ممخص االطروحة

تأثير تدريبات القوة القصوى لألطراف بانواع القوة العضلية
وبعض التحركات الدفاعية والمهارات الهجوميةبكرة اليد للشباب
الباحث

بأشراف

مشرق عزيز طنيش الالمي

أ.د .عبد الجبار سعيد محسن

اشتملت األطروحة على خمسة فصول:
تضمّن الفصل األول :
-1التعريف بالبحث :
-1-1التعريف بالبحث :
أشتممل عىتا الممدمتا ماةميتتا البحتث المتي ممرطتتز تتي مطبيتق متتدريبات المتمة الم تم مطت لك
مأثيرةتتا عىتتا انتماع المتتمة العضتتىيا مبعتتض المحرطتتات الدتاعيتتا مالمهتتارات الهجمميتتا بطترة اليتتد طمنهتتا
احد األلعاب الرياضيا المهما المي شتمىمها حرطتا المطتمر العىمتي م لتك بادعممتاد عىتا العديتد متن
ادخمبارات األمليتا المتي متن خاللهتا يمبتين متد استمعداد العينتا لىعمتل المتدريبي مبهت ا يمطتن مضت

خط سير عمل يمطفل بمجاراة المسمميات المخمىفا ألتراد العينا.

-2-1مشكلة البحث :
من خالل خبرة الباحث الميدانيا تي مجال لعبتا طترة اليتد دعبتا ممدرستا ممتدربا ممتن ختالل

مشتتاةدامل الميدانيتتا لمتتدريبات بعتتض الفتترق تتتي التتدمرم المممتتاز دحتتظ ةنتتاك عتتدم اةممتتام بعتتض

المت تتدربين أليت تتا مفت تتردة مخت تتص إعت تتداد ممنظت تتيم المت تتدريبات بت تتالممة بأست تتىمب عىمت تتي مت تتن حيت تتث مبت تتدأ
الخ م يا ال م يعد أحد مبادئ المدريب تضالً عن أن مدريبات الممة ممم بشطل طيفتي دمن األخت

بنظتتر ادعمبتتار بعتتض الجمانتتب المنظيميتتا عنتتد مشتتطيل الحمتتل المتتدريبي الختتاص لهت ال تتفا معتتدم

ادةممام بمدريبات الممة العضىيا مطيفيا استمخدامها ميطتمن جتل اةممتامهم بالمهتارات األساستيا المتي
معد سما الالعب من حيث المنمع تي المهارات  .ممن خالل لك نض المساؤل ادمي

ةتل المتمة الم تم لهتا متأثير عىتا بعتتض المحرطتات الدتاعيتا مالمهتارات الهجمميتا مةتل لهتتا

مأثير عىا ادطراف .

-3-1أهداف البحث  :من أةم أةداف البحث ةي - :

 -1المعرف عىا العالقا ما بين الممة الم تم مانتماع المتمة العضتىيا مطت لك بعتض المحرطتات

الدتاعيا مالمهارات الهجمميا لد دعبي طرة اليد لىشباب .

 4-1فروض البحث :

ب
يممرض الباحث ما يىي :

 .1مجمد عالقا ارمباط ما بين المم الم م مانماع الممة العضىيا مبعض المحرطتات الدتاعيتا
مالمهارات الهجمميا لد دعبي طرة اليد لىشباب.

5-1مجاالت البحث
1-5-1

المجال البشري -:دعبم الشباب ألنديا الشباب بطرة اليد لىممسمم 0212

0211-

 2-5-1المجال الزماني 0212\6\1 -:م لغايا 0211\7\1

 3-5-1المجال المكاني -:قاعا المرحمم رحيم عباس الجنتابي مقاعتا ادثمتال تتي طىيتا المربيتا
الرياضيا\ جامعا المادسيا.
اما الفصل الثاني فتضمن
الدراسات النظرية و الدراسات السابقة
مضمن ة ا الف ل عىا عدة جمانب منها :الممة العضىيا مما ا معني من معاريف لمفسير
معنا الممة العضىيا مبعد

لك مطىمنا عن انماعها مطيفيا منميا مىك ادنماع ممن ثم مطىمنا عن

اةميا الممة بالنسبا الا لعبا طرة اليد مايضا تي ة الف ل عن ممسيم المهارات الهجمميا مالدتاعيا
بطرة اليد .
اما الفصل الثالث فتضمن
 -3منهجية البحث واجراءاته الميدانية
اس تتمخدم الباح تتث الم تتنهر المجريب تتي بأس تتىمب المجممع تتا الماح تتدة لمالئمم تتل ت تتي ح تتل مش تتطىا
البحتتث .ممتمتتا لممطىبتتات ة ت ا المتتنهر تتتمن العينتتا مستتممرة باخمبتتارات قبىيتتا مبعديتتا يمخىىهتتا مطبيتتق

البرنتتامر المتتدريبي تاحمتتار الباحتتث عينتتا البحتتث مةتتم دعبتتم ط ترة اليتتد لنتتادم الشتتاميا المشتتارك
بالتدمرم المممتتاز بطترة اليتتد مالبتتال( عتددةم  )16دعبتاً مأجتتر الباحتث المجربتتا ادستتمطالعيا
ممم من خالل مىك المجربتا معرتتا المقتت ممعريتف تريتق العمتل المستاعد عىتا العمتل الرئيستي
ممالت تتي ادخط تتا م تتالحيا المط تتان الت ت م يج تترم تي تتل العم تتل مطت ت لك المأط تتد م تتن األجهت تزة
المسمخدما .

-4عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها :

ج
مضتتمن ة ت ا الف تتل عتترض ممحىيتتل النمتتائر ممناقشتتمها ممتتن خاللهتتا متتم المم تتل إلتتا محميتتق
أةداف البحث مترمضل .
أما الفصل الخامس فتضمن :
أهم االستنتاجات والتوصيات :
أهم االستنتاجات :بعد معالجتا النمتائر بالمستائل ااح تائيا مم تل الباحتث إلتا ادستمنماجات
ممن اةم ة ادسمنماجات ةي :
 -1ان مدريبات الممة الم م المعدة من الباحث قد أدت الا مطمير انماع الممة العضىيا
مبعض المهارات الهجمميا مالدتاعيا ) لالخمبارات البينيا طاتا.
 -0ممجد عالقا ارمباط معنميا بين الممة الم م مانماع الممة العضىيا مالمهارات الهجمميا
مالدتاعيا ) بطرة اليد لىشباب .

اما اهم التوصيات فكانت اهمها -:
 -1معميم المدريبات الم م

عىا األنديا الرياضيا لالسمفادة منها تي اعداد الالعبين

الشباب بطرة اليد.
 -0المأطيد عىا مدريبات الممة الم م لالعبي طرة اليد الشباب عىا اساس عىمي مراعيا
الفرمق الفرديا تي المدريب .

