصباح أو المشعل -وضع العمم -الحارس  

 

 

 
 

 

 

 

 

 (3شكل )

 األوضاع األشاشية لتدريبات الصوجلان

ويرى الباحث ان أىم ما يميز تدريبات الصولجان إنيا ليس ليا عدد معين من التدريبات 
تساعد عمى تطوير حيث يتوقف عددىا عمى قدرة المدرب عمى ابتكار حركات جديدة 

وتتفق مع طبيعة النشاط الممارس وينبغي األخذ في االعتبار إتقان الالعب  بإمكانيات الالع
 لمميارات واألوضاع األساسية لتحقيق القدر الكافي من االستفادة من التدريبات 
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 ( 4شكل )

 يوضح مناذج للتصلصل احلركي لبعض تدريبات بالصوجلان                                

تتطلب قدرات بدنيه  التيرياضة الجودو من الرياضات التنافسية آن  ويرى الباحث  

ومهاريه نظرا لسرعه تغيير مجاالت الصراع خالل المواقف المتعددة ما بين هجوم ودفاع 

 هيوالمهارى السليم، وألن رياضة الجودو  البدنيإال باإلعداد يأتي ولعب أرضى وهذا ال 

مصارعة يابانية دفاعية هجومية تهدف إلى الفوز على المنافس ببلوغ أقصى مقدرة بأقل 

 يعتبر ولذلك ( اإليبون)مجهود مستخدما فنون الجودو المختلفة للحصول على النقطة الكاملة 

سية التي تسهم في االرتقاء بمستوى الالعبين وتمكنهم من اإلعداد البدني هو الركيزة األسا

أداء المهام األساسية بصورة فعالة حيث تتطلب طبيعة األنشطة الرياضية وجود تلك 

المتغيرات البدنية بدرجات متفاوتة حسب أهميتها ونسب مساهمتها في تنفيذ الواجبات 

 .التدريبية والخططية العالية في المنافسات
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الل خبرات الباحث الميدانية فى مجال رياضة الجودو ، وعن طريق المالحظة لمعديد ومن خ
وبالرغم من التطور اليائل  يتم تنفيذىا داخل األندية التيمن البرامج التدريبية أو التعميمية  

في مجال التدريب الرياضي بصفة عامة وتدريب رياضة الجودو بصفة خاصة إال أن بعض 
ن ليذا النوع من التدريب أىتمامًا من خالل برامجيم التدريبية وذلك لمتغمب المدربين ال يولو 

 عمى نواحي القصور عند الالعبين وتنمية قدراتيم البدنية والميارية . 

ىذا باإلضافة إلى ندرة الدراسات العربية التي تناولت استخدام تدريبات الصولجان في   
 .ة بض المتغيرات البدنيةو المياريةالتدريب لرياضة الجودو وتوظيفيا في تنمي

وىذا ما دفع الباحث إلى إجراء ىذه الدراسة لمحاولة نشر واستخدام تدريبات الصولجان في   
لتنفيذ الكثير القوة والقدرة العضمية والرشاقة رياضة الجودو حيث انيا تتطمب قدر كبير من 

المختمفة والتخمص من المسكات من الميارات اليجومية والدفاعية وأداء حركات الرمي 
كساب التكنيك  .وا 

لالعبي  البدنية والميارية المتغيرات بعض تحسين مستوىفي لذا يسعى البحث الحالي و  
يتميز ىذا األسموب بتنمية القوة والقدرة حديث عن طريق استخدام أسموب تدريبي الجودو 

تعتمد عمى المخططات تدريبات الصولجان التى العضمية والرشاقة وذلك الحتوائو عمى 
والتى تعمل عمى إستثارة المغازل العضمية مما ينتج عنو توتر عالى في الثالثة لمحركة 

الوحدات الحركية النشطة والتى قد تكون السبب فى زيادة القوة الناتجة، ذلك باإلضافة إلى 
" أميمة سة كل من درانتائج  ؤكد تو  .تشابو أدائيا بميارات رياضة الجودو

" "جياد نبيو ،نجالء البدري ( " 6م( )0202)سماح كمال"("0م()0202كمال")
لما  تدريبات الصولجانعمى أىمية استخدام  (07م()0200وآخرون") ( " سييد3م()0202)
البدنية  خاصة باإلضافة لدورة الفعال في  المتغيراتمن دور فعال في تنمية وتطوير  الي

طالع الباحث عمى البحوث والدراسات السابقة وعمى حد إومن خالل ، ميارىتنمية األداء ال
في تطوير القدرات البدنية  تدريبات الصولجانتبين ندرة األبحاث التي استخدمت  يمعمم

إلى تصميم برنامج تدريبي مقترح  لذا تيدف ىذه الدراسةو و والميارية في رياضة الجود
والميارية  تاثيرة عمى تنمية بعض المتغيرات البدنية وومعرفة  تدريبات الصولجانباستخدام 

 وازا( لدى العبي رياضة الجودو –المركبة )رانزوزكوا 
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         -:أهويح الثحث واحلاجح إليه 
      -تكمن أىمية البحث والحاجة إلية في ما يمى :            

                                                                                                                                                                          األهويح العلويح:    اواًل:
 يالميثثثار لالرتقثثثاء بمسثثثتوى األداء البثثثدني و إحثثثدى المحثثثاوالت العمميثثثة  الدراسثثثة هىثثثذ تعثثثد -1

 ياضة الجودو.ر  لالعبي

الطريقثة العمميثة التثى قثد تسثاعد تدريبات الصثولجان التدريبي بأستخدام  يوضح البرنامج  -2
 رياضة الجودو. العبىفى عالج أوجو القصور والضعف في أداء 

قثثد تسثثاىم ىثثذه الدراسثثة فثثي توجيثثو أىتمثثام البثثاحثين إلثثى إجثثراء دراسثثات عمميثثة مشثثابية   -3
 ياضات أخرى. في ر   تدريبات الصولجانالستخدام 

:  األهويح التطثيقيح:  ثاًياً
 تتمثل األىمية التطبيقية لمبحث في األتي:     

 لتنمية المتغيرات البدنية لالعبى رياضة الجودو. تدريبات الصولجاناستخدام  -7

لالعبثثثثى رياضثثثثة  المركبثثثثة لتنميثثثثة المتغيثثثثرات المياريثثثثةتثثثثدريبات الصثثثثولجان  اسثثثثتخدام -2
 الجودو.

تتشثثابو مثثع طبيعثثة أداء بعثثض ميثثارات رياضثثة الجثثودو  التثثى  تحديثثد بعثثض التثثدريبات -3
 عمى االداء الميارى. تأثيرلما قد يكون ليا 

 -هذف الثحث:

 :          من كالالصولجان ومعرفة تأثيرىا عمى تنمية  اتتدريببعض  تصميمييدف البحث إلى 

 -الرشثاقة   –تحمثل القثوة  –لمميثزة بالسثرعة ) القوة اقيد البحث  بعض المتغيرات البدنية -1
 .لدى العبي رياضة الجودو  ( المرونة -

رياضثة  يلثدى العبث  قيثد البحثث (  وازا –رانزوزكوا  ) المركبة المياريةبعض المتغيرات  -2
 .الجودو
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 -فزوض الثحث:

توجثثد فثثروق دالثثة إحصثثائيًا بثثين متوسثثطات درجثثات القياسثثين القبمثثي والبعثثدي لثثدى عينثثة  -1
  –تحمثثل القثثوة  –القثثوة المميثثزة بالسثرعة )قيثثد البحثث بعثثض المتغيثرات البدنيثثة  البحثث فثثي
 .يلصالح القياس البعد (المرونة- -الرشاقة 

توجثثد فثثروق دالثثة إحصثثائيًا بثثين متوسثثطات درجثثات القياسثثين القبمثثي والبعثثدي لثثدى عينثثة  -2
  دى.لصالح القياس البع وازا(  –)رانزوزكوا المياريةبعض المتغيرات  البحث في

 -:املصطلحاخ الىاردج تالثحث 

  Clubbell   : الصوجلان

تحسين القوة العضمية والمرونة الديناميكية حيث إنيا تقع  تيدف الىأداة تدريبية      
وبالتالي فيي تتميز بتنوع حركاتيا  free weightsضمن مجموعة األثقال الحرة 

 –العرضي–خاصة المرجحات التي تؤدى من خالل المخططات الثالثة )الرأسي 
 (738:  24) السيمي(.

 " Ranzozku- waza ا واز –كوا ز" رانسو :املركبة يةاملهاراملتغريات 

عبارة عن أداء ميارتين أو أكثر من خالل التنوع بثين ميثارات اليثدين أو الثرجمين  ىي
أو الوسثثط بغثثرض تنفيثثذ عمميثثة الرمثثي والحصثثول عمثثى نقطثثة قاتمثثة إلنيثثاء المبثثاراة، مثثن خثثالل 

الرمثثي مثثع اإلحتفثثاظ بثثاتزان الميثثاجم حسثثب المتطمبثثات الفنيثثة لوضثثع  الميثثاجم نقثثل مركثثز ثقثثل
  (38:  7) .مى استرداد ىذا اإلتزان بسرعة في حالة فقدهعمى البساط أو القدرة ع

 -: الذراساخ الساتقح
تأثير تمرينات الصولجان عمى ("، دراسة بعنوان" 5م()0202" )سماح كمالدراسة "  -

كثافة معادن العظام وبعض القدرات البدنية والمستوى الرقمي لمسابقة قذف القرص 
الى التعرف عمى تأثير تمرينات الصولجان عمى كثافة  " واستيدفت الدراسة لمطالبات

معادن  وبعض القدرات البدنية والمستوى الرقمي لمسابقة قذف القرص لدى طالبات 
( طالبة 20جامعة حموان، وبمغ قوام عينة البحث ) -كمية التربية الرياضية لمبنات

سن كال من كثافة وكان من اىم النتائج ان تمرينات الصولجان اثرت إيجابيا عمى تح
االتزان( والمستوى الرقمي لمسابقة قذف -القوة الثابتة –معادن والقدرات البدنية )القدرة 

 القرص.
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( واستيدفت 3م()0202دراسة "جياد نبيو محمود،نجالء البدري نور الدين" ) -
التعرف عمى تأثير تمرينات الصولجان عمى بعض المتغيرات البدنية والمستوى 

( طالب وكانت أىم النتائج 40وبمغ قوام عينة البحث) ة رمى الرمحالرقمي لمسابق
اثرت تمرينات الصولجان تحسنًاإيجابيا عمى بعض المتغيرات البدنية والمستوى الرقمي 

 لمسابقة رمى الرمح لطالب كمية التربية الرياضية جامعة المنصورة.
ريبات النوعية عمى ( وعنوانيا:" تأثير تد07م() 0203" )حمادة دراسة "محمد عابد -

بعض المتغيرات البدنية ونسبة تركيز حامض الالكتيك في الدم وفاعمية األداء 
" واستيدفت الدراسة التعرف عمى تأثير التدريبات الميارى لدى ناشئي رياضة الجودو

تركيز حامض الالكتيك في الدم وفاعمية  ونسبةالنوعية عمى بعض المتغيرات البدنية 
( ناشئ وكانت 75لدى ناشئي رياضة الجودو وبمغ قوام عينة البحث )األداء الميارى 

أىم النتائج التأثير االيجابي لمبرنامج التدريبي باستخدام التدريبات النوعية عمى 
المتغيرات البدنية ونسبة تركيز حامض الالكتيك وفاعمية األداء الميارى لدى ناشئي 

  رياضة الجودو.   

( وعنوانيا:" تأثير التدريب الفتري 2م() 0200نور الدين") محمد دراسة " احمد -
وازا(  -بالتنظيم الدائري عمى بعض المتغيرات البدنية والميارية المركبة ) رانزوزكوا

عمى تأثير التدريب الفتري بالتنظيم  التعرفواستيدفت الدراسة لدى ناشئي الجودو "
وازا( لدى ناشئي  -لمركبة ) رانزوزكواالدائري عمى بعض المتغيرات البدنية والميارية ا

أن البرنامج التدريب  ، وكانت أىم النتائج ( ناشئ20الجودو وبمغ قوام عينة البحث )
الفتري بالتنظيم الدائري كان لو اثر بالغ في تحسين المتغيرات البدنية والميارية لدى 

 عينة البحث.

"تأثير برنامج تدريبي ( وعنوانيا: 3)(م0228نور الدين" ) محمد دراسة "أحمد -
 لبعض اآلداءات الحركية المركبة عمى فعالية األداء الميارى لدى ناشئ الجودو"،
واستيدفت الدراسة التعرف عمى تأثير برنامج تدريبي لبعض اآلداءات الحركية المركبة 

الباحث المنيج التجريبي  واستخدمعمى فعالية األداء الميارى لدى ناشئ الجودو، 
اتضح  -( ناشئ وكانت أىم النتائج 06لعينة بالطريقة العمدية وعددىم )واختيرت ا

بداللة الفروق بين متوسطات القياسين القبمي والبعدى تأثير البرنامج التدريبي لبعض 
 اآلداءت الحركية المركبة عمى فعالية األداء الميارى لصالح القياس البعدي.
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 -:طزق وإجزاءاخ الثحث

 :هٌهج الثحث -
سوف يستخدم الباحث المنيج التجريبي باستخدام "التصميم التجريبي لممجموعة         

جراءات البحث "ة عن طريق القياس القبمي والبعديالواحدالتجريبية   .وذلك لمناسبتو لطبيعة وا 

 :الثحث وعيٌح جمتوع -
أسوان وعددىم تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من العبي الجودو بمنتخب جامعة 

 ( العب إلجراء المعامالت العممية .76( العبين لمعينة األساسية و)8( العب منيم )24)

 :أدواخ مجع الثياًاخ
سوف يقوم الباحث بتحديد األجيزة واألدوات التي تستخدم عمى عينة البحث وذلك  

 من خالل الدراسات السابقة والتي تتوافق مع طبيعة البحث وىى:

 :ملستخذهحاألدواخ ا -أ

 .البرنامج التدريبي المقترح -

المسح المرجعي لممراجع والبحوث والدراسات العممية المتخصصة لحصر الميارات  -
 .داما ومناسبة لممرحمة السنية ر استخاألكث

المسح المرجعي لممراجع والبحوث والدراسات العممية المتخصصة لحصر أىم  -
 المتغيرات البدنية الخاصة لعينة البحث.

السادة الخبراء حول تحديد المحاور والفترات الزمنية لمبرنامج أستمارة استطالع رأى  -
 التدريبي المقترح.

رياضة  بالعبي ديد أىم المتغيرات البدنيةستمارة استطالع رأى السادة الخبراء لتحأ -
  .( سنة22:78الجودو لممرحمة السنية )

 دريبات المقترحة داخل البرنامج. أستمارة استطالع رأى الخبراء حول تحديد أنسب الت -

 االختبارات البدنية لقياس المتغيرات البدنية قيد البحث. -

 االختبارات الميارية لقياس المتغيرات الميارات قيد البحث -

 استمارة تسجيل نتائج االختبارات البدنية.  -

  .نتائج االختبارات المياريةستمارة تسجيل أ -
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 األجهشج املستخذهح:  -ب
 لقياس الوزن بالكيمو جرام. ميزان طبى -

 رستاميتر لقياس الطول )بالسنتيمتر(. -

 .لقياس الزمن stopwatchساعة إيقاف  -

 صولجان تدريبي قانوني -

 حبال مطاطة لمتدريب.                 -

 .بساط جودو قانوني -

 كاميرا تصوير فيديو ماركة باناسونيك.           -

 ديو.يشرائط تسجيل ف -
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 -الربًاهج التذريثي املقرتح :خطىاخ إعذاد  -
 :أهذاف الربًاهج التذريثي املقرتح -

 :محاولة إلىنظام تدريب القوة الدائري ييدف البرنامج التدريبي المقترح باستخدام  

 .لدى عينة البحث  قيد البحث تحسين بعض المتغيرات البدنية -1

 البحث.لدى عينة المركبة قيد البحث  تحسين بعض المتغيرات الميارية -2

 -: أسس وظع الربًاهج التذريثي املقرتح -
 بعض األسس اليامة وىى: التدريبي تراعى تصميم البرنامج عند  

 البحث. لمعينة قيدلممرحمة السنية  البرنامجمالئمة  -

 توافر عامل األمن والسالمة. -

 .التدريبيمراعاة مبدأ التدرج بالحمل  -

 .غيرات البحثفي مت بين الالعبين الفردية الفروقمراعاة  -

   . والمتاحة أن يتم وضع الوحدة التدريبية في ضوء اإلمكانات المتوفرة -

 المجموعثثاتالسثثميم والصثثحيح لمحمثثل، وعثثدد مثثرات التكثثرار وكثثذلك  بالتشثثكيلاالىتمثثام  -
 ات.مجموعالتكرارات والداخل الوحدات وأيضًا فترات الراحة بين 

بات نظام القوة الدائري في اتجاه العمل المختمط والالىوائي عند يمراعاة وضع تدر  -
 المقترح. التدريبيالبرنامج  تنفيذ

 .بما يتناسب مع أىداف البحث شدة عالية ذاتاستخدام تدريبات  -

 ثبات الحمل لمدة تسمح إلحداث التكيف مع األحمال التدريبية المرتفعة. -

 يمو إذا لزم األمر.بالمرونة بحيث يمكن تعد البرنامجأن يتسم  -

 -أسالية تٌفيذ الربًاهج التذريثي املقرتح : -
تنفيذ الخبراء والمتخصصين في تحديد أفضل أساليب السادة  سوف يتم استطالع رأي        

 .البرنامج التدريبي المقترح بأستخدم نظام تدريب القوة الدائري
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 -أسالية تقىين الربًاهج التذريثي املقرتح : -
سوف يتم من خالل مقارنة نتائج القياسات القبمية والبعدية في كل من  البرنامجتقويم 

ة لمعرفة وذلك من خالل معالجة ىذه النتائج بالطرق اإلحصائيوالميارية لمتغيرات البدنية ا
 المتغيرات الميارية –المتغيرات البدنيةالمقترح عمى متغيرات البحث ) تأثير البرنامج التدريبي

 .رياضة الجودوالعبي دى ل (المركبة

 -الثحث : خطىاخ
 .واألجيزة واألدوات المستخدمة( -)لعينة البحث داريةاإلموافقات الالحصول عمي  -

 المقابالت الشخصية مع  الخبراء ومسح مرجعي لممراجع والدراسات السابقة وبعض   -
 في المجال العممي والتطبيقي لمبحث الستطالع رأييم حول متغيرات البحث.

حثثثاور البرنثثثامج  سثثثتمارة اسثثثتطالع رأى الخبثثثراء والمتخصصثثثين حثثثول فتثثثرات وماتصثثثميم   -
 التدريبي المقترح.

حثثثثول تحديثثثثد أنسثثثثب التثثثثدريبات سثثثثتمارة اسثثثثتطالع رأى الخبثثثثراء والمتخصصثثثثين اتصثثثثميم   -
  الخاصة بالبرنامج التدريبي المقترح.

لشثثثثكل النيثثثثائي لموقثثثثوف عمثثثثي ااسثثثثتطالع رأى الخبثثثثراء والمتخصصثثثثين  اتسثثثثتمار ا تفريثثثثغ  -
  لمبرنامج التدريبي المقترح وأنسب التدريبات الخاصة بالبرنامج.

     تطبيثثق البرنثثامج وتثثدريب  ءكتشثثاف الصثثعوبات أثنثثااإجثثراء الدراسثثة االسثثتطالعية بيثثدف   -
 .  البحث المساعدين والتأكد من صدق وثبات األجيزة المستخدمة في قياس متغيرات

وحسثثاب المركبثثة   والمياريثثةة البحثثث فثثي المتغيثثرات البدنيثثة  لقبميثثة لعينثثإجثثراء القياسثثات ا -
  .معامل التجانس في المتغيرات األساسية لعينة البحث

 تطبيق البرنامج التدريبي المقترح.  -

لعينثثثة  المركبثثثة المياريثثثة و حثثثث فثثثي المتغيثثثرات البدنيثثثةإجثثثراء القياسثثثات البعديثثثة لعينثثثة الب  -
 .البحث

 ية.ئحصاإجراء المعالجات اإل  -

 عرض النتائج ومناقشتيا.  -

 االستنتاجات والتوصيات.   -
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 -املعاجلاخ اإلحصائيح املستخذهح :
 -سوف يستخدم الباحث األسموب اإلحصائي المناسب ويقترح :    
 المتوسط الحسابي. -

 الوسيط. -
 االنحراف المعياري. -

 لتواء.معامل اال -

 لداللة الفروق اإلحصائية. T. Test)) اختبار -

 رتباط.معامل اال -

 معامل نسب التغير لممتوسطات. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 76 - 

 
 املزاجــــــع

 -املزاجع العزتيح : -أواًل:
 -المراجع العربية : -أواًل:

، دار عامر 7"الجودو )األسس النظرية والتطبيقية("، ط :أبو الفضل حجازي أحمد -1
 م.2006لمطباعة والنشر، المنصورة، 

: تأثيرات نظام تدريب القوة الدائري عمى العناصر الكبرى بالدم أميمة كمال حسن -2
ومستوى أداء الكاتا كانكوداي لدى العبات الكاراتيو ، مجمة كمية التربية 

 .2074،جامعة جنوب الوادى،الرياضة 

بعض عمى  الصولجان:" تأثير تمرينات "جياد نبيو محمود ،نجالء البدري نور الدين -3
لمستوى الرقمي لمسابقة رمى الرمح لطالب كمية التربية المتغيرات البدنية وا

 .م(2074)الرياضية، جامعة المنصورة

:"التحميل الزمني لبعض ميارات الرمي في رياضة الجودو"، رسالة  حسن فتحي حسن -4
 م.2005دكتوراه، كمية التربية الرياضية لمبنين باليرم جامعة حموان 

تدريبي باستخدام بعض أنواع القوة عمى  تأثير برنامجعاطف عمى عبد المتجمى :"  -5
 -تحسين مستوى أداء بعض الميارات الحركية لمرمي من أعمى )ناجى 

"، رسالة دكتوراه، كمية التربية الرياضية جامعة وازا( لناشئ الجودو
 .م2075االسكندرية،

تأثير تمرينات الصولجان عمى كثافة معادن العظام وبعض "  : سماح كمال محمد -6
البدنية والمستوى الرقمي لمسابقة قذف القرص لمطالبات، مجمة كميو  القدرات

 م. 2074التربيو الرياضية

، منشاة المعارف، 7: "التدريب الرياضي"نظريات وتطبيقات"، طعصام الدين عبد الخالق -7
 م.2003اإلسكندرية، 

: "تأثير استخدام تدريبات تحمل الالكتيك عمى مستوى أداء غصون إبراىيم السيد -8
لضرب الساحق لناشئات الكرة الطائرة "، رسالة ماجستير، كمية التربية ا

 م.2070الرياضة، جامعة طنطا، 



- 77 - 

: "المتغيرات البدنية والميارية والنفسية المساىمة فى مستوى أداء محمد حامد شداد -9
 م.7996العبي الجودو"، رسالة دكتوراه، كمية التربية الرياضة، جامعة حموان، 

"تأثير برنامج تدريبي باستخدام نظام تدريب القوة الدائثري  حسن : همحمد عابد حماد -11
عمى بعض المتغيرات البدنية والميارية لدى العبي رياضة الجودو" ، رسالة 

 م2077دكتوراة ، كمية التربية الرياضية، جامعة اسيوط، 

صة "تأثير برنامج تدريبي لتحسين بعض القدرات البدنية الخا محمود السيد  بيومي: -11
باستخدام جياز مقترح لممقاومة النوعية وأثره عمى فعالية أداء بعض الميارات 
الحركية لالعبي الجودو والمصارعة"، رسالة دكتورة ،كمية التربية الرياضية، 

 م.2070جامعة طنطا،

: "بيوميكانيكية أداء الميارات اليجومية فى الجودو كأساس لوضع محمد سيد كامل -12
ن مستوى األداء المياري"، رسالة ماجستير،كمية تمرينات نوعية لتحسي

 م .2004التربية الرياضة، جامعة حموان ، 

 ، دار الفكر العربي، 7: "الجودو بين النظرية والتطبيق"، طمراد إبراىيم طرفو -13
 م.2007القاىرة، 

، دار 2"التدريب الرياضي الحديث" تخطيط وتطبيق وقيادة، ط مفتي إبراىيم حماد: -14
 م2007الفكر العربي، القاىرة، 

ياسر يوسف عبد الرؤوف: "رياضة الجودو والقرن الحادي والعشرين"، دار السحاب  -15
 م.2005لمنشر والتوزيع، القاىرة، 

  .ثانيًا: المراجع األجنبية


