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مستخلص البحث
هدفت الدراسة الى تصميم تتنيممج ازملق لنمملن قيمج ابسمتالتة اليتتللممة لريلممة ابهمداة اليت ر مة فم
فعممللمت الريلمممة اليممو ترتمج ف م اهمم . .تتمموا فنممد احثممه التل ممث ازمملق سا مرايات التنممممن تالسممم رة
اليتهم ممة اتم مراية ابحتم مرارة فم م ت اقرة التح ممم فم م  /02ممليتج ابت  , 0205/تع ممدهل تم م ت تمم م هيم م
الازلق هلى الريلة ف ت تلة العرب ف يصر لليمدة يمج  /07-05اوار 0206/تالتم ا تثميت ا05ة
رايملً تا8ة رايملت لفعللمة ريلمة ابتراج تا09ة رايملً لل فرة اليقدتاة .

تعدهل يتقشمت اليتمل م ييلقشمة هليممة يسمتيدة المى اليصملدر تالي ارامه وات الع.قمة تالصملة

تفعللمة الريلمة  ,استيتم التل ث ف ثت زل اج الازلق اليصمي تالينميج منممن تتدقمة هللممة تصم المى ا
اقي تلأللة يج الثليمة ة قيج ابستالتة اليتتللمة  ,تقد اتصى التل مث تثمرترة اسمتحدا الازملق الينميج
ف م فعللممملت ريلمممة ابهممداة اليت ر ممة هلممى يسممتتم التممدرمب تابيامملق  ,تهلممى يسممتت الت ممث العلي م
تالد ارسمملت الت ثمممة فث م ً.هممج ثممرترة تصمميمه الازمملق تت تملممض الممى ييممتم مممدح ثمميج تسممل
تالتدرمب هلى سرهة ريلمة ابهداة اليت ر ة تيعللاتزل .
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The researcher set on objective for the study which is represented in designing and
rationing a device for measuring the time of successive responses for shooting movable
targets in the above activities . Thus, the researcher utilizes his apparatus for measuring
quality control ( patting ) in the Ministry of Planning in 02 / December / 0202, Then ,
there was the application of the apparatus on the shooters in the Arab championship in
Egypt for a period of 02-02 / March / 0202, which embraced (02) men shooters and (8)
women shooters for the skeet- Shooting activity of double trap .
Then, the results were discussed scientifically based on the references related to
shooting actively .The researcher concluded

that the designed device can scale and

measure accurately reach up to (part per thousand ) successive response of time. The
researcher recommended

the use of this accurate device in the shooting of movable

activity on level of training and achievements and on the scientific research level and
search studies as well as the necessity of device manufacturing and turn it into a product
falls within the means of measurements and training on the speed of shooting and
processing movable targets .
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الباب االول
1ــ 1مقدمة البحث ومشكمتو :
لتعلممم الريلمممة تتعليزممل اهيمممة هقيممى ف م هنمممدتيل ي ممج اليسممليتج س متاي مملج ول م ف م
السممل ات ف م ال ممرب ع فعممج هنتممة تممج همملير رث م ا هيممض قممل هلل سمميعت رسممت ا صمملى ا
هلمممض تسممل منممت هلل تسممتفتي هلممم

ارثممتج  ,فمم .معاممق ا ممد

اج ملزممت تخسممزيض ع ج ا مممدح

تللسز التا مد الايمة ث.ثمة يفمرهلل صمليعض تالييمد تمض تال اريم تمض فم سمتم ا تا0ةتهيمض امثمل قمل هلل
سيعت رست ا صلى ا هلمض تسل هلى الييتر تهت منت هلل تتاهدت لز يل است عت يمج قمتة.
اب اج النممتة الري م  .اب اج النممتة الري م  ,اب اج النممتة الري م ت تلممت ت ممدثيل هممج الريلمممة ف م صممدر
اسسمم .تيممج ه م افث م الريمملة تيممل قممديت ف م اليعمملر ثممد اليشممر مج تيممل ه م ي ممليتز هيممد
رست ا هلمض الص.ة تالس .ل لج لسعد تمج اتم تقملض رثم ا هيمض الصمدارة فم ولم  ,ت
تف التحلري ليرتاج تج يعلتمة احتري هلش تج هلشم سميعت سمعمد اتمج اليسممب سميعت سمعدا
منممت يث م ل م رسممت ا

يليتممض مممت ا ممد تقممل ا ار فممدا ات م تاي م ةت

ا0ة

فف م يعر ممة ا ممد

هيممديل تحلممى الريمملة هممج ي ار ممقه اينلتممت اليعر ممة لصممللي اليشممر مج تهمموا ابيممر مممد هلممى اهيمممة
يزمملرة الري م تيممل لزممل يممج اثممر ف م يتممل م اليعمملر ت سمميزل لممول شممدد ابسمم .هلممى تعل م الري م
تالتدرب هلمض تايض ي رت راهمة شدمدة ليج تر ض ت .هورع قل رست ا صملى ا هلممض تسمل
تيج َهلِ َ الري ث تر ض فلمن ييل ت  ,ات ت قد هصى...ت ا3ة رتا يسل .
ايممل فم اليممب الت ممتبت ت الييلفسمملت فللريلمممة يممج الرملثمملت ابتليتمممة التم قزممرت
همل 0935

تلسم ريلممة ابتمراج اSkeet Shootingة

ا4ة

تيمل ممدث يمج ت متر يل متق فم

قتايميزمملع ابيممر المموي فممرق اج منلت م ت ممتر الن متايمج همموا ت ممت ار ف م يامملل التعلممم تالتممدرمب ,
فثم مم .هم ممج اتت م مملر احتتم مملرات ادمم ممدة تيتثم ممتهمة تلعم ممب دت ار تم مملر اق ف م م التشم ممحمض يم ممج حم مم.
يسلهدتزل ف تتامض الريلة للتعرة هلى ينل الثعة تالنتة ف ابداي اليزلري تالصفلت التديممة
الي لتب ت تمرهل لثيلج ت نم ابيالق .تفم التصميمة يمج حم .تثمه المدرالت ت اليعملممر
الحلصمة تتللتمملل ت دممد اليسممتتملت ,ايمل فم يامل التنممتم فلبحتتملرات تخه ارثممزل تاييل زمل لفممة
ا0ة اتت داتتد ع مسند أبي داوودع يصرع دار هارع ت نم هلل د.ي يد هتد الي سج التر ع ج0ع ض 347ترق ا0299ة.
) (0سمر اه .اليت.ي/سعد تج ات تقلض هلل

https://ar.wikisource.org/wiki

ا3ة ابيل يسل هلل المصدر السابق هلل ج3ع ض0500ع ترق ا 0909ةع تميقر السمد سلت ع فنض السيةع اليالد الثللثع النلهرةع 0202ع ض.33
(4) http://www.skeetshootingtips.com/trap-and-skeet.html.
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ت ت تثعلً ر مسملً ت سلسلً ف هيلملت قملن تتنتم التند الموي م مرق الفمرد ات اليمتعل فم اي

يال تا0ة.

لو ا ملاخ ال ثمر يج الحتراي تالتل ثمج تاليدرتمج لى الت ث هج ابحتتلرات اليتثتهمة لت
تنمن تدقة  ً.يج الصفلت التديمة تاليزلرمة لأليش ة الرملثمة اليحتلفة ع او معد ابحتتلر
التسملة ات األاراي الوي مت تيتاتض يتاازة الفرد تيايتهة يج األس لة ات ابحتتلرات النملسمة

تال لب لمض اج مستامب لزل ث يعللاة اليتل م هلى ي ت م ف اقزلر الفرت الفردمة تمج األفراد
اليحتلفمج الومج تنديتا ل.حتتلرات

ا 0ة

ي ممل اج ي ممته الريلم ممة اابتم مراج تال فم مرة اليقدتا ممة ة تتعليم م ي ممه ا ت ممل

ممل رة تتس ممرر

تحتلة تفنلً لتغمر القرتة التم مة فث ً.هج يال الريلمة الي دد األير الوي م ت هلمى ال اريم

ثممرترة تممتح الدقممة فم ابصمملتة فثم ً.هممج السممرهة فم ابصمملتة ييممل مت لممب اسممتالتة ر مممة
هللمة تتقيج قلم تبج هومج اليتهمج يج الريلمة تتعلي يه تنممج يتتمللممج ابيمر الموي مقزمر

ال لاة الى ثرترة ابستالتة ال ر مة اليتتللمة ليعللاة يتقف الري تسرهة تتدقة هللمتمج بج
افتنمملر ال اريم الممى هممومج العيصمرمج االسممرهة تالدقممة ة ت منممتد لممى ا .قمملت فلشمملة يتماممة س مم.
همممر اص ممتل ات اسهيممل فم م السممم رة اليتتللم ممة تسممتب ابس ممتالتة الت م ممةت

ا3ة

يي ممل مممتثر هل ممى

اليستت العل ف الريلمة .
تف م الع م ار ل م تشممزد هممو الرملثممة ب يي متاً قممد ب مرتن م الممى اليسممتتملت ابتليتمممة ات

ميمملفن هلممى اليسممتتممج العرت م تاسقلمي م  ,فنممد هليممت هممو الرملثممة يممج اسهيممل بسممميل ريلمممة

ابتراج اSkeet Shootingة تال فرة اليقدتاة اDouble trapة تِا ْج لج لزل ات لدات ترهلهمل
ف تعق الدت العرتمة ب َّايزل ب ت اق يج الرملثلت اليليمة تتش تسم .
تيج ح .يل تند تهلى الره يج اج الدقة ف فعللملت الريلمة تش
ايالق اب ايزل ف

هل تعد ي لب

فعللمة ريلمة ابهداة اليت ر ة اا ريلمة ابتراج اSkeet Shootingة

تال فرة اليقدتاة اDouble trapة ةة ب مت ن ول الي لب ا الدقة ة اب يج ح .السرهة
ا0ة لملى السمد فر لت؛ القياس واالختبار في التربية الرياضيةهلل ,4ير ق ال تلب لليشر ,النلهرة  ,0227 ,ض.39
) (0يرتاج هتد اليامد تراهم هلل تصميم وبناء اختبارات الياقة البدنية باستخدام طـرق التحميل العاممي ع 0ع يؤسسة الت ار لليشر تالتتقمهع األردجع ع , 2001
ض.15
3) Heinz Rein Kemeier . shot rhythm . Issf news , 5/ 0993 . p.00 .ة
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ف ابداي تول تستب التم ة اليتغمرة لليثمر تالتقت ال.ق ل.ستالتة ب سميل ابستالتة اليتتللمة
تيل لزل يج اثر ف دقة ابصلتة اليتتللمة .
تيج هيل تالت اهيمة الت ث تلهتتلر ي لتلة للتعرمة تزوا اليتر يج الريلمة تتسلم
الثتي هلى ه وا رملثلت تغمة لفت ايتتل اليعيممج الى ابهتيل تزل تصتب الى ايالقات افث
تهلى اليستتملت لفة .
تت يج يش لة الت ث ف

لاة يته

الريلمة ا ريلمة ابتراج اا Skeet

Shootingةة تال فرة اليقدتاة ااDouble trapةة ةالى التعلي يه يثمرمج ا تنمجة يتتللممج
ف

قرتة تم مة همر ثلتتة يج مث سرهة الرمي تاتالهزل تدراة ال اررة تالر تتة تيل الى

ول فث .هج لاة ابداي الى استالتلت سرمعة ستاي لج ول هلى يستت ابيتتل تاحتملر
ات احتملر التريليم ال ر

تتيفمو مقزر ول المل يج ح .ال لاة الى السرهة ف التعلي

تمج اليثمرمج ثيج اليدة القييمة الي صترة تمج اليعللاتمج ,او اج قزتر اليثمر ابت تيعللاتض
تعد ابستالتة ابتلى تاليدة القييمة تمج يعللاة اليثمر ابت

تيعللاة اليثمر الثلي

تعد

ابستالتة الثليمة تيايتر ابستالتتمج مسيى ابستالتة اليتتللمة .
لوا تتاب هلى التل ث تخهتتلر يزتيل ترملثة الريلمة الحتق ف هوا اليال يج ح.
تصيم ازلق تتنيميض لنملن هو الندرة لريلة ابهداة اليت ر ة لليزتق تيستتملت ابداي
تت نم ايالقات افث هلى يستتم السرهة تالدقة ف اصلتة ال ت .
 1ـ  2ىدف البحث :
ـ تصيم تتنيمج ازلق لنملن قيج ابستالتة اليتتللمة لألهداة اليت ر ة

ا ريلمة ابتراج

ااSkeet Shootingةة تال فرة اليقدتاة ااDouble trapةة ة .
 1ـ  3مجاالت البحث :
 3 -1ـ  1المجال البشري  :ت تلة العرب الثليمة هشر ف الريلمة . 0206
 1ـ  3ـ  2المجال الزماني  :لليدة يج يج  0206 / 3 / 7الى0206/3/30
 3 -0ـ  3المجال المكاني  :ايزترمة يصر العرتمة  /النلهرة .
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 4 – 1تحديد المصطمحات :
التصيم هلل هت هيلمة الت تمج تابتت لر ,اي ايه هيلصر يج التم ة تتثعزل ف ت تمج يعمج
سه لي ش ي لض تقمفة ات يدلت تالتعق مفر تمج الت تمج تالتصيم هلى اج الت تمج اقي
يج هيلمة التصيم ألج التصيم متدح فمض الف ر اسيسلي تالحترات الشحصمة .

ا0ة0

الباب الثاًً
 - 2منيجية البحث واجراءاتو الميدانية:
 1 - 2منيج البحث :
استحد التل ث الييزم التصف لي.ييتض
2-2

يش لة الت ث تصتبً لت نم األهداة .

مجتمع البحث وعينتو:
احت ملر التل ث ملج هميممة الت ممث تش م

هيممدي يتيثلممة تريمملة ابهممداة اليت ر ممة اا ريلمممة

ابت مراج ااSkeet Shootingةة تريلمممة ال ف مرة اليقدتاممة ااDouble trapةةة تالت م تيث م
شرم ة يج ياتيه ابص ا ريلة ابهداة اليت ر ة ة.
تهلمض فند ت تيت همية الت ث يج ات ل العرب ف ريلمة ابتراج اskeet Shootingة ت
ال فرة اليقدتاة ا Double trapة لليتس ا  0206ة ت يل ف الادت

ا0ة هلل

جدول ( )1عينة البحث

نوع الفعالية

()skeet Shooting

() Double trap

رجال

سيدات

رجال

العدد

25/25

8/8

19/19

النسبة المؤوية

%100

%100

%100

صنف العينة
ابطال العرب

االبراج

الحفرة المزدوجة

ا0ة تم متمدمل اليتستهة ال رة .
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 3 - 2اجراءات البحث الميدانية-:
 1 - 3 - 2خطوات تصميم الجياز وتكوينو :
ت اتتلر الح تات ابتمة هلل
 .0اا ممر التل ثم ملج هيلم ممة ت ممث لث مميلج ه ممد تا ممتد ت ممث يش مملتض ات ين مملرب فم م ه ممو
الفعللمة.
 .0هيممد التل ثملج الممى تصمميمه ازمملق ال ترتيم لغممرق تصمميم ت تنيمممج ازمملق لنممملن قيممج
ابسممتالتة اليتتللمممة لريمملة ابتمراجاskeet shootingة تال ف مرة اليقدتاممة ا Double
 trapة .
.3

ق ممل التل ثم ملج ت ممااراي احتت مملرات للاز مملق ابل ترتيم م لغ ممرق ت دم ممد دق ممة اداي الاز مملق
تيعللاة اليشل

الفيمة فمض .

 .4قممد التل ث ملج الازمملق الممى يدمرمممة التنممممن تالسممم رة اليتهمممة لغممرق تنمممم اداي الازمملق
تتول ت ييي التل ث ال للب تراية احترار يج الازة اليو ترة .
 .5قل التل ثلج تتصيم استيلرة تمليلت حلصة تللنملن .
 - 2 - 3 - 2تكوين الجياز:
 .0رت الدا رة ابل ترتيمة سب اليح

اديل يج ح .ايه الي تيلت .

شكل ()1
يوضح الدائرة االلكترونية لجياز قياس زمن االستجابة المتتالية لرماة االىداف المتحركة االبراج
( )Skeet Shootingوالحفرة المزدوجة ()Double trap
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 .0رت ازلق اليت

ا  Relayة الن ب اليتاب يج اليحرج ا3ة اليتاتد ف اليؤقت

) )TIMER BC 555ترت الن ب السللب يج اليصدر ا 00فتلت ة .

شكل ()2
يوضح الدائرة االلكترونية مع الرلي االلكتروني

 .3مت رت قر التدي ا Restartة الحلصة تسلهة التتقمت هلى اق لب ازلق التعلقب) Relayة
تزل .
لغرق الت

شكل ()3
يوضح الساعة الكترونية مع الرلي االلكتروني

 .4مت تثتمت ي تيلت الازلق داح هلتة حلصة لغرق يلمة الي تيلت تاه لي يقزر فعل للازلق

شكل ()4
شكل ( )4يوضح شكل الجياز قبل التطوير
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 .5قل التل ث تت تمر ش

الازلق الحلرا ل

مقزر تش

ييتم قلت ل.ستحدا لغمر التل ثمج

ايدرتمج م ريلة ة.

شكل ()5
يوضح الجياز قبل وبعد التطوير

 - 3 - 3 - 2مبدأ عمل الجياز

()1

يج اليعلت اج ابيفالر الوي ت تيض اب .قة ستة متلد ايتاج صتتمة وات تردد هلل
ابيتاج ت تج سرهتزل ثلتتة يستمل او تتلغ ا 342ة يتر  /ثليمة ت يل يتثي اديل هلل

شكل ()6
يوضح إنتقال االمواج الصوتية

) (1ويكيبيديا الموسوعة العلمية . 5112,
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تيج هو الثتاتت العليمة ت اتت لر ازلق ال ترتي

وات يت سن صتت

الغرق ييض قملن اليدة

القييمة تمج يتاة تاحر او يج اليعلت اج اليتاة الصتتمة تت تج يج ( تردد الموجة الصوتية X
طول الموجة الصوتية ) ,فتردد اليتاة الصتتمة ميث قتة الصتت تتنلن اا بالييرتز(  Hzة ةة ,ايل
ت اليتاة الت ت تي هلى هدد يج الترددات فتنلن اايتر  /ثليمة اm/sةة  ,ت يل يتثي اديل
هلل

شكل ()7
يوضح قياس الموجة الصوتية

تيج هوا اليي ل ت تصيم الازلق هلى التنل اليتاة الصتتمة وات هرتقمة هللمة يستمل
اليتيثلة تل .قة الراي .تيعيى احر اج الازلق ستة منمن فر القيج تمج يتاة صتتمة
تاحر تالت تيث قيج ابستالتة اليتتللمة ت يل يتمج اديل هلل

االطالقت الثاًيت

االطالقت االولى
الودة الزهٌيت
بيي االطالقتيي

شكل ()8
يوضح ظيور التردد الصوتي لالطالقتين
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 4 - 3 - 2مميزات الجياز:
 .0سز التصيمه تهمر ي لة .
 .0صغمر ال ا تسز ابستحدا .
 .3مع

يتل م تش

يتلشر .

 .4منمن ال للة اليراد قملسزل فن
 .5متيمق تلستز.

ا قيج ابستالتة اليتتللمة لريلة ابهداة اليت ر ة ة.

لقة ييحفثة تسز الش ج .

 .6متيته تيستت ايلج هلل تهمر ح ر .
يه الراي تش

 .7احو التمليلت دتج ال لاة الى اب ت ل

رم التسام الفدمتي لغرق الت لم ال ر
 .8مي ج ت تمر الازلق ل

يتلشر ااي مي ج احو التمليلت هج

ة.

مصتي ييتم لمدح ثيج التسل

التدرمتمة ف ييلهم التدرمب هلى

سرهة الريلمة.
 5 - 3 - 2خطوات بناء المقياس:
 تحديد الغرض من القياس :
َّج الغرق يج هوا النملن هت لل

هلى قدرة الريلة ف

تنلج ريلمة األ تل هج رم قملن

قيج ابستالتة اليتتللمة هيد ريلة األهداة اليت ر ة تش

هل تريلة ال فرة اليقدتاة

ا Double trapة تريلمة اب تل يج ابتراج ا Skeet shootingة يعرفة قيج ابستالتة
اليتتللمة هيد

ارٍ تش

حلض.

 تحديد الظاىرة المطموب قياسيا:
ج هوا الازلق منمن قيج ابستالتة اليتتللمة .
 تحديد وحدة القياس المستخدمة في القياس:
اهتيد النملن اااقاي الثليمةة ت دة لنملن قيج ابستالتة اليتتللمة .
 إعداد شروط وتعميمات تطبيق القياس:
 .1م ممتج النممل هلممى النممملن حلممة ال اري م ات اممللن يممه الايزممتر ات مشمملهد الت تلممة هتممر
تسل

ابه .اليتلفقة .

 .2منت الراي تلألداي ستاي لج ف ييلفسة ات تدرمب .
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 .3منت النل هلى النملن تتسام تمليلت قيج ابستالتة اليتتللمة الت مقزرهل الازملق يمه
ي .قم ممة اب تم ممل لتسم ممام ابيام مملق تت دمم ممد درام ممة ال م م اررة تسم ممرهة ال م مرمي ت سم ممب
استيلرة التسام .
 6 - 3 - 2التجربة االستطالعية:
قممل التل ممث تممخاراي التارتممة اسممت .همة الحلصممة تللازمملق ف م ايزترمممة يصممر العرتمممة /
يلدي الصمد اليصري ا 6ا تتتر ة تتخرمخ  0206 / 3/07للتعرة هلى الصعتتلت تاليعتقلت
الت قد تتااض التل ث ف التارتة الر مسة .
يتم هج التارتة ابست .همة يل مل هلل
 .0ثرترة ادحل يتغمر سرهة الرمي .
 .0ثرترة ادحل يتغمر دراة ال اررة .
 .3قل التل ث تتعدم تصيم الشم

الحملرا لازملق قمملن قيمج ابسمتالتة اليتتللممة لقمملدة

فلهلمة ابحتتلر .
 .4تصمميم اسممتيلرة حلصممة ل م فعللمممة ت سممب النممليتج الممدتل للريلمممة يممه ادحممل اليتغممرات
الادمدة ف تصيم ابستيلرة ا سرهة الرمي  ,دراة ال اررة ة.
7-3-2

اجراءات التقييس والسيطرة النوعية ( براءة االختراع ):

تعمد ابيتزمملي يممج تصمميم تتصمميمه ازمملق قممملن قيممج ابسممتالتة اليتتللمممة لريمملة ابهممداة
اليت ر مة ا ابتمراج ا Skeet shootingة تال فمرة اليقدتامة ا Double trapة ة شمرر التل مث
الممى الح ممتة الثليمممة تهممت يعلمرتممض هيدسممملً يممج حمم .تنممدم الازمملق الممى الازمملق الير ممقي للتنممممن
تالسم رة اليتهمة تول يج تختتلر ابارايات ابتمة هلل
 .0است صممل

تمملب هممد ييليعممة يممج اليدمرمممة العليممة للترتمممة ف م ي لفقممة ابيتمملر  /قس م

اليتارد التشرمة  /العدد / 00294التخرمخ ا 0205/00/04ة .
 .0قل التل ث تتندم تنرمر تسام ابحترار تتخرمخ ا  0205/00/02ةتثيلج يسخ متثيج
الفنرات التللمة هلل

ا0ة

اس تهيتاج األحترار .اليتاق هللهت يحتصر دقم لف رة األحترار تم تج تلللغتمج العرتمة تابي لمقمة .اليفص هلل يندية  ,تفلصم الف رة تت تمنلتزل تالييمقات تاليتل م ت م يمل مسملهد فمفز ابحترار تتيفمو تسزتلة .
) (1هناء خالد الطائي :دليل الملكية الصناعية  ,الجهاز المركزي لالحصاء  ,بغداد  , 5112ص. 7
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ابدهليات هلل ته العيلصر الادمدة ف ابحترار تت تج ف ترقة ييفصلة .-الح ار

تاليح

لت تالادات الت تسلهد ف فز ابحترار ت سب تمعتض .

اليصلدر . .3تم م ي مميي التل ممث تم مراية ابحتم مرار ي ممج قتم م الاز مملق الير ممقي للتنم مممن تالس ممم رة اليتهم ممة
للازلق اليعي تتخرمخ ا0206/00/32ة .
 3 - 2ـ  8تجربة البحث الرئيسة :
يفممو التل ممث تارتتممض الر مسممة لنممملن قيممج ابسممتالتة اليتتللم مة هلممى ريمملة ريلمممة
ابهممداة اليت ر ممة ا ابت مراج ا Skeet shootingة تال ف مرة اليقدتاممة ا

Double

 trapة ة فم ت تلممة العممرب الينليممة فم النمملهرة  /يصممر لليممدة يممج  / 30 – 04اوار /
. 0206

الباب الثالث

 1 -1 - 3عرض نتائج بطولة العرب في القاىرة/مصر  2016وتحميميا .
اوالً  :عرض نتائج رماية االبراج ( )skeet shootingلمرجال وتحميميا .
جدول ( ) 2
يبين مستويات زمن االستجابة المتتالية وسرعتيا في رماية االبراج ( ( )Skeet Shootingرجال ) (العرب )
حدود المستويات (/1000ثانية )

مستوى الزمن

مستوى السرعة

604-----553

قميل جداً

سريع جداً

655-----605

قميل

سريع

706-----656

متوسط

متوسط السرعة

757-----707

كبير

بطيء

808-----758

كبير جداً

بطيء جداً

متتمج يج ادت ا0ة اج اق

قيج استالتة يتتللمة يسالة للريلة تزو الفعللمة

تلغا  / 2,553ثليمة ة  ,تمييل تلغ ا تر قيج ا /2,828ثليمة ة  ,تتقهت تنمة اقيلج الريلة تمج
هومج القييمج تيد ي ل يندار ا  /2,055ثليمةة تيد يستحرج يندار ا/ 2,252ثليمةة .
او ليت قراية اق قيج ل.ستالتة اليتتللمة يج يصمب الراي

ال تمت

ا قمد دحم

الي مري ة ته ا  / 2,553ثليمةة تتنه ثيج دتد يستت القيج ا قلم اداًة تثيج دتد
يستت سرهة استالتة ا سرمه اداً ة تهوا ب معي ات مد هلى ايض ابفث تمج الريلة أليض
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ا ت الير ق ا04ة يج اص ا05ة ت مث قاد يج سرهة استالتتض تتنلم قيج ابيالق ييل اثر
سلتلً هلى دقة ابيالق تهوا ابير همر يرهتب تض ف الريلمة .

فميل سا الازلق قيج استالتة يتتللمة يندار ا / 2,747ثليمة ةت ليت للراي اليصري

اهقي ي يد ي ملمةة ت ليت ثيج يستت قيج ا تمر ة تيستت السرهة ا ت

ية آل ايض

ا ت الير ق ا0ة يج اص ا05ة تهيل ا تلج الى قيج ا تر لت نم ابيالق .
يل لت ق اج ت

رق الرشمدي ة ص هلى الير ق ا3ة يج

العل ال تمت اهتد ا

اص ا05ة او سا قيج استالتة يتتللمة يندار ا  / 2,626ثليمة ة ت ليت ثيج دتد
ا قلم ة ت دتد يستت السرهة ا سرمه ة تهوا معي تيتعض تسرهة استالتة

يستت القيج

هللمة ا سرمعة ة يه دقة ايالق هللمة امثلً تمعتد ول

اليتغمرات التم مة ا ت لج ستب احفلقض ف الت تلة لع

لحترتض تيندرتض هلى الت مة يه

ف س.ح الري ة .

ثانياً  :عرض نتائج رماية االبراج ( )skeet shootingلمسيدات وتحميميا .
جدول ( ) 3
يبين مستويات فعالية رماية االبراج ( ()Skeet Shootingسيدات ) (العرب )
حدود المستويات(/1000ثانية )

مستوى الزمن

مستوى السرعة

634-----595

قميل جداً

سريع جداً

672-----653

قميل

سريع

710-----673

متوسطة

متوسط السرعة

748-----711

كبير

بطيء

786-----749

كبير جداً

بطيء جداً

متتمج

يج ادت ا3ة ايض ا تر قيج ل.ستالتة اليتتللمة لرايملت ابتراج ا Skeet

Shootingة ف ت تلة يصر ليت ا / 2,786ثليمة ة فميل تلغت اق قمية للقيج ا / 2,595
ثليمة ةتتقهت تنمة ابقيلج للرايملت تمج هومج القييمج تيد

ي ل يندار ا  / 2,090ثليمة ة

تيد يستحرج تلغ يندار ا  / 2,237ثليمة ة .
تلند سا الازلق اهلى قمية لقيج ابستالتة اليتتللمة ف هو الفعللمة يل يعدلض ا2,786
 /ثليمةة تهو النراية للرايمة ابرديمة ا يلم ة تشلر يالت ة تالت ا تلت الير ق ا7ة يج اص
ا 8ة  ,تم .ق ايزل صل تة ا ت قيج استالتة يتتللمة تتدقة ايالق ييحفثة
ول

لنلة الحترة

تيزل صغمرة العير التدرمت

تتعرثزل لثغت الييلفسة ة
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الرايمة ال تمتمة ا افراح هلد هتد الر يج ة صل تة الير ق ا  0ة يج اص ا8ة تتقيج يعدلض
ا  / 2,693ثليمة ة ت ليت ثيج

دتد يستت القيج ا يتتس

ا يتتس ة السرهة ة تهوا ابير مد

هلى ايزل تيتل

ة ت دتد يستت السرهة

الندرة هلى اج تتاقج تمج سرهة

ابيالقا سرهة ابستالتة ة تدقة ابيالق ت سب اليتغمرات التم مة لثيلج ت نم

افث

اليتل م .
ثالثاً  :عرض نتائج رماية الحفرة المزدوجة ( )Double trapوتحميميا:
جدول ( ) 4
يبين مستويات فعالية رماية الحفرة المزدوجة ( ()Double trapرجال ) (العرب )

حدود المستويات(/1000ثانية )

مستوى الزمن

مستوى السرعة

407-----367
446-----408

قميل جداً
قميل

سريع جداً

485-----447

متوسط

متوسط السرعة

524-----486

كبير

بطيء

563-----525

كبير جداً

بطيء جداً

متتمج يج ادت

سريع

ا4ة الحلض تيستتملت قيج ابستالتة اليتتللمة لريلة ال فرة اليقدتاة

اDouble trapةا رال ة االعرب ة م .ق اج اق قيج استالتة يتتللمة سالض الازلق لج
ا  / 2,367ثليمة ة تا تر قيج لج يندار ا / 2,563ثليمة ة تتقهت تمج هومج القييمج اقيلج
تنمة الريلة تتيد ي ل يندار ا / 2,096ثليمةة تيد يستحرج يندار ا / 2,238ثليمة ة .
تيج اليب احر فند ن الراي ابيلرات ا سمة يليه الشليس ة الير ق ا0ة يج اص
ا  09ة ت لج قيج ابستالتة يتتللمة ا  / 2,478ثليمة ة تالت تنه ثيج دتد يستت القيج
ا تمر ة تثيج دتد يستت السرهة ا ت

ي ة  ,فند مستحد تعق الريلة استراتمامة تتته

ال ت الثلي تالت تستغر تقت ا ت لثيلج دقة ابيالق  ,تاج ستب يالح هو ابستراتمامة
ف هو الت تلة هلى يستت الدقة هت تاتد الرمي وات ابتال الينت تالت تعي هلى تنلم
سرهة ال ت ييل مقمد يج يدة قزتر فمع

فرصة ا تر لليعللاة الص م ة  ,فميل م تج تخثمر

الرمي اليدترة الت تقمد يج سرهة ال ت ييل منل يج يدة قزتر ابير الوي سمنل يج فرصة
اليعللاة ابير الوي ماتر الراي هلى قملدة سرهة استالتتض ا تنلم قيج ابستالتة ة .
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 - 4االستنتاجات والتوصيات :

الباب الرابع

 1 - 4االستنتاجات :
-0اج الازلق اليصيه تالينيج منمن قيج ابستالتة اليتتللمة تدقة هللمة اداً .
-0رهتة اليدرتمج ف اقتيلي هوا الازلق ليل فمض يج فل دة ف هيلمة التدرمب .
 2 - 4التوصيات .
-0استحدا الازلق اليصيه ف قملسلت قيج ابستالتة اليتتللمة ف فعللملت رملثة ريلمة
ابهداة اليت ر ة تهلى يستتم التدرمب تابيالق .
-0استحدا ازلق قملن ابستالتة اليتتللمة هلى يستت الت ث العلي تالدراسلت الت ثمة
ف هلل
-3ااراي ت تث هلى فعللملت رملثة الريلمة لفة .
-4ااراي ت تث تدراسلت هلى فعللملت احر يشلتزة .
-5تصيمه الازلق تت تملض الى ييتم مدح ثيج تسل
ابهداة اليت ر ة .

النملن تالتدرمب هلى سرهة ريلمة

المصادر

 .0اتت داتتد ع مسند أبي داوودع يصرع دار هارع ت نم هلل د.ي يد هتد الي سج التر ع
ج.0
 .0ابيل يسل هلل المصدر السابق هلل ج3ع ض0500ع ترق ا0909ةع تميقر السمد سلت ع
فنض السيةع اليالد الثللثع النلهرةع . 0202
 .3ابيل يسل ع صحيح مسمم ع ج3ع دار ا ملي التراث العرت ع تمرتتع ت نم هلل ي يد
فؤاد هتد التلق .
 .4سمر اه .اليت.ي/سعد تج ات تقلض هلل . https://ar.wikisource.org/wiki
 .5لملى السمد فر لت؛ القياس واالختبار في التربية الرياضيةهلل ,4ير ق ال تلب لليشر,
النلهرة .0227 ,
 .6يرتاج هتد اليامد تراهم هلل تصميم وبناء اختبارات الياقة البدنية باستخدام طـرق
التحميل العاممي ع 0ع يؤسسة الت ار لليشر تالتتقمهع األردجع ع . 2001
 .7هيلي حللد ال ل

هللدليل الممكية الصناعية  ,الازلق الير قي ل .صلي  ,تغداد 0203

.
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 .8ويكيبيديا الموسوعة العممية . 0205,
9. http://www.skeetshootingtips.com/trap-and-skeet.html.
02. Heinz Rein Kemeier . shot rhythm . Issf news , 5/ 0993 .
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