
 ممخص البحث

تعد رياضة المعاقيف في يومنا ىذا رياضة انجاز وتحقيؽ ارقاـ قياسية  أي ليست فقط     
رياضة تأىيؿ وترويح وسد اوقات فراغ لذلؾ حضيت ىذه الرياضة باىتماـ الممارسيف 

الؿ تطوير المناىج التدريبية و اصبح مف الضروري اف تزداد العناية بيا مف خ والمشاىديف
المستخدمة باسموب عممي مبني عمى االسس العممية . وتعد العاب الساحة والميداف احدى انواع 
الرياضات الخاصة بالمعاقيف وىي متمثمة بالعديد مف الفعاليات ، وفعالية رمي الرمح مف وضع 

ة منتظمة نظرا لعدد  القدرات الجموس احدى ىذه الفعاليات وىي تتطمب الى اعداد برامج تدريبي
البدنية المشتركة في االداء الخاص بيذه الفعالية فنالحظ باف الفرد ىنا يحتاج الى تنمية العديد 
مف القدرات البدنية الخاصة باالداء ومنيا القوة االنفجارية والتي اذا  ما طورت بشكؿ جيد تسمح 

بيف القوة االنفجارية لعضالت الذراعيف  لالعب بالتقدـ بالمستوى وعميو توجب معرفة العالقة
وكاف ىذا ىدؼ  56والجذع بمستوى االنجاز في رمي الرمح لممعاقيف مف وضع الجموس فئة 

البحث ، اما فرض البحث فيو توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بيف القوة االنفجارية 
مح لممعاقيف مف وضع الجموس لعضالت الذراعيف والجذع مع مستوى االنجاز في فعالية رمي الر 

وشممت عينة البحث العبو اندية المحافظات في فعالية رمي الرمح لممعاقيف مف   . 56فئة 
 2102وضع الجموس والمشاركوف في بطولة القطر اللعاب الساحة والميداف لممعاقيف لعاـ 

ب العالقات وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي باسمو  . 56( العب فئة 02والبالغ عددىـ )
االرتباطية . وتـ اعداد استمارة خاصة تتظمف اختبارات القوة االنفجارية لمذراعيف والجذع والتي تـ 
عرضيا عمى مجموعة مف الخبراء والذيف اجمعوا عمى مالئمة االختبارات لتحقيؽ اىداؼ البحث 

يا ومناقشتيا باسموب ، وبعد ذلؾ تـ جمع النتائج لالختبارات ومعالجتيا احصائيًا وعرضيا وتحميم
 عممي . ومف خالؿ ذلؾ استنتج الباحث : 

ىناؾ عالقة ارتباط معنوية بيف متغيري القوة االنفجارية لمذراعيف ومستوى انجاز رمي          -0  
 . 56الرمح لممعاقيف مف وضع الجموس فئة 

 

) بطف + ظير ( ىناؾ عالقة ارتباط معنوية بيف متغيري القوة االنفجارية لعضالت الجذع -2
 . 56ومستوى انجاز رمي الرمح لممعاقيف مف وضع الجموس فئة 

 وبيذا تحققت فروض البحث .

 واوصى الباحث بمجموعة مف التوصيات منيا :



ضرورة التأكيد عمى استخداـ التدريبات الخاصة لتنمية القوة االنفجارية لكؿ مف عضالت  -0
 ضع الجموس في فعالية رمي الرمح .الذراعيف والجذع لمرياضييف المعاقيف مف و 

 

ضرورة استخداـ المدربيف الوسائؿ واالجيزة المساعدة اثناء التدريب النيا تساعد عمى  -2
 تطوير القوة االنفجارية لعضالت الذراعيف والجذع .

 

 تعميـ الدراسة الحالية عمى اتحاد العاب القوى التابع لمجنة البارالمبية الوطنية العراقية . -3

Abstract 

    Is disabled sports in this day sport achievement and achieving record 
highs ie not only sports rehabilitation and recreation and filling times of 
vacuum to the benediction of the sport interest practitioners and 
audience and became necessary to increase take care of it through the 
development of training curricula used in a scientific manner based on 
scientific bases. The Games track and field one of the types of sports 
for the disabled are represented by many of the events, and the 
effectiveness of the javelin from the sitting position one of these events 
and require to prepare training programs regularly given the number of 
physical abilities involved in performance for this event we note that the 
individual here needs to the development of many physical capacities of 
performance, including the explosive power, which if developed properly 
allows the player to progress to the level and it had to know the 
relationship between the explosive power of the muscles of the arms 
and trunk level of achievement in the javelin for the disabled from the 
sitting position class 56 and this was the goal of the search, either the 
imposition of research is no correlation statistically significant between 
the explosive power of the muscles of the arms and torso with the level 



of achievement in the effectiveness of the javelin for the disabled from 
the sitting position class 56   

The research sample included players clubs provinces in the 
effectiveness of the javelin for the disabled from the sitting position and 
the participants in the Country Championship for track and field games 
for the disabled and the 2012's (12) player category 56                                             

The researcher used the descriptive style relational ties. Was preparing 
a special form Taatzmn tests the explosive power of the arms and trunk, 
which was presented to a group of experts who all agreed on the 
appropriate tests to achieve the goals of research, and then collected 
the results of the tests and processed statistically and presented, 
analyzed and discussed in a scientific manner. Through the researcher 
concluded that 

  1.There is significant correlation between the variables of explosive 
power of the arms and the level of completion of the javelin for the 
disabled from the sitting position class 56 .                                            

2.There is significant correlation between the variables of explosive 
power of the muscles of the trunk (abdomen + back) and the level of 
completion of the javelin for the disabled from the sitting position class 
56 .    

In this hypothesis of the research have been achieved .                               

The researcher recommended a set of recommendations including :       

1. the need to emphasize the use of special exercises to develop 
explosive power for each of the muscles of the arms and torso for 
athletes with disabilities from the sitting position in the effectiveness of 
the javelin  . 



2. trainers need to use aids during training because it helps to develop 
explosive power of the muscles of the arms and trunk . 

3. dissemination of the current study, the Athletics Federation of the 
Iraqi National Paralympic Committee .                                                               

 ـ التعريف بالبحث: 1

 المقدمة واهمية البحث: 1ـ1

ممي الذي يشيده عالمنا في الوقت الحاضر باتت رياضة المعاقيف احدى انواع نتيجة لمتقدـ الع
الرياضات التي تسعى لتحقيؽ رفع قدرات الفرد المعاؽ وامكانياتو الجسمية والفكرية . اذ تعد 
الممارسة الرياضية في شتى انواعيا افضؿ وسيمة لعودة الفرد المعاؽ الى التفاعؿ مرة ثانية مع 

و مف فرد مستيمؾ الى فرد منتج لو مكانتو ودوره في المجتمع يؤثر فيو ويتأثر بو المجتمع وتحول
.وقد اصبحت رياضة المعاقيف في يومنا ىذا رياضة انجاز ورياضة مستويات عميا مف خالؿ 
التطور في االداء وتحقيؽ االرقاـ القياسية التي نالحظيا بيف فترة واخرى في المحافؿ الدولية 

لمية التي تخص المعاقيف لذا فقد حضيت ىذه الرياضة باىتماـ الممارسيف والبطوالت العا
والمشاىديف لذلؾ اصبح مف الضروري اف تزداد العناية بيا مف خالؿ تطوير المناىج التدريبية 

ونتيجة لتعدد انواع االعاقات فقد   المستخدمة باسموب عممي صحيح مبني عمى االسس العممية .
ليات الرياضية والتي تتناسب مع كافة فئات العوؽ مف حيث نوع ودرجة ظيرت الكثير مف الفعا

االصابة او العوؽ . ورياضة العاب القوى كما ىي اـ االلعاب لالسوياء فقد باتت اـ االلعاب 
لالفراد المعاقيف ايضًا نظرًا لتعدد فعالياتيا مما يتيح الفرصة الكافية لممعاقيف لالشتراؾ بيذه 

فعالية رمي الرمح لممعاقيف مف وضع الجموس احدى فعاليات العاب القوى  الفعاليات ، وتعد
والتي تتطمب برامج تدريبية منتظمة نظرًا لعدد القدرات البدنية المشتركة في االداء الخاص بيذه 
الفعالية ، فنالحظ اف الفرد ىنا يحتاج الى تنمية القوة االنفجارية ، القوة المميزة بالسرعة ، المرونة 

يرىا مف القدرات البدنية االخرى والتي تعمؿ مجتمعة لتحقيؽ االداء االمثؿ . وفي فعاليات وغ
الرمي تعد القوة االنفجارية مف القدرات البدنية التي ليا دور كبير واساسي في تحقيؽ االنجاز اذ 

لذراع اف الالعب الرامي ىنا يجب اف يتميز بامتالكو مستوى جيد مف القوة االنفجارية لكؿ مف ا
الرامية  والجذع لتحقيؽ االداء االمثؿ ومف ىنا تكمف اىمية البحث في دراسة مستوى القوة 
االنفجارية لكؿ مف الذراعيف والجذع لمتعرؼ عمى نوع العالقة ومقدارىا الرقمي مع االنجاز في 

 رمي الرمح.



 

 

 مشكمة البحث: 2ـ1

متميزة في تنفيذ االداء المياري االمثؿ  تمثؿ القوة االنفجارية لعضالت الذراعيف والجذع مكانة
لفعالية رمي الرمح لممعاقيف ومف خالؿ خبرة الباحث في مجاؿ رياضة المعاقيف واجراء بحوث 
عديدة في ىذا المجاؿ عمى مدار مدة ليست بالقميمة ومف خالؿ متابعة ومشاىدة الوحدات 

لممعاقيف تـ مالحظة باف ىناؾ التدريبية وكذلؾ البطوالت المحمية الخاصة لفعاليات الرمي 
ضعؼ في مستوى االنجاز في فعالية رمي الرمح وقد يكوف ضعؼ القوة االنفجارية لمذراع الرامية 
او الجذع احد االسباب التي تؤدي الى ىذا الضعؼ في مستوى االنجاز لذا فقد ارتأى الباحث 

وة االنفجارية لمذراعيف والجذع دراسة ىذه المشكمة مف خالؿ التعرؼ عمى نوع العالقة ما بيف الق
 56مع مستوى األنجاز في فعالية رمي الرمح لممعاقيف مف وضع الجموس فئة 

 اهداف البحث: 3ـ1

 التعرؼ عمى قدرة القوة االنفجارية لعضالت الذراعيف لدى افراد عينة البحث . .0
 التعرؼ عمى قدرة القوة االنفجارية لعضالت الجذع لدى افراد عينة البحث . .2
لتعرؼ عمى مستوى األنجاز لدى افراد عينة البحث في فعالية رمي الرمح مف وضع ا .3

 الجموس .
التعرؼ عمى نوع العالقة االرتباطية بيف قدرة القوة االنفجارية لعضالت الذراعيف والجذع  .4

 . ومستوى األنجاز في فعالية رمي الرمح لدى افراد عينة البحث
 فرض البحث : 4ـ1

ذات داللة احصائية بيف قدرة القوة االنفجارية لعضالت الذراعيف والجذع ىناؾ عالقة ارتباط 
 . 56مع مستوى األنجاز في فعالية رمي الرمح لممعاقيف مف وضع الجموس فئة 

 مجاالت البحث : 5ـ1

المجاؿ البشري : العبي اندية المحافظات المشاركوف في بطولة القطر لفعاليات  0ػ5ػ0
 .2102ف لسنة الساحة والميداف لممعاقي

 .21/4/2102ولغاية  28/3المجاؿ الزماني : الفترة الواقعة بيف  2ػ5ػ0



المجاؿ المكاني : ممعب الساحة والميداف في جامعة بغداد/ كمية التربية الرياضية /  3ػ5ػ0
 الجادرية 

 

 ـ الدراسات النظرية والمشابهة :2

 الدراسات النظرية : 2-1

   (Muscular Strength) القوة العضمية : 2-1-1

تعد القوة العضمية مف العوامؿ األساسية لكؿ عمؿ عضمي وكؿ نشاط حركي، "إذ انو مف دوف 
القوة العضمية ال يمكف أداء أية حركة جسمية وعند تغير حجـ واتجاه استخداـ القوة سوؼ تتغير 

لمياقة البدنية  في . كما تعد القوة العضمية مكونًا ميمًا مف مكونات ا( 0) السرعة وشكؿ الحركة"
وتعرؼ القوة العضمية  جسـ اإلنساف إلكماؿ المظير والقواـ وىي مقياس لمصحة ومؤشرًا ليا.

بأنيا "التوتر الذي تستطيع العضمة أف تؤديو لمتغمب عمى صعوبات الحياة وزيادة اإلنتاج، أو ىي 
رًا لكوف القوة مف ونظ .(3" )التوتر الذي تؤديو عضمة أو مجموعة عضمية ضد مقاومة خارجية

القدرات البدنية الميمة؛ فقد كانت موضوع اىتماـ الكثير مف الباحثيف والعمماء مف خالؿ جعميا 
وعرفيا  محورًا ميمًا في أبحاثيـ ودراساتيـ ومنيـ )الرسو، يوكيـ، مميشماف، ىارة، وغيرىـ(.

مى إخراج قوة ( بأنيا "مقدرة الجسـ أو أجزائو ع Ginsen and Fisher)جينسف و فيشر،
(Force بأنيا المقدرة العضمية لمتغمب عمى مقاومة خارجية أو" )(، كما عرفيا )زاسيورسكي

كما عرفيا )محمد حسف عالوي( بأنيا "أقصى مقدار مف القوة يمكف أف تخرجو  .(3" ) مواجيتيا
 (4" )العضمة أو مجموعة مف العضالت المشتركة في العمؿ

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------- 

 .9(ص 0978( عبد عمي نصيؼ وقاسـ حسف حسيف؛ تدريب القوة: )بغداد، الدار العربية لمطباعة، 0)



: )القػػاىرة، دار الفكػػر العربػػػي، 0قيػػادة، ط-تطبيػػؽ-تخطػػيط-( مفتػػي إبػػراىيـ حمػػاد؛ التػػدريب الراضػػي الحػػػديث2)
 .025( ص 0998

(  ص 0999: )القاىرة، دار الفكر العربي، 9تطبيقات(، ط-ضي )نظرياتادريب الري( عصاـ عبد الخالؽ؛ الت3)
008. 

دار  ،) عمػاف  0ط( مرواف عبد المجيد؛ تصميـ وبناء اختبارات المياقة البدنية باستخداـ طرؽ التحميؿ العاممي،4)
 .50ص  ( 2111الوراؽ لمنشر والتوزيع ، 

 (1ية )العوامل المؤثرة في إنتاج القوة العضم -
 ىناؾ عوامؿ عدة تؤثر في إنتاج القوة العضمية لدى الفرد أىميا:

إذ كمما كاف زمف االنقباض العضمي قصيرًا؛ زادت  أوال: زمن االنقباض العضمي وطول العضمة:
 القوة العضمية.

إذ يؤدي الجياز العصبي دورًا ميمًا في توازف العمؿ العضمي  ثانيًا: توازن العمل العضمي:
 و وذلؾ عف طريؽ تقمص مجموعة وارتخاء مجموعة أخرى في الوقت نفسو.وتناسق

لما كانت العضالت والمفاصؿ عبارة عف روافع وعتالت  ثالثًا: زاوية إنتاج القوة العضمية:
خاضعة لقوانيف الميكانيكية التي تؤكد بأنو يمكف إخراج اكبر قدر ممكف مف القوة العضمية 

واف أفضؿ زاوية لمشد العضمي مع إعطاء اكبر كمية مف القوة باستغالؿ زاوية الشد العضمي، 
 درجة(. 91العضمية ىي )

إذ أف الميفة العضمية تخضع إلى قانوف  رابعًا: عدد األلياف المستثارة خالل العمل العضمي:
)الكؿ أو العدـ( أي إف الميفة العضمية إما أف تستجيب استجابة كاممة أو ال تستجيب إطالقًا، 

 اف عدد األلياؼ المستثارة خالؿ العمؿ العضمي اكبر كمما كاف إنتاج القوة اكبر.وكمما ك

إذ تخضع األلياؼ العضمية لمجموعة قوانيف الوراثة، إذ  خامسًا: المقطع التشريحي لمعضمة:
يبقى عددىا ثابتًا طواؿ مدة حياة اإلنساف، إال أف التدريب يعمؿ عمى زيادة المقطع التشريحي 

 زيادة مخزوف الطاقة. لمعضمة بسبب

 تتكوف العضمة مف نوعيف مف األلياؼ ىما: سادسًا: نوع األلياف العضمية:

األلياؼ الحمراء )البطيئة( وتكوف ليا قابمية كبيرة عمى مقاومة التعب، لذا تشترؾ بصورة  .1
 اكبر في نشاطات التحمؿ.

 عب.األلياؼ البيضاء )السريعة( وليس ليا قابمية كبيرة عمى مقاومة الت .2
 Explosive strengthالقوة االنفجارية :   2-1-2



اف اىمية قوة السرعة واضحة ومحددة عند تحقيؽ افضؿ النتائج في كثير مف نواحي النشاط 
الرياضي وخاصة ذلؾ النوع ذو الطبيعة المتغيرة مف حيث االداء الحركي كما في سباقات الرمي 

 يؿ وغيرىا مف النشاطات والفعاليات الرياضية في العاب القوى ، الوثب العالي ، الوثب الطو 

-------------------------------------------------------- 
 .03-9 ص، السابؽ المصدر حسيف؛ حسف قاسـ و نصيؼ عمي عبد( 0)

االخرى . أي اف اىمية القوة المتصفة بالسرعة تظير بالنسبة الى االلعاب التي تحتاج الى 
والقوة االنفجارية ىي احدى انواع القوة العضمية  باض في المحظة المناسبة .القدرة عمى االنق

والتي تسمى ايضًا في بعض المصادر العممية بالقدرة االنفجارية ، اذ انيا تمثؿ شكؿ مف 
اشكاؿ القوة المركبة كونيا تتركب مف القوة والسرعة . ونظرًا الىمية ىذا المصطمح ودوره 

لفعاليات الرياضية كاف موضع اىتماـ الكثير مف الدارسيف والباحثيف الكبير في الكثير مف ا
فقد عرفت القوة االنفجارية عمى انيا " القابمية التي تصؿ  في مجاؿ عمـ التدريب الرياضي .

( او ىي " اعمى قوة يحصؿ عمييا الرياضي باقؿ 0الييا القوة القصوى باقصر زمف ممكف " )
ير كؿ مف محمد حسف عالوي ومحمد نصر الديف رضواف يش كما( 2)وقت ولمرة واحدة "

باف القوة االنفجارية ىي " اقصى قوة يمكف لمفرد اف يخرجيا عند االستمرار لمرة واحدة فقط 
باقصى سرعة ممكنة ويمكف تسجيميا عف طريؽ المسافة التي يقطعيا الجسـ في االداء او 

ؿ متابعة الباحث لممصادر العممية ومف خال( 3)المسافة التي تقطعيا االداة المقذوفة "
الخاصة بعمـ التدريب الرياضي وجد باف القوة االنفجارية كمفيوـ لـ ينفصؿ عف مفيوـ القوة 
المميزة بالسرعة اال في السنوات القميمة الماضية ، وكثيرًا ما كاف يعتقد باف الصفتيف ىما 

موضوع تـ فصؿ كؿ منيما عمى لمصطمح واحد . ولكف مف خالؿ الدراسات المتتابعة ليذا ال
حدة اذ اف لكؿ مف ىاتيف الصفتيف البدنيتيف اختبارات وتدريبات خاصة تختمؼ عف االخرى 
، فالقوة االنفجارية ىي " امكانية المجموعة العضمية العاممة والمشاركة في االداء عمى تفجير 

ف القدرة التي كما ا( 4)اقصى قوة في اقؿ زمف ممكف وىي عبارة عف قوة قصوى انية "
تتطمب استخداـ معدالت عالية مف القوة ومعدالت عالية مف السرعة سوؼ يظير فييا العمؿ 
بشكؿ انفجاري لحظي ، وتشير المصادر الى اف كؿ عمؿ يتطمب اظيار قدرة انفجارية عالية 

. 

 

 



----------------------------------------------------
---- 

( 0998عمـ قواعد المياقة البدنية : ) عماف ، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ، قاسـ حسف حسيف ؛ ت( 0)
 .000ص

:) بغداد ، دار الكتب والوثائؽ ،  2وجيو محجوب ) واخروف ( ؛ نظريات التعمـ والتطور الحركي ، ط( 2)
 . 79( ص 2111

منافسات : ) القاىرة ، دار محمد حسف عالوي ومحمد نصر الديف رضواف ؛ سيكولوجية التدريب وال( 3)
 . 81( ص 0984المعارؼ ، 

سالـ جبار صاحب ؛ القيمة التنبؤية لالداء المياري بداللة القياسات الجسمية والبدنية والحركية والفسيولوجية ( 4)
 .36( ص 2116النتقاء ناشئي كرة القدـ : ) اطروحة دكتوراه ، جامعة بابؿ / كمية التربية الرياضية ،

 
 (0انت لمذراعيف اـ لمرجميف فاف ىذا العمؿ يتطمب ما يأتي : )سواء ك

 درجة عالية مف القوة العضمية . (0)
 القدرة عمى دمج القوة بالسرعة . (2)

 وىناؾ عوامؿ تساعد عمى تطوير القوة االنفجارية وىي :

 التوافؽ في عمؿ االنسجة المنقبضة العاممة والمنبسطة المقابمة في اثناء االداء . -0
 العمؿ بيف الجيازيف العضمي والعصبي بشكؿ فعاؿ .التوافؽ و  -2
سرعة انقباض العضمة ودرجة انقباضيا وقوة االلياؼ الغضمية المثارة والمشتركة في  -3

 االداء .
  (2)طرق تنمية القوة االنفجارية: 

ىناؾ طرؽ واساليب تعمؿ عمى تنمية ىذه القدرة مف خالؿ استخداـ انواع المقاومات 
قوتيا مع االداء الذي يتسـ ببعض البطىء . ومف المالحظات التي التي تتميز بزيادة 

 يجب عمى المدرب اف يأخذىا بنظر االعتبار عند تنمية ىذه القدرة ىي :

 (1جدول )

استخدام مقاومات تتراوح ما بين الحد االقصى والحد االقل من االقصى لمستوى الفرد او  شدة الحمل 
 يستطيع الفرد تحممه .% ( من اقصى ما 188-88بحدود من ) 

(  4-2( تكرار وكل تمرين ما بين )  6-1يتراوح عدد مرات تكرار التمرين الواحد ما بين )  حجم الحمل
 ( جرعة . 3-2مجاميع اما جرعات التدريب خالل االسبوع الواحد هي ) 

زمن ومدة 
 الراحة 

 ت حتى استعادة االستشفاء ( دقيقة وبين المجموعا 5 -3بين التكرارات غالبًا ماتكون بين ) 



ويمكف اف تكوف مدة الراحة عمى وفؽ متطمبات االنشطة والفعاليات الرياضية ونوع التمرينات     
كما ويمكف اتباع بعض االساليب االساسية لتنمية القوة  المستخدمة وامكانية الفرد الرياضي .

 االنفجارية مف خالؿ :

 

 

------------------------------------------------------- 

(  2100: ) بغداد ، دار الكتاب العربي ،  0جميؿ قاسـ واحمد خميس ؛ موسوعة كرة اليد العالمية ،ط( 0)
 .57ص

عامر فاخر شغاتي ؛ عمـ التدريب الرياضي ) نظـ تدريب الناشئيف لممستويات العميا ( : ) بغداد ، دار ( 2)
 . 267-266( ص 2100الكتب والوثائؽ ، 

 زيادة حجـ العضالت . -0
 رفع كفاية عمؿ العضمة . -2
 الربط بيف حجـ العضالت وبيف رفع كفاية عمؿ العضمة . -3
 :أهمية القوة العضمية بالنسبة لممعوقين بشمل األطراف السفمى 

تشكؿ القوة العضمية عنصرًا أساسيًا مف عناصر المياقة البدنية لممعوقيف بشمؿ األطراؼ     
أف تقوية العضمة يعد أمرًا ميمًا ليؤالء األفراد، إذ أنيا تؤدي بشكؿ كبير إلى االعتماد السفمى، إذ 

عمى النفس والتحرر مف االعتماد عمى اآلخريف، كما أف زيادة القوة العضمية لعضالت األطراؼ 
 العميا ليذه الفئة مف المعاقيف سوؼ تيدؼ إلى االعتماد عمييا بدرجة كبيرة لممارسة الكثير مف
األعماؿ اليومية وذلؾ مف خالؿ زيادة قوة عضالت الساعد والعضد والحزاـ الكتفي فضاًل عف 

. ومف الجدير بالذكر إف األشخاص ( 0ة )عضالت البطف والظير التي تقع فوؽ مستوى اإلصاب
المعوقيف في ىذه الفئة سيكونوف في أَمس الحاجة إلى تطوير القوة العضمية، إذ انو نتيجة لطوؿ 

مالزمة السرير لغرض تمقي العالج سيتـ فقد مقدار كبير مف قوة العضالت نتيجة النعداـ أو  مدة
قمة الحركة وىذا بالتالي سيؤثر في الشخص المصاب تأثيرًا سمبيًا كبيرًا، ويتضح ذلؾ مف خالؿ 
عدـ قدرة المصاب عمى القياـ ببعض األعماؿ مثؿ رفع أو إسناد الجسـ أو االنتقاؿ مف مكاف 

مما تقدـ نستدؿ عمى اف القوة االنفجارية تمعب دورًا بارزًا في مسابقات الرمي لممعاقيف  ى آخر.إل
وما ييمنا ىنا ىي فعالية رمي الرمح . اذ تبرز اىمية القوة االنفجارية بشكؿ خاص في اثناء 
عممية اطالؽ او رمي الرمح وبخاصة لممعاقيف مف وضع الجموس عمى الكرسي  الثابت والذيف 
يستخدموف الطرؼ العموي فقط والذي يجعميـ بحاجة الى ىذا النوع مف القوة لمذراعيف . اذ اف 



اىذه الفئة مف المعاقيف وليذه الفعالية تمعب القوة االنفجارية لعضالت الذراعيف والجذع دور كبير 
ى في تحقيؽ االنجاز وذلؾ بسبب اف طبيعة االداء ودرجة االصابة  وقانوف المعبة يحتـ عم

المتسابؽ اداء الرمي مف وضع الجموس عمى الكرسي الثابت لذا نراه بحاجة الى امتالؾ قوة 
 انفجارية كبيرة  لمطرؼ العموي والمتمثؿ بالذراعيف والجذع . 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------- 

: ) القاىرة ، دار الفكر العربي ،  0ضية ( ،طاسامة رياض ؛ رياضة المعاقيف ) االسس الطبية والريا( 0)
 .58-57( ص 2111

 منهجية البحث واجراءاته الميدانية : -3

 منهج البحث . 3-1

اف " اف طبيعة المشكمة ىي التي تحدد المنيج الصحيح الذي يتبعو الباحث لحؿ ىذه المشكمة " 
فسيا وعمى طبيعتيا . وقد تـ ( واف اختيار المنيج الصحيح الذي يتبع يعتمد عمى المشكمة ن0)

 استخداـ المنيج الوصفي باسموب العالقات االرتباطية لمالئمتو مشكمة البحث .

 عينة البحث . 3-2

اف عممية اختيار العينة واحدة مف اىـ العمميات التي يقوـ بيا الباحث في اجراءات البحث 
وحقيقيًا . ولقد قاـ الباحث باختيار  العممي وتكوف ىذه العينة ممثمة لمجتمع البحث تمثياًل صادقاً 

عينة البحث بالطريقة العمدية وىـ العبو اندية المحافظات  في فعالية رمي الرمح مف وضع 
والبالغ  2102الجموس والمشاركوف في بطولة القطر لفعاليات الساحة والميداف لممعاقيف لعاـ  

 .56( العب معاؽ فئة  02)  عددىـ

 والوسائل المساعدة :االجهزة واالدوات  3-3

 االجهزة واالدوات : 3-3-1



 ( كغـ .3كرة طبية زنة ) -0

 شريط قياس . -2

 كرسي ثابت . -3

 حزاـ تثبيت لمجسـ . -4

 مصطبة مستوية . -5

 ساعة توقيت . -6

 ( كغـ .3قرص زنة ) -7

 

-------------------------------------------------------- 

 . 279ص(  0978 ، المطبوعات وكالة ، الكويت: )  4ط ، ومناىجو العممي البحث اصوؿ ؛ بدر احمد( 0)

 ( .4رمح ذو مواصفات قانونية عدد ) -8

 كرسي او مصطبة رمي ثابتة خاصة بالمعاقيف . -9

 الوسائل المساعدة : 3-3-2

 المصادر العربية واالجنبية . -0

 االختبارات المستخدمة في البحث . -2

 حصائية .الوسائؿ اال -3

 فريؽ العمؿ المساعد . -4

 االجراءات الميدانية : 3-4

بعد تحديد االختبارت المناسبة لموضوع البحث مف قبؿ السادة الخبراء )*( قاـ الباحث بتييئة 
المستمزمات الضرورية الداء االختبارات . وجرت االختبارات جميعيا في ممعب الساحة والميداف 

اضية / جامعة بغداد وبمساعدة كادر العمؿ المساعد )**( وقد استمر التابع لكمية التربية الري



العمؿ في االختبارات لمدة يوميف  وبعد االنتياء مف اجراء االختبارات تـ تفريغ البيانات مف 
 االستمارات وتوحيدىا لغرض ادخاليا الى المعالجة االحصائية .

-------------------------------------------------------- 

 : البحث في المستخدمة االختبارت عمييـ عرض تـ الذيف الخبراء السادة اسماء)*( 

 . المستنصرية الجامعة/  الرياضية التربية كمية.  والقياس االختبار.  عبد سمماف عمي-0

 . المستنصرية الجامعة/  الرياضية التربية كمية.  الرياضي التدريب عمـ.  شغاتي فاخر عامر-2

 . المستنصرية الجامعة/  الرياضية التربية كمية.  الرياضي التدريب عمـ.  الجبار عبد ئزةفا-3

 . المستنصرية الجامعة/  الرياضية التربية كمية.  والقياس االختبار.  ىادي فاضؿ غصوف-4

 . المستنصرية الجامعة/  الرياضية التربية مديرية.  الرياضي التدريب عمـ.  عبيس كريـ-5

 : المساعد العمؿ فريؽ سماءا)**( 

 . بغداد جامعة/  لمبنات الرياضية التربية كمية.  الحسيف عبد سعاد-0

 . المستنصرية الجامعة/  الرياضية التربية مديرية.  عبيس كريـ-2

 االختبارات المستخدمة في البحث : 3-5

لكؿ مف عضالت  قاـ الباحث باعداد استمارة خاصة تتضمف اختبارات لقياس القوة االنفجارية
الذراعيف والجذع وتـ عرضيا عمى مجموعة مف الخبراء في مجاؿ عمـ التدريب الرياضي . مف 
اجؿ اختيار انسبيا ، وبعد جمع االستمارات وتفريغيا حصمت االختبارات التالية عمى اجماع 

 الخبراء الستخداميا .

 ( 1االختبار االول )

 اليدين من وضع الجموس عمى الكرسي .( كغم ب3اختبار رمي الكرة الطبية زنة )

 قياس القوة االنفجارية لعضالت الذراعيف . الغرض من االختبار : 
 ( كغـ ، شريط قياس ، كرسي مع حـز تثبيت محكـ 3: كرة طبية زنة ) االجهزة واالدوات

 لمجذع .
 يجمس المختبر عمى الكرسي والكرة الطبية محمولة باليديف فوؽ الرأس طريقة االداء : 

والجذع مالصؽ لحافة الكرسي ، ثـ يوضع الحزاـ حوؿ جذع المختبر ويمسؾ مف الخمؼ 



بطريقة محكمة لغرض منع المختبر مف الحركة لالماـ اثناء رمي الكرة باليديف دوف استخداـ 
 الجذع .

 تحسب المسافة بيف الحافة االمامية لمكرسي واقرب نقطة تممسيا الكرة عمى  التسجيل :
 ى لكؿ مختبر ثالث محاوالت وتسجؿ افضميا .االرض . ويعط

 (2االختبار الثاني )

 اختبار الجذع ظهر ) من وضع االستمقاء عمى مصطبة مستوية (

 قياس القوة االنفجارية لعضالت الجذع )ظير( . الغرض من االختبار : 
 ( 3: مصطبة مستوية ، ساعة توقيت ، قرص حديدي زنة ) االجهزة واالدوات

 تسجيؿ . كغـ ، استمارة
 يستمقي الالعب عمى مصطبة مستوية بحيث يكوف الورؾ  طريقة االداء :

والجذع خارج المصطبة ويثبت ااالعب بجموس احد اعضاء فريؽ العمؿ 
( كغـ خمؼ الرقبة ويبدأ 3المساعد عمى رجميو ، ويضع المختبر قرص زنة )

 االختبار بخفض الجذع لالسفؿ ثـ رفعو لالعمى اقصى ما يمكف .
 
--------------------------------------------------------

--- 
(  0984محمد حسف عالوي ومحمد نصر الديف رضواف المصدر السابؽ : ) القاىرة ، دار المعارؼ ، ( 0)

 016ص
 . 006( ص 0999بسطويسي احمد ؛ اسس ونظريات التدريب الرياضي : ) القاىرة ، دار الفكر العربي ، ( 2)
 

 يقاس زمف االداء مف لحظة االنخفاض والصعود العمى نقطة يصؿ  التسجيل :
 الييا الجذع .

 (1االختبار الثالث )

 اختبار الجذع بطن ) الجموس من وضع الرقود عمى مصطبة مستوية (

 قياس القوة االنفجارية لعضالت البطف . الغرض من االختبار : 
 قرص حديدي : مصطبة مستوية ، ساعة توقيت ،  االجهزة واالدوات

 ( كغـ ، استمارة تسجيؿ .3زنة )



 يستمقي الالعب عمى المصطبة بحيث يكوف الجسـ  طريقة االداء :
بكاممو عمى المصطبة وتثبت قدمي الالعب في نياية المصطبة ويقـو 
الشخص القائـ باالختبار بوضع القرص الحديدي عمى صدر الالعب 

جذع لالماـ الى اقصى ما والذراعيف ماسكة ليذا القرص ثـ يقـو بثني ال
 يمكف .

 يقاس زمف االداء مف لحظة الثني الى اعمى نقطة يصؿ  التسجيل :
 الييا الالعب .

 (2االختبار الرابع ) 

 اختبار رمي الرمح لممعاقين من وضع الجموس .

 . الغرض مف االختبار : قياس االنجاز في رمي الرمح لممعاقيف 
 ريط قياس ، مصطبة  ثابتة خاصة االجيزة واالدوات : رمح قانوني ، ش

 بالرمي ، استمارة تسجيؿ .
  طرقة االداء : مف وضع الجموس الطبيعي لالعب عمى مصطبة الرمي

الثابتة وىو ممسؾ بالرمح في الذراع الرامية يبدأ باخذ وضع البدء ومف 
ثـ فتؿ الجسـ الى الخمؼ وبعدىا رمي الرمح باقصى قوة والبعد مسافة 

 ممكنة .
 
 
 

--------------------------------------------------------
--- 

 . 007المصدر السابؽ .ص( 0)
 089.ص  2100منشورات االتحاد االلماني اللعاب القوى لممعاقيف ( 2)
 

  التسجيؿ : تحسب المسافة مف الحافة االمامية لممصطبة الى النقطة
 التي ثبت فييا الرمح عمى االرض بشكؿ قانوني .

 لوسائل االحصائية :ا 3-6

 تـ استخداـ الوسائؿ االحصائية االتية في معالجة النتائج :



 معامل االرتباط البسيط ) بيرسون (  -3االنحراف المعياري .  -2الوسط الحسابي .  -1)

 عرض وتحميل النتائج ومناقشتها : -4

ى الدرجات الخاـ بعد اجراء الخطوات الخاصة بتنفيذ االختبارات  استطاع الباحث الحصوؿ عم
ليذه االختبارات  واف " الحصوؿ عمى الدرجات الخاـ ليس باالمر الصعب ولكف الصعوبة تكمف 

وذلؾ الختالؼ وسائؿ القياس مف  –مجموع مفردات االختبارات  –في موازنة ىذه الدرجات 
صائيًا ومف ( لذا قاـ الباحث بترتيب نتائج البحث ومعالجة ىذه البيانات اح0اختبار الى اخر " )

ثـ وضعيا عمى شكؿ جداوؿ توضيحية مف اجؿ تحميؿ واقع االرتباطات بيف المتغيرات المبحوثة 
وىف قيـ اختبارات القوة االنفجارية لعضالت لمذراعيف والقوة االنفجارية لعضالت البطف والقوة 

قمؿ مف االنفجارية لعضالت الظير واختبار رمي الرمح . وتعتبرالجداوؿ " اداة توضيحية ت
( ثـ قاـ الباحث بمناقشة النتائج لغرض 2احتماالت الخطأ وتعزز االدلة العممية وتمنحيا قوة ")

 التوصؿ الى تحقيؽ اىداؼ البحث وفروضو .
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 . 471( ص  2110الموصؿ ،  :) الموصؿ ، مطابع 2ضياء الخياط ونوفؿ محمد ؛ كرة اليد ؛ط( 0)
 . 526نفس المصدر . ص( 2)

 

 عرض النتائج وتحميمها : 1 -4

 (2جدول )



يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري الختبار رمي الرمح والقوة االنفجارية لعضالت 
 الذراعين وقيمة االرتباط بينهما .

 االحصائيات                    
 االختبارت 

 قيمة )ر( ع س  
 المحتسبة

قيمة )ر( 
 الجدولية

 الداللة

  3.132 14.881 اختبار رمي الرمح
8.61 

 
8.57 

 
 1.883 18.436 اختبار قياس القوة االنفجارية لمذراعين معنوي

 (3جدول )

يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري الختبار رمي الرمح والقوة االنفجارية لعضالت 
 هماالظهر وقيمة االرتباط بين

 االحصائيات                    
 االختبارت 

قيمة )ر(  ع س  
 المحتسبة

قيمة )ر( 
 الجدولية

 الداللة

  3.132 14.881 اختبار رمي الرمح
8.68 

 

 
8.57 

 

 معنوي

اختبار قياس القوة االنفجارية 
 لعضالت الظهر

8.347 5.562 

 (4جدول )

بار رمي الرمح والقوة االنفجارية لعضالت يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري الخت
 الظهر وقيمة االرتباط بينهما

 االحصائيات                    
 االختبارت 

 س  
 
 

قيمة )ر(  ع
 المحتسبة

قيمة )ر( 
 الجدولية

 الداللة

  3.132 14.881 اختبار رمي الرمح
8.59 

 
8.57 

 

 معنوي

اختبار قياس القوة االنفجارية 
 لعضالت البطن

8.558 4.569 

 (  1.15مالحظة : قيمة )ر( الجدولية عند نسبة خطأ ) 

 

 تحميل النتائج : 4-2



( اف قيمة االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 2،3،4يتبيف لنا مف خالؿ الجداوؿ )
لالختبارات المستخدمة في البحث ىي كاالتي : اف قيمة الوسط الحسابي الختبار رمي الرمح 

( اما قيمة الوسط الحسابي الختبار 3.032( وبانحراؼ معياري بمغ مقداره )04.110بمغت )
( 0.113( وبانحراؼ معياري بمغ مقداره )01.436القوة االنفجارية لعضالت الذراعيف فقد بمغ )

( وبانحراؼ 1.347في حيف كاف الوسط الحسابي الختبار القوة االنفجارية لعضالت الظير )
( اما قيمة الوسط الحسابي الختبار القوة االنفجارية لعضالت البطف 5.562معياري بمغ مقداره )

 ( .4.569( وبانحراؼ معياري بمغ مقداره )1.558فقد بمغت )

اما قيـ معامالت االرتباط فقد كانت عمى النحو التالي : اف قيمة معامؿ االرتباط بيف اختبار 
يف كانت ذات داللة معنوية اذ بمغت قيمة رمي الرمح واختبار القوة االنفجارية لعضالت الذراع

( عند نسبة خطأ 1.57( وىي اعمى مف قيمة )ر( الجدولية والبالغة )1.60)ر( المحتسبة )
( اما قيمة معامؿ االرتباط بيف اختبار رمي الرمح واختبار القوة االنفجارية لعضالت 1.15)

( وىي اعمى مف 1.61المحتسبة ) الظير فقد كانت ايضًا ذات داللة معنوية فقد بمغت قيمة )ر(
( في حيف كانت قيمة معامؿ 1.15( عند نسبة خطأ )1.57قيمة )ر( الجدولية والبالغة )

االرتباط بيف اختبار رمي الرمح واختبار القوة االنفجارية لعضالت البطف ايضأ ذات داللة معنوية 
( عند 1.57ية البالغة )( وىي اعمى مف قيمة )ر( الجدول1.59اذ بمغت قيمة )ر( المحتسبة )

 ( .1.15نسبة خطأ )

 مناقشة النتائج : 4-2

(  يتبيف لنا اف قيمة معامؿ االرتباط بيف رمي الرمح والقوة 2،3،4مف خالؿ عرض الجداوؿ )
( وكذلؾ بيف رمي الرمح والقوة االنفجارية لعضالت 1.60االنفجارية لمذراعيف معنوية اذ بمغت )

( عمى الترتيب وىذه  1.59و  1.61معنوية ايضًا اذ بمغت )الجذع ) ظير + بطف ( كانت 
( . ويرجع السبب في ذلؾ الى اف فعالية رمي 1.57القيـ اعمى مف قيمة )ر( الجدولية والبالغة )

الرمح لالسوياء  بشكؿ عاـ ولممعاقيف مف وضع الجموس بشكؿ خاص تحتاج الى قوة انفجارية 
ع مف اجؿ وصوؿ الرياضي الى مستوى يمكنو مف رمي عالية بالنسبة لعضالت الذراعيف والجذ

الرمح الى ابعد مسافة ممكنة وبالتالي تحقيؽ االنجاز . كما ويعزو الباحث ىذه النتائج الى وجود 
درجة ارتباط عالية ما بيف مستوى االداء لفعالية رمي الرمح لممعاقيف ومستوى تطور القدرات 

ه كال مف عامر فاخر شغاتي وىدي كاظـ  مف اف " ىناؾ البدنية المرتبطة باالداء وىذا ما اكد
ترابط وثيؽ ومباشر بيف مستوى اداء مسابقات الرمي والدفع مع مستوى تطور القدرات البدنية 

( اذ تعتبر القوة االنفجارية احدى اشكاؿ القوة والتي 0بشكؿ عاـ والقوة باشكاليا بشكؿ خاص " )



بقي فعاليات الرمي والدفع . كما اف الرياضييف المعاقيف تمعب دور كبير ومتميز بالنسبة لمتسا
مف وضع الجموس في فعالية رمي الرمح يستوجب عمييـ االعتماد بشكؿ كبير عمى عمى القوة 
االنفجارية لعضالت الذراعيف والجذع فيـ مف حيث االداء يختمفوف عف االسوياء اذ انو بالنسبة 

االمور التي تساعده عمى االداء االمثؿ منيا ركضة لالسوياء يتوفر لدى الالعب العديد مف 
االقتراب والتي يتمكف فييا الالعب مف الحصوؿ عمى سرعة وتعجيؿ عالي وكذلؾ امكانية النقؿ 
الحركي لمقوة مف جميع اجزاء الجسـ باتجاه الذراع الرامية  وبالتالي توظيؼ ىذا الشيء في خدمة 

رمح ، اما بالنسبة لالعب المعاؽ مف وضع الجموس االداء والحصوؿ عمى مسافة رمي اكبر لم
في فعالية رمي الرمح فيو ال يمتمؾ لمثؿ ىذه المراحؿ خالؿ االداء لذا فسوؼ يكوف االعتماد 
الكمي عمى اقصى قوة يمتمكيا في الذراعيف والجذع ومحاولة توظيفيا بشكؿ مثالي مع التوافؽ 

لي الحصوؿ عمى زيادة في سرعة الرمي وكسب الجيد بيف حركة الذراعيف وحركة الجذع وبالتا
 اكبر مسافة ممكنة يصؿ الييا الرمح .

( انو "مف الضروري عمى المدربيف اعتماد تمرينات خاصة لتطوير القوة 2ويشير "شبيرلنؾ مولر")
االنفجارية لعضالت الذراعيف والجذع بالنسبة بالنسبة لمرياضييف المعاقيف مف وضع الجموس في 

دفع والرمي" حيث تمعب ىذه القدرة البدنية بعد تطويرىا بشكؿ جيد عمى تحقيؽ درجات فعاليات ال
عالية مف التقدـ واالنجاز اذا ما طورت بشكؿ عممي مدروس يتناسب مع قابمية الرياضي المعاؽ 
بدنيا . ويرى الباحث اف عمؿ القوة االنفجارية ناتج مف اشتراؾ مجاميع عديدة مف االلياؼ 

تاج قوة سريعة ، ومف خالؿ اشتراؾ عمؿ ىذه االلياؼ بوجود االستجابات العصبية العضمية الن
السريعة يتمكف الالعب مف الحصوؿ عمى قوة انفجارية اكبر وبالتالي الحصوؿ عمى مسافة رمي 

 اكثر . 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------- 



ـ عمي ؛ العاب القوى )تعميـ ،تدريب ،ارشادات( : ) بغداد ، دار الكتب عامر فاخر شغاتي وميدي كاظ( 0)
 .219( ص 2102والوثائؽ ،

 (2) sperling muelar . Leichtathletik für Behinderte: Deutschland leipzig uni 
.1992.p16    

 االستنتاجات والتوصيات -5

 االستنتاجات : 5-1

 يا تـ فرز عدة استنتاجات وىي كاالتي :في ضوء النتائج التي تـ التوصؿ الي

ىناؾ عالقة ارتباط معنوية بيف متغيري القوة االنفجارية لمذراعيف ومستوى انجاز رمي الرمح -0
 . 56لممعاقيف مف وضع الجموس فئة 

ىناؾ عالقة ارتباط معنوية بيف متغيري القوة االنفجارية لعضالت الجذع ) بطف + ظير ( -2
 . 56لرمح لممعاقيف مف وضع الجموس فئة ومستوى انجاز رمي ا

 وبيذا تحققت فروض البحث .

 التوصيات : 5-2

ضرورة التأكيد عمى استخداـ التدريبات الخاصة لتنمية القوة االنفجارية لكؿ مف عضالت  -0
 الذراعيف والجذع لمرياضييف المعاقيف مف وضع الجموس في فعالية رمي الرمح .

الوسائؿ واالجيزة المساعدة اثناء التدريب النيا تساعد عمى تطوير  ضرورة استخداـ المدربيف -2
 القوة االنفجارية لعضالت الذراعيف والجذع .

 تعميـ الدراسة الحالية عمى اتحاد العاب القوى التابع لمجنة البارالمبية الوطنية العراقية . -3

في فعاليات الدفع  اجراء بحوث مشابية عمى فئات اخرى مف المعاقيف مف وضع الجموس -4
 والرمي .

 المصادر العربية واالجنبية

(  0978: ) الكويت ، وكالة المطبوعات ،  4احمد بدر ؛ اصوؿ البحث العممي ومناىجو ، ط .0
. 

: ) القاىرة ، دار  0اسامة رياض ؛ رياضة المعاقيف ) االسس الطبية والرياضية ( ،ط .2
 (. 2111الفكر العربي ، 



ظريات التدريب الرياضي : ) القاىرة ، دار الفكر العربي ، بسطويسي احمد ؛ اسس ون .3
0999  ) 

: ) بغداد ، دار الكتاب  0جميؿ قاسـ واحمد خميس ؛ موسوعة كرة اليد العالمية ،ط .4
 (. 2100العربي ، 

سالـ جبار صاحب ؛ القيمة التنبؤية لالداء المياري بداللة القياسات الجسمية والبدنية  .5
ة النتقاء ناشئي كرة القدـ : ) اطروحة دكتوراه ، جامعة بابؿ / كمية والحركية والفسيولوجي

 (. 2116التربية الرياضية ،
 ( . 2110:) الموصؿ ، مطابع الموصؿ ،  2ضياء الخياط ونوفؿ محمد ؛ كرة اليد ؛ط .6
عامر فاخر شغاتي ؛ عمـ التدريب الرياضي ) نظـ تدريب الناشئيف لممستويات العميا (  .7

 ( . 2100غداد ، دار الكتب والوثائؽ ، :         ) ب
عامر فاخر شغاتي وميدي كاظـ عمي ؛ العاب القوى )تعميـ ،تدريب ،ارشادات( : )  .8

 (. 2102بغداد ، دار الكتب والوثائؽ ،
عبد عمي نصيؼ وقاسـ حسف حسيف؛ تدريب القوة: )بغداد، الدار العربية لمطباعة،  .9

0978.) 
: )القاىرة، دار الفكر 9تطبيقات(، ط-ضي )نظرياتعصاـ عبد الخالؽ؛ التدريب الريا .01

 (.0999العربي، 
قاسـ حسف حسيف ؛ تعمـ قواعد المياقة البدنية : ) عماف ، دار الفكر لمطباعة والنشر  .00

 (.0998والتوزيع ، 
محمد حسف عالوي ومحمد نصر الديف رضواف ؛ سيكولوجية التدريب والمنافسات : )  .02

 ( . 0984القاىرة ، دار المعارؼ ، 
مرواف عبد المجيد؛ تصميـ وبناء اختبارات المياقة البدنية باستخداـ طرؽ التحميؿ  .03

 ( . 2111) عماف ، دار الوراؽ لمنشر والتوزيع ،  0العاممي، ط
: )القاىرة، 0قيادة، ط-تطبيؽ-تخطيط-مفتي إبراىيـ حماد؛ التدريب الرياضي الحديث .04

 ( .0998دار الفكر العربي، 
 . 2100االلماني اللعاب القوى لممعاقيف  منشورات االتحاد .05
:) بغداد ، دار  2وجيو محجوب ) واخروف ( ؛ نظريات التعمـ والتطور الحركي ، ط .06

 ( . 2111الكتب والوثائؽ ، 
17. sperling muelar . Leichtathletik für Behinderte: Deutschland 
leipzig uni . 1992 . 

 


