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 البحث:مقدمة 

 مدخل البحث:

نغرضة ررةا نغتفة ةررلك نغةةلرري  نغترر   ر رر  أحررا نعغعررةف نغةرو ررك    تعتبررر اضة ررك نغ فورر   ررف
تةرةق  نغببررنو  نغةتبييرلي  ر  نغةارةي نغرضة ر   رر  نغتاررد دغر  نغعاارا فري نغةارة ا  ةررف   

برةعونو  آخرر ن في تفة ي نغاةوب ن وثر بففتري  آخر ن تفة غفن أهةلك نغيةةا نغباولرك  الق ت رة 
لةلرررررك  نغفةةرررررلك  نغيررررر لك حرررررة غفن نغتعرررررر  اليررررر  نعررررررر ن  ارررررةق  غةةةا رررررت ة اليررررر  نغفةحلرررررك نغف 

 ررف ي وررري نغ ررو اررةن  فررةاني  عةررو  ةهرران فرري خررقي نغاان ررةا  نعب ررة  نغعيةلررك  , ك نغتشرررض ل
  تعلرف    نغةعةيلك الي  دفانو نغبةحثلي  نغةتبييلي    فاةي نغ فو   ف بةبتيف نغفظرضةا نغت

  تة      حو نغ ثلر في نغةشكقا نغت  تتعي  ق ذن نغةاةي.

 ُتعررا غعبررك نغ فورر   ررف دحررال نعغعررةف نغترر  وةغرر  نهتةةفررة  ن ررعةي اليرر  نغيررعلااي نغررا غ  
حلر  تتايرب      تتةلي قتعاو  تففع نغة ةانا نع ة لك اةتايبرةا ايلةرلك غةةةا رت ة،  نغة ي ،

 ف في نغقالب نغقلةم بةعونو نغة ةال  نغباار   ر   رر   نغيعرب   بلعك نعونو    غعبك نغ فو 
اةرررة تتايرررب نغت ةفرررو قرررلي نغيلة رررك نغباولرررك  نغقررراانا  نغة ةاضرررك  ،نغةتبةافرررك غيتف لررر  نغرررا ل  نغةررررض 

 نغةفة ب غابلعك ففن ف نغيعب نغةفة بك. ةا نغفةةلك   تبانف ة    نعونو نغةة

 ي نغةتبييلي    فارةي  ةرلفغف لة نغرضة رك أن اةة هف فعر    أشةا دغله نغعااا ف
نغا رررةا نغعيرررب  ايعرررب نغرررا ا نغريلةررر   ررر  تف لررره  يونا  نغا رررةا نغ راررر   ضرررت   غررر  الررري  رضررر  

 غ ررر  ارررجوي نغا رررةا  ، ن تيرررةي نغةررريو ا قرررلي نغا رررةاضي قفن ررراك نعاليرررةف نغ ةرررلك  نغ رالرررك
يلررك  نغبةا لررك الرري  رضرر  أال ررةو نغعيررب    لةترره بكةررةو   ةورره اتيقرر  فعيففةترره فرري نغبل ررك نغانخ

حرا  هف نغ ة ك نغةةو ك غإلوةرةن  نغتر   ةكري  ر اليةةو نغةةلفغف   نإلوانك نغ سنغ س  ضعتب
 ن تبانف ة    أونو نغ راةا نغةايفبك. 

 ضةثو ن وتبةه    نغف   نغ ة ر أحا نغةف فالةا نغ ةفك    الير  نغرفةس نغرضة ر    رف 
هرذن نإلحةرةس الير  فةرتفي نغ رفنس نغبةا لرك أ  نعحة رلس  تيق  نإلحةةس بةثلر فة  فنو ارةن

 ضعتبرر ن وتبرةه أحرا نعبعرةو نغ لفضرك  ،ب ل   شعر نغةرو ق ذن نإلحةرةس بارضقرك  ن ر ك ،نغبة فلك
  نغةجرر     نعونو    نغةاةي نغرضة  .

ةه  ضيعب ن وتبةه و ان هةفة   عة     نعوشراك نغرضة رلك   را  عار   لرةس فظرةهر ن وتبر
 ،غاي نغرضة للي فجشرن حقلقلة تظ ر في خقغه نغتغللرنا نغت  تاررأ الير  نغفشرةل نغفةةر  غقالرب

 بةغترررةغ   رررا اتف رررف نغفارررة  نغرضة ررر   ررر  ن  رررتاةبك غررربع  نغةفن رررف نغتررر  اتعرررر  غ رررة أرفرررةو 
  را أربتر  بعر  نغاان رةا أن نع ررنو  ،فةةا ته غففع وشةل فعلي    نعوشاك الي  فاي ن وتبةه
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 ي نغقرراا  نغعةغلررك اليرر  نغترالرري  ةررتالبفن غيةثلرررنا نغةبتيةررك  رر  افرري أ ررو فرري هررج و نغررذاي    
اتةتعفن ق ذه نغبةصلك، اةة أ  را أن واة  هرج و نغرضة رللي أرفرةو نغةفة ةرةا نغرضة رلك اتر رر 

   بة وتبةه  فظةهره نغةبتيةك.
لك نغت  تت رر بعفير ن وتبرةه اضة ك نغ فو   ف في نغرضة ةا نغفينغ وقد الحظ الباحث أن

 فظرررةهره نغةبتيةرررك حلررر  اتقةقرررو  ل رررة نغقالرررب فررر  ففة ةرررك  ررر   رررر   تتةلررري بةغةررررالك نغبة ةرررك 
نغ افم أ  نغا ةع  نغذي  اب الي  نغقالب أن اتةت  ق ة   نغةتغلر  غيفشةل نغ را   فنو    حةغك

       في أ و ت قل  نغةفا.
 مشكلة البحث:        

    فو نغبيةيص نغبةصرك قرضة رك نغ فور   رف  وظررني غابلعرك نغيعبرك فري حلر   ررد  
 ، غةتر  غيا ةع ،    أخري فةتبافك غيقام نغتعةفو ف  نغةفة س نغت  وااهة     تر  فةتبافك غيلا

نعفرر نغرذي  اعرو فري نغيرعفبك الير  نغقالرب أن ارري أ رينو  ةر  نغةفرة س  ر   ، غةترر  غي ارفم
حرارر  غياةرر   اررذغ  نغتفن رر  قررلي نغعررلي  نغلررا  هررف فررة س   ررب تفةلررك نإلوانك نغ رر نحررا غررذن   رر  
 .(بةغرؤضة نغبيرضك )  عر 

نغرذي تةرةاس  ل رة نغ فور   رف تتةلري ببةصرلتلي   أفة الي نغرؤضة نغبيررضك  ةغف ر) )نغبل رك(
قحظتفرة  عفرا ف ،نتبة  نغقرنا   رالك او نغةعو ، عتبرنن في أه  نغبيةيص نغت  تةلي نغعلي  هةة

غ ثلرررر فررري حرارررةا نغيعرررب  رررف ي وقحرررت أوررره  ررر  بعررر  نغ رررة ا دن غررر   كررري فعظة رررة اثلررررني فرررة 
 فريني نعفرر نغرذي  ةرتاال  فري  الرب ةت لو الي  نغقالبلي تتب  فةرةا حرارةا نغةفرة س أرفرةو نغ

نغ فورر   ررف أن افتقرر   بةرررالك فررة  عررر  بةإلشررةانا نغبيرررضك نغ ةفررك غ رر   يررف  تف عررةي فقيةررةي أ  
   ففة بةي غيةف ف.

نغ ةيي نغبشري ففرة  ةرتال  أن اتبر  فةرةا هرا  أ  شر و فرة أ   وقد الحظ الباحث أن  
وا رك فري نغثةولرك ( 70)حت   ةر  ات ررك   غر   ر  صرفا  اليةلرك  اضرةو  ونخيلرك تةرتغرد حرفنغ  

   غ  فري خرقي نغعرلي  نغتر  هر   ر  نغفن ر  غ رة الرا    رةيف تةرةل باةر  نغةعيففرةا فري نغبل رك
 ( حرررا  نإلبيرررةا نغرررراافةفلك ) ةرررثق هفرررةك   لةرررك نغت لررررف  حرررا  نإلبيرررةا ن  رررتةتلك  )نغثةقرررر (

 .( يوانك نغعة  (نغةت رك
  و بــرا ن أريــل ،نقــال عــن حســنى ســيد أحمــد م( 2005)ويــركر هشــام أحمــد مهيــ    

Brian Ariel  اا  نغشبص الي  نغرؤضك  ت ااا فةة ةا نغةريلةا   "أن حة ك نإلبيةا تعف " 
 هرر  فرري نغ ررفنس نغترر  تيعررب و اني هةفررةي  رر  نغفشررةل نغرضة رر  خةصررك نعوشرراك نغترر  ت تررةا دغرر  

 ةغة رررةا  نغبيررررضك تقرررام غيرضة ررر  فعيففرررةا و لقرررك   ررررضعك  ،فررري نإلوانك نغ ةررر   فةرررتفل الرررةغ
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 ايةررة اةورر   ، تعتبررر نغباررف  نع غرر  غيعةيلررةا نغةعيففةتلررك  هرر  ف ررةا   ةكرري تافضرهررة بةغتررااضب
فةا أ  نغبلةوةا غلرر  ن ر ك أ  غلرر فكتةيرك أ  فشفشرك بر ي وا رك  ران وا رك ن  رتاةبك نغةعيف 

 .   هذه نغ ةغك ت فن أ و فةة هف فتف  

 لاب نغتعر  الي   رالك حراةا  ، تةثو اللف  نغرضة   أه  نغةةتقبقا غي س بةغعة 
 ر  نغرذي  بتيرف  ةغبير نغالا هف    حا  نته  ةهر  فعقرا  خةصرك  ر  نغةارةي نغرضة ،نغةفة س

  نغف ) نغبل    له في اضة ك دغ  أخري حل  هفةك الفنفو خةصك بكو وشةل تجرر الي  نغبير.

 بع  نغة ةانا    اثلر فري نعوشراك نغرضة رلك  يرعب فتةبعت رة فري خرقي نغعرلي   را 
 ن  ر نغت يلو نغةلفةةي   غ ،  في هفة   ر فيايل نغتف   نغبيري. 

 ،نغةر  نغقةيو ب ن نغرؤضك نغفن ر ك هر  نغفظرر نغابلعر   ضت  س نغتااضب نغبيري الي 
 رررتعةو  نغرؤضرررك نغفن ررر ك نغابلعلرررك بةغ ةفرررو فررري خرررقي د نغ رررا  نغريلةررر  غيترررااضب نغبيرررري هرررف 

  ررو شرربص  عررر  أورره د ن  ,تةررةاضي بةررلاك  ررةغة ر   انو نغتررااضب نغبيررري بةررلاك   رر يك غيغة ررك 
نعفرر  رران نغاةر   رل تةا غةترر  فري دالررةو   ارذغ   ، رةم قترااضب  ةرةه  رف   يرربل أةثرر صر ك

 نغةشرةةو نغبيررضك غلةر  أفررن  قرو  ,نغتااضب د ن فة حار  دصرةبك أ  فرر  فرة غربع  نغف ر  
 نغترااضب نغبيرري البرةا  الري شري فرة  ةكري  ،ه     نغغةغب تبا  ا و ة الرةونا أ   ريفك بيرري 

ةي أي  رنحرةا    تتايرب شررنو  ةغتةرضفةا   يك  فشف ك  ه    تت  ,غ و  رو أن  قفم ب ونيه 
نغعاارررا فررري نغةةرررتييفةا نغبيررررضك    أي شررري اتف رررب تفة غررره   رررو فرررة  ارررب الةيررره هرررف فةةا رررك 

  تابل  نغتةرضفةا. 

 فظرررةهر ن وتبرررةه حراررر   نغرؤضرررة نغبيررررضك  غرررإلوانك نغ ررس ومـــن خـــالل العـــر  الســـاب 
 لرررل نغبةحرر  دوفررة  رر  حة ررك   أهةلت ررة  رر  فاررةي نغ فورر   ررف  اررذغ  ن هتةررةم قتفةلت ررة  تافضرهررة

وانةةا نإلة ةانا نع ة لك   غيتفصو دغ  تفةلك نغرؤضة نغبيرضك غقالب  نغ فو   ف  ت رلرهة الي  نغ
حرالك غقالب  نغ فو   رف وظررني  غيةفن رف نغةبتيةرك  نغةتعراو  أرفرةو نعونو فري   ر  نغرا ةع  نغ س

ام  ضت رررل  غررر  فررري خرررقي نغتف لررره    ررر  نغ ارررفم  أونو بعررر  نغة رررةانا بةغرررذانع  بع ررر ة بةغقررر
نغةرريل  غيررذانع  نغقررام  اررذغ  ن وتبررةه  غي راررك نغةايررفف أوني ررة أ  دوانك فةررة ك أونو نغرايررك  أ  ررةي 
نإلحةةس بةغعةو نغع ي  نغةايفف او  غ  اجوي دغ  نعونو نغةثةغ  نغةايفف ف  ن  تيةو  ر  

ب  ينيره نغةبتيةرك غرذغ  اةور  فشركيك  نغا ا نغةبذ ي حل  نإلحةةس بةوانك     نغاةر   الق تره
نغب رر   رر  تيررةل  قروررةفع  عتةررا اليرر  ترر رلر بعرر  تةرضفررةا نغقرراانا نغبيرررضك  فظررةهر نإلوتبررةه 

 الي  نغرايك نغفيف ونيرضك غقالب  نغف شف افو   ف
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 هدف البحث:

وضع إطار مقترح لبعض تمرينات القدرات البصرية ومظـاهر اننتبـاه  هدف البحث الي 
ذلك على مستوى أداء الركلة النصف دائرية لالعبى الووشو كونغ فو ويتحقـ  ذلـك مـن وتأثير 

 -خالل األهداف الفرعية :

نغتعر  الي  أه  نغقاانا نغبيرضك  فظرةهر نإلوتبرة  الير  أونو نغرايرك نغفيرف ونيرضرك غقالبر   -1
 نغف شف افو   ف .

ة  اليرر  أونو نغرايررك نغفيررف د ترررن  فاةفالررك فرري نغتةرضفررةا غيقرراانا نغبيرررضك  فظررةهر نإلوتبرر  -2
 ونيرضك غقالب  نغف شف افو   ف .

نغتعررر  اليرر  ترر رلر نغبروررةفع نغةقتررر  اليرر  بعرر  نغقرراانا نغبيرررضك  فظررةهر نإلوتبررة    أونو  -3
 نغرايك نغفيف ونيرضك غقالب  نغف شف افو   ف .

 فرو  البحث:

بعر    ر  نغ رةباك غيةاةفالرك  نغبعراي نغقبير  نغقلرةس قرلي دحيرةيلك ونغرك  رر د  تف را -1
 نغقاانا نغبيرضك  فظةهر نإلوتبةه  أونو نغرايك نغفيرف ونيرضرك غقالبر  نغف شرف افور   رف

 نغبعاي. نغقلةس غيةغل نغاان ك  لا
نغقراانا   ر  نغتارضبلرك غيةاةفالرك  نغبعراي نغقبير  نغقلرةس قرلي دحيرةيلك ونغرك  رر د  تف را -2

 .نغبعاي نغقلةس غيةغل نغاان ك ا لنغبيرضك  فظةهر نإلوتبةه  أونو نغرايك نغفيف ونيرضك 
  نغتارضبلرك نغ رةباك غيةاةرفالتلي نغبعراالي نغقلة رلي قرلي دحيرةيلك ونغرك  رر د  تف را -3

  لرا بعر  نغقراانا نغبيررضك  فظرةهر نإلوتبرةه  أونو نغرايرك نغفيرف ونيرضرك  ر  نغ ةباك
  .  نغتارضبلك غيةاةفالك نغبعاي نغقلةس غيةغل نغاان ك

 منهج البحث:

ن رررتبام نغبةحررر  نغةرررف ع نغتارضبررر    غررر  غةفة ررربته غابلعرررك نغب ررر  فررري خرررقي نغتيرررةل   
نغتارضبرر  غةاةررفالتلي أحررانهةة تارضبلررك  نعخررري  ررةباك قتابلرر  نغقلررةس نغقبيرر   نغقلررةس نغبعرراي 

 غ و فاةفالك.
 :البحث وعينة مجتمع

نغب       الب  اضة ك نغ فو   ف بةفاقك نغةفف لك غي فو   ف  نغةعتةرااي اتةثو فاتة   
غيةف رر  نغرضة رر   بةرراقا نإلت ررةو نغةيرررل غرضة ررك نغ فورر   ررف  نغ ةصرريلي اليرر  نغ ررينم نع ررفو

(  الرررب  تررر  نختلرررةا اللفرررك نغب ررر  بةغارضقرررك نغعةا رررك بةراررري 72 نغبرررةغ  الررراوه  ) 2019:2018
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 البررلي اعلفررك د ررتاقاللك  بيغرر   (10)ترر  تقةررلةل   دغرر   ب الرر (40)شرربةف  فضةررفة  الرراوه  
ت  تقةلةل   دغ  فاةفالتلي تارضبلك   ةباك  فنم نغةاةفالك نغفنحا    الب (30نغعلفك نع ة لك)

 . الب ( 15)
 :تطبي  تجربة البحث

 :القياس القبلي

 ةم نغبةح  برا رنو نغقلرةس نغقبير  غ رو فري نغةاةرفالتلي نغتارضبلرك  نغ رةباك   غر  ارفف   
  غ   بقة غيةفنصةةا  شر ل نعونو نغبةصك  م 6/2019/ 26، 24نغةفن قةن نإلرفلي  نعابعةو 

 .ختبةا ف  تفحلا نغقلة ةا  نغقةيةلي بعةيلك نغقلةس      نغقلةس غيةاةفالتلي دبكو 
 :التدريبي تطبي  البرنامج

 رررةم نغبةحررر  قتابلررر  نغبرورررةفع نغترررااضب  نغبيرررري  ررر  صرررفاته نغف ةيلرررك اليررر  نغةاةفالرررك  
نغةفن ررر   ن ابعررةوم دغرر  ارررفم  29/6/2019نغةفن ررر  نغةررب  نغتارضبلررك،   غررر   رر  نغةرررا  فرري ارررفم 

(  حررررانا تااضبلررررك هرررر  أ ررررةم نغةررررب   ن رفررررلي 3( أ ررررةقل ،  بفن رررر  )8م،  غةررررا  ) 21/8/2019
  نعابعةو في او أ بفع.

 :القياس البعدي

 ةم نغبةح  بعا ن وت ةو في نغةا  نغة او  غتفةلذ نغبروةفع نغترااضب  نغبيرري نغةقترر    ر   
عررراي قررفةس نغشرررر ل نغةتغلرررنا نغبةصررك بكرررو فاةفالررك فررري فاةررفالت  نغب رر  برررا رنو نغقلررةس نغب

 ن رفلي نغةفنصةةا نغت  تة     نغقلةس نغقبي ،   غ  غ ةةن و ك   قفك نغبلةوةا   غ  افف  
  لاني م، حل  ت  تةرض  نغبلةوةا     ان ي فعا   8/2019/ 21, 19 نغةفن قةن ن ابعةو

 :المعالجات انحصائية

 .نغةتف ) نغ ةةق  -1
 .نغف ل) -2
 ن و رن  نغةعلةاي. -3
 .ن غتفنوفعةفو  -4
 .نختبةا و غك نغةر د )ا( -5
 (.قلر فن )فعةفو ن اتبةل نغبةل)  -6
 .وةب نغت ةي -7
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 :والتوصيات انستنتاجات 5/0

 :انستنتاجات  5/1

   قررة دغرر  فررة  ، رر   ررفو أهرران  نغب رر    ر  رره   رر  حررا و اللفررك نغب رر   خيةييرر ة 
 التالية:انستنتاجات أمكن للباحث التوصل إلي  ،أشةاا دغله وتةيع نغت يلو نإلحيةي 

نغةقترر  الير  نغةاةفالرك نغتارضبلرك أ  ررر تر رلرني د اةقلرةي , حلر  اةور  أ رو وةرربك نغبرورةفع نغترااضب  
( ,  أالي  وةبك ت ةي     96,9ت ةي غيلا نغلةرل    نغا ك نغبيرضك نغةت راك قفةبك )

 ( . 20,4افي او نغةعو نغبيرل قفةك ) 

نغةاةفالرررك نغتارضبلرررك أ  رررر تررر رلرني د اةقلرررةي , حلررر  اةوررر  وةررربك نغةقترررر  اليررر  نغبرورررةفع نغترررااضب  
 ( . 119,7نغت ةي    فظةهر نإلوتبة  قفةبك )

نغةقترررر  اليررر  نغةاةفالرررك نغتارضبلرررك أ  رررر تررر رلرني د اةقلرررةي , حلررر  اةوررر  وةررربك  نغبرورررةفع نغترررااضب 
 ( . 39,9نغت ةي    نغرايك نغفيف ونيرضك )

 :التوصيات

 التي تم التوصل إليها  وحي الباحث بما  لي:ستنتاجات ان و في ضوء النتائج 

نإلهتةرةم با رتبانم نغترااضبةا نغبيررضك غةررة غ رة فري أهةلرك ابلرر   ترر رلر  عرةي  ر  ت ةري  تاررفضر  
 نعونو نغة ةاي غقالب  نغ فو   ف.و ك 

نغة رةاي ن  ترشةو بةع س نغعيةلك    قفرةو  تيرةل  قررنفع نغترااضب نغبيرري غقاتقرةو بةغةةرتفي 
 .غقالب  نغ فو   ف

نغقاانا نغبيرضك  وفع نغعا رةا  نغفظرةانا نغةفة ربك فن ر أخيةي  بيري غتقفض   تفةلك  ر ا  ت
 ن رررتبانم نعو نا  نع  ررري  نغرضة رررلك نغ ااثرررك نغتررر   ،غقالبرررلي فررري حلررر  نغ ةرررةو   نغيرررفن 

 غقاانا نغبيرضك غقالب  نغ فو   ف.تعتةا الي  ت ةلي  تافضر ن

 رضك  يو أ ة      نغ لة  نغلففلك.بي ك نغعلي  نغعفة ك ق ة   عو نغتااضبةا نغبي ن هتةةم
 

 


