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رساةل ماجس تري يف الرتبية البدنية تناقش مترينات خاصة بدالةل هجازين تدريبني مقرتحني وتأ ثريها يف بعض القدرات البدنية 

 م حواجز110واملؤرشات البايومياكنيكية واجناز ركض 

رساةل ماجس تري للطالبة )زهاء 29/7/2019البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم الاحد املوافق انقشت لكية الرتبية 

حتت عنوان )مترينات خاصة بدالةل هجازين   محمد عبد احلسن( ابرشاف الاس تاذ املساعد ادلكتور انتصار رش يد محيد،

 20م حواجز دون 110يومياكنيكية واجناز ركض تدريبني مقرتحني وتأ ثريها يف بعض القدرات البدنية واملؤرشات البا

ىل تصممي هجازين تدريبني مقرتحني لبعض القدرات البدنية واملؤرشات البايومياكنيكية واجناز ركض  س نة(، اليت هدفت ا 

عداد مترينات خاصة بدالةل هجازين تدريبني مقرتحني وتأ ثريها عىل بعض القدرات البدنية  20م حواجز دون 110 س نة ، ا 

م حواجز ، ملعرفة تأ ثري المترينات اخلاصة بدالةل هجازين تدريبني مقرتحني وتأ ثريها 110ملؤرشات البايومياكنيكية يف ركض وا

 . س نة 20م حواجز دون 110والاجناز لركض  يف بعض القدرات البدنية واملؤرشات البايومياكنيكية

بوجود ضعف يف بعض القدرات البدنية اخلاصة  س نة 20م حواجز للش باب دون 110وتمكن مشلكة البحث يف ان ركض 

ابالداء ومن مث تؤثر برتاجع بعض املؤرشات البايومياكنيكية خاصة املسارات احلركية الرتفاع مركز ثقل اجلسم حلظة الاجتياز 

احثة عىل ومن مث تراجع مس توى الاجناز والس ياّم يف خطوة اجتياز احلاجز واىل املتغريات بني احلواجز ، ذلكل اكدت الب

اعداد مترينات خاصة وبدالةل اجلهازين اليت قامت الباحثة بتصمميهام الاول لتحديد والتحمك ابرتفاع مركز ثقل اجلسم والثاين 

آنية للرسعة والزمن والتعجيل بني احلواجز للوصول اىل املس توى العايل  . للمعرفة ال

تصممي اجملموعة الواحدة ذات الاحتبارين القبيل والبعدي لعينة ولتحقيق اهداف البحث اس تخدمت الباحثة املهنج التجرييب ب 

( العبني واجريت علهيم جتربتني اس تطالعتني الاوىل لغرض الوقوف عىل 8( العبني من اصل )6الباحث البالغ عددمه )

ملساعد ومتت فهيا جتربة دقة العمل ومعرفة عدد الاكمريات املس تخدمة وارتفاعها وابعادها وصالحيهتا وعدد افراد فريق العمل ا

اجلهاز املقرتح الاول لتحديد والتحمك ابرتفاع مركز ثقل اجلسم فوق احلاجز ، اما التجربة الاس تطالعية الثانية فاكنت لغرض 

 .جتربة اجلهاز املقرتح الثاين لتحديد الرسعة والزمن والتعجيل ومعرفة مدى مالَءمة المترينات اخلاصة لالعبني

أ ن المترينات اخلاصة املس تخدمة بدالةل اجلهازين التدريبني املقرتحني   -مجموعة من الاس تنتاجات من امهها: وتوصل البحث اىل

ذات تأ ثري قوي عىل الاداء وأ ثرت يف تطوير بعض القدرات البدنية ومن مث ابجلهازين التدريبني تطورت بعض املؤرشات 

 . البايومياكنيكية للوصول اىل الاجناز

آنية القراءة يف التدريبات واوصت الباحث ة بـ رضورة اس تخدام مترينات خاصة ابالداء فضال عن تصممي اهجزة حديثة وأ

املس تخدمة يف الوحدات التدريبية ورضورة ربط مياكنيكية الاداء ابلتدريب الراييض ملا هلم من امهية كبرية معا ومن مث نصل 

                     . ابلالعب اىل الاجناز العايل

وتأ لفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور حامد يوسف محيد رئيسا، الاس تاذ املساعد ادلكتور سؤدد ابراهمي سهيل    

 .الاس تاذ املساعد ادلكتور سامر منصور مجيل ، الاس تاذ املساعد ادلكتور انتصار رش يد محيد مرشفا  ،
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وتقنني مقياس الكفاية اال دارية للقادة الكشفيني احلاصلني عىل الشارة اخلشبية رساةل ماجس تري يف الرتبية البدنية تناقش بناء 

 يف املديرايت العامة للرتبية يف العراق

رساةل ماجس تري للطالب )حيدر 6/8/2019انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم الثالاثء املوافق 

حتت عنوان )بناء وتقنني مقياس الكفاية اال دارية للقادة   ندى نهبان أ سامعيل ،جبار عناد( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور 

ىل بناء وتقنني مقياس الكفاية  الكشفيني احلاصلني عىل الشارة اخلشبية يف املديرايت العامة للرتبية يف العراق( ، اليت هدفت ا 

ت العامة للرتبية يف العراق وحتديد املس توايت املعيارية اال دارية للقادة الكشفيني احلاصلني عىل الشارة اخلشبية يف املديراي

 .هلم

وتمكن أ مهية البحث عىل أ ساس حتديد مس توى معياري ابلكفاية اال دارية للقادة الكشفيني احلاصلني عىل الشارة اخلشبية 

آراء القادة ووضع أ سس علمية حصيحة الختيار القادة يف املس تقبل وانعاكسهم يف العمل الكشفي وذكل من خالل اس   تطالع أ

 .يف احلركة الكشفية واحلاصلني عىل الشارة اخلشبية يف املديرايت العامة للرتبية يف العراق

فامي تبلورت مشلكة ادلراسة اىل أ ن هناك ضعف يف بعض جماالت الكفاية اال دارية للقادة الكشفيني احلاصلني عىل الشارة 

ر اال دارية وعدم أ قامه دورات خاصة للقادة الكشفيني يف جمال الكفاية الادارية اخلشبية بسبب قةل اخلربة وقةل املعرفة ابل مو 

 ..وكذكل عدم وجود مقياس الختيار القائد الكشفي

ولتحقيق اهداف البحث اس تخدم الباحث املهنج الوصفي ابل سلوب املسحي وحتدد جممتع البحث وعينته ابلقادة الكشفيني 

( قائد كشفي 372( واكن عدد العينة )2017املديرايت العامة للرتبية يف العراق للعام )احلاصلني عىل الشارة اخلشبية يف 

ولعدم توفر مقياس للكفاية اال دارية ولكون املرشوع حديث التأ سيس وهيدف اىل تطوير القادة الكشفيني ورفدمه يف 

 .جممتعات الرتبية يف املس تقبل
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بناء وتقنني مقياس الكفاية اال دارية للقادة الكشفيني احلاصلني عىل   -ها:وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امه 

وقدرة املقياس عىل حتديد املس توايت املعيارية للقادة الكشفيني   الشارة اخلشبية يف املديرايت العامة للرتبية يف العراق،

 .احلاصلني عىل الشارة اخلشبية يف املديرايت العامة للرتبية يف العراق

رضورة اجراء التقيمي     الباحث بـ رضورة تطبيق املقياس من قبل وزارة الرتبية عىل القادة الكشفيني يف املس تقبل،واوىص

                       .( يف معوم العراق2017املبارش للقادة الكشفيني احلاصلني عىل الشارة اخلشبية يف عام )

اثئر داود سلامن رئيسا، الاس تاذ املساعد ادلكتور خنساء صربي وتأ لفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور   

 .املدرس ادلكتور اثمر حامد رجه، الاس تاذ ادلكتور ندى نهبان مرشفا  محمد،
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لفريق ال مل التطوعي التابع للكية الرتبية البدنية وعلوم  kids Athletics لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تنظم دورة عن

 ضة جامعة بغدادالراي

  

ويه دورة تدريبية عن  2019/ 8/ 8_7نظمت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد دورة بواقع يومني 

اساس يات املرشوع التعلميي اللعاب القوى يف املدارس حارض فهيا الك من الاس تاذ ادلكتور حيدر فائق الشامع احلاصل 

وكذكل الاس تاذ املساعد ادلكتور انتصار رش يد، ومبشاركة … لعاب القوى هبذا اجملال عىل شهادة من الاحتاد ادلويل ال

 اعضاء فريق الامل يف اللكية وبتنظمي ا. م. انسام يعرب خيون

هدفت ادلورة، اىل تعلمي اعضاء فريق ال مل التابع لللكية عىل كيفية تقس مي ال طفال اىل جماميع وارشاكهم يف فعالية بدنية تعزز 

 .العمل امجلاعي والتنافيس روح

حماور عدة  ” Kids Athletics اساس يات املرشوع التعلميي الالعاب القوى” وتضمنت ادلورة اليت اقميت حتت عنوان 

 .وبشقني نظري وتطبيق، تطرق فهيا احملارضون اىل رايضة العاب القوى وخصائص ال طفال البدنية والفسلجية

نشاء أ لعاب  IAAF وافاد احملارضون ان أ لعاب القوى لل طفال يه واحدة من أ كرب برامج تطوير القاعدة يف عامل الرايضة. مت ا 

ىل مجهور ترامكي  134، ومت تنفيذها يف  2005يف عام  IAAF القوى ل لعاب القوى احتاًدا من ادلول ال عضاء ووصلت ا 

 .مليون طفل 13يقدر بأ كرث من 

يف جعل أ لعاب القوى الرايضة املشاركة ال وىل يف املدارس ، وتعلمي ال طفال يف تمتثل أ هداف الاحتاد ادلويل ل لعاب القوى 

الرايضة بشلك عام وأ لعاب القوى بشلك خاص ، وابلتايل تعزيز أ سلوب حياة متوازن وحصي ، وجذب جنوم الرايضة احملمتةل 

 .واحلفاظ علهيا

ىل ضامن س ياسة اثبتة  IAAF هيدف الاحتاد ادلويل ل لعاب القوى ومس تدامة لتطوير رايضة أ لعاب القوى. الهدف منه هو ا 

ندية والاحتادات ال عضاء حفسب ،  تعريف ال طفال بأ لعاب القوى عىل املس توى ال سايس، وان الربانمج ليس خمصًصا لل 

 .بل أ يًضا للمدارس ومجيع املؤسسات املهمتة برفاهية ال طفال

اما اليوم الثاين فتضمن التطبيق العميل عىل  عن أ ساس يات املرشوع،  تضمنت ادلورة يف يوهما ال ول احملارضات النظرية

يف ختام ادلورة مت توزيع … فريق ال مل يف ملعب كرة اليد وعرصا نفذ فريق ال مل لك اذلي تعلموه عىل مجموعة من ال طفال

شاركة يف حفل ختام املرشوع الشهادات واملداليات عىل مجيع ال طفال املشاركني.. أ ما فريق ال مل فس يكرم بشهادات امل 

 8/ 27الراييض لرعاية ال يتام املصادف الثالاثء 
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 ابحثان يف الرتبية البدنية حيصالن عىل براءة اخرتاع يف تصنيع هجاز التحمك وحتديد ارتفاع مركز ثقل اجلسم فوق احلاجز

) طالبة املاجس تري ( زهاء محمد عبد احلسن   بغدادحصل الباحثان يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة    

وابرشاف الاس تاذ املساعد ادلكتور انتصار رش يد محيد ، عىل براءة اخرتاع من اجلهاز املركزي للتقييس والس يطرة 

 ”تصنيع هجاز التحمك وحتديد ارتفاع مركز ثقل اجلسم فوق احلاجز“لمتكهنام من   النوعية،

من خالل وضع مصدر ل شعة اللزير  م حواجز، 110املقرتح يف جمال العاب القوى وحتديدا فعالية  يعمل اجلهاز التدرييب    

يمت تثبيته جبانب احلاجز وكذكل توجد قطعة اضافية ممتثةل ابلصندوق املزود ابحلساسات الضوئية واليت تعمل عىل اس تقبال 

 .اشعة اللزيرالاشارة الضوئية والاس تجابة لها من خالل مرور احلساسات خالل 

ويتلخص معل اجلهاز من خالل ربط الصندوق املزود ابحلساسات عىل مركز ثقل الالعب واملمتثل بنقطة مفصل           

الورك حبيث يكون اجتاه احلساسات اىل اجلانب الامين من الالعب حبيث يكون ركض الالعب اثناء ربط الصندوق به 

 كام ذكر سابقا طبيعيا ، ابال ضافة اىل وضع اشعة اللزير
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آين للرسعة والزمن والتعجيل وحمصةل القوى  ابحثان يف الرتبية البدنية حيصالن عىل براءة اخرتاع يف تصنيع هجاز القارئ ال

) طالبة املاجس تري ( زهاء محمد عبد احلسن   حصل الباحثان يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد   

املساعد ادلكتور انتصار رش يد محيد ، عىل براءة اخرتاع من اجلهاز املركزي للتقييس والس يطرة وابرشاف الاس تاذ 

 “ تصنيع هجاز القارئ الآين للرسعة والزمن والتعجيل وحمصةل القوى“لمتكهنام من   النوعية،

تطوير القدرات البدنية ابس تخدام مترينات خاصة ل  م حواجز، 110وتمكن أ مهية البحث يف جمال العاب القوى يه فعالية 

واملهارية واس تخدام هجاز مقرتح يف تدريب اجتياز احلاجز وتأ ثريه يف بعض املتغريات البايومياكنيكية وأ مهها الرسعة والزمن 

والتعجيل اخلطي والقوة احملصةل اليت يبذلها الالعب يف املسافة بني احلواجز واليت من متثل عنارص هممة يف الاداء واليت من 

     . لها نمتكن من حتسني مس توى الاجناز دلى الالعبنيخال

يتكون اجلهاز التدرييب املقرتح من مصدرين ل شعة اللزير يمت تثبيهتام عىل اجلانب الامين من حاجزين متتاليني ويف اجلهة 

تكون لك القطع موصوةل املقابةل هلام حساسات ضوئية يمت تثبيهتا حبيث تسقط اشعة اللزير مبارشًة عىل احلساسات الضوئية و 

 .بصندوق للتحمك يمت من خالهل معايرة اجلهاز وتزويده ابملعلومات الالزمة لتشغيل اجلهاز

ويمت الاختبار عىل اجلهاز من خالل توجيه اشعة اللزير للمصدرين مبارشًة حنو احلساسات الضوئية واعطاء اشارة           

واجز بصورة طبيعية ، حيهنا يبدأ  اجلهاز حبساب الوقت حال قطع اشعة اللزير البدء لالعب حبيث يقوم ابلركض واجتياز احل

للمصدر الاول وجحهبا عن احلساس الضويئ الاول بواسطة جسم الالعب اثناء اجتياز احلاجز الاول ، ويس متر احتساب 

در الثاين وجحهبا عن احلساس الوقت حلني اجتياز الالعب للحاجز الثاين اذ يمت ايقاف املؤقت عند قطع اشعة اللزير للمص

    . الضويئ الثاين
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رساةل ماجس تري يف الرتبية البدنية تناقش تصممي وتقنني بعض الاختبارات املهارية الثنائية وفق الاداء ادلفاعي والهجويم 

 لالعيب الكرة الطائرة

رساةل ماجس تري للطالبة )شذى 8/8/2019انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم امخليس املوافق 

حتت عنوان )تصممي وتقنني بعض الاختبارات   حسني سلامن( ابرشاف الاس تاذ املساعد ادلكتور سامح نور ادلين عيىس ،

ىل تصممي بعض 16-18املهارية الثنائية وفق الاداء ادلفاعي والهجويم لالعيب الكرة الطائرة بأ عامر ) ( س نة( ، اليت هدفت ا 

 .( س نة16-18ختبارات املهارية وفق الاداء ادلفاعي والهجويم لالعيب الكرة الطائرة بأ عامر )الا

فامي تبلورت مشلكة ادلراسة يف ان هناكل حاجة اىل تصممي اختبارات تدمج بني أ كرث من همارة وعىل وفق الاداء ادلفاعي 

ية عىل وفق الاداء ادلفاعي والهجويم لالعيب بأ عامر والهجويم لالعب ذلكل هجدت ان تقوم بتصممي بعض الاختبارات املهار 

( س نة اميااًن مهنا يف تطوير اداء الالعب من خالل نتاجئ الاختبارات املس تخلصة من ادلراسة واعامتدها يف معلية 18-16)

 .التدريب

( 9د قسمت اىل )ولتحقيق اهداف البحث ُحَدَدت الباحثة جممتع البحث من العبني دوري الش باب اما عينة البحث فق

( العبًا الس تخراج ال سس العلمية 20العبني عينة اس تطالعية ميثلون اندي )الصناعة( وبعد ذكل قامت الباحثة ابختيار )

( العبا أ جريت علهيم جتربة )البناء( اما عينة التقنني 45مت دمج نتاجئ العينة الاس تطالعية والاسس العلمية مع )  وبعدها

( يومًا عىل اجراء الاختبارات بتطبيقها عىل عينة التقنني أ ذ تكونت من 40ور فرتة زمنية أ قصاها)قامت الباحثة بعد مر 

 .( العباً 74)

( مس توايت معيارية لالختبارات املهارية الثنائية 6ان اس تخدام )  -وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

الاختبارات قد يعود اىل خصوصية الاداء املهاري ادلفاعي  دل عىل عدم تشتت ادلرجات والتفاوت يف مس توايت

 ..تفاوت العينة يف املس توايت املعيارية ابلنسب للمقررة لها ابلتوزيع الطبيعي  والهجويم،

 واوصت الباحثة بـ تصممي وتقنني اختبارات همارية ثنائية عىل فئات معرية غري العينة البحث احلالية ختص البيئة العراقية اليت

عطاء تدريبات وفق تسلسل الاداء اثناء املباراة مراعيًا مجيع اجلوانب املهارية  مل تبحث،                       ..الاهامتم اب 

وتأ لفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور فارس سايم يوسف شااب رئيسا، الاس تاذ املساعد ادلكتور عالء حمسن   

 .تن اسامعيل محمد، الاس تاذ املساعد ادلكتور سامح نور ادلين عيىس مرشفاالاس تاذ املساعد ادلكتور فا  ايرس،
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 رساةل ماجس تري يف الرتبية البدنية تناقش عالقة بعض املتغريات البايومياكنيكية بدقة همارة التصويب من القفز عاليا

رساةل ماجس تري للطالب )محمود 18/8/2019 انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم الاحد املوافق

حتت عنوان )عالقة بعض املتغريات البايومياكنيكية   عباس حسني( ابرشاف الاس تاذ املساعد ادلكتور مرشق خليل فتحي،

ت بدقة همارة التصويب من القفز عاليا برجل واحدة وابلرجلني معا والفرق بيهنام دلى العيب كرة اليد املتقدمني(، اليت هدف

ىل تصممي وتقنني اختبار دلقة همارة التصويب من القفز عاليا لالعيب اخلط اخللفي بكرة اليد املتقدمني افراد عينة  ا 

التعرف عىل قمي بعض املتغريات البايومياكنيكية دلقة همارة التصويب من القفز عاليا برجل واحدة وابلرجلني معا    البحث،

و التعرف عىل نوع العالقة بني بعض املتغريات البايومياكنيكية ودقة همارة   د عينة البحث،دلى العيب كرة اليد املتقدمني افرا

 .التصويب من القفز عاليا برجل واحدة وابلرجلني معا دلى العيب كرة اليد املتقدمني افراد عينة البحث

نيكية ودراسة نوع العالقة بني هذه وارىت الباحث دلراسة حتليل همارة التصويب من القفز عاليا من الناحية البايومياك

املتغريات بشلكي القفز ملهارة دقة التصويب من القفز عاليا برجل واحدة وابلرجلني معا ودراسة الفرق بني هذين النوعني من 

عطاء توصيات للمدربني العاملني عىل امهية هذين النوعني من مضن همارة التصويب وانواعه يف لعبة  التصويب ليتس ىن لنا ا 

 .كرة اليد

وجتلت امهية البحث يف التحليل ابيومياكنييك وعالقته بدقة همارة التصويب من القفز عاليا برجل واحدة او برجلني معا 

ماكنية معرفة الاداء الفين الصحيح  والتعرف عىل الفرق بيهنام يف لعبة كرة اليد عىل مس توى الالعبني املتقدمني يف العراق وا 

 .ا يف لعبة كرة اليدلهذه املهارة ل مهيهت

تصممي وتقنني اختبار لقياس دقة التصويب البعيد من القفز عاليا   -وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

تبني لنا ان همارة القفز عاليا ابلرجلني لوصول اىل اعىل نقطة ارتفاع افضل من همارة القفز برجل   بكرة اليد لالعبني املتقدمني،
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ووجود عالقة ارتباط معنوية   سواء اكن القفز برجل واحدة او ابلرجلني،  تبني لنا ان معلية دقة التصويب واحدة  واحدة،

 .بني دقة التصويب وزاوية انطالق اجلسم

ذا واوىص الباحث بـ الاعامتد عىل الاختبار اذلي مت التوصل أ لية ليساعد املدربني يف اختبار وتقمي مس توى العبهيم من ه

التأ كيد عىل زاوية انطالق اجلسم، دلى العيب اخلط اخللفي ل مهيهتا الكبرية، وما تسامه به من حتقيق   النوع من التصويب،

رضورة التأ كيد عىل اتقان اداء همارة التصويب البعيد من القفز عيل   افضل نقطة ارتفاع ملا لها من تؤثر يف دقة التصويب،

الرضوري عىل مدريب كرة اليد وبصورة خاصة مدريب الفئات العمرية، الاهامتم بتعلمي اداء ومن   برجل واحدة وابلرجلني،

 .همارة التصويب من وقت مبكر لالعب الناشئ

الاس تاذ   وتأ لفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور ليث فارس مجيل رئيسا، الاس تاذ ادلكتور امحد مخيس رايض،  

 .س تاذ املساعد ادلكتور مرشق خليل فتحي مرشفااملساعد ادلكتور امني ذنون، الا
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يف تطوير بعض القدرات اخلاصة والاداء  PSAQ رساةل ماجس تري يف الرتبية البدنية تناقش تأ ثري تدريبات بأ سلوب

 ( عاما 16- 14دلى املالمكني بأ عامر)   املهاري

رساةل ماجس تري للطالب )عيل 20/8/2019لثالاثءاملوافق انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم ا

حتت عنوان )تأ ثري تدريبات   جميد عبد احلسني( ابرشاف الاس تاذ املساعد ادلكتور عبد اجلليل جبار انرص،
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( عاما(، اليت هدفت  16- 14دلى املالمكني بأ عامر)   يف تطوير بعض القدرات اخلاصة والاداء املهاري PSAQ بأ سلوب

ىل ت اعداد تدريبات عىل وفق الاسلوب   وتطويعه ليتناسب مع تدريبات املالمكة، PSAQ اىل SAQ عديل اسلوبا 

والتعرف عىل اتثري التدريبات املعدة   لتطوير بعض القدرات اخلاصة والاداء املهاري للمالمكني، PSAQ اجلديد

 .يف بعض القدرات اخلاصة والاداء املهاري للمالمكني PASQ ابسلوب

ني الباحث ان لكونه مالكام سابقا وخضع اىل عدة مناجه تدريبية فضال عن اطالعه عىل بعض البحوث اليت تناولت وب

 –رشاقة  –واليت يقصد هبا )رسعة  SAQ مواضيع التدريب الراييض وجد بعضها يس تخدام اسلواب تدريبيا يطلق عليه

تصني واساتذة التدريب توصل اىل ان هذه الطريقة ميكن تطويرها رسعة توافقية( وبعد حتليهل واستشارته لبعض اخلرباء وامل 

رسعة توافقية( وجتريهبا -رشاقة-رسعة-قوة) PSAQ  لتتالمئ بصورة اتمة مع تدريبات املالمكة عند اضافة القوة الهيا لتصبح

 .الثبات فاعليهتا عىل تطوير بعض القدرات اخلاصة واملهارات احلركية دلى املالمكني

اهداف البحث اس تخدم الباحث املهنج التجرييب ملالمئته طبيعة البحث ومتثل جممتع البحث بالعيب املركز الوطين ولتحقيق 

( مالكام اما عينة 35س نة وعددمه ) 16-14لرعاية املوهبة الرايضية للمالمكة التابعة لوزارة الش باب والرايضة ابالعامر 

 .%( من جممتع البحث86با ويه متثل ما نسبته )الع  30البحث فقد اختار الباحث عينة مكونة من 

ميثل اسلواب انحجا وممزيا يف تطوير  PSAQ ان الاسلوب اجلديد  -وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

فهيا القدرات واملهارات دلى املالمكني وهو ميثل الاسلوب الاقرب يف التخصص يف لعبة املالمكة، وان القدرات اليت تدخل 

القوة كعامل اساس يكون اتثري الاسلوب اجلديد فهيا اكرث من غريه من الاساليب التدريبية الس امي القدرات اخلاصة يف لعبة 

 .املالمكة

اجراء حبوث مشاهبة الس تخدام الاسلوب التدرييب اجلديد عىل عينات اخرى لفئات معرية   واوىص الباحث بـ رضورة

 .يف تطوير القدرات اخلاصة PSAQ الاسلوب اجلديد اكرب، ويويص الباحث ابس تخدام

الاس تاذ   وتأ لفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور امحد فرحان عيل رئيسا، الاس تاذ املساعد ادلكتور عيل امحد هادي،  

 .املساعد ادلكتور امحد شاكر محمود، الاس تاذ املساعد ادلكتور عبد اجلليل جبار انرص مرشفا
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يف الرتبية البدنية تناقش تأ ثري مترينات لتطوير بعض املتغيـرات البايومياكنيكية املؤثـرة يف أ جناز بطل العراق يف فعالية اطروحة 

 ريم الرمح

اطروحة دكتوراه للطالب )محمد  19/8/2019انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم االثنني املوافق 

الاس تاذ ادلكتور امحد اثمر حمسن وبرئاسة الاس تاذ ادلكتور قامس محمد حسن معيد لكية الرتبية  صائب فاضل ( ابرشاف

حتت عنوان )تأ ثري مترينات لتطوير بعض املتغيـرات البايومياكنيكية املؤثـرة يف أ جناز بطل العراق يف   البدنية وعلوم الرايضة،

بعض املتغريات البايومياكنيكية ملراحل ال داء الفين والاجناز لبطل فعالية ريم الرمح( ، اليت هدفت اىل التعرف عىل قمي 

وضع مترينات لتطوير بعض املتغريات البايومياكنيكية واجناز بطل العراق يف فعالية ريم   العراق يف فعالية ريم الرمح،

ثرة يف أ جناز بطل العراق يف فعالية ريم التعرف عىل تأ ثري المترينات التطويرية يف بعض املتغريات البايومياكنيكية املؤ   الرمح،

 . الرمح

ن فعالية ريم الرمح تعد من املسابقات ذات الاداء الفين املعقد ، ذلكل قد اليمتكن املدرب من مالحظة  وبني الباحث ا 

ابية او سلبية ال خطاء الفنية ادلقيقة يف أ جزاء احلركة وكذكل مقادير القوة املبذوةل )ادلفع( خالل حركة الالعب وهل يه اجي

عىل ال داء الفين لهذه الفعالية ، مفراحل ال داء الفين لرايم الرمح متثل املفتاح الرئيس يف حتقيق مس تواه الاجنازي مما اس تدعى 

دراسة العوامل املياكنيكية املؤثرة يف مراحل ريم الرمح وحتليلها بشلك مس متر من خالل البياانت اليت يعطهيا التحليل 

لل رتقاء مبس توى الاداء الفين )التكنيك( لبطل العراق يف فعالية ريم الرمح ، ومن هنا جاءت أ مهية البحث يف املياكنييك 
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دراس ته ل كرث املتغريات البايومياكنيكية املؤثرة يف مجيع مراحل اداء ريم الرمح لبطل العراق يف هذه الفعالية واملؤثرة يف 

 وضع متارين تصحيحية وفق بعض املتغريات البايومياكنيكية املدروسة الاجناز وتشخيص نقاط الضعف والقوة ومن مث

ولتحقيق اهداف البحث اس تخدم الباحث املهنج التجرييب وفق تصممي املفحوص الواحد الواحدة لل ختبارات القبيل 

مح لس نة والوسطي والبعدي ، واختار الباحث عينة البحث ابلطريقة العمدية وهو بطل العراق يف فعالية ريم الر 

 Dyna) ( صورة / اثنية. واس تخدم هجاز120نوع اكس يو برسعة ) 4(م ، واس تخدم اكمريات فيديوية عدد 2017)

Foot) نوع (Wireless baropodometric embedded soles)  لقياس القوة اليت يسلطها الرايم عىل الارض يف لك

، واختار الباحث اجراء الاختبار القبيل يف بطوةل اندية خطوة أ انء اداء فعالية ريم الرمح وللقدمني الميني واليسار

 .وعىل مالعب لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة / اجلادرية 22/3/2018ومؤسسات العراق اليت أ جريت بتارخي 

ذات  ان املهنج التجرييب يف دراسات وحبوث البايومياكنيك  -وتوصلت الاطروحة اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

طابع مؤثر يف حتقيق الاجناز اذا ما توفرت البيئة املناس بة من املدرب بأ عامتده عىل نتاجئ التحليل احلريك املبين عىل اس تخراج 

 .املتغريات املياكنيكية املؤثرة يف ال داء

نيكية الاداء من اجل واوىص الباحث بـ اعامتد الوسائل وال هجزة املتطورة واملبتكرة يف التدريب لتصحيح ال خطاء يف مياك

 . تطور الاجناز، وأ جراء دراسات مماثةل )دراسات مياكنيكية ذات مهنج جترييب( عىل ابطال العراق يف فعاليات العاب القوى

الاس تاذ   وتأ لفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور قامس محمد حسن رئيسا، الاس تاذ ادلكتور هدى محيد عبد احلسن ،

الاس تاذ   د عباس ، الاس تاذ ادلكتور وليد خادل حامدي ، الاس تاذ املساعد ادلكتور امحد س بع عطية ،ادلكتور قامس محم

 .ادلكتور امحد اثمر مرشفا
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 لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جتري اختبارات الطلبة املتقدمني للقبول يف الس نة ادلراس ية املقبةل

  

اختبارات الطلبة املتقدمني  20/8/2019وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم الثالاثء املوافق انطلقت يف لكية الرتبية البدنية 

عىل القاعات الرايضية يف اللكية حتت ارشاف اللجان امللكفة هبذه  2020-2019لدلراسات الاولية للقبول للعام ادلرايس 

ىل أ ماكن الاختبارات وبدأ ت ابس تقبال املتقدمني )الوجب اذلكور( اذلين خضعوا لالختبارات الصحية  –ة الاوىل الاختبارات ا 

للتأ كد من خلومه من العاهات اجلسدية أ و ال مراض اليت من شأ هنا أ ن تؤثر سلبًا عىل حصة املتقدم يف حاةل ممارس ته النشاط 

جراء املقابةل لالختبارات املهارية والبدنية املقررة يف مهناج الاختبارات يف اللكية، ومن   الراييض وكذكل خضوعهم مث ا 

 .الشخصية هلم وانتظار معلية الفرز وحتديد الناحجني اذلين س يقبلون يف العام ادلرايس املقبل

اللجان   الاس تاذ ادلكتور صباح قامس معاون العميد للشؤون العلمية يف اجامتع عاجل س بق معلية الاختبارات مع  وقال

الك اجلنسني من اذلكور والاانث وللفرعني العلمي والاديب منذ الاعالن عن امللكفة اكفة، ان اللكية شهدت اقباال واسعا ول

طالب من فئة اذلكور مع اعالن انطالق الاختبارات  200فتح القبول للتقدمي لللكية الام، وانه سوف يمت اختبار مايقارب 

  ، 25/8مشريا اىل ان موعد الاختبار الثاين لذلكور س يكون يوم الاحد املوافق 

 .منيات عامدة اللكية مجليع املتقدمني املوفقية والنجاح يف أ داء اختباراهتم وهللا ويل التوفيقمع ا
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  IATDقريبا لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تنظم دورات تدريبية ابلتعاون مع ااكدميية

البدنية وعلوم الرايضية جامعة بغداد، ادلورتني التدريبية وابلتعاون مع لكية الرتبية   تنظم ال اكدميية ادلولية للتمنية والتدريب

والثانية   مكوانت اللباقة البدنية،  لتطوير  ال وىل )) للكروس فت (( واملدرب الشخيص وكيفية أ عداد برامج تدريبية

 .2019/  9/ 22ولغاية  16للفرتة من   ابالبر الصينية  للتأ هيل ابلتدليك والوخز

 .وحسب الاعالن  والعراق  من مجهورية مرص  دوليني  ينحمارض   فهيا  حيارض

 ابلهاتف  للمشاركة اال تصال

  د. عيل صادق مدير ادلورة  07723442652

 د ايرس مدير اال دارة 07702709226

  

 
 

عض يف أ داء ب  رساةل ماجس تري يف الرتبية البدنية تناقش تأ ثري تداخل أ سلوب التضمني بأ سلويب )التباديل وحفص النفس(

 أ نواع التصويب واخلداع بكرة اليد

رساةل ماجس تري للطالب )بالل 20/8/2019انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم الثالاثءاملوافق 

حتت عنوان )تأ ثري تداخل أ سلوب التضمني   عبد املنعم مطر( ابرشاف الاس تاذ املساعد ادلكتور محمد محمود اكظم ،

ىل أ لتعرف عىل الفروق   )التباديل وحفص النفس(بأ سلويب  يف أ داء بعض أ نواع التصويب واخلداع بكرة اليد(، اليت هدفت ا 

 .بني ال ختبارات القبلية والبعدية للمجاميع الثالثة يف أ داء بعض أ نواع التصويب واخلداع بكرة اليد للطالب

أ سلويب )التباديل وحفص النفس( من خالل توفري عدة وجتلت أ مهية البحث من خالل مجع أ و تداخل أ سلوب التضمني ب

ا مشلكة البحث فاكنت أ ن العملية  مس توايت لل داء ولنفس العمل يف تعمل بعض همارات التصويب واخلداع بكرة اليد،  َأمَّ
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ىل  سرتاتيجية جديدة ميكن من خاللها التنويع يف أ س تخدام ال ساليب للوصول ا  ىل ا  معلية تدريس التدريس ية ال تزال حباجة ا 

 تضمن تعمل مجيع الطالب

ولتحقيق اهداف البحث اس تخدم الباحث املهنج التجرييب بتصممي اجملاميع املتاكفئة ومتثل جممتع البحث وعينته بطالب املرحةل 

ال ختبار  ومجموعة ضابطة ومن خالل النتاجئ اليت مت التوصل لها بوجود فروق معنوية بني  الثانية وبتصممي مجموعتني جتريبيتني

القبيل والبعدي لعينة البحث وكذكل فروق معنوية يف ال ختبارات البعدية بتفوق اجملموعتني التجريبيتني عىل اجملموعة 

 .الضابطة

أ ن تداخل أ سلوب التضمني بأ سلويب )التباديل وحفص النفس( قد   -وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

 .ريت التصويب واخلداع وأ ن أ سلوب التضمني يعمل مكحور يف ال داء واملشاركة بدل ال قصاءحقق أ هدفُه يف تعمل هما

واوىص الباحث بـ التأ كيد عىل أ س تخدام تداخل أ سلوب التضمني بأ سلويب )التباديل وحفص النفس( وتأ ثريه يف تعمل هماريت 

د. وأ جراء دراسات مشاهبة عىل مراحل دراس ية التصويب واخلداع للطالب لكونُه أ سلوب ينسجم مع طبيعة همارات كرة الي

 .أ خرى وبأ لعاب خمتلفة

الاس تاذ   وتأ لفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور امحد مخيس رايض رئيسا، الاس تاذ ادلكتور ارشاق عيل محمود،  

 .املساعد ادلكتور حامت شوكت ابراهمي، الاس تاذ املساعد ادلكتور محمد محمود اكظم مرشفا

 

 



www.cope.uobaghdad.edu.iq 2019 اب شهر –النرشة الالكرتونية 

 

27 
 

 

 
 

 رساةل ماجس تري يف الرتبية البدنية تناقش تأ ثري مترينات عىل هجاز مبتكر وأ دوات مساعدة يف عالج تسطح القدم املرن

رساةل ماجس تري للطالب )جمد 21/8/2019انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم الاربعاء املوافق 

حتت عنوان )تأ ثري مترينات عىل   الاس تاذ املساعد ادلكتور امحد س بع عطية الس بع ،ادلين محمد صاحل السامرايئ( ابرشاف 

ىل تصنيع 12-10هجاز مبتكر وأ دوات مساعدة يف عالج تسطح القدم املرن دلى التالميذ بأ عامر ) ( س نة(، اليت هدفت ا 

ري المترينات العالجية عىل اجلهاز هجاز مياكنييك وأ دوات مساعدة للعالج، واعداد مهنج عاليج علهيم، والتعرف عىل تأ ث

 .وال دوات يف الاختبار القبيل والبعدي للميني واليسار
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وبني الباحث ان من خالل اطالعه عىل معليات املسح اليت قامت هبا لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة يف جامعة سامراء 

يم السفيل، واكنت النتاجئ ان تشوه تسطح القدم يه ال كرث عىل املدارس الابتدائية يف مدينة سامراء الكتشاف التشوه القوا

جياد احلل  ش يوعا بني التشوهات ال خرى، ومن هنا بدأ ت الفكرة يف تصنيع اجلهاز وال دوات اليت من املمكن ان تساعد يف ا 

 ..املناسب لتسهيل وترسيع معلية العالج لهذا التشوه ولهذه الفئة العمرية

خدم الباحث املهنج التجرييب بأ سلوب اجملموعة الواحدة ذات الاختبارين القبيل والبعدي، ومت ولتحقيق اهداف البحث اس ت

تلميذ( وبعد اجراء الاختبارات القبلية وتطبيق املهنج التأ هييل عىل  8اختيار عينة البحث ابلطريقة العمدية والبالغ عددها )

 .ات البعدية ومجع النتاجئ ومعاجلهتا احصائياً وحدات يف ال س بوع وامتام الاختبار  6أ سابيع بواقع  6مدار 

ان طريقة قياس طبعة القدم )الكرك( ابهنا ليست وس يةل قياس   -وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

مقننه ودقيقة ل هنا ال تعطي نتيجة دقيقة يف مس توى التسطح دلى افراد العينة وامنا اكنت وس يةل للتشخيص الاويل 

يه وس يةل قياس دقيقة وتعطي صورة واحضة للعظام وتوحض  (X-RAY) والاشعة  تشاف املصابني بتسطح القدم،واك 

جيايب يف ترسيع معلية التأ هيل  ارتفاع قوس القدم،  .واجلهاز وال دوات املساعدة لها تأ ثري ا 

ية لتسطح القدم، واس تخدام فرتة طويةل واوىص الباحث بـ اال ماكن الاعامتد عىل هذا اجلهاز وال دوات يف المترينات العالج 

 .وممكن اس تخدام ال هجزة وال دوات عىل عينة أ خرى والفئة العمرية املتلفة  أ شهر، 6يف المترينات ممكن ان تصل اىل 

الاس تاذ   وتأ لفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور وسن حنون عيل رئيسا، الاس تاذ ادلكتور مثىن امحد خلف ، .

 .دلكتور محمد محمود اكظم، الاس تاذ املساعد ادلكتور امحد س بع عطية الس بع مرشفااملساعد ا
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الثابت يف تطوير املسارات   الالمركزي و املركزي  ابالنقباض  القوة  اطروحة يف الرتبية البدنية تناقش تأ ثري تدريبات

 ريم القرص للش بابومتغريات انطالق الاداة واجناز   ملرحليت وضع الريم والريم  احلركية

اطروحة دكتوراه للطالب  22/8/2019انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم امخليس املوافق 

حتت عنوان )تأ ثري   )سعد جامس جالب( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور امحد انيج محمود ،

ملرحليت وضع الريم   طوير املسارات احلركيةالثابت يف ت  الالمركزي و املركزي  ابالنقباض  القوة  تدريبات

ومتغريات انطالق الاداة واجناز ريم القرص للش باب( ، اليت هدفت اىل اعداد تدريبات ابالنقباض العضيل   والريم

يبات التعرف عىل تأ ثري هذه التدر    الالمركزي واملركزي الثابت لتطوير املسارات احلركية ملرحليت وضع الريم والريم الهنايئ،

التعرف عىل تأ ثري هذه التدريبات يف متغريات انطالق القرص   يف بعض املتغريات الكيامنتيكية املتعلقة مبسارات احلركية،

 .اجناز ريم القرص

بطال هذه الفعالية ومدرب  وجاءت مشلكة البحث من خالل اهامتمات ومتابعة الباحث للبطوالت احمللية كون الباحث احد ا 

ذا ما مت مقارنته منتخب وطين حالي ذ الحظ ان الرمق املتحقق عىل املس توى احمليل حاليا ، هو دون مس توى الطموح ، ا  ا ، ا 

مع الارقام العربية والاس يوية والاوملبية ومن وهجة نظر الباحث انجت عن وجود مشلكة تدريبية جوهرية يعتقدها الباحث 

ات حركية يفرتض ان تتطابق مع الهدف الرئييس مع هدف ريم عن عدم تطابق القوة مع ما هو مطلوب من حتقيقه من مسار 

ذلا ارىت الباحث ان يتناول اسلوب ابالنقباض العضيل الالمركزي واملركزي الثابت اذلي يصب يف جوهر العملية    القرص،

الصحيح لل داء التحضريية لهذه العضالت وخصوصا يف وضع الريم واذلي من واجبه الهنايئ اختاذ املسار احلريك املطلوب 

 (دلخول بشلك فاعل عند تنفيذ اجلزء )الريم الهنايئ

ذ تكونت عينة البحث من  ولتحقيق اهداف البحث اس تخدم الباحث املهنج التجرييب ملالمئته لطبيعة مشلكة البحث ا 

ؤ لعينة البحث ، ( رايضيني وقام الباحث ابجياد التجانس والتاكف5( رايضيني مت تقس ميهم اىل مجموعتني لك مجموعة )10)

( وحدة تدريبية ملدة شهرين مبعدل ثالث وحدات تدريبية يف ال س بوع ، وقد اس تخدم 24وقد اش متل املهنج التدرييب عىل )

اثنية عدد  \صورة 240ذات رسعة  Panasonic تصوير نوع  الباحث وسائل وأ دوات مجلع املعلومات ومهنا ثالث الالت
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، وقد اس تخدم  (kinovea) ب اىل وبعض الربامج للتحليل احلريك ومهنا برانمجواحد ، فضاًل عن اس تخدام احلاسو 

 .الباحث بعض القوانيني اال حصائية املالمئة للبحث

الثابت   الالمركزي و املركزي  ابالنقباض  القوة  ان تدريبات  -وتوصلت الاطروحة اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

القرص للش باب اتثريًا واحضًا من خالل النتاجئ اليت مت   ملرحليت وضع الريم والريم  حلركيةقد اثرت يف تطوير املسارات ا

الثابت قد اثرت يف حتسني متغريات انطالق الاداة   الالمركزي و املركزي  ابالنقباض  القوة  تدريبات  احلصول علهيا،

 . واجناز ريم القرص للش باب

ملرحليت   الثابت يف تطوير املسارات احلركية  الالمركزي و املركزي  ابالنقباض  لقوةا  تدريبات  واوىص الباحث بـ اس تخدام

الثابت يف   الالمركزي و املركزي  ابالنقباض  القوة  اس تخدم تدريبات  لفعالية ريم القرص للش باب،  وضع الريم والريم

واس تخدم   ص ملتلف الفئات العمرية،لفعالية ريم القر   ملرحليت وضع الريم والريم  تطوير املسارات احلركية

لفعالية ريم   للمراحل الفنية الاخرى  الثابت يف تطوير املسارات احلركية  الالمركزي و املركزي  ابالنقباض  القوة  تدريبات

 . القرص وملتلف الفئات العمرية

الاس تاذ   س تاذ ادلكتور س ناء جميد محمد ،وتأ لفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور رصحي عبد الكرمي الفضييل رئيسا، الا

ادلكتور ايرس جناح حسني ، الاس تاذ ادلكتور محمد جامس اخلادلي ، الاس تاذ املساعد ادلكتور غفار سعد رجب 

 .الاس تاذ ادلكتور امحد انيج محمود مرشفا  ،
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از مقرتح للمثري البرصي يف رسعة الاس تجابة رساةل ماجس تري يف الرتبية البدنية تناقش تأ ثري مترينات خاصة ابس تخدام هج

 احلركية وادلقة ملهارة الاعداد ابلكرة الطائرة للناش ئني

رساةل ماجس تري للطالب )حسام 24/8/2019انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم السبت املوافق 

حتت عنوان )تأ ثري مترينات خاصة ابس تخدام هجاز   زوين ،حسني دحام( ابرشاف الاس تاذ املساعد ادلكتور جنان انيج 

( س نه(، 16-14مقرتح للمثري البرصي يف رسعة الاس تجابة احلركية وادلقة ملهارة الاعداد ابلكرة الطائرة للناش ئني بأ عامر)

ىل تصممي مترينات خاصة ابس تخدام اجلهاز املقرتح للمثري البرصي لتطوير رسعة الاس تجابة احلركية وادلقة ملهارة  اليت هدفت ا 

 .الاعداد يف الكرة الطائرة ،والتعرف عىل تأ ثري المترينات اخلاصة يف همارة الاعداد

وبني الباحث عىل امهية الاهجزة وال دوات املساعدة يف تطوير الاجناز الراييض وعىل امهية حاسة البرص يف همارة الاعداد 

 . ارش عىل رسعة الاس تجابة احلركية وادلقة يف اداء الالعبنييف الكرة الطائرة وما لها من تأ ثري كبري ومب

وتمكن امهية البحث يف كونه حماوةل لتطوير مس توى الاداء لالعب املعد عن طريق تصممي هجاز جديد ملهارة الاعداد يف 

بة احلركية وادلقة الكرة الطائرة، يف حني تتجىل مشلكة البحث يف قةل اس تخدام الاهجزة احلديثة يف تطوير رسعة الاس تجا

ملهارة الاعداد واليت قد تكون احدى املسببات لضعف بعض حاالت الهجوم او الاعداد بشلك خاص ،ذلا معل الباحث 

 عىل اس تعامل مترينات خاصة جبهاز مصمم ملعرفة مدى تأ ثري اجلهاز عىل تطوير همارة الاعداد

اجملموعة الواحدة ذات الاختبار القبيل والبعدي ،ومت حتديد ولتحقيق اهداف البحث اس تخدم الباحث املهنج التجرييب ذو 

( س نة يف املدارس التخصصية لرعاية املوهبة الرايضية 16-14جممتع البحث بالعيب الاعداد الكرة الطائرة الناش ئني بأ عامر)

 .( العب36يف العراق والبالغ عددمه )
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المترينات اخلاصة املس تخدمة عىل اجلهاز املصمم للمثري البرصي ان   -وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

وان للامترين   اثرت عىل رسعة الاس تجابة احلركية ودقة الاس تجابة ودقة املهارة لالعبني وبشلك اجيايب يف همارة الاعداد،

احلركية وادلقة ملهارة الاعداد ابلكرة اخلاصة املس تخدمة عىل اجلهاز املصمم للمثري البرصي لها تأ ثري اجيايب يف رسعة الاس تجابة 

 .الطائرة

واوىص الباحث بـ رضورة اس تخدام اجلهاز املصمم يف تطوير همارة الاعداد وهمارات اخرى مثل اس تقبال الارسال وحائط 

 .الصد

جامس  وتأ لفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور امرية عبد الواحد منري رئيسا، الاس تاذ املساعد ادلكتور وسن  

 .الاس تاذ املساعد ادلكتور حيدر فاضل صاحل، الاس تاذ املساعد ادلكتور جنان انيج زوين مرشفا  محمد،
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رساةل ماجس تري يف الرتبية البدنية تناقش تأ ثري مترينات خاصة مركبة ابس تخدام هجاز مساعد برصي يف الاداء اخلططي 

 لالعبني املنتخب الوطين الصم بكرة القدم

  

رساةل ماجس تري للطالب )نورس 25/8/2019انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم الاحد املوافق 

حتت عنوان )تأ ثري مترينات خاصة مركبة ابس تخدام هجاز   سهىى عيل حسني،  طالب عبد( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور

ىل تصممي هجاز مساعد برصي مساعد برصي يف الاداء اخلططي لالعبني املنتخب الوطين  الصم بكرة القدم(، اليت هدفت ا 

عداد مترينات خاصة مركبة ابس تخدام هجاز مساعد   لتطوير الاداء اخلططي دلى العبني املنتخب الوطين الصم بكرة القدم، ا 

نات اخلاصة املركبة التعرف عىل تأ ثري المتري   برصي لتطوير الاداء اخلططي لالعبني املنتخب الوطين الصم بكرة القدم،

 .ابس تخدام هجاز مساعد برصي يف تطوير الاداء اخلططي لالعبني املنتخب الوطين الصم بكرة القدم

وتمكن أ مهية ادلراسة يف اس تحداث مترينات خاصة مركبة ابس تخدام هجاز مساعد برصي مت تصمميه يف بعض املهارات 

تدريبية واستامثرها بأ فضل أ داء يف املبارايت الرمسية وفق مهناج علمي اخلططية الهجومية وبأ سلوب تنافيس اثناء الوحدات ال 

مدروس وتطبيقه بشلك مثايل اثناء املنافسات والارتقاء ابملس توى اخلططي العام للمنتخب الوطين الصم بكرة القدم لتحقيق 

الادوات املساعدة لرفع مس توايت النجاح. اما مشلكة البحث فاهنا تمكن يف قةل الاهامتم يف اس تخدام الاهجزة احلديثة و

الالعبني ومعاجلة نقاط الضعف يف املناجه التدريبية وربطها مع بعض املبادئ اخلططية الهجومية ابال ضافة اىل احللول العلمية 

 .املناس بة
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ب ( العبًا من العبني املنتخ20ولتحقيق اهداف البحث اس تخدم الباحث عينة البحث املتجانسة واليت اش متلت عىل )

الوطين الصم بكرة القدم ومت اختيارمه ابلطريقة العمدية وقد اس تخدم الباحث مترينات خاصة مركبة يف بعض املهارات 

 .أ سابيع 6وحدات تدريبية يف ال س بوع وملدة  4اخلططية الهجومية . ومبعدل 

حتويه من حراكت اكن لها دور أ جيايب المترينات اخلاصة املركبة ملا   -وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

يف الاستامثر ال مثل للمهارات الهجومية يف ال داء اخلططي الهجويم ابال ضافة اىل تأ ثريها املعنوي عىل تطوير اجلانب البدين 

ختبار نوعية المترينات اخلاصة املركبة سامهت يف حتسن زمن ودقة املهارات اخلططية الهجومية من خالل نتاجئ الا  واملهاري،

سامهت المترينات اخلاصة املركبة يف حتسني املس توى املهاري لالعبني وذكل من خالل التدرج يف المترينات من   البعدي،

 .السهل اىل الصعب والية ربط املهارات اخلططية الهجومية

مدريب اندية ومنتخبات  واوىص الباحث بـ التأ كيد عىل اس تخدام المترينات اخلاصة املركبة املس تخدمة يف البحث من قبل

 .والاهامتم بتدريب المترينات اخلاصة املركبة حسب الفئات العمرية ملا لها أ مهية يف تطوير املهارات اخلططية الهجومية  الصم،

الاس تاذ   وتأ لفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور اميان عبد الامري زعون رئيسا، الاس تاذ ادلكتور رعد حسني محزة،  

 .عد ادلكتور محمد غين حسني، الاس تاذ ادلكتور سهىى عيل حسني مرشفااملسا
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 رساةل ماجس تري يف الرتبية البدنية تناقش حتديد مس توايت معيارية للشدد واحلجوم والطاقة املرصوفة ابس تخدام هجاز

(PLAERTEKTEAM) اثناء املبارايت وعالقهتا مبس توى الاداء حلاكم كرة القدم 

رساةل ماجس تري للطالب )امري 26/8/2019الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم االثنني املوافق انقشت لكية 

حتت عنوان )حتديد مس توايت معيارية للشدد   عالء عبدالقادر( ابرشاف الاس تاذ املساعد ادلكتور فارس سايم يوسف،

اثناء املبارايت وعالقهتا مبس توى الاداء حلاكم كرة  (PLAERTEKTEAM) واحلجوم والطاقة املرصوفة ابس تخدام هجاز

ىل التعرف عىل قمي متغريات الشدد  Top speed, Distance per Minute, Power Score,) القدم(، اليت هدفت ا 

Work Ratio, Player Load  (واحلجوم((Distance ,sprint Distance, Power plays  والطاقة

حلاكم ادلوري العرايق املمتازو حتديد مس توايت  (PLAYERTEKTEAM) از الـابس تخدام هج (Energy)املرصوفة

 .معيارية لهذه املتغريات اثناء املبارايت ومعرفة مدى العالقة بني مس توى الاداء واملتغريات املبحوثة

للحاكم لغرض  تمكن أ مهية البحث بوضع مس توايت معيارية للشدد واحلجوم والطاقة املرصوفة املبذوةل اثناء املبارايت

مساعدة القامئني يف التعرف عىل القمي الرمقية ابس تخدام التقنيات احلديثة خالل املباراة والاس تفادة مهنا الختصار الزمن 

واجلهد عند تقيمي احلمك وكذكل عند وضع الربامج التدريبية هلم حيث أ صبحت رسعة ال داء من مظاهر كرة القدم احلديثة، 

قيادة املباراة بنجاح وجب عليه أ ن يمتتع بقدرات فس يولوجية وبدنية عالية واليت متكنه من جماراة رسعة وليك يمتكن احلمك من 

 .اللعب بشلك الئق بدنيا

ولتحقيق اهداف البحث اس تخدم الباحث املهنج الوصفي ابل سلوب املسحي والعالقات الارتباطية واملعيارية،اما افراد عينة 

%( من 66( حمك وسط، وشلكت العينة نس بة مئوية مقدارها )30العشوائية اذ بلغ عددمه )البحث مت حتديدمه ابلطريقة 
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 ( مباراة اكمةل يف ادلوري العرايق املمتاز، واس تخدم الباحث هجاز الـ81جممتع البحث ، ومت حتليل )

(PLAYRTTEKTEAM) لقياس املتغريات املبحوثة. 

مت التوصل اىل حتديد درجات ومس توايت معيارية للمتغريات   -ها:وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امه 

ارقام عالية يف املتغريات   مس توى ادلافعية والرغبة عند احلاكم الش باب الثبات وجودمه سامهت بتحقيقهم  املبحوثة،

ومن خالل   هرت،اسلوب وحتراكت احلمك داخل ميدان اللعب ساعدت يف تباين نتاجئ متغريات البحث اليت ظ   املبحوثة،

 ..متابعة تقارير املقمييني ان اغلهبم يربطون درجة مس توى اداء احلمك البدين بصحة القرارات الفنية املؤثرة

واوىص الباحث بـ رضورة الاعامتد عىل ادلرجات واملس توايت املعيارية اليت ظهرت يف ادلارسة من اجل تقومي الاحاكم 

اليت ظهرت من خالل   الاحامل التدريبية اخلاصة مبتطلبات املباراة عىل النتاجئ ان تبىن وتقنن  خالل املومس الكروي،

وامهية اس تخدام التقنيات احلديثة للقياس يف لك مومس اثناء املبارايت ويف التدريبات لغرض الوقوف عىل احلاةل   القياس،

 .التطور واملقارنة بني املوامس البدنية وكذكل احلصول عىل قاعدة عريضة من املعلومات الغراض مراقبة مس توى

الاس تاذ   وتأ لفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور صباح قامس خلف رئيسا، الاس تاذ ادلكتور اسعد الزم عيل،  

 .املساعد ادلكتور محمد اكظم عرب، الاس تاذ املساعد ادلكتور فارس سايم يوسف مرشفا
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آ لمنط التعمل )التأ ميل -أ ثري مترينات همارية مركبة )فرديةرساةل ماجس تري يف الرتبية البدنية تناقش ت العميل( يف  -جامعية( وفقأ

 تطوير بعض القدرات احلركية وتعمل بعض املهارات الاساس ية ابلكرة الطائرة

)ران رساةل ماجس تري للطالبة 27/8/2019انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم الثالاثء املوافق 

 -حتت عنوان )تأ ثري مترينات همارية مركبة )فردية  هشام عبد الس تار( ابرشاف الاس تاذ املساعد ادلكتور وسن جامس محمد ،

آ لمنط التعمل )التأ ميل العميل( يف تطوير بعض القدرات احلركية وتعمل بعض املهارات الاساس ية ابلكرة الطائرة  -جامعية( وفقأ

 –جامعية( وفقًا لمنط التعمل )التأ ميل  -واليت هدفت اعداد مترينات همارية مركبة )فرديةلطالبات اخلامس الاعدادي( 

العميل(يف تطوير بعض القدرات احلركية وتعمل بعض املهارات الاساس ية )المترير من الاعىل، المترير من الاسفل، الارسال 

جامعية( وفقًا لمنط  -مترينات املهارية املركبة )فرديةالتعرف اىل تأ ثري ال   من الاسفل( للطالبات الصف اخلامس الاعدادي،

العميل( يف تطوير بعض القدرات احلركية وتعمل بعض املهارات الاساس ية )المترير من الاعىل، المترير من  -التعمل )التأ ميل

 .الاسفل، الارسال من الاسفل( للطالبات الصف اخلامس الاعدادي

ي ميزي املتعمل واذلي يعكس مس توى تفكري املتعمل قد يكون عامل مساعد للباحثني يف وتمكن أ مهية البحث: أ ن ال سلوب اذل

وضع مناجههم التعلميية بشلك يضمن جناهحا للهدف اذلي وضع من اجهل ومن هنا جاءت فكرة الباحثة يف تأ ثري مترينات همارية 

آ ل سلوب التعمل )التأ ميل -خاصة )فردية بعض القدرات احلركية وتعمل بعض املهارات  العميل( يف تطوير -تنافس ية( وفقأ

 الاساس ية ابلكرة الطائرة للطالبات

جممتع البحث من طالبات الصف اخلامس الاعدادي أ ذ بلغ عدد طالبات شعبة  ولتحقيق اهداف البحث حددت الباحثة 

العميل(  –ط التعمل )التأ ميل ( وحتددت نس بة العينة من اجملمتع بعد تقس مي العينة اىل من36( وطالبات شعبة )ب( )42)أ ( )

 .وبعد مت اجراء التاكفؤ ابملتغريات املبحوثة
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ان الطالبات وفق امناط التعمل التأ ميل والعميل وللمجاميع التجريبية   -وتوصل البحث اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها:

َن الطالبات منط التعمل )العميل( دلهيم  الاربعة تمتزي الواحدة عىل الاخرى يف تعمل بعض املهارات الاساس ية ابلكرة الطائرة، وا 

 .(القابلية عىل تعمل مس توى الاداء للمهارات الثالثة موضوعة البحث بشلك أ فضل من الطالبات منط التعمل )التأ ميل

جراء دراسة مشاهبة عىل عينة من الطالب ملعرفة الفروق بني الطالب والطالبات يف النتاجئ، جراء   واوصت الباحثة بـ ا  ا 

 .دراسة مماثةل عىل أ لعاب رايضة أ خرى فردية او فرقية

وتأ لفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور طارق نزار جميد رئيسا، الاس تاذ املساعد ادلكتور عيل س هبان   

 .الاس تاذ املساعد ادلكتور طارق عيل يوسف، الاس تاذ املساعد ادلكتور وسن جامس محمد مرشفا  خصي،
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اطروحة يف الرتبية البدنية تناقش تأ ثري مترينات خاصة والتحفزي الكهرابيئ يف توازن القوة وبعض املتغريات الوظيفية 

 واملياكنيكية والقياسات اجلسمية للعضالت

 اطروحة دكتوراه للطالب )عيل 29/8/2019انقشت لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جبامعة بغداد يوم امخليس املوافق 

حتت عنوان )تأ ثري مترينات خاصة والتحفزي الكهرابيئ يف   اكظم حسني( ابرشاف الاس تاذ ادلكتور مؤيد جامس عباس ،

توازن القوة وبعض املتغريات الوظيفية واملياكنيكية والقياسات اجلسمية للعضالت عىل جانيب اجلسم واال جناز لرابعي 

عاقة الش باب( ، اليت  هدفت اىل التعرف عىل الفروق يف قمي القوة القصوى وبعض املتغريات املنتخب العرايق ذوي اال 

واملياكنيكية والقياسات اجلسمية للعضالت بني جانيب اجلسم  (EMG)الوظيفية بدالةل مؤرشات التخطيط الكهرابيئ للعضةل

المترينات اخلاصة والتحفزي  الميني واليسار للك رابع من رابعي املنتخب العرايق الش باب ذوي اال عاقة، والتعرف عىل تأ ثري

الكهرابيئ يف تطوير وتقليل الفروق يف قمي القوة القصوى وبعض املتغريات الوظيفية واملياكنيكية والقياسات اجلسمية 

جناز رفعة الضغط من الاس تلقاء للك رابع من رابعي املنتخب العرايق  (Bench press)للعضالت عىل جانيب اجلسم وا 

 . الش باب ذوي اال عاقة

وتمكن أ مهية البحث يف الكشف عن نوايح القوة والضعف يف اجملاميع العضلية عىل جانيب اجلسم، ومعرفة تأ ثري         

المترينات اخلاصة والتحفزي الكهرابيئ يف توازن القوة القصوى وبعض املتغريات الوظيفية بدالةل النشاط الكهرابيئ للعضالت 

 Bench)سات اجلسمية ل مه اجملاميع العضلية العامةل يف رفعة الضغط من الاس تلقاءوبعض املتغريات املياكنيكية والقيا

press) وتطوير مس توى اال جناز لرابعي املنتخب العرايق ذوي اال عاقة الش باب 

ولتحقيق اهداف البحث اس تخدم الباحث املهنج التجرييب بتصممي اجملموعة التجريبية الواحدة ذي الاختبارين القبيل 

( رابعني من اندي رفع ال ثقال التابع للجنة البارا ملبية الوطنية العراقية ذلوي اال عاقة 4والبعدي، واش متلت عينة البحث عىل)

ذ بلغت النس بة املئوية لعينة البحث) %( من جممتع ال صل، ومت حتديد 40يف بغداد، مت اختيارمه ابلطريقة العمدية، ا 

 .(ال مامية وذات الرأ سني العضدية وذات الثالثة رؤوس العضدية والقابضة للرسغ الزندية العضالت)الصدرية العظمية وادلالية
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ن عدم تاكفؤ القوة القصوى للعضالت عىل جانيب اجلسم    -وتوصلت الاطروحة اىل مجموعة من الاس تنتاجات من امهها: ا 

فشال ىل ا  ، (Bench Press)رفعة الضغط من الاس تلقاء ينتج عنه عدم انتظام معلية ادلفع وتزامهنا، واذلي يؤدي غالبًا ا 

وأ سهمت اسرتاتيجية الفصل ال حادي عند أ داء املنظومة التدريبية املكونة من)المترينات اخلاصة والتحفزي الكهرابيئ(، ابلتأ ثري 

انيب اجلسم، اال جيايب يف تقارب قمي القوة القصوى واملتغريات املياكنيكية والقياسات اجلسمية للعضالت املس هتدفة عىل ج

ىل وقاية العضةل من اال صابة، وأ سهمت املنظومة التدريبية املكونة من)المترينات اخلاصة والتحفزي الكهرابيئ(، يف  ابال ضافة ا 

ىل زايدة انجت القوة للعضةل هبدف  زايدة استثارة العضةل لقمي التجنيد ادلاخيل الفعال للوحدات احلركية، واذلي أ دى بدوره ا 

 .ال فضل حتقيق اال جناز

جراء الاختبارات امليدانية واملتربية لالعبني بني فرتة وأ خرى، لغرض الكشف عن ماكمن القوة  واوىص الباحث بـ رضورة ا 

والضعف للعضالت عىل جانيب اجلسم، ورضورة اس تخدام منظومة)المترينات اخلاصة والتحفزي الكهرابيئ(، للعمل عىل 

 .داءتطوير وتمنية العضالت املسامهة يف ال  

الاس تاذ   وتأ لفت جلنة املناقشة من الاس تاذ ادلكتور عادل تريك حسن رئيسا، الاس تاذ ادلكتور عبد الهادي محيد همدي ،

ادلكتور عيل ش بوط ابراهمي ، الاس تاذ ادلكتور فاحل هامش فنجان ، الاس تاذ املساعد ادلكتور صفاء عبد الوهاب 

 .الاس تاذ ادلكتور مؤيد جامس عباس مرشفا  ،
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 لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تنظم دورات تدريبية دولية -قريبا

تقمي الااكدميية ادلولية للتمنية والتدريب وابلتعاون مع لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضية جامعة بغداد ادلورتني التدريبية 

 .الثانية للتاهيل ابلتدليك والوخز ابالبر الصينيةادلولية للكروس فت واملدرب الشخيص وكيفية اعداد الربامج التدريبية و 

يف لكية الرتبية  29/9/2019ولغاية  23وحيارض فهيا حمارضين دوليني من مرص واساتذه من جامعة بغداد للفرته من 

 البدنية وعلوم الرايضة جامعة بغداد / اجلادرية

 ادلورة فقط وحيصل الفائزين الاوائل عىل وسوف يكون هناك الول مرة همرجان وبطوةل ابلكروس فت للمشاركني يف

جوائز قمية، و للراغبني ابملشاركة من طالب واساتذه ورايضيني ومدربني والعاملني يف الوسط الراييض ارسال الامس 

نلكزيية والصورة الشخصية ليتس ىن لنا معل الباجات والشهادات من ال اكدميية ابلوقت احملدد  .ابللغتينت العربية و ا 

 .د ايرس وجيه 07702709226والرمق   د عيل صادق، 07723442652اركة ارسال البياانت املطلوبة عىل الرمق للمش
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 لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تواصل اختباراهتا للطلبة اجلدد

اذ قامت  2020-2019ادلرايس للعام  تتواصل يف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة اختبارات الطلبة املتقدمني للقبول

اذلكور (، فامي خصص يوم  –بأ ختبار مجموعة من املتقدمني ) الوجبة الثانية  25/8اللجان امللكفة املتخصصة يويم الاحد 

 .الختبار املتقدمات من الاانث وعىل القاعات الرايضية يف اللكية 27/8/2019الثالاثء املوافق 

ضعوا لالختبارات الصحية للتأ كد من خلومه من العاهات اجلسدية أ و ال مراض اليت من وبدأ ت ابس تقبال املتقدمني اذلين خ

شأ هنا أ ن تؤثر سلبًا عىل حصة املتقدم يف حاةل ممارس ته النشاط الراييض أ و جتعل من جسمه ال يتحمل املتطلبات البدنية 

 .واحلركية املطلوبة يف دروس الرتبية الرايضية

جراء املقابةل بعدها خضع املتقدمون للقبو  ل لالختبارات املهارية والبدنية املقررة يف مهناج الاختبارات يف اللكية، ومن مث ا 

الشخصية للمتقدم وبذكل يكون قد أ مكل لك متطلبات الاختبار وعليه انتظار معلية الفرز وحتديد الناحجني اذلين س يقبلون 

 2020-2019يف العام ادلرايس 

 …قية والنجاح يف أ داء اختباراهتم وهللا ويل التوفيقنمتىن مجليع املتقدمني املوف 
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