
 
 بالمغة العربية األطروحةخص مم  

الصفات البدنية الخاصة وأثرها في امنهج تدريبي مقترح بأحمال مختمفة لتطوير ))
 ((األداء المهاري وفاعمية األداء لالعبي كرة السمة الشباب

 
 المشرف                                الباحث                                  
  عبد الجبار سعيد العانيأ.د                      الساعدي  أحمد عبد األئمة كاظم     

                                                                                                                                
 :فصول عمى خمسة األطروحةاشتممت 

االرتقاء بالعبي كرة السمة لمشباب أوال وبالمعبة ثانيا من خالال   البحث في أىمية تكمن 
وضع البرامج العممية المقننة والمناسبة لمفئة العمرية وىي الشباب آممالين فالي إيلالا  المعمومالة 

كي  الحمالال  التالالنريبي ومالالا ىالالي أفضالال  تمالالب التشالالكيالت وبيالالان الحقيقالالة لمالالنربينا حالالو  كيفيالالة تشالال
 أىميتيا في تموج الحم  التنريبي.

ىنالالاب حقالالائم عمميالالة  إنالمعبالالة  فقالالن الحالالب الباحالالث مالالن خبرتالالو فالالي م الالا  مشااكمة البحااثمااا أ
الغمبيالالة مالالني  فالالي عالالن  معرفالالة  وربمالالا لالالن نبالالالأل فالالي المالالر إن  منالالام يولالالة مالالن بعالالي مالالنربينا 

ت الحم  التالنريبي المناسالبة لالرتقالاء بالعبالي كالرة السالمة الشالباب ىال  ىالي ماىية أفض  تشكيال
 .(1:3( أ )1:2( أ  )1:1)
 

 البحث وتكونت أهداف
عالالالنان الخالالالاي وتببيقالالالو بتشالالالكيالت أحمالالالا  ة اإلمالالالننيج  تالالالنريبي مقتالالالرح خالالالال  وضالالالع مالالال -1

تنريبية مختمفة لتبالوير اللالفات البننيالة الخالالة وأثرىالا فالي الناء الميالاري والخببالي 
 وفاعمية الناء  لالعبي كرة السمة الشباب.

عنان الخالاي وفالم تشالكيالت ة اإلمنالمنيج التنريبي المقترح خال  التعرف عمى تأثير  -2
الميالالالاري   الناءأحمالالالا  تنريبيالالالة مختمفالالالة لتبالالالوير اللالالالفات البننيالالالة الخالالالاي وأثرىالالالا فالالالي 

 والخببي وفاعمية الناء لالعبي كرة السمة الشباب.

 الالات بالالالين نتالالائج االختبالالارات القبميالالالة والبعنيالالة لمم موعالالات الت ريبيالالالة التعالالرف عمالالى الفرو  -3
الالالالثالث فالالالي تبالالالوير اللالالالفات البننيالالالة الخالالالالة وأثرىالالالا فالالالي الناء الميالالالاري والخببالالالي 

 وفاعمية الناء  لالعبي كرة السمة الشباب.



                                                                                   

 

  ب

 فروض البحث: إما
ت أحمالا  تنريبيالة وفالم تشالكيال عمالى عنان الخالايج التنريبي المقترح خال  فترة اإلالبرنام-1 

مختمفالالالة لالالالو تالالالالأثير اي الالالابي فالالالي تبالالالالوير اللالالالفات البننيالالالة الخالالالالالة وأثرىالالالا فالالالي الناء الميالالالالاري 
 والخببي وفاعمية الناء  لالعبي كرة السمة الشباب.

و الالالالون فالالالالروم معنويالالالالة بالالالالين نتالالالالائج االختبالالالالارات القبميالالالالة والبعنيالالالالة للالالالالال  نتالالالالائج االختبالالالالارات  -2
ثالث فالالي تبالالوير اللالالفات البننيالالة الخالالالة وأثرىالالا فالالي الناء البعنيالالة لمم موعالالات الت ريبيالالة الالال

 المياري والخببي وفاعمية الناء لالعبي كرة السمة الشباب.
و الالون فالالروم معنويالالة فالالي نتالالائج االختبالالارات البعنيالالة بالالين الم موعالالات الت ريبيالالة الالالثالث فالالي -3

 سمة الشباب.في الناء المياري لالعبي كرة ال وأثرىاتبوير اللفات البننية الخالة 
 إما م االت البحث فقن كانت كالتي:

( بكالالرة سالالنة 18- 16بأعمالالار )الرياضالالي  ةلعمالالار انالالاني فئالالة الشالالباب  العبالالوا المجااال البشااري:
 .2112-2111لمموس   السمة

 القاعة الرياضية في كمية التربية الرياضية / امعة ميسان . المجال المكاني:
 7/2112/ 15لغاية      15/2/2112من    المنة  :المجال ألزماني

فريالم نالاني العبالي ت  اختيالار المالنيج الت ريبالي انسال اما مالع ببيعالة المشالكمةم كمالا تال  اختيالار و 
م لقالالالن تالالال  وضالالالع مالالالنيج عينالالالة البحالالالث يىالالال تألالالالبحم حيالالالث عمنيالالالوالرياضالالالي وببريقالالالة  العمالالالارة

لالاليمو فالالي سالالمة حالالننت تفابكالالرة ال الناءالبالالنني والميالالاري وفاعميالالة  الناءتالالنريبي مقتالالرح لتبالالوير 
 المناسبة. اإلحلائيةم وت  معال ة النتائج بالوسائ  البروحةمتن 

 -كاألتي: االستنتاجات والتوصياتوتوصل الباحث إلى أهم 
ور فعا  في تبوير ( لو ن1: 3( و) 1: 2(و)1:1استخنا  تشكيالت الحم  الثالثة ) -1

 ى الشباب .والمياري الي ومي والنفاعي وفعالية الناء لمستو  المستوى البنني

( لو نور مؤثر في تبوير المستوى البنني ويأتي 1: 3استخنا  تشكيالت الحم  ) -2
 (. 1: 2بعنه تشكي  الحم )

 ( تعبي نتائج نا حة في تبوير المستوى المياري.1:1استخنا  تشكيالت حم  ) -3

 ن اح المستوى البنني والمياري.ب رتبابيافاعمية الناء حققت نتائج بمستوى  ين ال -4

 
 

 
 


