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املخلص:
في الدابق تشافذ الخياضيؾن ذوي اإلعاقات في دورة األلعاب األولسبية قبل عيؾر دول األلعاب البارالسبية .
فكان أول رياضي قام بحلػ الالعب االمخيكي جؾرج إيدخ والحي استظاع أن يحخز ست ميجاليات مشيا ثالثة ذىبيات

في يؾم واحج رغؼ استخجامو عزؾ صشاعي خذبي كخجل يدخى في األولسبياد الريفية .كسا شارك السجخي كارولي

تاكاكذ في مشافدات الخماية في دورتي  1948و 1952لأللعاب األولسبية الريفية واستظاع إحخاز ذىبيتيؽ باستخجام
مبتؾر .
ًا
ذراعو األيدخ في رغؼ أن ذراعو األيسؽ
وتعتبخ رياضة ذوي االحتياجات الخاصة مؽ الفعاليات التي تدعى لتحقيق رفع قجرات الفخد السعاق وإمكانيتو

السعؾق
ليتؼ بعج ذلػ تأىيمو تأليالً بغية دمجو بالسجتسع ليكؾن شخراً مفيج لسجتسعو ووطشو لحا فأن عسمية تأىيل
ّ
تعبخ عؽ السجتسع الستظؾر ،وأدراك لمسدؤولية بأىسية رعاية ىحه الذخيحة االجتساعية ،لتؤدي دورىا
رياضياً عاىخًة ّ
اإليجابي في السجال الخياضي.

أن فعالية الخماية مؽ الفعاليات التي يسارسؾنيا ذوي االحتياجات الخاصة بذكل محجود وذلػ لرعؾبة تؾفيخ

االدوات والتجييدات والسالعب الخاصة بتمػ الفعالية بدبب ارتفاع اسعارىا وكحلػ اوجب عمى الجول التي تيتؼ بيحا

الفعالية مؾاكبة التظؾر الحاصل بأسمحة الخماية بكافة انؾاعيا (اليؾائية والدخيع) وكحلػ كافة ادوات الخماية االخخى
ليتدشى لشا كعامميؽ في ىحا السجال مؾاكبة التظؾر الحاصل بغية تحقيق أفزل الشتائج  ،ومؽ خالل اطالعشا كعامميؽ

في مجال رياضة ذوي االحتياجات الخاصة وحخصا ومتابعة مشي لسعالجة بعض السؾجؾدة في السشاىج التجريبية التي ال

تخاعي الفخوق الفخدية بيؽ الشداء والخجال عشج وضع السشاىج التجريبية والتي تبتعج عؽ كل البعج عؽ استخجاميا لمشدب
الجقيقة لجرجة االختالف بيؽ الشداء والخجال الن ما تؾصل اليو ابظال وبظالت العالؼ مؽ ارقام تجاوزت مجسؾع عجد

االطالقات الخسسي اوجب عميشا ان نؾاكب ىحا التظؾر وان نكؾن ضسؽ مرافي الجول الستقجمة .ومؽ ىشا جاء التداؤل

ماىي الشدب السئؾية لجرجة االختالف التي يجب عمى مجربيشا مخاعاتيا عشج وضعيؼ لمسشاىج التجريبية لمشداء مقارنة

بالخجال وحدب نؾع الفعالية وكيفية االداء.ييجف البحث الى التعخف عمى:
-

أفزل االنجازات التي يحققيا الشداء والخجال في فعاليات الخمي السختمفة.

 ندبة مدتؾى انجاز الشداء مقارنة بالخجال في مدابقات الخمي عمى االىجاف الثابتة (السدجس اليؾائي ،البشجقية اليؾائية،بشجقية ثالث اوضاع).
وتؼ مشاقذة الشتائج والتؾصل الى االستشتاجات والتؾصيات السشاسبة.
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Lect. Dr. Aqil Hamid Odeh
Nineveh Education Directorate

Abstract:
In the past, athletes with disabilities competed in the Olympics before the Paralympic
nations emerged. He was the first athlete to do so, the American player George Esser, who
was able to win six medals, including three golds, in one day, despite using a wooden
prosthesis as a left-footed man in the Summer Olympics. Hungarian Karoly Takax also
participated in the shooting competitions in the 1948 and 1952 Summer Olympics and was
able to score two golds using his left arm, even though his right arm was amputated.
Sport for people with special needs is considered one of the activities that seek to
achieve raising the capabilities of the disabled individual and his ability to be then
rehabilitated in order to integrate him into society to be a useful person for his community
and his homeland. Positive in the sports field.
The shooting event is one of the activities practiced by people with special needs in a
limited way due to the difficulty of providing tools, equipment and stadiums for that event
due to the high prices. Also, the countries that are interested in this event must keep pace
with the development of shooting weapons of all kinds (pneumatic and rapid) as well as all
other shooting tools so that we can As workers in this field, keep pace with the
development in order to achieve the best results, and through my knowledge as a worker in
the field of sports for people with special needs and keen and follow-up from me to address
some of the existing in the training curricula that do not take into account the individual
differences between women and men when developing training curricula that are far from
their use Due to the precise proportions of the degree of difference between women and
men, because the numbers reached by the heroes and heroines of the world exceeded the
official total number of divorces, we had to keep pace with this development and be among
the refineries of developed countries.
Hence the question, what are the percentages of the degree of difference that our
coaches must take into account when developing training curricula for women compared to
men, according to the type of activity and the manner of performance.
The following goals can be identified:
- The level of achievement of women compared to men in firing competitions at
fixed targets (air pistol, air rifle, three-position rifle).
The best achievements that women and men achieve in the various throwing events.
The results were discussed and appropriate conclusions and recommendations reached.
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 -1التعريف بالبحث
 6-6المقدمة واهمية البحث:
في الدابق تشافذ الخياضيؾن ذوي اإلعاقات في دورة األلعاب األولسبية قبل عيؾر دول

األلعاب البارالسبية .فكان أول رياضي قام بحلػ الالعب االمخيكي جؾرج إيدخ والحي استظاع أن يحخز

ست ميجاليات مشيا ثالثة ذىبيات في يؾم واحج رغؼ استخجامو عزؾ صشاعي خذبي كخجل يدخى في
األولسبياد الريفية .كسا شارك السجخي كارولي تاكاكذ في مشافدات الخماية في دورتي 1948

و 1952لأللعاب األولسبية الريفية واستظاع إحخاز ذىبيتيؽ باستخجام ذراعو األيدخ في رغؼ أن ذراعو
مبتؾر .
ًا
األيسؽ

وتعتبخ رياضة ذوي االحتياجات الخاصة مؽ الفعاليات التي تدعى لتحقيق رفع قجرات الفخد

السعاق وإمكانيتو ليتؼ بعج ذلػ تأىيمو تأليالً بغية دمجو بالسجتسع ليكؾن شخراً مفيج لسجتسعو ووطشو
تعبخ عؽ السجتسع الستظؾر ،وأدراك لمسدؤولية بأىسية
لحا فأن عسمية تأىيل
السعؾق رياضياً عاىخًة ّ
ّ
رعاية ىحه الذخيحة االجتساعية ،لتؤدي دورىا اإليجابي في السجال الخياضي.
أن فعالية الخماية مؽ الفعاليات التي يسارسؾنيا ذوي االحتياجات الخاصة بذكل محجود وذلػ

لرعؾبة تؾفيخ االدوات والتجييدات والسالعب الخاصة بتمػ الفعالية بدبب ارتفاع اسعارىا وكحلػ
اوجب عمى الجول التي تيتؼ بيحا الفعالية مؾاكبة التظؾر الحاصل بأسمحة الخماية بكافة انؾاعيا

(اليؾائية والدخيع) وكحلػ كافة ادوات الخماية االخخى ليتدشى لشا كعامميؽ في ىحا السجال مؾاكبة
التظؾر الحاصل بغية تحقيق أفزل الشتائج الن ما تؾصل اليو ابظال وبظالت العالؼ مؽ ارقام
تجاوزت مجسؾع عجد االطالقات الخسسي حيث تعتبخ الجورات البارالسبية أكبخ تجسع رياضي وأضخؼ

تغاىخة رياضية لحوي االحتياجات الخاصة وتقام كل أربع سشؾات وتدعى كل دول العالؼ الى السذاركة
فييا لتقجيؼ أفزل ما لجييا مؽ االنجازات ليذ مؽ اجل الحرؾل عمى السيجاليات البارالسبية فقط ولكؽ

ال عظاء الثقل الدياسي واالعالمي واالقترادي لتمػ الجول.

ومحؾر دراستشا ىؾ التعخف عمى مدتؾى االنجاز بيؽ الشداء والخجال في عجد مؽ الفعاليات

الخماية لحوي االحتياجات الخاصة في بارالسبيات ريؾ .2116

وتكسؽ اىسية البحث في تحميل ودراسة نتائج ابظال وبظالت العالؼ في فعاليات الخماية

البارالسبية مؽ خالل التعخف عمى نتائجيؼ في البارالسبيات بغية التعخف عمى درجة الفخوق كشدب مؤية

بيؽ الشداء والخجال لشتسكؽ مؽ الؾصؾل الى حقائق ونتائج مقشعة لجرجة الفارق والتي تشعكذ باإليجاب

في عسل السجربيؽ وليتدشى لشا صياغة الفارق بالظخيقة التي تسكشيؼ مؽ التخظيط الدميؼ والشاجح

لمؾحجة التجريبية عمى ضؾء الفخوق بيؽ الشداء والخجال بغية تظؾيخ االنجاز ،ىحا ما اكج عميو عمساء
التجريب بان التخظيط الدميؼ والشاجح لمعسمية التجريبية .
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ليتدشى لشا مقارنة اداء الخماة مؽ كال الجشديؽ وتذخيص درجة ادائيؼ حدب اختالف عامل الجشذ

بشاء عمى خرؾصية الخجال مقارنة
ألنيا مؽ العؾامل السيسة في وضع مفخدات الؾحجة التجريبية ً
بالشداء وكحلػ الفخوق بيؽ اداء الخمي الثابت والدخيع.
0-6مذكلة البحث:

ومؽ اجل الشيؾض بؾاقع رياضة الخماية لحوي االعاقة البجنية بسختمف االسمحة البارالسبية أوجب عميشا
كعامميؽ في مجال تجريب ذوي االعاقة البجنية وحخصا مشا مؽ اجل تحقيق مخاكد متقجمة ومقارعة باقي
الجول الستظؾرة في ىحه المعبة أصبح لداما عميشا اجخاء بعض الجراسات والبحؾث السختمفة لمؾقؾف عمى
اخخ السدتججات والتظؾرات الحاصمة لجى أبظال وبظالت العالؼ مؽ كال الجشديؽ بغية التعخف عمى
السدتججات والستغيخات التي تخجم تظؾر المعبة في بمجنا ولتربح فعالية الخماية مؽ الفعاليات ذات االنجاز
في المجشة البارالسبية الؾطشية العخاقية اسؾة بباقي الفعاليات ذات االنجاز.
ومؽ خالل اطالعشا كعامميؽ في مجال رياضة ذوي االعاقة البجنية وحخصا ومتابعة مشي لسعالجة بعض
الحاالت السؾجؾدة في السشاىج التجريبة التي ألتخاعى الفخوق الفخدية بيؽ الشداء والخجال عشج وضعيا
لمسشاىج التجريبية والتي تبتعج كل البعج عؽ استخجاميا لمشدب الجقيقة لجرجة االختالف بيؽ الشداء
والخجال.
ومؽ ىشا جاء التداؤل ماىي الشدب السئؾية لجرجة االختالف التي يجب عمى مجربيشا مخاعاتيا عشج
وضعيؼ لمسشاىج التجريبية لمشداء مقارنة بالخجال وحدب نؾع الفعالية وكيفية االداء؟
وعمى ىحا االساس اوجب عميشا االستعانة بشتائج البظؾالت العالسية البارالسبية ألبظال وبظالت العالؼ
باألسمحة البارالسبية مؽ اجل تحميميا والتؾصل الى نتائج دقيقة تعتبخ انظالق ألعجاد مشاىج تجريبية بعيجة
عؽ العذؾائية مخاعيا الخرؾصية الجشذ ونؾعية الفعالية.
 2-6هدفا البحث:
ييجف البحث الى التعخف عمى:
 1-3-1أفزل االنجازات التي يحققيا الشداء والخجال في فعاليات الخمي السختمفة.
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 2-3-1ندبة مدتؾى انجاز الشداء مقارنة بالخجال في مدابقات الخمي عمى االىجاف الثابتة
(السدجس اليؾائي ،البشجقية اليؾائية ،بشجقية ثالث اوضاع).
 4-6فرض البحث:
أفتخض الباحثان ماياتي:
 1-4-1ان ندبة مدتؾى انجاز الشداء مقارنة بسدتؾى انجاز الخجال يتقارب بالفعاليات التي يدتخجم
العيار القميل كالرجؼ (باألسمحة اليؾائية) ،ويبتعج قميالً بالفعاليات التي تدتخجم العيار االكبخ.
 2-6مجاالت البحث:
 1-5-1السجال البذخي :الفائدون والفائدات بالسخاكد الدتة االولى في بارالسبيات ريؾ جانيخو والتي
اقيست بالب اخزيل عام  2116بعجد مؽ الفعاليات البارالسبية واخص بحلػ االسمحة اليؾائية (السدجس
اليؾائي ،البشجقية اليؾائية وبشجقية ثالث اوضاع) وعجدىؼ ( )36رامي ورامية.
 2-5-1السجال السكاني :ميجان الخماية البارالسبي في الب اخزيل (ريؾ) لألسمحة اليؾائية.
 3-5-1السجال الدماني2116 :م.
-0الجانب النظري

 6-0الرماية وترنيفاتها
أيزا باسؼ ألعاب إطالق الشار وىي اختبار لمجقة والتحكؼ ،حيث يدتخجم
رياضة الخماية والسعخوفة ً
الستشافدؾن السدجسات أو البشادق إلطالق سمدمة مؽ الظمقات عمى ىجف ثابت .تبمغ قيسة كل لقظة

 11نقاط أو قيسة عذخية ،يدتخجم الخياضيؾن بشادق ومدجسات مختمفة حدب نؾعية الفعاليات ففي
الخمي باألسمحة اليؾائية يدتخجم الخماة البشجقية والسدجس مؽ وضع الؾقؾف اما في الخمي لثالث

اوضاع (وقؾف  ،بخوك  ،انبظاح) فيدتخجم الخماة البشجقية الحخة عيار تؾتؾ .عيخ إطالق الشار في

األلعاب البارالسبية لحوي االحتياجات الخاصة ألول مخة في األلعاب البارالسبية الريفية لحوي
االحتياجات الخاصة في تؾرنتؾ عام ( ،)1976السدابقات مفتؾحة لجسيع الخياضييؽ ذوي اإلعاقة
الجدجية .ويدتخجم إطالق الشار نغام ترشيف وعيفي ،يتيح لسدتخجمي الكخاسي الستحخكة والخياضييؽ

معا سؾاء بذكل فخدي أو في فخق.
الستشقميؽ مؽ مختمف فئات اإلعاقة التشافذ ً
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متخا ،في السدابقات
يتشافذ الخياضيؾن في مدابقات البشادق والسدجسات مؽ مدافات  11و 25وً 51
الخجالية والشدائية والسختمظة .مؽ بيؽ  12فعالية إلطالق الشار في أولسبياد ذوي االحتياجات الخاصة،
ويتؼ اعتساد القانؾن الجولي لخياضة الخماية لألصحاء.

ونتيجة التظؾر العمسي الحاصل وايجاد أفزل االساليب والظخائق التجريبية الحجيثة في فعالية الخماية،

فزالً عؽ التظؾر الحاصل في صشاعة االسمحة الخاصة بالخمي مؽ (مدجسات وبشادق) ىؾائية
والدخيع حيث أصبح الحرؾل عمى العالمة الكاممة مؽ قبل الستدابقيؽ ( )411،611نقظة مؽ

مجسؾع ( )61اطالقة لمخجال و( )41اطالقة لمشداء حيث تؼ اضافة ( )54نقظة اخخى لغخض التشافذ
عمى السيجاليات الثالث.

في الخماية البارالسبية ،ثالث فئات رياضية مختمفة لمخياضييؽ ذوي العاىات الجدجية:
فئة الخياضة ( SH1مدجس):

ىحه الفئة الخياضية لمخياضييؽ الحيؽ يعانؾن مؽ عجد في الجدء العمؾي و  /أو الدفمي مؽ السشافدة

في أحجاث مدجس.

فئة الخياضة ( SH1بشجقية):

ىحه الفئة الخياضية لمخياضييؽ الحيؽ يعانؾن مؽ ضعف في الظخف الدفمي لمسشافدة في أحجاث

البشجقية.

فئة الخياضة ( SH2بشجقية) :ىحه الفئة الخياضية مخررة ألحجاث البشادق فقط ،وىي مخررة

لمخياضييؽ الحيؽ يعانؾن مؽ ضعف في األطخاف العميا (األمخ الحي يدتجعييؼ استخجام مشرة إطالق
الشار لجعؼ البشجقية) ،كل ذلػ أم ال مع اختالل في األطخاف الدفمية كسا في الذكل رقؼ (( .)1القانؾن

الجولي لمخماية لحوي االحتياجات الخاصة) والذكل رقؼ ( )1يؾضح مشرة إطالق الشار لجعؼ البشجقية.
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ينقدم الرماة إلى مجمهعات تخهض التنافس من على كرسي متحرك أو من وضع

الهقـــــــهف.

وتنقدم الترنيفات الى عدة اقدام يحدد كل قدم نهع جهاز الحركة المدمهح لالعب
باستخدامه.

Rifle

Air

R1-10m

R5 - 10m Air Rifle

P1 - 10m Air Pistol

Rifle

Air

R2-10m

R6 - 50m Free

P2 - 10m Air Pistol

Standing (SH1)mens
Standing

Prone (SH2)mixed
Prone

Rifle

(SH1)women

(SH1)mixed

R3 - 10m Air Rifle

R7 - 50m Free

Prone (SH1)mixed

R4 - 10m Air Rifle

Standing (SH2)mixed

40

x

3

(SH1)mens

Rifle

R8 - 50m Sport
20

x

3

(SH1)women

Rifle

(SH1)mens

(SH1)women’s
Sport

25m

-

P3

Pistol (SH1) mixed
Free

50m

–

P4

Pistol (SH1) mixed

-2منهج البحث وإجراءاته الميدانية
 6-2منهج البحث:
اعتسج الباحثان السشيج الؾصفي بظخيقة السدح لسالئستو وطبيعة البحث.
 0-2عينة البحث:
جخى اختيار عيشة البحث بالظخيقة العسجية وشسمت أفزل ستة رماة وست راميات مؽ السذاركيؽ
والسذاركات في بارالسبيات ريؾ في الب اخزيل لعام 2116م وىؼ يسثمؾن أفزل السذاركيؽ في فعاليات
األسمحة اليؾائية (السدجس اليؾائي ،البشجقية اليؾائية) أضافة الى رماة البشجقية لثالث اوضاع في فعاليات
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الخماية البارالسبية ،الن االختيار الجقيق لمعيشة عشر اخ ميسا واساسيا الختيار الفخوض وتحقيق االىجاف
(.)111:6
وان اختيار معغؼ فعاليات الخماية البارالسبية ونتائجيا تعج محكا حكيكيا لسقارنة ندب االنجاز بيؽ الشداء
والخجال ولسختمف فعاليات الخماية البارالسبية التي تؼ اختيارىا وىي (السدجس اليؾائي ،البشجقية اليؾائية)
اىجاف ثابتة ،والخمي بالبشجقية لثالث اوضاع (وقؾف ،بخوك ،انبظاح) حيث بمغ عجد افخاد العيشة ()36
راميا ورامية يسثمؾن ثالث فعاليات بارالسبية في كل فعالية ( )12رامي ورامية والججول السخقؼ ( )1يبيؽ
ذلػ:

الججول السخقؼ ( )1يبيؽ عجد الخماة والخاميات لكل فعالية
الفعاليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

عجد الخماة

عجد الخاميات

اليجف الثابت (السدجس اليؾائي)

6

6

اليجف الثابت (البشجقية اليؾائية)

6

6

اليجف الثابت (بشجقية ثالث اوضاع)

6

6

السجسؾع الكمي ألفخاد عيشة البحث (رجال ،نداء) 18

 2-2االجهزة واالدوات المدتخدمة:
تؼ اجخاء الخظؾات العمسية والعسمية بغية تحقيق اىجاف البحث:
اوال :االجيدة واالدوات السدتخجمة بالخمي عمى اليجف الثابت.
 اىجاف لألسمحة اليؾائية بسؾصفات قانؾنية.831

18

دراسة مقارنة لمدتهى االنجاز بين....

 بشجقية ىؾائية ومدجس ىؾائي واطالقات (صجؼ) عيار 4,5ممؼ. ميجان رماية خاص باألسمحة اليؾائية وممحقاتو بسؾاصفات قانؾنية. اضافة الى بشجقية لثالث اوضاع السدتخجمة في رمي الؾقؾف والبخوك واالنبظاح مع االىجافواالطالقات الخاصة وميجان رمي البشجقية لثالث اوضاع.
 4-2وسائل جمع البيانات:
 السرادر العخبية واالجشبية. شبكة السعمؾمات الجولية. االختبارات واستسارات تدجيل نتائج الخمي حدب الفعالية السجرجة. ارشيف اتحاد الخماية في المجشة البارالسبية الؾطشية العخاقية. السقابالت الذخرية مع اعزاء اتحاد والسجربيؽ الخماية في المجشة البارالسبية. 2-2اجراءات البحث:
قام الباحث بجسع نتائج الخجال والشداء الفائدون بالسخاكد الدت االوائل بكافة الفعاليات السختارة ولكي
يعظي فخصة متقاربة لمسقارنة حاول الباحث تؾحيج االوساط الحدابية لمخمي بأسمحة الشداء مقارنة بالخجال
مؽ خالل ايجاد الشدبة السئؾية إلنجاز الخجال ،الن القانؾن اعظى عجد االطالقات لمخجال يختمف عشو
عؽ الشداء مخاعيا التكؾيؽ الجدساني لجى الشداء مقارنة بالخجال.
 1-2الهسائل االحرائية المدتخدمة:
 تؼ استخجام قانؾن الشدبة السئؾية لمتؾصل الى نتائج البحث.-4عرض وتحليل ومناقذة النتائج
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 6-4عرض وتحليل ومناقذة نتائج المقارنة بين النداء والرجال بالرمي على االهداف الثابتة بفعاليات
االسلحة الههائية (المددس والبندقية) وفعالية الرمي بالبندقية لثالث اوضاع.
مؽ خالل الججول السخقؼ ( )2والحي يبيؽ معجل نتائج الخماة والخاميات الدتة االوائل بفعالية السدجس
اليؾائي والبشجقية اليؾائية وكحلػ فعالية الخمي بالبشجقية لثالث اوضاع (االنبظاح ،البخوك ،الؾقؾف)
لمسذاركيؽ في بارالسبيات ريؾ بالب اخزيل 2116م ومؽ خالليا سشمقي الزؾء عمى مدتؾى نتائج الشداء
مقارنة بالخجال في الفعاليات السحكؾرة.
ججول رقؼ ()2يبيؽ ندب انجازالشداء مقارنة مع مدتؾى انجاز الخجال بفعالية السدجس اليؾائي والبشجقية
اليؾائية والبشجقية لثالث اوضاع.

الفعاليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

اليجف الثابت (السدجس اليؾائي)

اليجف الثابت (البشجقية اليؾائية)

الشدبة السئؾية

الشدبة السئؾية

الشدبة السئؾية

لشتائج الشداء

لشتائج الخجال

لشتائج الشداء

مؽ االنجاز الكمي

مؽ االنجاز الكمي

مقارنة بالخجال

%93,1

%94

%99

 372,5نقظة مؽ  564,3 411نقظة مؽ 611
%94،8

%94,2

 411,1نقظة مؽ  621,1 436نقظة مؽ 654

اليجف الثابت (بشجقية ثالث%95,1
اوضاع)

%96,3

 571,8نقظة مؽ  1156 611نقظة مؽ 1211

%99,3

%98,7

مؽ خالل الججول رقؼ ( )2كانت نتائج رمي الشداء بالسدجس اليؾائي ( )372,5نقظة مؽ أصل ()411
نقظة وكانت نتائج رمي الخجال بالفعالية ذاتيا ( )564,3نقظة مؽ أصل ( )611نفظة.
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وعشج تحؾيل الشتائج الى ندب مئؾية نجج ان الشداء حققؽ ( )93,1نقظة مؽ أصل ( )111نقظة .وحقق

الخجال ندبة ( )94مؽ أصل ( )111نقظة.

وعشج استخخاج ندبة مدتؾى الشداء مقارنة بالخجال نجج انيا تداوي ( )%99أي ال يؾجج فارق بيشيسا بيحا

الدالح (السدجس اليؾائي) .اما بالشدبة لفعالية البشجقية اليؾائية وكانت نتائج رمي الشداء ( )411,1نقظة

مؽ أصل ( )436نقظة .وكانت نتائج رمي الخجال بالفعالية ذاتيا ( )621,1نقظة مؽ أصل ()654
نقظة .لحا نجج ان الشداء حققؽ ( )%94,2وان الخجال حققؾا (.)%94,8

وعشج استخخاج ندبة مدتؾى الشداء مقارنة بالخجال فكانت تداوي ( )%99,3أي ال يؾجج فارق ايزا بيحا

الدالح .اما بالشدبة لفعالية البشجقية لثالث اوضاع فكانت نتائج رمي الشداء بأوضاع الخمي الثالث

االنبظاح ،البخوك ،الؾقؾف ( )571,8نقظة مؽ أصل ( )611نقظة ،وكانت نتائج رمي الخجال ()1156
نقظة مؽ أصل ( )1211نقظة .لحا نجج ان الشداء حققؽ ( )%95,1وان الخجال حققؾا (.)%96,3

وعشج استخخاج ندبة مدتؾى الشداء مقارنة بالخجال فكانت تداوي ( .)%98,7ويعدو الباحث حرؾل

الشداء والخجال عمى أفزل الشتائج في الخمي عمى االىجاف الثابتة والتي تعج مؽ فعاليات رمي الجقة

( )61:2ىؾ ان ((الخامي او الخامية يكؾن في وضع الثبات وبجون حخكة اثشاء الخمي عمى ىجف مؾضؾع
بذكل ثابت ايزا وباالرتفاع السشاسب فزالً عمى ان الخامي او الخامية غيخ محجد بؾقت الخمي ،لكشو
محجد بتشفيح مجسؾعة مؽ اطالقات خالل زمؽ محجد عمى العكذ مؽ بكية فعاليات الخمي كالتخاب او

الدكيت والتي تكؾن فييا االىجاف متحخكة.)137:3( .

ويع اد سبب تقارب مدتؾى الشداء مع الخجال في الخمي عمى االىجاف الثابتة بالخغؼ مؽ ان الخجال والشداء

وكل حدب فيئتو الى عجة عؾامل اىسيا.
يدتخجمؾن الكخسي الخاص بالخمي ً

ال
 ان االختالف الؾاضح بالتكؾيؽ الجدساني لمشداء مقارنة بالخجال مؽ حيث ان ((الشداء اقل طؾ ًفي االطخاف مؽ الخجال بشدبة  15-11سؼ مسا يحقق ليا استق اخ اًر مشاسبا.

 ان لمسخأة تكؾيؽ جدساني ىؾ سبب تفؾقيا وتقاربيا مع الخجال بالفعاليات التي تعتسج عمى التؾازنوالتشاسق الحخكي بالجرجة االساس)) (.)9:1

 كسا يعدو الباحثان سبب تقارب مدتؾى الشداء مع الخجال عشج جمؾس الشداء عمى الكخسي الخميمع وجؾد اتداع قاعجة حؾض الشداء مقارنة بالخجال يسشحيا استق اخ اًر أكثخ مؽ الخجال بدبب

انخفاض مخكد ثقميا فزالً عمى ذلػ قرخ االطخاف العمؾية لمشداء مقارنة بالخجال يسشح الشداء
ثبات أفزل لمحراع الخمي اعتساداً عمى مبجا نقظة االرتكاز وبعجه عؽ مخكد ثقل الجدؼ.
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-2االستنتاجات والتهصيات
 6-2االستنتاجات:
-1ان أفزل مدتؾى لمشداء حرمؽ عميو مقارنة بالخجال بفعالية البشجقية اليؾائية ( )%99,3ثؼ
السدجس اليؾائي ( )%99واخي اًخ بشجقية ثالث اوضاع (.)%98,7

-2ان أفزل مدتؾى لمشداء حرمؽ عميو مقارنة بالخجال بفعالية السدجس اليؾائي (.)%99

-3ان أفزل مدتؾى لمشداء حرمؽ عميو مقارنة بالخجال بفعالية البشجقية لثالث اوضاع جاءت
بالسخكد الثالث بشدبة ()%98,7

 0-2التهصيات:
 -1امكانية اعتساد الشدب السئؾية السدتخخجة لسدتؾى الشداء والخجال واالخح بشغخ االعتبار درجة
الفؾارق عشج وضع السشاىج التجريبية مع مخعاه خرؾصية كل لعبة.

 -2مخاعاة الفؾارق الفدمؾجية بيؽ الشداء والخجال عشج وضع السشاىج التجريبية لتعؾيض نقاط ضعف
الشداء مقارنة بالخجال.

 -3اجخاء دراسات وبحؾث مذابية عمى بكية فعاليات الخماية ولسختمف الجشديؽ.
المرادر العربية واالجنبية
 -1الرؾفي ،عشاد جخجيذ ( :)2115دراسة مقارنة لسدتؾى االنجاز بيؽ الشداء والخجال في عجد مؽ
فعاليات الخماية االولسبية لمسذاركيؽ في بظؾلة العالؼ .2118

 -2عبج الخضا ،اغاريج سالؼ ( :)2115عالقة العدو الدببي لمفؾز والخدارة باإليقاع الحيؾي.

 -3دمحم ،دمحم فيسي ( :)1997الخماية لمعالؼ العخبي بشجقية –مدجس -خخطؾش-رمي متحخك القاىخة
دار الفكخ العخبي.

 -4ارشيف االتحاد العخاقي السخكدي لمخماية في المجشة البارالسبية.
World Shooting Para Spor -5

 -6عبج الحسيج ،غرؾن ناطق( :)2111تأثيخ تسخيشات تؾافكية في بعض الؾعائف البرخية واالنجاز
لجى العبي رماية التخاب ،أطخوحة دكتؾراه غيخ مشذؾرة ،كمية التخبية الخياضية لمبشات جامعة

بغجاد.

 -7القانؾن الجولي لمخماية لحوي االحتياجات الخاصة
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