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تضمن الدراسة خمسة أبواب وقد تلخص الباب األول على :
المقدمة وأھمیة البحث :

البشریةللثروةالمجتمعاستخدامحسنبمدىوتقدمھاالشعوبحضارةتقاس
التقدمفيتسھمالتيالسلیمةاإلنشائیةالوجھةطاقاتھموتوجیھأفرادهفيالكامنة

اإلنساني .
خاصبشكلالجمناستكوریاضةعامبشكلالریاضیةاألنشطةتطورأنإذ

منالعدیدوإجراءالواسعةالتقنیةالتطوراتنتیجةجاءبلصدفةولیدیأتيلم
وتدریبیةتعلیمیةأسالیبإلیجادوالباحثینالمتخصصینقبلمنوالدراساتالبحوث

جدیدة وحدیثة بھدف تحسین مستوى األداء وتحقیق أفضل االنجازات .
والخبراءبالباحثینذلكأدىالحدیثةالتدریبیةالوسائلاستخداموان

الوسائلأفضلإلیجادجاھدینیعملواأنوالتعلمالتدریبمجالفيالمتخصصین
للمتدربالمتوافرةواإلمكاناتالفردیةالقابلیاتمعتتالءمالتيوالتدریبیةالتعلیمیة
استخدامالباحثارتأىالفنياألداءفيوألھمیتھا.بھالمحیطةالبیئةفيوالمتعلم

لتطویربالقفزاالرتفاعمستوىتطویرعلىالالعبینیساعدنابضيمقترحجھاز
إضافةومحاولةمجتمعنافيللریاضةخدمةاألرضیةللحركاتأدائھممستوى

بعض الوسائل التدریبیة الحدیثة .
أما ھدفا البحث فقد كانت :

(المكورةالخلفیةالھوائیةالقلباتأداءلتطویرمقترحنابضيجھازتصمیم●
والمنحنیة) على بساط الحركات األرضیة في الجمناستك الفني.

القلباتأداءلتطویرفيالمقترحالنابضيالجھازاستخدمتأثیرعلىالتعرف●
فياألرضیةالحركاتبساطعلى)والمنحنیةالمكورة(الخلفیةالھوائیة

الجمناستك الفني.
أما فرض البحث ھو :

الھوائیةالقلباتأداءتطویرعلىإیجابيتأثیرالنابضيالمقترحللجھاز●
الجمناستكفياألرضیةالحركاتبساطعلى)والمنحنیةالمكورة(الخلفیة
الفني .

وكانت مجاالت البحث :
العبین)7(وعددھمالفنيبالجمناستكالخالصنادي:أشبالالبشريالمجال●

.سنوات)9-7(بعمر
2011/8/4ولغایة20/1/2011منللمدة:الزمانيالمجال●
الخالص/فيالریاضيالنشاطلمدیریةالتدریبيالمركز:المكانيالمجال●

دیالى .
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أما الباب الثاني فقد تضمن على :
األجھزةباستخدامتتعلقالتيالمشابھةوالدراساتالنظریةالدراسات

المساعدة والوسائل التعلیمیة والنھج التدریبي واألدوات المساعدة .
والباب الثالث :

وقد تضمن منھج البحث وإجراءاتھ المیدانیة .
استخدم الباحث المنھج التجریبي ذي المجموعتین الضابطة والتجریبیة .

فئةالفنيللجمناستكالخالصناديالعبيشملتفقدالبحثمجتمعأما
فقدالبحثإجراءاتأما.سنوات)9-7(بعمرالعبین)7(عددھمبلغوقداألشبال

الھوائیةالقلباتبعضأداءلتطویرمقترحنابضيجھازتصمیمبإجراءالباحثقام
استطالعیةتجربةبإجراءالباحثقامإذ،األرضیةالحركاتبساطعلىالخلفیة

بعضأداءالتطویرالتدریبفيالمقترحالجھازاستخدمأمكانیةعلىللتعرف
الباحثأیضاوقام،الفنيالجمناستكفياألرضیةالحركاتعلىالھوائیةالقلبات
على)والمنحنیةالمكورة(الخلفیةالھوائیةالقلبةألداءوبعديقبلياختباربإجراء

بساط الحركات األرضیة .
الباب الرابع :

جداولكذلكوتضمنومناقشتھاوتحلیلھااالختبارنتائجبعرضالباحثقام
منبالبحثالخاصةاالستنتاجاتإلىللتوصلدقیقعلميبأسلوبمناقشتھاوتمت

خالل النتائج التي ظھرت .
الباب الخامس

تضمن االستنتاجات والتوصیات : وقد كانت إحدى االستنتاجات :
لدىالھوائیةالقلباتأداءتطویرفيایجابيتأثیرالمقترحالنابضيللجھاز●

الالعبین األشبال .
أما إحدى التوصیات فقد كانت :

فياألشبالفئةلدىالحركياألداءلتطویرجھازاالمقترحالجھازاعتماد●
الجمناستك الفني.

عنوان اطروحة الدكتوراه :
تأثیر استخدام جھاز مساعد في بعض زوایا اداء مھارة القلبة الھوائیة الخلفیة على جھاز

المتوازي بالجمناستك الفني رجال
المشرف

أ.د فردوس مجید امین البیاتي
الباحث

مدرس : ریاض عبد الرضا فرحان الربیعي
احتوت االطروحة على خمسة ابواب :
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تضمن الباب األول المقدمة وأھمیة البحث:
جسديمجھودفیھاویستخدمالحركاتبعضأداءھيعامبشكلالریاضة

وقواعدقوانینضمنتكونوالتيالریاضةتلكألداءالمھارةتلكتتطلبالذي
منافسةأوھوایةأوالبدنیةللیاقةأوالتسلیةلمجّردالریاضةھذهتكونوقدمعّینة،

المتبعالسلوكباختالفأخرىإلىریاضةمنتختلفوالریاضةأشخاص,بین
للبناءكانتإنالریاضةبأھدافأیضاًوتختلفمنفردةأوجماعیةكانتسواء

ھذهأنواعمننوعاًالجمناستكویعدذلك.إلىوماللموھبةأوواللیاقةالجسدي
علىالحركاتمنسلسلةأداءعملیةوھيأدائھا,فيفردّیةتكونالتيالریاضات

الذيالجھازحسبمختلفةالحركاتھذهوتكونالجمناستكفيالمستخدمةاألجھزة
خاللمنالبحثأھمیةتأتيلھا،الخاصةوالمتطلباتالصعوباتونوععلیھاتؤدى
والوصولاألداءمستوىلتطویروالمدربلالعبمساعدةتدریبیةوسائلإیجاد

بالفرد إلى المستوى المثالي وتحقیق االنجاز في ریاضة المستویات العلیا.
أما مشكلة البحث:

الجانبعلىاالعتمادقلةأوالًھما:سؤالینفيالبحثمشكلةتبلورت
الجانبلكوننظراالالعبیناألداءلتطویرالتدریبعملیةإثناءفيالمیكانیكي
للوصولومعالجتھاوالقوةالضعفنقاطتشخیصھيأھدافھأھممنالمیكانیكي

باألداء إلى األفضل.
لھذهإنإذاألداء،تطورعلىذلكأثرالمساعدةاألجھزةاستخدامقلةثانیاً:

أداءتسھیلفيیساھموھذاالحركةتجزئةعلىوأساسیاًكبیراًدوراًاألجھزة
ومنالحركیةالقابلیةتطویرعلىالالعبینبدورهیساعدمماللحركةالفنیةالمراحل

فيوخصوصاالحركةأقسامتطویرخاللمناألفضلاألداءإلىالوصولثم
والعقلةالمتوازيأجھزةمثلالجھازإلىوالعودةالتركوحركاتالمركبةالحركات

وكثرةالخارجفيالتدریبأمكانمشاھدةمنملموسھوماخاللمنوذلك
الجمناستكقاعةفيالمساعدةاألجھزةوقلةالجمناستكقاعةفيالمساعدةاألجھزة

الخاصة بنا.
ھدفا البحث:

الھوائیةوالقلبةاالداءزوایابعضلتطویرمساعدجھازاستخدامتأثیر.1
الخلفیة على جھاز المتوازي للناشئین في الجمناستك الفني رجال.

الھوائیةوالقلبةاالداءزوایابعضلتطویرفيالمساعدالجھازتأثیرمعرفة.2
الخلفیة على جھاز المتوازي في الجمناستك الفني رجال.

فرض البحث:

4



السیرة الذاتیة – كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة - جامعة دیالى

بعضلتطویرالمستخدمالمساعدللجھازإحصائیةداللةذاتفروقھناك.1
الجمناستكفيالمتوازيجھازعلىالخلفیةالھوائیةوالقلبةاالداءزوایا

الفني رجال.
الدراساتتضمنإذ،والسابقةالنظریةالدراساتتضمنفقدالثانيالبابأما

الحركي،،والتحلیلالریاضيالمجالفيوتطبیقاتھالبایومیكانیكالنظریة
جھازومواصفاتالجمناستكفيوأھمیتھالبایومیكانیكيوالتحلیلالفنيوالجمناستك

والمتغیراتالخاصةالمتطلباتوصعوبةوالمھارةالمساعدةواألجھزةالمتوازي
(طارقدراسةتضمنفقدالسابقةالدراساتأمابالمھارةالخاصةالبیومیكانیكیة

رشیدعباسسعدهللا،2000الجنابيفھديخلفصبحيعلي،1998طالبنزار
).2005محمدابراھیماسماعیل،2004

إذالمیدانیةوإجراءاتھالبحثمنھجیةعلىتضمنفقدالثالثالبابأما
أماالمشكلة،حلطبیعةلمالئمتھالواحدةللمجموعةالتجریبيالمنھجالباحثاستخدم
بأندیةوالمتمثلةالعراقناشئینلفئةالجمناستكالعبيمنفتكونالبحثمجتمع
ناديالعبيمثلتفقدالبحثعینةإماالكوت)العمارة،الناصریة،كركوك،(بغداد،

نسبةویشكلالعبین)6(عددھموالبالغالناشئینلفئةللجمناستك(الكوت)
واالجھزةاالدواتایضاًالباحثھذاوتناولاألصلي.المجتمعمن16.66%

الخلفیةالھوائیةالقلبةلتطویرمساعدجھازالباحثاستخدمإذالبحثفيالمستخدمة
المتوازيجھازعلىالباحثتصمیممنالبیومیكانیكیةالمتغیراتوبعضالمكورة
البیانات.لمعالجة)SPSS(االحصائیةالحقیبةباستخدامالباحثوقامللرجال،

الباحثقامإذومناقشتھاوتحلیلھاالنتائجعرضتضمنفقدالرابعالباباما
بعرض النتائج وتحلیلھا بأشكال بیانیة وجداول ومناقشتھا بالطرق العلمیة الحدیثة.

إلیھاتوصلالتيوالتوصیاتاالستنتاجاتالخامسالبابكانحینفي
الباحث من خالل النتائج التي ظھرت في الباب الرابع.

وكانت أھم االستنتاجات:
للجھاز المساعد االثر االیجابي لتطویر بعض المتغیرات البیومیكانیكیة..1
للجھاز المساعد االثر االیجابي لتطویر مھارة القلبة الھوائیة الخلفیة المكورة..2
ساعد الجھاز المساعد على التقلیل من الجھد والوقت للمدرب والالعب..3
ساعدالبارمستوىمعالمرجحةمرحلةاثناءفيالركبةزاویةفتحأن.4

الالعب على إعطاء مسافة افقیة مثالیة.
علىالتغلبفيالالعبیساعدالتكورمرحلةأثناءفيالوركزوایاتقلیلأن.5

عزم القصور الذاتي وزیادة سرعة الدوران في الحركات الدائریة.
وكذلك یوصي الباحث بــــــــ :
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جھازعلىالبیومیكانیكیةالمتغیراتبعضلتطویرالمساعدالجھازاعتماد.1
المتوازي لعینات أخرى.

علىالمكورةالخلفیةالھوائیةالقلبةمھارةلتطویرالمساعدالجھازاعتماد.2
جھاز المتوازي لعینات أخرى.

االجھزةعلىالجمناستكریاضةفيمساعدةتدریبیةوسائلإیجادضرورة.3
االخرى.

حركاتأداءأثناءفيوالركبةالكتفزوایاوفتحبالمرجحةاالھتمامضرورة.4
الترك على جھاز المتوازي.

أوالمكورةاالمامیةالقلباتأداءمھارةلتطویرمساعدجھازتصمیمضرورة.5
المفتوحة على جھاز المتوازي في الجمناستك الفني.

ریاضةفيالمركبةالمھاراتتحلیلعندالحدیثةبالتقنیاتاالھتمام.6
الجمناستك.

الوظائف التي شغلھا:
الفترة من – الىمكان العملالوظیفةت

جامعة دیالى كلیة التربیة البدنیةعضو لجنة امتحانیة.1
وعلوم الریاضة

2006-2007
2009-2021

جامعة دیالى كلیة التربیة البدنیةرئیس لجنة مالیة.2
2018-2016وعلوم الریاضة

الجامعات او المعاھد التي قام بالتدریس فیھا
المالحظاتالفترة من – الىالجھة ( الجامعة / الكلیة / المعھد )ت
2015-2013كلیة بالد الرافدین الجامعة.1
2007-2003جامعة دیالى كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة.2
2009-2007جامعة واسط/ كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة.3
2021-2009جامعة دیالى كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة.4

المقررات الدراسیة التي قام بتدریسھا
السنة الدراسیةالمادةالقسمالكلیةالجامعةت

التربیة البدنیةكلیة بالد الرافدین.1
2015-2013الجمناستكااللعاب الفردیةوعلوم الریاضة

التربیة البدنیةدیالى.2
2007-2003الجمناستكااللعاب الفردیةوعلوم الریاضة

التربیة البدنیةواسط.3
2009-2007الجمناستكااللعاب الفردیةوعلوم الریاضة
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التربیة البدنیةدیالى.4
2021-2009الجمناستكااللعاب الفردیةوعلوم الریاضة

المقررات الدراسیة التي قام بتطویرھا او ساھم في تطویرھا
السنة الدراسیةالمادةالقسمالكلیةالجامعةت
ال یوجد.1

األشراف على الرسائل واالطاریح
السنة الدراسیةالقسمالكلیةالجامعةت

عنوان الرسالة:
ال یوجد

أو االطروحة:

المؤتمرات والندوات العلمیة والورش التي شارك فیھا
المؤتمر العلمي الدولي الثاني / المشترك االولالعنوان

الكلیةمكان انعقادت
نوع المشاركة

السنة الدراسیة
حضوربحث

2020√كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضةجامعة دھوك1

المؤتمر االفتراضي االولالعنوان

الكلیةمكان انعقادت
نوع المشاركة

السنة الدراسیة
حضوربحث

2020√كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضةجامعة دیالى2

الدورات التي شارك بھا والتي اقامھا

دورة تحكیمیة تدریبیة بالجمناستك الفنيعنوان الدورة

السنة الدراسیةمكان انعقاد (الجامعة/ الكلیة)ت

2015جامعة دیالى كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة1
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دورة تحكیمیة تدریبیة بالجمناستك الفنيعنوان الدورة

السنة الدراسیةمكان انعقاد (الجامعة/ الكلیة)ت

2016جامعة دیالى كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة2

دورة تحكیمیة تدریبیة بالجمناستك الفنيعنوان الدورة

السنة الدراسیةمكان انعقاد (الجامعة/ الكلیة)ت

2017جامعة دیالى كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة3

المشروعات البحثیة في مجال التخصص لخدمة البیئة والمجتمع أو تطویر
التعلیم

السنةمحل النشرعنوان البحثت

استخدام جھاز نابضي مقترح لتطویر أداء بعض القلبات الھوائیة الخلفیة على.1
2010رسالة ماجستیربساط الحركات االرضیة لالشبال في الجمناستك الفني

تأثیر استخدام جھاز مساد لتطویر اداء قفزة الیدین االمامیة على بساط.2
2014مجلة جامعة بابلالحركات االرضیة لدى طلبة المرحلة الثالثة في الجمناستك الفني

تأثیر استخدام جھاز مساعد في بعض زوایا اداء مھارة القلبة الھوائیة الخلفیة.3
2015اطروحة دكتوراهعلى جھاز المتوازي بالجمناستك الفني رجال

4.

The effect of jump squats with heavy and light weights
in the development of some particular physical

qualities and 100m achievement by (deaf and dumb)
disabled athletes

The Swedish
Journal of
Scientific
Research

2015

استخدام جھاز مساعد لتطویر القلبة الھوائیة الخلفیة المكورة على جھاز.5
2018مجلة علوم الریاضةالمتوازي لفئة الناشئین

6.
نسبة مساھمة التصویب من المناطق االمامیة والخلفیة وعالقتھا بالالعب
االضافي (بدیل حارس المرمى) خالل بطولة كأس العام بكرة الید للرجال

2017
2018مجلة علوم الریاضة

7.

Extraction of some pharmacy kinetic variants using
and adjuvant for the development of the posterior
aerodynamic cornea on the parallel device of the

junior technician

International
journal of

pharmaceutical
research

2019

تأثیر استخدام جھاز مساعد في تعلم مھارة قفزة الیدین الخلفیة.8
على عارضة التوازن في الجمناستك

المؤتمر العلمي الدولي
2020الثاني

القوة االنفجاریة للذارعین والرجلین وعالقتھا بالمسار الحركي للطلوع بالكب.9
على جھاز المتوازي

المؤتمر االفتراضي
2020االول

10.
Flexibility in terms of some biomechanical indicators

and their relationship to the performance of the skill of
the hands jump back on the ground mat

Indian journal
of public health

research and
development

2020
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impact(ومجلةالعالمیةالمجالت factors(فیھابالنشرقامالتي

Indianاسم المجلة1ت journal of public health research and development

Flexibilityعنوان البحث in terms of some biomechanical indicators and their relationship
to the performance of the skill of the hands jump back on the ground mat

السنة(الدولة) (الجامعة/ الكلیة، أن وجدت)

2020الھند

The Swedish Journal of Scientific Researchاسم المجلة2ت

عنوان البحث
The effect of jump squats with heavy and light weights in the development of

some particular physical qualities and 100m achievement by (deaf and
dumb) disabled athletes

السنة(الدولة) (الجامعة/ الكلیة، أن وجدت)

2015السوید

Internationalاسم المجلة3ت journal of pharmaceutical research

عنوان البحث
Extraction of some pharmacy kinetic variants using and adjuvant for the
development of the posterior aerodynamic cornea on the parallel device of

the junior technician

السنة(الدولة) (الجامعة/ الكلیة، أن وجدت)

2019الھند

عضویة الھیئات العلمیة والمحلیة والدولیة

ال یوجداسم الھیئة1ت

السنةانتھاء العضویةما رال عضواًتأریخ االنتسابدوليمحلي

إبداعات أو نشاطات حصل فیھا على ( جوائز / شھادات تقدیریة / كتب
شكر)

نشر المجاالت العالمیة (سكوباكس)نوع االبداع1ت

نشر بحوثعنوان االبداع او النشاط

ما حصل علیھ
السنةالجھة المانحة

كتاب شكرشھادة تقدیریةجائزة

2020رئیس جامعة دیالى√
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التألیف والترجمة

ال یوجدعنوان الكتابت

دار النشر

غیر منھجيمنھجيعدد الطبعاتسنة النشر

اللغات التي یجیدھا
العربیة.1

مساھمات في خدمة المجتمع
عضو لجنة تحكیم درجة اولى بالجمناستك الفني.-1

نشاطات أخرى
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