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ىدف البحث الى التعرف عمى نسبة التطور في مستوى االنجاز لممشاركين بدورتي بكين 
 2008لمرجال والنساء ومستوى انجاز النساء نسبة الى الرجال بدورة بكين  2012و لندن  2008
نسبة الى الرجال بدورتي والتعرف عمى الفروق في مستوى ونسبة االنجاز النساء  2012ولندن 

، كغم 75 ،كغم67،5، كغم60 ،كغم56 ،كغم52، كغم48المتشابية ) األوزانبكين ولندن ب
ن واستنتج أ المنيج المسحي لمالئمتو وطبيعة مشكمة البحثالباحث  استخدام و . كغم (82،5

مستوى و   نجاز الرجال بين دورتي بكين ولندن لم ترتقي الى درجة المعنويةإالفروق في مستوى 
اليوجد فروق في نسب مستوى و  نجاز النساء بين دورتي بكين ولندن لم يرتقي الى درجة المعنويةإ
جراء دراسات مشابية خاصة وأوصى إلى إلى الرجال بين دورتي بكين ولندن إنجاز النساء نسبة إ

افة فعاليات جراء دراسات مشابية عمى كإمكانية مع إ  وكذلك لمرجال عمى حدة ،بالنساء عمى حدة
 المعاقين وباألخص فعاليات العاب القوى والرماية .
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Abstract 

      The research aimed at identifying the level of progress in the level of 

achievement of the participants in the Beijing 2008 and London 2012 for 

men and women، and the level of achievement of women in proportion to 

men in Beijing 2008 and London 2012، and identifying the differences in 

the level and proportion of achievement of women in proportion to the 

men in Beijing and London in similar weights (48kg، 52kg، 56kg، 60kg، 

67.5kg، 75kg، 82.5kg). The researcher used the survey method for its 

suitability to the nature of the research problem.  

     The researcher concluded that the differences in the level of 

achievement of men between Beijing and London did not rise to the 

degree of moral، and the level of achievement of women between Beijing 

and London did not rise to the moral kevel، and there are no differences in 

the ratios of the level women's achievement in proportion to the men 

between Beijing and London. He recommended to conduct similar studies 

for women، as well as men separately، with the possibility of conducting 

similar studies on all events of the disabled، especially athletics and 

archery events.        
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  : انتعريف بانبحث -1

    : مقدمة انبحث وأمهيته 1-1

رياضة المعوقين إحدى الرياضات التي تسعى لتحقيق رفع قدرات الفرد المعّوق ُتعد 
مكانيتو الجسمية والفكرية وصقل وأعداد شخصيتو وتأىيمو تأىياًل يضمن أعداده التربوي  وا 
الصحيح، وىي الوسيمة التي يمكن لمفرد المعّوق من خالليا التقرَّب من المجتمع، ليقضي عمى 

راد التي يوجييا من جرَّاء عوقو، لذا فأن عممية تأىيل المعّوق رياضيًا ظاىرًة حالة العزلة واالنفـ
وأدراك لممسؤولية بأىمية رعاية ىذه الشريحة االجتماعية، لتؤدي  ،تعّبر عن المجتمع المتطور

ن فعالية رفع االثقال من الفعاليات التي يمارسيا ا  و  دورىا اإليجابي في المجال الرياضي.
مصر والعراق واالمارات( التي وخاصة في وطننا العربي وبالذات)بشكل كبير وواسع المعّوقين 

كانت ليم بصمات كبيرة وواضحة في بارالمبيات بكين من خالل حصوليم عمى عدة ميداليات 
وتعتبر الدورات البارالمبية اكبر تجمع رياضي  متنوعة رفعت رصيد العرب من الميداليات.

تحدي االعاقة ويقام كل اربع سنوات وتسعى كل دول العالم الى واضخم تظاىرة رياضية لم
المشاركة فييا لتقديم افضل ما لدييا من االنجازات ليس من اجل الحصول عمى الميداليات 

ن المشاركة ا  و  البارالمبية فقط ولكن ال عطاء الثقل السياسي واالعالمي واالقتصادي لتمك الدول.
لقدم حمم يراود ويسعى كل رياضي الى تحقيقو ليس من اجل تحقيق في الدورات البارالمبية ومنذ ا

احدى الميداليات البارالمبية والتي يعتبر شرف كبير يتمناه كل رياضي ولكن التأىيل ليذه 
ومحور دراستنا ىو  البارالمبياد ىو إنجاز كبير لمرياضيين ولمبمد الذي ينتمي اليو الرياضي.

لندن( فضاًل عن معرفة مستوى إنجاز  ،از في دورتي ) بكينالتعرف عمى نسبة التطور باإلنج
وتكمن اىمية البحث بأجراء دراسة تتبعيو لمعرفة  النساء نسبة لمرجال في دورتي بكين ولندن.

نسبة التطور الحاصل باإلنجاز لكافة الرياضين المشاركين في البارالمبياد وىل ىناك تطور 
ولمعرفة ايضًا مستوى إنجاز النساء نسبة لمرجال ليتم  ،واخرىحاصل باإلنجاز بين دورة بارالمبية 

ولكوني اكاديمي واعمل في مجال تدريب  ،وضع المدربين مناىجيم التدريبية عمى ىذا االساس
رياضة متحدي االعاقة لرفع االثقال الحظت بان العمماء لن يقوموا بإجراء أي دراسات تخص 

رالمبية واخرى لغرض الوقوف عمى اسباب التوفق معرفة مدى التطور الحاصل بين دورة با
وكذلك لمعرفة نسبة تطور لمنساء  ،واسباب االخفاق ان وجد والعمل عمى دراستو ومعالجتو

والرجال ومستوى إنجاز النساء نسبة لمرجال الحاصل وىل ىذه النسبة تتالءم مع التقدم العممي 
لتعرف نسبة مستوى إنجاز النساء نسبة وكذلك عمى ا ،الحاصل في مجال عمم التدريب الرياضي



 
 
 

 
 

722 

 (284( الى )267بحث ثامر غانم داوود الصفحات من ص )

 (2017/12/30)عشر  اخلامسانعدد  –اجملهد انثانث  –جمهة جامعة االنبار نهعهىو انبدنية وانرياضية 

الى الرجال لغرض االعتماد عمييا اثناء ومراعاتيا عند وضع المناىج التدريبية لمنساء مقارنة 
 بالرجال.

 :  مشكهة انبحث 1-1

تظير مشكمة البحث من خالل التساؤل عن نسبة التطور الحاصل باإلنجاز برفع االثقال 
وىل ان  2012ودورة لندن  2008بين كافة الرياضيين والرياضيات المشاركين في دورة بكين 

 ،ربع سنوات بين دورة واخرى يحصل بيا تطور باألرقام المسجمة لكافة المشاركين) رجالأمدة 
وىل ىناك  ،وىل ىذه النسب مقاربة ليا عند االسوياء ،صة الرجال والنساء منيانساء ( وماىي ح

ن وجد ليتم أارقام قياسية يتم تحطيميا ليتم بعد ذلك الوقوف عمى اسباب التطور واسباب االخفاق 
المتشابية  األوزاناضافة الى التعرف الى نسبة قوة  النساء مقارنة بالرجال ب ،دراستيا ومعالجتيا

كغم 67،5 ،كغم 60 ،كغم56 ،كغم52 ،كغم48تفادة منيا اثناء اعداد المناىج التدريبية مثل )لالس
 كغم ( ولكال الجنسين.82،5 ،كغم 75 ،
 :انبحث أهداف 3 –1
 لمرجال. 2012و لندن  2008نسبة التطور في مستوى اإلنجاز لممشاركين بدورتي بكين  .1
 لمنساء. 2012و لندن  2008بدورتي بكين نسبة التطور في مستوى اإلنجاز لممشاركات  .2
 .2008مستوى إنجاز النساء نسبة الى الرجال بدورة بكين  .3
 .2012مستوى إنجاز النساء نسبة الى الرجال بدورة لندن  .4
ي بكين ولندن التعرف عمى الفروق في مستوى ونسبة اإلنجاز النساء نسبة الى الرجال بدورت .5

 .كغم(82،5 ،كغم75 ،كغم 67،5 ،كغم 60 ،كغم 56 ،كغم 52 ،كغم48)المتشابية األوزانب
 :انبحث ياتفرض 4–1
الى  وجود فروق في نسبة التطور بين دورتي بكين ولندن لمرجال اال ان ىذه الفروق لم ترتقي .1

 درجة المعنوية.
لمرجال و دورتي  عدم وجود فروق ذات داللة معنوية في نسبة التطور بين دورتي بكين ولندن .2

 لمنساء.بكين ولندن 
 وجود فروق بمستوى إنجاز النساء نسبة الى الرجال في دورة بكين. .3
بين دورتي  عدم وجود فروق ذات داللة معنوية في مستوى إنجاز النساء نسبة الى الرجال .4

 بكين ولندن.
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 :جماالت انبحث 5 –1

بارالمبيات بكين تم اختيار كافة الالعبين والالعبات المشاركين في المجال البشري:  1-4-1
 العب( 120ان عددىم )والمشاركين في لعبة رفع االثقال وك  2012ولندن  2008

وكذلك نفس العدد من  2008من المشاركين في بارالمبيات بكين  العبة (80و)
 العب(  240كون مجموع الالعبين )لي 2012الالعبين المشاركين في بارالمبيات لندن 

ضل ستة العبين بكل وزن لمرجال وكذلك لمنساء ليصبح تم اعتماد اف العبة.( 160)و
 العبة(. 120العب و 120العدد )

 . ( 2012/ 9/9  ( إلى )  2008/ 8/  5 : لممدة من)المجال الزماني2 -1-4
 وممعب لندن. ،قاعة جامعة بكين المجال المكاني: 1-4-3
 

   :منهجية انبحث وإجراءاته امليدانية-2

   :انبحث منهج 2-1
 تم استخدام المنيج المسحي لمالئمتو وطبيعة مشكمة البحث.

  جمتمع انبحث:2-2

 2008تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من المشاركين في بارالمبيات بكين   
( من العبة 80العب( و)120وكان عددىم ) ،من الرجال والنساء 2012بارالمبيات لندن

وكذلك نفس العدد من الالعبين المشاركين في   ،2008بكين  المشاركين في بارالمبيات
تم اعتماد ، و العبة ( 160العب ( و )  240ليكون مجموع الالعبين ) 2012بارالمبيات لندن 

افضل ستة العبين بكل وزن لمرجال وكذلك لمنساء حسب تسمسل النتائج في القوائم الرسمية 
 العبة ( . 120العب و  120ليصبح العدد )

  ادوات انبحث: 2-3

 تم استخدام االدوات الالزمة لمحصول عمى المعمومات المطموبة وكما يمي:
 .الدراسات والمصادر العممية 
  2008نتائج بارالمبيات بكين ) لمرجال والنساء ( برفع االثقال. 
  2012نتائج بارالمبيات لندن ) لمرجال والنساء ( برفع االثقال. 
  لالتحاد الدولي لرفع االثقال والمجنة البارالمبية الدولية فضاًل عن المجنةالمواقع االلكترونية 
 .البارالمبية الوطنية العراقية 
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  القوانين اآلتية:تم استخدام  انىسائم االحصائية: 2-4
 .الوسط الحسابي 
 .واالنحراف المعياري 
 .االختبار التائي لمعينات الغير مرتبطة 
 .قانون نسبة التطور 
  المئوية.النسبة 

 .(mane tap)وذلك باالعتماد عمى الحقيبة االحصائية 

 
 

 عرض ومناقشة اننتائج -3
 عرض اننتائج انعامة ندوريت بكني ونندن نهرجال 3-1

من أجل التحقق من اليدف األول واختبار الفرضية األولى، تم استخراج داللة الفروق في 
 (.1وكما ىو موضح في الجدول ) 2012، ولندن2008بكين نتائج الرجال برفع االثقال لدورة 

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة والجدولية ونسب التطور  يبين( 1الجدول )
 المعتمدة لدورتي بكين ولندن األوزانوداللة الفروق بين نتائج الرجال في 

 والمعاليم   
 اإلحصائية       

 المعتمدة األوزان

نسبة  قيمــة ) ت( دورة لندن بكيندورة 
 التطور
 

 ةـدالل
 الجدولية المحسوبة ع ± س   ع ± س   الفروق

%179 2723 1753 1371 16171 6721 157792 كغم 48وزن   غير معنوي 
%275 2723 1788 7794 168717 8781 163792 كغم 52وزن   غير معنوي 
%1727 2723 1719 9713 183767 9731 184717 كغم 56وزن   غير معنوي 
%1721 2723 1715 9719 182751 1873 18279 كغم 61وزن   غير معنوي 

%1755 2723 1713 1474 19777 1477 19878 كغم 67،5وزن   غير معنوي 

%1733 2723 1718 1772 21678 1171 21775 كغم 75وزن   غير معنوي 

%1755 2723 1712 1973 21378 1571 21571 كغم 82،5وزن  معنويغير    

%478 2723 1787 2179 21977 1973 21976 كغم 91وزن   غير معنوي 

%1734 2723 1719 1571 23172 1372 23174 كغم 111وزن   غير معنوي 

 غير معنوي %672 2723 1728 2174 24171 1779 22578 كغم 111وزن+ 
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بكين رجال في دورة 48( تبين أن الوسط الحسابي لوزن 1)لجدولة امن خالل مالحظ
( في حين بمغ الوسط الحسابي لنفس الوزن في 6.21±( كغم بانحراف معياري قدره )157.92)

وقد بمغت قيمة )ت( المحسوبة بين ، (13.0±( كغم بانحـراف معياري بمغ )161.0دورة لندن )
( وأمام 10( عند درجة حرية )2.23( وىي أصغر من القيمة الجدولية البالغة )0.53الدورتين )

( مما يدل عمى أن الفرق غير معنوي بين الدورتين وبتطور نسبي بين 0.05معنوية ) مستوى
رجال في دورة  52وتبين أن الوسط الحسابي لوزن ، %( ولصالح دورة لندن1.9الدورتين بمقدار )

( في حين بمغ الوسط الحسابي لنفس الوزن 8.81±( كغم بانحراف معياري قدره )163.92بكين )
وقد بمغت قيمة )ت( المحسوبة ، (7.94±( كغم بانحـراف معياري بمغ )168.17في دورة لندن )
( 10( عند درجة حرية )2.23( وىي أصغر من القيمة الجدولية البالغة )0.88بين الدورتين )

( مما يدل عمى أن الفرق غير معنوي بين الدورتين وبتطور نسبي 0.05وأمام مستوى معنوية )
رجال في  56وتبين أن الوسط الحسابي لوزن ، %( ولصالح دورة لندن 275بين الدورتين بمقدار )

( في حين بمغ الوسط الحسابي لنفس 9.31±( كغم بانحراف معياري قدره )184.17دورة بكين )
وقد بمغت قيمة )ت( ، (9.03±( كغم بانحـراف معياري بمغ )183.67الوزن في دورة لندن )
( عند درجة حرية 2.23غر من القيمة الجدولية البالغة )( وىي أص0.09المحسوبة بين الدورتين )

( مما يدل عمى أن الفرق غير معنوي بين الدورتين وبتراجع 0.05( وأمام مستوى معنوية )10)
وتبين أن الوسط الحسابي لوزن ، % ( ولصالح دورة بكين1727سمبي بين الدورتين بمقدار )

( في حين بمغ الوسط 18.3±عياري قدره )( كغم بانحراف م182.09رجال في دورة بكين )60
وقد بمغت ، (9.09±( كغم بانحـراف معياري بمغ )182.50الحسابي لنفس الوزن في دورة لندن )
( عند 2.23( وىي أصغر من القيمة الجدولية البالغة )0.05قيمة )ت( المحسوبة بين الدورتين )

أن الفرق غير معنوي بين  ( مما يدل عمى0.05( وأمام مستوى معنوية )10درجة حرية )
وتبين أن الوسط ، % ( ولصالح دورة بكين1721الدورتين وبتراجع سمبي بين الدورتين بمقدار )

( في 14.7±( كغم بانحراف معياري قدره )198.8رجال في دورة بكين )67.5الحسابي لوزن 
اري بمغ ( كغم بانحـراف معي197.7حين بمغ الوسط الحسابي لنفس الوزن في دورة لندن )

( وىي أصغر من القيمة الجدولية 0.13وقد بمغت قيمة )ت( المحسوبة بين الدورتين )، (±14.4)
( مما يدل عمى أن الفرق 0.05( وأمام مستوى معنوية )10( عند درجة حرية )2.23البالغة )

، %( ولصالح دورة بكين 1755غير معنوي بين الدورتين وبتراجع سمبي بين الدورتين بمقدار )
( كغم بانحراف معياري قدره 207.5رجال في دورة بكين ) 75وتبين أن الوسط الحسابي لوزن 

( كغم بانحـراف 206.8( في حين بمغ الوسط الحسابي لنفس الوزن في دورة لندن )±11.0)
( وىي أصغر من 0.08وقد بمغت قيمة )ت( المحسوبة بين الدورتين )، (17.2±معياري بمغ )
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( مما يدل 0.05( وأمام مستوى معنوية )10( عند درجة حرية )2.23بالغة )القيمة الجدولية ال
%( ولصالح  1733عمى أن الفرق غير معنوي بين الدورتين وبتراجع سمبي بين الدورتين بمقدار )

( كغم بانحراف 215.0رجال في دورة بكين ) 82.5وتبين أن الوسط الحسابي لوزن ، دورة بكين
( كغم 213.8حين بمغ الوسط الحسابي لنفس الوزن في دورة لندن )( في 15.1±معياري قدره )

( وىي 0.12وقد بمغت قيمة )ت( المحسوبة بين الدورتين )، (19.3±بانحـراف معياري بمغ )
( 0.05( وأمام مستوى معنوية )10( عند درجة حرية )2.23أصغر من القيمة الجدولية البالغة )

% ( 1755الدورتين وبتراجع سمبي بين الدورتين بمقدار ) مما يدل عمى أن الفرق غير معنوي بين
( كغم 209.6رجال في دورة بكين ) 90وتبين أن الوسط الحسابي لوزن ، ولصالح دورة بكين

( في حين بمغ الوسط الحسابي لنفس الوزن في دورة لندن 19.3±بانحراف معياري قدره )
ت قيمة )ت( المحسوبة بين الدورتين وقد بمغ، (20.9±( كغم بانحـراف معياري بمغ )219.7)
( وأمام مستوى 10( عند درجة حرية )2.23( وىي أصغر من القيمة الجدولية البالغة )0.87)

( مما يدل عمى أن الفرق غير معنوي بين الدورتين وبتطور نسبي بين الدورتين 0.05معنوية )
رجال في دورة بكين  100 وتبين أن الوسط الحسابي لوزن، %( ولصالح دورة لندن478بمقدار )

( في حين بمغ الوسط الحسابي لنفس الوزن في 13.2±( كغم بانحراف معياري قدره )230.4)
وقد بمغت قيمة )ت( المحسوبة بين ، (15.0±( كغم بانحـراف معياري بمغ )231.2دورة لندن )
( وأمام 10) ( عند درجة حرية2.23( وىي أصغر من القيمة الجدولية البالغة )0.09الدورتين )

( مما يدل عمى أن الفرق غير معنوي بين الدورتين وبتطور نسبي بين 0.05مستوى معنوية )
رجال في  100وتبين أن الوسط الحسابي لوزن +، %( ولصالح دورة لندن1734الدورتين بمقدار )

( في حين بمغ الوسط الحسابي لنفس 17.9±( كغم بانحراف معياري قدره )225.8دورة بكين )
وقد بمغت قيمة )ت( ، (20.4±( كغم بانحـراف معياري بمغ )240.0لوزن في دورة لندن )ا

( عند درجة حرية 2.23( وىي أصغر من القيمة الجدولية البالغة )1.28المحسوبة بين الدورتين )
( مما يدل عمى أن الفرق غير معنوي بين الدورتين وبتطور 0.05( وأمام مستوى معنوية )10)

 األوزان%( ولصالح دورة لندن، وىذه اكبر نسبة تطور بين 672دورتين بمقدار )نسبي بين ال
 االخرى.

( تبين لنا ان ىناك تقارب في االوساط الحسابية 1)من خالل مالحظتنا لمجدول
ويعزو الباحث  األوزانواالنحرافات المعيارية مما ادى الى ظيور فروق غير معنوية في جميع 

التي لم ترتقي الى درجة المعنوية الى ان مثل تمك البطوالت تكون  سبب وجود الفروق الطفيفة
مستويات الالعبين المشاركين متقاربين بالمستوي العام لألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 



 
 
 

 
 

722 

 (284( الى )267بحث ثامر غانم داوود الصفحات من ص )

 (2017/12/30)عشر  اخلامسانعدد  –اجملهد انثانث  –جمهة جامعة االنبار نهعهىو انبدنية وانرياضية 

نتيجة لتقارب المستوى، وبناًء عمى ذلك التجأ الباحث الى اعتماد نسبة التطور لمعرفة مقدار 
 المشاركة. األوزانبين دورة واخرى لكافة نجاز التطور الحاصل باإل

 ،كغم60 ،كغم56)الحظ الباحث اسباب التراجع النسبي في نسب التطور في اوزان 
كغم(  فقد اظيرت تراجع سمبي باألوساط الحسابية بنسب مختمفة 82،5 ،كغم75 ،كغم67،5

كان  األوزانعمى التوالي ومن خالل ىذه  (0.55 ،0.33 ،0.55 ،0.21 ،0.27مقدارىا )
التي اظيرت  تطورىا  األوزانتراجعيا في نسب التطور لصالح دورة بكين واضحًا مقارنة ببقية 

التعرف عمى نسب التطور ، محاولة الباحث بشكل واضح لصالح دورة لندن نجاز النسبي باإل
( نجد ان ىناك خمسة اوزان حصمت عمى تطور نسبي 1نالحظ ومن خالل الجدول )نجاز باإل
كغم ( التي اظيرت  تطورىا 100+ ،كغم100 ،كغم90 ،كغم52 ،كغم48)  األوزانجابي وىي اي

 ،4.8 ،2.5 ،1.9بشكل واضح لصالح دورة لندن بنسب مختمفة مقدارىا )نجاز النسبي باإل
 7 ( وعمى التوالي6.2 ،0.34

% من 50حصل فييا التطور و  األوزان% من 50ن أ( ظير 1)ومن خالل الجدول
بالنسبة  األوزانحصل فييا تراجع ويعزوه الباحث ان معظم التطور يحصل في مثل ىذه  األوزان

الخفيفة والثقيمة اوزان مبتعدة عن  ، حيث تعد األوزان األوزانلمرجال وذلك النحرافيا عن متوسط 
 الطبيعية إلعداد المشاركين. األوزان

 ن نهنساء:عرض وحتهيم ومناقشة اننتائج انعامة ندوريت بكني ونند 3-2

من أجل التحقق من اليدف الثاني واختبار الفرضية الثاني، تم استخراج داللة الفروق في 
 (.2وكما ىو موضح في الجدول ) 2012، ولندن2008نتائج النساء برفع االثقال لدورة بكين 

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة والجدولية  ونسب التطور بين ( ي2الجدول )
 المعتمدة لدورتي بكين ولندن األوزانوداللة الفروق بين نتائج لمنساء في 

 والمعاليم
 اإلحصائية

 المعتمدة األوزان

نسبة  قيمــة ) ت( دورة لندن دورة بكين
 التطور
 

 ةـدالل
 الجدولية المحسوبة ع ± س   ع ± س   الفروق

 غير معنوي %173 2723 1716 1174 8878 8776 89717 كغم 41وزن 
 غير معنوي %878 2723 1716 1377 9577 8786 87792 كغم 44وزن 

 غير معنوي %375 2723 1749 1477 11277 1279 11878 كغم 48وزن 

 معنويغير  %871 2723 1782 1578 11177 1876 11275 كغم 52وزن 

 غير معنوي %1578 2723 1731 2277 11473 1875 9877 كغم 56وزن 

 غير معنوي %371 2723 1734 1676 11275 1775 11972 كغم 61وزن 



 
 
 

 
 

726 

 (284( الى )267بحث ثامر غانم داوود الصفحات من ص )

 (2017/12/30)عشر  اخلامسانعدد  –اجملهد انثانث  –جمهة جامعة االنبار نهعهىو انبدنية وانرياضية 

 غير معنوي %576 2723 1767 1578 12377 1873 11771 كغم 6775وزن 
 غير معنوي %678 2723 1781 1777 12778 1871 11976 كغم 75وزن 

 غير معنوي %877 2723 1723 1472 12773 1979 13976 كغم 8275وزن 
 غير معنوي %176 2723 1723 1479 13572 1877 13774 كغم 8275وزن + 

كغم نساء في دورة بكين 40( تبين أن الوسط الحسابي لوزن 2)جدولة المن خالل مالحظ
نساء في 40لوزن ( في حين بمغ الوسط الحسابي 8.76±( كغم بانحراف معياري قدره )89.17)

 (.11.4±( كغم بانحـراف معياري بمغ )88.8دورة لندن )
ولمعرفة ىل ان الفارق بين المتوسطين الحسابين يشكل فرقًا معنويًا ام عشوائيًا فقد استخدم 

( وىي 0.06الباحث االختبار التائي وقد اظيرت النتائج الى  قيمة )ت( المحسوبة بين الدورتين )
( 0.05( وأمام مستوى معنوية )10( عند درجة حرية )2.23الجدولية البالغة )أصغر من القيمة 

% ( 0.3مما يدل عمى أن الفرق غير معنوي بين الدورتين وبتراجع سمبي بين الدورتين بمقدار )
( كغم 87.92كغم نساء في دورة بكين )44وتبين أن الوسط الحسابي لوزن ، ولصالح دورة بكين

نساء في دورة لندن 44( في حين بمغ الوسط الحسابي لوزن 8.86)±بانحراف معياري قدره 
ولمعرفة ىل ان الفارق بين المتوسطين الحسابين ، (13.7±كغم بانحـراف معياري بمغ) (95.7)

يشكل فرقًا معنويًا ام عشوائيًا فقد استخدم الباحث االختبار التائي وقد اظيرت النتائج الى قيمة 
( عند درجة 2.23( وىي أصغر من القيمة الجدولية البالغة )1.16ين ))ت( المحسوبة بين الدورت

( مما يدل عمى أن الفرق غير معنوي بين الدورتين 0.05( وأمام مستوى معنوية )10حرية )
وتبين أن الوسط الحسابي لوزن ، %( ولصالح دورة لندن8.8وبتطور نسبي بين الدورتين بمقدار )

( في حين بمغ الوسط 12.9)±( كغم بانحراف معياري قدره 108.8كغم نساء في دورة بكين )48
ولمعرفة ىل ، (14.7±( كغم بانحـراف معيار بمغ)112.7نساء في دورة لندن )48الحسابي لوزن 

ان الفارق بين المتوسطين الحسابين يشكل فرقًا معنويًا ام عشوائيًا فقد استخدم الباحث االختبار 
( وىي أصغر من القيمة 0.49يمة )ت( المحسوبة بين الدورتين )التائي وقد اظيرت النتائج الى ق

( مما يدل عمى أن 0.05( وأمام مستوى معنوية )10( عند درجة حرية )2.23الجدولية البالغة )
، %( ولصالح دورة لندن3.5الفرق غير معنوي بين الدورتين وبتطور نسبي بين الدورتين بمقدار )

( كغم بانحراف معياري 102.5كغم نساء في دورة بكين ) 52وتبين أن الوسط الحسابي لوزن 
( كغم 110.7نساء في دورة لندن )52( في حين بمغ الوسط الحسابي لوزن 18.6)±قدره 

ولمعرفة ىل ان الفارق بين المتوسطين الحسابين يشكل فرقًا ، (15.8±بانحـراف معيار يبمغ)
لتائي وقد اظيرت النتائج الى قيمة )ت( معنويًا ام عشوائيًا فقد استخدم الباحث االختبار ا
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( عند درجة حرية 2.23( وىي أصغر من القيمة الجدولية البالغة )0.82المحسوبة بين الدورتين )
( مما يدل عمى أن الفرق غير معنوي بين الدورتين وبتطور 0.05( وأمام مستوى معنوية )10)

كغم 56تبين أن الوسط الحسابي لوزن و ، %( ولصالح دورة لندن8.0نسبي بين الدورتين بمقدار )
( في حين بمغ الوسط الحسابي 18.5)±( كغم بانحراف معياري قدره 98.7نساء في دورة بكين )

 (.22.7±( كغم بانحـراف معيار يبمغ)114.3نساء في دورة لندن )56لوزن 
قد استخدم ولمعرفة ىل ان الفارق بين المتوسطين الحسابين يشكل فرقًا معنويًا ام عشوائيًا ف
( وىي 1.30الباحث االختبار التائي وقد اظيرت النتائج الى قيمة )ت( المحسوبة بين الدورتين )

( 0.05( وأمام مستوى معنوية )10( عند درجة حرية )2.23أصغر من القيمة الجدولية البالغة )
%( 15.8) مما يدل عمى أن الفرق غير معنوي بين الدورتين وبتطور نسبي بين الدورتين بمقدار

( كغم 109.2كغم نساء في دورة بكين )60وتبين أن الوسط الحسابي لوزن ، ولصالح دورة لندن
نساء في دورة لندن 60( في حين بمغ الوسط الحسابي لوزن 17.5)±بانحراف معياري قدره 

 (.16.6)±( كغم بانحـراف معياري 112.5)
رقًا معنويًا ام عشوائيًا فقد استخدم ولمعرفة ىل ان الفارق بين المتوسطين الحسابين يشكل ف

( وىي 0.34الباحث االختبار التائي وقد اظيرت النتائج الى قيمة )ت( المحسوبة بين الدورتين )
( 0.05( وأمام مستوى معنوية )10( عند درجة حرية )2.23أصغر من القيمة الجدولية البالغة )

%( 3.0ر نسبي بين الدورتين بمقدار )مما يدل عمى أن الفرق غير معنوي بين الدورتين وبتطو 
( 117.1كغم نساء في دورة بكين ) 67.5وتبين أن الوسط الحسابي لوزن ، ولصالح دورة لندن

نساء في دورة 67.5( في حين بمغ الوسط الحسابي لوزن 18.3)±كغم بانحراف معياري قدره 
 (.15.8)±( كغم بانحـراف معياري 123.7لندن )

بين المتوسطين الحسابين يشكل فرقًا معنويًا ام عشوائيًا فقد استخدم  ولمعرفة ىل ان الفارق
( وىي 0.67الباحث االختبار التائي وقد اظيرت النتائج الى قيمة )ت( المحسوبة بين الدورتين )

( 0.05( وأمام مستوى معنوية )10( عند درجة حرية )2.23أصغر من القيمة الجدولية البالغة )
%( 5.6ق غير معنوي بين الدورتين وبتطور نسبي بين الدورتين بمقدار )مما يدل عمى أن الفر 

( كغم 119.6كغم نساء في دورة بكين ) 75وتبين أن الوسط الحسابي لوزن ، ولصالح دورة لندن
نساء في دورة لندن 75( في حين بمغ الوسط الحسابي لوزن 18.0)±بانحراف معياري قدره 

 (.17.7)±( كغم بانحـراف معياري 127.8)
ولمعرفة ىل ان الفارق بين المتوسطين الحسابين يشكل فرقًا معنويًا ام عشوائيًا فقد استخدم 

( وىي 0.80الباحث االختبار التائي وقد اظيرت النتائج الى قيمة )ت( المحسوبة بين الدورتين )
( 0.05)( وأمام مستوى معنوية 10( عند درجة حرية )2.23أصغر من القيمة الجدولية البالغة )
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%( 6.8مما يدل عمى أن الفرق غير معنوي بين الدورتين وبتطور نسبي بين الدورتين بمقدار )
( 139.6كغم نساء في دورة بكين ) 82.5وتبين أن الوسط الحسابي لوزن ، ولصالح دورة لندن

نساء في دورة 82.5( في حين بمغ الوسط الحسابي لوزن 19.9)±كغم بانحراف معياري قدره 
 (.14.2)±( كغم بانحـراف معياري 127.3لندن )

ولمعرفة ىل ان الفارق بين المتوسطين الحسابين يشكل فرقًا معنويًا ام عشوائيًا فقد استخدم 
( وىي 1.23الباحث االختبار التائي وقد اظيرت النتائج الى قيمة )ت( المحسوبة بين الدورتين )

( 0.05( وأمام مستوى معنوية )10حرية ) ( عند درجة2.23أصغر من القيمة الجدولية البالغة )
%(  8.7مما يدل عمى أن الفرق غير معنوي بين الدورتين وبتراجع سمبي بين الدورتين بمقدار )

( 137.4كغم نساء في دورة بكين )82.5وتبين أن الوسط الحسابي لوزن +، ولصالح دورة بكين
نساء في دورة  82.5ابي لوزن+ ( في حين بمغ الوسط الحس18.7)±كغم بانحراف معياري قدره 

 (.14.9)±( كغم بانحـراف معياري 135.2لندن )
ولمعرفة ىل ان الفارق بين المتوسطين الحسابين يشكل فرقًا معنويًا ام عشوائيًا فقد استخدم 

( وىي 0.23الباحث االختبار التائي وقد اظيرت النتائج الى قيمة )ت( المحسوبة بين الدورتين )
( 0.05( وأمام مستوى معنوية )10( عند درجة حرية )2.23ة الجدولية البالغة )أصغر من القيم

% (  1.6مما يدل عمى أن الفرق غير معنوي بين الدورتين وبتراجع سمبي بين الدورتين بمقدار )
 ولصالح دورة بكين.

( تبين لنا ان ىناك تقارب في االوساط الحسابية واالنحرافات 2)ة الجدولمن خالل مالحظ
ويعزو الباحث سبب وجود  األوزانلمعيارية مما ادى الى ظيور فروق غير معنوية في جميع ا

الفروق الطفيفة التي لم ترتقي الى درجة المعنوية الى ان مثل تمك البطوالت تكون مستويات 
وىذا ايضًا ظير في مستويات الالعبين نجاز الالعبات المشاركات متقاربين بالمستوي العام لإل

نجاز عمى ذلك التجأ الباحث الى اعتماد نسبة التطور لمعرفة مقدار التطور الحاصل باإل وبناءً 
 المشاركة. األوزانبين دورة واخرى لكافة 

 ،كغم82،5 ،كغم40الحظ الباحث اسباب التراجع النسبي في نسب التطور في اوزان ) 
 األوزانل اطراف %( عمى التوالي  والتي تمث1.6 ،%8.7 ،%0.3كغم ( كانت بنسب )82،5+

الثالث الخفيفة  األوزانالمتطرفة يكون تطورىا محدود ومن خالل ىذه  األوزانالعميل والسفمى وان 
التي اظيرت   األوزانوالثقيمة كان تراجعيا في نسب التطور لصالح دورة بكين واضحًا مقارنة ببقية 

 بشكل واضح لصالح دورة لندن .نجاز تطورىا النسبي باإل
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كغم لصالح دورة بكين الى ان ىذا الوزن  40لباحث سبب  التراجع النسبي لوزن ويعزو ا
بشكل عام يكون فيو التطور ليذا الوزن كبيرًا جدا والسبب ان التكوين العضمي لالعبة في بدايتو 
بالرغم ان ىذا الوزن اغمبيم من العبات الوقوف الذين ال يستخدمون الكراسي المتحركة مما يجعل 

كتل العضمية عمى االطراف السفمية وباألخص القدم السميمة مما يجعل نمط اجساميم توزيع ال
 فضاًل عن ذلك حصول بعض التغيرات الفسيولوجية والوظيفية لالعبة ومنيا ،عضمي نحيف

) الدورة الشيرية ( والتي تكون عائق امام االلتزام بالوحدات التدريبية لفترة من الزمن مما تؤثر 
طور وكذلك فترات الحمل والوالدة التي تمر بيا الالعبة والتي تعمل ترك الالعبة سمبا عمى الت

التمرين وكذلك المشاركات لفترة طويمة تصل الى سنة او اكثر او احتمال ان تكون فترة الحمل او 
ثم الوالدة قريبة من الدورة البارالمبية مما تعيق مشاركتيا مما يؤثر ىذا سمبا عمى تطورىا اواًل ومن 

فيما اذا كانت الالعبة صاحبة رقم عالمي او من تحتل احد المراكز الثالثة مما يؤثر نجاز اإل
 ،المشاركة األوزانعمى نتائج ىذا الوزن بشكل عام مما اثر عمى االنحرافات المعيارية في اغمب 

سابقات فضاًل عن ذلك االستعداد الكامل والسريع لمتطور المستمر طيل فترة اعداد الالعبة لمم
العالي حيث يبدأ التطور لالعبة بالتوقف نتيجة التكوين نجاز لحين وصوليا الى مستوى اإل

العضمي الذي يعمل عمى زيادة وزن الالعبة الى الوزن الذي يميو فمن خالل متابعتنا لنتائج ىذا 
ى الوزن في دورتي بكين ولندن الحظ الباحث بان لم تستطع أي العبة من زيادة انجازىا سو 

الالعبة الصينية التي تطورت خالل اربع سنوات كيمو واحد ولكن عمى حساب وزن الالعبة حيث 
 ازداد كيمو واحد ايضًا فقط ولالعبة التركية التي تطورت خمسة عشر كيمو.

سنتتج الباحث  إنجاز من ذلك بان ىذا الوزن يعاني من تذبذب كبير في مستوى وا 
وصعودىم الى الوزن الذي يميو وكذلك احتمال تعرض قسم كبير الالعبات بسبب زيادة اوزانيم 

ولكن بالرغم  ،منيم الى االصابات التي تعيق تطورىم بسبب محافظتيم عمى اوزانيم من الزيادة
ضعفًا في الدورتين   2،27من كل الذي تم ذكره نالحظ بأن القوة النسبية ليؤالء الالعبات مقداره 

 المشاركة وافضميم. األوزانة كبير قياسًا ببقيإنجاز وىو 
كغم ( يعزو سبب تراجعيا في دورة 82،5+  ،كغم  82،5الثقيمة )  األوزاناما فيما يخص 

لندن بشكل ممحوظ الى ان كافة المشاركات من مستخدمي الكراسي المتحركة وان استخدام 
مى التطور الكرسي المتحرك تعمل عمى زيادة نسبة الدىون في الجسم بشكل كبير مما تؤثر ع

مما تؤثر سمبًا عمى  ،لوجود عالقة عكسية بين زيادة نسبة الدىون وكمية العضالت العاممة
حيث ان كمية االلياف العضمية تؤدي الى زيادة عدد الوحدات الحركية العاممة والتي  ،التطور

دة بدورىا تكون سبب في امكانية استثارة اكبر عدد من الوحدات التي تعمل بدورىا عمى زيا
فضاًل عن ذلك بان زيادة نسبة الشحوم في الجسم كما تم ذكره سابقا بسبب استخدام  ،االنجاز
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وكذلك تعرض الالعبات الى  ،الكرسي يعمل عمى زيادة الوزن مما يؤثر سمبًا عمى االنجاز
اإلصابات الرياضية التي قد تحرم كثير من الالعبات من المشاركة في اكثر من دورة بارالمبية او 
عدم امكانية العودة الى نفس المستوى السابق قبل المشاركة بدورة  بارالمبية قادمة ىذا ما استنتجو 
الباحث من خالل االطالع عمى المشاركات بالدورتين الحظ بان المراكز الثالثة االولى بالدورتين 

 82،5وزن +  مختمفين أي لم تكن ىناك العبة اشتركت بالدورتين وىذا التحميل ينطبق ايضًا عمى
وليذا السبب ىناك دراسة في االتحاد الدولي بتغير اوزان الالعبات واحتمال يصبح وزن  ،كغم
كغم مما يتيح المجال لالعبة بزيادة 86كغم الى +  82،5كغم ووزن + 86كغم الى وزن 82،5

 .2016التطور اكثر وىذا ما سوف نالحظو ان شاء اهلل في دورة البرازيل 
 السبعة االخرى وىي األوزان( ايضًا تبين لنا ان بقية 2)جدولنا لممن خالل مالحظت

كغم(  ان اسباب التطور االيجابي 75 ،كغم67،5 ،كغم60 ،كغم56 ،كغم52 ،كغم48 ،كغم40) 
 ،%5.6 ،%3.0 ،%15.8 ،%8.1 ،%3.5 ،% 8.8في نسب التطور وكان عمى التوالي )

الثالث التي اظيرت  تراجع نسبي  األوزان% ( تطورًا ولصالح دورة لندن مقارنة ببقية 6.8
 بشكل واضح لصالح دورة بكين .نجاز باإل

يكون فييا  األوزانويعزو الباحث سبب  التطور النسبي ولصالح دورة لندن الى ان ىذه 
الن فئات العوق اغمبيا في العالم تنحصر بين  األوزانالتنافس كبير بسبب كثرة الالعبين ليذه 

مما يجعل التنافس كبير وقوي بين المشاركين مع امكانية بروز العبات جدد قادرين  األوزانىذه 
عمى المنافسة والسبب كما تم ذكره ىو زيادة اعداد المتنافسات بالوزن الواحد مما يتيح لممدربين 

فضاًل عن ذلك يكون اغمبيم من فئات الشمل وليس من فئات البتر حيث ثبت  ،اختيار االفضل
  األوزان، يقبل الشك بان فئات الشمل افضل من فئات البتر لمرجال والنساء ايضًا ولكافة بالدليل ال

وخاصة فئات شمل االطفال ) قادرات عمى السير اما بدون اجيزة مساعدة او باستخدام المساند او 
في الوزن اي  العكازات( والتي تكون ليا دور ايجابي ومساعد في محافظة الالعبة من الزيادة

ون من زيادة اوزانيم بسبب لمقصود ىو زيادة نسبة الشحوم كما في فئات الكراسي الذين يعانا
تكون احداىما مكممة لألخرى أي ان الالعبة التي تصل الى مستوى  األوزانكما ان ىذه . الكرسي
يصعب عمييا التطور بسبب زيادة التكوين العضمي يتم اشراكو في الوزن الذي يميو نجاز من اإل

( يتبين ان 2من خالل الجدول )، و اركة مع استمرار التطور باإلنجازكذا تستمر الالعبة بالمشوى
 ،كغم60 ،كغم56 ،كغم52 ،كغم48 ،كغم40)المتوسطة  األوزانالتطور االيجابي حصل ب

المتطرفة التي حدث فييا التطور اكثر من نسب تطور  األوزانكغم(  عمى حساب 75 ،كغم67،5
حصل فييا التطور االيجابي من دورة بكين الى دورة لندن وىذه   األوزان% من 70الرجال أي ان 

 النسب ترجع التطور لمنساء كان اكبر من تطور الرجال بين الدورتين.
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 كني ونندن:عرض نتائج مستىي إجناز اننساء نسبة اىل انرجال يف دوريت ب 3-3

من أجل التحقق من اليدف الثالث واختبار الفرضية الثالثة، تم استخراج داللة الفروق في 
 (.3وكما ىو موضح في الجدول ) 2012، ولندن2008نتائج الرجال برفع االثقال لدورة بكين 

في عدد  ومستوى إنجاز النساء نسبة الى الرجال في  دورتي بكين ولندن األوساط الحسابيةبين ( ي3الجدول )
 المعتمدة بالدورة البارالمبية األوزانمن 

 والمعالماإلحصائية
 المعتمدة األوزان

مقدار  إنجاز النساء نسبة الى الرجال دورة لندن دورة بكين
 لندن بكين رجال نساء رجال نساء الفروق

 %173 %3171 %7171 %3173 %6877 16171 11277 157792 11878 كغم 48وزن 
 %373 %3472 %6578 %3775 %6275 168717 11177 163792 11275 كغم 52وزن 
 %876 %3778 %6272 %4674 %5376 183767 11473 184717 9877 كغم 56وزن 

 %179 %3874 %6176 %4173 %5977 182751 11275 18279 11972 كغم 61وزن 

 %376 %3775 %6275 %4171 %5879 19777 12377 19878 11771 كغم 67،5وزن 

 %471 %3873 %6177 %4274 %5776 21678 12778 21775 11976 كغم 75وزن 

 %574- %4175 %5975 %3571 %6479 21378 12773 21571 13976 كغم 82،5وزن 

نسبة الى الرجال لنساء اإنجاز الفروق في نسب مستوى يبين والذي  (3)من خالل الجدول
( وحسب تسمسل %5،4- ،%4،1 ،%3،6 ،%1،9 ،% 8،6 ،% 3،3 ،% 1،3)حيث وكانت

 كغم (.82،5 ،كغم 75 ،كغم 67،5 ،كغم 60 ،كغم 56 ،كغم 52 ،كغم 48)  األوزان
المعتمدة  بين  األوزانالنساء نسبة الى الرجال بإنجاز لمستوى ة الباحث ومن خالل متابع

وظير فارق كبير  ،حيث ظير ىناك تفاوت بالنسب المئوية  ، 2012ولندن  2008دورتي بكين 
كغم أي ان ىناك تطور كبير 56% بين بكين ولندن ولصالح دورة لندن في وزن 8،6بمقدار 

إنجاز وكما يعزو الباحث ان مستوى  2012ولندن  2008خالل االربع سنوات بين دورة بكين 
% في دورة لندن يدل عمى ان 62،1% في دورة بكين و 53،6ساء نسبة لمرجال والبالغ الن

كما يوضح الجدول ان كبر ارقام النسب المئوية  ،النساء نسبة لمرجال كان قمياًل إنجاز مستوى 
يميو ، النساء نسبة لمرجال يدل عمى كبر الفارق بين النساء والرجال ولصالح الرجالإنجاز لمستوى 

النساء نسبة الى إنجاز % حيث ان مستوى 4،1كغم حيث كان نسبة الفارق بين الدورتين 75وزن 
النساء إنجاز % في دورة لندن مما يدل ان مستوى 61،7% في دورة بكين و57،6الرجال والبالغ 

كغم حيث كانت نسبة 67،5واعقبيا وزن ، كان قمياًل  ايضًا ولصالح الرجالنسبة الى الرجال 
% في دورة بكين و 58،9النساء نسبة لمرجال إنجاز % وبمغ مستوى 3،6الدورتين  الفارق بين

التناقص التدريجي النساء نسبة لمرجال يبدأ بنجاز % في دورة لندن يتضح ان مستوى اإل62،5
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% وبمغ مستوى 3،3كغم حيث كانت نسبة الفارق بين الدورتين 52ثم وزن ، ولصالح الرجال
% في دورة لندن ونالحظ ان مستوى 65،8% في دورة بكين و 62،5ل النساء نسبة لمرجاإنجاز 

 يضًا.أالنساء نسبة لمرجال كان قمياًل ولصالح الرجال نجاز اإل
% 1،9%  و1،3كغم حيث كانت نسبة الفارق بين الدورتين 60كغم  و48خيرًا وزني أو 

% في دورة 70،0و  % في دورة بكين68،7النساء نسبة لمرجال إنجاز عمى التوالي وبمغ مستوى 
كغم ونالحظ ان مستوى 60%  في دورة لندن لوزن 61،6% في دورة بكين و59،7لندن  وكذلك 

 النساء نسبة لمرجال كان لصالح الرجال ايضًا.نجاز اإل
كغم  ىو الوزن الوحيد الذي كان 82،5ن الوزن الباحث أجد و ( 3ومن خالل الجدول)

وىذا يدل عمى ان نسبة  ،%5،4-الفارق ذروتو وكان  تطوره النسبي لصالح دورة بكين حيث بمغ
%  في دورة لندن أي ان 59،5 ،% في دورة بكين 64،9النساء مقارنة بالرجال إنجاز مستوى 

 الفارق ازداد لصالح الرجال.
واخيرًا يعزو الباحث ان كبر الفارق بين الرجال والنساء كثيرة منيا ان وزن وحجم القمب 

نا من الرجال وكذلك السعة الحيوية لمرئتين اقل اتساعا من الرجال فضال لمنساء اقل حجما ووز 
باإلضافة ، % من وزن الجسم18،2ولمرجال  28،2عن ذلك حيث تكون نسب الشحوم لمنساء 

الى ان نسب تركيز الييموكموبين لدى النساء اقل من الرجال وىذه القمة تسبب نقص عنصر 
من المكونات االساسية لمادة الييموكموبين الحاممة لعنصر حيث ان عنصر الحديد  ،الحديد لدييا

بالرغم ان الرجل اقل احتياجا لألوكسجين مقارنة  ،االوكسجين من الرئتين الى الجياز العضمي 
المقطع العرضي لمعضالت عند الرجال اكبر منو عند النساء وىذا  نَّ أب يضاً أوال ننسى ، (1)بالنساء

االختالف يرجع اصال الى ىرمون التستوستيرون الذي يسيم وبشكل كبير في زيادة المقطع 
والذي ينتج عنو زيادة القوة القصوى لمرجل عن المرأة   ،العرضي لعضمة الرجل اكبر من النساء

فضاًل  ،ب الى ذلك الى امتالك الرجل لكتمة عضمية اكبر%( تقريبا ويرجع السب40-30)بنسبة 
عن ذلك ان كبر حجم عضمة الرجال مع زيادة عدد االلياف العضمية لمرجال مقارنة بالنساء 

ىذا ما أفرزتو نتائج البحث بان  ،يجعل قوة الرجال اكبر من قوة النساء عن طريق انتاج قوة اكبر
ورة لندن مع زيادة طفيفة في كبر الفارق بدورة بكين %( في د36،67نسبة قوة الرجال تساوي )

 % .39،16وصمت الى 

                                                           

، 1999، القاىرة ،دار الفكر العربي ،9ط ،نظريات ـــ تطبيقات ،التدريب الرياضي: عبد الخالق عصام الدين ( 1)
 .95ص 
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يؤدي الى زيادة القوة  2( سم1ن زيادة مساحة المقطع العرضي لدى الرجال )أكما 
 .(2)( كغم10-6( كغم ولمسيدات )12-7العضمية من )

الباحث سبب تفوق الرجال عمى النساء وجود عالقة طرديا بين كبر حجم  ووكذلك يعز 
العضمة والقوة الناتجة عنيا, فضاًل عن وجود عالقة طرديا بين حجم العضمة وكمية الطاقة 

( من العوامل األساسية التي تعتمد عمييا صفة ATP-PCالمخزونة حيث أن كمية  الفوسفاجين )
ن معدل حجم قمب المرأة أصغر من معدل حجم قمب الرجل ألى إ يضاً أكما يعزو السبب ، القوة 

( لدى المرأة أقل من استيالكو لدى VO2MAXوأن القيمة القصوى الستيالك األوكسجين )
)وىو مركب موجود في كريات  وكذلك نقص كمية الييموكموبين  .(3)% 20-15الرجل بحدود 

  .(4)إلى كمية الشحوم لدى المرأة أكثر من الرجل الدم الحمراء( لدى المرأة مقارنة بالرجل إضافة 
ثبتة كل ىذه االسباب جعمت قوة الرجل اكبر من قوة المرأة بشكل عام وبنسبيا الحقيقية الم

( كل حسب وزنو وخصوصية كل وزن لالستفادة من ىذه النسب عند اعداد المناىج 3بالجدول )
 العشوائية.التدريبية لكل وزن بشكل عممي ودقيق بعيدًا عن 

 :االستنتاجات وانتىصيات -5

 االستنتـاجات: 5-1

 ن الفروق في مستوى إنجاز الرجال بين دورتي بكين ولندن لم ترتقي الى درجة المعنوية.إ .1
 ن مستوى إنجاز النساء بين دورتي بكين ولندن لم يرتقي الى درجة المعنوية.إ .2
كغم( 75 ،كغم67,5 ،كغم60 ،كغم56 ،كغم52 ،كغم48 ،كغم44نسب التطور في اوزان )  .3

 .2012لمنساء  تطورا ممحوظًا ولصالح دورة لندن 
كغم ( لمنساء تراجعًا ممموسًا ولصالح 82,5كغم, +82,5كغم, 40نسب التطور في اوزان )  .4

 دورة بكين.
كغم ( لمرجال تطورا 100كغم, +100كغم, 90كغم, 52كغم, 48نسب التطور في اوزان )  .5

 .2012لصالح دورة لندن ممحوظًا و 
 

                                                           

 . 100، ص1997، دار الفكر العربي  ، بيولوجيا الرياضة وصحة الرياضيأبو العال: عبد الفتاح ( 2)
، 1993، الفكر العربي , القاىرة  دار ،فسيولوجيا المياقة البدنيةحمد نصر الدين سيد: أبو العال، أعبد الفتاح ( 3)
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 (284( الى )267بحث ثامر غانم داوود الصفحات من ص )

 (2017/12/30)عشر  اخلامسانعدد  –اجملهد انثانث  –جمهة جامعة االنبار نهعهىو انبدنية وانرياضية 

كغم(  لمرجال تراجعًا 82,5كغم, 75كغم, 67,5كغم, 60كغم, 56نسب التطور في اوزان ) .6
 ممموسًا ولصالح دورة بكين.

 اليوجد فروق في نسب مستوى إنجاز النساء نسبة الى الرجال بين دورتي بكين ولندن . .7
 

 :انتىصيات 5-2

 حدة , وكذلك لمرجال عمى حدة.اجراء دراسات مشابية خاصة بالنساء عمى  .1
مكانية اجراء دراسات مشابية عمى كافة فعاليات المعاقين وباألخص فعاليات العاب القوى إ .2

 والرماية .
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