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 البحث ومشكلة ممدمة

 السرٌعة التكنولوجٌة والطفرة بالتطور ٌتمٌز عصر فٌه نعٌش الذي العصر ٌعتبر               

 تكاراتباألب ٌنشؽل واصبح الماضً طفل عن اهتمامته تختلؾ الٌوم طفل واصبح, 

 على واألعتماد التكنولوجٌا استخدامات على تعتمد التً وااللعاب,  الحدٌثة التكنولوجٌة

 تتطلب والتً,  والنشاط بالحركة تتمٌز التً االلعاب منها اكثر,  الحركة تتطلب ال التً االلعاب

 .الجسم من كثٌرة اجزاء تحرٌن

 أهداؾ لها منظمه عملٌه رٌبالتد أنPeter Thomson (2002 ) تومسون بٌتر وٌذكر   

 المدى طوٌلة عملٌه وهى. المختار النشاط فً البدنٌة الالعب لٌالة مستوى تحسٌن على تعمل

 بالالعب الخاصة المتطلبات فً االختالفات مراعاة مع تدرٌجٌا الالعب تمدم إلى تؤدى

 بتطور الخاصة باتالمتطل لتنمٌه الالزمة التمرٌنات باستخدام التدرٌب برامج وتهتم. ولدراته

 (13132.   )الطوٌل المدى على الالعب

 الموى العاب أن( 2012" ) البوصافً ماجد,  الطولً منصور, علً هالة" من كال وٌشٌر  

 متنوعة مسابمات من تحتوٌة بما لالطفال بجاذبٌتها تتمٌز التً البرامج من تعتبر لالطفال

 واتاحة توفٌر على تعمل انها حٌث لالطفال التنموٌة االحتٌاجات تلبٌة على تعمل ومشولة

 البرامج من وهو واالستمتاع التلمائٌة من جو فً لالطفال ومتنوعة جدٌدة حركٌة خبرات

 حك فهً تمٌٌز اي بدون الموى العاب ممارسة فً المشاركة حك للطفل تعطً التً الرٌاضٌة

 (33312. ) االطفال لجمٌع

 الموى اللعاب الدولً االتحاد مشروع ان( م2002" ) الجبالً ،تامر رمضان وائل" وٌشٌر

 التدرٌجً التعلم فرصة ٌتٌح مما لالطفال متدرج وبشكل مثٌر جماعً تنافس ٌتٌح لالطفال

 بدور الماٌام على االطفال وتشجٌع المرحلة هذة تناسب التً التنافسٌة الضؽوط ومواجهة

 اهم ومن.  واالدراكٌة االنفعالٌة هملدرات لتنمٌة الفرصة ٌتٌح مما والمسؤولٌن المنظمٌن

 (1425320. ) التطبٌك وفاعلٌة والبساطة التمدم هو المشروع هذا خصائص

 الدولً االتحاد مسابمات ان( م2006") Charls Gozzlli واخرون جوزولً شارلز" وٌذكر

 المسابمات ان كما الموى العاب ممارسة فً االثارؾ بجلب تتمٌز لالطفال الموى االلعاب

 الوثب ، التحمل جري العدو،) االساسٌة االنشطة اكتشاؾ من االطفال تمكن والمبتكرة الجدٌدة

 رٌاضٌة منطمى ،اي الرٌاضٌة االلعاب صالة االستاد،الملعب،) مكان اي فً(  والدفع الرمً ،

 الموى أللعاب الرمً مهارات تطوٌر على الموة تدرٌب بأستخدام برنامج تأثٌر

 للالطفا

 الضهراوي دمحم دمحم صهٌب/ د.م 

 بنٌن الرٌاضٌة التربٌة کلٌة     
 الزلازٌك جامعة    
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 على التدرٌب بفرصة االطفال تزود سوؾ العاب شكل على الموى العاب مسابمات وان(  متاحه

 (10310.)الذات وتحمٌك التعلٌمٌة,  الصحٌة الناحٌة من الطرق بأفضل الموى العاب

 من كبٌر عدد تتضمن التى الرلمٌة الرٌاضات من الموى ألعاب رٌاضة ان الباحث ٌرى لذا

 الجرى أنشطه فى تتمثل التى البشرٌه الحركٌة الوظائؾ  بأساسٌات ترتبط والتى السبالات

 لبناء أساسٌه ركٌزة األطفال عند الموى ألعاب ممارسه من ٌجعل مما والرمى والوثب

 . لهم التوافمٌه الحركٌة المدرات وتأسٌس

 3 البحث مشكلة

 وممابلة  والمتابعة واإلطالع خبرته خالل من الباحث الحظه فٌما البحث مشكلة وتتمثل         

 عدم تبٌن للصؽار التدرٌب برامج على واالطالع والمدربٌن الخبرة ذو الموى العاب اساتذة

 علً ، مهمشة تكون ولد  خاص بشكل والموة عام بشكل البدنٌة اللٌالة لعناصر برامج وضع

 من لألطفال الموى بألعاب خاصة عالمٌة سٌاسة الموى أللعاب الدولى اإلتحاد إبتكار من الرؼم

 مدارسال فى تمارس الفردٌة المسابمات أكثر الموى ألعاب جعل وهدفها ، سنة( 12–11)سن

 ٌعتبر الذي الموة لتدرٌب المصوي األهمٌة مدي للباحث اتضح لد لذا ، العالم مستوى على

 وٌعتبر ، لألطفال الموي ألعاب برٌاضة الخاصة الرمً مهارات كل علٌه تبنً الذي األساس

 التخصص أجل من والعٌة بصورة الموي ألعاب فً الرمً رٌاضة لنشر جادة محاولة البحث

 محاولة وأٌضا لمٌوله والمحببة الطفل إلمكانٌات المناسب للرمً المهاري لنشاطا فى المبكر

 طرٌك عن الطفل لدرات وتنمٌة ، الموي ألعاب فً الرمً رٌاضة فى لومً لبطل نواة تكوٌن

 ، واألمان المتعة من كل وٌحمل علمٌة أسس علً مبنً لألطفال الموة لتدرٌب ممترح برنامج

 منذ المناسب التخصصً الرٌاضً النشاط لنوع توجٌهه وحسن الطفل بمستوي لإلرتماء

 العضلٌة الموة اهمٌة لبٌان البحث بهذا ٌموم ان الباحث رأى لذا الموى العاب فً الصؽر

 تدرٌبً برنامج تأثٌر بعنوان الدراسة فً وخوضة البحث لٌد السنٌة المرحلة هذة فً لالطفال

 للمدربٌٌن ٌتثنى حتى لألطفال الموى لعابأل الرمً تطوٌر على الموة تدرٌب بأستخدام

   لالطفال التدرٌبٌه البرامج وضع عند البرنامج بهذا االسترشاد

 3 البحث هدؾ

 الرمً مهارات تطوٌر علً تأثٌره ومعرفه الموة تدرٌب بإستخدام تدرٌبً برنامج وضع     

 .سنة(  13 - 12) السنٌه للمرحلة لألطفال الموي اللعاب

 3 البحث فروض

 3  ٌلى ما الباحث ٌفترض أهدافه لتحمٌك وسعٌا البحث اجراءات فى العمل لتوجٌه  

 للمجموعتٌن والبعدي المبلً المٌاسٌن متوسطات بٌن إحصائٌا   دالة فروق توجد  -1

( 13-12) سن الرمً لمسابمات البحث لٌد متؽٌرات فً  والضابطة التجرٌبٌة

 .البعدى المٌاس ولصالح سنة

 التجرٌبٌة للمجموعة البعدٌٌن المٌاسٌن متوسطات بٌن إحصائٌا   دالة وقفر توجد -2

 لصالح سنة( 13-12)من الرمً لمسابمات البحث لٌد متؽٌرات فً والضابطة

 . التجرٌبٌة المجموعة
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-12) من الرمً لمسابمات البحث لٌد متؽٌرات فً التحسن لنسبة افضلٌة توجد -3

 .الضابطة بالمجموعة رنةبالمما التجرٌبٌة للمجموعة سنة( 13

 

 3 البحث مصطلحات

  : kids athleticsلألطفال الموه تدرٌب

 وهو التدرٌب مماومة بإسم -3 لألطفال الموة تدرٌب األطفال لطب األمٌركٌة األكادٌمٌة وتعرؾ

 كوسٌلة البعض وٌستخدمه ، لألطفال البدنٌة اللٌالة وبرامج الرٌاضة فً مشترن عنصر

 األوزان إستخدام الموة تدرٌب برامج تشمل أن وٌمكن المظهر ولتحسٌن تالعضال حجم لتعزٌز

 ( 3635  22) . بالطفل الخاص الجسم وزن أو ، مرنة أنابٌب ، األثمال وأدوات ، الخفٌفة

 

 3 المرجعٌة الدراسات 

 

 التدرٌبات بعض استخدام فاعلٌة بعنوان (21( )2012)محمود اسماعٌل ٌاسر دراسة  .1

 وكانت ، الرمً ناشئ لدي الرلمً والمستوي المدرة معدالت علً لخاصةا النوعٌة

 المدرة معدالت علً الممترحة الخاصة التدرٌبات استخدام تأثٌر علً التعرؾ هدفها

 ، التجرٌبً المنهج استخدام و الرلمً، اإلنجاز ومستوي الرمً لناشئ العضلٌة
 اإلنجاز للمستوي ملحوظ تطور النتائج أهم وكانت ، طفال 12 على العٌنة واشتملت

 البحث، عٌنة لدي(  مطرلة – جلة – لرص – رمح)  األربعة الرمً لمسابمات  الرلمً

 . الخطؾ متؽٌرات فً الالعبٌن ببالً ممارنة الرمح رمً لالعبً ملحوظ تفوق

 ، لألطفال الموة تدرٌب بعنوان( 24( )م2014) Steven J Duhig  دوهج دراسة .2

 إجراءات فهم و تفاصٌل والمدربٌن الرٌاضٌٌن تنبٌه التعرؾ أهدافها أهم من وكانت

 الذٌن األطفال العٌنة واشتملت ، التجرٌبً المنهج استخدام وتم ،  لألطفال الموة تدرٌب

 تحسن التجرٌبٌة أطفال أظهرت النتائج أهم وكانت  ، عام 312  6 بٌن أعمارهم تتراوح

 أسابٌع 6 بعد ٪13.00 الضابطة أطفال مع نةممار الموة متؽٌرات فً ٪64.30 بنسبة

. 

 3 البحث اجراءات

 3  المستخدم المنهج 

 تجرٌبٌة لمجموعتٌن والبعدى المبلى المٌاس بتصمٌم التجرٌبى المنهج الباحث استخدم         

 . الحالً البحث لطبٌعة لمناسبتة وذلن  ضابطة وأخري
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 3 البحث مجتمع 

 الصؾ تالمٌذ الشرلٌة، بمحافظة األعدادٌة ابوعربً مٌت بمدرسة ثالبح مجتمع ٌمثل         

 . تلمٌذ 135 وعددهم للبنٌن فصول اربعة بوالع اإلعدادي األول

 3 البحث عٌنه 

  وبلػ ومهاري بدنً مستوى افضل وهم العمدٌة بالطرٌمة البحث عٌنة اختٌار تم         

 للعٌنة تلمٌذا 25و اإلستطالعٌة للعٌنة مٌذاتل 12الً العٌنة تمسٌم وتم ، تلمٌذ 62 وعددهم

 (  1)   جدول ذلن وٌوضح البحث معمجت نفس من الضابطة للعٌنة تلمٌذا 25و التجرٌبٌة

 (1) جدول

 البحث عٌنة تصنٌؾ

 البحث مجتمع
 البحث عٌنة

 االساسٌة

 العٌنة

 االستطالعٌة
 الضابطة العٌنة التجرٌبة العٌنة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة لعددا النسبة العدد النسبة العدد

135 100% 62 45.2% 12 6.6% 25 16.5% 25 16.5% 

 

 (2) جدول

 ( السن – الوزن – الطول)  متؽٌرات فى الكلٌة البحث لعٌنة األحصائً التوصٌؾ

 البحث لٌد

 62=ن                                                                                            

 المتؽٌرات م
 وحدة

 المٌاس

 المتوسط

 الحسابً

 اإلنحراؾ

 ±المعٌاري
 اإللتواء الوسٌط

 0.60 150.00 1.13 150.23 سم الطول 1

 1.36- 45.00 2.20 44.000 كجم الوزن 2

 0.05- 12.50 0.25 12.50 سنة السن 3

         بٌن ما تنحصر والسن والوزن الطول متؽٌرات فً االلتواء معامالت أن( 2) الجدول من ٌتضح

 تحت ولعوا لد العٌنة أفراد جمٌع أن على ٌدل وهذا ، 3± مابٌن تمع وأنها( 30.60  1.36-) 

 المتؽٌرات هذه فى البحث عٌنة ادأفر تجانس إلً ٌشٌر مما االعتدالً المنحنً
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 (3) جدول

 لألطفال الموي أللعاب الرمً مسابمات فً البحث لعٌنة اإلحصائً التوصٌؾ

 62=ن

 المتؽٌرات م
 وحدة

 المٌاس

 المتوسط

 الحسابً

 اإلنحراؾ

 ±اريالمعٌ
 اإللتواء الوسٌط

 0.44 11.50 4.26 12.12 متر للمراهمٌن الرمح رمً 1

 0.65 3.10 0.14 3.14 متر الجثو وضع من الرمً 2

 1.25- 2.00 0.66 1.63 درجة الدوران من الرمً 3

 0.66- 4.65 0.02 4.63 متر الرأس فوق من للخلؾ الكرة رمً 4

 تنحصر لألطفال الموي أللعاب الرمً مسابمات فً اءااللتو معامالت أن( 3) الجدول من ٌتضح

 لد العٌنة أفراد جمٌع أن على ٌدل وهذا ، 3± مابٌن تمع وأنها( 30.65  1.25-)         بٌن ما

 . المسابمات هذه فى البحث عٌنة أفراد تجانس إلً ٌشٌر مما االعتدالً المنحنً تحت ولعوا

 

 (4) جدول

 ( السن – الوزن – الطول)  فى والتجرٌبٌة ضابطةال البحث مجموعتً بٌن التكافؤ

 25=  2ن=  1ن

 المتؽٌرات م
 وحدة

 المٌاس

 التجرٌبٌة المجموعة الضابطة المجموعة
  لٌمة

 "  ت" 

 مستوي

 المتوسط الداللة

 الحسابً

 اإلنحراؾ

 ±المعٌاري

 المتوسط

 الحسابً

 اإلنحراؾ

 ±المعٌاري

 0.45 0.66 1.16 150.36 1.05 150.12 سم الطول 1

 0.42 0.62 2.24 43.66 2.26 44.20 كجم الوزن 2

 0.54 0.62 0.24 12.46 0.26 12.53 سنة السن 3

  Sig  <0.05(. p.value)  عند إحصائٌا دال* 

 والضابطة التجرٌبٌة المجموعتٌن بٌن إحصائٌة دالة فروق وجود عدم( 4) رلم جدول من ٌتضح

 هذه فى البحث مجموعتٌن تكافؤ على ٌدل مما(  السن – لوزنا – الطول)  فى المبلً المٌاس فى

 . المتؽٌرات
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 (5) جدول

 لألطفال الموي أللعاب الرمً مسابمات فً والتجرٌبٌة الضابطة البحث مجموعتً بٌن التكافؤ

 25=  2ن=  1ن 

 المتؽٌرات م
 وحدة

 المٌاس

  لٌمة الضابطة المجموعة التجرٌبٌة المجموعة

 ت" 

 " 

 مستوي

 المتوسط لةالدال

 الحسابً

 اإلنحراؾ

 ±المعٌاري

 المتوسط

 الحسابً

 اإلنحراؾ

 ±المعٌاري

 0.61 0.52 4.52 12.34 3.62 11.62 متر للمراهمٌن الرمح رمً 1

 0.61 0.36 0.15 3.14 0.14 3.12 متر الجثو وضع من الرمً 2

 0.45 0.52 0.61 1.62 0.63 1.64 درجة الدوران من الرمً 3

4 
 فوق من للخلؾ الكرة رمً

 الرأس
 0.46 0.64 0.06 4.61 0.02 4.63 متر

  Sig  <0.05(. p.value)  عند إحصائٌا دال* 

 والضابطة التجرٌبٌة المجموعتٌن بٌن إحصائٌة دالة فروق وجود عدم( 5) رلم جدول من ٌتضح

 مجموعتٌن ؤتكاف على ٌدل مما لألطفال الموي أللعاب الرمً مسابمات فً المبلً المٌاس فى

 . المتؽٌرات هذه فى البحث

 

 3 البحث متؽٌرات لمٌاس المستخدمة واالدوات االجهزة 

 لمٌاس إٌماؾ ساعه -.     Restameter بالسنتٌمتر الطول لمٌاس جهازالرٌستامٌتر -

 . الزمن

  صافرة –.                   كجم أللرب الوزن لمٌاس معاٌر طبى مٌزان -

 العالمات لرسم جٌر –                                     وطباشٌر كنزات و أعالم -

 سوٌدٌة مماعد -(      بالمتر) المسافات لمٌاس لٌاس وشرٌط لانونٌة وثب حفرة -

 بالمهارات الخاصة بمشتمالتها والتدرٌب بالتعلٌم والخاصة لالطفال الموى العاب حمٌبة -

 0 البحث لٌد

 3 االستطالعٌة الدراسة- 

 حتى م2021/ 2/  14  الموافك األحد ٌوم اإلستطالعٌة التجربة بإجراء الباحث لام            

  م15/2/2021 الموافك االثنٌن ٌوم
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 (6) جدول

 لألطفال الموي أللعاب الرمً مسابمات فً الصدق معامل

 12=2ن=1ن

 المتؽٌرات م

 وحدة

 المٌاس
 ممٌزة الؽٌر المجموعة الممٌزة المجموعة

  لٌمة

 "  ت" 

 مستوي

 المتوسط الداللة

 الحسابً

 اإلنحراؾ

 ±المعٌاري

 المتوسط

 الحسابً

 اإلنحراؾ

 ±المعٌاري

 0.001 6.46 4.62 12.50 1.46 16.65 متر للمراهمٌن الرمح رمً 1

 0.001 22.56 0.11 3.13 0.22 4.66 متر الجثو وضع من الرمً 2

 0.001 2.22 0.62 1.21 0.35 2.24 درجة الدوران من الرمً 3

 0.001 24.54 0.10 4.66 0.16 6.31 متر الرأس فوق من للخلؾ الكرة رمً 4

  Sig  <0.05(. p.value)  عند إحصائٌا دال* 

 والؽٌر الممٌزة المجموعة بٌن إحصائٌة داللة ذات فروق وجود( 6) رلم الجدول من ٌتضح

)  مابٌن تراوحت المحسوبة ت لٌم أن حٌث لألطفال الموي أللعاب الرمً مسابمات فً ممٌزة

 مستوي من ألل وجمٌعها 0.001تساوي الداللة مستوي لٌم وكانت ،( 324.54  6.46

 صدق إلً ٌشٌر مما المجموعتٌن بٌن إحصائٌا دالة فروق وجود  علً ٌدل وهذا 0.05 المعنوٌة

 .المسابمات هذه

 (6) جدول

 لألطفال الموي أللعاب الرمً ابماتمس فً والثانً األول التطبٌمٌن بٌن الثبات معامل

 12=ن

 المتؽٌرات م

 وحدة

 المٌاس

 

  لٌمة الثانً التطبٌك األول التطبٌك

"  ر" 

 وداللتها

 المتوسط

 الحسابً

 اإلنحراؾ

 ±المعٌاري

 المتوسط

 الحسابً

 اإلنحراؾ

 ±المعٌاري

 *0.266 4.60 12.46 4.62 12.50 متر للمراهمٌن الرمح رمً 1

 *0.256 0.11 3.14 0.12 3.13 متر الجثو وضع من الرمً 2

 *0.241 0.65 2.00 0.62 1.21 درجة الدوران من الرمً 3

 *0.262 0. 02 4.62 0.10 4.66 متر الرأس فوق من للخلؾ الكرة رمً 4

 0.566=  0.05 معنوٌة مستوي عند الجدولٌة"  ر"  لٌمة* 
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 فً  الثانً والتطبٌك األول التطبٌك بٌن إحصائٌة داللة ذو لوي ارتباط وجود( 6) جدول ٌبٌن

3 0.241) مابٌن تتراوح المحسوبة ر لٌمة كانت حٌث لألطفال الموي أللعاب الرمً مسابمات

 . 0.05 معنوٌة مستوي عند 0.566 ولٌمتها الجدولٌة ر لٌمة من أكبر وجمٌعها( 0.266

 

 3 البحث تجربة تنفٌذ

 3 المبلٌة المٌاسات 

 بمدرسه وذلن م16/2/2021 الموافك  االربعاء ٌــوم البحث عٌنة على مبلٌةال المٌاسات أجرٌت

 . الشرلٌة بمحافظة االعدادٌه ابوعربً مٌت

 

 3األساسٌة التجربة 

 من بدءا   وذلن الباحث بإشراؾ البحث عٌنة على الممترح لألطفال الموة تدرٌب برنامج تطبٌك تم

 مٌت مدرسة فً م14/4/2021 الموافك ربعاءاال ٌوم إلى م21/2/2021 الموافك األحد ٌوم

( 2) بوالع اسابٌع(6) مدة البرنامج تنفٌذ استؽرق ولد الدراسٌة الحصص انتهاء بعد ابوعربً

 . االسبوع فً تدرٌبٌة وحدة

 

 3 البعدٌة المٌاسات 

 بمدرسة وذلن م16/4/2021 الموافك األحد ٌــوم البحث عٌنة على البعدٌة المٌاسات أجرٌت

 تفرٌؽها وتم المبلً المٌاس شروط بنفس اإلختبارات نفس تطبٌك وتم االعدادٌة، بوعربًا مٌت

 . احصائٌا لمعالجتها تمهٌدا لذلن معدة إستمارات فً

 

 3 البحث فى المستخدمة اإلحصائٌة المعامالت- 

 االلتواء معامل الوسٌط المعٌاري االنحراؾ الحسابً المتوسط

 المئوٌة النسب T-test اختبار االرتباط معامل

 للتحسن

 

  وتفسٌرها النتائج ومنالشة عرض

 3  االول الفرض النتائج عرض 
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 (6) جدول

                          التجرٌبٌة للمجموعة لألطفال الموي أللعاب الرمً مسابمات فً والبعدى المبلى المٌاس بٌن الفروق داللة

 25=  ن

 المتؽٌرات م

 وحدة

المٌا

 س

 البعدي المٌاس المبلً ٌاسالم

  لٌمة

 "  ت" 

مستو

 ي

 الداللة

المتو

 سط

الحسا

 بً

اإلنحرا

 ؾ

المعٌار

 ى

المتو

 سط

الحسا

 بً

ااإلنحر

 ؾ

المعٌار

 ى

1 
 الرمح رمً

 للمراهمٌن
 متر

11.6

2 
3.62 

16.2

4 
0.63 6.26 

0.00

1 

2 
 وضع من الرمً

 الجثو
 2.64 0.12 3.56 0.14 3.12 متر

0.00

1 

3 
 لدورانا من الرمً

 6.35 0.52 2.66 0.63 1.64 درجة
0.00

1 

4 
 للخلؾ الكرة رمً

 الرأس فوق من
 14.53 0.20 5.26 0.02 4.63 متر

0.00

1 

  Sig  <0.05(. p.value)  عند إحصائٌا دال* 

 فً البعدى والمٌاس المبلى المٌاس بٌن إحصائٌة داللة ذات فروق وجود( 6) الجدول من ٌتضح

 حٌث ، البعدى المٌاس ولصالح التجرٌبٌة للمجموعة لألطفال الموي بأللعا الرمً مسابمات

 مستوي لٌم جمٌع وكانت ،(  314.53 6.35)  مابٌن تراوحت المحسوبة ت لٌم تراوحت

 . 0.05 الداللة مستوي من ألل وجمٌعها 0.001 الداللة

 

 (1) شكل

0
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4
6
8

10
12
14
16
18

رمً الكرة للخلؾ من  الرمً من الدوران الرمً من وضع الجثو رمً الرمح للمراهمٌن
 فوق الرأس

11.72 لبلً 3.12 1.64 4.73

17.24 بعدي 3.56 2.76 5.27
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 أللعاب الرمً مسابمات فً البعدي والمٌاس المبلً للمٌاس الحسابً المتوسط الشكل ٌوضح

 . التجرٌبٌة للمجموعة لألطفال الموي

 ( 2)  جدول

 الضابطة للمجموعة لألطفال الموي أللعاب الرمً مسابمات فً والبعدى المبلى المٌاس بٌن الفروق داللة

 25=  ن 

 المتؽٌرات م

 وحدة

المٌا

 س

 البعدي المٌاس المبلً المٌاس

  لٌمة

 "  ت" 

مستو

 ي

 الداللة
 المتوسط

 الحسابً

 اإلنحراؾ

 المعٌارى

 المتوسط

 الحسابً

ااإلنحر

 ؾ

المعٌار

 ى

1 
 الرمح رمً

 للمراهمٌن
 3.04 0.22 15.36 4.52 12.34 متر

0.00

6 

2 
 من الرمً

 الجثو وضع
 3.06 0.16 3.22 0.15 3.14 متر

0.00

5 

3 
 من الرمً

 الدوران
 2.52 0.66 2.24 0.61 1.62 درجة

0.01

6 

4 

 الكرة رمً

 من للخلؾ

 الرأس فوق

 2.12 0.16 5.06 0.06 4.61 متر
0.00

1 

  Sig  <0.05(. p.value)  عند إحصائٌا دال* 

 فً البعدى والمٌاس لمبلىا المٌاس بٌن إحصائٌة داللة ذات فروق وجود( 2) الجدول من ٌتضح

 حٌث ، البعدى المٌاس ولصالح الضابطة للمجموعة لألطفال الموي أللعاب الرمً مسابمات

 الداللة مستوي لٌم وتراوحت ،( 32.12 2.52)  مابٌن تراوحت المحسوبة ت لٌم تراوحت

 . 0.05 الداللة مستوي من ألل وجمٌعها(  30.001  0.016)  مابٌن
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 (2) شكل

 أللعاب الرمً مسابمات فً البعدي والمٌاس المبلً للمٌاس الحسابً المتوسط الشكل ٌوضح

 . الضابطه للمجموعة لألطفال الموي

 3 الثانً الفرض نتائج عرض- 

 ( 10)  جدول

 الرمً مسابمات فً البعدي المٌاس لدي والتجرٌبٌة الضابطة المجموعتٌن بٌن الفروق داللة

 لألطفال الموي أللعاب

 25= 2ن=1ن   

 المتؽٌرات م
 وحدة

 المٌاس

 التجرٌبٌة المجموعة الضابطة المجموعة
 لٌمة

 " ت"  

 مستوي

 الداللة
  المتوسط

 الحسابً

  اإلنحراؾ

 المعٌارى

 المتوسط

 الحسابً

 اإلنحراؾ

 المعٌارى

1 
 الرمح ًرم

 للمراهمٌن
 0.001 6.25 0.63 16.24 0.22 15.36 متر

2 
 وضع من الرمً

 الجثو
 5.36 0.12 3.56 0.16 3.22 متر

0.001 

 0.001 2.21 0.52 2.66 0.66 2.24 درجة الدوران من الرمً 3

4 
 للخلؾ الكرة رمً

 الرأس فوق من
 0.005 4.06 0.20 5.26 0.16 5.06 متر

  Sig  <0.05(. p.value)  عند إحصائٌا دال* 

 للمجموعتٌن البعدٌن المٌاسٌن بٌن إحصائٌة داللة ذات فروق وجود( 10) الجدول من ٌتضح

 البعدى المٌاس ولصالح لألطفال الموي أللعاب الرمً مسابمات فً والتجرٌبٌة الضابطة

0
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8

10
12
14
16

رمً الكرة للخلؾ من  الرمً من الدوران الرمً من وضع الجثو رمً الرمح للمراهمٌن
 فوق الرأس

12.34 لبلً 3.14 1.72 4.71

15.36 بعدي 3.29 2.24 5.06
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 ،(  36.25  2.21)  مابٌن تراوحت المحسوبة ت لٌم تراوحت حٌث ، التجرٌبٌة للمجموعة

 الداللة مستوي من ألل وجمٌعها(   30.005  0.001) مابٌن الداللة مستوي لٌم وتراوحت

0.05  

 الثالث الفرض نتائج عرض 

 (11) جدول

  للمجموعتٌن لألطفال الموي أللعاب الرمً مسابمات فً المئوٌة التحسن نسبة

 (  الضابطة و التجرٌبة) 

 المتؽٌرات م
 وحدة

 المٌاس

 ٌةالتجرٌب المجموعة
  نسبة

 % التحسن

  الضابطة المجموعة
  نسبة

 %التحسن
  متوسط

 المبلً

 متوسط

  البعدى 

  متوسط

 المبلً

 متوسط

  البعدى 

1 
 الرمح رمً

 للمراهمٌن
 46.02 16.24 11.62 متر

12.3

4 
15.36 24.46 

2 
 وضع من الرمً

 الجثو
 4.66 3.22 3.14 14.13 3.56 3.12 متر

 30.23 2.24 1.62 66.22 2.66 1.64 جةدر الدوران من الرمً 3

4 
 للخلؾ الكرة رمً

 الرأس فوق من
 6.33 5.06 4.61 11.40 5.26 4.63 متر

 3  ٌلى ما السابك الجدول من وٌتضح

 الضابطة للمجموعتٌن والبعدى المبلى المٌاسٌن بٌن المئوٌة التحسن نسبة فى فروق وجود

 . التجرٌبٌة المجموعة لصالح وجمٌعها لألطفال الموي أللعاب الرمً مسابمات فً والتجرٌبٌة

 

 

 (3) شكل

0
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40
50
60
70

رمً الكرة للخلؾ من  الرمً من الدوران الرمً من وضع الجثو رمً الرمح للمراهمٌن
 فوق الرأس

47.09 تجرٌبٌة 14.13 68.29 11.4

24.47 ضابطة 4.77 30.23 7.33



 

64 
 م2021 أؼسطس –( 1) العدد –( 066) مجلد

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: لكترونًاال البرٌد  ijssa.journals.ekb.eg : االلكترونً المولع

 للمجموعتٌن لألطفال الموي أللعاب الرمً مسابمات فً المئوٌة التحسن نسب الشكل ٌوضح

 ( . الضابطة و ةٌالتجرٌب)  

 -3 النتائج منالشة  

 3  بالبحث االول الفرض نتائج منالشة 

 مسابمات لنتائج والبعدى المبلً المٌاس بٌن الفروق بداللة والخاص( 6) الجدول نتائج أشارت

 إحصائٌة داللة ذات فروق وجود إلً T-Test اختبار باستخدام التجرٌبٌة المجموعة لدي الرمً

 6.35) مابٌن المحسوبة ت لٌم حتتراو حٌث البعدي المٌاس ولصالح الرمً مسابمات جمٌع فى

 .الرمً مسابمات جمٌع فى Sig.  .p.value <0.05  لٌمة وكانت ،(  314.53 

 لنتائج والبعدى المبلً المٌاس بٌن الفروق بداللة والخاص( 2) الجدول نتائج أشارت كما

 اللةد ذات فروق وجود إلً T-Test اختبار باستخدام الضابطة المجموعة لدي الرمً مسابمات

 ت لٌم تراوحت حٌث البعدي المٌاس ولصالح لألطفال الموي ألعاب مسابمات جمٌع فى إحصائٌة

 مسابمات جمٌع فى Sig. p.value <0.05  لٌمة وكانت ،( 36.66  2.25) مابٌن المحسوبة

 . الرمً

 وعةالمجم االطفال لدى البدنٌة الموة فً تفوق نالحظ السابمة المهارات فً كما( 6) الجدول فً

 الرمً مسافة فً زٌادة الى ادى والذي المبلً المٌاس فً عنه البعدي المٌاس لصالح التجرٌبٌة

  حٌث االطفال على التدرٌبً البرنامج اثر على واضحة دالله ولهذا االربعة المختبرة المهارات فً

 هذه كل ، بمةللمسا الفنً باألداء دراٌة مع بدنٌة لٌالة الى تحتاج الرمً مهارة ان الباحث ٌرى

 للمراهمٌن الرمح رمً ولعل ، الملحوظ التحسن هذا الى النهاٌة فً لتؤدي معا تتداخل العوامل

 دالله هذا وفً تمرٌبا متر 5.5 بمتوسط الرلمً المستوى زٌادة حٌث تأثرا المهارات اكثر كان

 فً الحال هو اكم والتعمٌدات الفنٌات من الكثٌر التحتاج المهاره هذه الن الواضح الفرق على

 . الرأس فوق من الخلؾ من الكرة ورمً الجثو وضع من الرمً

 الرمً مهارات فً نسبً تحسن نالحظ الضابطه المجموعة ٌخص الذي( 2) الجدول فً        

 من الرمً مهارة فً المسافة فً التؽٌر كان حٌث طفٌفة تؽٌرات كونها التعدو والتً االربعة

 فمط سم30 الفارق كان الراس فوق من الخلؾ من الكرة رمً مهارة عن سم15 الجثو وضع

 المبلً المٌاس بٌن احصائٌة دالله ذات فروق وجود من الرؼم وعلى البعدي المٌاس لصالح

 العضلٌة المدرات فً فعلً تحسن عن تعبر وال بسٌطة الفروق هذه ان اال البعدي والمٌاس

 ،وكذلن المبلً المٌاس من باللعبة المسبمة ةوالمعرف الخبرات فً زٌادة بل لالعبٌن والبدنٌة

 زٌادة هنان فكان للمراهمٌن الرمح رمً مهارة فً اما ، الدوران من الرمً مهارة فً الوضع

 الً ذلن الباحث وٌعزي المبلً المٌاس فً عنة البعدي المٌاس فً التحسن نسب فً ملحوظه

 لدى محببه المهارة كانت حٌث(  االطفال رمح) الرمح اداة وشكل االطفال لدى المهارة حب

 المراهمة سن بلوؼة حتى الوالدة منذ  المثٌرة لألشٌاء والمذؾ الرمً ٌحب الطفل وبطبٌعة الطفل

 . فٌه وضع الذي والتحدي  االداء لطبٌعة وفهمه

( م2002) الجبالً عوٌس ،وتامر رمضان دمحم وائل" من كال دراسة مع النتائج هذه تتفك كما

 من العمرٌة للمرحلة والتوافمٌة الحركٌة للمدرات والمتزنه الشاملة التنمٌة هدفها كانت التً "3
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 ،وكانت وطفلة طفل 120 البحث عٌنة وكانت التجرٌبً المنهج ،واستخدم سنه( 10-12)

 وماٌتضمنه الموى أللعاب الدولى االتحاد لمشروع التابع لألطفال الموى ألعاب مهارات أن نتائجه

 المستخدم واألجهزه األدوات تشكٌله عن فضال متنوعة وتدرٌبٌة تعلٌمٌة أسالٌب من النظام هذا

 10)من السنٌة المرحلة أطفال مستوى زٌادة إلى وملحوظ فعال بشكل تؤدى والتدرٌب التعلٌم فى

  للتنمٌة الفرصه النظام هذا ٌتٌح كما لهم والتوافمٌة الحركٌة المدرات من العدٌد فى(  سنة 11-

 (20.)المدرات هذه من للعدٌد المتوازنةو الشاملة

 الوحٌدة الحركات من الرمح رمى مهارة ان( "  م1223)الدٌن حسام حسٌن طلحة" وذكر

 ٌكون أساسٌٌن اتجاهٌن وفى عالٌة بمعدالت الجسم من البعٌد الطرؾ بحركة النمط هذا وٌتمٌز

 مع كبٌر حد إلى تتشابه هنا والحركة اتجاهها فى والثانى الرمً، حركة عكس ؼالبا منها األول

 المرٌبة الحافة أو للجسم الرئٌسى المحور وهو للحركة محور وجود حٌث من البندولٌة الحركة

 (263311. )المتحرن الطرؾ من للجسم

 وأثناء وجلده الفرد لوة إختبار على ٌساعد الطبٌة الكرة ثمل أن( م1226) زهران لٌلى وترى

½  من الكرات أوزان تختلؾ كما ، الحركة أداء فى الجسم جزاءأ جمٌع إشتران نالحظ بها العمل

 وزن المختلفة النمو مراحل من مرحلة لكل ٌخصص أن وجب ولهذا جرام كٌلو 5 إلى جرام كٌلو

 على الطبٌة الكرة باستخدام التمرٌنات تساعد كما ، المرحلة هذه وممدرة إحتٌاجات مع ٌتناسب

 (3236 13.)والسرعة الموة إكساب

 على بعضها الموة لدرات من كثٌر ٌوجد عندما أنه(" م1226) الممصود عبد السٌد" ذكروٌ

 األخر هو الموة تدرٌب ٌكون أن فٌجب ببعض، له العاللة األخر وبعضها المرابة من درجة

 أخرى خاصة مواصفات الموة لدرات كافة لتدرٌب المشتركة المواصفات بجانب لٌشمل متنوع

 المستخدمة التمرٌنات ضوء على التدرٌبٌة المحتوٌات إختٌار وٌتم ٌاضىالر النشاط بنوع خاصة

 إلى باإلضافة الممارس النشاط نوع ٌحتاجها التى الموة لدرات ضوء على وكذا المنافسة فى

 (22534،226.)المنافسه أثناء المدرات هذه علٌها تظهر التى األشكال

 

 -3على ٌنص والذى للبحث االول الفرض ٌتحمك وبذلن

 التجرٌبٌة للمجموعتٌن والبعدي المبلً المٌاسٌن متوسطات بٌن إحصائٌا   دالة فروق توجد

 المٌاس ولصالح سنة( 13-12) سن الرمً لمسابمات البحث لٌد متؽٌرات فً  والضابطة

 .البعدى

 3  بالبحث الثانً فرض نتائج منالشة 

 المٌاسٌن بٌن 0.05 وٌةمعن مستوى عند إحصائٌا   دالة فروق وجود( 10) جدول من ٌتضح

 Sig. p.value لٌم تراوحت حٌث الرمً مسابمات فً والضابطة التجرٌبٌة للمجموعتٌن البعدٌٌن

 .التجرٌبٌة للمجموعة البعدي ولصالح دالة وجمٌعها(  30.005  0.001) مابٌن

 مستوي فً الضابطة المجموعة أفراد على التجرٌبٌة المجموعة أطفال تفوق الباحث وٌرجع 

  الموة تدرٌب برنامج التجرٌبٌة المجموعة أفراد استخدام إلى الرمً، لمسابمات الرلمً اإلنجاز

 التدرٌب أسالٌب من ٌعتبر والذي ، االطفال لدى الرمً على اثرت التً التمارٌن وباالخص



 

66 
 م2021 أؼسطس –( 1) العدد –( 066) مجلد

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: لكترونًاال البرٌد  ijssa.journals.ekb.eg : االلكترونً المولع

 التدرٌبً البرنامج تأثٌر الى هذا وٌعزي ، سنة( 13-12)  من السنٌة للمرحلة لألطفال الحدٌثة

 (3،4،5،6،6،6،11،123) تمرٌن مثل النوعٌة التمرٌنات من مجموعة على ٌحتوي الذي

 المائل الدكة ضؽط تمرٌن 

 الصدر أمام الدامبلز دفع تمرٌن 

 المرفك سحب تمرٌن 

 الطائر الدامبز تمرٌن 

 ) عالٌا الذراعٌن رفع مع عالٌا الوثب ) الركبتٌن بٌن الكرة حمل. نصفا ولوؾ 

 .ألعلً ةالكر ودفع

 ) الجذع لؾ تبادل ) بالكرة ممسكتٌن.  الركبتٌن بٌن الٌدٌن. فتحا طوٌل جلوس 

 الجانبٌن على

 دفع[  الزمٌل كتفً على الٌدٌن أماما الذراعٌن.  الظهر مواجه.  فتحا ولوؾ] أ 

 . لألمام الزمٌل

 األرض ودفع الصدر على االنبطاح لوضع الوصول[  ثمل بهما الذراعٌن.  جثو]  ب        

 .بالٌدٌن

 [  الزمٌل لدمى مسن.  أماما الٌدٌن.  الجنب مواجه.  ولوؾ]  أ 

 . الذراعٌن ثنً[ . أثمال جاكت ارتداء.  الٌدٌن على ولوؾ]  ب           

 فً واضح هذا ،وكان خاص بشكل وبعضها عام بشكل العضالت تموٌة على تعمل انها حٌث 

 . السابمة الفروض فً الباحث لبل نم منالشتها تمت التً التحسن نسب

 الرمً مهارات تحسٌن فً كبٌر اثر لة كان المائل الدكة ضؽط تمرٌن( 3) رلم تمرٌن كان حٌث

 كل الظهر وعضالت للٌدٌن الخلفٌة وعضالت الكتؾ عضالت تموٌة على التمرٌن هذا عمل حٌث

( 4) رلم التمرٌن اما ، داءاال اثناء لوة لة وتعطً الرمً اداء عند الطفل تساعد العضالت هذه

 له كان حٌث التجرٌبٌة المجموعة تفوق فً واضح اثر له كان الصدر أمام الدامبلز دفع تمرٌن

 .المهارة اثناء لألداه الدافعة والعضالت الصدر عضالت على واضح تأثٌر

 على جٌد اثر لهم كان الطائر الدامبز تمرٌن ، المرفك سحب تمرٌن( 5،6) رلم التمرٌن اما 

 الظهر وعضلة الصدر وعضالت الكتؾ وعضالت الخلفٌة والعضالت االمامٌة الذراع عضالت

 ولوؾ ((6) رلم التمرٌن ،اما الرمً لمهارات االداء اثناء تستخدم العضالت هذه وكل  اٌضا

   ألعلً الكرة ودفع عالٌا الذراعٌن رفع مع عالٌا الوثب ) الركبتٌن بٌن الكرة حمل. نصفا

[  الزمٌل كتفً على الٌدٌن أماما الذراعٌن.  الظهر مواجه.  فتحا ولوؾ] أ( 11) رلم والتمرٌن

 ودفع الصدر على االنبطاح لوضع الوصول[  ثمل بهما الذراعٌن.  جثو]  ب. لألمام الزمٌل دفع

 مرحلة اهم تعتبر وهً الدفع مرحلة على التدرٌب فً واضح اثر لهم كان فمد ، بالٌدٌن األرض

 على واضح بشكل تأثٌر لها كان كما االداء من التخلص او الدفع مرحلة وهً الرمً مراحل من
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 ادائهم فً التجرٌبٌة المجموعة لصالح تأثٌرة بان وهذا الطفل جسم من العلوي الجزء عضالت

 . المبلً المٌاس فً عنة البعدي المٌاس فً والملحوظ الواضح

 لؾ تبادل ) بالكرة ممسكتٌن.  الركبتٌن بٌن ٌنالٌد. فتحا طوٌل جلوس (( 6) رلم التمرٌن اما

 حٌث التمرٌن ذلن به لام ما وهذا الجذع فً المرونة الرمً اساسٌات من ، الجانبٌن على الجذع

 واما ، جٌدة بدرجة وانسٌابٌة بسهولة الرمً اداء الطفل ٌستطٌع حتى الجذع مرونة على عمل

 ولوؾ]  ب[  الزمٌل لدمى مسن.  أماما لٌدٌنا.  الجنب مواجه.  ولوؾ]  أ( 12) رلم التمرٌن

 كاملة الذراعٌن عضالت تموٌة على عمل فمد الذراعٌن، ثنً[ . أثمال جاكت ارتداء.  الٌدٌن على

 تنشٌط على ٌعمل وهذا الرأس الى الدم ضخ لزٌادة المخ وعضالت العصبً الجهاز وتموٌة

 . اٌضا الرمً ومسابمات لألطفال الموى العاب مسابمات فً واضحا بات والذا الطفل لدى الذكاء

 علً التعرؾ الدراسة هدؾ كان حٌث( 3م2012) شلبً سمٌر عزٌزة دراسة مع ٌتفك وهذا

 العاب فً االساسٌة المهارات علً وأثره الحركٌة المدرات بعض لتطوٌر نوعٌة تدرٌبات برنامج

 تلمٌذات من 16 البحث عٌنة ،وكانت التجرٌبً المنهج الباحثة ،واستخدمت لالطفال الموي

 النوعٌة التدرٌبات باستخدام الممترح البرنامج أثر الدراسة نتائج اهم ومن ،(  12-2) المرحلة

 وتطور سنة 12 - 2 من السنٌة للمرحلة لالطفال الموي العاب فً االساسٌة المهارات علً

 (12.)بطةالضا المجموعة عن التجرٌبٌة للمجموعة إحصائٌا دال بشكل الحركٌة المدرات

 عماد تامر ،( 16()م2001)السٌد عبدالفتاح دمحم من كال دراسة نتائج مع البحث نتائج وتتفك

 معنوٌة زٌادة إلً باألثمال الممترح التدرٌبً البرنامج تأدٌة وهو( 6()م2006) دمحم سعٌد الدٌن

 عضالت لوة فى النمو معدالت وتراوحت ، البلوغ لبل ما مرحلة فى لألطفال العضلٌة الموة فى

 .البالؽٌن من أعلً البلوغ لبل ما مرحلة فى لألطفال بالنسبة العلوى الطرؾ

 أعضاء بكافة العناٌة وٌجب ، والساق الذراع فمط ولٌس الجسم أعضاء كافة استخدام ٌجب

 الذراع ٌتركون الذٌن المبتدئٌن من كثٌر مع فٌحدث الرمح رمى مسابمة ففى الجسم وأطراؾ

 (311 6. )أٌضا الستخدامها التنبٌه وٌجب تجنبه ٌجب خطأ وهذا جانبهم إلى مدالة الٌسري

 إلى تهدؾ التى المهارات تلن بأنها الرمى مهارات( م1223) الدٌن حسام حسٌن طلحة ٌعرؾ

 (3262 11.)الحركٌة الوصلة نهاٌة فى خطٌة سرعة أعلى تحمٌك

 -3على ٌنص والذى للبحث الثانً الفرض ٌتحمك وبذلن

 فً والضابطة التجرٌبٌة للمجموعة البعدٌٌن المٌاسٌن متوسطات بٌن إحصائٌا   دالة قفرو توجد 

 . التجرٌبٌة المجموعة لصالح سنة( 13-12)من الرمً لمسابمات البحث لٌد متؽٌرات

 3  بالبحث الثالث فرض نتائج منالشة 

 مسابمة فى التجرٌبٌة المجموعة لدي تحسن نسبة أعلً أن(  11)  جدول من أٌضا وٌتضح

 المستخدمة الموة تدرٌبات الى ٌرجع ،وهذا% 66.22 التحسن نسبة وبلؽت  الدوران من الرمً

 3 وهً

  (مائل إنبطاح   )ًالمرفمٌن ومد ثن . 

 المائل الدكة ضؽط تمرٌن . 
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 الصدر أمام الدامبلز دفع تمرٌن . 

 دفع[  الزمٌل كتفً على الٌدٌن أماما الذراعٌن.  الظهر مواجه.  فتحا ولوؾ] أ 

 . لألمام الزمٌل

 األرض ودفع الصدر على االنبطاح لوضع الوصول[  ثمل بهما الذراعٌن.  جثو]  ب 

 الذراعٌن رفع مع عالٌا الوثب)  الركبتٌن بٌن الكرة حمل. نصفا ولوؾ.( بالٌدٌن

 . ألعلً الكرة ودفع عالٌا

 المرفك سحب تمرٌن . 

 الكرة رمً مسابمة فً تحسن نسبة ،والل المهارة نتل تحسن على ساعدت التدرٌبات وهذة

 %.11.40 كان الراس فوق من للخلؾ

 مسابمة فى الضابطة المجموعة لدي تحسن نسبة أعلً أن(  11)  جدول من أٌضا ٌتضح كما 

 وضع من الرمً فً تحسن نسبة ،والل% 30.23 التحسن نسبة وبلؽت الدوران من الرمً

 أن و ، لألطفال الموة لتدرٌب المصوي األهمٌة على ٌؤكد لذيا األمر%  4.66 وكانت الجثو

 الموي ألعاب لمسابمات الرلمً اإلنجاز مستوي علً إٌجابٌا ٌنعكس سوؾ العضلٌة الموة تنمٌة

 . عام بشكل لألطفال

 تتضح والتً الرمً مسابمات فً الضابطه والمجموعة التجربٌبة المجموعة بٌن الممارنة عند

% 46.02 بلؽت للمراهمٌن الرمح رمً مهارة فً التحسن نسبة ان نجد( 11) الجدول فً

 . الضابطة للمجموعة% 24.46 كانت حٌن فً التجرٌبة للمجموعة

 حٌث البدنٌة واللٌالة العضلٌة الموة على االساس فً تعتمد المهارة هذة ان الباحث ٌرى حٌث 

 جانب الى الرمح الى تنتمل والتً ةالمتسارع الحركة نتٌجة الجسم ٌولدها التً الدفع لوة تشكل

 اكبر مسافة لٌٌمطع الممذوؾ للرمح الموة هذة من مزٌدا تعطً الذي العلوي الطرؾ عضالت لوة

 لد اخرى تعمٌدات بدون لألطفال التدرٌبً البرنامج اثر عن ببساطة تعبر المهارة هذة ان حٌث ،

 نسبة كانت حٌث الرأس فوق نم للخلؾ من الكرة رمً مهارة مثل ، اخرى مهارة فً نراها

 وهذة الضابطة للمجموعة% 6.33 الممابل فً التجرٌبٌة للمجموعة فمط% 11.4 التحسن

 . السابمة بالمهارة بالممارنه جدا للٌله نسبة

 الحداث الركبتٌن ثنً الطفل من تحتاج المهارة هذه ان النسبه هذة ضعؾ الباحث ٌرى حٌث 

 الكرة بحمل ٌموم ثم بسرعة والفخذ الركبتٌن مفصل بمد ومٌم ثم والفخذ الحوض لعضالت توتر

 الى  ٌحتاج وهذا الرمً، منطمة فً للخلؾ ورمٌها الراس اعلى الى ومرجحتهما بالذراعٌن

 والذراع المسٌطرة الذراع لدى الموة فً للفرق ونظرا الذراعٌن بٌن العضلٌة الموة فً توازن

 انخفاض فً ٌفسر وهذا العمرٌة المرحلة هذة ًف األطفال لدى صعبة المهارة تكون االخرى

 . الضابطة والمجموعة التجرٌبٌة المجموعة فً اللعبة هذة فً التحسن نسبة

 الى نسبتها وصلت التً الدوران من الرمً ومهارة للمراهمٌن الرمح رمً مهارة ان جانب الى 

 الطرؾ وعضالت جذعلل العضلٌة الموة اشتران الى تحتاج(  تحسن نسبة اكبر وهً% )66.22

 فنٌة ودلة فنً تدرٌب الى تحتاج كما ،( الجسم عضالت معظم) العلوي الطرؾ وعضالت السفلً
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 انجاز مراحل فً البدنٌة للموة االمثل واالستؽالل والتناؼم والمرونة التصوٌب دلة فً تتمثل

 . كبٌرا تأثٌرا التدرٌبً البرنامج اثر وبالتالً  المهارة

 نسبة فٌها بلؽت الذي الجثو وضع من والرمً الرأس فوق من للخلؾ لكرةا رمً ان حٌن فً 

 مع العلوي الطرؾ عضالت اشران الى تحتاج حٌث التجرٌبٌة المجموعة فً متدنٌة التحسن

 ولذلن عالٌة بدنٌة لٌالة الى الحاجة دون والبطن السفلً الطرؾ عضالت من بسٌطة مشاركة

 . السابمتٌن نظٌراتهما من الل التحسن نسبة بدت

 التطور من اكبر ومهاري فنً تطور الى تحتاج التً الرمً مهارات ان الباحث ٌرى لذلن 

 كان وهذا التحسن نسب فً كبٌرة بنسبة ملحوظ فارق فٌها ٌحدث التً المهارات هً العضلً

 . االطفال لدى التدرٌبً البرنامج فً واضحا

 باألثمال التدرٌب برنامج أن("3 م2001)السٌد احعبدالفت دمحم" دراسة نتائج مع ٌتفك وهذا      

 من لكل السلة كرة لالعبى العضلٌة الموة فى معنوي تحسن إلى أدى الدراسة هذه فى المستخدم

 (16.)والبالؽٌن البلوغ لبل ما مرحلة فى األطفال

 سنه( 12-2) السنٌة المرحلة فً الطفل حركات انا( 3م2004") دمحم السٌد نعمة" تأكدة ما وهذا

 (466316.)الذراعٌن الى الجذع من االنتمال وحسن واألنسٌابٌة التولٌت بحسن تتمٌز

 المٌدان مسابمات إحدى الرمح رمى مسابمة ان(" م2000)Gerhard t Schmolinsky "وذكر

 العضلٌة المدرة على تعتمد لكونها نظرا خاصة بدنٌة وإستعدادات لدرات تتطلب التى والمضمار

 المسار على للحفاظ لدٌه الكامنة الموى كل إستؽالل الالعب على ٌفرض وهذا ، بٌرك بشكل

 إنفجارٌة لوة ألصى وإنتاج لإلنمباض العاملة العضالت وتهٌئة ، الجسم ثمل لمركز الحركى

3  25.)رلمى إنجاز أفضل لتحمٌك األداة لمذؾ الحركى المسار نفس على الرامى للذراع لحظٌة

366) 

 -3على ٌنص والذى للبحث الثالث الفرض ٌتحمك وبذلن

 سنة( 13-12) من الرمً لمسابمات البحث لٌد متؽٌرات فً التحسن لنسبة افضلٌة توجد     

 . الضابطة بالمجموعة بالممارنة التجرٌبٌة للمجموعة

 3 البحث استخالصات   

 مستوى تحسٌن على احصائٌا   ودال إٌجابً تأثٌر له لألطفال الموة تدرٌب برنامج -

 . سنة( 13-12) لمرحلة لألطفال الموي ألعاب فً الرمً مسابمات

 الرلمً اإلنجاز مستوي فً والضابطة التجرٌبٌة المجموعتٌن بٌن إحصائٌا   دالة فروق -

 .التجرٌبٌة المجموعة ولصالح سنة( 13-12) سن الرمً مسابمات لبعض

 األطفال عند الموة لتطوٌر افٌةك لألطفال الموة تدرٌب من أسبوع كل تدرٌبٌتان وحدتان -

 . والمتعة األمان من كل بٌن اإلرتباط من جو وجود بشرط
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 3 التوصٌات

 المدارس فً المرحلة هذة على الممررة البرامج ضمن الممترح التدرٌبً البرنامج ادراج  -

. 

 صالحٌتهم ٌؤكد فحص طبٌب بواسطة المراهمة مرحلة مالبل االطفال فحص ٌجب  -

  بالمماومات التدرٌب برامج تنفٌذ فً البدء لبل وذلن ، للتدرٌب

 االخرى الوسائل وكذلن ،واالجهزة، األثمال بأستخدام المماومات تدرٌبات تؤدى ان ٌجب  -

 .االكفاء البالؽٌن من واشراؾ مالحظة تحت

 او المحمولة االثمال جمٌع وفً االولات كل فً سلٌمة بطرٌمة التكنٌن ٌؤدى ان ٌجب  -

 ترتٌب ٌراعى كما ، سلٌمة ؼٌر االداء طرٌمة تكون عندما اٌمافها ٌتم ان ،على كراراتالت

 . البدنٌة الناحٌة من التمرٌنات تنفٌذ

 بٌن ،وكذلن السفلً والطرؾ العلوي الطرؾ من كل نتٌجة بٌن التوازن تحمٌك ٌجب  -

 . المماومة تدرٌبات اداء عند الممابلة والعضالت العضالت

 

 3 المراجع

  ، الرٌاضى المجال فى تطبٌمات ، النفسٌه المهارات تدرٌب(3  م 2000) راتب كامل اسامه .1

 .الماهره ، العربى الفكر دار

 الرسمً الدولً االتحاد مرشد(  3 م 2002) للتدرٌب المدخل3 الموى اللعاب الدولً االتحاد .2

 ,   بالماهرة اإلللٌمً التنمٌة مركز,  الموى العاب لتدرٌب

 التنمٌة مركز ، متخصصة نشرة ، الموي ألعاب( 3 م2006) الموي أللعاب الدولً اإلتحاد .3

 .43 العدد ، الماهرة ،  اإلللٌمً

 الحـــــــــســــــناء، مكتبة الرٌاضى، التدرٌب نظرٌات(3 م1226)السٌدعبدالممصود .4

 .األســــــــــــــــكندرٌة

 منشور بحث مردان حسٌن مكتبه,  العدو لمسابمات ًالحرك التحلٌل( 3م2006)شاكر أٌمان .5

. 

 . العربى الفكر دار الرٌاضى، التدرٌب ونظرٌات أسس(3 م1222) أحمد بسطوٌسى .6

 الموة نمو معدالت علً باالثمال تدرٌبً برنامج تاثٌر( 3م2006) دمحم سعٌد الدٌن عماد تامر .7

 التربٌة كلٌة ، منشوره ؼٌر جستٌرما رسالة ، االٌوائٌة المؤسسات اطفال لدي العضلٌة

 . بنها جامعة ، للبنٌن الرٌاضٌة

 فً والتدرٌب التعلٌم دلٌل(3 "م1226)حسن على سلٌمان و السكرى إبراهٌم خٌرٌة .8

 . الماهرة ، المعارؾ دار ،" الرمً مسابمات
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 اتلمسابم العلمى التحلٌل(  12633) دروٌش دمحم ،ذكى الخادم أحمد حسن، على سلٌمان .9

  اإلسكندرٌة ، المعارؾ دار ، والمضمار المٌدان

 مرشد ، الفرق مسابمات ، لالطفال الموي  العاب( 20063)واخرون جوزولً شارلز .11

 مركز ، ترجمه ، الموى اللعاب الدولى االتحاد  ، لالطفال الموى العاب النشطه تطبٌمى

 . الماهره ، االللٌمى التنمٌه

 ،" والتطبٌمٌة النظرٌة األسس الحٌوٌة المٌكانٌكا( 3 "م1223)الدٌن حسام حسٌن طلحة .11

 .الماهرة ، 1ط ، العربى الفكر دار

 الحركٌة المدرات بعض لتطوٌر نوعٌة تدرٌبات برنامج(3 " 2012) شلبً سمٌر عزٌزة .12

 .  طنطا جامعة ، ماجستٌر رسالة ، لألطفال الموى العاب فً االساسٌة المهارات على واثرة

 ،دار" الفنٌة والتدرٌبات للتمرٌنات والعملٌة العلمٌة األسس(3 "م1226) زهران لٌلى .13

 .الماهرة ، العربى الفكر

 .2ط الماهرة ، المعارؾ دار,  الرٌاضً النفس علم( 3  م1224)عالوي حسن دمحم .14

 . الكوٌت ، الملم دار ، الموى العاب موسوعه(3 1220)عثمان الؽنى عبد دمحم .15

 لالطفال العضلٌة الموة نمو لمعدالت ممارنة دراسة ( 3م 2001) السٌد عبدالفتاح دمحم .16

 ، باألثمال تدرٌبى برنامج المتؽٌرات نفس باستخدام وللبالؽٌن البلوغ لبل ما مرحلة فى

 .حلوان جامعة ، للبنات الرٌاضٌة التربٌة كلٌة ، منشوره ؼٌر دكتوراه رسالة

 فً لألطفال بالمماومات العضلٌة الموة تنمٌة اسس( 3 2000) حماد ابراهٌم مفتً .17

 . الماهرة للنشر،    الكتاب ،مركز االولى ط ، واالعدادٌه االبتدائٌة المرحلة

 الحركٌة المدرات بعض لتحسٌن ممترح برنامج فاعلٌة(3 م2004) دمحم السٌد نعمة .18

 نظرٌات ،مجلة للناشئٌٌن المومً المشروع الٌات كاحد سنه 12-2من للبنٌن العامة

 .53 العدد – باألسكندرٌة للبنٌن الرٌاضٌة التربٌة كلٌة– وتطبٌمات

 تطبٌك فً السلطنة تجربة( 3 "2012) البوصافً ماجد و الطولً ومنصور علً هالة .19

 دولً بنشر) األول المشترن العلمً المؤتمر – منشور بحث"  لالطفال الموى العاب برنامج

 . حلوان جامعة ، العصر تحدٌات ضوء فً لالطفال الموى والعاب ضةالرٌا(  محلً

 الموى العاب مشروع فعالٌه( 3  م2002") الجبالى عوٌس وتامر رمضان دمحم وائل .21

)  سنه 12 – 10 من العمرٌه للمرحله والتوافمٌه الحركٌه المدرات بعض على لالطفال

 – البحوث مجلد(  شامله بدنٌه لثمافه ٌهمستمبل رؤٌه نحو الثالث الدولى العلمى المؤتمر

 الثانى الجزء

 الخاصة النوعٌة التدرٌبات بعض استخدام فاعلٌة( 3  م2012) محمود إسماعٌل ٌاسر .21

 منشورة، ؼٌر ماجستٌر رسالة الرمً، ناشئً لدي الرلمً والمستوي المدرة معدالت علً

 . حلوان جامعة للبنٌن، الرٌاضٌة التربٌة كلٌة
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