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 خاصة لفعالية رمي الرمح واثرها باإلنجاز لدى المعاقين الصم والبكمبعض القدرات ال
 أ. م. د رجاء عبد الكريم حميد   ا. د فخري الدين قاسم    م.د ليث إسماعيل إبراهيم

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة ديالى
 مالكلمات المفتاحية: رمي الرمح ،القدرات الخاصة، المعاقين، الصم والبك

 ملخص البحث
وتعد فعالية رمي الرمح من الفعاليات الصعبة التي تعتمد على مقدرة الالعب البدنية والصفات      

الجسمية وتأثيرها بالعديد من المتغيرات الميكانيكية مثل ) السرعة والقوة وغيرها ( كما تمتاز هذه 
ة متزامنة ومتكاملة خالل مرحلالفعالية في ادائها السريع وان مجموع الحركات التي تؤدى فيها 

االقتراب ) الخطوات االخيرة ( وخاصته في الخطوات االخيرة ) مرحلة الرمي النهائية ( وان جميع 
هذه المراحل تحتاج من المدرب ان يمتاز بدقة ومالحظة في اكتشاف االخطاء وبما ان العين 

 من ناحية ميكانيكية.  المجردة التستطيع اكتشاف االخطاء لذا نلجأ الى تصوير الحركة
 اهم االستنتاجات

 ان التمارين الخاصة تؤثر في تعليم فعالية رمي الرمح واالنجاز لدى المعاقين الصم والبكم. .1
متر سرعة ،  35ان التمارين الخاصة تؤثر في تطوير اهم المتغيرات ) القفز من الثبات ، .2

 تمارين البطن ، تمارين الظهر وانجاز رمي الرمح ( . 
 ر فروق معنوية بين المتغيرات مما أدى الى تطور في عينة البحث . ظهو  .3

Some special abilities for the effectiveness of javelin throwing and its impact on the  

deaf and dumb disabled 
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Research Summary 

The effectiveness of throwing javelin is a difficult activity that depends on the player's 

physical ability and physical attributes and their impact on many mechanical variables 

such as speed, strength, etc. This performance is characterized by its rapid performance 

and the total movements in which it is synchronized and integrated during the approach 

stage (the last steps) The last steps (the final firing stage) and that all these stages of 

the coach needs to be accurate and observed in the discovery of errors and since the 

naked eye can not detect errors, so we resort to the mechanical imaging of the 

movement. 

The most important conclusions 

1. Special exercises affect the teaching of the effectiveness of javelin and achievement 

of deaf and dumb disabled. 

2. Special exercises affect the development of the most important variables (jumping 

from stability, 30 meters speed, abdominal exercises, back exercises and the 

completion of javelin). 

3. The appearance of significant differences between the variables, which led to the 

development in the sample of the research. 
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 المقدمة وأهمية البحث
خالل كسةةةةةةر  يا" مننتيجة التطور العلمي والتقني اشةةةةةتد التنافس بين الرياضةةةةةةيين ويظهر ذلك حال

االرقام القياسةةةةةةةةية او تحسةةةةةةةةين مسةةةةةةةةتوى االداء كال" حسةةةةةةةةب فعاليته مما ادى الى تحقيق افضةةةةةةةةل 
االنجازات باالعتماد على اشةةةراك جميع العلوم االنسةةةانية والتقنية في خدمة الحركة الرياضةةةية ،وقد 

ا علم رى ومنهةةشةةةةةةةةةةةةةهةةد التعلم الحركي تطورات علميةةة من خالل ارتبةةاطةةه الوثيق ببقيةةة العلوم االخ
البايوميكانيك الذي يبحث في دراسةةته الحركة من ناحية القوانين الميكانيكية المؤثرة في كافة اجزاء 
الحركة وتحليلها لعرضةةةةةةةةةةها على المدرب او الالعب عن طريق تحديد نقاط الضةةةةةةةةةةةعف والقوة مما 

لحركي واتقانه ا يسةةةهل عملية توجيه التكنيك الخاص بالحركة نحو النموذج الصةةةحيح وتنفيذ الفعل
باالضةةةةافة الى دراسةةةةة وضةةةةيفة تركيب النظام البيولوجي للرياضةةةةي .. وتعد فعالية رمي الرمح من 
الفعاليات الصةةةعبة التي تعتمد على مقدرة الالعب البدنية والصةةةفات الجسةةةمية وتأثيرها بالعديد من 

لسةةريع وان فعالية في ادائها االمتغيرات الميكانيكية مثل ) السةةرعة والقوة وغيرها ( كما تمتاز هذه ال
مجموع الحركةةات التي تؤدى فيهةةا متزامنةةة ومتكةةاملةةة خالل مرحلةةة االقتراب ) الخطوات االخيرة ( 
وخةةاصةةةةةةةةةةةةةتةةه في الخطوات االخيرة ) مرحلةةة الرمي النهةةائيةةة ( وان جميع هةةذه المراحةةل تحتةةاج من 

 المجردة التستطيع اكتشافالمدرب ان يمتاز بدقة ومالحظة في اكتشةاف االخطاء وبما ان العين 
 االخطاء لذا نلجأ الى تصوير الحركة من ناحية ميكانيكية. 

يعد التحليل الحركي احد المرتكزات االسةةةةةةاسةةةةةةية لتقويم مسةةةةةةتوى االداء والكشةةةةةةف المبكر عن اهم  
االخطاء المصةةاحبة لها اذ انها الطريقة المثلى في دراسةةة الحركة وتحليلها ودراسةةة كافة المتغيرات 

مؤثرة في الحركة بكافة اجزائها لعرضةةها للمدرب الرياضةةي مما يسةةةهل عملية تقويم االداء بتحديد ال
(، تعتمد فعالية رمي 4ةةةةةةةةةةة3، 1991،  حسين ،محمود   نقاط الضعف والقوة في الحالة المطولة.)

ابلية قالرمح في ادائها واالنجاز على تطبيق النواحي الفنية بشةةةةةةةةةةةكل متكامل من الناحية البدنية وال
الحركية والصةةةةفات الجسةةةةمية باالضةةةةافة الى النواحي الميكانيكية وخالل الركضةةةةة التقربية ومرحلة 
الرمي النهائية ، فالمشةةكلة  ان سةةرعة الحركة وتعدد متغيراتها وصةةعوبة التوافق وبناءا" على التقدم 

ون جد الباحثالحاصةةةةةةل في وسةةةةةةائل المالحظة العلمية التقنية واالعتماد على الحكم الموضةةةةةةوعي و 
ضةةةةةةةةةةةةةرورة تشةةةةةةةةةةةةةخيص ) تقويم ( االداء الفني في عمليةةة تعليم فعةةاليةة رمي الرمح بةةاالعتمةاد على 
التمارين الخاصةةةةةةةةة التي تحقق افضةةةةةةةةل مسةةةةةةةةتوى لالداء ومن ثم تحقيق انجاز جيد والذي يعد من 

الداء ااالهداف الرئيسةةةةةةةةةةية للعملية التعليمية والذي يؤهلنا الى التعلم المؤثر ويسةةةةةةةةةةاعد على تثبيت 
السةةةةةليم مبكرا" لفعالية رمي الرمح للمعاقين ، وتكن اهمية البحث بمعرفة  بعض القدرات الخاصةةةةةةة 

 .في تعليم فعالية رمي الرمح وتأثيرها على االنجاز لدى المعاقين الصم والبكم
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 منهج البحث واجراءاته الميدانية-3
 منهج البحث 1ـــ3

 لمجموعة الواحدة لمالئمته طبيعة المشكلة المراد حلها استخدم الباحثون المنهج الوصفي باسلوب ا
 مجتمع وعينة البحث .ـــ3

تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من رياضين المعاقين الصم والبكم في الباولمبية في 
 ( من مجتمع االصل .%155نسبة ) والذين يمثلونرياضيين 1محافظة ديالى  . وكان عددهم 

 المعلومات واالجهزة واالدوات المستخدمة  وسائل جمع 3ـــ3
 وسائل جمع المعلومات 1ـــ3ـــ3

  المصادر العربية واالجنبية 
  استمارة جمع البيانات 
  استمارة تفريغ البيانات 

 االجهزة واالدوات المستخدمة  .ـــ3ـــ3
 ساعة توقيت الكترونية 
 ( كغم155( زنة )1ارماح عدد ) 
  شريط قياس 

 لبحث الميدانيةاجراءات ا 4ـــ3
 التجربة االستطالعية 1ـــ4ـــ3

يوم السةةةةةةبت في تمام السةةةةةةاعة العاشةةةةةةرة  2511 1 1اجرت الباحثون  تجربة اسةةةةةةتطالعية بتاري  
صةةةباحا"في ملعب نادي ديالى الرياضةةةي في محافظة ديالى على ثالثة رياضةةةين وكان الهدف من 

 التجربة االستطالعية هو ::
 مستخدمة ألداء تجربة البحث .تحديد االجهزة واالدوات ال .1
 تعريف فريق العمل المساعد على المهام المناط بهم اثناء اداء االختبار النهائي . .2
 الوقوف على الصعوبات التي قد تواجه البحث . .3

 اختبارات البحث .ـــ4ـــ3
 تم اجراء اختبارات البحث بالشكل االتي : 

 (19ةة11،  1919القفز من الثبات ) نوري ، االختبار االول :
 : قياس قوة عضالت الرجلين   الغرض من االختبار

الوقوف فتحا"ةةةة ثني الجذع اماما" قليال" ةةة الذراعان للجانب . حيث يقفز المختبر باقصى قوة لديه   
 للحصول على اكبر مسافة ممكنة
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 متر سرعة   35االختبار الثاني :  ركض
 ية   : قياس القوة االنفجار الغرض من االختبار

. حيث يقف المختبر على خط البداية ) البداية الطويلة من الجلوس ( وينطلق باقصى 
 (290،  1910حسين ،  ) متر 35سرعة لمسافة 
 تمرين البطن االختبار الثالث : 

 : قياس قوة تمارين البطن الغرض من االختبار 
مكنة لجذع وباكبر سرعة ميستلقي المختبر على ظهره والذرعان خلف الرأس ويقوم بثني ومد ا 

 لمدة دقيقة واحدة . 
 تمرين الظهر االختبار الرابع : 

 : قياس قوة تمارين الظهر  الغرض من االختبار 
يستلقي المختبر على بطنه والذراعان خلف الرأس ويقوم بثني ومد الظهر باكبر سرعة ممكنة لمدة 

 دقيقة واحدة .
 انجاز رمي الرمح االختبار الخامس : 

:قياس المسافة التي يستطيع المختبر الوصول اليها. يقوم المختبر بمسك  لغرض من االختبارا 
الرمح بالطريقة القانونية حيث تكون االصابع ملفوفة حول الرمح واالبهام ممدود الى الخلف ثم يقوم 

 خطواتباداء المراحل الفنية لرمي الرمح ) مسك وحمل الرمح ، وقفة االستعداد ، االقتراب ، ال
 التحضيرية ، مرحلة الرمي والتخلص ، االتزان ( 

  الوسائل االحصائية 5ـــ3
 تم استخدام الوسائل االتية .  SPSSاستخدم الباحثون الحقيبة االحصائية 

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتتها 1ـــ4
 يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات البحث ( 1جدول ) 

الوسط   وحدة القياس شراتالمؤ 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة)ت(  الوسيط
 الحسوبة

 القفز من الثبات
 

 مسافة
 

14610 14103   

 م سرعة 31ركض 
 

   14505 04345 ثانية 

 تمرين بطن 
 

   04061 41451 عدد 

   04.30 60 عدد  تمرين ظهر 
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 ( االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمتغيرات .1من الجدول )يظهر 
ويعزو الباحثون  سبب الحصول على هذه النتيجة الى ان طبيعة المنهج التعليمي الخاص بالمعاقين 
والمطبق من قبل المدرب وما احتواه من تمارين تدريبية تعليمية منظمة بالشكل الذي يحسن فيه 

رينات ) التحضيرية   االساسية   المساعدة ( تتناسب مع االهداف المرسومة توزيع وترتيب التم
 للوحدات التعليمية .    

 (يبين معامالت االرتباط بين متغيرات البحث 3جدول ) 

 ظهرت ثالث عالقات معنوية
بين ) تمرين البطن ( وبين ) القفز من الثبات ( حيث كانت قيمة معامل االرتباط االولى / 

 (5,933المحسوبة هي )
م سرعة ( حيث كانت قيمة معامل  35العالقة المعنوية بين ) انجاز رمي الرمح ( وبين ) الثانية / 

 (5,111االرتباط المحسوبة هي )
العالقة بين ) انجاز رمي الرمح ( وبين ) تمرين البطن ( حيث كانت قيمة معامل االرتباط ثالثة / ال

 ( علما" ان هذه القيم لمعامالت االرتباط .5,923المحسوبة هي )

 
 انجاز رمي الرمح 

 
   14603 134166 المتر

 المتغيرات
 

 المتغيرات
 انجاز رمي الرمح تمرين ظهر تمرين بطن (متر سرعة31) القفز من الثبات

 

ــ القفز من الثبات ــــ ـــــ ــــ ــــ      ـ
 

 (م سرعة31)
ــ 14401_      ــــ

 تمرين بطن
 + **14033 _1430. 

ــ ـــ ــــ ـــ ــــ  ـــ
ــ ــــ ــــ    ـــ

 تمرين ظهر
 

_14310 14316 _14.34 
ــ ــ ــــ ـــ ــــ  ـــ
ــ ــ ـــ ــــ  ـــ

 

 انجاز رمي الرمح
 

141.11 ** 
+14066 

** 
+140.3 

_ 
14406 

ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ  ـ
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 ( ان الفرق في متغير القفز من الثبات بين المجموعة كان معنويا" 1يظهر من الجدول رقم )
حث  سبب هذا التطور التمارين الخاصة التي تم تطبيقها من قبل في هذا المتغير ويعزو البا

 عينة البحث . 
  ويظهر ان الفرق في متغير السرعة بين المجموعة كان معنويا" في هذا االختبار ويعزو

الباحثون سبب هذا التطور الى التمارين الخاصة التي تم تطبيقها من قبل عينة البحث اذ ان 
 39،  1991 عطية ، واخرون،  أدت الى زيادة قوة رمي الرمح. ) كلما كانت السرعة كبيرة

) 
  ويظهر ان الفرق في متغير تمارين البطن كان معنويا" بين افراد المجموعة في هذا االختبار

ويعزو الباحثون  سبب هذا التطور الى التمارين الخاصة التي تم تطبيقها من قبل عينة البحث 
 . 

  تمارين الظهر بين المجموعة كان معنويا" في هذا االختبار ويعزو ويظهر ان الفرق في متغير
 الباحثون  سبب هذا التطور الى التمارين الخاصة التي تم تطبيقها من قبل عينة البحث . 

  أما بالنسبة لمتغير االنجاز فقد كان الفرق بين المجموعة معنويا" ويعزو الباحثون سبب ذلك
ية المصاحبة لالداء الفني لرمي الرمح باالضافة الى بعض يعود الى تطوير التمارين البدن

 العوامل االخرى التي تتعلق باالنجاز وكل ذلك يؤدي الى زيادة االنجاز لفعالية رمي الرمح . 
نالحظ مما تقدم ان المجموعة احدثت فروق ذات داللة معنوية بين نتائج االختبارات ويعزو الباحث  

مرينات الخاصة ) التحضيرية   المساعدة   االساسية ( لفعالية رمي سبب ذلك الى ان استخدام الت
الرمح ضمن المنهج التعليمي كانت مالئمة لمستوى عينة البحث وبشكل ملموس في تطوير التوافق 
الحركي للمراحل الفنية لرمي الرمح الن نتيجة تعدد التمارين الخاصة المناسبة هو تطوير االداء 

ة لتزام بالمؤهالت االساسية لتحقيق المعرفة بالقواعد الضرورية لتنفيذ فاعليالفني والذي يتطلب اال
 االداء بنجاح وتحقيق مستوى انجاز افضل . 

 الخاتمة
 اهم االستنتاجات

 في ضوء نتائج الدراسة يمكن استنتاج االتي
 بكم.لان التمارين الخاصة تؤثر في تعليم فعالية رمي الرمح واالنجاز لدى المعاقين الصم وا .4
متر سرعة ،  35ان التمارين الخاصة تؤثر في تطوير اهم المتغيرات ) القفز من الثبات ، .0

 تمارين البطن ، تمارين الظهر وانجاز رمي الرمح ( . 
 ظهور فروق معنوية بين المتغيرات مما أدى الى تطور في عينة البحث .  .1
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 اهم التوصيات
 يوصي الباحثون بمايلي : 

 ام التمارين الخاصة التي تعد مؤشرا" لتطوير االنجاز .التأكيد على استخد 
  التأكيد على استخدام التمارين الخاصة بشكل خاص لضمان تطوير المتغيرات وتكاملها لمختلف

 نواحي االداء الفني .
  ضرورة استخدام التحليل لغرض قياس المتغيرات لضمان انسيابية العمل وسرعته ودقة نتائجه

 العتماد عليها مستقبال" في انجاز عمل البحوث المشابهه . مما يعزز امكانية ا
  . التأكيد على المناهج التدريبية المعدة اعدادا" علميا" من قبل المدرب 
 

 المصادر العربية 
  : دار  1.ط  الحركي طرق البحث في التحليلحســـين ،قاســـم حســـن : ايمان شـــاكر محمود  

 . 4ةةة3ص 1991الردن   الفكر للطباعة والنشر والتوزيع   عمان   ا
  / تأثير التمارين الخاصةةةةةةةة في تعلم بعض المهارات الرياضةةةةةةةية للعبة المبارزة : نوري، صـــــباح

،  1919. رسةةةةةةةةةالة ماجسةةةةةةةةةةتير ، جامعة بغداد ، كلية التربية الرياضةةةةةةةةةةية ، بسةةةةةةةةةالح الشةةةةةةةةةةيش
 . 19ةة11ص

  / جامعة  ةاضةةةةةيتدريب اللياقة البدنية والتكنيك الرياضةةةةةي لاللعاب الريحســــين ،قاســــم حســــن،
 .290، ص 1910 الموصل ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ،

  : ) الموصةةةةةةةةةةل ، دار الكتب للطباعة  الميكانيك الحيوية التطبيقيةعطية ،صــــــــائب ) واخرون،
 . 39، ص 1991والنشر ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


