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تحديد متغيري الريح ودرجة الحرارة اثناء االستجابة المتتالية من خالل ىدف البحث الى  
ابتكار جياز لقياس زمن االستجابة المتتالية لرماية االىداف المتحركة في فعاليتي الرماية 

ت التقييس والسيطرة النوعية  المذكورتين في اعاله , وبذا فقد أخضع الباحثان الجياز  إلجراءا
 29-24بعدىا تم تطبيق عمل الجياز عمى الرماة في بطولة كأس العالم في اذربيجان لممدة من 

 ( راميًا لمحفرة المزدوجة .  30( رامية لفعالية االبراج و)28( راميًا و)65وبواقع ) 2016/ تموز / 
ى  ىم الرماة الذين تتوافق ان من يحتل المراكز االولاستنتج الباحثان في ضوئيا و 

امكانياتيم مع المتغيرات البيئية , وان الرامي الذي يمتمك سرعة عالية ويستطيع ان يتحكم في 
سرعة االداء تبعًا لمظروف البيئية لو االفضمية في تحقيق اإلنجاز وان درجة الحرارة وسرعة الريح 

المتتالية لمرماة السيما ) الريح المقبمة واتجاىيا اثر )سمبًا  أو ايجابًا ( عمى زمن االستجابة 
والريح المدبرة (. وأوصى تدريب الرماة تحت ظروف بيئية مختمفة ) الريح _ درجة حرارة (  

/كم ( ولكن بشكل تدريجي مع التركيز 80وتدريب الرماة عمى رماية اطباق ذات سرعة تزيد عن )
 .عمى دقة االصابة ألنو مطمب انجاز 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 األسخاذ الدكخىر 

 خليل إبراهين سليواى                            

 ادلساعدادلدرس 

 إبراهين خليل إبراهين

 جاهعت االنبار  - كليت الخربيت البدنيت وعلىم الرياضت    
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Abstract 

The research aimed at identifying the wind and temperature 

variables  during the successive response by devising a device to measure 

the successive response time for shooting the moving targets in the two 

events of shooting mentioned above. Thus, the researchers subjected the 

device to the procedures of standardization and quality control, then the 

work of the device was applied to the shooters at the World Cup in 

Azerbaijan for the period from 24to 29/ July/ 2016 with (65) shooters and 

(28) female shooters for the event of towers and (30) shooters for the 

double hole. 

The researchers concluded that those who occupy the first positions 

are the shooters whose abilities are compatible with the environmental 

variables, and that the shooter who has a high speed and can control the 

speed of performance according to the environmental conditions has the 

advantage in achieving the achievement, and that the temperature and 

wind speed and its direction have an effect (negatively or positively) on 

the successive response time of the shooters, especially the wind coming 

and the wind going. The researchers recommended training the shooters 

under different environmental conditions (wind-temperature), and 

training the shooters to shoot dishes with a speed of more than (80/km) 

gradually with focusing on the accuracy of aiming.     
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  : الخعريف بالبحث -1

    : هقدهت البحث وأمهيخه 1-1

نَّ القوة كما ذكر الرسول عميو الصالة والسالم     إن اهلل تعالى قد أمرنا باإِلعداد لمقوة وا 
ىي الرمي, فعن عقبة  بن عامر، قال : سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عمى المنبر وىو  

استطعتم من قوة. أال أن القوة الرمي. أال أن القوة الرمي, أال أن القوة  يقول: ))وأعدو ليم ما
 رواه مسمم.                    (1)الرمي(( 

ولتعمم الرماية أىمية عظمى في عقيدتنا نحن كمسممين وحتى في السمم  ناىيك عن 
ول ))ستفتح الحرب،فعن عقبة رضي اهلل عنو قال : سمعت رسول اهلل صمى اهلل عمية وسمم  يق

عميكم أرضون, فال يعجز أحدكم أن يميو بأسيمو، إن اهلل يدخل بالسيم الواحد الجنة ثالثة نفر: 
وقد شدد اإلسالم تشديدا عظيما  عمى عدم  ، (2)صانعو والممد بو  والرامي بو في سبيل اهلل((

رسول اهلل صمى اهلل نسيان  الرمي بعد تعممو، وانو مكروه كراىية شديدة لمن تركو بال  عذر، قال 
 رواه مسمم.( 3)عميو وسمم  ))من عمم الرمي ثم تركو فميس منا((, أو ))قد عصى...(( 

ات االولمبية أما في جانب المنافسات والبطوالت  فالرماية  ليا دور بارز في الرياض
وما حدث من تطور  ممحوظ في قوانينيا،   (4)م باسم )رماية اإلسكيت(1935التي ظيرت عام 

وبذلك يجب أن يقابل تطور القوانين تطور في مجال التعمم والتدريب  وضرورة استخدام  الوسائل 
وكذلك ابتكار اختبارات جديدة؛ لغرض قياس مستوى الميارة. إذ  ،الفعالة في تعمم  فن الرماية

التقدم تحتل االختبارات بكافة أنماطيا وأغراضيا وضعا رئيسيًا وحساسًا في عمميات قياس وتقويم "
. وفي العراق لم تشيد ىذه الرياضة إال نموًا ممحوظًا (5)الذي يحرزه الفرد أو المتعمم في أي مجال"

ال يرقى إلى المستويات االولمبية، وال حتى أن ينافس عمى المستوى العربي، فقد عانت ىذه 

                                                 

، دار احياء التراث العربي، بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 3االمام مسمم، صحيح مسمم، ج( 1)
 (.1917برقم ) 1522ص

برقم  347، ص2أبو داوود، مسند أبي داوود، مصر، دار ىجر، تحقيق: د.محمد عبد المحسن التركي، ج (2)
(1099.) 

(، وينظر السيد سابق، فقو السنة، 1919، برقم )1522، ص3(  صحيح مسمم )مصدر سبق ذكره(: ج3)
 .33، ص2010المجمد الثالث، القاىرة، 

(4)  http://www.skeetshootingtips.com/trap-and-skeet.html. 
, 2007مركز الكتاب لمنشر,  القاىرة , ، 4ط القياس واالختبار في التربية الرياضية:ليمى السيد فرحمت؛ ( 5)

 .39ص

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


 

 

 

 
  

354 

 (2017/12/30)عشر  اخلاهسالعدد  –اجمللد الثالث  –جملت جاهعت االنبار للعلىم البدنيت والرياضيت 

 

 ( 360) الي (351)ص  هي الصفحات إبراهَن خلَل إبراهَن. م.مو. خلَل إبراهَن سلَواى دأ. بحث

ن  الرياضة من اإلىمال كان ليا اتحادات  ، فالبد من اإلشارة إلى َأنَّ رياضة رماية األسكيت واِ 
ترعاىا في بعض الدول العربية إال أنَّيا من الرياضات النامية بشكل بسيط وانَّ ىذا البحث  ما 
ىو إال محاولة لمتعريف بيذا الضرب من الرماية، وبناء قاعدة واتحادات في محافظات القطر 

ماية كما ان نوعي الر  ،كافة لمنيوض بواقع ىذه الرياضة األصيمة والتنافس عمييا عربيا ودولياً 
( تتعامل مع اطباق طائرة وبسرع تختمف وفقًا لتغير الظروف البيئية )االبراج  والحفرة المزدوجة

فضاًل عن مجال الرماية المحدد األمر الذي يحتم عمى الرامي ضرورة توخي الدقة في االصابة 
ن قميل والن ىذين فضاًل عن السرعة في االصابة مما يتطمب  استجابة حركية عالية وبزم

النوعين من الرماية  تتعامل مع طبقين متتاليين االمر الذي يظير الحاجة الى ضرورة  
االستجابة الحركية المتتالية لمعالجة موقفي الرمي بسرعة وبدقة عاليتين الن   افتقار الرامي الى 

 .ىذين العنصرين )السرعة والدقة(  مما يؤثر عمى المستوى العام في الرماية
   : البحث تهشكل 1-2 

تكمن مشكمة البحث في تأثر سرعة االستجابة المتتالية لمرماة تبعًا لمظروف المحيطة 
درجة الحرارة( وأثرىما عمى نتائج الرماة  -االمر الذي دفع الباحث دراسة متغيري البحث)الريح 

حث مع قياس سرعة من خالل قياس السرعة المتتالية لمرماة بجياز الكتروني صنع من قبل البا
الريح ودرجة الحرارة في كل محاولة االمر الذي يتيح لمباحث تحديد مواطن القوة والضعف عند 

 الرماة تبعًا لمفروق الفردية. 
 

  : البحث اهدف 1-3

 تصنيع جياز لقياس زمن االستجابة المتتالية لرماة االىداف المتحركة.     .1
 جة الحرارة ( عمى سرعة االستجابة المتتالية .در  -تحديد تأثير متغيري البحث ) الريح  .2

 
 جماالث البحث: 1-4
 ابطال العالم في رماية االىداف المتحركة. :المجال البشري 1-4-1
  . 2016/  7/  29إلى  20/7/2017لممدة من  المجال الزماني : 1-4-2
 اذربيجان / باكو .   المجال المكاني:   1-4-3
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 : ءاحه ادليدانيتهجيت البحث وإجراهن – 2

 : هنهج البحث 2-1

 لوصفي لمالءمتو حل مشكمة البحث وصواًل لتحقيق األىداف .ااستخدم الباحث المنيج 
 جمخوع البحث وعينخه: 2-2

) رماياااة اختاااار الباحاااث عيناااة البحاااث بشاااكل عمااادي متمثماااة برمااااة االىاااداف المتحركاااة )
((  والتااي تمثااال (Double trapالحفاارة المزدوجاااة )) (( ورماياااةSkeet Shootingاالبااراج ))

 شريحة من مجتمع االصل ) رماة االىداف المتحركة (.
(  Shooting skeetفي رماية االبراج )  العالموعميو فقد تكونت عينة البحث من أبطال 

 :(1في الجدول )مبين ( وكما  2016( لمموسم )  Double trapو الحفرة المزدوجة )
 عينة البحثيبين (  1جدول )ال

                  

 نوع الفعالية                      
    

 صنف العينة     

 االبراج
(Shooting skeet) 

 الحفرة المزدوجة
(Double trap ) 

 رجال سيدات رجال

 ابطال العالم
 30/30 28/34 65/65 العدد

 %100 %82 %100  النسبة المؤوية
 

 : قياسخطىاث بناء ادل  2-3
 : تحديد الغرض من القياس 

إنَّ الغرض من ىذا القياس ىو لمحكم عمى قدرة الرماة في إتقان رماية األطباق عن طريق 
قياس زمن االستجابة المتتالية عند رماة األىداف المتحركة بشكل عام ورماة الحفرة المزدوجة 

(Double trap ( ورماية االطباق من االبراج )shooting Skeet )  معرفة زمن االستجابة
 المتتالية عند كل راٍم بشكل خاص.

 :إن ىذا الجياز  يقيس  زمن االستجابة المتتالية . تحديد الظاهرة المطموب قياسها 
 :اعتماد القيااس  )اجازاء الثانياة( كوحادة لقيااس  تحديد وحدة القيااس المساتمدمة  اي القيااس

 .زمن االستجابة المتتالية
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 ت تطبيق القياس:إعداد شروط وتعميما 
يكون القائم عمى القياس خمف الراماي او جاالس ماع الجمياور او يشااىد البطولاة عبار وساائل  .1

 االعالم المتمفزة .
 يقوم الرامي باألداء سواء كان في منافسة او تدريب . .2
يقااوم القااائم عمااى القياااس بتسااجيل بيانااات زماان االسااتجابة المتتاليااة التااي يظيرىااا الجياااز مااع  .3

الطباااق لتسااجيل االنجاااز  وتحديااد درجااة الحاارارة وساارعة الااريح و حسااب  اسااتمارة مالحظااة ا
 التسجيل.

 :الخجربت االسخطالعيت  2-4
بااأجراء التجربااة اسااتطالعية الخاصااة بالجياااز فااي جميوريااة مصاار العربيااة /  انقااام الباحثاا

لمعوقات لمتعرف عمى الصعوبات وا 2016/  27/3اكتوبر (  بتأريخ   6نادي الصيد المصري )
 التي قد تواجو الباحث في التجربة الرئيسة .

 نتج عن التجربة االستطالعية ما يمي :
 بتعااديل تصااميم الشااكل الخااارجي لجياااز قياااس زماان االسااتجابة المتتاليااة لزيااادة  انقااام الباحثاا

 فاعمية االختبار .
 تغيارات  فاي تصميم استمارة خاصاة لكال فعالياة وحساب القاانون الادولي لمرماياة ماع ادخاال الم

 تصميم االستمارة ) سرعة الريح , درجة الحرارة (.
  تام التعاارف عمااى الخبااراء والمختصااين والمسااؤلين فاي ىااذه الفعاليااة ممااا ادى ذلااك  الااى تسااييل

 ميمة الباحث في بطولة العالم ) اذربيجان (  .
  ن التعااارف عماااى افضااال الجواناااب الفنياااة الخاصاااة بالتصاااوير ) زاوياااة تصاااوير , وحااادات الخاااز

 المطموبة لتغطية البطولة . مدة الشحن الالزمة لكل كامرة ( .
 

  :جتربت البحث الرئيست 2-5

 shooting))االبراجعمااااى رماااااة رمايااااة االىااااداف المتحركااااةتجربتااااو الرئيسااااة   انالباحثاااانفااااذ 
Skeet) ،  والحفاارة المزدوجااة(Double trap)  بطولااة كااأس العااالم المقامااة في/اذربيجااان لمماادة

 . 2016/  7/  29–20من
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 . عرض وحتليل وهناقشت نخائج الدراست :3

 عرض نخائج بعض الرهاة حتج هخغريي الريح واحلرارة وحتليلها .  3-1

 اإلخخباراث القبليت :  3-1-1

 نتائج الرامي االماراتي )مالد سعيد الكعبي(يبين ( 2جدول )ال

 رقم الرامي

 سرعة الرامي  ي اليوم 
مستوى  لاالو

 الزمن
 )عالميًا (

مستوى 
 السرعة

 ) عالميا (

 سرعة الرامي  ي اليوم 
 مستوى  الثاني

 الزمن
 )عالميًا (

مستوى 
 السرعة 
/ 1000 )عالميا (

 ثانية

 سميميزي
كيمومتر / 

 ساعة

1000 /
 ثانية

 سميميزي
كيمومتر / 

 ساعة

1997 397 

 درجة الحرارة
 (28 ) O 

 سرعة الريح
 (14 ) 

 420 سريع جداً  قميل جداً 

 درجة الحرارة
 (27.5 ) O 

 سرعة الريح
مطر  ( 6) 

 مفيف

 سريع قميل

( نتائج الرامي االماراتي )خالد سعيد الكعبي( في فعالية الحفرة المزدوجة 2يبين جدول )        
(Double trapليومين مختمفين في بطولة كأس العالم لمرماية / اذربيجان بحيث كانت قرا ) ءة

 O( 28/ ثانية ( بدرجة حرارة )  0,397الجياز لزمن االستجابة المتتالية لمرامي في اليوم االول )

/ ساعة بحيث كان مستوى الزمن ) قميل جدا (  وبمستوى سرعة ( كيمومتر14عة ريح )وبسر 
 ( طبق من25) سريع جدًا ( اي انو احتاج الى وقت قميل جدًا إلصابة الطبقين وبإنجاز قدره )

/ ثانية (  0,420وفي اليوم الثاني كان زمن االستجابة المتتالية ليذا الرامي ) ،( طبق 30اصل )
)قميل( وبمستوى / ساعة بحيث كان مستوى الزمن( كيمومتر6وبسرعة ريح) O(27,5بدرجة حرارة )

ن ( طبق م28السرعة   ) سريع (  اي انو احتاج الى وقت قميل إلصابة الطبقين وبإنجاز قدره )
ولكن  ،وال يعتبر تغير مؤثر عمى االنجاز O(0,5)نالحظ ان درجة الحرارة تغيرت ،(30صل)أ

اذا  ،كيمومتر/ ساعة  (6كيمومتر / ساعة وفي اليوم الثاني ) (14سرعة الريح في اليوم االول )
 فان الرامي احتاج وقت استجابة متتالية اكبر في اليوم الثاني والسبب :

( كيمومتر / ساعة وباتجاه مدبر لمرامي مما تزيد من حركة الطبق 14كانت سرعة الريح ) .1
 ولكن زاد الرامي، والذي يحتم عمى الرامي زيادة سرعة االستجابة المتتالية لضمان االنجاز

) خالد سعيد الكعبي ( ومن االستجابة المتتالية عمى حساب دقة االنجاز مما جعمو يخفق في 
 ( طبق .30( طبق من اصل )25االولى )خمس اطباق وكان انجازه لمجولة 
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 ( 360) الي (351)ص  هي الصفحات إبراهَن خلَل إبراهَن. م.مو. خلَل إبراهَن سلَواى دأ. بحث

( / كيمومتر / ساعة وباتجاه مقبل لمرامي مما يبطأ 6كانت سرعة الريح في الجولة الثانية ) .2
من حركة الطبق االمر الذي يتيح لمرامي فرصة تتبع الطبق لضمان دقة اإلنجاز , بمعنى 

, حيث كان انجازه في اخر يزيد من زمن االستجابة المتتالية لرفع مستوى دقة االنجاز 
 ( طبق .30( طبق من اصل )28الجولة الثانية )

 نتائج الرامي الهندي )كاهان ميراج احمد(يبين (  3جدول )ال

رقن 

 الراهٌ

 سرعة الراهٌ فٌ الَوم

 االول
هستوى 

 الزهي

 )عالوَاً (

هستوى 

 السرعة

 ) عالوَا (

 سرعة الراهٌ فٌ الَوم

 الثاًٌ
 هستوى

 الزهي

 )عالوَاً (

توى هس

 السرعة

 )عالوَا (

 / ثاًَة1000
 سلَلَزً

 كَلوهتر / ساعة
 / ثاًَة1000

 سلَلَزً

 كَلوهتر / ساعة

1444 668 

 درجة الحرارة

(31)
 O

 

 سرعة الرٍح

 (2 ) 

 672 سرٍع قلَل

 درجة الحرارة

(30)
 O

 

 سرعة الرٍح

 (5_16 ) 

 سرٍع قلَل

 Skeetاىان ميراج احمد( في فعالية االبراج )( نتائج الرامي اليندي )ك3يبين جدول )           
Shooting ليومين مختمفين في بطولة كأس العالم لمرماية / اذربيجان بحيث كانت قراءة )

/ ثانية ( بدرجة حرارة   0,668الجياز لزمن االستجابة المتتالية لمرامي في اليوم االول )
 (31 )O ( كيمومتر / ساعة بحيث كان مست2وبسرعة ريح ) وى الزمن ) قميل (  وبمستوى سرعة

( طبق من اصل 16) سريع ( اي انو احتاج الى وقت قميل لإلصابة الطبقين وبإنجاز قدره )
/ ثانية ( بدرجة 0,672بة المتتالية ليذا الرامي )( طبق , وفي اليوم الثاني كان زمن االستجا16)

)قميل( وبمستوى ن مستوى الزمن( كيمومتر / ساعة بحيث كا16-5وبسرعة ريح ) O( 30حرارة ) 
( طبق من 15ي انو احتاج الى وقت قميل إلصابة الطبقين وبإنجاز قدره )أ( السرعة ) سريع

ولكن  ،وال يعتبر تغير مؤثر عمى االنجاز O(1( , نالحظ ان درجة الحرارة تغيرت)16اصل )
اذا فان  ،يمومتر/ ساعةك (16-5كيمومتر/ساعة وفي اليوم الثاني) (2)سرعة الريح في اليوم االول

/ ثانية ( في كال 0,59الرامي استغرق نفس وقت االستجابة المتتالية وكان الزمن المستغرق)
اليومين في المحطة الخامسة ولكن النتيجة كانت مختمفة وذلك الن اليوم الثاني تم اخفاق طبق 

 واحد بسبب سرعة واتجاه الريح المختمفة .
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 ( 360) الي (351)ص  هي الصفحات إبراهَن خلَل إبراهَن. م.مو. خلَل إبراهَن سلَواى دأ. بحث

 الرامية االذربيجانية )ريجينا( نتائجيبين  (4جدول )ال

رقن 

 الراهٌ

 سرعة الراهٌ فٌ الَوم

هستوى  االول

 الزهي

 )عالوَاً (

هستوى 

 السرعة

 ) عالوَا (

 سرعة الراهٌ فٌ الَوم

 هستوى الثاًٌ

 الزهي

 )عالوَاً (

هستوى 

 السرعة

/ 1000 )عالوَا (

 ثاًَة

 سلَلَزً

كَلوهتر / 

 ساعة

1000 /

 ثاًَة

 سلَلَزً

/  كَلوهتر

 ساعة

1067 628 

درجة 

 الحرارة

 (30 )
 O

 

 سرعة الرٍح

 (5_8 ) 

 653 سرٍع جداً  قلَل جداً  

 درجة الحرارة

 (26_31 )
 O

 

 سرعة الرٍح

(0.3) 

 سرٍع قلَل   

)سيدات(           انية )ريجينا( في فعالية االبراج( نتائج الرامية االذربيج4يبين جدول )     
(Skeet Shooting ليومين ) مختمفين في بطولة كأس العالم لمرماية / اذربيجان بحيث كانت

/ ثانية ( بدرجة حرارة  0,628قراءة الجياز لزمن االستجابة المتتالية لمرامية في اليوم االول )
 (30 )O (وبمستوى 8 –5وبسرعة ريح ) ( كيمومتر/ ساعة بحيث كان مستوى الزمن ) قميل جدًا

( طبق 13اجت الى وقت قميل جدًا إلصابة الطبقين وبإنجاز قدره )( اي انيا احتسريع جداً سرعة)
/  0,653وفي اليوم الثاني كان زمن االستجابة المتتالية ليذه الرامية ) ،( طبق16من اصل )

الزمن ( كيمومتر / ساعة بحيث كان مستوى 0.3وبسرعة ريح ) O(31-26ثانية ( بدرجة حرارة ) 
اي انيا احتاجت الى وقت قميل إلصابة الطبقين وبإنجاز   () قميل ( وبمستوى السرعة )سريع

نالحظ ان درجة الحرارة كانت متغيرة , وسرعة الريح في اليوم  ،(16( طبق من اصل )13قدره )
كيمومتر / ساعة , ويعزو  (0,3/ ساعة وفي اليوم الثاني)كيمومتر (8 –5االول متغيرة اذ بمغت )

 تالية في اليوم االول قياسًا باليوم الثاني الى عامل الريح .الباحث زيادة سرعة االستجابة المت
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 ( 360) الي (351)ص  هي الصفحات إبراهَن خلَل إبراهَن. م.مو. خلَل إبراهَن سلَواى دأ. بحث

 
 :االسخنخاجاث والخىصياث 4-

 :االسخنخاجاث4-1

 ن من يحتل المراكز االولى  ىم الرماة الذين تتوافق امكانياتيم مع المتغيرات البيئية .إ .1
الداء تبعًا لمظروف البيئية ن الرامي الذي يمتمك سرعة عالية ويستطيع ان يتحكم في سرعة اإ .2

 لو االفضمية في تحقيق االنجاز .
ن درجة الحرارة وسرعة الريح واتجاىيا اثر )سمبًا  أو ايجابًا ( عمى زمن االستجابة المتتالية إ .3

 لمرماة السيما ) الريح المقبمة والريح المدبرة ( .
 :خىصياثال4-2

 ح _ درجة حرارة (.تدريب الرماة تحت ظروف بيئية مختمفة ) الري .1
/كم ( ولكن بشكل تدريجي مع 80تدريب الرماة عمى رماية اطباق ذات سرعة تزيد عن ) .2

 التركيز عمى دقة االصابة ألنو مطمب انجاز .
 استخدام جياز قياس االستجابة المتتالية عمى مستوى البحث العممي والدراسات البحثية في : .3
 كافة .اجراء بحوث عمى فعاليات رياضة الرماية  .4
 اجراء بحوث ودراسات عمى فعاليات اخرى مشابية . .5

 2أبو داوود، مسند أبي داوود، مصر، دار ىجر، تحقيق: د.محمد عبد المحسن التركي، ج . 
 دار احياء التراث العربي، بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد 3االمام مسمم، صحيح مسمم، ج ،

 الباقي .
  ،2010السيد سابق، فقو السنة، المجمد الثالث، القاىرة. 
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