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 ص البحثخمل

 
، وأنها تحتل  الفعالية كونها من الفعاليات التي  حث اإلسالم على تعلمهااختار الباحث هذه 

مكانة عظيمة في اإلسالم، ومن تعلم الرماية وأتقنها ووظ ف ذلك في خدمة اإلسالم والمسلمين 

وبما ًأن  رماية األطباق في العراق ال تلقى الرعاية , كان له األجر والثواب من ا  عز  وجل  

م في وقتنا الحاضر؛ لذلك ارتًأى الباحث دراسة هذا الموضوع وذلك من خالل تهيئة واالهتما

اختبارات جديدة؛ لغرض تسهيل مهمة معلم أو مدرب رماية األطباق لالرتقاء بمستوى هذه 

 .الفعالية ومواكبة التطور وتوفير األجهزة واألدوات والميادين الخاصة بتلك الفعالية

في عدم وجود اختبارات مهارية في هذه الفعالية أو حتى أما مشكلة البحث فتكمن 

دراسات نظرية خاصة برماية األطباق الطائرة، وهو السبب الذي حف َز الباحث في بناء اختبار   

لقياس سرعة االستجابة الحركية ودقة التصويب لرماية األهداف المتحركة؛ لتكون بداية صحيحة 

 .  ي العراقلهذه الفعالية الرياضية الجديدة ف

استخدم الباحث المنهج التجريبي على عينه اختيرت بشكل عمدي من أعضاء جمعية 

 .رامي ( 21)الصيادين العراقية ممارسين هذه الفعالية حيث كانت العينة تتكون من 

 (اإلسكيت)بناء اختبار لسرعة االستجابة الحركية ودقة التصويب لرماة األهداف المتحركة 

 أبراهيم خليل أبراهيم            إبراهيم يونس وكاع الراوي. د.أ

 مديرية تربية القائم         جامعة األنبار -كلية التربية الرياضية
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وتم  إجراء التجربة الرئيسة التي تمثلت باختبار سرعة االستجابة الحركية ودقة التصويب 

اف المتحركة، ومن خالل النتائج التي ظهرت تم  تحقيق األسس العلمية لالختبار في رماية األهد

إذ كانت مصداقية االختبار عالية جدا بحيث تم تحقيق صدق المحتوى الذي تمثل بآراء الخبراء، 

. وكانت النسبة عالية وتحقق الصدق الذاتي بحيث كانت الداللة اإلحصائية موجبة وبنسبة عالية

عادة االختبار)ثبات االختبار باستخدام أسلوب وتم تحقيق  ، حيث كانت معامل (االختبار وا 

وكانت موضوعية االختبار عالية جدا . بين االختبارين دالة وبنسبة عالية( بيرسون ) االرتباط   

 .؛ وذلك ألن  االختبار استخدم أدق األجهزة الموضوعية%(11)بحيث زادت عن 

 :وصى الباحث ما يليأما ما يخص التوصيات فقد أ
 

؛ لكي يرعى هذه (اإلسكيت والتراب)إنشاء اتحاد عراقي لرماية األهداف المتحركة  .1
 .الفعالية في بغداد والمحافظات

إنشاء ميادين رماية اإلسكيت والتراب في جميع محافظات القطر وتكون مدعومة من  .2
 .الفعاليةاللجنة األولمبية العراقية  مع توفير مستلزمات ممارسة هذه 
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Abstract 

Building a test of motor response speed and accuracy of correction for 
archers moving targets (skeet) 
Chose researcher of this event being one of the events that Islam urged to 
learn, and it occupies a great place in Islam, and learn archery and 
mastered and employed in the service of Islam and Muslims has had a 
reward from God Almighty, and as skeet in Iraq do not receive the care 
and attention in and the present day; therefore, felt the study of this subject 
and through the creation of new tests; for the purpose of facilitating the 
task of a teacher or coach skeet to elevate this event and keep abreast of 
developments and provide hardware and tools and for the effectiveness of 
those fields. 
The research problem lies in the lack of tests skill in this event or even 
theoretical studies private Bermaah UFO, which is why stimulate 
researcher in building test to measure the speed of response kinetics and 
accuracy correction Shooting moving targets; to be the right start for this 
sporting event new in Iraq. 
The researcher used the same experimental method was chosen 
intentionally members of the Association of Iraqi fishermen practitioners of 
this event where the sample was composed of (20) Rami. 
It was an experiment main was tested speed of response kinetics and 
accuracy correction in Shooting moving targets, and through the results 
that emerged was achieved scientific basis of the test, as was the 
credibility of the test are so high was achieved Believe content that 
represents the opinions of experts, and the ratio was high and check 
honesty self so The statistical significance of a positive and a high 
percentage. Stability has been achieved using the method of testing (test 
and re-test), where the correlation coefficient (Pearson) between the two 
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tests and function is high. The objective test is very high so that increased 
(90%); because the test used most accurate devices objectivity. 
As regards to the recommendations, the researcher recommended the 
following: 
 
1. The establishment of the Iraqi Federation of shooting moving targets 
(skeet and dirt); to sponsor this event in Baghdad and the provinces. 
2. Create Shooting skeet fields and dirt in all provinces of the country and 
be supported by the Iraqi Olympic Committee with providing the 
requirements of the exercise of this event. 
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 الباب األول
- :التعريف بالبحث - 3
- :مقدمة البحث وأهميته 3-3

ن  القببوة مببن منظببور الرسببول عليببه الصببالة والسببالم  هببي  عببداد للقببوة وا  إن ا  تعببالى قببد أمرنببا باإل 
رسببول ا  صببلى ا  عليببه وسببلم علببى المنبببر وهببو  سببمعت : فعببن عقبببة  بببن عببامر، قببال , الرمببي
أال أن القبببوة , أال أن القببوة الرمبببي. أال أن القببوة الرمبببي. وأعبببدو لهببم مبببا اسببتطعتم مبببن قبببوة: ))يقببول
 .                   رواه مسلم (214) ((الرمي

ولببتعلم الرمايببة أهميببة عظمببى فببي عقيببدتنا نحببن كمسببلمين وحتببى فببي السببلم  ناهيببك عببن 
سببتفتح ))سببمعت رسببول ا  صببلى ا  عليببة وسببلم  يقببول : الحببرب،فعن عقبببة رضببي ا  عنببه قببال 

: فال يعجز أحدكم أن يلهو بأسبهمه، إن ا  يبدخل بالسبهم الواحبد الجنبة ثالثبة نفبر, عليكم أرضون
 . (215)((صانعه والممد به  والرامي به في سبيل ا 

مايببة  لهببا دور بببارز فببي الرياضببات االولمبيببة أمببا فببي جانببب المنافسببات والبطببوالت  فالر  
ومبببا حبببدث مبببن تطبببور  ملحبببوظ فبببي  (216)(رمايبببة اإلسبببكيت)م  باسبببم  1135التبببي ظهبببرت عبببام 

قوانينهببببا،  وبببببذلك يجببببب أن يقابببببل تطببببور القببببوانين تطببببور فببببي مجببببال الببببتعلم والتببببدريب  وضببببرورة 
بببارات جديببدة؛  لغببرض قيبباس اسببتخدام  الوسببائل الفعالببة فببي تعلببم  فببن الرمايببة  وكببذلك ابتكببار اخت

تحتل االختبارات بكافة أنماطها وأغراضها وضعا رئيسيًا وحساسًا في عمليات "إذ . مستوى المهارة
وفببي العببراق لببم تشببهد هببذه . (217)"قيبباس وتقببويم التقببدم الببذي يحببرزه الفببرد أو المببتعلم فببي أي مجببال
، وال حتببى أن ينببافس علببى المسببتوى الرياضببة إال نمببوًا ملحوظببًا ال يرقببى إلببى المسببتويات االولمبيببة

العربببي، فقببد عانببت هببذه الرياضببة مببن إهمببال وتخلببف شببديدين، فالبببد مببن اإلشببارة إلببى َأن  رياضببة 
رمايببة األسببكيت وا  ْن كببان لهببا اتحببادات ترعاهببا فببي بعببض الببدول العربيببة إال أن هببا مببن الرياضببات 

اولبببة للتعريبببف بهبببذا الضبببرب مبببن المنسبببية وان  هبببذا البحبببث ومبببا سببببقه مبببن بحبببوث مبببا هبببو إال مح
                                                           

 (.1110)برقم  1522محمد فؤاد عبد الباقي، ص: ، دار احياء التراث العربي، بيروت، تحقيق3، االمام مسلم، صحيح مسلم، جحديث نبوي شريف( 214)

 .(1111)برقم  320، ص2محمد عبد المحسن التركي، ج.د: ، أبو داوود، مسند أبي داوود، مصر، دار هجر، تحقيقحديث نبوي شريف (215)

(216)  http://www.skeetshootingtips.com/trap-and-skeet.html. 

 .31ص, 2110, القاهرة ,  مركز الكتاب للنشر,2ط: ليلى السيد فرحلت؛ القياس واالختبار في التربية الرياضية (217)

http://www.skeetshootingtips.com/trap-and-skeet.html
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الرمايبة، وبنباء قاعبدة واتحبادات فبي محافظبات القطبر كافبة للنهبوض بواقبع هبذه الرياضبة األصببيلة 
 .والتنافس عليها عربيا ودوليا

وان  أهمية البحبث تكمبن فبي تصبميم اختببار جديبد لقيباس سبرعة االسبتجابة الحركيبة ودقبة 
 ( .يت اإلسك)التصويب لرماة األهداف المتحركة 

 

 :ـ مشكلة البحث  2ـ  3

إن عببدم وجببود اختبببار لقيبباس سببرعة االسببتجابة الحركيببة ودقببة التصببويب لرمبباة األهببداف  
الرامبي النباجح هبو البذي يبتمكن مبن سبرعة القيبام باالسبتجابة الحركيبة ( الالعب")المتحركة ولكون 

الصحيحة في اللحظة التي يظهر فيها المثير أو عقب ظهوره مباشبرة، ويبؤدي تبأّخر إدراك المثيبر 
 .ودقة التصويب (218)"دة زمن الرجع مما يؤثر بالتالي على سرعة االستجابةإلى زيا

ولغرض تنمية أو تطوير سرعة االستجابة عند رامي األهداف المتحركة توجب وجود 
اختبار يقيس سرعة االستجابة الحركية ودقة التصويب عند الرامي قبل وبعد المنهج سواء كان 

يتطلب األمر إلى وجود اختبار خاص لقياس مستوى المهارة عند  منهجًا تعليميًا أو تدريبيًا؛ لذلك
رماة األهداف المتحركة؛ فقد قام الباحث من خالل خبرته المتواضعة كرامي أهداف متحركة وأحد 
أعضاء جمعية الصيادين العراقية حل هذه المشكلة ببناء اختبار  لقياس سرعة االستجابة الحركية 

 ( .اإلسكيت)ف المتحركة ودقة التصويب لرماة األهدا

 :  ـ   أهداف البحث 1ـ 3

    ـ:يهدف البحث إلى

بناء اختبار لقياس سرعة االستجابة الحركية ودقة التصويب لرماة األهداف المتحركة  -
 (.اإلسكيت)

                                                           

 .111ص, 2110: ليلى السيد فرحات؛ مصدر سبق ذكره( 218)
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 :ـ  مجاالت البحث  1ـ  3

عينة  من أعضاء جمعية الصيادين العراقية  وبعض الصيادين  :المجال البشري  3ـ 1ـ 3

 .الممارسين

 .م 2112/  1/   22م    إلى   2112/  3/   12من     :المجال الزماني  2ـ 1ـ  3

 .ميدان رمي قانوني   :المجال المكاني   1ـ  1ـ3

 الباب الثاني

 الدراسات النظرية  - 2

 :الرماية نبذة تاريخية عن   - 1 - 1 -2

َأن  " تعبببدل الرمايبببة مبببن الممارسبببات القديمبببة جبببدا عنبببد اإلنسبببان فقبببد اتفبببق المؤر خبببون علبببى"
اإلنسان بدأ في استعمال عبدة الرمايبة البدائيبة مثبل رؤوس السبهام الحجريبة منبذ العصبر الحجبري، 

 .(219)"أي منذ عشرة أو عشرين إلف عام

بعبببد ظهبببور اإلسبببالم أكثبببر أهميبببة كبببان الرمبببي عنبببد العبببرب لبببه أصبببوله الخاصبببة وأصببببح "
وشمواًل وأن ا  تعالى قد أمرنا  باإلعداد للقوة  وان  القوة من منظور الرسول عليه الصالة والسالم  

سمعت رسبول ا  صبلى ا  عليبه وسبلم علبى المنببر وهبو  : قال, فعن عقبة  بن عامر, هي الرمي
أال أن القبوة , أال أن القبوة الرمبي. ن القبوة الرمبيأال أ((. ))وأعدو لهم ما استطعتم من قبوة: ))يقول
 .رواه مسلم (220) ((الرمي

                                                           

, جامعة بغداد, رسالة ماجستير غير منشورة, مصطفى عبد الكريم مصطفى؛ بعض الصفات البدنية والفسيولوجية وأثرها على مستوى الرمي بالمسدس الهوائي( 219)

 .21ص, 1113, كلية التربية الرياضية

 .(1111)برقم  1522ص(: مصدر سبق ذكره)االمام مسلم، صحيح مسلم، ( 220)
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 .(221)((ارموا بني إسماعيل؛ فلن  أباكم كان رامياً : ))وقال النبي صلى ا  عليه وسلم 

 أهمية الرماية  -2 -1 -2

ببالقنص  تعدل لعبة الرماية من األلعاب التي اهتم بها العرب واإلسالم، إذ كانوا يمارسونها"
فبالعرب برعبوا وتفننبوا فبي جميببع "والبدفاع عبن البنفس فبي أثنباء الحبروب والبدفاع عببن القبيلبة كبذلك 

أسبباليب الرمببي وبكببل مببا يتعلببق بببه مببن أمببور فنيببة وتشببريحية ويتأكببد االهتمببام بببالرمي مببن كثببرة مببا 
ن بشبكل جاء عند العرب من أمثال وأحاديث وتعاليم تخص الرمبي وتؤكبد علبى فوائبده والتبي تضبم

وهناك أسباب عديدة تجعل الماليين من شباب العبالم يمارسبون هبذه . "(222)"كبير النواحي التربوية
الرياضببة، إذ إن هببا تربببي لببدى الشببباب تببذليل الصببعوبات البدنيببة والنفسببية والوظيفيببة وتحسببن حاسببة 

ى التحليبببل البصبببر وتنمبببي القابليبببة علبببى الصببببر والهبببدوء وتطبببور سبببرعة البديهيبببة وترفبببع القبببدرة علببب
السريع من خالل دراسة الظروف المحيطة ثم اختيار القرار المالئم والصائب في مدة زمنية وجيزة 
حيث تضفي على ممارسيها شعورًا غامرًا وارتياحا ال يوصف ومتعة عظيمبة عنبدما يبتمكن الرامبي 

علبى نتبائج  من إصابة الهدف، وهذا األمر يولد صراعًا داخليًا يستحوذ على الرامي؛ لكبي يحصبل
 .(223)"متقدمة مما يحفز الرماة على االستمرار في مزاولة الرماية

 :(224)بعض شروط السالمة العامة في استخدام األسلحة النارية 3- 1 - 2

هناك شروط يجب على كل راٍم أن يطبقها ويحترمها و يجب عدم االستهانة بها؛ لضمان 
ومببن , فببي مزاولبة هببذه الرياضببة الجميلببة عبدم حببدوث إصببابات لببه ولآلخبرين وبببذلك يضببمن المتعببة

- :هذه الشروط اآلتي

                                                           

 .313ص  ،(2111)رقم الحديث  ،2112, دار الحديث, القاهرة, 2ج: ح البخاريمام البخاري؛ صحياإل( 221)
 .35ص , 1113مصطفى عبد الكريم مصطفى؛ مصدر سبق ذكره، ( 222)

, دكتوراة غير منشورةإطروحة , كريمة فياض؛ أثر إستراتيجيتي التعلم الذاتي وتدريس األقران في مستوى األداء الفني واإلنجاز لفعالية الرمي بالبندقية الهوائية( 223)

 .35ص, 2112, كلية التربية الرياضية للبنات, جامعة بغداد
(224) http://www.remington.com.p23. 
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عنبببد حمبببل السبببالأ تكبببون فوهتبببه متجهبببة إلبببى  األعلبببى  أو باتجببباه رمبببين، لكبببي ال  :الشـــرط األول
وهببذا الشببرط يطبببق سببواء عنببد حمببل السببالأ أو , يتسبببب بضببرر غيببر مقصببود للرامببي أو لآلخببرين

 .عند تفريغ الذخيرة أو تحميلها بالذخيرة

ويجببب دائمببا َأْن , يجببب تفريببغ السببالأ مببن الببذخيرة عنببدما ال تكببون قيببد االسببتعمال :الشــرط الثــاني
يكون السالأ فارغًا من الذخيرة إال إذا كان الرامي في حالة رماية هبدف معبين، وبعبد الرمبي تفبرغ 

أمببا فبببي رياضببة األسبببكيت أو التبببراب , (يوجبببد صببمام أمبببان فبببي كببل سبببالأ)مببن البببذخيرة أو تببؤّمن 
بقبباء السببالأ  فببنالحظ َأن  الرامببي بعببد معالجببة المثيببر يقببوم بفببتح السببالأ و إخببراج الظببرف الفببارغ وا 

- :مفتوحًا وخاليًا من الذخيرة وكما موضح في الشكل في أدناه 

 
 (1)شكل  رقم 

 يوضح الرماة في حالة االنتظار مع إبقاء السالأ مفتوحاً 

إن  عبالج كبل . مذخرًا وال تعتمد على صمام األمبان تعامل مع السالأ كما لو كان :الشرط الثالث
سالأ كمبا لبو كبان مهيبأ للرمايبة؛ وذلبك أَلن  السبالأ جهباز ميكبانيكي مثبل أي جهباز قاببل للعطبل 

 .ومن الممكن أن يطلق من تلقاء نفسه؛ بسبب عطل ما

عببض الرمبباة يالحببظ ب. عببدم وضببع السبببابة علببى عتلببة الزنبباد إال فببي حالببة الرمايببة :الشــرط الرابــع 
وضببع األصبببع علببى الزنبباد دائمببا ممببا يزيببد مببن خطببورة الرمايببة الالإراديببة َبْيببَد أن  الصببحيح وضببع 

 .االصبع خارج قنطرة الزناد

والتأكيبد علبى هبذا الشبرط وخصوصبا . التأكبد مبن الهبدف ومبا هبو ابعبد مبن ذلبك :الشـرط الخـامس
وكبذلك تحديبد مسبار اإلطالقبه بعبد  في مجال الصبيد إذ يجبب التأكبد مبن هويبة الهبدف قببل رمايتبه

اختببراق الهببدف؛ لضببمان عببدم إصببابة شببخص أو شببيٍ  رخببر غيببر الهببدف أو حتببى إمكانيببة ارتببداد 
 .الرصاص إلى الرامي
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يجبببب علبببى كبببل رامبببي معرفبببة أنبببواع اإلطالقبببات . اسبببتخدام البببذخائر المناسببببة :الشـــرط الســـادس
وكبذلك معرفبة , المستخدمة ومعرفة الضغوط المختلفة واستخدام الضغط المناسب للهبدف المناسبب

قدرة أقصى تحمل السالأ لضغط معين وعدم استخدام ضغوط عالية فبي سبالأ ضبعيف؛ لتجنبب 
لماسورة والذي قد يبؤدي إلبى إصبابة الرامبي بجبروأ خطيبرة قبد انفجار حجرة الخرطوشة أو انفالق ا
 .تؤدي إلى الوفاة في بعض األحيان

 :متطلبات ومواصفات الرماة  - 2 - 1 -2

يعتمبد الرمباة فببي األسباس علببى الحبواس إذ ينقببل النظبر إلببى البدماغ المسببافات بينبه وبببين "
ت ودراسببتها ثببم يقببوم بلرسببال أمببر الهببدف، وعلببى هببذا األسبباس يبببدأ الببدماغ بتحليببل هببذه المعلومببا

التنفيبذ عببر الجهبباز العصببي البذي بببدوره ينقبل هبذه المعلومببات إلبى الجهباز العضببلي ليصبار فيمببا 
 .(225)"بعد إلى التنفيذ

إن عملية اإلطالق تتطلب من الرامية الثبات واإلستقرار والتوافق واإلنسبجام ببين كبل مبن "
هذه الخطبوات لمراحبل الرمبي ( تكنيك المستخدم والتنفسالسالأ وال)وبين كل من ( الجسم وأجزائه)

 .(226)"المتداخلة مع بعضها يجب أن تكون منسقة بنواحيها كافة من أجل رمي إطالقة جيدة

ويببرى الباحببث أن الرمايبببة تتطلببب أمبببورًا عديببدة أبرزهبببا الببتحكم  بالبببذات ومقاومببة العوامبببل 
الضبط المصحوب بالدقة واإلرادة والتصبميم،  والضغوط الخارجية التي تشتت االنتباه والتركيز، ثم

 .كما تتطلب تناغمًا بين الجسد والعقل وهي النقطة األهم في هذه الرياضة

 

 

 

                                                           

(225) www.algrooob.com/showthread.php. 

جامعة بغداد كلية التربية , ه غير منشورةإطروحة دكتورا, فاتن علي أكبر؛ أثر التغذية الراجعة الحيوية والتحكم بالطاقة النفسية في مستوى اإلنجاز بالرماية( 226)

 .50ص, 2111, الرياضية للبنات
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 : (227)الفعاليات التي تدخل ضمن برامج الدورات االولمبية  - 5 -1 -2

 .فعالية البندقية الهوائية للرجال وللنساء .1
 . فعالية المسدس الهوائي للرجال والنساء .2
 (.م 25)فعالية المسدس الحر من مسافة  .3
 .فعالية المسدس المركزي .2
 (.م51)فعالية البندقية  الحرة  .5
 (.اإلطباق الطائرة)فعالية السكيت   .1
 .فعالية الدبل سكيت .0
 .فعالية التراب .1
 . فعالية الدبل تراب .1

 (.م311)فعالية  البندقية الحرة  .11
 .فعالية الهدف السائر .11

وتختلف قوانين كبل لعببة عبن األخبرى مبن ناحيبة وقبت السبباق أو الوقبت المحبدد لإلطبالق 
 . فضال عن القوانين المتعلقة بكل لعبة

 :ب أساسيات رماية األسكيت 1ب  1ب  2

- :وتتلخص بتعلم أربعة محاور أساسية وهي

 .التعامل مع السالأ -أ 

 .وقفة االستعداد -ب 

 .متابعة الطبق -ج 

 .الرماية -د 

 

 
                                                           

 .5، ص1112قوانين الرماية الدولية للبنادق، ترجمة عصام عبود الشوك، بغداد، مديرية المطابع العسكرية، ( 227)
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 :(228)ب  االختبار 0ب  1 – 2

 :ماهية االختبار

هبو موقبف معبين مصببمم مبن مجموعبة مببن األسبئلة والمشبكالت إلظهببار عينبة مبن سببلوك 
متبر، فبلذا لبم (111)الفرد أو هو تفاعل بين المختبر واالختبار على ببذل أقصبى جهبد مبثال جبري 

عنبى التجرببة  ويعنبي فبي اللغبة م, يركض الرياضي بأقصى جهد هذا يعني لم يتفاعبل مبع االختببار
ولبه بعبدان البعبد , أو االمتحان وهناك اعتبارات أساسبية  يلبزم توافرهبا فبي أي اختببار وهبي التقنبين

, األول المعايير والبعد الثاني األسس العلمية لالختبار والتي تدعى بالصدق والثببات والموضبوعية
مبباد  مراعباة ضببط جميبع ويتضمن التقنين لالختبار تحديد شروط دقيقة لتطويبق االختببار تبعبا ل

واالختبببارات إمببا أن تكببون كليببة كبطاريببة اختبببارات . العوامببل التببي تببؤثر فببي الظبباهرة التببي تبحببث
اختباران أو أكثر أعطيا لنفس األشخاص سواء  -:اللياقة البدنية أو جزئية ونقصد بالبطارية أحيانا

الببذي لببه تعليمببات محببددة وواضببحة قننببا أو لببم يقننببا معببا، وهنبباك االختبببار المقببنن وهببو االختبببار 
وقبد أعطبي مبن قببل لعبدد مبن العينبات تحبت ظبروف مقننبة واشبتقت لبه معبايير , لتطبيقه وتسبجيله

 .ومستويات

 .ويعرفه الباحث هو إعطاء تمرين مقنن للفرد؛ لغرض تحديد مستواه المهاري بشكل دقيق

 

 :ب االستجابة الحركية  1 – 1 - 2

 :(229)مفهوم االستجابة الحركية وزمنها   

إن  أهم متطلبات األداء الحركي هو العمل العضلي وجهباز اسبتثارة العضبالت حتبى تقبوم 
 : بانقباضاتها بالشكل المناسب وتعتمد عملية استثارة العضالت على عاملين هما

                                                           

 .01ص  ،1،2111اربيل، ط : مصدر سبق ذكره : لؤي غانم ورخرون ( 228)

 .10ه، صيعرب خيون؛ مصدر سبق ذكر ( 229)
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 .نوع المثير الداخل إلى الدماغ وقوته :األول

وتحليله وتفسيره بالشكل الذي يعطي االستجابة الصحيحة لذلك المثير،  برمجة هذا المثير :الثاني
وهبببذا يعنبببي َأن  العالقبببة ببببين المثيبببر واالسبببتجابة هبببي عالقبببة مترابطبببة، فكلمبببا زادت عبببدد المثيبببرات 
وتنوعببببت كلمببببا زاد وتببببأخر الفببببرد فببببي اتخبببباذ القببببرار كببببذلك كلمببببا كببببان هنبببباك تكببببرارات كثيببببرة علببببى 

 .لما عجل ذلك في اتخاذ القرار ومن ثم تقصير زمن االستجابة الحركيةاالستجابة لمثير معين ك

القبدرة علبى التلبيبة الحركيبة لمثيبر معبين فبي : "يمكن تعريف االستجابة الحركية علبى أن هبا
 .(230)"َأقل زمن ممكن

القدرة على االستجابة السريعة تجاه المؤثرات التي أدركها العقبل ضبمن مبّدة "وتعني أيضا 
 . (231)"قصيرة ومحددة لألداءزمنية 

بأنها نشاط يقوم به الفرد كاستجابة لموقف يواجهبه أو منببه ينبهبه أو مثيبر "وتعرف أيضا 
ذهنيببا كمببا يمكببن "يثيببره ويمكببن َأْن تكببون هببذه االسببتجابة نشبباطا حركيببا كمببا يمكببن أن تكببون نشبباطا

مبببن نبببوع مبببن النشببباط أو نشببباطا انفعاليبببا أو نشببباطا فسبببيولوجيا وغالببببا مبببا تكبببون خليطبببا مبببن أكثبببر 
 .(232)"السلوك

قبدرة الفببرد علبى إيجبباد المعالجبات الصببحيحة للمثيبرات فببي "تعبرف سببرعة االسبتجابة بأنهببا 
 .(233)"مدة زمنية قصيرة

بأنها ارتبباط ببين زمبن رد فعبل الحركبة وزمبن الحركبة أي البزمن "وتعرف سرعة االستجابة 
 .(234)"اء الحركيالذي يقتضي ما بين حدوث الحافز واالنتهاء من األد

                                                           

 .131، ص1111، اإلسكندرية، منشأة المعارف، 1نظريات التطبيق، ط–عصام عبد الخالق؛ التدريب الرياضي( 230)

 .131، ص1111عصام عبد الخالق؛ المصدر السابق، ( 231)

 .302، ص2111، 3عربي، طجامعة حلوان دار الفكر ال–القاهرة –التطبيقات، كلية التربية –أسامة كامل راتب؛ علم نفس الرياضة المفاهيم( 232)
 .205، ص 1115محمد صبحي حسنين ؛المصدر السابق، ( 233)

 .532ص ،1111عمان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، : )1ط. قاسم حسن حسين؛ أسس التدريب الرياضي( 234)
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ويعرف الباحث سرعة االستجابة الحركية في رماية األطباق هي قبدرة الرامبي فبي معالجبة 
 .مثير واحد أو مثيرين في اقصر زمن ممكن من خالل برنامج حركي محدد

يلعببب زمببن االسببتجابة الحركيببة دورًا مهمببًا وأساسببيًا فببي أداء األلعبباب الرياضببية والمهببارات 
الحركية؛ فبالرامي يحتباج إلبى تبدريب سبليم ومبنبي علبى األسبس العلميبة؛ ليبتمكن األساسية للبرامج 

 . من السيطرة والتحكم باالستجابة الحركية بحيث تتناسب مع الوقت الالزم لألداء

َأن  تنظبببيم االسبببتجابات الحركيبببة يحتببباج إلبببى وقبببت، فكلمبببا تعقبببدت الحركبببة زاد "سبببتدل مبببن ذلبببك    
ك دراسبات عديبدة تؤكبد علبى َأن به كلمبا تعقبدت متطلببات االسبتجابة الوقت الخباص ببرمجتهبا، وهنبا

وكانببت متغيببرة ومتنوعببة كلمببا زاد زمنهببا، وان تفسببير التببأخر فببي االسببتجابة يعببود إلببى الحاجببة إلببى 
وقبت لتنظببيم وترتيببب فعببل حركببي مالئببم، وهببذا مبا يؤكببد َأن  للجهبباز العصبببي المركببزي قابليببة لبنبباء 

ت ووضبعها بشبكل متعاقبب وحفظهبا فبي البذاكرة الحركيبة والتبي تمثبل موقبع أقسام كبيرة من الحركبا
 .(235)"لخزن األفعال الحركية

 الباب الثالث

 :ـــــ منهجية البحث 1

 :منهج البحث -3-1

 .استخدم الباحث المنهج التجريبي لمالَءمت ه طبيعة البحث

 :مجتمع البحث وعينته -3-2

العمديببببة والتببببي تمثلبببت بعينببببة مبببن أعضبببباء جمعيببببة تبببم اختيببببار مجتمبببع البحببببث بالطريقبببة 
وتببم اختيببار هببذه , الصببيادين العراقيببة وبعببض الممارسببين لهببذه الفعاليببة مببن الصببيادين المتمرسببين

 :العينة لألسباب التالية

                                                           

 .13يعرب خيون، مصدر سبق ذكره، ص( 235)
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 .عدم وجود اتحاد يدعم هذه الفعالية في العراق -1

 .عدم إتاحة فرصة للباحث استكمال إجراءات بحثه خارج القطر -2

ء جمعيبببة الصبببيادين العراقيبببة لبببديهم الممارسبببة الفعليبببة لهبببذه الفعاليبببة مبببن خبببالل إن أعضبببا -3
 (.موسم منع الصيد)تدريبهم على رماية األهداف المتحركة في موسم التكاثر 

إ ن  الصببيادين لببديهم خبببرة سببابقة فببي هببذا المجببال ومببن الممكببن االسببتفادة مببنهم فببي هببذا  -2
 .الجانب

 .في العراق( األسكيت)الطائرة عدم توفر أجهزة إطالق األطباق  -5

 :وسائل جمع المعلومات - 3-3

  .المصادر األجنبية والعربية -
 .شبكة المعلومات العالمية -
 .البرامج التلفزيونية العلمية -
 .المقابالت الشخصية -

 :أدوات البحث -3-2
 :استخدم الباحث في هذا البحث األدوات واألجهزة اآلتية

 .الذي تم تصنيعه من لدن الباحثجهاز إطالق األطباق  -1
 (.1)ذات سعة خمس أطالقات روسي المنشأ عدد( بيكال أوتوماتك)سالأ رماية نوع  -2
 .تركية المنشأ( 31)ذخيرة ذات نمرة  -3
 .أطباق دولية ذات منشأ ايطالي -2
 .ساعة توقيت معتمدة -5
 .مقبض تحكم خاص -1
 .متر؛ لغرض تخطيط الميدان( 11,2)سلك فوالذي بطول  -0
 .بائيةأسالك كهر  -1
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 (.3)عدد (JVC)كامرة تصوير ديجيتال نوع  -1
 (.1)عدد (DELL)البتوب نوع  -11
 استمارة خاصة لتسجيل البيانات -11

 :إجراءات البحث الميدانية 3-5

 :خطوات بناء االختبار 3-5-1 

 :تحديد الغرض من االختبار 3-5-1-1 

رمايببة األطببباق عببن إن  الغببرض مببن هببذا االختبببار هببو للحكببم علببى قببدرة الرمبباة فببي إتقببان 
طريببق قيبباس سببرعة االسببتجابة الحركيببة ودقببة التصببويب عنببد رمبباة األهببداف المتحركببة بشببكل عببام 

 .وكذلك يمكن معرفة مستوى سرعة االستجابة الحركية ودقة التصويب عند كل راٍم بشكل خاص

 :تحديد الظاهرة المطلوب قياسها 3-5-1-2

واحببد وبشببكل منفصببل مببن حيببث النتببائج إن هببذا االختبببار سببوف يقببيس ظبباهرتين فببي رن 
وأن هاتين الظاهرتين هما سرعة االسبتجابة الحركيبة ودقبة التصبويب والتبي يبروم الباحبث قياسبهما 

 .في هذا االختبار

 :تحديد وحدات القياس المستخدمة في االختبار 3-5-1-3
الثانيببببة )ثببببواٍن؛ لببببذلك قببببام الباحببببث باسببببتخدام ( 2)بمببببا أن مببببّدة دوام المثيببببر قببببد تسببببتغرق 

واسبتخدام عبدد مبرات اإلصبابة أو الفشبل , كوحدة قياس لظاهرة سرعة االستجابة الحركية( وأجزائها
 .في تحديد دقة التصويب

 :إعداد شروط وتعليمات تطبيق االختبار-3-5-1-2
  متببر وبزاويببة (1)يببتم وضببع جهبباز إطببالق األطببباق فببي الجهببة اليسببرى للمختبببر بارتفبباع

 .درجةْ( 25)إطالق 

  م المختبر بأداء االختبار من المحطة الرابعةيقو. 

 يتم استخدام األطباق الدولية المعتمدة في كل اختبار. 
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  (.5)غرامًا وبنمرة (31)استخدام ذخيرة ذات ضغط 

 إعطاء خمس محاوالت فقط لكل مختبر. 

 :تطبيق االختبار 3-5-1-5
مبببواٍز ومواجبببه  خلبببف المحطبببة الرابعبببة وبشبببكل خبببط( 5)يقبببف المختببببرون والببببالغ عبببددهم  .1

 .لقطاع الرمي

ثببواٍن؛ ( 5)يقببف المختبببر الفعببال فببي وسببط المحطببة الرابعببة، ويعطببى مببّدة زمنيببة مقببدارها  .2
 .لغرض التهيئة النفسية

يقوم المختبر بلعطاء إيعاز لطلب الطبق فيقوم الباحث بلعطاء األمر للجهاز عن طريق  .3
 . مقبض التحكم

 .ممكن وبالدقة المطلوبة يقوم المختبر بمعالجة المثير بأقصر وقت .2

يقبوم الباحببث بتسببجيل الببزمن المسببتغرق لمحاولببة المختبببر وكببذلك تسببجيل إصببابة أو فشببل  .5
 .الطبق في استمارة خاصة

ينسبحب المختبببر األول مبن المحطببة وينضبم مببع زمالئبه المختبببرين ويحبل محلّببه المختبببر  .1
 .الثاني، ويقوم بتطبيق اإلجراءات نفسها

 العلمية لالختبارتحقيق األسس  3-5-3

بغيبببة الحصبببول علبببى اختببببار يمكبببن االعتمببباد علبببى نتائجبببه فبببي إصبببدار األحكبببام واتخببباذ 
القببرارات علببى الظببواهر المقصببودة سببواء كانببت هببذه الظببواهر مهببارات حركيببة أو صببفات بدنيببة أو 
سمات شخصية توجب على الباحث تحقيق األسس العلمية لالختبار قيد الدراسة مبن خبالل إيجباد 

بوصبفها مبن ( Objectivity)والموضوعية ( Reliability)والثبات ( Validity)مالت الصدق معا
أهببم خصببائص االختبببار الجيببد، وقببد تببم تحقيببق هببذه األسببس مببن خببالل نتببائج االختبببارات القبليببة 

 :والبعدية لعينة البحث، وفيما يأتي األسس العلمية لالختبار قيد الدراسة
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 (t ValidityTes)صدق االختبار  3-5-3-1

يعببد االختبببار صببادقا إذا تببوافرت فيببه األدلببة الكافيببة علببى َأن ببه يقببيس الخاصببية أو السببمة 
قببدرة االختبببار علببى قيبباس الشببيء الببذي وضببع لقياسببه فعببال فببال يقببيس "الببذي صببمم لقياسببها، فهببو 

 . (236)"شيئا رخر

 :وعليه تم إيجاد صدق هذا االختبار من خالل نوعين من الصدق

 (:Content Validity( )المنطقي)صدق المحتوى : األولالنوع 

في مجبال الرمايبة  تحقق هذا النوع من الصدق من خالل عرض هذا االختبار على خبراء
يجاد نسبة االتفاق تحقق صدق االختبار إذ يعدل االختبار صادقا عنبدما يتفبق علبى , واالختبارات وا 

 .(237)ذلك الخبراء وبنسبة مقبولة

 
 (:Index Of Reliability)الصدق الذاتي : يالنوع الثان

هو صدق الدرجات التجريبية لالختبار نسببة للبدرجات الحقيقيبة التبي خلصبت مبن أخطباء 
القياس وبذلك تصبح الدرجات الحقيقية لالختببار المحبك البذي تنسبب إليبه صبدق االختببار؛ ولكبي 

فالبدرجات , ق لبه عالقبة بالثبباتوهبذا النبوع مبن الصبد, يكون االختبار صادقا يجب أن يكبون ثابتبا
هببي حقيقيببة وهببي الميببزان وبمببا أن  الثبببات ارتببباط مببع الببدرجات نفسببها بعببد إعببادة االختبببار ويقبباس 

 .(238)الصدق الذاتي بحساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات االختبار
 :وبذلك سوف يكون الصدق الذاتي كاآلتي

 
 
 
 

                                                           

 .310ص ،2113 ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة :عمان .نظرية وممارسة –تصميم التعليم  :محمد محمود( 236)

 .112، ص2115 ،مركز التربية للطباعة والنشر :صنعاء .3ط  .القياس والتقويم التربوي .صبا أ حسين حمزة ،العجيلي( 237)

 .115ص ، 2111, 1ط , اربيل  :مصدر سبق ذكره:لؤي غانم ورخرون( 238)



 (303)      13/31/1131 التاسعالعدد    –لد النان  اجمل  - جملة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

 

              

          المعالجات                 

              

 اإلحصائية

 االختبار

 معامل االرتباط
الصدق 

 الذاتي

 (ر)قيمة 

 الجدولية

الداللة 

 اإلحصائية

سرعة اإلستجابة 

 الحركية
0,111 0,831 

0,111 
 دال

 دال 0,712 0,117 دقة التصويب

 ( . 0.01) ومستوى داللة (  38) تحت درجة حرية   

 (2)جدول 
 ,الجدولية( ر)قيمة , معامل االرتباط, الصدق الذاتي)اإلحصائية لالختباريبين المعالجات 

 (مستوى الداللة, درجة الحرية, الداللة اإلحصائية 
 

 (Tests Reliability)ثبات اإلختبار  3-5-3-2
يعد الثبات مبن المفباهيم المهمبة التبي يتطلبب ألي مقيباس التمتبع بهبا؛ لكبي يكبون صبالحا 

أن يعطبي االختببار نفبس النتبائج "، ويعنبي أيضبا (239)"قة واالتساق في القياسالد"فهو . لالستخدام
؛ لذلك قام الباحث باسبتخدام االختببار (240)"تقريبا إذا أعيد تطبيقه على نفس المجموعة من األفراد

عادة االختبار على نفس العينة وفي نفس الظروف لقياس ثبات االختبار  .وا 

عادة االختبار   (: Retest Method–Test)طريقة االختبار وا 
وهي من ابسط وأسهل الطبرق المسبتخدمة لتحقيبق معامبل الثببات، التبي تقبوم علبى أسباس 

 .(241)"تطبيق نفس االختبار على مجموعة واحدة من األفراد مرتين متتاليتين في يومين مختلفين"
                                                           

 .131ص  ،2111 ،دار الفكر العربي :القاهرة .وتوجيهاته المعاصرة –تطبيقاته  –اساسياته -القياس والتقويم التربوي والنفسي .صالأ الدين محمود عالم( 239)

 .111ص  ،2112 ،دار وائل للنشر والتوزيع: عمان .1ط  .القياس والتقويم النفسي والتربوي بين النظرية والتطبيق .ماهر ،الصمادي، عبد ا  والدرابيع( 240)

 .213ص  ،2111 ،دار الفكر العربي: القاهرة .القياس في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضي: محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان( 241)
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مببن أيببام ( 0)وعليببه قببام الباحببث بلعببادة تطبيببق االختبببار علببى عينببة البحببث بعببد مببرور 
تطبيق االختبار األول، ثم قام الباحث بليجاد العالقة بين نتائج التطبيقين األول والثاني باسبتخدام 

، وقبببد أظهبببرت النتبببائج ببببأن االختببببار يمتببباز بدرجبببة (Person)معامبببل االرتبببباط البسبببيط بيرسبببون 
 .يبين ذلك( 3)والجدول . عالية من الثبات

المعالجات                     

 ةاإلحصائي

 االختبار

 معامل االرتباط
 (ر)قيمة 

 الجدولية

الداللة 

 اإلحصائية

سرعة االستجابة 

 الحركية
0,111 

0,111 

 دال

  

 دقة التصويب
 دال 0,117

 ( . 0.01) ومستوى داللة (  38) تحت درجة حرية   

 ( 3)جدول 
 ,الداللة اإلحصائية ,الجدولية( ر)قيمة , معامل االرتباط )يبين المعالجات اإلحصائية لالختبار
 (مستوى الداللة, درجة الحرية 

 (Tests Objectivity)موضوعية االختبار 3-5-3-3
إ ن  االختبارات التي تستخدم أجهزة الكترونية تكون موضوعيتها أكثر من التي ال تستخدم "

درجببببة وقببببد تصببببل , واألجهببببزة الكهربائيببببة تكببببون أكثببببر دقببببة مببببن األجهببببزة الميكانيكيببببة, فيهببببا أجهببببزة
؛ وذلبك أَلن  هبذه األجهبزة تقبيس فعبال مبا %(11)الموضوعية في هذه االختبارات بنسببة تزيبد عبن 

وبمببا أن هببذا االختبببار اسببتخدم فيببه سبباعة الكترونيببة  (242)"وضببعت مببن اجلببه مثببل سبباعة التوقيببت
لقيبباس سببرعة االسببتجابة الحركيببة وجهبباز كهربببائي يطلببق ذراع اإلطببالق الخاصببة بجهبباز إطببالق 

 .إذًا يعدل هذا االختبار ذات موضوعية عالية, باقاألط

                                                           

 .130ص,  2111:   مصدر سبق ذكره : لؤي غانم الصميدعي ورخرون  ( 242)
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 :الوسائل اإلحصائية-3-1
 :(243)استخدم الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية 

 .الوسط الحسابي -1
 (.بيرسون)مقياس االرتباط البسيط  -2

 الباب الرابع

 :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -1

البحببث وتحليلهببا ومناقشببتها وهببو تضببمن هببذا الببباب عببرض نتببائج االختبببار الموسببوم فببي 
لعينببة البحببث البببالغ ( اختبببار سببرعة االسببتجابة الحركيببة ودقببة التصببويب لرمبباة األهببداف المتحركببة)

راميببًا متمرسببًا ولالختبببارين القبلببي والبعببدي لببنفس العينببة، وقببد تببم اسببتخدام األوسبباط ( 21)عببددهم 
تمت معالجتها عن طريق معامل االرتباط الحسابية للمحاوالت المعطاة للرماة واستخدمت كبيانات 

؛ لمعرفة داللة العالقة ببين االختببارين القبلبي والبعبدي ومبن خبالل النتبائج يمكبن (بيرسون)البسيط 
االسببتدالل علببى صببدق وثبببات االختبببار ومببن خببالل النتببائج اإلحصببائية التببي تببم الحصببول عليهببا 

ئج التجربببة الميدانيببة التببي نفببذها علببى تببوافرت لببدى الباحببث حصببيلة كافيببة مببن البيانببات حببول نتببا
عينببببة البحببببث إذ دلببببت النتببببائج علببببى وجببببود عالقببببة  ذات داللببببة إحصببببائية بببببين االختبببببار القبلببببي 

وتم إثبات األسس العلمية لهذا االختبار مبن خبالل تلبك البيانبات , واالختبار البعدي لألفراد العينة 
 :اآلتي وسيتم عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها وعلى الشكل

 :ب عرض ومناقشة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمتغيرين  1ب  2

ب نتبائج االختببار لسبرعة االسبتجابة الحركيبة لرمباة األهبداف المتحركبة  1بب 1ب  2

القبلي والبعدي تتلخص البيانات الخاصة لالختبار سرعة االسبتجابة الحركيبة فبي 

 :الجدول اآلتي

                                                           

 . 51ب ب 21ص ,  2111:   مصدر سبق ذكره : لؤي غانم الصميدعي ورخرون  ( 243)
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 (2)جدول رقم 
 ,الداللة, الجدولية( ر)قيمة , الصدق الذاتي لالختبار, معامل االرتباط, عدد العينة)يبين  

 لسرعة االستجابة الحركية  لرماة األهداف المتحركة( مستوى الداللة, درجة الحرية 

ب تحليببل ومناقشببة نتببائج اختبببار سببرعة االسببتجابة الحركيببة لرمبباة  2ب  1ب  2

 :األهداف المتحركة

سببرعة االسببتجابة الحركيببة لرمبباة األهببداف )نتببائج االختبببار الببذي يقببيس ( 2)يبببن الجببدول 
، إذ أظهبببببرت وجبببببود فبببببروق معنويبببببة ذات داللبببببة (21)اد العينبببببة والببببببالغ عبببببددهم لألفبببببر ( المتحركببببة

إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي لألفراد العينة والذي يستدل من خالل هبذه النتبائج علبى َأن  
( 11)االختبار يتمتع بنسبة ثبات عاليبة وتحقبق الصبدق البذاتي وبنسببة عاليبة  تحبت درجبة حريبة 

، ويعزو الباحث هذه النتائج كون االختبار يتمتع بموضوعية عالية وذلبك (1,15) وبمستوى داللة
باسببتخدام َأحببدث األجهببزة االلكترونيببة والتببي تتمثببل بالسبباعة االلكترونيببة لقيبباس سببرعة االسببتجابة 

وكببذلك , وكببذلك تحويببل جهبباز إطببالق األطببباق الميكببانيكي إلببى جهبباز كهربببائي اإلطببالق, الحركيبة
في ارتفاع موضوعية هذا االختبار إلى رلية البربط التوافقيبة ببين السباعة االلكترونيبة  يعزو الباحث 

وجهبباز إطببالق األطببباق والتببي تتمثببل بمقبببض الببتحكم الببذي قببام الباحببث بتصببميمه وتصببنيعه وان 
 .نسبة الخطأ فيه تكاد تكون معدومة

القبلببي  ب نتببائج االختبببار لدقببة التصببويب لرمبباة األهببداف المتحركببة 3ب  1ب  2

 :والبعدي

 ن االختبار
البسيط  معامل االرتباط 

 (بيرسون)
الصدق 
 الذاتي

( ر)قيمة 
 الجدولية

 الداللة

سرعة 
االستجابة 
 الحركية

21 
 دال 1,222 1,111 1,111

 (1,15)ومستوى داللة ( 11=  2 – 21)تحت درجة حرية 
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 :تتلخص البيانات الخاصة لالختبار دقة التصويب في الجدول اآلتي 

 (5)رقم جدول 
 ,درجة الحرية, الداللة, الجدولية( ر)قيمة , الصدق الذاتي, معامل االرتباط, عدد أفراد العينة)يبين  

 لإلختبار دقة التصويب لرماة األهداف المتحركة( مستوى الداللة 

ب تحليبببل ومناقشببة نتببائج اختبببار دقببة التصببويب لرمبباة األهبببداف  2ب  1ب  2

 :المتحركة

( دقببة التصببويب لرمبباة األهببداف المتحركببة)نتببائج االختبببار الببذي يقببيس ( 5)يبببن الجببدول 
، إذ أظهبببرت وجبببود فبببروق معنويبببة ذات داللبببة إحصبببائية ببببين (21)لألفبببراد العينبببة والببببالغ عبببددهم 

االختبببار القبلببي والبعببدي لألفببراد العينببة والببذي يسببتدل مببن خببالل هببذه النتببائج علببى أن  االختببببار 
( 11)جبببدًا وتحقبببق الصبببدق البببذاتي وبنسببببة عاليبببة  تحبببت درجبببة حريبببة  يتمتبببع بنسببببة ثببببات عاليبببة

ويعزو الباحبث هبذه النتبائج كبون االختببار يعتمبد علبى االنجباز الحقيقبي (. 1,15)وبمستوى داللة 
لكل راٍم وانه يعطي المسبتوى المهباري الحقيقبي لكبل راٍم بغبض النظبر علبى سبرعة اإلنجباز وكبذلك 

إلى التوجيهات الموجهة إلى الرماة من لدن الباحث بما يخص دقة تعود ثبات وصدق هذه النتائج 
اإلصابة؛ وذلك بتذكير الرماة فبي أهميبة إصبابة الهبدف دون التفكيبر ببالزمن بشبكل أساسبي، وهبذا 

ومببن جانببب رخببر قببام الباحببث بتهيئببة جببّو المنافسببة فببي , األمببر نببتج عنببه نتببائج حقيقيببة لالختبببار
خمسببة رمبباة فببي كببل تجربببة  وهببذا بببدوره يخلببق روأ المنافسببة   االختبببار وذلببك مببن خببالل اختبببار

والتحدي بين الرماة  مما يعطي دافعية قصوى ورغبة عالية في تحقيق أفضل النتائج  وهذا األمر 
 .يصب في مصلحة االختبار

 ن االختبار
معامل االرتباط البسيط  

 (بيرسون)
الصدق 
 الذاتي

( ر)قيمة 
 الجدولية

 الداللة

دقة 
 التصويب

21 
 دال 0,111 1,052 0,117

 (1,15)ومستوى داللة ( 11=  2 – 21)تحت درجة حرية 
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 الباب الخامس

 االستنتاجات والتوصيات - 1

 االستنتاجات 5-1

مبببن خبببالل التجرببببة الميدانيبببة واسبببتخدامه  علبببى وفبببق النتبببائج التبببي حصبببل عليهبببا الباحبببث
 :للوسائل اإلحصائية األكثر مالءمة تمكن من الوصول إلى االستنتاجات اآلتية

تم تصنيع جهاز إطالق األطباق بأبسط الطرق وبأقل التكاليف مما أدى إلى حبل مشبكلة  .1
 .عدم توفر األجهزة الخاصة بفعالية رماية األطباق

سبرعة )ية بين نتائج االختبار القبلي والبعدي لعينة البحبث وجود فروق ذات داللة إحصائ .2
والتي تم االستدالل مبن خاللهبا علبى صبدق ( االستجابة الحركية لرماة األهداف المتحركة

 .وثبات االختبار

دقببة )وجبود فبروق ذات داللببة إحصبائية بببين نتبائج االختببار القبلببي والبعبدي لعينببة البحبث  .3
والتببي تبم االسبتدالل مببن خاللهبا علببى صبدق وثبببات ( ركبةالتصبويب لرمباة األهببداف المتح

 .اإلختبار

اختبار سبرعة االسبتجابة الحركيبة ودقبة التصبويب لرمباة األهبداف )االختبار الموسوم بب إن   .2
 .يتمتع بموضوعية عالية( المتحركة

وجود ممارسين لهبذه الفعاليبة  ولبديهم الميبول والرغببة فبي مزاولبة هبذه الفعاليبة واالسبتمرار  .5
 . عليها

 التوصيات 5-2

على وفق االستنتاجات التي خرج بها الباحث عن طريق إجراءات بحثيبة وميدانيبة يوصبي        
 -:بالتوصيات اآلتية
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؛ لكبببي يرعبببى هبببذه (األسبببكيت والتبببراب)إنشببباء اتحببباد عراقبببي لرمايبببة األهبببداف المتحركبببة  .1
 .الفعالية

ت القطببر وتكببون مدعومببة مببن إنشبباء ميببادين رمايببة األسببكيت والتببراب فببي جميببع محافظببا .2
 .اللجنة األولمبية العراقية

 .إمكانية إجراء بحوث مشابهة لهذه الفعالية .3

إمكانية تقنين هذا االختبار لما فيه من أهمية في مجال التعلم والتدريب فبي فعاليبة رمايبة  .2
 (.األسكيت)األهداف المتحركة 

ميوله وتوجهه؛ لكي يحقبق خروج الباحثين عن ما هو مألوف ومعروف وان يتبع الباحث  .5
 .جزًءا من رغبته، وهذا يقوده إلى االبتكار واإلبداع  في بحثه
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 المصادر

جامعة –القاهرة –التطبيقات، كلية التربية –أسامة كامل راتب؛ علم نفس الرياضة المفاهيم -
 .2111، 3حلوان دار الفكر العربي، ط

 .2112, دار الحديث, القاهرة, 2ج: اإلمام البخاري؛ صحيح البخاري -
محمد .د: حديث نبوي شريف، أبو داوود، مسند أبي داوود، مصر، دار هجر، تحقيق -

 .2عبد المحسن التركي، ج
، دار احياء التراث العربي، 3حديث نبوي شريف، االمام مسلم، صحيح مسلم، ج -

 .محمد فؤاد عبد الباقي : بيروت، تحقيق
 –تطبيقاته  –اساسياته -القياس والتقويم التربوي والنفسي .صالأ الدين محمود عالم -

 .2111 ،دار الفكر العربي :القاهرة .وتوجيهاته المعاصرة
القياس والتقويم النفسي والتربوي بين النظرية  .ماهر ،الصمادي، عبد ا  والدرابيع -

 .2112 ،دار وائل للنشر والتوزيع: عمان .1ط  .والتطبيق
مركز التربية : صنعاء. 3ط . القياس والتقويم التربوي. حسين حمزةالعجيلي، صبا أ  -

 .2115للطباعة والنشر، 

، اإلسكندرية، منشأة 1نظريات التطبيق، ط–عصام عبد الخالق؛ التدريب الرياضي -
 .1111المعارف، 

فاتن علي أكبر؛ أثر التغذية الراجعة الحيوية والتحكم بالطاقة النفسية في مستوى اإلنجاز  -
, جامعة بغداد كلية التربية الرياضية للبنات, إطروحة دكتوراه غير منشورة, رمايةبال

2111. 
عمان، دار الفكر للطباعة والنشر : )1ط. قاسم حسن حسين؛ أسس التدريب الرياضي -

 .1111والتوزيع، 
قوانين الرماية الدولية للبنادق، ترجمة عصام عبود الشوك، بغداد، مديرية المطابع  -

 .1112 العسكرية،
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كريمة فياض؛ أثر إستراتيجيتي التعلم الذاتي وتدريس األقران في مستوى األداء الفني  -
, جامعة بغداد, إطروحة دكتوراة غير منشورة, واإلنجاز لفعالية الرمي بالبندقية الهوائية

 .كلية التربية الرياضية للبنات
,  مركز الكتاب للنشر,2ط: ليلى السيد فرحلت؛ القياس واالختبار في التربية الرياضية -

 .2110, القاهرة 
القياس في التربية الرياضية وعلم : محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان -

 .2111 ،دار الفكر العربي: القاهرة .النفس الرياضي
دار المسيرة للنشر والتوزيع  :عمان .نظرية وممارسة –تصميم التعليم  :محمد محمود -

 .2113 ،والطباعة
عبد الكريم مصطفى؛ بعض الصفات البدنية والفسيولوجية وأثرها على مستوى مصطفى  -

كلية التربية , جامعة بغداد, رسالة ماجستير غير منشورة, الرمي بالمسدس الهوائي
 .1113, الرياضية

 

 المصادر األجنبية
 

- http://www.skeetshootingtips.com/trap-and-skeet.html. 
-   www.algrooob.com/showthread.php 
- http://www.remington.com.p23. 
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