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استخدام تمرينات خاصة على تحسين مستوى مرونة أصابع الكف لمسك األداة 
 وإلنجاز أثناء مرحلة رمي القرص المواجهة للمبتدئين

 م.د. عمر علي مهدي                        م. ثامر عامر فاخر                    
 ةتربية البدنية وعلوم الرياضكلية ال              كلية العلوم السياحية -الجامعة المستنصرية 

 م110.ه                                                                    1430
 مستخلص البحث

 اشتمل البحث على خمسة أبواب:
تعد المرونة أحد العناصر المهمة التي تساهم في بناء وتطوير  :البحثالمقدمة ومشكلة 

أنها تساعد على أداء الحركات لمدى واسع من خالل االعتماد االداء الحركي عند الالعب حيث 
أما مشكلة البحث وجده قلة أهتمام وتركيز على استخدام التمرينات الخاصة  المفصل،على حركة 

 لمرونة أصابع الكف أثناء التدريب ودرس التربية البدنية.
 أما أهداف البحث فهي:  

ات على تحسين مستوى مرونة أصابع الكف لمسك .اعداد تمرينات خاصة ومعرفة هذه التمرين1
 االداة واالنجاز أثناء مرحلة رمي القرص المواجهة لدى افراد العينة.

استخدم الباحث المنهج التجريبي ذو المجموع الواحدة وتألف مجتمع البحث  منهج البحث:
لبالغ عددهم لعمدية وامن العبي رمي القرص )تربية بغداد الرصافة  االولى( تم اختيارهم بالطريقة ا

السبابة  –االبهام الى السبابة  –اما اختبارات البحث فكانت القياسات )األبهام الى الخنصر  (،1)
 ص.فضالً عن االنجاز لرمي القر  (،والخنصر الى البنصر –البنصر الى الوسطى  –الى الوسطى 

نتائج في بعدية وتوصل الى الوبعد االنتهاء من المنهج التدريبي اجراء الباحثان االختبارات ال
 متغيرات البحث وقد كانت ذات داللة معنوية.

 فقد استنتج الباحثان:
أن التمرينات الخاصة أدت الى تحسين مستوى مرونة أصابع الكف لجميع متغيرات البحث  -1

 لدى افراد العينة.
 وقد أوصى الباحثان:   

كف المختلفة لتحسين مرونة اصابع الضرورة استخدام التمرينات الخاصة واتجاهاتها الحركية  .1
 لمسك االداة أثناء تدريب مرحلة رمي القرص المواجهة للمبتدئين.

أجراء دراسات على عينات أخرى ولمختلف االعمار بدنية وميكانيكية ومدى تأثير المرونة  .2
 ل صابع على حركة المسار الحركي للقرص. 
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Abstract  

Using Special Exercises to Improve the Level of Flexibility of the Hand Fingers to 

Hold the Tool and Achieve during the Stage of Disk Throwing for Beginners  

 The research includes five sections: the Introduction and research problem: 

flexibility is considered as the main element that contributes in building and developing 

the kinetic movement of the player  as it helps to perform movement with broader range 

through depending on the joint movement. The Problem of Study is the little attention 

paid to the use of special exercises of fingers flexibly during exercises and physical 

education.  

The Objectives are:  

1-Preparing special exercises and knowing the effect of these exercises on improving 

the level of flexibility of the hand fingers to hold the tool and achieve during the stage 

of disk throwing for the study sample. 

Methodology: -the researcher used the experimental method with on group. The sample 

consists of players of disk throw (Baghdad Education in Rusafa first directorate) who 

were chosen by the purposeful method of (6). The tests of study include the scales of 

(thumb to little finger – thumb to index finger- index finger to the middle finger- ring 

finger   to the middle finger – index to the ring finger). In addition to the achievement 

of the disk throwing. 

After the termination of the test the researcher performed the posttest and came up to 

the following findings in the variables of study and was significant. 

The findings are: 

1- The special exercises have led to the improvement of the level of flexibility of the 

fingers for all the variables of the sample. 

 

The researcher recommends: 

1- The necessity of using the special exercises and their kinetic trends to improve the 

flexibility of hand fingers to hold the tool and achieve during the stage of disk 

throwing for beginners. 

2-  Making studies on other samples for different ages and mechanisms and the 

effectiveness of finger flexibility on the movement of the range of disk.          

 الباب األول
 التعريف بالبحث.-1
  :البحثالمقدمة وأهمية  1-1

تعد فعالية رمي القرص من الفعاليات الهامة والممتعة الذي تستقطب أهتمام الكثير خاصة 
في المهرجانات الرياضية المحلية والدولية لما فيها من أثاره تبرز إمكانيات الفرد والجماعة في 

ي مستوى عالي من االستعداد البدني والتكنيك واإلرادة والتصميم لذا يتطلب من الرياض التنافس،
كما تعد هذه الفعالية من الفعاليات التي تتميز بالقدرات البدنية األساسية والخاصة  الفوز.على 

تعد المرونة أحد العناصر المهمة التي تساهم في بناء وتطوير ومنها السرعة والقوة والمرونة ، 
الالعب حيث أنها تساعد على أداء الحركات لمدى واسع من خالل االعتماد االداء الحركي عند 

على حركة المفصل أو مجموعة من المفاصل بأوسع مدى ممكن وهذه من العناصر الهامة في 
عملية التدريب ألداء الحركات بسرعة عالية ، كما أن مدى حركته في المفاصل )المرونة( من 
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الرياضي ، فأن تنمية هذا المدى بكفاية في المفاصل يضمن أتقان القدرات البدنية الهامة للفرد 
الناحية الفنية ل نشطة الرياضية المختلفة والخاصة أيضًا ، كما يجعل الحركات البدنية أقتصادية 
وفعالة في نفس الوقت والتي ينظر لها من العوامل الهامة ألظهار قوة وسرعة االداء الحركي للفرد 

أن تساعد الرياضي على أكتساب وأتقان األداء الحركي للرياضي، وباألخص الرياضي ، ويمكن 
رياضي فعالية القرص أي تساعده على المسك للقرص والتطوير باألداة ، وكذلك  بقية المراحل 

 الفنية الخاصة للرياضي رمي القرص أثناء المواجهة .
ع مستوى مرونة أصابومن هنا تكمن أهمية البحث بأستخدام تمرينات خاصة على تحسين 

 الكف لمسك االداة أثناء مرحلة رمي القرص المواجهة للمبتدئين.  
  مشكلة البحث:  .-1

أن التطور العلمي الذي شهدته مختلف األلعاب الرياضية وخاصة فعاليات العاب القوى يعود 
التدريب و إتباع األسلوب العلمي الصحيح  الرياضي منإلى استفادة العاملين في مجال التدريب 

 الجديد ومن أجل تحقيق الهدف المطلوب أو الوصول إليه.
حيث أن التدريب المتواصل واألحتكاك المباشر باألداة يتطلب مرونة كافية ألصابع الكف 
 ألداء التمرينات الخاصة لرمي القرص خالل اداء مسك االداة أثناء التسلسل الحركي لرامي القرص. 

دام وجده قلة أهتمام وتركيز على استخدريسية والتدريبية حيث الباحثان الت ومن خالل خبرة
التمرينات الخاصة لمرونة أصابع الكف أثناء التدريب ودرس التربية البدنية لما لها من دور فعال 

هذا مما دعاء الباحث لمعالجة الحالة ودفعته للعمل  المواجهة،وأيجابي ل داء رامي القرص أثناء 
صة التي تساعد على تحسين مستوى مرونة األصابع الكف ومدى أيجابيتها بأستخدام تمرينات خا

 على مرحلة رمي القرص المواجهة للمبتدئين.
  : هدفا البحث 1-3
أعداد تمرينات خاصة على تحسين مستوى مرونة أصابع الكف لمسك االداة واألنجاز   -1

 أثناء مرحلة رمي القرص المواجهة لدى أفراد العينة.
ير هذه التمرينات على تحسين مستوى مرونة أصابع الكف لمسك االداة معرفة تأث   -2

 واألنجاز أثناء مرحلة رمي القرص المواجهة لدى أفراد العينة.
  فرض البحث: 1-4

هناك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارين )القبلي والبعدي( للمجموعة  -
 التجريبية في متغيرات البحث لدى أفراد العينة.
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  مجاالت البحث: 1-5
 . عينة من تربية بغداد الرصافة   األولى )طالب( :البشريالمجال  1-5-1
  (.2512 11 2ولغاية  2512 1 21)من الفترة  :الزمانيالمجال -1-52
 الكسرة. –: ملعب الكشافة   بغداد  المجال المكاني 1-5-3

 الباب الثاني
 : الدراسات النظرية والدراسات المشابهة2 -
 الباحثان على الدراسات النظرية والمصادر العلمية الذي تخص دراسته. اطلع

 الباب الثالث
جراءاته الميدانية: -3  منهج البحث وا 
 منهج البحث: 3-1

اسةةةةةةةةةةةتخدم الباحث المنهج التجريبي ذو المجموعة الواحدة المتكافئة ذات االختبارين )القبلي 
تجريبي يعد أقرب مناهج البحوث لحل المشةةكالت المنهج ال ))ألنطبيعة البحث  والبعدي( لمالئمة

 (.1:  220بالطريقة العلمية(( )
 مجتمع البحث وعينته: .-3

تألف مجتمع البحث من العبي رمي القرص من )تربية بغداد الرصةةةةةةةةةةةةةافة االولى( والبالغ  
( من مجتمع 13,33( العبين شةكلت نسةبتهم )0( العبين مبتدئين نفذت التجربة على)1عددهم )

( لغرض التجربة االسةةةةةةةةةةتطالعية ، أما عينة البحث فقد تم اختيارها 1بحث الكلي تم اسةةةةةةةةةةتبعاد )ال
بالطريقة العمدية ، إذ اسةةةةةةتخدمت المجموعة التجريبي التمرينات الخاصةةةةةةة لمرونة أصةةةةةةةابع الكف 

الوزن  –لمسةةةةك االداة ، ثم اجرى الباحثان التجانس ألفراد عينة البحث في كل القياسةةةةات )الطول 
العمر( ، ذلك لضةةةمان منع المؤثرات التي تؤثر في نتائج التجربة المتمثلة بالفروق الفردية بين و  –

 أفراد العينة ، لذا قام الباحثان بأجراء التجانس للعينة.
 والعمر(  –الوزن  –القياسات )الطول  العينة فييبين تجانس  (1جدول)

 (.3)±* تكون العينة متجانسة إذا انحصرت قيمة معامل االلتواء بين 

االنحراف  الوسط الحسابي المؤشرات
 المعياري)ع(

 الداللة معامل االلتواء)ل( طالوسي

 عشوائي .1440- 101411 6414 160403 الطول )سم(
 عشوائي 14540- 63451 3461 6.450 الوزن)كغم(
 عشوائي .1430- 15441 14040 15416 العمر)سنة(
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ر( العم –الوزن  –متجانسة في القياسات )الطول  تبين أن عينة البحث (1وفي الجدول)
( وهذه القيم جميعها 5,392 -،  5,042 -،  5,422-إذا كانت قيم معامل االلتواء على التوالي)

 ( ، وهذا ما دل على أن الدرجات موزعة اعتدالياً.1±محصورة بين)
 الوسائل واألدوات واألجهزة المستخدمة: 3-3
 ت:وسائل جمع المعلوما 3-3-1
 المالحظة والتجريب. -
 االختبار والقياس. -
 المصادر العربية واألجنبية. -
 شبكة المعلومات الدولية. -
 المقابالت الشخصية. -
 األجهزة واألدوات المستخدمة:  .-3-3
 ملعب قانوني رمي القرص. -
 مسطرة قياس. -
 م(.45شريط قياس) -
 سم( مختلفة االلوان.15اشرطة مطاطية طول) -
 كغم(.1,055 –كغم 1,555الوزان واالحجام )( مختلفة ا15قرص عدد ) -
 ( صغيرة مشابهة لكرة التنس.0كرة مطاطية عدد) -
 استمارة تسجيل.  -
 البحث: االختباراتتحديد   3-4

تم اختيار اختبار البحث بعد االطالع على المصةةةادر العلمية الحديثة ومن ثم تحديد اسةةةتمارة 
هةةائي على هةةذه االختبةةارات من قبةةل الخبراء واالسةةةةةةةةةةةةةتعةةانةةة بمجموعةةة من أهم اآلراء واالتفةةاق الن

 -والمختصين في هذا المجال ، إذ تم االتفاق على االختبارات األتية:
طول ومسةةةةةةافة )الكف الحاملة للقرص من مرونة االبهام الى الخنصةةةةةةر واالبهام الى السةةةةةةبابة 

 لقرص(.مي اوالسبابة الى الوسطاء والبنصر الى الوسطاء والخنصر الى البنصر ثم االنجاز لر 
 خطوات إجراء البحث:  3-4-1
 التجربة االستطالعية: 3-4-1-1

هي دراسة تجريبية أولية يقوم بها الباحث على عينة صغيرة قبل أن يدخل الى اجراءات  
وذلك لغرض الوقوف على دقة العمل الخاص بالبحث وصالحيته ولتالفي  الرئيسية،التجربة 

راءات لذا تعد التجربة االستطالعية من إج الرئيسية،ت التجربة المعوقات التي قد تظهر خالل لقاءا
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الضرورية التي يجب أن يقوم الباحث بها)) ألنها تعد تدريبًا علميًا للباحث للوقوف بنفسه على 
 (.2:32السلبيات وااليجابيات التي تقابله اثناء االختبارات لتفاديها مستقباًل(( .)

( فقط ثم استبعد من التجربة الرئيسية ، 1عية على العب )أجراء الباحثان التجربة االستطال
( الساعة الرابعة والنصف عصرًا ومن خارج مجتمع البحث 2512 1 21يوم السبت المصادف)

 من قبل فريق العمل المساعد.
 االختبارات القبلية: . -3-4-1

ة بالكف نة الخاصتم اجراء االختبارات القبلية على المجموعة التجريبية في اختبارات المرو 
( الساعة 2512 1 21الحاملة للقرص وانجاز رمي القرص لدى أفراد العينة من يوم االثنين )

 -)الرابعة والنصف( عصرًا ، وقد تم اجراء االختبارات التالية:
 ( الوزن  –( قياس متغيرات)الطول 2512 1 21االختبار األول يوم االثنين–  ، )والعمر

صر الى البن -السبابة الى الوسطاء  -االبهام الى السبابة  -ى الخنصر قياس كل من)االبهام ال
 (.3: 119-191الخنصر الى البنصر()  -الوسطاء 

 (35الراحة بين اختبار قياس بين أصبع وأخر.)ثانية 
 ( بعد االنتهاء من االختبارات الخاصة بالكف.25بعد راحة )دقيقة 
 ( محاوالت واحتسبت أفضل محاول 3ختبر )تم اختبار االنجاز لرمي القرص ، اعطية للم

 كغم.1,055، وزن 
 المنهج التدريبي: 3-4-1-3

أعد الباحثان منهجًا خاصًا لمرونة أصابع الكف معتمدًا على خبرته العلمية ومستعينًا بآراء 
الخبراء والمختصين في مجال تدريب رمي القرص وبالمصادر العلمية، وقد استغرقت مدة تنفيذ 

 ( وحدات تدريبية أسبوعيًا.4( أسابيع بواقع )1المنهاج )
ولغاية  2512 9 2( وحدة تم تطبيقها من يوم السبت)32وقد بلغ عدد الوحدات )

( استخدم الباحث مجموعة تمرينات تهدف الى تحسين مستوى مرونة أصابيع 2512 15 31
 الكف الحاملة للقرص والساندة لها.

ورفع( االصابع لجميع االتجاهات كذلك الضغط احتوت التمرينات على )سحب وفتح ودفع 
بالكرة المطاطية بين االصابع واالنقباض الشد واالسترخاء بالكرة ، فضالً عن ذلك تمرينات السحب 
باألشرطة المطاطية من قبل الالعب نفسه للمفاصل وعضالت الكف ، )أن الهدف من االنقباض 

 (.4:  234وعات العضلية المهمة(.)الى االسترخاء والشد والتوتر تحسين نغمة المجم
أما الشدة المستخدمة فكانت )قصوية( أحتوت التمرينات على مجموعة من التكرارات 

ات كما أحتوت التمرين المبذول،فضاًل عن استخدام الراحة في ما بينهم أثناء الجهد  والمجاميع،
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خاصة ضمن التمرينات ال كما استخدم الكف،على التدرج في صعوبة وزمن اداء التمرين ل صابع 
( أن التدرج بدرجة صعوبة chuبالقرص بغرض نشر االصابع واالحساس بالمسك االداة ، ويشير )

اداء التمرينات بما يتناسب مع الحمل اليعني أن العمل يزداد من يوم الى آخر بل يقصد به استقرار 
 (0: 129مستوى مدة من أسبوع ثم يزداد تدريجيًا . ) 

لتمرينات وحدة مستقلة وهي ضمن االحماء والتمرينات الخاصة بالقرص ، طيلة نفذت جميع ا
مدة تنفيذ المنهاج كما كررت تمرينات المرونة لكل وحدة تدريبية مرتين باألسبوع ، بهدف احداث 

 احتوت الوحدات التدريبية وطيلة مدة تنفيذ –التكيف ، لتثبيت اداء حركة المفاصل ل صابع 
 ( تمرين وزعت على أسابيع الوحدات التدريبية.  10المنهاج على )

 االختبارات البعدية: 3-4-1-4
وضمن المدة الزمنية المحددة لها ، أجرى الباحثان  التدريبي،بعد أن تم تطبيق المنهاج 

( باألسلوب والظروف واإلجراءات نفسها التي 2512 11 2االختبارات البعدية في يوم الخميس )
 رات القبلية مع فريق العمل المساعد.أجريت فيها االختبا

 الوسائل اإلحصائية: 3-0
وقد  بة،التجر اسةتخدم الباحثان الوسةائل اإلحصائية لمعالجة الدرجات الخام التي حصل عليها من 

 (.1:  01في أداء ذلك) (SPSSاستخدم الباحثان البرنامج االحصائي )
 الباب الرابع

 عرض النتائج  ومناقشتها -4
 القبلية والبعدية للمجموعة )التجريبية( لدى أفراد عينة البحث. االختباراتنتائج بين عرض ال 4-1

( sig( المحسوبة  و)Tيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) (.جدول )
 والداللة االحصائية لمتغيرات البحث

 (.5=  1-( الجدولية عند درجة حرية )نT* قيمة )

وحدة  المتغيرات
 القياس

وقيمة  االختبار البعدي االختبار القبلي
(T )

 المحسوبة
sig الداللة 

 ع± س ع± س

 دال 1411 3405 1440 4.6.. 1415 10401 سم/ملم الخنصر-االبهام
 دال 1411 134.6 1431 .046 1411 6406 سم/ملم البنصر-الخنصر
 دال 1411 0440 1460 16460 1436 14401 سم/ملم السبابة-االبهام
 دال 1411 11455 14.5 .041 1410 .545 سم/ملم الوسطاء -السبابة
 دال 1411 1.403 1446 .043 1415 6431 سم/ملم الوسطاء-البنصر

 دال 1411 13441 1460 3414. 1450 1460. م/سم كغم14511انجاز رمي القرص 
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د حققت فروقًا ( نرى أن العينة التجريبية ق2في ضوء النتائج التي عرضت في الجدول )
كف لصالح االختبار البعدي في اختبارات مرونة اصابع ال والبعدية،معنوية بين االختبارات القبلية 

الوسطاء  –السبابة والسبابة  –البنصر واالبهام  –الخنصر والخنصر  –المتمثلة باختبار )االبهام 
 الوسطاء وانجاز رمي القرص(. –والبنصر 

فاعلية تأثير استخدام التمرينات الخاصة للمرونة التي تم اختيارها  إذ يعزو الباحثان ذلك الى
بطريقة علمية استنده الباحثان فيها الى المصادر العلمية الحديثة ، مما أدى الى تحسين مستوى 
مرونة أصابع الكف لدى العبي رمي القرص للمبتدئين ، فتمرينات المرونة تعمل أساسًا على 

ار أن مطاطية هذه العضالت هي جزء من االهداف الرئيسية عند المفاصل والعضالت باعتب
تدريبات المرونة ، كما أن للتمرينات المرونة الخاصة أثناء مرحلة رمي القرص والمتمثلة بالتبعيد 
والتدوير والسحب والتثبيت ، فضالً عن الوسائل المساعدة والمستخدمة على متغيرات الكف ساعدة 

بطة والمفاصل في تحسين مكون المرونة ومن خالل االستطالة ، وقد اثبتت على قدرة األوتار واالر 
البحوث أن التمرينات الخاصة والصحيحة المناسبة تسهم بقدر كبير في زيادة قدرة هذه االربطة 

 (2: 21واألوتار على االستطالة ، مما يسمح بزيادة مرونة المفصل . )
لمنهاج وأداء التمرينات وفق تسلسل منتظم عند كما يعزو الباحثان أن المدة الزمنية ضمن ا

أداء التمرينات وزمن أداء التمرين وتكرار االداء والتدرج فيها وتثبيت  حركة اداء االصابع ساعدة 
على تحسين مرونة أصابع الكف  مما جعل القدرة على بسط العضالت واالربطة ، كذلك أن 

ل على القرص أثناء الرمي وحركة مرونة االصابع أرتباط التمرينات المستخدمة وفق متطلبات العم
بتجاه الرمي المواجهة ساعد على تحسين مستوى األحساس وأداء المسار الحركي اثناء الرمي 
وانعكاسها على مستوى االنجاز أثناء الرمي للقرص لدى افراد العينة )أن زيادة المرونة وبسط 

حتفاظ بها على وضع لبضع لحظات أو ثواني مع االنسجة المرنة عن الحدود  الطبيعية لها ، واال
التكرار هذه العملية يدفع من مستوى األداء المهاري الحركي عند الفرد ، كما  تكسب الرشاقة حتى 
التكون عرضة لإلصابة بالتمزق أو الشد العضلي كما يرخي العضالت المجهودة ويمنع حدوث 

 (.1:21الشد ل لياف العضلية العاملة . )
عزو الباحثان أن اتجاه مسارات حركة األصابع والمدى الحركي لمفاصل اصابع  الكف كما ي

اثناء اداء التمرينات وحركة التدوير ل صابع بأتجاهات مختلفة وتكرارات االداء مدة الراحة في ما 
بينهم أدت الى تحقيق أنجاز الرمي للقرص ، ألن المفاصل في االصابع بمثابة محور صغير التي 

تفعيلها من خالل المفاصل وبواسطة عضالت تتحكم بها من خالل منظومة معقدة من األوتار يتم 
وبسبب هذا التعقيد ولحجمها الصغير فأن أي ضرر يعيقها من الممكن أن يؤدي الى شيء من 
تعب األصابع نتيجة التصلب وفقدان القدرة على الحركة لفعالية رمي القرص ، وهذا ينعكس على 
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ء الحركة وعدم تحقيق أهداف التدريب لهذه القدرة للمرونة مفاصل االصابع )عندما محدودية ادا
يكون الهدف هو تحقيق األداء فأن تركيز التدريب على أنواع المفاصل التي ترتبط بطبيعة الرياضة 

 ( 9:321التي يمارسها الرياضي وشكل االداء  الحركي المطلوب(.)
داء الحركي اثناء أداء الرمي المواجهة لدى أفراد العينة كما يعزو الباحثان أن قوة وسرعة األ

 ساعدة الالعب على اكتساب وأتقان األداء الحركي لمسك القرص والتطويح باألداة.   
أن تعليم حمل القرص مستخدمًا أصابع الوسط والسبابة وتوزيع األصابع للكف على دائرة   

والشعور وتبسيط حركة االداء والتوجية بالرمي القرص أثناء الرمي المواجهة يزيد من االحساس 
 (.15: 229لدى الرامي.)

 الباب الخامس
 االستنتاجات والتوصيات -5
 االستنتاجات:5-1

 من خالل النتائج التي حصلت عليها الباحثان توصلت الى االستنتاجات التالية:  
نصر الخ -بهام أن التمرينات الخاصة أدت الى تحسين مرونة أصابع الكف ولكل من )األ -1
 البنصر(.-الوسطاء والخنصر  –الوسطاء والبنصر –السبابة والسبابة  –االبهام –
أن التمرينات الخاصة لتحسين مستوى مرونة الكف لمسك االداة ذات تأثير ايجابي على  -2

 االنجاز أثناء مرحلة رمي القرص المواجهة لدى أفراد العينة. 
 التوصيات: 5-1

 ي الباحثان مايلي:وعلى ضوء االستنتاجات يوص
ضرورة استخدام التمرينات الخاصة واتجاهاتها الحركية المختلفة عند تحسين مرونة الكف  .1

 لمسك االداة للمبتدئين.
ضرورة استخدام التمرينات الخاصة لمرونة االصابع الكف أثناء تدريب مرحلة رمي القرص  .2

 المواجهة للمبتدئين.
االعمار بدنية وميكانيكية ومدى تأثير المرونة أجراء دراسات على عينات أخرى ولمختلف  .3

 ل صابع على حركة المسار الحركي للقرص. 
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 المصادر العربية واالجنبية:
، القاهرة  3رجاء محمود أبو عالم ؛ مناهج البحث العلمي في العلوم النفسية والتربوية : ط .1

 .2551، دار النشر للجامعات ، 
،  4عامري؛ مرشد التدريب تمارين المرونة واللياقة : طكريستوفر نوريس )ترجمة( خالد ال .2

 .2554القاهرة ، مصر ، دار الفاروق للنشر والتوزيع ، 
ميكانيكية(  –وظيفية  –فائزة عبد الجبار أحمد وليزا رستم يعقوب؛ اساسيات اللياقة )بدنية  .3

 .2511، بغداد ، مكتب النور للطباعة والنشر ،  1: ط
( : القاهرة ، دار spss( التحليل االحصائي باستخدام برنامج )خالد العامري؛ )ترجمة .4

 .2551الفاروق ، 
عطيات محمد خطاب وآخرون ؛ اساسيات التمرينات والتمرينات االيقاعية : القاهرة ،  .0

 .2551مصر ، مركز الكتاب للنشر ، 
ميكانيكية(  –وظيفية  –فائزة عبد الجبار أحمد وليزا رستم يعقوب؛ اساسيات اللياقة )بدنية  .1

 .2511، بغداد ، مكتب النور للطباعة والنشر ،  1: ط
 1عامر فاخر شغاتي ؛ علم التدريب الرياضي )نظم تدريب الناشئين للمستويات العليا(: ط .2

 .2514، عمان ، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ، 
ادات( : بغداد ، ارش–تدريب  –عامر فاخر شغاتي ومهدي كاظم علي؛ العاب القوى )تعليم  .1

 .2512مكتب النور للطباعة والنشر ، 
9.Steveovett M.B.E ; The arunners gulde : London , year book , coliling 
and grotten street , 1987. 
10.Chu Adonald ; Jumping in to ply ometricis , press , USA , 1992. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 

 8102نيسان     5 - 4ديالى   -العراق   

 

165 
 

 (1ملحق)
 مدة اسبوع واحد فقطنموذج للوحدة تدريبية ول

  
 
 
 
 
 

اليوم والوحدة 
 التدريبية

الصعوبة  نوع التمرينات
 لألداء

 الراحة التكرار

 
 السبت

 الوحدة األولى

  ثا( .15تحريك االصابع الى اتجاهات مختلفة زمن)  -1
 
 قصوي

 ث25 3
فتح معظم االصابع الى الداخل والخارج بدون مساعدة اخرى  -2

 ثا(. 15زمن)
 ث25 3

 ث20 3 ثا(.10م تغير اصابع الكف باتجاه بعيد المدى زمن )تشابك الكف ث -3
الكف على القرص ثم فتح االصابع بأتجاه التقريب والتبعيد أبعد مسافة  -4

 ثا(.  15زمن)
 ث25 3

مسك القرص مع تدوير اصابع الكف حول القرص ثم الدفع به من  -0
كون يوضع االنثناء بالركبتين على االرض الى أبعد مسافة والتدوير 

 ثا(.10باألصابع بهدف االحساس وفتح االصابع ابعد  مدى زمن)

 ث20 3

 
 االحد

 الوحدة الثانية 

وضع الكف على االرض ثم رفع االصابع الى االعلى وتثبيتها  -1
 ثا(.10ثواني ثم الخفض وهكذا جميع االصابع زمن )

 
 
 قصوي

 ث20 3

كذا لجميع هنفس الوضع فتح االصابع الى الجانب وتثبيتها ثواني و  -2
 ثا(. 10االصابع زمن )

 ث20 3

 ث20 3 ثا(.10مسك الكرة مطاطية الضغط واالسترخاء بها زمن ) -3
نفس الوضع ثم فتح االصابع بمساعدة الكف الثانية مع التثبيت للثواني -4

 ثا(.25بدأ من االبهام واالنتهاء بالبنصر زمن )
 ث35 3

اط الى الجانب مع التثبيت وقوف رفع الكف مواجهة والسحب بالمط-0
 ثا(.25للثواني ثم الى الخارج زمن )

 ث35 3

 الثالثاء
 الوحدة الثالثة

نفس  نفس الوحدة االولى
 الصعوبة

نفس 
 التكرار

نفس 
 الراحة

 األربعاء
 الوحدة الرابعة

نفس  نفس الوحدة الثانية
 الصعوبة

نفس 
 التكرار

نفس 
 الراحة


