
abeb  جامعة ديالى -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  –السيرة الذاتية 

 0202-0202 –جامعة ديالى  -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  –السيرة الذاتية 

  السيرة الذاتية                                 

 

 عمار موسى جعفر جواد  :االسم الرباعي

 72/5/7722 :تاريخ الوالدة

 (22/3/0228) :تاريخ الحصول عليها  /         ماجستير  :   الشهادة  -

 

 ةمالكم/تدريب :التخصص الدقيق  / ية وعلوم الرياضة   نالتربية البد : التخصص العام 

 31/6/2021 :تاريخ الحصول عليه  /             مدرس  : اللقب العلمي 

 (سنة71 ) :عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي 

 اليوجد  :عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي 

 ammar.mosa@uodiyala.edu.iq :البريد االلكتروني 

 ديالىجامعة   :الجهة المانحة للشهادة البكلوريوس 

 (7277- 7272): تاريخ الحصول عليها 

 جامعة ديالى  :الجهة المانحة لشهادة الماجستير 

 (7272) : تاريخ الحصول عليها 

 

 عنوان رسالة الماجستير

تأثري تدريبات باستخدام جهاز اللكم املتعدد يف تطوير اللياقة العضلية 
ة العصبية وبعض املتغريات البيوميكانيكية للكمة املستقيمة لفئ

 الناشئني
 
 
 



abeb  جامعة ديالى -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  –السيرة الذاتية 

 0202-0202 –جامعة ديالى  -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  –السيرة الذاتية 

 

 عمار موسى جعفر: الباحث 

 

 اشراف

 د احمد شاكر محمود.م.أ

 قسم التربية البدنية /كلية التربية االساسية 

 جامعة ديالى/ وعلوم الرياضة

 د عالء خلف حيدر.م.أ

 /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 جامعة ديالى

 م8102

 

 

 :لى نحو مما يأتي تضمنت الرسالة على خمسة أبواب موضحة كما ع

إنَّ التطااور الحاصاال فااي كليااة التربيااة البدنيااة وعلااوم الرياضااة : الباااب الول 

شاااهدت فاااي السااانوات الخيااارة التركياااي علاااى علااام التااادريب وعلااام ال سااالجة وعلااام 

البايوميكانيك فضالً عان العلاوم الخار  م مماا أتااا للباحاة دراساة اللياقاة العضالية 

انيكياااة لاااد  الالعباااين الناشااانين لنهااام يكوناااوا الركياااية العصااابية والمتايااارات الميك

إذ قااام الباحااة بتصااميم جهاااي اللكاام المتعاادد المقتاارا فااي الساسااية فااي المجتماا  م 

تطااوير اللياقااة العضاالية العصاابية وبعاات المتاياارات الميكانيكيااة فضااالً عاان إعااداد 

 .تمارين تطوير اللكمة المستقيمة على الجهاي المقترا 

البحااة ماان إعااداد الناشاانين إعااداداً جيااداً النهاام يعااد ون الركيااية  تبااري مشااكلة

هناااك الساسااية فااي بناااا الرياضااي م إذ الحاان الباحااة ماان خااالل المتابعااة الميدانيااة 

أكثار مان  ضعف لالعبين الناشنين في النياالت واقتصاارهم علاى السالوب الادفاعي

ية ويواياا اللكام ريار السلوب الهجومي وذلك بسابب ضاعف اللياقاة العضالية العصاب

وعدم استخدام الجهية الحديثة في أثنااا التادريب وتتجلاى الصحيحة في أثناا النيال 

تصاميم جهااي متعادد اللكام لرفا  القابلياات التدريبياة لاديهم وكاذلك مشكلة البحاة فاي 

وتصاحي  يواياا اللكام ومعرفاة  التوافق العصابي العضالي لاديهم سرعة اللكم و ييادة

ومان خاالل عمال  عن طريق جهاي قياس النبت في اثناا عملية اللكم م شدة التمرين

. الباحة كمالكم سابق م وقد اطل  على مصادر حديثة فيما يخص التدريب الرياضاي
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المتعاادد أثاار فااي تطااوير اللياقااة العضاالية  هاال إنَّ التاادريبات باسااتخدام جهاااي اللكاام

 ن؟العصبية و بعت المتايرات الميكانيكية ل نة الناشني

 :وهدفت الدراسة إلى 

 .تصميم جهاي اللكم المتعدد .7
 .إعداد تدريبات باستخدام جهاي اللكم المتعدد .7
معرفة تأثير جهاي اللكم المتعدد في تطاوير اللياقاة العضالية العصابية وبعات  .3

 .المتايرات الميكانيكية ل نة الناشنين
ولات الدراساات أما الباب الثاني فقد تضمن الدراسات الننرية المشاابهة إذ تنا

الننرياااة التعااارف علاااى المالكماااة وتاريخهاااا فاااي العااارا  م متطلباااات المالكماااة م 

المهاااارات الساساااية فاااي المالكماااة بضااامنها اللكماااات وأنواعهاااا كماااا تضااامن أيضااااً 

اللكمااات المسااتقيمة وأهميتهااا كااذلك اللياقااة العضاالية العصاابية ومهاراتهااا والتاادريب 

ة وتأثيرات التمرين الرياضي فاي اللياقاة العضالية الرياضي واللياقة العضلية العصبي

العصبية وأيضاً التمرينات البدنية وأهميتها ومميياتهاا والميكانيكياا الرياضاية ويواياا 

ودراساة الناشانين ( Dart Fish)اإلداا الحركي والتحليل ال يديوي باساتعمال برناام  

أماا البااب الثالاة مانه  . م اما الدراسات السابقة فقد تضمن دراسة امجاد   وهااب 

بأساالوب التكااراري  الماانه  التجريباايالبحااة وإجراااتااه الميدانيااة إذ اسااتخدم الباحااة 

تام اختياار عيناة البحاة : أما عينة البحاة  .لكي يتناسب م  اجرااات البحة الدانري

بالطريقة العمدية والمتمثلة بالعبي فريق المالكمة فاي ناادي الخطاوط الرياضاي ل ناة 

لااى إمالكاام م وتاام تقساايمهم ( 51)ساانة والبااالد عااددهم ( 51-51عمااار ال)ين الناشاان

 م بعاد مجانساتهم باالعمر والطاول والاوين و مكاافنتهم(ة وضابطةيتجريب)مجموعتين 

إجااارااات أماااا  .ضاااابطة( 8)العباااين تجريبياااة و( 8)للمتايااارات التجريبياااة وبواقااا  

م يكااون ماان أربعااة أجهااية تصااميم جهاااي اللكاام المتعاادد المقتاارا : البحااة الميدانيااة 

الجهاي الول هو جهاي تصحي  يوايا اللكم والجهاي الثااني هاو جهااي اللكام التباادلي 

أما الجهاي الثالة فهو جهاي قياس النبت في أثنااا اللكام والجهااي الرابا  فهاو جهااي 

وني ة الجهية بشكل عام استخدمت لتطوير اللياقاة العضالية  اللكم ذو النوابت م إنَّ 

العصبية وبعت المتايرات الميكانيكية م وكذلك تضمنت االجرااات اختباارات قبلياة 

يوماااً إذ تضاامن كاال (  16) أسااابي  بواقاا  (  9) لعينااة البحااة وماانه  تاادريبي لماادة 

 اسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابو  

للوحادة التدريبياة الواحادة ومان ثام دقيقاة (  16) أربعة وحدات تدريبياة بواقا  (  4) 
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اجراا اختبارات بعدية واساتخراج النتاان  عان طرياق الوساانل االحصاانية بأساتخدام 

 .SPSSبرنام  

أماا البااب الرابا  فقاد عارت النتاان  وتحليلهاا ومناقشاتها فقاد تضامن عارت 

 .نتان  البحة وتحليلها ومناقشتها باالسلوب العلمي الحدية 

 :االستنتاجات والتوصيات  الباب الخامس تضمن

 :إذ تضمن االستنتاجات إلى 

إنَّ استخدام جهاي اللكم المتعدد المقترا ساهم في تطور اللياقة العضالية العصابية  .5
 .المتايرات الميكانيكية التي تشمل ياوية الرسد المرفق والكتف و

يمة داا اللكمااة المسااتقألااى تطااور إسااتخدام جهاااي اللكاام المتعاادد المقتاارا  أد  ا .2
داا مماا انعكاس ثنااا الفاي ألالعبين الناشنين اثر  ايجابيا  من خالل دقاة اليواياا 

 .داا الالعبين لتكون اللكمة بصورة مثالية مصحوبة بكتلة الجسمأايجابا م  

اسااااااتخدام جهاااااااي اللكاااااام المتعاااااادد المقتاااااارا  أد  إلااااااى تطااااااور أداا اللكمااااااة  .6
كاااون اليواياااا اللكمياااة ضااامن المساااتقيمة لالعباااين الناشااانين وت اااادي الخطااااا لت

 .مسارها الحركي الصحي 
 :أما التوصيات فقد تضمنت 

ضاارورة اسااتخدام أجهااية حديثااة عنااد أداا التماارين وفااق مسااار حركااي صااحي    .5
 .لتكون اللكمات فعالة وموجهة نحو الهدف لت ادي االخطاا

 االعتماد على التداخل بالشدد التدريبية في بناا الوحدات التدريبية .2

دام المااانه  التااادريبي بوسااااطة جهااااي متحااارك ومتم صااال حساااب االداا اساااتخ  .6
مشاابهة لحااالت المنافسااة الحركاي لالعاب فاي أثناااا أداا اللكماة المساتقيمة م هااو 

ممااا  ,علاى الجهااي وتجناب االصااابة وتعرضاه للخطارالحقيقياة مان خاالل اللعااب 
 .يتي  الالعب أداا التمرين بصورة صحيحة وبدون ملل وبدقة عالية 

 .إجراا دراسة باستخدام الجهاي على متايرات ميكانيكية اخر  للمالكمين .4
 .عمل بحوة مشابهة على الجهاي في تطوير للكمات أخر  .1
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 لمية ومجلة المجالت العا (impact factors  )التي قام بالنشر فيها 
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