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ملخص البحث
تكمنننهميةمانننثميي انننرم ننن ميي انننجهمالنننيميلنننجميي انننكميي سنننجيمالنننيميي ننن ميياج ننن م ننن م ج ننن م م
وذأيننالمتبت ا نن ميي لاننمم يامنن مييابننل ميين ننام منن مياننكمف نن اما م نن ميي اننجهمالننيم ننم متا فنن م نن م
يتدبيكميغننجتمتاننمف مااننن امييبننانموت نن فجمااننن امييانن مسمممميت نننجمييننعيمف نن اما م ننن ميي نن همالنننيم
ا اننن م ننننم نننهميي ياننن ميياننن مييدع ننناثميي ننن متنننمانما ننن دميياننن يماهم ننن ميياملانننثميي مبف انننثم ننن مو ننن م
ييجف ض ميييمييم ف تمياليمسممممم م
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Research Summary
The importance of the research lies in identifying the effect of visual orientation on
the locomotor system (kinesthetic sense), due to its close connection with fixed
muscular work, and it also helps us to identify the extent of enhancing perceptual
strength for the purpose of modifying weaknesses and developing strengths. This
helps us to stand on an important aspect of the psychological strength that supports
the efforts of those in the training process in the athlete's access to higher levels.
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 _1التعرف بالبحث
 1_1القدمة واهمية البحث :
ي ديدمية منننن ممالمنننن وميينننندع مويينننن النميياج نننن م نننن مييج ننننتميتلاننننجم ننننهميياننننج مييم ضنننن مالننننيمتالانننن م
ودبيسنننثم ع ننن مميياننن م ج ننن مويتدبيكمويلنننجميي انننكمو ننن ب ميي سنننجفثم ننن ميتديوموت اا ننن مالنننيم
ييع ومييسد ا م يياا ميإليك جوااثم مييجو ت تمس م
و نننمميس تلسنننامامننن ممتلنننالمييمبيسننن تمما ا نننثمديينننثمو منننثم ننن متعننن وتمويلننن هم نننمبيتميت نننجيدم
الننننيميي ا نننن مييمننننج م ننننتمي ننننميدميياانننن مسنننن يوميتا ا دفننننثم د نننن ميوميي بيننننثمم نننن م نننن متعنننن وتم
ويلننن همييم غانننجيتممييت باانننثموييميللانننثمت نننميم نننهميت ننن المويتدبي ننن مييماا ننن مويتدبيكميياننن م
يياج ماليمييم ثموييا مو عظمييم بيتميياج اثماا متااامميتديوميت ن ميوميتا مس م
ي مدبيسننننثم انننن وتتمييكتنننننماننننهم نننن ميي اننننكميي سننننجيميوميتديوميتامننننيميننننم مييجف ضننننااهم م
ويلجمل جيتكموت ب كم ت همشم ياثمت ي اكمو مبتكماليميتديومويتا س م
 2_1مشكلة البحث :
ي ميي انننكميي سنننجيمفلاننن مدوبيم اننن م ننن مت اانننكمييم ننن بميياج ننن مويفبننن ميي ي نننممويي ننن ي ميياج ننن م
و ننننعأيالمد ننننثميياج اننننثموةدنننن كميانننن يلم اننننمد ميلانننن م د نننن ميانننن مييامنننن مييابننننل مل نننناموييم اننننجكممم
isometricممisotonicمم م
يننعيماجفننممي ما اننجهمالننيميي اننكميي سننجيمالننيم ن م بننثميياننممييغاننجم امدننثم ننعيمينننمفكننهميومتمفكنن م
دوبميي انننكميي سنننجيمسننن ثمينننهمفننن لجمالنننيم ااننن الم ننن مييا بنننثمييغانننجم امدنننثمويياكننن م ننناا موةنننعيم
امميي ارمس م
 3_1اهداف البحث :
يي انننجهمالنننيميلنننجميي انننكميي سنننجيم ننن م بنننثمييانننممييامدنننيمييم نننا ج مالنننيميي ننن ميياج ننن م يياننن م
م
ابل م مسم
 4_1فروض البحث :
 1-4-1ةنن مت اننمما ننثمتننجي مم نن لج م نناهميي اننكميي سننجيمو نن م بننثميياننممييم امدننثموييم ننا ج م
يلام مييابل ميين اس
2-4-1ممة مي م ميتبيد مييم يم م همييممحمويي ت اتمتج تميياامثمييماد فثم متام ميتينس
 3-4-1ةد ينننالمييعنننجويم ننن م ننناهميي انننكميي سنننجيميلدننن وميتديوموييانننممييم امدنننثم ننن م ننن م بنننثمييانننمم ننن م
ييام مييابل ممميين اسم م
 5-1مجاالت البحث :
 1-5-1المجاااال البشاااري -:م اننن لمييمج لنننثمييجي انننثم لانننثميي ج انننثميي ماانننثموييالننن ممييجف ضنننثم يي انننثم
ييم دسجفثسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
2-5-1مالمجال الزمانيم:مفامدمت ا سممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 3-5-1المجال المكاني :مييا اثمييميللاثم م لاثميي ج اثميي مااثموييال ممييجف ضثم يي اثمييم دسجفثس م
 6-1تحديد المصطلحات -:
-1-6-1التوجه البصريم-:مييجؤفثميي سجفثميلد وميتديوسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
يثموتمتا جميييمميي النمم ن مييا ضم
-2-6-1المهارة البسيطة  - :ييم ب ميت دفثمويي مت ديم
ويي مويي لمموييمت مسممممممم
 4-6-1اليد المهيمنة  -:ييامميي مغ ي م مت تممم ميتام موييك ثس م
م 5-6-1االداء التلقائي او األوتوماتكي  :تمفا جميييما مما ي مأيمي ما ثمو همسمممم
 6-6-1الحس العضلي  -:وة م ا ميت س تميي متدت م همتألاجم ا تم اثمل ثم ياب تم
موة مت ودا م مال تماهماا ميتشا وموضغ مواهموضتمياجي د موسجا م
ويتوت بموييمع
ويت ة مو م متاج مواهموضتميي نموت ي اكم اهم م م مت ّعيكم هما ممو متلا هم هم ا و ثمس م
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 7-6-1العمل العضلي الثابت ( -: )isometricة مياا تمابل م مو م مودم ج ثميأليا همييابلاثم م
ارمفامدمت تجميلابلثمويكهم مو متالصميوميس يثمي م م
 -2منهج البحث واجراءاته الميدانية
 1-2منهج البحث
يسننن تممميي ننننرمييمنننند ميي جف ننن م أسننننل لمييم م اننننثميي ي نننم مماننننكمف د سنننن م نننتما ااننننثمياننننجيويتم
ييمبيسنننثم مو ننن يداجمم ميي انننرميي جف ننن مف ماننن م يبننن موييننن اكنم ننن مييم غانننجيتمييممبوسنننثم اانننرم
فنننمبالم ننن م ابننن متغانننجيتم اسننن ديموفننن اكنم ننن م غانننجيتميلنننج ميينننعيمف ضننن مييا نننثم ننناهميتلنننجم
ويي ماليماا مد امم 99م:م 1مس م
انننثميياننن يةجمتانننامونننجوهم اك نننثموذينننالمانننهماجفنننممييننن اكنم ننن مييم غانننجيتم
" ي ج ننن ثمةننن م
وييا ي ميتس ساثماماا م 74م:م 2ممس م
 2-2عينة البحث
تنننننميل انننن بماادننننثميي اننننرم ننننهمييمج لننننثمييجي اننننثم لاننننثميي ج اننننثميي مااننننثموالنننن ممييجف ضننننثميي انننننثم
ييم دسنننجفثم ي جفانننثميياممفنننثم ك انننثم نننهم  15ما ي ننن موتننننمت ننن ا ميياادنننثم نننهم انننرمييننن مويي ننن م
وييامجم م م مامو م  1مس م
جدول ()1
يبين معدل( العمر والطول والوزن واالنحراف المعياري) لعينة البحث
الوزن
72
االنحراف
10.8

الطول
173
االنحراف
6.0

 3-2الوسائل المستخدمة في البحث
 1-3-2االدوات المستخدمة في البحث





مس م
شجف م ا الميي
ا ي مياا الميي مس م
س ميوميس م ب ميك ثميي ا ا تمس م
ا مييميفد جمس م
 2-3-2وسائل جمع البيانات
استعان الباحث بالوسائل االتية -:
 ييمس دبميياج اثمويتاد اثمس م
 يس م بيتمي ا ميي ا ا تمس
 يتل بيتمويياا المس
م
3-3-2ميتا مييم تم ثم ميي ارم م
ا م ديفد ا ج مياا الم مييا بثمسم م
م
م
م

العمر
23
االنحراف
1.4
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 4-2خطوات اجراء البحث
يسننننننن تممميي ننننننننرما ننننننن مديفدنننننننن ا جمياانننننننن الم ننننننن مييا بننننننننثميلاننننننننممييم امدنننننننثم ننننننننج م ننننننننأغ يمممممممممممممممممم
م مييا بثمس م
م مييا بثمو ج ميلج م يداجميلماا الموت ا م
م
ييااداهموف
 5-2التجربة االستطالعية
تاممتمبف ماملا ميل رميل هم دع نننكماليميي نننل ا تموميتف ا تميي متا لكم ميلد وميتل بيتمي ع دف م
ا مس م
و هميا ميياسنننن ماليمييد ي موييمال تمييبننننجوبفثمويغجتميت لميي ننننا يمييالم ميي ننننلانم إاجيويتم
يي ارم مياج ميي رميي ج ثميتسننننن ااثمف مميت ممييمسننننن دهم/23م/12م2018ماليما لمييمج لثم
ييجي اثم لاثميي ج اثميي مااثموال ممييجف ضثميي اثمييم دسجفثم مييم سنمييمبيس م2018مــم2019ميي يغم
امدةنم  15مس م
مو ميي مهم هميي ج ثميتس ااثم اج ثم مفأت م :م
 -1م متع نميي لميمعجديتميتل بيتمس م
اثميتا مويتدويتمييم تم ثم ميي ج ثمييجيا اثم
 -2يي أ مم هم
 -3اج ثميي امييم غجيم متدعاعميتل بيتمسممممم
 6-2تحديد االختبارات م
مم مميي رم امفمميتل بيتم تمييمتجهميم غاجيتميي ارمو ممتبمدام مفأت م :م
 اختبار قوة القبضةمم-:م 366م:م3م
غرض االختبار  -:ا الم مييا بثميلاممييامديموييا ج مس
االدوات المستخدمة ( -:ا مديفد ا جم) س م
مديفد ا جم ا بنننننثمييامموتك مييعبيلم ممود م همدو موا دمأيملد م
تعليمات االداء -:م فم مييمت جم
ميما ويثميلجيجم
م عسننن مييمج مموتم مم لا ماهميي ننننموفا ممييمت جم يبنننغ م ا بنننثمييامماليميي
ي سيم م مكدثمسم م
طريقة التسااجيل  -:ف ن مييج نمييعيمفس ن ميياكم شننجما مييميفد ا جم اامثميلا مييماس ن د ميلاب ن تم
وتا الم يكغنمسم م
 7-2التجربة الرئيسية
تنننننمياننننجيوميي ج ننننثمييجيا نننناثم ننننهملنننن مت اننننمميتل نننن بيتمالننننيميياادننننثمفنننن مميت ننننممييمسنننن دهم
2019/1/13م النننيم لاننن م لانننثميي ج انننثميي ماانننثموالننن ممييجف ضنننثمـنننـميي انننثمييم دسنننجفثم ننن متمننن مم
مسم م
يي اثم  9:30م
 8-2الوسائل االحصائية
يسنننن تممميي
Testمس

ننننرم جانننن

ميت نننن مي الانننن مييد نننن ي م ننننهمضننننمد ميت سنننن وميي

ننننع مويتسنننن مت م ننننن م

 -3نتائج البحث ومناقشتها
يو نننجتمييد ننن ي مويي ننن ميسننن تم امي ننن متالاننن ميي ننن فد م امنننثميي ننن ومييما ننن ثمويي ننن م لغنننام 6.78م م ننن م
نننناهم لغننننام امننننثميي موياننننثم 1.76م يلم منننن ا اهميياننننممييم امدننننثم ننننمو مبؤفننننثمو ننننتمييجؤفننننثمسمييد نننن ي م
يو نننننجتمييعنننننجويمييماد فنننننثمويي ننننن م لغنننننام امنننننثم 0.01م مpم متينننننثم 0.05م موا ننننن ثميينانننننثم 0.95م م
ويس ي مييا بثميلاممييم امدثم تمييجؤفثميي سجفثميااجمامو مب نم  2م
م
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 t-Test: paired Two Sample for Meansم
Variable 2
45.46666667
250.9809524
15
14
6.78
0.001

Variable 1
Mean
55.73333
Variance
337.6381
Observations
15
Pearson Correlation
0.952013
Df
14
 6.784169مممممممممممممممممممممT Statم
P(T<=t) one-tail
4.41E-06
T Critical one-tail
1.76131

ي مييدانننننجميومييجؤفنننننثميي سنننننجفثمااننننن ميي نننننمهمفاننننن ميومف فنننننمم نننننهميياننننن مييمادننننن يم مننننن ميو نننننجتم
ييمبيسنننن تميي نننن اثمي مييداننننجمف اننننكمييم نننن بيتميياج اننننثمو ننننعيالمييم ننننثم نننن ميي سنننن ف م م نننن مسنننن ي م
يي اننننرميت جيضنننن مةنننن ميي اننننكميي سننننجيمف فننننمم ننننهم نننن مييا بننننثميومتمف اننننمم ننننجيم نننناهمييجؤفننننثميوم
انننم ميكنننهمييد ننن ي ماجضنننامتنننألاجم انننجميلانننممييم امدنننثميلدننن ومييا بنننثم نننتمييجؤفنننثميي سنننجفثميم شنننجم
ييميام جم م م مييتك مب نم  1م م
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م
4ـ االستنتاجات والتوصيات :ـ
4ـ 1االستنتاجات :
 ييجؤفثميي سجفثمتا مييا موت فمة م م متا مييم ثماا ميي مهمس م
 م ل مييامفهمييم امدثموغاجمييم امدثميلد ومييجؤفثميي سجفثمي ب م هميتديوم مو مبؤفثمييا بثمسم م
4ـ 2التوصيات :
 ت اثميتا اهميس تميممييجؤفثميي سجفثم مت ااكمييم بميياج مس يوماا مييم ثميومييا مس م
 يس ام مييجؤفثميي سجفثميلد وميي النميب مييم بيتميياج اثمت ميي اكميي سجيمف موم
فب ممييم ثموييا ميلد وميتديومس م
م
م
م
م
م
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