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تاثير التدريبات الباليستية في القدرة االنفجارية والسرعة المحيطية لذراع الرمي 
 F54 واالنجاز في رمي القرص للمعاقات جلوس فئة 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  – قادسيةجامعة ال-رياض جمعة حسنا.م.د 
القادسية  –الكلية التربوية المفتوحة  –م.د وسام ياسين برهان 

@gmail.comWisamsport2010 
 ة وعلوم الرياضةكلية التربية البدني – قادسيةجامعة ال-م.د عالء كاظم عرموط 

 ملخص البحث
 هدفت الدراسة إلى :

التعرف على تةاثير تةدريبةات البةالسةةةةةةةةةةةةةتيةة في القةدرة االنفجةاريةة والسةةةةةةةةةةةةةرعةة المحيطية لذراع الرمي 
 . F54 واالنجاز في رمي القرص للمعاقات جلوس فئة 

بالعبات  ثاستعمل الباحثون المنهج التجريبي بأسلوب المجموعة الواحدة ، وتم تحديد مجتمع البح
في مدينة الديوانية والمشاركات في البطوالت الرسمية F54 رمي القرص للمعاقات حركيا فئة 

وتضمنت التدريبات البالستية شدد خفيفة ومتوسطة وضمن المسارات الحركية لالداء ، واستمر 
ستخراج ا( اسابيع بوحدتين تدريبية في االسبوع واهم ما أستنتجه الباحثون بعد 15المنهج لمدة )

 النتائج البعدية وبعد اجراء االختبارات البعدية توصل الباحثون الى :
ان تدريبات البالسةةةةةةةةةةتية المسةةةةةةةةةةتعملة لها تأثير ايجابي في تطوير القدرة االنفجارية والسةةةةةةةةةةرعة  -1

 .F54 المحيطية لذراع الرمي للمعاقات جلوس فئة 
ل مال التدريبات البالسةةةةتية سةةةةاهما بشةةةةكان تطور القدرة االنفجارية والسةةةةرعة المحيطية باسةةةةتع -2

 .F54 كبير في تطوير االنجاز في رمي القرص للمعاقات جلوس فئة 
 

Training effect Ballistic in explosive power and Velocity arm throwing and 

achievement in the payment of weight throw for the women disabled sitting F54 

category 
 Dr. Riahd Jamea Hassan   
Dr. Wisam Yaseen Burhan   

Dr. Alaa Kadim Armot   
Abstract 

The study aimed to: 
Identify the impact of training and Ballistic in developing explosive power and speed 

peripheral arm flinging and achievement in the payment of gravity for the disabled 

living F54 category. 
Researchers experimental method used in a manner the same group, were identified 

community Find my players push of gravity for the disabled F54 class in the city of 

Diwaniya, and participants in official tournaments and included exercises using elastic 

ropes different Bhdd and within the kinetic path, and continued the curriculum for 10 
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weeks with two units training in the week and the most important is the conclusion, 

researchers after extracting a posteriori results after conducting post tests, the 

researcher suggested: 
1-The exercises Ballistic cords used have a positive impact on developing explosive 

power and speed peripheral arm flinging Disabled sitting F54 category. 
2- The development of explosive power and speed of oceanic using Ballistic contributed 

significantly to the development of achievement in the payment of gravity for the 

disabled living F54 category. 

 التعريف بالبحث : 1-1
 مقدمة البحث وأهميته : 1-1

ب فرد لما لها من أهمية في حياة الشعو تعتبر الرياضة واحدة من األمور المهمة التي يحتاجها ال    
، لذا كان من الواجب االهتمام  بالحركة الرياضية وذلك لغرض االرتقاء باالنجاز  سواء كان ذلك 
باستخدام العلوم الرياضية النظرية والتطبيقية آو الوسائل العلمية والتقنيات الحديثة ، وقد حذت 

نما تجاوزه إلى الدول األخرى  جميع الدول هذا الحذو ولم يعد مقتصرًا على الدول المتقدمة فقط وا 
، ونتيجة الجهود العلمية المتقدمة في المجال الرياضي فقد احدث تغير في مختلف مجاالت الحياة 
وفي جميع البلدان المتقدمة في هذا المجال ،وللتوصل إلى قياسات دقيقة صممت األجهزة التي 

قيقة ، وكان تجاه العلماء إلى المجال الرياضي مساهمة تتميز بقلة ألخطاء الستحصال نتائج د
فعالة ، وخاصة في العاب القوى وفعالية رمي القرص بالتحديد آذ تميزت االنجازات الحالية بمقارنتها 

.وتعد رياضة ذوي االحتياجات الخاصة واحدة من  المستويات العاليةمع االنجازات السابقة ب
شريحة المهمة من المجتمع حيث أصبحت تمارس مختلف األلعاب الرياضات التي اهتمت في هذه ال

التي يمارسها األصحاء  وتعد رياضة ذوي االحتياجات الخاصة رياضة تنافسية وعلى مختلف 
 األصعدة سواء كانت محلية أو قارية أو عالمية وقد اعتمدت على مجموعة من العلوم 

لذا فان عملية التدريب الرياضي للمعاق تعد ويعد التدريب الرياضي واحد من هذه العلوم ،     
تناولت الكثير من الدراسات والبحوث الميدانية والمختبرية  ظاهرة تتميز بها المجتمعات المتطورة

تؤثر  في العراق والتي لمتقدمينمعظم الصفات البدنية الخاصة بالعبي رمي القرص للمعاقات  ا
ث في وتتجلى أهمية البحاء بالجانب المهاري ، بشكل مباشر في تطوير الجانب البدني لالرتق

محاولة الباحثون وضع بعض تدريبات البالستية لتطوير القدرة االنفجارية والسرعة المحيطية 
للمعاقات ومعرفة تأثيرها في تطوير االنجاز بهدف النهوض بواقع فعالية رمي القرص من وضع 

 . F54الجلوس فئة 
 مشكلة البحث : .-1
لية رمي القرص  واحده من فعاليات الساحة والميدان والتي تعتمد على اكتشاف األخطاء أن  فعا    

ثم تصحيحها وذلك بأتباع األساليب العلمية الحديثة عند تطبيقها في مختلف الجوانب المحيطة 
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 ،وان تدريب فعالية رمي القرص للمعاقات يعتمد على ما يتمتع به الرياضيبعملية التدريب الرياضي
قوة سريعة في مختلف عضالت اإلطراف العليا لذلك تجلت مشكلة البحث في محاوله منا من 

باالرتقاء بمستوى االنجاز في فعالية رمي القرص  وذلك باستعمال التدريبات البالستية على الذراع 
الرامية من اجل تطوير القدرة االنفجارية والسرعة المحيطية لذراع الرمي والتي يمكن من خاللها 

 االرتقاء بمستوى االنجاز لعينة البحث .
 هدف البحث : 1-3
إعداد تدريبات البالسةةةةةةةةتية لتطوير القدرة االنفجارية والسةةةةةةةةرعة المحيطية لذراع الرمي في رمي  -1

 .F54فئة القرص للمعاقات 
التعرف على تاثير تدريبات البالسةةةةةةتية في تطوير القدرة االنفجارية والسةةةةةةةرعة المحيطية لذراع  -2
 .  F54فئة رمي واالنجاز في رمي القرص للمعاقات ال
 فروض البحث : 1-4
عة لقةدرة االنفجةارية والسةةةةةةةةةةةةةر توجةد فروق داللةة إحصةةةةةةةةةةةةةائيةة بين االختبةارات القبليةة والبعةديةة ل -1

 لمجموعة البحث ولصالح االختبارات البعدية.المحيطية لذراع الرمي واالنجاز في رمي القرص 
 مجاالت البحث : 1-5
 . F54فئة  في رمي القرص للمعاقاتالمجال البشري: العبات منتخب الديوانية  1-0-1
 .2512 11 35ولغاية  2512 1 10المجال ألزماني: للمدة من  1-0-2
 المجال المكاني: المركز التدريبي للجنة البارولمبية في الديوانية . 1-0-3
جراءاته الميدانية : -3  منهجية البحث وا 
 منهج البحث : 3-1

 ُأستخةدم المنهج التجريبةي  )المجموعة الواحدة( لمالءمته لطبيعةة البحث، 
 مجتمع البحث : .-3

بعد أن تم تحديد الباحثون لمجتمةةةةةةةةةةع البحث وهن العبات رمي القرص للمعةةةةةةةةةةاقات حركيا من فئة 
F54 ، ( يبين تجانس أفراد 1( العبين. والجةدول )1في مدينة الديوانية ، والبالغ عددهن )لعينة.ا 

 يبين تجانس عينة البحث في العمر والعمر التدريبي والوزن (1جدول )

 
 

 معامل االلتواء الوسيط االنحراف المعياري الوسط الحسابي وحدة القياس المؤشرات
 1.105 51 3.. 53.45 كغم الوزن

 1.104 30.31 1.36 35 سنة العمر الزمني
 1.131 3.43 1.55 5..5 سنة العمر التدريبي
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 االختبارات المستخدمة بالبحث : 3-3
 (79)( كغم من وضع الجلوس على الكرسي .اختبار رمي الثقل ) 3-3-1

 .الغرض من االختبار: قياس القدرة االنفجارية للذراع الرامية 
 ( شريط قياس.2( كغم عدد )2األدوات المستعملة: ثقل ،) 
 رامية الثقل وتكون الذراع المواصفات االختبار: يجلس الالعب على كرسي الرمي ويمسك ب

 موازية للكتف.
 .الشروط: يعطي الالعب ثالث محاوالت تسجل أفضلها 
 .التسجيل: حساب المسافة واختيار أفضل محاولة من الثالث 

 :(80)( كغم من الجلوس على الكرسي  1اختبار رمي الكرة الطبية ) .-3-3
 ع الرامية.الغرض من االختبار: قياس القدرة السريعة لعضالت الذرا 
 ( شريط قياس.2األدوات المستعملة: كرات طبية عدد ، ) 
  مواصفات االختبار: يجلس الالعب على كرسي الرمي ويمسك بالكرة الطبية ثم يقوم

 الالعب برمي الكرة من مستوى الكتف.
 .الشروط: يعطي الالعب ثالث محاوالت تسجل أفضلها 
 . التسجيل: حساب أفضل مسافة وعدد المحاوالت 

 السرعة المحيطية للذراع : 3-3-3
تم استخراج السرعة المحيطية للذراع من خالل التصوير الفيديوي حيث تم استعمال كامرة  

صورة بالثانية الستخراج متغير السرعة  155( يابانية الصنع وبسرعة SONYفيديوية نوع )
( 1.25م وبارتفاع )( س4.20المحيطية لذراع الرمي وذلك بوضع كامرة من الجانب وعلى بعد )

 ( الستخراج قيمة السرعة المحيطية .KINOVEAسم وتم استخدام برنامج التحليل الحركي )
 اختبار رمي القرص: 3-3-4

 .الغرض من االختبار: قياس انجاز رمي القرص 
 ( شريط قياس.2( كغم عدد )1األدوات المستعملة: قرص ،) 
 رسي الرمي ويمسك بالقرص ويقوم مواصفات االختبار: يقوم الالعب بالجلوس على ك

 الالعب بالرمي.

                                                           

م العالي مطبعة التعليبغداد ،  ، االختبار والقياس والتقويم في التربية الرياضية( قاسم المندالوي وآخرون :79)
 1919، 109،ص

 1991، ، القاهرة ، دار الكتب للطباعة والنشر القياس والتقويم في التربية الرياضية :محمد صبحي حسانين (80)
 .115، ص
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 .شروط االختبار: يعطي الالعب ثالث محاوالت تسجل أفضل محاولة 
 .التسجيل: احتساب المسافة واختيار أفضل محاولة من الثالث 

 التجربة االستطالعية : 3-4
( من 2على ) 2512 1 20قةام البةاحثون بةأجراء تجربتةه االسةةةةةةةةةةةةةتطالعية يوم السةةةةةةةةةةةةةبت الموافق 

العبات برمي القرص وكان الغرض من التجربة الوقوف على مسةةةةةةةةةةةتوى الكادر المسةةةةةةةةةةةاعد ومدى 
 .تفهمهم لالختبارات قيد البحث وكذلك الوقوف على الفترة الزمنية المستغرقة لالختبار 

 االختبارات القبلية : 5 -3
قبةةل  تجريبي المعةةد منقةةام البةةاحثون بةةإجراء االختبةةارات القبليةةة قبةةل البةةدء بةةاسةةةةةةةةةةةةةتخةةدام المنهج ال

 . المركز التدريبي للجنة البارولمبية في الديوانية في ملعب 2512 1 31الباحثون وكان في يوم 
 تطبيق المنهج التدريبي : 3-6

تم إعداد  المنهج التدريبي الخاص بأفراد عينة  البحث معتمدًا على الدراسةةةةةةةةةةةةات السةةةةةةةةةةةةابقة وكتب 
البحةث والمةدة التي يمر بها التدريب واالختبارات بما ال التةدريةب الريةاضةةةةةةةةةةةةةي بمةا يتالئم مع عينةة 

يتعةةارض مع خطةةة المةةدرب ، وقةةد اسةةةةةةةةةةةةةتخةةدم المنهج في فترة األعةةداد الخةةاص وقةةد طبق المنهج 
( 15التدريبي لمدة يومين في األسةةةةةةبوع وهم كل من يوم األحد واألربعاء واسةةةةةةتمر تطبيق المنهج )

( وحدات تدريبية أسةةةةةةةةةةبوعيا، وتم اسةةةةةةةةةةتخدام طريقة 2( وحدة تدريبية وبمعدل )25أسةةةةةةةةةةبوع بواقع )
التدريب الفتري منخفض الشةدة  وراعى الباحثون التدرج في استخدام التدريبات البالستية من حيث 

( من اقصةةةةةةةةى مسةةةةةةةةتوى للفرد وبلغت عدد %05-35الشةةةةةةةدة حيث تراوحت شةةةةةةةةدة التمرينات من )
مةةا فترات الراحةةة بين المجموعةةات ( ا1-4( امةةا عةةدد التكرارات فهي من )4-3المجموعةةات من ) 

 ( دقيقة .3-2فبلغت من )
 : االختبارات البعدية 3-0
أجريت االختبارات البعدية لعينة البحث بعد االنتهاء من تطبيق المنهج التدريبي مباشةةةةةةرة في يوم  

 .المركز التدريبي للجنة البارولمبية في الديوانية وعلى ملعب 2512 11 15
 ية: الوسائل اإلحصائ 3-0

 ( SPSSاستعمل الباحثون الحقيبة اإلحصائية )
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 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها : -4
 عرض نتائج االختبارات المستخدمة في البحث وتحليلها ومناقشتها :4-1

لالختبارات  (t)يبين األوساط الحسابية في االختبار القبلي والبعدي وقيمة  (.الجدول )
 المستخدمة في البحث

 (0( وأمام درجة حرية )5.50( عند مستوى داللة )2.021الجدولية ) (t)* قيمة      
( ظهرت معنوية جميع االختبارات في االختبار البعدي للمجموعة 2من خالل نتائج الجدول )

نالحظ إن  القدرة السريعة لعضالت الطرف العليا قد ساهمة  كغم 2البحث فنتائج رمي القرص وزن 
في رمي القرص وبالشكل الذي يخدم ترابط مراحل أداء هذه الفعالية وتحقيق اإلنجاز الجيد 
واالستجابة باعتبار إن هذه المتغيرات لها ارتباط بعمل العضالت العاملة في هذا الطرف، إال انه 

ي المتغير يعود الى فاعلية التمارين المستخدمة باألسلوب البالست سبب تطور هذا يرى الباحثون انه
المعدة من قبل الباحث التي تؤدى بأقصى سرعة ممكنة بوسطة مقاومات خفيفة و متوسطة ، وأن 
هذه التمارين تؤدي الى اثارة االلياف العضلية السريعة وبالتالي تكيف العضالت على األداء السريع 

في عنصري السرعة والقوة حيث أن " القوة العضلية هي التي يتأسس عليها مما ينتج عنه زيادة 
وصول الفرد الى اعلى مستويات البطولة الرياضية ، كما انها تؤثر بدرجة كبيرة على تنمية الصفات 

 . (81)البدنية األخرى كالسرعة والمطاولة والرشاقة"
النتائج الجيدة في هذه تحقيق  والجذع فييجب أن يكون هناك دور لعضالت الذراع و 

المتغيرات، حيث إن دور حركة الذراع يكمن في تكامل الحركات التوافقية أثناء المرحلة األخيرة 
ن لنا، أن لك يتبيومن خالل ذ وضع التوازن النهائي. ووضع الرمي واالنتقال إلى الدفع وكذلك في

ى أفراد ي تكامل هذا الجانب البدني لدالقدرة االنفجارية والسريعة لدى أفراد عينة البحث قد ساهمة ف
كغم  لدى عينة البحث إذ "إن تنمية 1عينة البحث وبتالي أدت إلى تطوير رمي القرص بوزن 

الصفات البدنية الضرورية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعملية تنمية المهارات الحركية ، إذ لن يستطيع الفرد 
فات وع النشاط الرياضي المختص في حالة افتقاره للصالرياضي إتقان المهارات الحركية األساسية لن

                                                           
 121، ص 2111، دار الضياء للطباعة ، النجف االشرف ،  1، ط التدريب الرياضيعبد هللا حسين الالمي ،  (81(

 وحدة تباراتاالخ
 القياس

( tقيمة ) االختبار البعدي االختبار القبلي
 المحسوبة

 الداللة

 ع س ع س
 معنوي 0.015 4.1.. 11.103 1.565 00..11 متر كغم.دفع ثقل 

 معنوي 606.. 05..1 13.011 1.311 315..1 متر كغم1دفع الكرة وزن 
 معنوي 4.033 3.114 5.0. 0.4.. 0... ثانية/متر السرعة المحيطية
 معنوي 3.316 540.. 6. 3.114 3.0. متر انجاز رمي القرص
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، وان اكتساب الالعب للصفات  (82)البدنية الضرورية بهذا النوع المعين من النشاط الرياضي" 
البدنية والحركية يتم من خالل استخدام التمرينات البنائية أو التمهيدية )الحركية( ، أو بدمج كال 

( كغم 2وب كذلك نالحظ أن نتائج اختبار رمي الكرة الطبية )النوعين للوصول إلى الهدف المطل
أنما  ءشي( المحسوبة مع قيمتها الجدولية  وان دل هذا على tقد كانت معنوية عند مقارنة قيمت )

يدل على إن حركة الذراعين والكتفين التوافقية إثناء األداء دورًا واضحًا في تكامل تحقيق أقصى 
عالية للقوة أثناء األداء والتي تؤثر بمجموعها في إكساب الجسم الحركة قوة مطلوبة تعطي معدالت 

والسرعة المطلوبة إلكساب األداة الزخم الخطي المطلوب وتحقيق أفضل مسافة أفقية، ويشير 
)ماينل( إلى أن "ظاهرة انسياب الحركة شرط للحركة الجيدة ومعيار لتكامل أداء التكنيك والمستوى 

،  وتعد فعالية قذف الثقل من المهارات المغلقة ،  (83)مراحل التعلم الحركي"  الذي توصل إليه في
وتنفذ تحت ظروف محيطية ثابتة والتي تتطلب الدقة في األداء ، إن المهارات المغلقة هي المهارات 
التي ليست لها متطلبات بيئية عديدة وان كان لها بعض المتطلبات فهي متوقعة مثل رمي القرص 

التفوق فيها على أسلوب األداء الشخصي الذي يستخدمه الالعب وقدراته البدنية ويتصف  ، ويعتمد
الالعب بالمهارة عند إهماله لعدد من اإلشارات والتعليمات القادمة من البيئة الخارجية وير الباحثون 

باحثون لإلى التدريبات البالستية للذراع والجذع المعطاة ضمن البرنامج التدريبي المعد من قبل ا
جميعها دالة وبذلك تكون الفروق لصالح االختبارات البعدية لجميع االختبارات  (t)يالحظ إن  قيم 

البدنية، ويرى الباحثون إن متغير القدرة بشكل خاص هو من المتغيرات البدنية األساسية التي تلعب 
ه يجب الزخم الخطي، واندورا رئيسا في متغيرات القدرة الخاصة )السريعة واالنفجارية( والسرعة و 

لمحيطية رعة االتركيز على تحقيق متطلباتها وفقا ل داء المهاري، وان لتطور الحاصل في الس
دة السرعة وبالتالي اكساب الثقل زخم كبير مما يزيد من االنجاز  ، لوجود عالقة اهمية كبيرة في زيا

وع ف مستويات هذه العالقة تبعًا لن، وتختلاألعداد البدني واإلعداد المهاريايجابية بين مستوى 
النشاط الرياضي الممارس ، " لذا ظهرت آراء حديثة تنادي بان يسير اإلعداد البدني جنبًا إلى 
جنب مع اإلعداد المهاري )الحركي( ، إذ أن الغرض البنائي والغرض الحركي للتمرينات األساسية 

ق مع طبيعة المسابقة وظروفها وواجباتها ، وتعد هذه التمرينات التي تتف (84)هما وحدة واحدة" 
الحركية هي الطريق الصحيح لضمان التقدم في ظروف موضوعية وخاصة في فعالية قذف الثقل 

                                                           

،  ، دار الفكر العربي ، القاهرة 2، ط الحركي األداءتبارات اخ، محمد نصر الدين : محمد حسن عالوي (  82)

 18، ص0818

د ، )ترجمة( عثمان حسين رفعت ، ومحمود فتحي محمو  أسس التعليم والتدريب"( باليستيروز ، جوزيف مانيل: " 83)
 114، ص 1992القوى للهواة،  ، االتحاد الدولي أللعاب

 45، 1912ة،فكر العربي ، القاهر ، دار ال ية للتمرينات والتمرينات الفنيةاألسس العلمية والعمل( زهران ، ليلى:  84)
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التي تعتمد عليها العملية التدريبية في االقتراب من شكل وطريقة األداء لرفع مستوى االنجاز من 
 خالل هذه التمرينات .

 
 

 : االستنتاجات والتوصيات - 5
 االستنتاجات : 5-1
للتدريبات البالسةةةةةةةةةةةةةتية تأثير ايجابي في تطوير القدرة االنفجارية والسةةةةةةةةةةةةةرعة المحيطية للذراع  -1

 .F54للمعاقات فئة 
ان تطوير القدرة االنفجارية والسةةةةةةةةرعة المحيطية سةةةةةةةةاهم بشةةةةةةةةكل كبير في تطوير انجاز رمي  -2

 القرص لدى أفراد عينة البحث.
 التوصيات :  .-5
ورة االسةةةةتفادة من اسةةةةتنتاجات هذه الدراسةةةةةة في إعداد منهج تدريبي للمعاقات في فعالية  ضةةةةر  -1

 رمي القرص.
 االستفادة من بعض  تدريبات البالستية من قبل المدربين في مناهجهم التدريبية. -2
 ضرورة إجراء  دراسات مشابهة على فئات أخرى من المعاقين. -3

 المصادر:
 محمود ، )ترجمة( عثمان حسين رفعت ، و  أسس التعليم والتدريب"يل: "باليستيروز ، جوزيف مان

 .1992فتحي محمود ، االتحاد الدولي أللعاب القوى للهواة، 
  ، دار الضياء للطباعة ، النجف االشرف ،  1، ط التدريب الرياضيعبد اهلل حسين الالمي ،

2515 . 
  القاهرة، دار الفكر داء الحركياختبارات األمحمد حسن عالوي واحمد نصر الدين رضوان؛ :

 .1991العربي، 
  ربي، : القاهرة، دار الفكر العالقياس والتقويم في التربية الرياضيةمحمد صبحي حسانين؛

1991. 
  :عربي ، ، دار الفكر ال األسس العلمية والعملية للتمرينات والتمرينات الفنيةزهران ، ليلى

 .1912القاهرة،
 دار الفكر العربي  2، ط اختبارات األداء الحركير الدين : محمد حسن عالوي، محمد نص ،

 1919، القاهرة ، 
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  : عة التعليم ،مطب االختبار والقياس والتقويم في التربية الرياضيةقاسم المندالوي وآخرون
 .1919العالي ،جامعة الموصل ،

 (1الملحق )
 التدريبي نموذج لوحدة التدريبية التي طبقت على عينة البحث خالل المنهج

 الوحدة األولى- األسبوع األول
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الراحة بين  حجم التمرين الشدة اسم التمرين
 المجموعات

 المالحظات

  د 2 4×  1 %35 رمي القرص 1

 د 2.0 4×  1 %30 كغم 1رمي كرة طبية  .

 د 2 4×  1 %35 بنج بريس عريض مستوي 3


