
 

 

 باللغ  العوبي  رطوحة ملخص األ
 

 : رطوحة عنحان األ

 أساليب مختلف  إلنقاص الحزن حأثوها في بعض المتغيوات االنثوحبحمتوي  )

 ( الفسيحلحجي  حاالنجاز حدافعيته لدى منتخب شباب مةافظ  الديحاني  لبناء األجسامح
 

 سالم جباو صاةب .د: أ.م المشوف                       عماو مثنى جميلالباةث : 

 
 على خمس  أبحاب حهي : رطوحة األاشتملت 

 

 الباب األحل : التعويف بالبةث :
 

للهيهاد  عمليهة إنقهاا الهوهي ههل تقليه   تناوله  المقدمهة إذميته    وى على مقدمة البحث وأهتاح   

للمشهارةة فهل  لغهر  ععه  الالعهب مدهتعدا  بطريقة معتمهد  ومقصهود  وهي الالعب الحاصلة فل 

مهها تههته هههذل العمليههة فههل  البطولههة بعدههم  ال ههالل مههي أو هيههاد  وهنيههة ي ف تهه  الوهنيههة  و البهها    

فهل تحقيها النتها    وحادما   ةبيرا   ذو يلعب فيها وهي العده دورا  الرياضا  ذا  النها  الفردو وال

 ةالمصارعة والمالةمة ورفع اإلثقا  وبناء األعداه .

ة يرياضهالتربيهة الألهميتها فهل معها   ليها نظرا  االدرادة الحالية والحاعة فل أهمية البحث تةمي    

 ييوالالعبه ييتطبيقيهة لةه  مهي المهدربلالدهتفاد  البصور   اصهة بناء األعداه بصور  عامة ولعبة 

 نتا   الدرادة .  علي ملية إنقاا الوهي فل ضوء ما تدفرفل ةيفية تنظيه ع

تمثهه  مشههةلة لالعبههيي    عليهه عههده المحافظههة  أمهها مشههةلة البحههث فههتةمي فههل هيههاد  الههوهي أو   

الالعهب  يحهو  أيفهل  والمدربيي التل تواعههه عند  و   مهار المنافدها  والتهل تهد تةهوي دهببا  

 . فوت  فل الوهيألعلى حيث يتبارى مع مي يف ة وهنية  وانتقال  إلى الوهي امي المدابقة ي

التعرف على األداليب الم تلفة فل عملية إنقاا الوهي وأعراء المقارنة فيما وهدف البحث الى    

 . عيت ودافالفديولوعية واالنعاهاالنثروبومترية وبع  المتغيرا   وأثرها فلبينها 

فل  ولها أثر  ي هناك تبايي بيي األداليب الم تلفة فل عملية إنقاا الوهي وأفتر  الباحث بأ   

 .  لالعبييودافعيت  الفديولوعية  تيد الدرادة واالنعاهاالنثروبومترية والمتغيرا  



 IIـ 
منت ههب محافظههة  ا  يمثلههويالعبهه  35أمهها معههاال  البحههث فقههد اشههتم  المعهها  البشههرو علههى ي   

                     ولغاية 3122/  4/  4  وتحدد المعا  الهمانل فل المد  ما بيي ي   لديوانية لبناء األعداها
 

العبهل منت هب محافظهة تهدريب بهالمرةه التهدريبل ل    وتمث  المعها  المةهانل 3123/  3/  26ي  

 . الديوانية لبناء األعداه
 

 دا  الدابقة :والدرا الدرادا  النظرية :الباب الثاني  

وتهدريباتها ومةونها  اللياتهة البدنيهة ال اصهة بالعبهل بنهاء  األعدهاهفي  الى لعبة بنهاء  تطراال وته  

 والحمية الغذا ية ودافعية االنعاه . واإليروبيكوتواعد  ف  الوهي  األعداه

ي محدهي الهوهي : درادهة  إنقااأما الدرادا  الدابقة فقد اشتمل  على ثالث درادا  فل معا    

                 ودرادههة 3115 -    ودرادههة ي دههمير محههل الههديي وةمهها  عبههد العههابر 2994-أنههور علههل أبههو

   .3116 -ي عمر عما  دليماي

 الميدانية : وإعراءات منهعية البحث  : الباب الثالث

البحث   ووصث  لييجث ،  نتكافئث النيثاني  ال تصثنيم بأسثمو  الباحث  النثج ا التيبيبث استخدم  وفيه 
واسثتناب  تبتثيأ مهثم واألدوال  األي ثة وطبيق  اختيابها ، ووسثائ  ينث  البياجثال التث  اتثتنمل  مث  

 . اإلحصائي القياسال اليسني  ، وتضنن التيبب  االستطال ي  والتيبب  البئيسي  والوسائ  
 
 

   عر  النتا   وتحليلها ومناتشتها : : الباب الوابع

وتبويبههها فههل معموعههة مهي العههداو  ومههي ثههه تحليلههها  إحصها يا  لعتههها أحتهوى عههر  النتهها   ومعا  

ومناتشتها بأدلوب علمل مدعه بالمصادر العلمية وتد ته مي  ال  ذلك التوص  الى تحقيها أههداف 

 هذا البحث وفروض  .  
 

 االدتنتاعا  والتوصيا  : : الباب الخامس
 

  قههد ادههتنت  ادههتنتاعا  عههد  ةههاي أهمههها الباحههث ف إليهههامناتشههة النتهها   التههل توصهه  ء فههل ضههو  

 الطبقههة الشههحميةالههوهي وت فههي   إنقههااةبيههر فههل  ا  ي حههارا الههدهوي   دور المرةههب دههت داهإل

  وتههد أوصههى الباحههث بتوصههيا  عههد  منههها ضههرور  عههده  األعدههاهبالعدههه بالندههبة لالعبههل بنههاء 

 .ادت داه برنام  يالحمية الغذا ية  بشة  دريع ومفاعئ 

 

 

 


