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ي ف باألداء وتأثيرهاتمرينات بوسائل تدريبية مساعدة في تطوير القوة الخاصة 
اإلنجاز الرقمي برمي القرص ل وي اإلعاقة البدنية على الكراسي المتحركة فئة 

(C.P33). 
 م.م. علي طالل عبد اهلل     دأ.م. عماد كاظم أحم      أ.م. وليد جليل إبراهيم

 التربّية البدنية وعلوم الرياضة كلّية-ديالىجامعة  
 

 الكلمات المفتاحية: وسائل مساعدة، اإلنجاز الرقمي، اإلعاقة البدنية.
 الملخص

فعالية رمي القرص من فعاليات ألعاب القوى، التي تمتاز بالصعوبة من ناحية األداء   
مال الكثير من المتغيرات البدنية وغيرها، بهدف تحقيق اإلنجاز، وَأنَّ استعوالتدريب، فهي تعتمد على 

األجهزة المساعدة في تنفيذ تدريبات األداء المهاري المصحوب بتحسن القوة أصبح أمراا مهماا، من 
هذا المطلق جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على أهمية استعمال األجهزة والوسائل التدريبية 

لتحسين أداء رمي القرص في مرحلتي وضع الرمي والرمي، ويهدف البحث: ِإلى إعداد المساعدة، 
تمرينات خاصة بوسائل تدريبية مساعدة، وَتَعرُّف تأثير تمرينات خاصة بوسائل مساعدة في تطوير 
بعض أنواع القوة الخاصة واإلنجاز الرقمي لرمي القرص، شملت عينة البحث مجموعة من الًلعبات 

واستعمل الباحثون  برمي القرص على الكراسي المتحركة، (CP33)عاقة البدنية فئة ذوات اإل
المنهج التجريبي لمًلءمته طبيعة البحث، وجرى عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها، وتوصل 
الباحثون ُجملة من النتائج أهمها: ِإنَّ التمرينات الخاصة بوسائل تدريبية مساعدة التي طبقت على 

ة البحث أدت ِإلى حدوث تحسن في القوة الخاصة بالذراعين والجذع، وأوصى الباحثون أفراد عين
 ِإلى استعمال التمرينات الخاصة بوسائل تدريبية مساعدة لتطوير القوة الخاصة لفئات ُأخرى.

Training exercises help develop performance strength 

And its impact on digital delivery of disc to people with physical disabilities on 

wheelchairs class (C.P33). 

A.P. Waleed Jaleel Ibrahim, A.P.Emad Kazem Ahmed M.P. Ali Talal Abdulla 

Diyala University / Faculty of Physical Education and Sports Sciences 
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Abstract: 

 The effectiveness of disc throwing from athletics, which is difficult in terms of 

performance and training, depends on a lot of physical and other variables, with the 

aim of achieving achievement, and that the use of auxiliary devices in the 

implementation of exercises performance skill with the improvement of power has 

become important, The study aims to highlight the importance of the use of training 
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aids and aids in order to improve the performance of discus throwing in the two stages 

of throwing and throwing. The aim of the research is to prepare training exercises, 

Digital achievement of the disc, the research sample included a group of players with 

physical disabilities category (CP33) The researchers found a number of results, the 

most important of which are the following: The exercises of the training aids that were 

applied to the individuals of the research sample led to an improvement in the strength 

of the arms and trunk, and recommended Researchers to use exercises for training aids 

to develop special power for other groups. 

 

 
 التعريف بالبحث -1
 مقدمة البحث وأهميته: 1-1

حظيت ألعاب القوى باالهتمام الكبير في مجال التطوير العلمّي عن طريق االعتماد على  
الطرائق واألساليب العلمّية في التدريب الرياضي، التي تبنى على أسس علمية لتطوير القدرات 

ي ا، وتعّد رياضة المعوقين إحدى الرياضات التالبدنية والمهارية، والوصول ِإلى المستويات العلي
عدادها، وتأهيله  مكانيته الجسمية والفكرية، وصقل شخصيته وا  تسعى لتحقيق قدرات الفرد المعاق وا 
تأهيًلا جيداا، وبحسب ما جاء في مجلة علوم التربّية الرياضية التي أكدت ضرورة استعمال الطرائق 

ن ؤثر في تطوير اإلنجاز الرياضي، ُتعدُّ ألعاب القوى للمعاقيواألساليب، واكتشاف الوسائل التي ت
ثارة في التنافس، للوصول ِإلى األعلى، واألسرع، والقوى، والِسيََّما  من الرياضات األكثر شيوعاا وا 

 فعاليات الرمي، ومنها فعالية رمي القرص.
داء ناحية األفعالية رمي القرص من فعاليات ألعاب القوى، التي تمتاز بالصعوبة من  

والتدريب، فهي تعتمد على الكثير من المتغيرات البدنية وغيرها، بهدف تحقيق اإلنجاز، وَأنَّ استعمال 
األجهزة المساعدة في تنفيذ تدريبات األداء المهاري المصحوب بتحسن القوة أصبح أمراا مهماا، إذ 

ألداء لتدريبية الُمعدة تعتمد على إتقان اِإنَّ إعداد التدريب طبقاا لهذه األجهزة المساعدة والوسائل ا
وعلى التكامل في القوة العضلية، ويكون الشرط األساس تخصيص تمرينات لمراحل أداء الرمي، 
ولضمان تنفيذ الحركة بالسرعة النهائية العالية، لذا وجَب استعمال األجهزة والوسائل التدريبية 

أصبحت من المستلزمات الضرورية والمهمة. من  المساعدة في تدريب هذه القدرات البدنية، التي
هذا المطلق جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على أهمية استعمال األجهزة والوسائل التدريبية 

 المساعدة، لتحسين أداء رمي القرص في مرحلتي وضع الرمي والرمي.
 مشكلة البحث: 1-2

والترابط  عال، وتحقيق التوازن فعالية رمي القرص من الفعاليات التي تتطلب توافق حركي 
بين مراحلها الفنية، ألجل تحقيق التكامل في األداء المهاري، وقد استعملت عدد من الوسائل 
واألجهزة المساعدة التي اهتمت في تطوير هذه القدرات، ِإالَّ َأنَّ ذلك لم ُيلِب الطموح لتحقيق التميز 
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بوجود مشكلة في تدريبات القوة الخاصة عن طريق  عربياا، وآسيوياا، ودولياا، وقد أحس الباحثون
تجربتهم الميدانية الطويلة مع هذه الفعالية، وتتخلص هذه المشكلة بوجود حدود ومستوى لهذه 
الفعالية في العراق ال يمكنه تخطيها، وهذا ما جعل اإلنجاز ال يرقى ِإلى مستوى المنافسة، لذا لجأ 

ل تدريبية خاصة لها عًلقة بتسليط مقاومات متدرجة في أثناء الباحثون ِإلى إعداد تمرينات بوسائ
أداء المراحل لهذه الفعالية من دون اإلخًلل بالمسارات الحركية المطلوبة في أثناء األداء، والِسيََّما 
مرحلتي وضع الرمي والرمي، كون العينة تؤدي الفعالية على الكراسي، أَلنَّ هاتين المرحلتين 

باألداء المهاري الصحيح لتضيف تكامًلا في تطوير األداء النفي لرمي القرص المهمتين مرتبطة 
 وتحقيق اإلنجاز المتميز.

 أهداف البحث: 1-3
 إعداد تمرينات خاصة بوسائل تدريبية مساعدة. .2
َتَعرُّف تأثير تمرينات خاصة بوسائل مساعدة في تطوير بعض أنواع القوة الخاصة واإلنجاز  .1

 الرقمي لرمي القرص.
 فروض البحث: 1-4

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارين القبلي والبعدي في القوة الخاصة ولمصلحة  .2
 االختبار البعدي لمجموعة البحث.

توجد فروق ذات داللة إحصائية في اإلنجاز بين االختبارين القبلي والبعدي ولمصلحة  .1
 االختبار البعدي.

 مجاالت البحث: 1-5
القرص  رمي (CP33)شري: مجموعة من العبات ذوي اإلعاقة البدنية فئة المجال الب 2-1-2

 على الكراسي المتحركة.
 .0/9/1022ولغاية  20/2/1022المجال الزماني: من  2-1-1
 المجال المكاني: ملعب منتدى شباب الكاطون في بعقوبة. 2-1-1
جراءاته الميدانية: -2  منهجية البحث وا 
 منهج البحث: 2-1

باحثون المنهج التدريبي الذي ُيَعدُّ "محاولة لضبط ُكّل العوامل األساسّية المؤثرة اعتمد ال 
في المتغير أو المتغيرات التابعة في التجربة ما عدا عامًلا واحداا يتحكم فيه الباحث ويغيره على 
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باحثون ، لذا استعمل ال(51)نحو معين، بقصد تحديد وقياس تأثيره في المتغير أو المتغيرات التابعة"
 تصميم المجموعة الواحدة ذات االختبار القبلي والبعدي كما هو مبين في المخطط أدناه:

 االختبارات البعدية المتغير المستقل االختبارات القبلية المجموعة
تمرينات خاصة بوسائل تدريبية  البدنية التجريبية

 مساعدة
 البدنية

 عينة البحث: 2-2
البحث بالطريقة العمدية من الًلعبات ذوات اإلعاقة البدنية فئة اختار الباحثون أفراد عينة  

( من %200( العبات يمثلن نسبة )4الشلل من الجلوس في فعالية رمي القرص وبلغ عددهن )
( العبات، 4مجتمع البحث، وأجريت التجربة االستطًلعية على عينة البحث نفسها وبلغ عددهن )

تائج ث التجريبية في المتغيرات التي قد يكون لها تأثير في نوأجرى الباحثون التجانس لعينة البح
 البحث.

 وسائل جمع المعلومات واألجهزة واألدوات المستعملة في البحث: 2-3
استعان الباحثون بمجموعة من األجهزة، واألدوات، ووسائل جمع المعلومات الضرورية  

 لمعلومات، وتطبيق مفردات المنهج،إلتمام متطلبات البحث في االختبارات، والقياسات، وجمع ا
وغيرها، وهي: "الوسائل التي من خًللها يستطيع الباحث جمع البيانات، وحل مشكلة البحث، 

 .(52)لتحقيق أهداف البحث مهما كانت تلك األدوات من بيانات، وعينة، وأجهزة"
 وسائل جمع المعلومات: 2-3-1

 المصادر والمراجع العربّية واألجنبية. -
 ة الشخصية.المقابل -
 االختبارات والقياسات. -
 شبكة المعلومات الدولية )االنترنت(. -

 األجهزة واألدوات المستعملة في البحث: 2-3-2
 كغم(. 1،1،2كرات طبية مختلفة األوزان ) -
 أشراط مطاطية. -
 شريط قياس. -
 (.9كغم( صيني المنشأ، عدد )2أقراص زنة ) -

                                                           

( 0224: )بغداد، ب.م، يةدليل البحاث لكتاب األبحاث في التربيّة الرياضنوري الشوك ورافع الكبيسي؛  (51)

 .19ص

د صبحي حسانين؛  (52) : )القاهرة، دار الفكر العربّي، 2، ط0، جالقياس والتقويم في التربيّة الرياضيةُمَحمَّ

 .022( ص0991
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 (.0كغم(، عدد ) 1أثقال وزن ) -
 غم(. 210صولجان زنة ) -
 كغم(. 1قضيب حديد زنة ) -
 ساعة توقيت الكترونية. -

تمامها لتهيئة األدوات   إذ ُتعدُّ من األمور المهمة التي تساعد على إنجاز التجربة وا 
المستعملة، وتنظيمها، وترتيبها، وتنسيقها، حّتى يتاح استغًلها على أحسن صورة ألداء العمل 

 . (53)بكفاية ودقة بأقل جهد وأقصر وقت
 االختبارات البدنية المستعملة في البحث: 2-4

 اختبار دفع البار الحديدي باليدين )البنج بريس(: .2
 كغم( بالذراعين من فوق الرأس من وضع الجلوس. 1اختبار رمي ُكرة طبية زنة ) .1
 .(54)ثا( 20كغم( لُمّدة ) 10اختبار الضغط األمامي على جهاز الملتجم بوزن ) .1
كغم( من الجلوس على الكرسي من وضع رمي  2نة )اختبار رمي الُكرة الطبية ز  .4

 .(55)القرص
 .(56)كغم( من وضع الجلوس على الكرسي من وضع رمي القرص 1اختبار رمي ثقل زنة ) .1
 . (57)كغم( 2اختبار رمي القرص زنة ) .0

 اإلجراءات الميدانية: 1-1 
 بحسب التسلسل اآلتي: 24/4/1022بدأت التجربة الرئيس بتاريخ  

 ارات القبلية:االختب 2-5-1
االختبارات القبيلة قبل البدء بالتمرينات الخاصة بوسائل تدريبية مساعدة، وقد اشتملت  

نجاز رمي القرص في تمام الساعة الثَّالثة عصراا لأليام من   21/2/1022-22االختبارات البدنية وا 
م ( كاَن اليو ملعب ألعاب القوى وقاعة تدريب )قاعة الحديد –في ملعب منتدى شباب الكاطون 

أجريت فيه اختبار إنجاز رمي القرص، واليوم الثاني قام الباحثون بإجراء  22/2/1022اأَلّول 
 االختبارات البدنية في قاعة الحديد في منتدى شباب الكاطون.

                                                           

د صبحي حسانين؛  (53)  .110، صمصدر سبق ذكرهُمَحمَّ

بدنية والمهارية في لعبة وضع بطارية اختبار لقياس بعض القدرات الأمان صالح حمدان الخصاونة؛  (54)

 .55( ص3002: )أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلّية التربّية، الكراسي المتحركة

د صبحي حسانين؛  (55)  .110، صمصدر سبق ذكرهُمَحمَّ

د صبحي حسانين؛  (56)  .110ص، مصدر سبق ذكرهُمَحمَّ

 القانون الدولي األلعاب للمعاقين. (57)
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 تطبيق التجربة الرئيسة: 2-6
والمراجع  درَتمَّ إعداد التمرينات الخاصة بوسائل تدريبية مساعدة بعد اإلطًلع على المصا 

العلمّية الخاصة بمجال علم التدريب الرياضي، وبذلك وضعت التمرينات الخاصة بوسائل مساعدة 
بما يتًلءم مع عينة البحث والُمّدة التي يمر بها التدريب بما ال يتعارض مع خطة المدرب، بدَأ 

أسابيع( بواقع  0) واستمر تطبيق التجربة 24/2/1022تطبيق التجربة الرئيسة يوم السبت الموافق 
وحدات( تدريبية أسبوعياا، وانتهى تطبيق التجربة يوم السبت الموافق  1وحدة تدريبية( وبعدل ) 14)
، راعى الباحثون وضع تمرينات بوسائل مساعدة خاصة لتطوير القوة الخاصة باألداء، 1/9/1022

أثناء  تماد التدرج بالشدة فيكونها من العوامل األساسّية التي تدخل في إنجاز رمي القرص، وتم اع
 الوحدات التدريبية على النحو اآلتي:

( وبأي وسيلة %200بالنسبة لتدريب الرمي َتمَّ اعتماد المسافة الكلّية المتحققة والتي تمثل ) -
نسبة  ×تدريبية، وتم حساب الشّدة طبقاا للمعادلة اآلتية: الشّدة التدريبية= المسافة القصوية 

 شّدة التدريب.
 االختبارات البعدية: 2-7

بعد االنتهاء من تنفيذ ُمّدة التجربة الرئيسة أجرى الباحثون االختبارات البعدية على أفراد  
، 4/9/1022-1عينة البحث على مًلعب منتدى الكاطون في يومي األحد واالثنين الموافق 
على َأْن  الباحثونمراعين الظروف والقياسات ذاتها التي طبقت في االختبارات القبلية، وحرص 

 تكون متطابقة قدر اإلمكان.
 الوسائل اإلحصائية: 2-1

 في استخراج نتائج البحث. (SPSS)استعمل الباحثون الحقيبة اإلحصائية  
 النتائج: عرض-3

يبين قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري في االختبارين القبلي والبعدي  (1الجدول )
 الختبارات البحث

 المتغيرات
 المعالجات

وحدة 
 القياس

 –قبلي 
االنحراف  الوسط الحسابي بعدي

 المعياري

 كغم اختبار دفع البار الحديدي )البنج بريس(
 5.471 43.333 قبلي

 0.046 51.542 بعدي

 متر كغم(2اختبار رمي ُكرة طبية زنة )
 1.534 3.454 قبلي

 1.306 4.543 بعدي
 1.215 7.751 قبلي عدة
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 (. 21مًلحظة: ِإنَّ عدد البحث هو ) 
عن طريق مًلحظتنا لألوساط الحسابية لًلختبارات البحث االختبارين القبلي والبعدي نجد  

َأنَّ هناك فروقاا معنويةا بين االختبارين ولمصلحة االختبار البعدي، وهذا يدّل على َأنَّ التدريب 
تمرينات خاصة بوسائل تدريبية مساعدة والتي أعدها الباحثون ساعدت على زيادة في  باستعمال

تطور القوة الخاصة المستعملة بالنسبة للذراعين، والكتفين، والجذع، وكانت مؤثرة في الحصول 
 ةعلى هذه النتيجة، إذ ِإنَّ تدريبات األثقال التي يستعملها أفراد العينة عملت على زيادة مقدار القو 

العضلية، إذ ِإنَّ "تمرينات تدريب القوة يجب َأْن تتشابه قدر اإلمكان مع حركات الجسم المستخدمة 
في النشاط أو المهارة الرياضية، ويجب تنفيذ تمرينات القوة للعضًلت المنتجة لحركات الرمي 

ركة ح بمنتهى الدقة، مع إتباع المستوى الحركي نفسه، واالتجاه، ومدى حركة المفصل، وسرعة
 . (58)الرمي"

( ِإلى َأنَّ استعمال بعض التمرينات الخاصة التي 2904ويشير )ُمَحمَّد حسن عًلوي،  
تتطلب سرعة االنقباضات العضلية مثل التدريب باستعمال األدوات األقل وزناا من األدوات العادية 

وهذا ما  ركية،كما هو الحال عند التدريب باألقراص والجلل تسهم في تحسين صفة السرعة الح
 يستعمله الًلعبون في األلعاب المختلفة.

ويرى الباحثون َأنَّهُ يجب على الرامي َأْن يبذل القوة يتسلسل وتتابع وتوقيت مناسب مستثمراا  
العمل العضلي لعضًلت الجسم بما يخدم سرعة الحركة مع االقتصاد بالجهد، كما َأنَّ التدريبات 

تمدت فيها على عدد مرات التكرار وسرعة الحركة، فضًلا عن استعمال التي أعدها الباحثون التي اع
مختلف تمرينات وبوسائل تدريبية مساعدة لتطوير القوة الخاصة أعطى إيجابية في تقوية عضًلت 

                                                           

د جابر بريقع، إ (58) ة، : )اإلسكندريتطبيقات –مفاهيم  –التدريب العرضي أسس يهاب فوزي البديوي؛ ُمَحمَّ

 .314( ص3004منشأة المعارف، 

كغم 21اختبار الضغط األمامي بوزن )
 1.467 11.133 بعدي ثا(11لُمّدة )

كغم( لل راع 1اختبار رمي ُكرة طبية زنة )
 متر الرامية

 1.716 5.303 قبلي

 1.071 7.161 بعدي

 متر كغم( لل راع الرامية2اختبار رمي الثقل )
 1.631 4.206 قبلي

 1.704 5.512 بعدي

 متر كغم(1اختبار رمي القرص )
 1.002 6.512 بليق

 1.102 1.475 بعدي
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الذراعين والجذع، وذلك في أثناء سرعة االنتقال نتيجة عمل االنقباضات التناغمية للعضًلت 
لفعال ما بين االمتطاط واالنقباض العضلي في أداء التمرينات، إذ أشار العاملة عن طريق التبادل ا

ُكّل من )ُمَحمَّد حسن عًلوي وأبو العًل أحمد عبدالفتاح( َأنَّ "قابلية االمتطاط في العضًلت تسهم 
، والذي أعطى مفهوماا عن مدى تطور القوة (59)في زيادة سرعة األداء الحركي للتمارين المستعملة"

واالنفجارية ألفراد هذه المجموعة، ويتفق مع ما أكد عليه )عبد علي نصيف( َأنَّ "استعمال  السريعة
، يعزز القوة المميزة بالسرعة ويطورها طبقاا (60)تمرينات ذات الّصفة المشابهة للحركات الرئيسية"

 لألداء.
 ثغيرات البحيبين قيم فرق األوساط وانحراف الفروق وقيمة )ت( ونسبة الخطأ لمت (2الجدول )

يتبين َأنَّ الفروقات بين األوساط الحسابية لًلختبار البعدي كانت َأكبر من الفروقات      
لًلختبار البعدي، ولمصلحة االختبار البعدي، وهذا يدّل على َأنَّ التمرينات الخاصة بوسائل تدريبية 

يها ات التي استعملت فمساعدة والمعدة ذات فاعلية مؤثرة، إذ اعتمدت التمرينات الخاصة والمقاوم
وارتبطت بمقدار من المقاومات الخارجية التي تؤدي بأقصى سرعة أسهمت في تطوير القدرة 
االنفجارية للذراعين والجذع وتطويرها، وهذا ما الحظناه عن طريق النتائج المعروضة لعينة البحث 

ضًلا بأوزان مختلفة، فالتي استعملت تمرينات متنوعة من القوة العضلية عند العمل ضد مقاومة 
                                                           

د حسن عالوي، أبو العال أحمد عبدالفتاح؛  (59) ، : )القاهرة، دار الفكر العربيّ فسيولوجيا التدريب الرياضيُمَحمَّ

1894.) 

 .160( ص1899: )بغداد، دار العربّية للطباعة، 1ط ،تدريب القوةعبد علي نصيف، قاسم حسن حسين؛  (60)

 المتغيرات
 المعالجات

وحدة 
نسبة  قيمة )ت( ه ع ف س ف القياس

 الخطأ
اختبار دفع البار الحديدي )البنج 

 1.111 13.472 1.2120 3.011 15.011 كغم بريس(

 1.111 13.146 1.113 1.210 1.110 متر كغم(2اختبار رمي ُكرة طبية زنة )

اختبار الضغط األمامي بوزن 
 1.111 27.471 1.140 1.515 4.113 عدة ثا(11ة )كغم لُمدّ 21)

كغم( 1اختبار رمي ُكرة طبية زنة )
 1.111 11.477 1.106 1.333 1.774 متر لل راع الرامية

كغم( لل راع 2اختبار رمي الثقل )
 1.111 11.107 1.111 1.410 1.216 متر الرامية

 1.111 21.100 1.167 1.233 1.103 متر كغم(1اختبار رمي القرص )
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عن األوزان التي تؤدي الحركة بها، أسهمت جميع تلك األساليب المتبعة في تطوير صفة القوة 
االنفجارية، وَأنَّ استعمال تمرينات المقاومة التي تتطلب أدوات بسيطة، مثل: الكرات الطبية أو 

وة الخاصة استعملها في تنمية الق أدوات بديلة بوزن مماثل ليس فقط لتنمية القوة العامة، ولكن يمكن
والتوافق المطلوب، ويعزو الباحثون هذا التطور الحاصل ِإلى التمرينات الحاصلة بوسائل تدريبية 
مساعدة والمعدة من قبلهم أدى إلى تطوير القدرة االنفجارية للذراعين والجذع، وكانت مؤثرة في 

 في تطوير السرعة والقوة العضلية، وذلك الحصول على هذه النتيجة، وأسهمت التمرينات المعدة
عن طريق دمج عنصري السرعة والقوة العضلية بما يسمى القدرة االنفجارية، والقدرة عنصر ضروري 

 .(61)ومهم في أداء َأغلب المهارات الرياضية، والِسيََّما في فعاليات ألعاب القوى
قط أهمية قصوى، إذ ال تتحدد فومن وجهة نظر الباحثين فِإنَّ تطوير قوة رمي القرص أمر  

األداء العام لحركة الرمي الذي يشمل الموازنة، والتنسيق، والتوقيت، بل يعزز من األداء، ويخلق 
تنوع في التدريب، وفائدة الرامي، وأكثر التدريبات فائدة لها هو التطوير الذي يتضمن تمرينات 

ل ي المختلفة والموزونة، والتمرينات بوسائالكرات الطبيعة، ووضع الرمي والرامي، وتمرينات  الرم
تدريبية مساعدة، إذ من الجدير باالهتمام َأْن يتضمن هذا النوع من التدريب لرماة القرص من 

 المعاقين.
ِإنَّ التمرينات التي أعدها الباحثون بوسائل تدريبية مساعدة انعكست على تطوير القوة  

قى يوي الرئيس في تدريب رامي القرص، إذ ينبغي َأْن تتًلالخاصة بالرمي، والتي ُتعدُّ العنصر الح
سائر أنواع تدريبات القوة من َأجل اإلفادة المثلى لتحقيق المحصلة النهائية لتسخيرها في زيادة 

 سرعة الذراع والقرص.
ِإنَّ التدريبات التي أعدها الباحثون باستعمال وسائل تدريبية مساعدة، والتي اعتمد فيها  
بات القوة الخاصة باستعمال أنواع المقاومات قد ساعدت على تعبئة األلياف العضلية على تدري

للمشاركة في العمل العضلي، وهذا ما ظهر جلياا عن طريق نتائج االختبار البعدي، وما تحقق من 
نتائج جيدة في تصميم اختبارات القوة وبين ما يتحقق من تطور في اإلنجاز، ويتحدد مستوى 

هذه المسابقة طبقاا لتطور ُكّل من القوة، والسرعة، واللذين يرتبطان بتطور أوجه القوة  اإلنجاز في
العضلية، وذلك أَلنَّ طبيعة الحركات التي يؤديها رامي القرص هي حركات متكررة تتطلب منهُ بذل 

 أقصى قوة للحصول على السرعة المطلوبة.
 االستنتاجات والتوصيات. -4
 االستنتاجات: 4-1

                                                           

د جاسم الياسري ومروان عبدالمجيد إبراهيم؛  (61) : )عمان، 0، طاتجاهات حديثة في التدريب الرياضيُمَحمَّ

 . 000( ص0224مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، 
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 ضوء نتائج البحث والحقائق العلمّية توصل الباحثون ِإلى االستنتاجات اآلتية:في  
ِإنَّ التمرينات الخاصة بوسائل تدريبية مساعدة التي طبقت على َأفراد عينة البحث أدت ِإلى  .2

 حدوث تحسين في القوة الخاصة بالذراعين والجذع.
ِإلى  ي طبقت على أفراد عينة البحثأدت ُكّل التمرينات الخاصة بوسائل تدريبية مساعدة والت .1

 تطوير المتغيرات الفعالة في تحقيق اإلنجاز الجيد، لذلك حدث تطور في مسافة الرمي.
 التوصيات: 4-2

 في ضوئي االستنتاجات التي تصل إليها الباحثون يوصون بما يأتي: 
 ُأخرى. اتاستعمال التمرينات الخاصة بوسائل تدريبية مساعدة لتطوير القوة الخاصة لفئ .2
 إجراء بحوث لمتغيرات ميكانيكية وربطها بنتائج هذه الّدراسة. .1
 التركيز على تطوير قوة الذراعين والجذع عن طريق استعمال تمرينات خاصة بوسائل مساعدة. .1
إدخال المدربين في دورات تدريبية أساسية في كيفية استعمال الوسائل التدريبية المساعدة في  .4

 التدريبية لكي يتم الوصول ِإلى اإلنجاز العالي. إعداد مفردات الوحدات
  

 المصادر والمراجع:
وضع بطارية اختبار لقياس بعض القدرات البدنية والمهارية أمان صالح حمدان الخصاونة؛  .2

 (.1001: )أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلّية التربّية، في لعبة الكراسي المتحركة
: )بغداد، دار العربّية للطباعة، 2، طدريب القوةتعبد علي نصيف، قاسم حسن حسين؛  .1

2920.) 
 القانون الدولي األلعاب للمعاقين. .1
: بيقاتتط –مفاهيم  –التدريب العرضي أسس ُمَحمَّد جابر بريقع، إيهاب فوزي البديوي؛  .4

 (.1004)اإلسكندرية، منشأة المعارف، 
: 2ط ،حديثة في التدريب الرياضي اتجاهاتُمَحمَّد جاسم الياسري ومروان عبدالمجيد إبراهيم؛  .1

 (. 1004)عمان، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، 
رة، دار : )القاهفسيولوجيا التدريب الرياضيُمَحمَّد حسن عًلوي، أبو العًل أحمد عبدالفتاح؛  .0

 (.2904الفكر العربّي، 
اهرة، دار الفكر : )الق1، ط2، جالقياس والتقويم في التربّية الرياضيةُمَحمَّد صبحي حسانين؛  .2

 (.2991العربّي، 
)بغداد، ب.م،  :دليل البحاث لكتاب األبحاث في التربّية الرياضيةنوري الشوك ورافع الكبيسي؛  .0

1004.) 
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 (1الملحق )
 نمو ج لوحدة تدريبية التي طبقت على عينة البحث في التجربة الرئيسة.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رقم 
 التمرين

 المالحظات ُمّدة الراحة الشّدة حجمه اسمه

 5:1 %01 2×6×كغم25 ضغط أمامي  1

بوع
 أس

ُمّدة
ل

 

 5:1 %71 3×1 كغم( 3رمي ُكرة طبية زنة )  2
 5:1 %11 2×6×كغم51 بنج بريس  3
سحب اليد من أمام مفصل   4

 المرفق بالشريط المطاط
 5:1 %11 6/1×كغم25

 5:2 %15 1×6×كغم21 ضغط خلفي  5
 5:1 %11 2×11 كغم( الثني2بطن )  6
 - - د1 وتدليك تمرينات ارتخاء  7


