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 احوذ رافذ حوُذ رشُذ :االسم الرباعً

 66/6/1991 تارٌخ الوالدة:

 6119 تارٌخ الحصول علٌها : /            الماجستٌر  الشهادة :    -

 

 ساالختبار والقٌاالتخصص الدقٌق : /                التربٌة الرٌاضٌة التخصص العام : 

 6119 تارٌخ الحصول علٌه : /             مدرس مساعد  اللقب العلمً : 

 سنوات( 8) عدد سنوات الخدمة فً التعلٌم العالً :

 الٌوجد  عدد سنوات الخدمة خارج التعلٌم العالً :

 ahmedrafed89@yahoo.com البرٌد االلكترونً :

 دٌالىجامعة   الجهة المانحة للشهادة البكلورٌوس :

 (6116-6111)رٌخ الحصول علٌها : تا

 جامعة دٌالى  الجهة المانحة لشهادة الماجستٌر :

 (6119) تارٌخ الحصول علٌها : 
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القُوت التنبؤَت الداء ههارة قفزة الُذَن االهاهُت )): عنوان رسالة الماجستٌر

البنائُت وهستىي  –علً هنصت القفز بذاللت اهن الوىشزاث التكىَنُت 

 ((.الطوىح والذاث البذنُت بالجوناستك الفنٍ للزجال

 

 الباحث : دمحم ولُذ شهاب الخشالٍ

 عذٌ عبذ الحسُن أ. م. د.     اشزاف
 

 -بواب:أحتوت الرسالة على خمسة أ

 :الباب االول

التطور الحاصل فً لعبة لى إاذ تم التطرق  , المقدمة على الباب هذا حتوىأ   

فنٌة والقانونٌة اضافة الى التغٌرات التً حصلت فً جهاز الجمناستك من الناحٌة ال

منصة القفز و دور المتغٌرات النفسٌة فً عملٌة التعلم واألداء األفضل للمهارة 

فضالً عن المؤشرات التكوٌنٌة البنائٌة التً تعد عنصًرا مهماً فً الكثٌر من األلعاب 

ٌه لألداء مهارة قفزة الٌدٌن الرٌاضٌة , وتكمن أهمٌة البحث فً اٌجاد معادلة تنبؤ

االمامٌة من خالل متغٌرات مستوى والطموح والذات البدنٌة اضافة للمؤشرات 

 التكوٌنٌة البنائٌة لطالب المرحلة الثالثة . 

 هداف البحث: أ ماأ

المامٌة واهم المؤشرات ألقفزة الٌدٌن  داء المهاري لى األإالتعرف  .1
والذات البدنٌة لطالب المرحلة  البنائٌة ومستوى الطموح –التكوٌنٌة 

 .الثالثة بالجمناستك الفنً للرجال 
مامٌة على منصة الأداء مهارة قفزة الٌدٌن أالتعرف على العالقة بٌن  .6

القفز وأهم المؤشرات التكوٌنٌة البنائٌة ومستوى الطموح والذات البدنٌة 
 بالجمناستك الفنً للرجال .  لطالب المرحلة الثالثة 

المامٌة على منصة القفز أداء مهارة قفزة الٌدٌن أمساهمة  التعرف على .3
بأهم المؤشرات التكوٌنٌة البنائٌة ومستوى الطموح والذات البدنٌة لطالب 

 المرحلة الثالثة بالجمناستك الفنً للرجال . 
داء مهارة قفزة الٌدٌن االمامٌة على منصة القفز ستنباط معادلة تنبؤٌة ألإ .4

التكوٌنٌة البنائٌة ومستوى الطموح والذات البدنٌة بداللة اهم المؤشرات 
 . لطالب المرحلة الثالثة بالجمناستك الفنً للرجال
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 ما المجاالت البحثٌة:أ

 –ة البدنٌة وعلوم الرٌاضة طالب المرحلة الثالثة فً كلٌة التربٌ: المجال البشري

 . دٌالى جامعة

جامعة  –البدنٌة وعلوم الرٌاضة كلٌة التربٌة  –قاعة الجمناستك : المجال المكانً

 . دٌالى

 . 8/6/6119لغاٌة   6118/ 11/11الفترة من : المجال الزمانً

 : الثانً البابأما 

وتطرق الباحث  والدراسات المشابهة النظرٌة الدراسات على الباب هذا احتوىف   

ومستوى البنائٌة وأقسامها واهمٌتها فً المجال الرٌاضً  –لى المؤشرات التكوٌنٌة إ

الطموح ومفهومه وأهمٌته فً المجال الرٌاضً والعوامل المؤثرة علٌه والتطرق 

لى مفهوم الذات البدنٌة وقفزة الٌدٌن االمامٌة على منصة القفز ومواصفات جهاز إ

منصة القفز والعناصر الفنٌة لطرٌقة األداء واساسٌات تقٌٌم الحركة  اما الدراسات 

)مناهل ودراسة ) تحرٌر ابراهٌم اسماعٌل النعٌمً (  المشابهة , فقد تضمنت دراسة

 ( .  العكامعائدة دمحم شفٌق سالم ودراسة )  عبد الحمٌد داود (

 والباب الثالث: 

ذ تم استخدام المنهج إأحتوى هذا الباب على منهج البحث وأجراءاته المٌدانٌة ,   

ً من المرحلة الثالثة61الوصفً على عٌنة مكونة من ) ( طالب 31)و  ( طالبا

من طالب المرحلة الثالثة فً كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  للتجربة االستطالعٌة

جامعة دٌالى وعرض اختبار مهارة قفزة الٌدٌن االمامٌة على منصة  –الرٌاضة 

القفز واختبار مستوى الطموح والذات البدنٌة اضافة الى طرٌقة قٌاس المؤشرات 

وكذلك اجراء التجربة االستطالعٌة االولى والثانٌة واستخراج البنائٌة   –التكوٌنٌة 

االسس العلمٌة الختباري مستوى الطموح والذات البدنٌة اضافة الى التجربة الرئٌسة 

 .والوسائل االحصائٌة

  الباب الرابع:

عرض نتائج القٌمة التنبؤٌة ألداء قفزة الٌدٌن االمامٌة على منصة القفز وكذلك 

حصائً للمتغٌرات من خالل استخراج الوسط الحسابً والوسٌط عرض الوصف اال

لى نسبة االرتباط بٌن المتغٌرات ومن إواالنحراف المعٌاري ومعامل االلتواء أضافة 

الحادي أتحلٌل التباٌن و للتقدٌر الرتباط المتعدد ونسبة مساهمة والخطأ المعٌاري أ نتائج معاملعرض ثم 
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الثابت ونسبة األثر وتحلٌلها, ومن ثم مناقشة هذه والحد نحدار الخطً الخاص باإل

 النتائج .

 :لٌهاإتوصل  التً والتوصٌات ستنتاجاتاأل على الباب هذا أحتوى :الخامس الباب

البنائٌة وهً ) طول  –المؤشرات التكوٌنٌة  وجود عالقة ارتباط بٌن بعض -1

ن االمامٌة الجسم , الوزن , النمط الجسمً ( مع االداء المهاري لقفزة الٌدٌ

 على منصة القفز. 
) وهً البنائٌة  –التكوٌنٌة  لم تظهر عالقة ارتباط مع باقً متغٌرات البحث  -6

طول الذراع , طول الجذع , طول الطرف السفلً , محٌط الصدر (  مع 

 االداء المهاري لقفزة الٌدٌن االمامٌة على منصة القفز. 
تخدمها الباحث وبٌن االداء هناك تفاوت فً قٌم المقاٌٌس النفسٌة التً اس -3

 المهاري لقفز الٌدٌن االمامٌة على منصة القفز . 
  ظهور مقٌاس مستوى الطموح اكثر اثراً مع االداء المهاري لعٌنة البحث .   -4
ً مقارنة بمقٌاس مستوى الطموح   -5 لم ٌظهر مقٌاس الذات البدنٌة اثراً ملحوظا

  مع االداء المهاري . 
ٌنة البحث بالمستوى المطلوب عند اداء اختبار قفزة لم ٌكن مستوى افراد ع  -6

 . الٌدٌن االمامٌة على منصة القفز 

 فكانت :التوصٌات اما 

البنائٌة المختارة ألهمٌتها فً  –ظرورة التأكٌد على المؤشرات التكوٌنٌة   -1
 األداء المهاري فً لعبة الجمناستك . 

 ة ساعات التعلم . ظرورة تطوٌر األداء المهاري للطالب من خالل زٌاد  -6
العناٌة بالجوانب النفسٌة لدورها الكبٌر فً التأثٌر على االداء المهاري لكل  -3

 األلعاب ومنها لعبة الجمناستك . 
جراء دراسات مشابهة على فعالٌات المرحلة الثالثة وفً االجهزة المعتمدة إ -4

 فً المنهج الدراسً . 
والرجلٌن للطالب بأستخدام أدوات  التأكٌد على اعطاء وحدات لتطوٌر قوة الذراعٌن

 لعبة الجمناستك لدورها الفاعل فً تحسٌن االداء المهاري .
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  المؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها 

 

 

 

 الدورات التً شارك بها والتً اقامها 

 

 

 

 / كلُت التزبُت الزَاضُت حلبجتالوؤتوز الذولٍ االول جاهعت  العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2016 -         التربٌة الرٌاضٌة حلبجةجامعة   1
 كلُت التزبُت الزَاضُت /  سلُوانُتاالول جاهعت ال الذولٍ الوؤتوز العنوان 

 

 ت
    

 2017 -         كلُت التزبُت الزَاضُت السلٌمانٌة 2
 دَالً االول جاهعت الذولٍ الوؤتوز العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2012 -         كلُت التزبُت الزَاضُت جامعة دٌالى  3
 دَالً جاهعت لثانٍا الذولٍ الوؤتوز العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 2021 -         ُت التزبُت الزَاضُتكل جامعة دٌالى  4
  العنوان 

 ت
 

  عنوان الدورة 
 بكزة السلتالتٍ اقاهتها اللجنت البارالوبُت  حكُوُتالذورة الت

 

 2014 بغداد  مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 دورة تحكمٌة فً كرة السلة

3 

 2017 دٌالى -العراق  عقادمكان االن

 ت
 

 عنوان الدورة 
 كرة السلة دورة تحكمٌة فً 

4 

 2012 بغداد -العراق  مكان االنعقاد
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 اللغات التً ٌجٌدها 

 العربٌة.  1

 االنكلٌزٌة.  2

       


