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تهدددالدرااةرإدددادتادددعدراطبددد لدقةدددعدان بدددادقاالدددادرلتدددبرودرابدددابد رلتدددبرودرا دددا د   ق دددادرا ا ددد د

أدرءدرألإددداا يدردددمدةلاودددادرا  وددد دك يدددذدرددد فد اطحد ددد د ددد ردراهدددالدرإدددط ابد راح كدددمدتوىدددط  د
لقددديد(د۲۰راناحدددلدراوددد هفدرا ىدددنمدقةدددعدق  دددادقواودددادمددد دلقندددمدرألإدددة  درا دددواامد ة ددد د 

(دقددابفدمبطودداردقةددعدةلىددطام ط داد ددالدرا،دد يد رادد  وفدودد لادال ددالفدإدداقادتودددالفد16تو حةدداد 
برودرا ا ددد فدرخطنددداةدقددد رة دراطددد ر ودااتدددبرودراح كدددمفدرخطنددداةدرة  دددواود قاةودددادراطددد ر و(دااتددد

رخطناةدرلتبرودرا ا دااقندمدرا  ود دك يدذدرد فد رخطنداةدرلتدبرودراح كدمدااقندمدرا  ود دك يدذد
رددد فدراوحنوددد  داطد ددد ألدمىدددط  درألدرءفد رإدددطواةلدكدددتد ركداتوددد دران ايددداكفد كايددد دأ دددألدرا طدددا فدأود

 د أإداا ي(دوبطودادقةدعدرلتدبرود   ق دادرا ا د د راح كدمدمىط  درألدرءدرمدةلاوادرا  و دك يذدرد
 لط اإدديدمبددادت اإددنادا دوددافد رر ددتدمبامددتدرةتنددادد دد  دمىددط  درألدرءدكدداودمدد درلتددبرودرا ددا د
راح كمدثألدرلتبرودرابابدراح كمفد أالتدمبامتدرةتنادد   دمىدط  درألدرءدكداودمد درلتدبرودرا دا د

د رابابدرا ا  .
رإلحصا  اد را طا فدراطمدت ىدتدتا هدادراناحدلدأمند دراط ىدتدتادمدداكدراوباات ببادجو دران اياكد د

د:داآلتيةوالتوصيات  األستخالصات
أر تدمبامتدرةتنادد   دمىط  درألدرءدكاودم درلتبرودرا ا دراح كمدثألدرلتبرودد -

 رابابدراح كم.
 را ا  .درالتدمبامتدرةتنادد   دمىط  درألدرءدكاودم درلتبرودرا ا د رابابد -
راوطاتبادراا ةلاداوىط  درلتبرودراح يد را ا  دااقنمدراك يذدر دم دخايدال اإادد -

 رقطوادردقةعدرلخطناةركدراواةجادتاااةرإا.د
ق دا ل د - ر د راك يذد تاةليد متايد رمد رابامة  د اا د رلتبرود تت و اد را قمد ت و اد

  إا تدراط ق ادراو طةنا.
 الكلمات المفتاحية:

"  الووشو كونغ فو -األداء   -االتزان "   
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the research in English 
The effect of preventive functional exercises on strengthening 
working muscles and flexibility of the shoulder joint and spine 

to reduce injury in sitting volleyball players    

  Assistant Professor Dr. Yahya Fawzy Elsayed Ahmed 
 

The study aims to identify the nature of the relationship of general 

equilibrium and equilibrium specific to the quality of static and 

movement with the level of performance of methods in the sport of 

Wushu Kung Fu. ristometer for measuring height and weight, tape 

measure, stopwatch, Fleischmann test (balance beam) static balance, 

balance beam test for kinetic balance, special poise test for wushu kung 

fu players, kinetic balance test for wushu kung fu players, judges to 

assess performance, and a form as collection tools The data, and the most 

important results were that the level of performance in the sport of Wushu 

Kung Fu (methods) depends on the static and kinetic quality and is 

directly proportional to it. With fixed private and general equilibrium. 
And the data collection, statistical treatments, and the researcher's 

findings made it possible to reach the following conclusions and 
recommendations:: 

- The best correlation coefficient between the level of performance was 

with the specific kinetic equilibrium and then the kinetic general 

equilibrium. 

- The lowest correlation coefficient between the level of performance was 

with the fixed private and general equilibrium. 

- Periodic follow-up of the level of free and constant equilibrium of kung 

fu players by measuring it based on the tests included in the study. 

- Developing awareness of the importance of balance among those 

working in the field of kung fu training through various means of 

awareness. 
key words :Balance - Performance - Wushu Kung Fu 
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 مداماد م نةادرااةرإا: -

م طةفدرانباا اكدر طحطألدقة ادرودوو دتبالدج رييدا ى يدرا لاومدتاعدمىط لاكدأر تدرمدد
م درألقارددم هادرانايمد راوهاة د را ،،مد را نىم.د م دأ ألدراصناكدراناي ادراطمدت ابدراباياد
م درا لاواكدران دواد ب اىادراك يذدر د  درلتبرود   ق ادرا ا  د راوطح كفدح لدوبادق ص ردد

رءدراح كمد راقة طافدكوادوبطن دأحادراب رمتدراطمدتىاقاددأإاإ اد امادم دراب اى دراون ياداألدد
راح كمدإ رءد رألدرءد رألم تدرمد راوىط  د راعد اة ى يد رتتا اكدح كاتاد راطحنألدرمد ران ددقةعد
راطمدد را لاو اد راح كاكد أ درمد را  م افد راح الد تؤديهادرمد راطمد رابادواد راح كاكد ذاكدرمد كاود

رالتبرودوبطن دم دراون ياكدرا   ى ادراا ماداألدرءدراح كمدددديطون دران ددم دأدر هادتنناءلفدا اك
 (د۳۸:د۲رمدمبظألدرألي ،ادرا لاو ادقةعدرخطالدمىط لاتهاد د

ب(درودتكامتدراب اى دراناي ادراصناكدراو اإناد ي عدرا  اددرا لاومدد2004 ل ك دا  دو  د 
ةطدابدتااوىط  د ذاكدرمدكاراد مدراوناأدرلإاإمدلكطىا دراتاييدراوهاة د راداقالدرألإاإ ادا

را لاواكد ب اىادرا لاواكدران دوادكااك يذدر دراطمدتحطاجدراعدق اى دقاماد أخ  دخاىادد
 (د۲-۱:دد۱۹م تدرلتبرو.د 

 تبادةلاوادرا  و دك يذدر دم درا لاواكدراداووافدح لدريهادرحا دت رث اكدراح اةلدراص   ادد
طاامدرا  ومد رألإاا ي(فد  مدم ةهادم تدتاالمدرا لاواكدد ت دىألدراعدرادطايدرانبةمد راىايار(د راد

تطو بدد راناي اد را نى اد راح ك افدح لد رات رييد تبوتدقةعد  اءدرااقيد  اءدمطكامادرمدكاراد
  هدرا لاوادق دغ   ادتااط  عدرمدراوهاةركدراح ك اد   دراطح كدرمدجو  درلتتا اكد راوبجد

 ر  افد تبادرحا دةلاواكدرااراعدق درا نسداوادوو ب ادم دد   دراح كاكدرألةو اد راح كاكدراه
 (دد5-4:د13راهت بد رااراعد راهت بدراو اددتاإط اربدرا كتد راةكألد راطصاةع.د 

 لبطن درلتبرودرمدةلاوادرا  و دك يذدر د رمدرألإاا يدرلخط اةلادقةعد جادرا ص  دم دد
 بدم درألدرءدذ درانباا ادراباا افدرنمدر ألدراب اى دراطمدتىهألدرمدرمطاكدرااقيدمىط  دمطو

راىاياردود بدرااقيدتتدرءدجوتدح ك اد هادرابايادم دراح كاكدراوططاا اد راطمدوحطاجدرمدتب هاد
تتدرءدح كاكدد ود بد را اي دكواد ر د أدرلدأ دقةعدياد رحالد تاعدرلةتكا دقةعدالابد رحالدأ دقةعد

يةمد  هدراح كاكدمهاةركدأخ  دتىوعدتوهاةركدددراصب بادرمدراه رءدم تدراا ةرياكد را ثناكدثأل
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را باد  مدتحطاجدراعدرتبرودقاامفدح لدأودراحنألدود بدتتج رءدخصألددةجاكدقةعدأيدخةتدرمد
رلتبرودق دأدرءدتةكدراوهاةركفد   ردرا ةتدالادوظه دقةعدونتدح كاكدرمدقنسدرلتتاهدر دد

تىألدق ادرلتبرودأ د ج ددرو، ر درمدريطدايدالابدرلةتكا دم دمنايهادر دراى ادتایدجبءدم درا
 (د4-۳:د۱۷(د ۱۰:د14راح كا.د 

 الادلحظدراناحلدم دخايدك يادلقيد ماة دإا  دأودرابايادم درااقن  ديطب و رداة صألدد
رقبرهدد را يد رألم د راصب باد ح كاكد رمد كن  د ت نتد ون ود را صألد أدر هألد رود  رد دةجاكد م د

مواددر دراناحلدألج رءدتةكدرااةرإادانحلدقاالادرلتبروددراناحلدراعدرا ةتدرمدرتبرودرااقن  دد
را ا د   ق ادرا ا  د راوطح كدتنباا ادأدرءدرألإاا يدرمدةلاوادرا  و دك يذدر درلم درا يدد
ت تودد رإلج رءركد م د راباياد رت اذد م د راواة د وون د تواد راباالاد تةكد ان باد ق د ون فد الاد

ي بنسدد را يد رلم د رااقن  د ت ر ود را ى يدتحى  د راوهاة د بااطاامد رألدرءد رباا اد قةعد لادلد
 اةوىط لاكدرابة ادراطمدتون دمص دم دراطدابدرمدتةكدرا لاوادقةعدمىط  درابااأل.د

  الدرااةرإا:د
را ا  د را ا د   ق اد رابابد رلتبرود رلتبرود قاالاد ان باد قةعد راطب لد تاعد رااةرإاد تهالد

 را  و دك يذدر . راح كمدتوىط  دأدرءدرألإاا يدرمدةلاواد
 ر  درااةرإا:

 ت جادقاالادا دواددراادرحصا  اد   درلتبرود مىط  دأدرءدرألإاا يدرمدرا  و دك يذدر .د
 راوص،ةحاكدرابةو ادراوىط امادرمدرااةرإا:

   و :د
 (د6:د۱۱ مدر درادطايد تطك ودم دمد،ب  د   (د تب مدرادطايد د و (د تب مدر .د 

 راىايار:
را  و دك يذدر د تب مدرلوطناكد  مدقناةلدق دمناةرلد   دلقن  دمن يادم دد مدأحادرالىابدد

را اىادد را ا د رأل ال اد رابيد لقيد كتد تىادد ل تايد تاد محادد مةبيد قةعد ج لكد قالد
  رادنا رك.

)13:11  
 رألإاا ي:د
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مارةلدد مدأحادرالىابدرا  و دك يذدر د  مدقناةلدق دالطايد  ومدرإطب رومدمدىوادتاعدقالدد
م هادرا واامد رات  بمد   اكدتبضدرألإاا يدوىط ابدر هادأد ركدأ د ا وفدكوادريهادتدىألدأو ادد

 (د۲۹:د7راعدأإاا يدرابرم اد أإاا يدرخط اةلا.د 
 رلتبرو:د

رلدةركمد رأليظوادد راوتايد م د رليىاود اتىألد رليبناإ اد رألربايد ا د دد راح  يد راط رر د   د
بادح كادم كبدرا دتدقةعدخادقوةادوادراتاذ  ادرألةو ادا ىداددراب  لاد را ظ ن ادرمدمطاتد

 (د4۷:د۱رمدم طصفدالاقالدرلةتكا درث اءدرا ناكد راح كا.د 
 رااةرإاكدراو جب ا:

تب  رودد۱۰ب(د 2014الام د ين  درك يدرؤردفدد -1 رابصن ادد(ددةرإاد راطىه اكد تاةلناكد "تتث  د
ياو اا د رااي ام نمد رلتبرود راقة اد قةعد راطاون يا "ددراو بنىاد تاةلناكددئمد  هالد و د

رااي ام نمفد تتث   ادقةعدرلتبرود راىنةعد راطب لدقةعد راح ك اداة، لد راحى اد اةوىطدناكد
راد الد رادنةمدد تتإة  د راطت لنمد راو هفد ق  ادد-مىط اماد قةعد اوتو قاد رحالد رانباي(د

مبطوالدقةعدجها دد(فدد16-14(دلقنادم دياوئمدراطاون يا دأقواة ألد  مد د15قواواد ة  د 
ال الدرلتبرودكتدرلدة  ى اداتو دران اياكفد كاي دأ ألدرا طا فدأودراطاةلناكدراودط حادالادأدكدد

 راعدتحى درلتبرودرااي ام نمداب  ادرانحلدتص ةلددراادرحصا  ا.د
"دتتث  د  يامفدتاةلنمدمدط حدقةعدد(د اةرإادتب  رودد۸ب(د ۲۰۱۱الابد محوادحى درا ا  فدد -2

ددكاتادااقنمدةلاوادراكاةرت اد"-ودرلإطات نمد رااي ام نمد دةجادردرءدجايكاك مىط  درلتبر
رلإطات نمد رااي ام نمدد رلتبرود ي عد رلتبرودقةعد تو ل اكد تتث  دتبضد قةعد راطب لد  هالد

كاتادرمدةلاوادراكاةرت افد- تتث  دذاكدقةعد و دإاجمدأوی.ددرت مد دةجادردرءدراتايكاك د
راطت د راو هفد راد الد رادنةمددمىط اماد تتإة  د ق  ادد-لنمد قةعد اوتو قاد رحالد رانباي(د

(فدمبطواردقةعدتبضدرلخطناةركدراوهاةلاد۱۸(دلقن  ددةجادأ اعدتح د ۸قواواد ة  د 
ران يامفدراودط حدالادأد دراعدتحى دد را طا فدأود ران اياكفد كاي دأ ألد  راناي ادكتد ركداتو د

درت مدد- نمد رااي ام نمدرا ا د  و دإاجیدأویدريدرحصا  ادرمدمىط  درلتبرودرلإطاتد
 كاتادرمدةلاوادراكاةرت ا.د- رمدمىط  دأدرءدراتوةادراح ك ادجايكاك دد

"دتتث  د  يامفدتاةلنمدمدط حداط و ادد(د اةرإادتب  رو:دد۳ب(د ۲۰۱۱الابد رحوادم طاةد كمفدد -3
قاةد جها د قةعد راى لباد را ةن اد را دةناد أدرءد مىط  د اط، ل د كتإالد راط ر و"درلتبرود دواد

تتث  دد قةعد تالتبرود راطب لد راو تن،اد راك  وات ن اد راوط   ركد تبضد قةعد راطب لد  هالد
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ران يامفدراطاةلنمدراودط حدقةعدمىط  دأدرءدمهاةلدرا دةنادرا ةن ادراى لبادرطحادقةعدرا اي دد
-مددقةعدقاةوادراط ر وفدمىط امادراو هفدرا ىنمد راو هفدراطت لنمدتتإة  دراد الد رادنة

قواواد ة  د  ق  اد قةعد اوتو قاد رحالد تبضدد۷رانباي(د قةعد مبطوارد لقناكفد (د
رلخطناةركدراناي اد راوهاةلادكتد ركداتو دران اياكفد كاي دأ ألدرا طا فدأودت و ادرلتبرودم دد

 خايدران يامفدراودط حداهادتتث  ردربالدقةعددةجادأدرءدراوهاةل.د
"دتتث  د  يامفدمدط حدتاإط اربدا حددةرإادتب  رودددد(4ب(د ۲۰۰۷الام د ةبا دراة قدحارظفدد -4

راتوتدد يهاواكد أدرءد م د راهن دد تباد را ناكد راناي اد دةجاد راب اى د تبضد قةعد رلتبرود
راطب لدقةعدتتث  د  يامفدمدط حدتاإط اربدا حدرلتبرود راطب لددراح ك ادقةعدأجهبلدراتونا "دد

ادرا ناكدتبادراهن ددرمديها  اكدراتوتدقةعدتتث  هدقةعدتبضدق اى دراة االادراناي اد دةج
رانباي(دددد-راح ك ادقةعدأجهبلدراتونا فدمىط امادراو هفدراطت لنمدتتإة  دراد الد رادنةمدد

قواواد ة  د  ق  اد قةعد راط ب ادد۳۰اوتو قط  د تنة اد را اا اد ران الاد اااناكد م د اااناد (د
مطىا راعدمتو قط  د تدى وهألد تألد اةن اكدجامبادحة رود  لط  فدمبطوالدقةعدتبضددرا لاو اد

أ ألدد ران اياكفد كاي د اتو د كتد ركد راوهاة د رألدرءد راد الد راناي اد راوحنو  د رلخطناةركد
راناي اد راصناكد تحى د قةعد رإلوتا مد رألث د ااد كاود راودط حد راطاةلنمد ران يامفد أود را طا فد

را ا  د راح كمد أدرءديهاواكدراتوتدراح ك اد را ناكدتبادد راط ر ود راهن دداةوهاةركد خاىاد
 ال ادرانحلدتص ةلدأر تدم دران يامفدراطدة اي.

راى ادمحو دفدد -5 تب  رودد۱۲ب(د ۲۰۰۱الام د  راءد دةرإاد اطحى  دد(د مدط حد تاةلنمد "د  يامفد
رلتبرودرا ا  د راح كمداتها دحنظدراط ر ودتاآلذرود مىط  دأدرءدتبضدراون ياكدرألإاإ اد

ألد  يامفداطحى  درلتبرودرا ا  د راح كمد راطب لد هالدتصو درا اوئاكدراتونا درلوداقم"دد
قةعدتتث  هدقةعدتبضدق اى دراة االادراناي اد مىط  دأدرءدمهاةتمدرلتبرودرا ا  د راح كمفدد

راد الد رادنةمدد تتإة  د راطت لنمد راو هفد ق  ادددد-مىط اماد قةعد اوتو قاد رحالد رانباي(د
توداقمفدمبطوالدقةع۸قواواد ة  د  ياوئاكدجونا د راناي اد راوهاةلاددد(د تبضدرلخطناةركد

رألث دد ااد كاود راودط حد راطاةلنمد ران يامفد أود را طا فد أ ألد ران اياكفد كاي د اتو د كتد ركد
رإلوتا مدقةعدتحى دراصناكدراناي ادرا اىادال ادرااةرإاد أو ادتحى  دمىط  دأدرءدراط ر ودد

 را ا  د راح كم.
(د اةرإادتب  رو:دد16  دددadد2000د, . Waddington G et alالابد دي تط ود أخ  ود  -6

راداب"دد را كناد منصتد رادنبدقةعدح كاد رلتبرود تاةلناكد ا حد رإط اربد تتث  د  هالد"مداةياد
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را كناد منصةمد قةعدح كاد رادنبد تاةلناكد رلتبرود ببضد ا حد رإط اربد تتث  د قةعد راطب لد
رادنةمدد راد الد راطت لنمد طصو ألد راو هفد مىط ام  د متو قاكد ا حدد رادابفد ا اثاد رانبايد

(دلقيدك لدالابفدمبطوارد44وات،ا(دقةعدق  ادقواواد ة  د دد-تاةلناكدرادنبدددد-رلتبرودد
را طا فدد ران اياكفد كاي دأ ألد قةعدراطحة تدراح كمد ببضدرلخطناةركدراناي ادكتد ركداتو د

م رمد رألالتد رلتبرود  مد رمد راوتو قاكد رر تد كاي د رلتبرود ا حد ري  اءددأودمتو قاد بايد
 را كنط  .

 خ،اد إج رءركدرااةرإا:
 رإط ابدراناحلدراو هفدرا ىنمدتاألإة  درلةتناامداوا وادا،ن بادرااةرإا.م هفدرااةرإا:د

 (دقاب.د16يطك ودمتطو درااةرإادم دلقنمدرا  و دك يذدر دتنن درا  خدتح د متطو درااةرإا:د
(دلقيدتألدرخط اة ألدتاا، لدادرابواوادد۲۰قةعد دددروطوة دراب  ادرألإاإ اداةاةرإاددق  ادرااةرإا:

راعد  تاإلواراد رااةرإاد متطو د أود۲۰م د راناحلد رلإط،اق اد روط دد راب  اد م ة د (دلقيد
(دإ  ركفد واةك درمدد۳تك ودراب  ادم طظوادرمدراطاةليفدماةإ دراك يذدر داوالدلدتدتدق د 

 (دقاب.د16ااو حةادراى  اد ت، اادراتوه ةلاداألإاا يدأك  دم دم لفد رودتك ودت

 
اةوط   ركد1ي وحدجا يد  راوب اةيد رلاط رءد راحىا مد را إ اد رليح رلد راوط إاد (د

ت ر حد   دد الاد رألإاإ اد راوط   ركد اتو  د رلاط رءد مبامتد آود راتا يد م د رألإاإ اد لط حد
 راوط   ركدرألإاإ ا.د(دموادو   دراعدرقطارا ادراب  ادرمد۳(د لد درلاط رءد   د ±د1.07:د0.17 

 رد ركد  إا تدجو دران اياك:
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الابدراناحلدتاإط اربدكتدم دةلىطام ط داد الدرا، يد را  وفدو لادال الفدإاقادتودالفدرخطناةدد
رة  واودقاةوادراط ر ودااتبرودرا ا  فدرخطناةدق رة دراط ر ودااتبرودراح كمفدرخطناةدرلتبرودد

ناةدرلتبرودراح كمدااقنمدرا  و دك يذدر فدراوحنو  درا ا دااقنمدرا  و دك يذدر فد رخط
راطد  ألدمىط  درألدرءفد رإطواةلداتو دران اياكد قةعدرا غألدم دأودتةكدرلخطناةركداهادمباماكد

 قةو ادمدن اادرلدأودراناحلدالادالابدتحىا دكتدم دراصاقد را ناكدم لدأخ  د رداداواديةم:د

 
(د  وادأكن دم دد6٬۸۹:د7.53تبرودرابابدرا ا  دراح كمد (دأودال واد ك(داا۲يط حدم دجا يد 

راوو بلدد غ  د راوتو قاد رحصا  اد   د درااد ر  قد راعد ج دد و   د مواد راتا ا اد ال واد ك(د
الاةلدد يؤكاد راوو بلدمواد راوتو قاد راوط إادرألر تد   د  ادمط إاد راوو بلداصااحد  راوتو قاد

 وو بل د غ  دراوو بل د بااطاامدىاالها.رخطناةركدرلتبرودرابابدقةعدراطن ل د   درا

 
(د  وادأكن دد5٫54:دد6.10(دأودال واد ك(دااتبرودرا ا درا ا  دراح كمد ۳يط حدم دجا يد 

راوو بلدد غ  د راوتو قاد رحصا  اد   د درااد ر  قد راعد ج دد و   د مواد راتا ا اد ال واد ك(د م د
را راوط إادرألر تد   د  ادمط إاد راوو بلداصااحد الاةلدد راوتو قاد يؤكاد راوو بلدمواد وتو قاد

 رخطناةركدرلتبرودرا ا دقةعدراطن ل د   دراوو بل د غ  دراوو بل د بااطاامدىاالها.
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(د  مد۰٫۸۹ ف۰٫۹۰(دأودال واد ة(دااتبرودرابابدرا ا  دراح كمد 4يط حدم دجا يد 

رحصا  ادال  د   ددأكن دم دال واد ة(دراتا ا ادموادو   دتاعد ج ددمبامتدرةتناددا ديددريدد
 تقادلدراط،ن  (دلخطناةركدرلتبرودرابابدموادو   دراعدثناكدتةكدرلخطناةرك.-راط،ن  د

 
جا يد  م د راح كمد 5يط حد را ا  د را ا د ااتبرود ال واد ة(د أود (دد0٫۹۰ ف۰٫۹۳(د

  مدأكن دم دال واد ة(دراتا ا ادموادو   دتاعد ج ددمبامتدرةتناددا ديددريدرحصا  ادال  دد
 تقادلدراط،ن  (دلخطناةركدرلتبرودرا ا دموادو   دراعدثناكدتةكدرلخطناةرك.د- راط،ن  دد   د

 
 رااةرإادرلإط،اق ا:د

(دلقيدم دمتطو دد۲۰الابدراناحلدتإج رءدرااةرإادرلإط،اق ادقةعدق  ادمن يادم د 
بدد2014/د25/1دد–بدد12/2013/د15رااةرإاد م دخاةجدراب  ادرلإاإ افد ذاكدخايدرانط لدم دد

 الادرإطناددراناحلدم د  هدرااةرإادرمدحىا دراوباماكدرابةو ادااخطناةركدم دىاقد ثناكفد
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رج رءدد رمد راو،ة ب  د راوىاقاي د قادد رلخطناةركفد مب راد رابوتد تج رءركد أر تد  مب راد
 رلخطناةرك.د
 
 

 رااةرإادرألإاإ ا:
بدد2015/د25/2-10م ددتألدتج رءدراد اإاكدرا اىادتالتبرودرابابد را ا دخايدرانط لدد

ثألدتألدتص ل دت، اادراتوه ةلاد راطمدواةكدر ادينسدرااقن  د تألد و دراوادلدراوص ةلدقةعدد
 أإ، رياكدمامتاد ق وها.

 راوبااتاكدرإلحصا  ادراوىط امادرمدرااةرإا:
 روطوتدرألإة  درإلحصا مدراوىط ابدرمدرااةرإادقةعدماديةم:د

تاإط اربدد -1 رإلحصا مد راوب اةيددراط ى فد راحىا مد را إ اد رليح رلد راوط إاد
  رلاط رء.

 رخطناةد ك(داالاادران  ق. -2
 مبامتدرةتنادد   إ و.د -3

 رإلىارةدراب   و.ددSPSS ذاكدتاإط اربدحبمادران رمفدرإلحصا  اداةبة بدرلجطواق اد
 ق  درا طا ف:د
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وب اةيد رلاط رءد(دراوط إادراحىا مد را إ اد رليح رلدرا1(د ونتد د6ي وحدجا يد 
را ا  د راح كمد  رابابد ااتبرود رلاط رءد مبامتد رود راتا يد م د رابابد لط حد د:۰٫60ااتبرود

 (دموادو   دتاعدرقطارا ادراب  ادرمدرلتبرودراباب.د۳(دقةعدراط ت يد لد درلاط رءد   د ±د0٫41
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 رلاط رءددد(دراوط إادراحىا مد را إ اد رليح رلدراوب اةيد۲(د ونتد د۷ي وحدجا يد 

د:۰٫24رلتبرودرا ا فد لط حدم دراتا يدرودمبامتدرلاط رءدااتبرودرا ا درا ا  د راح كمد 
 (دموادو   دتاعدرقطارا ادراب  ادرمدرلتبرودرا ا .۳(دقةعدراط ت يد لد درلاط رءد   د ±د۰٫69
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راوب اةيد رلاط رءد(دراوط إادراحىا مد را إ اد رليح رلدد۳(د ونتد د۸ي وحدجا يد 
ت ر حد   د  الاد رألدرءد اوىط  د رلاط رءد آودمبامتد راتا يد رألدرءفد لط حدم د :دد0.16راوىط  د

 (دموادو   دتاعدرقطارا ادراب  ادرمدمىط  درألدرء.۳(د لد درلاط رءد   د ±د1.21
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جا يد  رابابد ثا  د ح کی(د4(د ونتد ۹ي وحد رلتبرود م د كتد رةتنادد مبامتد (د
 رلتبرودرا ا د ثا  د ح کی(دتوىط  درألدرءداب  ادرااةرإاد لط حدم دراتا يدرودمباماكدد

 (۰٫۹۱ :۰٫۹۷-رلةتناددت ر ح د   د 
 م اال ادرا طا ف:د
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(درودراوط إادراحىا مدااتبرودرابابدرا ا  د راح كمد1(د ونتد 6يط حدم دجا يد 
مبامتدد۱۳٫۲۷د:۲۰٫55كاود د رود ح  د رمد راط ت يد قةعد ثد را ا  د(د رابابد ااتبرود رلاط رءد

 :0٫60 راح كمد 
(درودراوط إادراحىا مدد۲(د ونتد ۷(دقةعدراط ت ي.دكواديط حدم ديط حدم دجا يد 0٫41

راط ت يدرمدح  دأودمبامتد۱۲٫53 :۱۱٫۲۷ااتبرودرا ا درا ا  د راح كمدكاود  (دثدقةعد
اط ت يفدكواديط حدم دجا يد(دقةعدر۰٫۹۹د:د۰٫24رلاط رءدااتبرودرا ا درا ا  د راح كمد 

(دثدد۷٫53د:۱٫47(درودراوط إادراحىا مداوىط  درألدرءدتون ياتادت ر ح د   د ۳(د ونتد ۸ 
ت ر حد   د  رألدرءد راوىط  د رلاط رءد مبامتد أود ح  د مباماكد۱٫۲۱:دد0.16رمد جو  د (د لد د

  ادم دق   دراط  ل دد(دموادو   دراعدرقطارا ادراب  ادرمدجو  دراوط   ركد خة۳رلاط رءد   د ±دد
أإاا يدرإلحصاءدد كتحاد رةتنادد   إ ود رإط اربدمبامتد راعد راناحلد الادد را يد رلم د رلقطارامد

 راناةرمط ي.
(دأودال وادمبامتدرلةتنادد   درلتبرودرابابدرا ا  دد4(د ونتد ۹كواديط حدم دجا يد 

د:۰٫86باب(دت ر ح د   د د ب  دمىط  درألدرءدمط و اد دةجادراصب باد ج دلدرألدرءد رألدرءدرا
دريدد0٫94 ال يد رةتناددا ديد يؤكاد ج دد مواد راتا ا اد رلةتنادد مبامتد ال واد م د أكن د (د  مد

رحصا  اد   دراوط   ركدرينادرا ك .دكواديط حدم دينسدراتا يد را نتدأودال وادمبامتدرلةتناددد
ت ر ح د   دد رألدرءد راح كمد ب  دمىط  د رابابد رلتبرود ركن دم د0٫95-:دد0٬90-    د (د  مد

را ك دد ريناد راوط   ركد رحصا  اد   د دريد ال يد قنىمد رةتنادد يؤكاد ج دد مواد راتا ا اد يظ  تهاد
راح كمد رابابد رلتبرود ال الد راوىط ابدرمد رلخطناةد راعدان باد رلةتنادد راناحلدقنى اد  لبب د

رىنحدى  درابم ددرلدددد را يديطن قدر ادم دوتطا دقاةوادراط ر ودرمدرالتد م دمون د قة ا
رلتبرودد رألدرءدقةعد رقطواددمىط  د تاعد رلةتنادد  اد رلتبرود ل   دمبامتد رةتناعدمىط  د قةعد
رابابد   ق ادرا ا  د راوطح كد قةعدرا غألدم درالط ر دمباماكدرلةتناددم دتب هادرانبضدرلدد

م درلتبرودتاهدج دلددددرودأجواامدمىط  درألدرءدحصتدقةعدرقةعدمبامتدرةتناددم دكادرا  ق  د
 رألدرءدثألددةجادراصب باد رألدرءدراباب.

(دأودال وادمبامتدرلةتنادد   درلتبرودرا ا د4(د ونتد ۹ لط حدأو ادم دجا يد 
ت ر ح د   د  رألدرءد مىط  د د:0٫88را ا  د ب  د رلةتناددد0٫94 مبامتد ال واد م د أكن د (د  مد

رحصا  اد   دراوط   ركدآينادرا ك .دكواديط حددددراتا ا ادمواديؤكاد ج ددرةتناددا ديدال يددري
مىط  دد راح كمد ب  د را ا د رلتبرود رلةتنادد   د مبامتد ال واد أود راتا يد را نتد ينسد م د
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(د  مدركن دم ديظ  تهادراتا ا ادمواديؤكاد ج ددرةتنادد0٫۹۷- : ۰٫۸۹-رألدرءدت ر ح د   د 
رينادرا ك د تد يطا فدرلتبرودرابابفدقنىمدال يددريدرحصا  اد   دراوط   ركد را طا فدم د طن دتةكد

كوادرخطةفدت ت يدمباماكدرلةتناددركاودرقةعدمبامتدرةتناددتاا ىنادااتبرودرا ا درا ا  دم دد
ثألددةجادراصب بافدرمدح  دكاودرقةعدد ثألدج دلدرألدرءد رابابفد ثألدرألدرءد رجواامدمىط  درألدرءد

جواامدمىط  درألدرءدثألدج دلدرألدرءدثألددةجادمبامتدرةتناددتاا ىنادااتبرودرا ا دراح كمدأل
 راصب بادثألدرألدرءدراباب.د

مىط  دد راو طةناد من ياكد رلتبرود أي رعد رلةتنادد   د مباماكد ال ألد رخطالد م د را غألد  قةعد
رألدرءدرلدرودرا ط تادرابامادت   دراعدرقطواددمىط  درألدرءدتون ياتادراو طةنادت نتدكن  دجارد

 قةعدرلتبرو.
بب دراناحلدتةكدراباالادتاعدان بادةلاوادرا  و دك يذدر د خاىادرألإاا يد راطمدتط،ةيد ل

أدرءدجوةادح ك اديطألدت    درتتاهد ونتدراتىألدر هادتى قادكن  هدرمدراه رءدأ دقةعدرألة دم دد
 ى  دمىاحادالاقالدرلةتكا د راطمدرمدرغةيدرألح ريدتك ودرحا دالاممدرااقي.

ب(دراعدرودت و ادىنادرلتبروداادتتث  دروتا مدقةعددةجاكد۱۹۹۹حاكد  ت   دا ةعدرحوادرا 
 (۲راتوةادراوهاةلا.د 

راعدأودتو ل اكدرلتبرودرا ا طاد راوطح كاد راطمدتؤديدم ددددم(۱۹۹۰احمد الشاذلي ) كوادو   دد
أ واعدت   در دتص  در هادالاقالدرلةتكا دأ دي تن در ادم كبدثدتدرااقيدق درألة د أو اد

 (د6 اكدرلتبرودراطمدتؤديدقةعدمدبادإ لايدأ دقاةوادت ر ودت وعدرلتبرود اةجادكن  ل.د تو ل
(دراعدرودرلتبرودوبطن دمن يادة  ى ادرمدمبظألدرألي ،ادد۱۹۹۰ ل   دمحوادىنحمدحىاي  د 

را لاو اد  جادقابد ب اىادرمدتةكدرألي ،ادرا دتط،ةيدرا ناكدر دراح كمدر قدح بدو  دد
 (.د۹ محا د.د 

)   دد ل المقبالی  حسن  م ددددم(۲۰۱۲على  راباياد ا تاحد ق ص رد ابد وباد رلتبرود رود راعد
رألي ،ادرا لاو اد ب اىادرادطاا ادرالتبرودوون درااقيدم دإ قادرلإطتاتادرمدو ءدظ  لدد
راو ارىاد لىاقادرااقيدقةعدتحد  دراكناوادراب ة اد راطحنألدرمدرتتاهدح كاتاد ل تنادتااباياد

راصناكدد را   جدق ددم د ر د راىد دد راتىألدم د كااد لد را واالاد راط رر د لو  د راناي ادرألخ  د
 (د5راوىاةدراح كمدكوادوبوتدقةعدتحى  درألدرءد رلةتداءدمىط ره.د 

(د د محوادحى درا ا  فدد۱۰ب(د 2014 تطن د  هدرا طا فدم ديطا فددةرإاد ي ن  درك  درؤردفدد
راة قدحارظفدد۳ ددب(۲۰۱۱(فد رحوادم طاةد كمفدد۸ب(د ۲۰۱۱ (د دد4ب(د ۲۰۰۷(فد د ةبا د
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(فدرمدأ و ادرلتبرودا تاحدرألدرءدرمدرابايادم درا لاواكدد۱۲ب(د ۲۰۰۱  راءدراى ادمحو دفدد
  ب اىادراو ا لكد تتث  درلتبرودقةعدمىط  درألدرءدرمدتةكدرا لاواك.د

واددراادرحصا  ادد"دت جادقاالادا دددد ب اكدون ودراناحلدالادحد در  درااةرإاد را يدي صدقةع
    درلتبرود مىط  دأدرءدرألإاا يدرمدرا  و دك يذدر ".

 :داالستنتاجات 
 رمدو ءديطا فدرااةرإادت ىتدراناحلدراعدرلإط طاجاكدراطاا ا:د

وبطوادمىط  درألدرءدرمدةلاوادرا  و دك يذدر د أإاا ي(دقةعدرلتبرود   ق ادرا ا  د -1
 ال لا. راح كمد لط اإيدمبادت اإنادا دواد

أر تدمبامتدرةتنادد   دمىط  درألدرءدكاودم درلتبرودرا ا دراح كمدثألدرلتبرودرابابد -2
 راح كم.

 رالتدمبامتدرةتنادد   دمىط  درألدرءدكاودم درلتبرودرا ا د رابابدرا ا  .د -3
رمدو ءدر ارلد رإط طاجاكدرااةرإادالادت ىتدراناحلدتاعدمتو قادم دراط ى اكددراط ى اك:

   م:
 ط و ادرلتبرود   ق ادراح كمد را ا  دخايدرقاردد تاةليدلقنمدرا  و دك يذددددرل طواب -1

 ر درمدةلاوادراك يذدر داواداادم دتتث  دروتا مدقةعدمىط  درألدرء.
ال اإادد -2 خايد م د ر د راك يذد ااقنمد راح يد را ا  د رلتبرود اوىط  د راا ةلاد راوطاتباد

 رقطوادردقةعدرلخطناةركدراواةجادتاااةرإا.د
 و ادرا قمدتت و ادرلتبروداا درابامة  درمدمتايدتاةليدراك يذدر دق دا ل د إا تددت -3

 راط ق ادراو طةنا.د
 رج رءددةرإاكدم اتادقةعدرألإاا يدرألخ  درمدراك يذدر . -4
 رج رءددةرإاكدم ا هاداوط ةفدأي رعدرا لاواكدران دوادرألخ  . -5

 راو رج د
را اذامدد -1 رؤردد رلإن اةلادب.دد۲۰۰۹رحواد رلتبرو.د م ناي ناد رمد   د را لاو اد راو إ قاد

 درةدم  تلدراوباةل.
ال رقادرلتبرودرمدراوتايدرا لاومدرلإن اةلاددرةدم  تلددب.دد۱۹۹۰رحوادرؤرددرا اذامدد -2

 راوباةل.د
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اطب۲۰۱۱رحوادم طاةد کمدد -3 رلتبرودكتإالد اط و اد مدط حد تاةلنمد تتث  د  يامفد ، ل د.د
مىط  دأدرءدرا دةنادرا ةن ادراى لبادقةعدجها دقاةوادراط ر وفدةإااادماجىط  .دكة اد

 راط ب ادرا لاو ادجامبادحة رو.
حارظدد -4 راة قد تبضدب۲۰۰۷ةبا د قةعد رلتبرود ا حد تاإط اربد مدط حد تتث  د  يامفد .د

عدأجهبلددراب اى دراناي اد دةجادرا ناكدتبادراهن ددم دأدرءديهاواكدراتوتدراح ك ادقة
 راتونا .دمتةادقة بد ر  ودرا لاوافدمص .

.دأث دتاةلناكدرلتبرودرمدت و ادتبضدراداةركدراح ك اددب۲۰۱۲قةعدحى دقةعدراودناامدد -5
رااةرإاكد راىات درألإاإمدتىة، ادقواوفدةإااادماجىط  .دقوادلد راصفد اا داا د

 رابة ادجامبادمؤتا.
را حاكدد -6 رحواد راط رب۱۹۹۹ا ةعد ت و اد تتث  د اتها د.د راوهاة د رألدرءد مىط  د قةعد  ود

را لاو اد ن ةإب افد راط ب اد كة اد ماجىط  .د راتونا فدةإاااد را او،اكد راط ر ود قاةواد
 جامبادال الدراى لس.

ح  شدد -7 ر  د ر  ر  ألد راد اإاكدب۲۰۰۷محواد انبضد راتاينمد را نتد ونناد .د و د
تح د  ر د ك يذد را  و د ااقنمد رمدجوه ةلادمص دد۲۰راتىو اد كة اد(دإ اد راب ب افد

 راط ب ادرا لاو ادجامبادرلإن اةلا.
را ا  دد -8 حى د رلتبروددب۲۰۱۱محواد مىط  د قةعد مدط حد تاةلنمد تتث  د  يامفد .د

جايكاك دد ردرءد يظ لاكد-رلإطات کید رااي ام نمد دةجاد راكاةرت ا.د ةلاواد ااقنمد كاتاد
  ت،ن داكفدجامبادرلإن اةلا.

حىاي  دد -9 ىنحمد راتبءدراطد لألددددب.1995محواد راناي اد را لاو اد راط ب اد رمد  راد الد
 رأل ي.درادا  ل:ددرةدرانك دراب بم.

رؤرددد -10 رك يد قةعددب2014ي ن  د راو بنىاد رابصن اد راطىه اكد تاةلناكد تتث  د .د
راناي ادد اةط ب اد رابةو اد راوتةاد راطاون يا .د ياوئمد اا د رااي ام نمد رلتبرود راقة اد

 .د500دد–د483فد د۷۱مص فدعدد- را لاوا
 راك يذدر .درادا  لدمؤإىادح ةلدراا ا ا.دب.۲۰۰۷ ر تدمص،نعدقنادراك لألدد -11
محو ددد -12 راى اد را ا  ددددب.۲۰۰۱ راءد رلتبرود اطحى  د مدط حد تاةلنمد   يامفد

ا اوئاكدد راون ياكدرألإاإ اد أدرءدتبضد تاألذرود مىط  د راط ر ود  راح كمداتها دحنظد
 .395-365فد د۳۸ي اد را لاوافدعدراتونا درلوداقم.دراوتةادرابةو اداةط ب ادراناد
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راى ادد -13 ر  يد رانك دددب.2005وح عد درةد رادا  لد ر .د راك يفد رمد راىايارد ر د
 راب بم.

14- Geu. R.Q.2002 ad .South style of wu shu in quang dong .Beijing: 
public Chinese. 

15- Liu Chen.w.2004 ad .Dragon fist tain. gen fiskiad .Beijing : Public 
Chinese. 

16- Waddington G «&et al .2000 ad .Comparing wobble board and 
Jump 

Landing training effects on knee and ankle movment discrimination .J sci 
medدsportدvol3459-449د. 

17- Wing Le. w.k .2003 ad .Long fist style .U.S.A: people sports 
pess. 

 
 

 

 

 




