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 اجيبد لًُخ رُجؤَه مبغزىي رؽىس دلخ انزصىَت ثذالنخ ثؼط يزغرياد االداء
 ادلغذط اذلىائٍ نهشجبة نفؼبنُخ 

 ـ.ـ ذكرل محمد خالد
 مقدمة البحث: 

تعػػػد االعػػػاب الرياضػػػية مػػػف اهػػػـ معػػػايير تقػػػدـ الػػػدكؿ  ك كا ػػػدة مػػػف ىفمػػػات التطػػػكر ك 
بيػة التػ  لءػا نوػيب مءػـ مػف ااكسػمة  كالتػ  رياضة الرماية ه  إ دل االعػاب الرياضػية ااكلم

ت ظػػػ  باهتمػػػاـ الػػػدكؿ كالمتػػػابم لءػػػذا الرياضػػػة يف ػػػظ مػػػدل  جػػػـ التطػػػكر ال اوػػػؿ وػػػ  ااداس 
كت قيػػؽ النقػػاط   كهػػذا لػػـ يػػأت نتيجػػة الوػػدوة بػػؿ نتيجػػة كضػػم قكاىػػد كاسػػس ىمميػػة باااتيػػػار 

هػذا المعبػة كااسػتعانة باسػتاداـ كالتدريب كهك نتيجة  تمية اهتماـ البا إكف كالمتاووكف وػ  
العمػػكـ النظريػػة لغػػرض ت قيػػؽ اانجػػاز الرياضػػ  وػػ  المناوسػػات الدكليػػة  تػػ   وػػبة التنػػاوس وػػ  
هػػػذا البطػػػكات  ايػػػة وػػػ  الوػػػعكبة  لدرجػػػة  نػػػر ا يمكػػػف تمييػػػز  ك دراسػػػة ال ركػػػات الملديػػػة اا 

ع الرامػػػ  وػػػ  وعاليػػػة المسػػػدس بت ميمءػػػا  ك ت ميػػػؿ اتوػػػالءا مػػػم بعضػػػءا. كااداس القنػػػ  ل ركػػػة ذرا
الءكا   الت  تتميز ىػف بػاق  ااسػم ة مػف  يػث التػدريب كالتقػكيـ  نتيجػة المتطمبػات العاليػة لءػذا 
القعاليػػة باسػػتاداـ ذراع كا ػػدة  ػػرة كااىتمػػاد ىمػػ  النظػػر بوػػكرة مطمقػػة وػػ  تطبيػػؽ (القرضػػة ك 

اىقا ككف مسألة ال وػكؿ ىمػ  اللعيرة ) مما جعؿ ااهتماـ كالتدريب ىم  المسدس الءكا   مض
اذ لكػؿ وعاليػة مكاوػقات ااوػة بءػا  كهػذا المكاوػقات  الدرجات وير  مرا يسع  الير جميم الرماة

تتطكر مف افؿ التدريب المبن  ىم  كوؽ  سس ىممية لفرتقػاس بمسػتكل الفىبػيف . لكػف ىمميػة 
دنيػػػة كالمءاريػػة سػػػكؼ يػػػلدم الػػػ  البػػدس بالتػػػدريب بػػػدكف انتقػػػاس اك المعروػػة المسػػػبقة بمسػػػتكياتءـ الب

ضياع و  الجءد كالكقت كالماؿ بػالر ـ مػف كضػم ااسػس كالمنػاهج. ك تمكػـ الجءػكد تػذهب سػدل 
بسبب ىدـ تكاور ااستعدادات البدنية كالجسمية الت  تتفسـ مم القعالية الت  يمارسءا بسبب سػكس 

طػػكر الاػػاص بءػػذا ال ركػػات  هميػػة الب ػػث وػػ  التعػػرؼ ىمػػ  مسػػتكل التاااتيػػار كمػػف هنػػا تبػػرز 
كالت  تمإؿ درجات الوعكبة الااوة لدل رماة المسدس الءكا   كالتنبل بمسػتكل تطػكر ال ركػات 

) scat tusbالااوة بذراع الرام   كذلؾ مف افؿ الت ميؿ ال رك  باسػتاداـ ااجءػزة ال ديإػة (
ؼ دقػػػػة الرمػػػػ ) لءػػػػذا لمتغيػػػػرات مرا ػػػػؿ ااداس ( معػػػػدؿ زمػػػػف ااطػػػػفؽ ك إبػػػػات التسػػػػديد ك ان ػػػػرا

ال ركات ككضم معادات تنبلير بمدل تطكر دقة التوكيب و  وعالية المسدس الءكا   لمنال ات 
 نءػا تعػد الاطػػكة المءمػة وػ  تقػػدـ مسػتكل الرمػاة كنجػػا ءـ مػف اػفؿ اسػػتاداـ ااسػاليب العمميػػة 

ت النالػ ات كمػدل الت  مف افلءا يمكف التعرؼ ىم  اامكانيات كالمكاوػقات الااوػة بالفىبػا
 قدرتءف ىم  ااستمرار كالتقدـ ال  المستكيات العميا مف دكف بذؿ الجءد كالكقت.
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 مشكمة البحث 0-0
 ف الاوكوية الت  تراوؽ ااداس و  وعالية المسدس الءكا   مف  يث ااداس كالتدريب 

كا دة كما  كالت  تاتمؼ ىف بقية القعاليات ااارل مف نا ية زمف اداس الرمية كاستاداـ ذراع
تطمبر مف إبات الرم  ك تلدم ال   دكث اااطاس   يث اف الاطأ اإناس التسديد  ير مقبكؿ ك 
كيلدم ال  ضياع ورص القكز كمف افؿ ىمؿ البا إة كفىبة كمدربة لمرماية ا ظت اف هناؾ 
كد تذبذب و  المستكيات بيف مر مة النال يف كالمتقدميف كىدـ كجكد تطكر يمكف اف يمإؿ جء

سنكات تدريبية مما دوم البا إة لدراسة هذا الملكمة كالب ث ىف ااسباب كلعؿ كا دة مف اهمءا 
هك ىدـ تطكر و   ركات الذراع (معدؿ زمف ااطفؽ ك إبات التسديد ك ان راؼ دقة الرم  ) 
 كنتيجة لذلؾ قامت البا إة بدراسة هذا الملكمة دراسة ىممية ك القياـ بالت ميؿ الااص لءذا

) يتـ مف افلر التعرؼ ىم  متغيرات ااداس الت  scat tusbال ركة مف افؿ استاداـ جءاز(
تراوؽ التوكيب كالتنبل بمستكل التطكر المبن  ىم  قيـ هذا المتغيرات بمرا ؿ ال ركة كالذم 
ىطاس  يلدم بدكرا ال  تكجير تدريب الرماة اللباب ك سيسءـ و  تنظيـ كتكجير ىمميات التدريب كاه
نقاط دالة لممدربيف لتوميـ طرؽ التدريب كالتكتيؾ  داس ال ركات مف افؿ الكلؼ ىف نقاط 
ىطاس المعالجات كالتنبل بما يمكف  ف ي ققر الفىب و  المستقبؿ كبالتال   الضعؼ كالقكة كاه

 ال وكؿ ىم  إنجاز ون  ىال  و  المستقبؿ  لمرام .
 أىداؼ البحث:ِ-ُ

داس ل ركة الذراىيف كدقة التوكيب   لرماة المسدس التعرؼ ىم   هـ متغيرات اا .ُ
 الءكا   لملباب

ايجاد قيمة تنبلير بمستكل تطكر دقة التوكيب لرماة المسدس الءكا   لملباب بدالة  .ِ
 اان دار لقيـ المتغيرات الناتجة ىف ااداس ل ركة الذراىيف. 

 مجاالت البحث: 0-1
 ) رام  مف اللبابُِالمجاؿ البلرم : ( ُ-ٓ-ُ
 المجاؿ المكان  : ميداف اكلة بنت اازكر لمرماية ِ-ٓ-ُ
 َُِٗ-ِ-ُٗلغاية  َُِٖ-ُِ-ُُالمجاؿ الزمان  :  ّ-ٓ-ُ
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جراءاتو الميدانية : – 7  منيج البحث كا 
 منيج البحث  0 – 7

استادمت البا إة المنءج الكوق  الت ميم  بأسمكب اارتباطات مم إىداد معادات تنبلير ناتجة ىف قيـ 
 عينة البحث  7-7  داراان 

) رام   يث تـ ااتيارهـ بالطريقة ُِتمإمت ىينة الب ث بالرماة لملباب و  بعض ااندية ىددهـ (
 العلكا ية ككنءـ يمإمكف مجتمم ا وؿ  

 كسائؿ جمع البيانات كاألجيزة المستخدمة  3 – 7
 كسائؿ جمع البيانات  0 – 3 – 7
 الموادر العربية كا جنبية  .ُ
 لبكة العالمية (ا نترنت)موادر ال .ِ
 المقابفت اللاوية كاالستلارات العممية  .ّ
 المف ظة كالت ميؿ .ْ
 األجيزة كاألدكات المستخدمة  7 – 3 – 3
 )scat tusbجءاز( .ُ
 )HP ِٔٓ – Lenovo Eَّْ)  نكع (ِ) ىدد (Laptopجءاز  اسكب لاو  ( .ِ
 لريط قياس  .ّ
 :اجراءات البحث الميدانية 7-2
 ت كاالختبار الخاص بالبحث:تحديد القياسا 7-2-0

 تـ ت ديد القياسات ك اااتبار ككما يات : 
 (29:  0ـ.)01اكال: اختبار الرماية بالمسدس اليكائي 

 اهداؼ كرقية. اادكات: مسدس هكا   قانكن  . ك
 هدؼ اااتبار: تسجيؿ اىم  نقاط. -

 رميات. َُلركط اااتبار: كوؽ ما  ددا قانكف المعبة كؿ اىب  ىط   -
 ـ تسجيؿ الرميات الو ي ة ك ذؼ الرميات القالمة.ت -
 التسجيؿ مف ال اوة الاارجية لمدا رة. -

) : بعػػد اف scat tusb(كاسػتارجت البا إػة نتػا ج ااداس مػف اػػفؿ جءػاز ال اسػكب المػرتبط بجءػاز 
 ) : َٕ-ُٔ: ِقاـ كؿ رام  باجراس اااتبار قامت البا إة باستاراج البيانات لكؿ رام  (

مف ااطفقة: هػك معػدؿ الػزمف المتػاح بػيف ااطفقػة كا اػرل كتقػاس بك ػدة الإانيػة كػؿ معدؿ ز  -  
 ما كاف معدؿ زمف ااطفقة اكبر واف ذلؾ يدؿ ىم  ااداس المميز كالإابت.
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 )scat tusbيكضة نتيجة التجميم كاجءة برنامج المارجات الااص بجءاز ( )ُاللكؿ (

 
كوػؽ وكاوػؿ زمنيػة  لإبػات الػذراع اإنػاس رمػ  ااطفقػة لممسػار إبات التسديد: ايقاع ااداس ىم   - ب

 ال رك  كتقاس بك دة الإانية كاجزا ءا.
ان ػراؼ دقػػة الرمػػ  : ىفقػػة بالمسػػاوة بػػيف مركػػز ااطفقػػة كبعػػدها ىػػف الءػػدؼ كتقػػاس بك ػػدة    - ت

 الممـ. 
 التجربة اإلستطبلعية   2 – 7

سة كتفو  الوعكبات الت  قد ت وؿ افؿ ك جؿ االلتقات إل  دقة كو ة ا داس الااص بالدرا
) َُِٖ/  ُِ/  ُُإجراسات التجربة الميدانية قامت البا إة بيجراس تجربة إستطفىية بتأريخ (

الساىة العالرة وبا ا و  المركز التدريب  ميداف اكلة بنت اازكر ىم  مجمكىر مف الرماة 
دس الءكا   كدراسة متغيرات ااداس )  مم المسscat tusbكقد تـ ربط جءاز( ّاللباب ىددهـ 
 تـ ت ديد المكقم النءا   لمجءاز كال اسكب ك بعادها المناسبة. تـ ت ديد ااىت  

 التجربة الرئيسة : 1 –7
بعد المعطيات الت  ارجت بءا البا إة مف التجربػة ااسػتطفىية ك تػـ إجػراس التجربػة الر يسػة وػ  يػكـ    

العالػػػػرة وػػػػبا ا تػػػػـ اجػػػػراس اااتبػػػػار الاػػػػاص لم وػػػػكؿ ىمػػػػ  وػػػػ  السػػػػاىة  َُِٖ/ُِ/ ُْبتػػػػاريخ 
اذ تػػـ  إبػػات التسػػديد ك ان ػػراؼ دقػػة الرمػػ )  متغيػػرات ااداس ( دقػػة التوػػكيب كمعػػدؿ زمػػف ااطفقػػة ك

الػػػذم يمكػػػف مػػػف افلػػػر ال وػػػكؿ ىمػػػ  نتػػػا ج المتغيػػػرات ك ربطػػػر مػػػم  )scat tusb(نوػػػب جءػػػاز 
  ـ َُم الءػدؼ  الػذم يقػم مكاجءػا  لمرامػ  ىمػ  بعػد المسدس الءكا   كربطر مم السػمؾ الاػاص بػر مػ

اذ تـ اجراس ااتبػار المسػدس الءػكا   ىمػ  ىينػة الب ػث  كاسػتارجت البا إػة نتػا ج دقػة التوػكيب مػف 
) بعد scat tusb(افؿ كارت التءديؼ اما متغيرات ااداس مف افؿ جءاز ال اسكب المرتبط بجءاز 

 مت البا إة باستاراج البيانات لكؿ رام . اف قاـ كؿ رام  بأجراس اااتبار قا
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 معدؿ زمف الرم   -  
 إبات التسديد  - ب
 ان راؼ دقة الرمية - ت
 الكسائؿ اإلحصائية المستخدمة: 6 – 7

) لقد تـ التكوؿ إل  النتا ج مف افؿ استاداـ  SPSSاستادمت البا إة ال قيبة اا وا ية (
 الكسا ؿ اال وا ية التالية :

 الكسط ال ساب  .ُ
 ؼ المعيارم كالاطأ المعيارماالن را .ِ
 )One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testسميرنكؼ ( –إاتبار ككلمجركؼ  .ّ
 )Mann-Whitney - test) الفمعمم  لمجمكىتيف مستقمتيف (U اتبار ( .ْ
 Multiple Linear Regressionالويغة المقتر ة ( -ت ميؿ اان دار الاط  المتعدد  .ٓ

Suggested Technique - Analysis.( 
 الباب الثالث:

 االحصاء الكص ي: 3-0
) ُلتكإيؽ نتا ج الدراسة ال الية بالدراسات المستقبمية مودران  كليان  وأف الجدكؿ رقـ ( 

ااداس ال رك  كدقة يتضمف ىم  نتا ج تقديرات معممات النمكذج الطبيع  لنتا ج تمؾ المتغيرات 
 .التوكيب

 ت االداء الحركي كدقة التصكيب(: اإلحصاءات الكص ية لمتغيرا0الجدكؿ )

 االنحراؼ المتكسط العينة المتغيرات
 المعيارم

 الخطأ
 المعيارم

% فترة ثقة91  

 حد أعمى حد أدنى
 2 2 1.632 0.322 6.123 07 دقة التصكيب
 60 26 1.632 2.629 17.123 07 معدؿ زمف الرمي
 2.11 2.61 1.632 1.626 1.2202 07 ثبات التسديد

 03 6 1.632 7.139 9.123 07 اؼ دقة الرميانحر 

) نتا ج بعض اال واسات ممإمةن بػ (المتكسط ال ساب   اان راؼ ُيكضة الجدكؿ رقـ (
% وترة إقة لممتكسط ال ساب  و  المجتمم  كقيمت   قؿ  ٓٗالمعيارم  الاطأ المعيارم  تقدير 

 ك ىم  قياس مف ظ)  
 (:Multiple Linear Regression Analysis) تحميؿ االنحدار الخطي المتعدد 3-7

لدقة التوكيب بءدؼ بياف مدل ت قؽ و ة اوتراض التكزيم الطبيع  لممتغيرات المدمجة 
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ىم  الءدؼ باىتبارها دالة  نمكذج التنبل مكضكع الب ث  كذلؾ بما يتعمؽ بمدل و ة اوتراض 
متغيرات ااداس. (معدؿ كالمتمإمة بػ التكزيم الطبيع  لنتا ج المتغيرات بالت كيؿ لمدالة المذككرة 

) يتضمف نتا ج  ِإبات التسديد ك ان راؼ دقة الرم )   ويف الجدكؿ رقـ ( زمف ااطفقة ك
 و ص جكدة التكويؽ ل نمكذج الطبيع  لتمؾ المتغيرات. 

بالتحكيؿ  سميرنكؼ( ل حص جكدة تكفيؽ األنمكذج الطبيعي لممتغيرات المدمجة -اختبار )ككلمجركؼ (7الجدكؿ)
 لدقة التوكيببالدرجات المعايرة 

دقة 
 التصكيب

 

لممرحمة مؤشر فحص المكائمة  الدقة 
X0 

 ثانية
X7 

 ثالثة
X3 

 رابعة
X2 

 القرار

 07 07 07 07 عدد أفراد العينة

قبكؿ 
 ال رضية

(K-S) الختبار Z -إحصاءة   1.162 1.229 1.227 1.162 
 1.912 1.929 1.921 1.911 مستكل الداللة ألتقاربي

المقارنات المعنكية عند مستكل  1.11  NS NS NS NS 

NS 1.11: غير معنكم بداللة أكبر مف 
)  ت قؽ و ة اوتراض التكزيم ِيتضة مف افؿ مراجعة نتا ج الجدكؿ رقـ (

معدؿ زمف الطبيع  لنتا ج المتغيرات المدمجة لدقة التوكيب بالمسدس الءكا   كالمتمإمة بػ (
إبات التسديد ك ان راؼ دقة الرم )  ا مر الذم يتأكد بمكجبة و ة تطبيؽ  طفقة كاا

التقديرات النقطية لتقدير معممات النمكذج الطبيع  المقترض كالمتمإمة بمتكسط القياس كاان راؼ 
% وترة إقة لمتكسط المجتمم باالضاوة إل  و ة ااتبار ٓٗالمعيارم كالاطأ المعيارم كتقدير 

ت ميؿ التبايف لفن دار الاط  المتعدد كما يتراوؽ ىنة مف تقديرات  ارل متمإمة بمعامؿ ورضية 
اارتباط الكم   معامؿ الت ديد  معامفت التقدير  نمكذج التنبل.  ف ااتبار جكدة تكويؽ 
ا نمكذج الطبيع  يلكؿ  جر ا ساس  جراس كاوة الاطكات كالعمميات اال وا ية المعتمدة 

 قؽ ىند ىدـ ت قؽ تمؾ الجكدة  تمان.كالت  تا
 عرض كتحميؿ نتائج أنمكذج التنبؤ: 3-3

و  ضكس ما جاس بر العرض ا كل  لتطبيؽ  نمكذج اان دار الاط  المتعدد بالتقديرات   
) يتضمف ىم  ىرض نتا ج ت ميؿ التبايف لفن دار الاط  المتعدد بءدؼ   ُوأف الجدكؿ رقـ (

لنتا ج التقديرات لمعامفت ا نمكذج مكضكع التنبل ممإمةن بااتبار الكقكؼ ىم  مستكل المكإكقية 
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جكدة تكويؽ ا نمكذج المذككر مف افؿ التعرؼ ىم  اآلإار المي دإة لممتغيرات التقسيرية بمتغير 
الدالة كالميعىبر ىنءا بقرضية  اتبار التبايف الملترؾ   يث تلير نتا ج الت ميؿ ال  نجاح 

لميعتىمد كبدرجة معنكية ىالية كقد ت قؽ ذلؾ مف افؿ معنكية التبايف الملترؾ مكإكقية ا نمكذج ا
ما بيف كؿ مف دالة ا نمكذج مف جءة  كالمتغيرات التقسيرية مف جءة  ارل  ا مر الذم يعكس 

 مستكل ااىتمادية كبدرجة ىالية و  بناس  نمكذج التنبل مكضكع الب ث.
نحدار الخطي المتعدد لممتغيرات المدمجة ب لدالة التصكيب عمى اليدؼ نتائج تحميؿ التبايف لبل  (3الجدكؿ )

 بالمسدس اليكائي 
 تحميؿ التبايف لبلنحدار الخطي المتعددة

C.S.(*) مصادر التبايف 
 القيمة ال ائية متكسط المربعات درجة الحرية مجمكع المربعات .

F 
 الداللة

. 
 6.231 3 71.290 االنحدار

 عاؿ المعنكية 1.111 072.73
 1.113 2 1.276 البكاقي

(إبات التسديد ك ان راؼ دقة الرم  معدؿ زمف ااطفقة كالمتغيرات الت سيرية ممثمة بػ )  
Y المتغير المعتمد ممثبلن بػ   

 لدالة التصكيب عمى اليدؼ بالمسدس اليكائيبالقيـ 

HS 1.10: معنكم عاؿو بداللة أصغر مف 
) يتضمف ىم  تقديرات بعض معامفت ت ميؿ ّقدـ  وأف الجدكؿ رقـ (كبناسن ىم  ما ت

اان دار الاط  المتعدد ممإمةن بمعامؿ اارتباط المتعدد ما بيف متغير دالة ا نمكذج بالتغيرات 
 التقسيرية  كمعامؿ الت ديد كمعامؿ الت ديد المو ة كالاطأ المعيارم لممعامؿ المذككر.

 تصكيب عمى اليدؼ بالمسدس اليكائينمكذج االنحدار الخطي المتعدد لدالة البعض تقديرات أ (2الجدكؿ )
خبلصة األنمكذج    

 D-W الخطأ المعيارم لمتقدير معامؿ التحديد المصحح معامؿ التحديد معامؿ االرتباط الكمي
1.991 1.921 1.927 1.7312 0.732 

امية   المتبكعة بقمبو ىكائية(المتغيرات الت سيرية ممثمة بػ )مراحؿ ميارة الق ز األم  
Predictors: (Constant), X0, X7, X3,  

 

معدؿ زمف ااطفقة  يث تتضة درجة العفقة ما بيف  إر المتغيرات التقسيرية ممإمةن بػ (
إبات التسديد ك ان راؼ دقة الرم ) بمتغير دالة ا نمكذج ممإمةن بمتغير دقة التوكيب  ك

) كمعامؿ الت ديد َََ.َ=P) ذم الدالة المعنكية العالية (َٗٗ.َ(واارتباط الكم  التاـ 
دإة بقيـ َٖٗ.َ( ) الذم يللر قيمة النسبة الم كية لتقسير  إر المتغيرات التقسيرية لمتغيرات الم ي

) الذم ييقىسر النسبة الم كية لمتغيرات ِٕٗ.َمتغير دالة ا نمكذج  كمعامؿ الت ديد المو ة (
دإة بقيـ مت غير دالة ا نمكذج بعد إزالة  إر نقص المكا مة مف موادر  د البكاق  و  الم ي
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 ا نمكذج المذككر.
ثبات  )معدؿ زمف االطبلقة كمناقشة نتائج  االرتباط  لدقة التصكيب مع متغيرات االداء 3-2

 التسديد ك انحراؼ دقة الرمي( .
ىم  اف ىكامؿ الدراسة (معدؿ يظءر مف اف معامؿ الت ديد قد سجف مستكل مرتقم مما يللر   

(دقة تقسر التغيرات ال اومة بمتغير  إبات التسديد ك ان راؼ دقة الرم ) زمف ااطفقة ك
كاف العكامؿ ااارل (البكاق ) ا تلكؿ اا نسبة قميمة. التوكيب ىم  الءدؼ بالمسدس الءكا  ) 

ااإر الناجمة ىف كاوة كاف هذا النمكذج يقيس الكاقم القعم  المت قؽ و   دكث مستكيات 
مف افؿ ىرض نتا ج معامفت اارتباط ك ا بد االارة ال  اف العفقات العكامؿ المعركوة 

إبات التسديد ك ان راؼ دقة الرم ) سكؼ تناقش  معدؿ زمف ااطفقة كاا وا ية  المتعمقة  (
ة لمجزس ااار  كاف كجكد مجتمعة كذلؾ لتدااؿ متغيرات ااداس اذ تعد العفقة بيف كؿ جزس  مكمم

ام امؿ بام مر مة سكؼ ينعكس بوكرة مبالرة ىم  ال ركة ااارل ك ه  مف ااسس  
كالقكاىد الءامة الت  يعتمد ىميءا الرام  كبالتال  اف نجاح ال ركة يتطمب نجاح ال ركات 

لفىب ىند ىم  اساس ااستقرار كالإبات الذم يمتمكر االموا بة لإلداس اك مرا ؿ  ركة الرم  
ااداس. كترل البا إة لكؿ مر مة مف مرا ؿ ااداس لءا هدؼ ااص بءا تعمؿ ىم  تعضيد دقة 

ت قيؽ النتيجة المإم  و  دقة التوكيب كهك نتيجة ىمؿ ) ا اف  وريدالتوكيب كهنا يبيف ( ىمار 
ر إل  كقد  لا) ٖٔ: ِملترؾ بيف  است  البور كالقدرة ىم  السيطرة كالت كـ ككتـ النقسا (

ذلؾ  يضان( مم   سيف) ا إف المءارات الت  تتطمب الدقة ا ت تاج  البا إل  قكة كبيرة  ك 
: ّ ركات ىنيقة كلكنءا ت تاج إل  قدرة كبيرة ىم  التركيز كالتكاوؽ العضم  العوب  العال  ا (

 ) لذلؾ كانت النتا ج منطقية.ُّٗ
 تقديرات المكزكنة لبناء أنمكذج التنبؤعرض نتائج تحميؿ االنحدار الخطي المتعدد بال3-1

تقديرات معامبلت أنمكذج االنحدار الخطي المتعدد لممتغيرات المدمجة بالتحكيؿ بالدرجات لدالة  (1الجدكؿ ) 
 دقة التصكيب بالمسدس اليكائي
 sتحميؿ االنحدار الخطي المتعدد 

 المعامبلت
المعامبلت  المعامبلت غير المعيارية

ختبار اال المعيارية
 التائي

t-test 

مستكل 
 الداللة
Sig. 

المقارنات 
 المعنكية
C.S. 

مستكل 
 المعامبلت الثقة

B 
الخطأ 
 العشكائي

 المعامبلت
Beta 

X0 -.1.077 1.022 -1.160 -1.691 1.101 NS 1.291 
X7 -1.026 1.131 -1.291 2.211 1.110 NS 1.999 
X3 1.762 1.111 1.227 2.271 1.110 NS 1.999 
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 الحد الثابت
(Constant) 

01.122 7.031 - 2.799 1.111 NS 1.011 

Y المتغير المعتمد ممثبلن بػ   
 بالقيـ دقة التصكيب

NS 1.11: غير معنكم بداللة أكبر مف ،HS 1.10: معنكم بداللة أصغر مف 
ار ) لمعامفت  نمكذج اان دَٓ.َاف القركؽ المعنكية بمكجب مستكل الدالة المعتد (

الاط  المتعدد   (إبات التسديد ك ان راؼ دقة الرم ) تدؿ  ف مستكيات الدالة الم تسبة قد 
)  ا مر الذم يعكس  همية تمؾ المرا ؿ َٓ.َجاست اقؿ مف المستكل الدالة المعتمد بأقؿ مف (

وقد دلة  معدؿ زمف ااطفقة و  ااداس و  تقسير ما ستلكؿ الير نتا ج دقة التوكيب  اما بالنسبة
النتيجة انءا  ير معنكية    كا نمكذج وقامت البا إة مف روعءا مف المعادلة النءا ية لتأإيرها 

 البسيط ك  دناا يمإؿ الويغة النءا ية  نمكذج التنبل مكضكع البناس.
 

  يث تلير : 
 : ال  نتا ج القيـ التجميعية لمتغيرات إبات التسديد.

 ال  نتا ج القيـ التجميعية لمتغيرات ان راؼ دقة الرم . :
 : ال  نتا ج القيـ التجميعية لدقة التوكيب بالمسدس.

 مناقشة نتائج معادلة التنبكء. 3-6
ىف مدل التبايف الملترؾ بيف المتغيرات  يتضة مف نتا ج معادلة التنب ك الااص بالرماة     

كمستكل دقة التوكيب كهذا ب د ذاتر دليؿ ىم  د ك ان راؼ دقة الرم ) (إبات التسديالمستقمة 
اهمية هذا المتغيرات الت  تعكس مدل  اجة الرام  ال  اانسجاـ بيف اقساـ ال ركة الماتمقة 

كهك  ىم  اساس انءا ىبارة ىف نكاتج لمعادات تربط المرا ؿ الماتمقة لفداس لدقة التوكيب
دقة تقديرهـ ال س  كاوكوا  اسة البور ك ك ات ال س  ركية بالتال  يعتمد ىم  الابر 

تطكر القدرات الااوة لذراىيف الرام  و  السيطرة كالت كـ يعن  التكاوؽ بيف ىمؿ العضفت و  
المجاميم العضمية كبيف اايعازات الدما ية الوادرة مف الجءاز العوب  كه  بالتال  تعكس دقة 

كليـ ) ال  التكاوؽ بأنر ا القدرة ىم  التنسيؽ كالتكامؿ بيف نظـ مءارة التوكيب كيلير ال  ذلؾ (
)  لذلؾ كانت ِْ: ٓ(  ركية مستقمة ككسا ؿ كاساليب  سية ماتمقة و  انماط  ركية متقنة ا

نسبة المساهمة لإبات التسديد كدقة الرم  ااإر المبالر و  النتا ج كهذا يتقؽ مم ما ذكرا ( يدر 
ت ديد المعمكمات الت  لءا ىفقة ك المعمكمات الت  يمكف إدراكءا ا  ف  )َُِِنكار  سيف 

لذلؾ  )  َٖ: ْكاستاداـ العفقة المنطقية  سبقية التداؿ الم تمؿ تعمؿ ىم  ت سيف ا داس ا (
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 كانت النتا ج منطقية 
 االستنتاجات  كالتكصيات:  -ْ
 االستنتاجات 2-0

م  نسبة مساهمة سمبية و  دقة التوكيب بأىمتغير إبات التسديد ل ركة ااطفقة  سءـ  -ُ
 كتـ التكوؿ ال  معادلت  تنبل معنكية بدرجة ىالية جدا.  لممسدس الءكا   لملباب

 متغير ان راؼ دقة الرم  بمساهمة وعالة و  دقة التوكيب لممسدس الءكا   لملباب سءـ  -ِ
 كتـ التكوؿ ال  معادلة التنبل.

لممسدس الءكا   ؿ لممساهمة و  دقة التوكيب لـ يكف لمعدؿ زمف ااطفؽ ااإر القعا -ّ
 لملباب.

 التكصيات  2-7
لممسػدس االهتماـ بنسب ااسءاـ الت  اظءرتءا الدراسة لكؿ مف المتغيرات وػ  دقػة التوػكيب  -ُ

 الءكا   لملباب
لممسػدس اىتماد بنسب ااسػءاـ التػ  اظءرتءػا الدراسػة لكػؿ مػف المتغيػرات وػ  دقػة التوػكيب  -ِ

 الءكا   لملباب
 ىتماد معادات التنبل الت  تـ التكوؿ اليءا و  تقكيـ مستكيات الرماة اللباب و  العراؽ.ا -ّ
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 المصادر:
ذكرل االد م مد؛اإر تمرينات متنكىة ىم  كوؽ التغذية الراجعة ال يكية و  بعض  -1

متغيرات الجءاز التنقس  كالقدرات ال ركية كىفقتءما بدقة التوكيب لراميات المسدس 
 َُِّد كالذراع . رسالة ماجستير كمية التربية الرياضية لمبنات.جامعة بغدادالءكا   لمي

 Scattىمار وريد م مد؛تاإير تمرينات ااوة الموا بة لمتغذية الراجعة باستاداـ جءاز ( -2
usb .و  تطكير دقة التوكيب  باستاداـ البندقية الءكا ية لدل رماة اا تياجات الااوة (

 َُِٖربية البدنية كىمـك الرياضة . جامعة بغداد.رسالة ماجستير. كمية الت
. دار المتنب   ااتباراتءا –مككناتءا العكامؿ الملإرة ىميءا  –المياقة البدنية  مم   سيف ؛  -3

 ُٓٗٗ. قطر : 
 يدر نكار  سيف؛ تأإير بعض البرامج التعميمية لتطكير بعض المظاهر ال ركية كا داس  -4

) سنة اطرك ة دكتكراا  جامعة بغداد ُٔ-ُٓبتد يف بأىمار(القن  لقعالية الكإب الطكيؿ لمم
 َُِِكمية التربية الرياضية  –
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