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ملخص الرسالة

تأثیر استخدام جھاز تدریبي مقترح في تطویر بعض القدرات البدنیة الخاصة وإنجاز فعالیة
شبابم)100(

الباحث : تركي ھالل كاظم

إشراف

أ.م. د حسام محمد ھیدان          أ.م. د عالء خلف حیدر

م2018ھـ1437

بعضتطویربھدفالتدریبيبالجھازالتدریباستخدامالىالباحثاتجھ
مختلفةمقاوماتبإضافةالركضكتدریباتم100وانجازالخاصةالبدنیةالقدرات

بعضتطورفيتؤثرأنیمكنوالتيالجھازباستخدامالتدریبأثناءللعداءمعیقة
حرة.م100وانجازالخاصةالبدنیةالقدرات

وھدفت الدراسة الى:
م100فعالیةلعدائيالخاصةالبدنیةالقدراتتطویریستھدفتدریبيجھازتصنیع-1

حرة شباب.
الخاصةالبدنیةالقدراتبعضفيالتدریبيالجھازباستخدامالتمریناتتأثیرعلى-التعرف2

البحث.عینةحرةم100فعالیةلعدائي
حرةم100فعالیةعدائيأنجازفيالتدریبيالجھازباستخدامالتمریناتتأثیرعلى-التعرف3

عینة البحث.

اما فروض الدراسة فكانت:
م100وإنجازالبحثمتغیراتنتائجفيوالبعديالقبلياالختبارینبینمعنویةفروقتوجد-1

حرة لدى أفراد المجموعة التجریبیة والضابطة.

لدىحرةم100وإنجازالبحثمتغیراتنتائجفيالبعدییناالختبارینبینمعنویةفروقتوجد-2

أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة.

ألفرادحرةم100فعالیةوإنجازالبحثقیدالبدنیةالقدراتفيإیجابیاًتأثیراًالتدریبيللجھاز-3
عینة البحث.
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والتيالدراسةبموضوعالمتعلقةالمواضیعالىالباحثتطرقفقدالثانيالباباما
ایضاوتطرق)م100لـفعالیة(الفنیةوالمراحل)م100(فيالبدنیةالقدراتشملت

الى الدراسات المشابھة لدراستھ.
أما في الباب الثالث

التجریبیةوالضابطةالمجموعتینبأسلوبالتجریبي,المنھجالباحثاستخدمفقد
لمالئمتھ لطبیعة المشكلة المراد حلھا.

للمجموعتینالعینةأفرادعددوكانالعشوائیةبالطریقةالبحثعینةاختیارتمكذلك
ناديعدائيمنمجموعةلكلعدائین)3(بواقعالعبین)6(والتجریبیةالضابطة

مناعمارھمتتراوحوالذینمتر)100(القصیرةللمسافاتالشبابدیالى
نسبةیمثلونإذالعبین)9(عددھمالبالغاالصلمجتمعمنسنة)18-19(

66,6.%
التيواالختباراتاالستطالعیةالتجارباجراءالمیدانیةالبحثاجراءاتوشملت

بالسرعةالممیزةالقوةواختبارالطویل,الوثباالنفجاریةالقوة(أختبارشملت
ثانیة,45لمدةالقفزمنالقرفصاءالقوةتحملواختبارالرجلین,لكلتاالحجلاختبار
اختبارالىباإلضافةم,30االنتقالیة,والسرعةم150السرعةوتحمل
م).100االنجاز

بدأحیثالمقترح,التدریبيالجھازباستخدامالتدریبيالمنھجبإعدادالباحثوقام
السبتلغایةواستمر17/12/2017المصادفالسبتیومفيالتدریباتتنفیذ

اإلعدادفترةمنالتمریناتھذهتطبیقاستغرق,17/2/2017المصادف
األسبوعفيتدریبیةوحدات)3(وبواقعأسابیع)8(التجربةانتھاءوحتىالخاص

زمنوكانالتجربةمدةخاللتدریبیةوحدة)24(الكلیةالوحداتعددكانتو
دقیقة)45-40(الجھازعلىالتدریبزمنأمادقیقة)90(الكلیةالتدریبیةالوحدة

في كل وحدة تدریبیة ومن الجزء الرئیسي.
أما الباب الرابع

االختباراتمنكلنتائجوعرضللنتائجاالحصائیةالمعالجةالبابھذافتضمن
القبلیة والبعدیة لمجموعتي البحث وتحلیلھا ومناقشتھا.

أما في الباب الخامس
توصل الباحث الى االستنتاجات التالیة :

في ضوء النتائج التي توصل الیھا الباحث استنتج االتي:

بعدوالخاصةالبدنیةالقدراتتطویرفيإیجابیاتأثیراالتدریبيللجھازان.1
حرة.م100

تطویرفيیساعدالتدریبيالجھازعلىوالقفزالوثبتمریناتاستخدامان.2
تساعدإضافیةمقاوماتإضافةخاللمنبالسرعةوالممیزةاالنفجاریةالقوة

وتسرع من عملیة االرتقاء بھذه القدرات البدنیة.
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خاللمنالقوةتحملقدرةتطویرفيإیجابیاتأثیراالتدریبيللجھازان.3
حرة.م100لعدائيالتكراراتعددوزیادةالمقاومةشدةمنالتقلیل

یؤديالفعلياالداءمناعلىاومقاربةوشددقصیرةبمسافاتالتدریبان.4
حرة.م100لعدائيالسرعةوتحملاالنتقالیةالسرعةبمستوىاالرتقاءالى

باستخدامحرةم100بعدوالخاصةالبدنیةالقدراتوتطویرتكاملان.5
الجھاز التدریبي یسھم إیجابیا في تطویر المستوى الرقمي لإلنجاز.

في ضوء النتائج التي توصل الیھا الباحث یوصي باآلتي:

م100لعدائيالخاصةالبدنیةالقدراتتطویرفيالتدریبيالجھازاستخدام.1
حرة.

التمریناتتنفیذفيالعلمیةاألسساعتمادیجبالتدریبيالجھازاستخدامعند.2
حسب نوع القدرة البدنیة المستھدف تطویرھا.

كونالحملزیادةفيالتدرجمبدأمراعاةیجبالتدریبيالجھازاستخدامعند.3
بشكلكغم9بوتنتھيصفرمنتبدأالجھازفيمستخدمةمقاومةاقل

مقاومة سحب من الخلف.
مختلفةریاضیةأللعابالبدنیةالقدراتتطویرفيالجھازاستخدامباإلمكان.4

األخرىالعدووفعالیاتالقدموكرةالیدكرةمثلالسرعةالىتحتاج
وغیرھا.

الوظائف التي شغلھا:❖

الفترة من – الىمكان العملالوظیفةت

مسؤول شعبة األنشطة1
2015الى2011جامعة دیالى – كلیة العلومالریاضیة والفنیة

2
مسؤول وحدة شؤون

المواطنین
جامعة دیالى – كلیة التربیة

2019-2018البدنیة وعلوم الریاضة

المالحظاتالفترة من – الىالجھة ( الجامعة / الكلیة / المعھد )ت
ألعاب قوى2021-2018جامعة دیالى كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة1

الجامعات او المعاھد التي قام بالتدریس فیھا❖

المقررات الدراسیة التي قام بتدریسھا❖
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السنة الدراسیةالمادةالقسمالكلیةالجامعةت

دیالى1
التربیة البدنیة وعلوم

الریاضیة
2021-2018ألعاب قوىاأللعاب الفردیة

المؤتمرات والندوات العلمیة والورش التي شارك فیھا❖
المؤتمر الدولي لجامعة دھوك / كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضیةالعنوان

نوع المشاركةالقسممكان االنعقادت
السنة الدراسیة( بحث  –  حضور )

التربیة البدنیة وعلومجامعة دھوك1
الریاضیة

-2020
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الدورات التي شارك بھا والتي اقامھا

عنوان الدورةت
الدورة التدریبة األولیة التي اقامھا االتحاد العراقي لكرة القدم

2014دیالى –نادي دیالى الریاضيمكان االنعقاد

المشروعات البحثیة في مجال التخصص لخدمة البیئة والمجتمع أو تطویر التعلیم
السنةمحل النشرعنوان البحثت

1

2

3

4



abebدیالىجامعة-الریاضةوعلومالبدنیةالتربیةكلیة–الذاتیةالسیرة
2017-2018–دیالىجامعة-الریاضةوعلومالبدنیةالتربیةكلیة–الذاتیةالسیرة

impact(ومجلةالعالمیةالمجالت❖ factors(فیھابالنشرقامالتي
Europeanاسم المجلةت Journal

of Molecular&

Clinical Medicine

heعنوان البحث Effect Of Special Exercises According To Critical Velocity To Improve

The Endurance Of Speed And Achievement For 200m Freestyle Swimmers

2020

Europeanاسم المجلةت Journal

of Molecular&

Clinical Medicine

Effectعنوان البحث Of Using A Proposed Training Device On Developing Explosive

Power And Speed And Achieving The Effectiveness Of (100m) Youth
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2020

عضویة الھیئات العلمیة والمحلیة والدولیة

اسم الھیئةت

السنةمازال عضواً / انتھاء العضویةتاریخ االنتسابمحلي         دولیة

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

ت
النھوض بالمسیرة العلمیةنوع اإلبداع أو النشاط

1
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محاظراتعنوان النشاط أو اإلبداع

ما حصل علیھ
(جائزة / شھادة تقدیریة / كتاب شكر )

الجھة المانحة
السنة

2018مجلس محافظة دیالى

ت
نوع اإلبداع أو النشاط

2

محاضرة نوعیةعنوان النشاط او اإلبداع

ما حصل علیھ
(جائزة / شھادة تقدیریة / كتاب شكر )

السنةالجھة المانحة

2016كلیة التربیة االنسانیة / دیالى

ت
انجاز اعمالنوع اإلبداع أو النشاط 3

عنوان النشاط او اإلبداع

ما حصل علیھ
(جائزة / شھادة تقدیریة / كتاب شكر )

السنةالجھة المانحة

كلیة التربیة البدنیة وعلوم
2017الریاضة / دیالى

ت
محاضراتنوع اإلبداع  أو النشاط

4

دورات تطوریةعنوان النشاط او اإلبداع
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ما حصل علیھ
(جائزة / شھادة تقدیریة / كتاب شكر )

السنةالجھة المانحة

2018محافظ دیالى

ت
براءة أختراعنوع اإلبداع  أو النشاط

5

الكفاءة البحثیةعنوان النشاط او اإلبداع

ما حصل علیھ
(جائزة / شھادة تقدیریة / كتاب شكر )

السنةالجھة المانحة

كلیة التربیة البدنیة وعلوم
2017الریاضة / دیالى

التألیف والترجمة

االستشفاء الریاضيعنوان الكتابت
المطبعة المركزیة – جامعة دیالىاسم دار النشر

منھجي         – غیر منھجي/عدد الطبعات2020النشر/سنة

القانون الدولي لكرة الطاولة -ترجمةعنوان الكتابت
المطبعة المركزیة – جامعة دیالىاسم دار النشر

منھجي         – غیر منھجي/عدد الطبعات2020النشر/سنة
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اللغات التي یجیدھا
العربیة.1

2.

3.

مساھمات في خدمة المجتمع
نائب رئیس نادي بني سعد الریاضي-1

نشاطات أخرى


