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 فعالية برنامج مقترح لتحسين بعض القدرات البدنية وتعليم
 أساسيات رياضة الجودو للمعاقين بصريا 

 .ا.د/ محمد رضا حافظ الروبى
 جمهورية مصر العربية.

 : ملخص

م, ومنذ ذلك الحين 1981عام  IBSAلقد تأسس االتحاد الدولى لرياضة المعاقين بصريا 
تمر, وبالرغم من تقدم رياضة الجودو لألسوياء بمصر ورياضات المعاقين بصريا فى تقدم مس

على المستوى العالمى واالوليمبى إال أن رياضة الجودو للمعاقين بصريا ال تمارس فى مصر  
م اال إنة  مازال  فى سبيلة إلى إدراجها 1982بالرغم من وجود اتحاد لرياضة المعاقين منذ عام 

ات والبحوث إلى أن ممارسة رياضة الجودو للمعاقين هذا وتشير العديد من الدراس ضمن نشاطة.
بصريا هى الطريق الى إعادة تأهيلهم وثقتهم بأنفسهم, وهى وسيلة للدفاع عن النفس وتساهم فى 

 تنمية الجوانب البدنية والحركية والنفسية واالجتماعية.
وة العضلية, وتهدف هذة الدراسة إلى وضع برنامج مقترح لتحسين بعض القدرات البدنية )الق

المرونة, الرشاقة, التوازن(, وكذا تعليم أساسيات رياضة الجودو )التحية, الوقفة, مسك البدلة, 
التحرك, اخالل التوازن, السقطات(, وقد تم أستخدم المنهج التجريبى بتصميم التجربة القبلية 

بصريا بمحافظة  ( من المعاقين8البعدية بأستخدام مجموعة واحدة, على عينة عمدية  قوامها )
الغربية بجمهورية مصر العربية, وتم إيجاد المعامالت العلمية لالختبارات البدنية والمهارية 

لتحسين بعض المقترح  المستخدمة )الصدق,الثبات,الموضوعية(, وتطبيق البرنامج التجريبى
دات أسبوعيا بواقع ثالث وح ( أسبوعا12لمدة ) تعليم أساسيات رياضة الجودوو القدرات البدنية 

وجود فروق ذات داللة احصائية وقد تم التوصل إلى  (.ق 120الى  90وزمن الوحدة )من 
 . )قيد الدراسة(,لصالح القياس البعدى فى كل من االختبارات البدنية وأساسيات رياضة الجودو

ات رياضة باالسترشاد بالبرنامج التدريبى المقترح لتحسين القدرات البدنية وأساسيويمكن التوصية 
ممارسة رياضة الجودو للمعاقين بصريا فى العينات المماثلة لعينة البحث, فضال عن أهمية 

الجودو للمعاقين بصريا لما لها من دور فعال وهام فى تنمية الجوانب البدنية والحركية والنفسية 
ك لغياب والمعرفية واالجتماعية, حيث ان قدرة المعاق بصريا على االنتباة تكون كبيرة وذل

المثيرات البصرية والتى تؤدى إلى تشتيت االنتباة, وهذا يساعد على زيادة الحصيلة المعرفية 
 .  للمعاق بصريا وبالتالى يساعد على زيادة قدرتة على التواصل
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 لمعاقين بصريا، ارياضة الجودو، تعليم، القدرات البدنية ، برنامج :  الكلمات األساسية
Effectiveness of suggested program for developing some physical abilities 

and learning the judo sport fundamentals to the visually disabled 
D / Mohammad Reda Hafez  EL Rouby 
International Disabled Sports Federation was founded visually IBSA in 1981, 

and since then, the sports visually impaired is progressing, despite the progress judo 
for heterosexual Egypt at the global level and the Olympic but judo for the visually 
impaired is not practiced in Egypt, despite the presence of Disabled Sports Federation 
since 1982, it is still on track to be included in the activity. 

This suggests many studies and research to the practice of judo for the visually 
impaired is the way to rehabilitation and self-confidence, and is a means for self-
defense and contribute to the physical and kinetic, psychological and social aspects of 
development. 

The aim of this study was to develop a proposal program to improve some of the 
physical abilities (muscle strength, flexibility, agility, balance), as well as teach the 
basics of judo (salution , posture, holding methods , move, breaking balance, falling), 
I have been using the experimental method design experience tribal posteriori using a 
single set, the sample has (8) of the visually disabled western province of the Arab 
Republic of Egypt, it was to find scientific transactions tests physical and skill used 
(validity, stability , objectivity), and the application of the proposed pilot program to 
improve some of the physical abilities and teach the basics of judo for a period of 12 
weeks with three units per week and the time of the unit (from 90 to 120 s.) 

It has been reached and no statistically significant differences in favor of the 
posttest measurement in each of the physical tests and the basics of judo. (Under 
study), and it can be recommended guided by the proposed training program to 
improve the physical abilities and the basics of judo for the visually disabled  in 
similar samples for the research sample, as well as the importance of the practice of 
judo for the visually impaired because of its active and important role in the physical 
and kinetic, psychological, cognitive and social aspects of development, as the 
visually disabled  the ability to pay attention and be large so the absence of visual 
stimuli that lead to distraction, and this helps to increase the cognitive outcome of the 
visuall disabled y  and thus helps to increase its ability to communicate                                                  

 المقدمة ومشكلة البحث
م, ومندذ ذلدك الحدين 1981عدام  IBSAلقدد تأسدس االتحداد الددولى لرياضدة المعداقين بصدريا 

ورياضددات المعدداقين بصددريا فددى تقدددم مسددتمر, وبددالرغم مددن تقدددم رياضددة الجددودو لألسددوياء بمصددر 
مصدددر   علددى المسددتوى العدددالمى واالوليمبددى إال أن رياضدددة الجددودو للمعددداقين بصددريا ال تمدددارس فددى

م اال إندة  مدازال  فدى سدبيلة إلدى إدراجهدا 1982بالرغم من وجود اتحداد لرياضدة المعداقين مندذ عدام 
الرياضددة حددق لكدددل معدداق   والمعدداق رغددم اعاقتدددة فأنددة موجددود ومتحددد العاقتدددة     ضددمن نشدداطة.
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   عربيدة. واصبح يقام بعد كل دورة اوليمبية لالسوياء دورة اوليميية خاصدة بالمعداقين  وكدذلك دورات
 ويشترك المعاقين بصريا فى كثير من الرياضات    ورياضات النزال 

 
 

وخصوصددا رياضددة الجددودو   والسدديدات المعاقددات بصددريا يشددتركن ايضددا فددى رياضددة الجددودو  
  وبذلك اصبح تعلم وممارسة االنشطة الرياضية فدى نهايدة القدرن العشدرين  متداح لكدل الفئدات بدين 

كمددا يوضددح االمددام محمددد متددولى الشددعراوى    ( 3د  3(  )  2ددد 25( ) 11 ددد17( )5د  4المعدداقين )
ان هللا سدددبحانة وتعدددالى فضدددل السدددمع علدددى البصدددر الندددة اول مدددايؤدى وظيفتدددة فدددى االنتبددداة  1981

  االان اداة الصلة بين االنسدان والددنيا والنة اداة االستدعاء فى االخرة  والن االذن التنام ابدا النها
ويددذكر   ( 98  96ددد 14وتعددالى فضددل السددمع علددى البصددر  وقدمددة فددى القددران الكددريم) هللا سددبحانة

(  انددددة قدددد يتميزالمعددداق بصددددريا علدددى االسدددوياء فددددى بعدددض القددددرات   حيددددث  1997كمدددال سدددالم )
اشدددارت العديدددد مدددن الدراسدددات  ان قددددرة  المعددداق بصدددريا علدددى االنتبددداة تكدددون كبيدددرة  وذلدددك لغيددداب 

تددؤدى الددى تشددتت االنتبدداة    وهددذا يسدداعدعلى زيددادة  الحصدديلة المعرفيددة  المثيددرات البصددرية والتددى
تعمددل رياضددة و     ( 113د  6للمعدداق بصددريا  وبالتددالى يسدداعد علددى زيددادة قدرتددة علددى التواصددل ) 

الجودو على تحقيق كثير من االهداف التربوية وعلى تحقيق التنمية العقلية والبدنيدة والنفسدية النهدا 
ن الشخصددية وتزيددد الثقددة بددالنفس  والرغبددة فددى التفددوق وتنمددى الشددجاعة وتحقدددق تسدداعد علددى تكددوي

الشعور بالذات  ووسيلة للدفاع عن النفس باالسدتناد  علدى مجموعدة مدن الطدرق واالسداليب العقليدة  
يشددير مددراد طرفددة   ( 244ددد 20( ورياضددة الجددودو وسدديلة للدددفاع عددن الددنفس للمعدداقين ) 12د  16)
لم الجودو هام الن الجودو يعمل علدى غدرس القديم الروحيدة والبدنيدة  وبالتدالى ( الى ان تع 1979)

 ( 44د  15االرتقاء بالحواس المستخدمة  ) 
ونظرا لعدم ممارسة االمعاقين بصريا لرياضة الجودو فى جمهوريدة مصدر العربيدة   وقلدة الدراسدات 

تصددميم برنددامج  باحددث بمحاولددةالعلميددة فددى مجددال رياضددة الجددودو للمعدداقين بصددريا    لددذا يقددوم ال
مقتدرح للمبتددئين مددن المعداقين بصددريا لتحسدين بعددض القددرات البدنيددة وكدذا تعلدديم اساسديات رياضددة 
الجودوتمهيدددا لممارسددة هددذة الرياضددة  فددى مصددر وتكددوين اتحدداد مصددرى لرياضددة الجددودو للمعدداقين 

 بصريا
 هدف البحث

 يهدف البحث الى :
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سين  بعض القددرات البدنيدة ) المروندة , وقدوة القبضدة ,الرشداقة   التدوازن تصميم برنامج مقترح لتح
(   وكددددذا تعلددددم اساسدددديات رياضددددة الجددددودو ) التحيددددة   الوقفددددات   المسددددكات   اخددددالل التددددوازن   

 التحركات   السقطات ( لدى المعوقين بصريا فى رياضة الجودو
  فروض البحث

 لدى المجموعة التجربية  بعد التجربة  درات البدنيةتوجد فروق دالة احصائيا فى بعض الق     
توجددد فددروق دالددة احصددائيا فددى بعددض اساسدديات رياضددة الجددودو لدددى المجموعددة التجربيددة بعددد     

 التجربة
 المصطلحات المستخدمة فى البحث

 اساسيات رياضة الجودو
  واوتاكدددا (   1992(   ومددداروود )1990(    وجمدددال سدددعد ) 1979يشدددير كدددل مدددن مدددراد طرفدددة )

احمددددد محمددددد غددددازى  watanabe (1996    )kobayashi (1997  )(     1996ودرجددددر  )
الددى انددة يجددب البدددأ بتعلدديم المبتدددئين اساسدديات رياضددة  (2016(    محمددد رضددا الروبددى )2002)

– 2) ( 3ددد 19(  )18د  18(  )15د  23(   )16د  21(  )24:ددد 5( )2016 49- 15الجددودو )
7( )9 – 8. ) 
(اساسددديات رياضدددة الجدددودو بأنهدددا هددددى 1994يعدددرف االتحددداد المصدددرى للجدددودو وااليكيددددو )و     

القاعدة واالساس الذى يحدد مدى استمرار االعدب فدى ممارسدة رياضدة الجدودو  والتدى تبندى عليهدا 
 (15: 1)بقية المهارات المختلفة    وتؤثر تأثيرا مباشرا على اتقان االعب لمهارات الصراع بأنواعة

 تعريف المعاق بصريا  
د  brill method  (6هددو ذلددك الشدددخال الددذى اليسدددتطيع ان يقددرأ  واليكتدددب اال بطريقددة برايدددل  

(ان التعريف الذى اقرتدة هيئدة اليونسدكو التابعدة لجمعيدة 1996ويعرفة محمد كامل ) (116   115
فدددى  االمدددم المتحددددة  ان الشدددخال المعددداق بصدددريا هدددو الشدددخال الدددذى يعجدددز عدددن اسدددتخدام بصدددرة

 (198د 13الحصول على المعرفة )
 للمعاق بصرياالتعريف الرياضى 

(ان الكددف وضددعف البصددر يسدددتخدمان بدقددة كمفددردات فددى الرياضددة العالميدددة 1998يددذكر شددارل )
م(مددن العمددى الكلددى وذلددك فددى انشددطة 18/ 6لكددى يخدددما االشددخاال الددذين تتددراوح درجددة بصددرهم )

 (671د  24) ibsaاالتحاد الدولى لرياضة المعاقين يصريا 
 جودو المعاقين بصريا  
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ان جددودو المعدداقين بصددريا هددو نفددس جددودو االسددوياء  وقددد  2002يشددير احمددد محمددد علددى غددازى 
ادخدددل عليدددة تعدددديالت فدددى القدددانون لكدددى يمارسدددة المعددداقين بصدددريا مدددن الجنسدددين فدددى كدددل المراحدددل 

ة لكل فئدة مدن فئدات االعاقدة السنية فى التدريب  وفى المنافسات على حد سواء طبقا لقواعد محكم
 (7– 2)البصرية واالعاقات البصرية المركبة 

 اجراءات البحث
  مدن خصدائال تتفدق وطبيعدة هدذا البحدث استخدم الباحث المنهج التجريبى لما يتميز بة:  المنهج

 واستخدم تصميما تجريبيا من مجموعة واحدة تجريبية
د النددور للمكفددوفين بمديريددة التربيددة والتعلدديم اجددرى البحددث علددى عينددة مددن تالميددذ معدد: عينةةة البحةةث

(  8بحافظة الغربية  جمهورية مصدر العربيدة   وتدم اختيدار العيندة  بالطريقدة العمديدة مكوندة مدن ) 
طالب   وتم التأكد مدن تجدانس افدراد العيندة فدى بعدض المتغيدرات التدى قدد تدوثر فدى تعلدم المعداقين 

يدددددرات هدددددى ) السدددددن   والطدددددول   الدددددوزن( وبعدددددض بصدددددريا اساسددددديات رياضدددددة الجدددددودو وهدددددذة المتغ
ول التدالى يوضدح المعالجدات دالمتغيرات البدنية ) المرونة   قوة القبضة   الرشاقة   التوازن ( والجد

 االحصائية الخاصة بتجانس عينة البحث
(البيانات االحصائية الخاصة  بالمتغيرات المطبقة فى البحث لدى المجموعة التجريبية  1جدول )

 التجربة قبل

 المتغيرات
 8ن=

 االلتواء الوسيط االنحراف المتوسط

 2.28 13.65 .171 13.78 السن القرب سنة

 .083 158.15 .36 158.16 الطول سم

 .296- 49.77 .304 49.74 الوزن كجم

 3.12 5.41 .125 5.54 المرونة سم

 قوة القبضة

 كجم

 2.27 26.30 .132 26.4 يمين

 3.52 27.55 .136 27.71 شمال

 .93 5.82 1.014 6.134 الرشاقة عدد

 التوازن

 ثانية

 3.75 1.69 .008 1.70 يمين

 2.5_ 1.74 .024 1.72 شمال

 
( المتوسددا الحسددابى واالنحددراف المعيددارى والوسدديا ومعامددل االلتددواء الددذى  1يتضددح مددن جدددول )

ذة المتغيدرات    وكدذا خلدو ( وهذا يشدير الدى تجدانس عيندة البحدث فدى هد3+-تتراوح درجاتة مابين )
 البيانات من  التوزيعات غير االعتدالية فى تلك المتغيرات
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 ادوات البحث ) وسائل جمع البيانات (
 االجهزة واالدوات المستخدمة فى البحث

  ميزان طبى معايير لقياس الوزن 
 جهاز الرستاميتر لقياس الطول 
 كاميرا فيديو لتصوير االداء الفنى لعينة البحث 
 ز لقياس قوة القبضة )مانوميتر(جها 

 صالة تدريب + بساط جودو + بدلة جودو 
 االختبارات المستخدمة فى البحث

 االختبارات البدنية 
 االختبار االول  )اختبار المرونة(

قياس مدى حركة ثنى الجذع والفخذين فى حركات الثنى لالمام من وضع الوقوف   ويتم   
 (346_ 344: 7ختبر )تسجيل اقصى مسافة حصل عليها الم

 االختبار الثانى )قوة القبضة ،يمين و شمال(
 10يسار( باسخدام  جهاز المانوميتر ) -قياس قوة العضالت المثنية الصابع اليد )يمين 

:239 -294( )11 :187 -190 ) 
 االختبار الثالث )الرشاقة( 

يث يتم االداء من يمكن اداء هذا االختبار بسهولة  وبدون مساعدة  للمعاق بصريا  بح
وضع الوقوف  ثم ثنى الركبتين كامال ثم قذف الرجلين خلفا للوصول لوضع االنبطاح المائل  ثم 
قذف الرجلين اماما لوضع ثنى الركبتين ثم مد الركبتين كامال للوصول لوضع الوقوف يقوم 

 (282 - 280:  7ثانية ويسجل اقصى عدد من المرات  ) 15المختبر تكرار ذلك لمدة 
 شمال( -االختبار الرابع)اختبار التوازن يمين

ويهدف االختبار قياس التوازن الثابت من وضع الوقوف بالقدم مستعرضة على العارضة 
سم  20)العارضة عبارة عن لوح من الخشب مثبت فى منتصفها عارضة من الخشب بأرتفاع 

ارضة ويستمر االتزان فوق سم( ويرتكز المختبر بالقدم اليمنى ثم اليسرى على الع 3وسمكها 
العارضة اكبر وقت ممكن  ويسجل للمختبر الزمن الذى استطاع خاللة االحتفاظ بتوازنة فوق 

 (446- 444:  10العارضة من لحظة مغادرة قدمة للوحة اواالرض)
 قياس اساسيات رياضة الجودو قيد البحث للمعاقين بصريا
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اقين بصريا تم االستعانة بحكام   خبراء لقياس مستوى اداء اساسيات رياضة الجودو للمع
عضو هيئة التدريس فى كلية التربية  –مدرب –فى مجال رياضة الجودو ) حكما فى الجودو 

 محكمين 3الرياضية تخصال جودو( واليقل عدد المحكمين عن 
 تقييم اداء اساسيات رياضة الجودو )قيد البحث( للمعاقين بصريا

 ( محاوالت لال3يعطى لكل طالب )داء وتحسب لة احسن نتيجة فى الثالث محاوالت 
  تقييم االداء من الوضع النهائى  مع االخذ فى االعتبار تسلسل مراحل االداء الفنى للحركة

 اثناء االداء )تقدير المحكمين(

 ( 59 – 2( )  59- 9( درجات عن كل اداء على حده )10يعطى) 
و فى بطوالت المواهب التى يقيمها بأن  ويشترط االتحاد المصرى للجودو وااليكيدو والسوم

( 5(حكام  او )اللجنة الفنية لبطوالت المواهب(وفى حالة عدم توافر المحكمين )5يقوم بالتحكيم )
حكام ( يتم حساب النتيجة بأن يلغى اعلى درجة  5( حكام فقا   وفى حالة ) 3يقوم بالتقيم )

ث   وذلك من خالل استمارة تقييم مستوى واقل درجة )الدرجات المشتتة( وهذا مااتبعه الباح
(بوضع 4( محكمين من اعضاء اللجنة العليا للحكام مرفق )5( يقوم )3االداء بالدرجات مرفق )

(لكل اساس من اساسيات رياضة الجودو ينفذها الطالب فى االختبار العملى وذلك 10درجة من )
 الجودو للمعاقين بصرياعن طريق شريا الفيديو الذى تم تصويرة الختبار اساسيات 

 –يهدف البرنامج التجريبى المقترح الى تحسين بعض القدرات البدنية  )المرونة : البرنامج المقرح
التوازن(  وذلك باقتراح واعداد بعض التدريبات والتمرينات المتدرجة  -الرشاقة–قوة القبضة 

درات البدنية  وتنمية االحساس والمقننة والتى تهدف الى االرتقاء بالحالة البدنية وتحسين الق
المكانى داخل الملعب   وتنمية الناحية التعويضية للحاسة المفقودة واكتساب المعاق بصريا القوام 
الجيد واللياقة البدنية    وكذا المساعدة فى تنمية االدراك والتصور البصرى وسرعة تعلم اساسيات 

 رياضة الجودوللمعاقين بصريا .
 تنفيذ البرنامج المقترح

 تم مرعات مايلى عند تنفيذ الوحدات التدريبية والتعليمية للبرنامج المقترح
  التأكد من سالمة االدوات واالجهزة المستخدمة 
 التوازن بين التدريبات والتمرينات التى تتطلب الجهد البدنى للمعاق 
 تشويق وجذبالتويع والتغير فى شكل اداء التدريبات والتمرينات لبث ال 

 االنتباه لعينة البحث
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 التأكد من استيعاب عينة البحث للتدريبات قبل التطرق الداء تدريبات جديدة 
  استخدام الطريقة الجزئية فى تعلم اساسيات رياضة الجودو وكذا استخدام طريقة التوجية

 المكانى للمعاق
ء واالطاالت   االعداد البدنى تطبيق اجزاء الوحدة التدريبية اليومية )اعمال ادارية   االحما

بتنفيذ البرنامج المقترح لتحسين القدرات البدنية   االعداد المهارى بتعليم اساسيات رياضة الجودو 
   ثم الختام(

(وحدات  اسبوعيا  تم التدرج فى 3( اسابيع بواقع )8تم تنفيذ البرنامج المقترح من خالل )
البدنية فى جميع الوحدات التدريبية المطبقة خالل  تنفيذ االحمال التدريبية لتحسين القدرات

البرنامج   كما تم التدرج فى تعلم اساسيات رياضة الجودو للمعاقين بصريا خالل مدة البرنامج 
 ليصبح التوزيع الزمنى  لتعلم هذة االساسيات  كما يلى :

 ( لتعلم اداء التحية . 3المرحلة االولى) وحدات تدريبية 
 وحدات تدريبية( لتعلم الوقفات . 3) المرحلة الثانية 
 ( لتعلم المسكات . 3المرحلة الثالثة)وحدات تدريبية 
 ( لتعلم التحركات 3المرحلة الرابعة)وحدات تدريبية 
 ( لتعلم اخالل التوازن . 6الوحدة الخامسة)وحدات تدريبية 
 ( لتعلم السقطات . 6الوحدة السادسة  )وحدات تدريبية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة تدريبية يومية لتحسين بعض القدرات البدنية وتعلم اساسيات رياضة الجودو نموذج لوحد
 للمعاقين بصريا

 المحتوى اجزاء الوحدة

 االصطفاف واخذ الغياب  ، وتعليمات عن محتوى الوحدة التدريبية اعمال ادارية

الربطة )الجرى بأنواعة , الوثب تدريبات لتنشيط الدورة الدموية ، وتهيئة العضالت والمفاصل وا االحماء واالطاالت
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، الحجل وغيرة ( حتى الوصول الى حالة التعرق ثم البدأ فى تمرينات االطاالت العامة وخاصة 

 لتهيئة المفاصل واالربطة

 تدريبات بدنية مقننة ومتدرجة لتحسين القدرات البدنية )المرونة ، القوة   والرشاقة ، والتوازن االعداد البدنى 

شرح لفظى الداء احد اساسيات رياضة الجودو )التحية  على سبيل المثال(من وضع الوقوف  ثم  لمهارىاالعداد ا

استخدام وسيلة التوجية المكانى من قبل المدرب ثم اعادة شرح تعليمات االداء ثم مالزمة المدرب 

بيق الفعلى للمتعلم بالتوجية المكانى للحركة ثم التطبيق الفعلى لالداء بصورة فردية  ثم التط

 الجماعى  ثم تصحيح االخطاء ثم اعادة االداء الجماعى

اعطاء تدريبات وتمرينات للتهدئة )دورانات للذراعين ، مرجحات ، اهتزازات  ، تمرينات التنفس   الختام

 الشهيق والزفير  بعمق(

 المعالجات االحصائية
 الوسا الحسابى 
 الوسيا 
  االنحراف المعيارى 
 معامل االلتواء 
 نسبه المئوية للتحسن ال 

 )اختبار )ت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عرض ومناقشة النتائج
 عرض ومناقشة نتائج االختبارات البدنية للمجموعة التجريبية قبل وبعد التجربة

( البيانات االحصائية الخاصة بالقدرات البدنية المطبقة  لدى المجموعة التجريبية قبل 5جدول )
 و بعد التجربة
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 االختبارات

 بعد التجربة تجربةقبل ال
 فرق 

 المتوسطات

 قيمة 

 )ت(

 النسبة 

 المئوية 

 للتقدم
 8ن  8ن 

 ع س ع س

 15.70 11.60 .087- 0.154 6.41 .125 5.54 المرونة سم

 قوة

 القبضة

 6.67 12.158 1.762 .360 28.162 .132 26.4 يمن

 5.41 7.55 1.5 .508 29.21 136. 27.71 شمال

 12.16 1.941 .746 .078 6.88 1.014 6.134 الرشاقة عدد

 التوازن 

 ثانية

 25.88 15.11 .44 .077 2.14 .008 1.70 يمين

 67.44 14.14 .56 .102 2.28 .024 1.72 شمال

 2.11. ت الجدولية =05معنوى عند *
 2.90.  ت الجدولية =01معنوى  عند 

ت القدرات البدنية ) لمرونة   قوة (  تحسن واضح فى نتائج  معظم متغيرا5يتضح من الجدول )
    7.55القبضة يمين وشمال   التوازن يمين وشمال حيث ترواحت قيم )ت (   مابين    

.   كما يظهر الجدول ارتفاع نسبة 01وهذة القيم جميعا قيم ذات داللة معنوية عند   15.11
ما عدا  متغير الرشاقة   في% 67.44الى  % 5.41التقدم لهذة المتغيرات حيث تراوحت مابين  

وهذة القيمة غير معنوية    1.941الذى لم يظهر تقدم ذو داللة معنوية حيث بلغت قيمة )ت( 
 %12.16ولكنة اظهر نسبة تقدم 

مما سبق يتضح فعالية محتوى  البرنامج التدريبى المقترح المطبق على عينة البحث من المعاقين 
ات لتحسين المرونة وهى تمرينات االطالة االيجابية بصريا . حيث اشتمل البرنامج على تمرين

الحركية والثابتة   وتمرينات االطالة السلبية )القسرية( الحركية   تمرينات االطالة السلبية 
)القسرية(الثابتة ,  وهذة التمرينات ذو فعالية جيدة  لتحسن المدى الحركى فى المفاصل وبالتالى 

 (212 -  210:8( ) 2007رضا الروبى  )  تحسن المرونة وهذا مااكدة  محمد
كما اشمل البرنامج التدريبى على تمرينات لتحسين قوة القبضة من شد الحبال   وتكرار مسك   

البدلة باليدين ) من اللياقة والكم( الفراد العينة والشد والدفع ومحاولة اخالل التوازن بين افراد 
اب التنافسية الزوجية التى تتم بتشبيك اليدين واليد العينة على البساط    ومن خالل ايضا االلع

الواحدة مع الزميل ثم الشد ومقاومة الشد المتبادل مع الزميل وغيرها من التمرينات الزوجية المعدة 
(    383:8) 2007لتطوير قوة القبضة اليمنى واليسرى وهذا مااشار الية محمد رضا الروبى 

تمرينات لتحسين  االتزان خالل الوحدة التدريبية من تمرينات كما اشمل البرنامج التدريبى على 
الحجل على القدم اليسرى واليمنى   وكذا تبادل الوقوف على قدم واحدة على البساط الكبر زمن 
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ممكن  من مقدرة كل فرد من افراد العينة   والعديد من االلعاب التنافسية التى تحسن التوازن  
 (338: 8( )2007بى )وهذا مااكدة محمد رضا الرو 

عرض ومناقشة نتائج االختبارات  الخاصة  بمتغيرات اساسيات رياضة الجودو للمعاقين بصريا 
 لدى المجموعة التجربية بعد التجربة

(البيانات االحصائية الخاصة بمتغيرات اساسيات رياضة الجودو للمعاقين بصريا لدى 4جدول )
 المجموعة التجربية بعد التجربة

 راتاالختبا

                                       

 8ن=   

 االنحراف المتوسط

 .0091 6.78 التحية  )درجة(   

 الوقفة)درجة(
 .458 6.57 الطبيعية

 .108 6.57 الدفاعية

 مسك )درجة(

 البدلة من الوقفة

 .323 6.75 الطبيعية

 .453 6.56 الدفاعية

 التحرك)درجة(
 .203 7.52 العادى

 .131 6.68 لمتالحقا

 اخالل التوازن 

 فى اتجاهات)درجة(

 .229 6.31 رئيسية

 .052 6.88 فرعية

 السقطات)درجة(

 .442 7.40 الخلفية

 .163 6.78 الجانبية

 .190 7.34 الدائرية

 .172 7.42 االمامية

و ( ارتفاع قيم المتوسا الحسابى  لجميع اساسيات رياضة الجود 4يتضح من الجدول )
درجة  وهذة  7.52الى  6.36للمعاقين بصريا والمطبقة فى البحث حيث تراوحت هذة القيم من 

القيم تعتبر من القيم العالية اذا  ما قورنت  بالقيم القبلية قبل التعلم حيث كانت هذة القيم صفر 
وهذا   فى بداية التجربة حيث ان افراد العينة من المبتدئين وغير ممارسين لرياضة الجودو , 

يظهر  فاعلية البرنامج المقترح والذى طبق على  عينة من المبتدئين من المعاقين بصريا بغرض 
 تعلم اساسيات رياضة الجودو 

 االستخالصات والتوصيات
 اوال االستخالصات

 من خالل تحليل النتائج التى توصل اليها الباحث امكن استنتاج مايلى



ISSN : 1112-4032                                                             eISSN 2543-3776                       

 

 وتحديات األلفية الثالثة" رياضيةاألنشطة البدنية و الالملتقى الدولي الثامن: "علوم عدد خاص ب                             

 محور: النشاط البدني الرياضي المكيف.    

 

 

75 

 

 مجلة علمية

 محكمة  سنوية

  بعض القدرات البدنية المطبقة فى البحث لدى المعاقين فعالية البرنامج المقترح فى تحسين
 بصريا فى رياضة الجودو بعد التجربة

 فعالية البرنامج المقترح فى تعلم اساسيات رياضة الجودو للمعاقين بصريا  بعد التجربة 
 ثانيا  التوصيات 

 على ضوء ماأسفرت عنة نتائج البحث يوصى الباحث بمايلى
  على المعاقين بصريا فى رياضة الجودو فى العينات المماثلة  وذلك تطبيق البرنامج المقترح

 لتحسين القدرات البدنية الخاصة بهم وكذا تعلم اساسيات رياضة الجودو
  مناشدة الجهات المعنية بالمعاقين بضرورةادخال رياضة الجودو ضمن برنامج التربية

 الرياضية للطالب المعاقين بصريا
 ى بطوالت العالم واالليمبياد والبطوالت الدولية لرياضة الجودو , مع اشتراك المعاقين بصريا ف

 –بدل  –تقديم الدعم واالمكانات المساعدة من ادوات خاصة برياضة الجود و )بساط دولى 
 موازين الكترونية   مدربين متخصصين فى تدريب المعاقين بصريا وغيرة(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المراجع
  أواًل : المراجع العربية

القاهرة  –مذكرة منشورة  – برنامج الجودو لدورة التخصصية إلعداد القادة : االتحاد المصرى للجودو -1

 م( .1994)

تأثير أستخدام وسيلتى التوجيه المكانى والمجسمات على سرعة تعلم  : أحمد محمد على غازى -2

ً ومستوى التحصيل الذكائى ، كلية  أساسيات رياضة الجودو للمعاقين بصريا

 م .2002لتربية الرياضية للبنين باألسكندرية ، ا
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الددددددورة العربيدددددة أللعددددداب األولمبيددددداد  -3

 الخاص

( فبراير إستاد القاهرة 4-2) – نشرة الدورة العربية أللعاب االلمبياد الخاص :

 م( .1999الدولى . القاهرة )

 م( .1999السنه التاسعة ) – مارس 2يوم الثالثاء الموافق  – 2865عدد  : جريدة األهرام المسائى -4

 القاهرة ،  –سوبرمان  –الطبعة الثانية  –الجودو أصول ومناهج  : جمال محمد سعد -5

 م( .1990)

القاهرة  –الدار المصرية اللبنانية  – المعاقون بصرياً خصائصهم ومناهجهم : كمال سالم سيسالم -6

 م.1997، 
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