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تكمن مشكلة البحث في مقارنة دقة الطعن في سالح الشيش بين مثير سمعي باستخدام الشاخص االعتيادي
ومثير بصري باستخدام شاخص الكتروني (نوع فافيرو)وهدفت الدراسة الى التعرف على دقة الطعن باستخدام كل
)30 (شملت عينة البحث.من الشاخصين االعتيادي وااللكتروني والفروق بينهما لالعبي المبارزة بسالح الشيش
 اظهرت الدراسة متوسط. تم اختيارهم من فئة المتقدمين لسالح الشيش من مبارزي اندية اقليم كوردستان,مبارز
ا
 وفي اختبار.)0.66 ±( ) وبانحراف معياري قدره9.03( درجة دقة الطعن في اختبار الشاخص االعتيادي بمقدار
) مع وجود فرق معنوي عند مستوى0.73 ±( ) وبانحراف معياري قدره6.13( الشاخص االلكتروني بمقدار
 واوصت الدراسة مراعاة استخدام المثيرات.) في دقة الطعن ولصالح الشاخص االعتيادي0.002( احتمالي
.البصرية ع لى مستويات التدريب والقياس والبحث العلمي كونها األقرب لواقع المنافسة في لعبة المبارزة
.)فعالية المبارزة، سالح الشيش، دقة الطعن، الشاخص االلكتروني،(الشاخص االعتيادي: الكلمات المفتاحية

Comparative study between using traditional and the Favero
stands to test the accuracy of lunge for foil fencers
Dr. Hiwa Mohammad
i_hiwa@yahoo.com
Assistant Lecturer. Dara Farouk Othman
The problem of this study is to compare the accuracy of lunge between an
auditory stimulus using the traditional stand and a visual stimulus using an
electronic stand (FAVERO). The study aimed at being acquainted with the
accuracy of the lunge using both the traditional and electronic stands and the
differences between them for foil players. The sample of the study included 30
participants selected from the senior fencers of foil weapon of clubs of the
Kurdistan Region. The study showed an average accuracy of the lung with
traditional stand test of (9.03) and a standard deviation of (±0.66). Whereas in
the electronic test they were (6.13) and (± 0.73) with a significant difference at
a probability level of (0.002) in the accuracy of the lunge for the sake of
traditional stand. The study recommended considering the use of visual stimuli
at the levels of training, measurement and scientific research being the closest
to the reality of competition in the game of fencing.
Keywords: (regular person, electronic person, challenge accuracy, blindness,
fencing effectiveness).
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 -1التعريف بالبحث
 2-1مقدمة البحث واهميته :

إن التطووور والتقوودم الحاصوولين فووي م وواالت الحيوواة كافووة يعووود الووى التطووور والتقوودم فووي التكنلوجيووا ,وان العص ور
الحديث يمتاز بسرعة التغير والت دد بموا يتوافو موع موا يطو عر علوى المعرفوة مون ا وافات فوي جوانوب الحيواة كافوة
بموا فيهووا ال انووب الريا وي الووطي شووهد تطوو ار كبيو ار موون خووال المسوتويات التووي وصوولت اليهوا الوودو المتقدمووة فووي

م و ووا النشو ووا ات الريا و ووية ومنهو ووا ريا و ووة المبارزة,نتي و ووة الهتمو ووام الكثيو وور مو وون حوي االختصو ووا

والبحو ووو

والد ارسوات بييوة التعوورف علوى افووول الوسوالل والسووبل لتطووير هوطه الريا ووة والتقودم,بها للوصووو نحوو مسووتويات

ععلى وافول ,ان اجراء البحو العلمية وخاصة ال انوب المهواري لفعاليوة سوالح الشويش وبالتحديود عنصوري دقوة
الطعون وسوورعة اللمسووة تعود موون المتطلبووات الوورورية كووون هووطه الحركوات ه وميووة يهديهووا المبوارز للوصووو الووى
هدف الخصم من مسافة عمنة(صالح الدين)43 , 1980 ,

وألجوول التعوورف علووى المسووتوى الووطي يصوول اليووت المووتعلم والمتوودرب فووي عي ريا وة بشووكل عووام وريا ووة المبووارزة

بشكل خا

البد من دراسة األنواع المختلفة مون المثيورات التوي مون شوأنها عن توهرر علوى مهوارات سوالح الشويش

وبالتحديوود دقووة الطعوون ,وكمووا ي ووب عن النقووع عنوود هووطه الخطوووة بوول العموول علووى توظيووا المثي ورات التووي تووهرر
بشوكل عببور فوي دقوة الطعون فوي العمليوة التدريبيوة للوصووو الوى ان واز افوول .ومون هنوا تبورز اهميوة هوطا البحووث
فووي د ارسووة مقارنووة بووين جهوواز فووافيرو (الشوواخص االلكترونووي) والشوواخص االعتيووادي لدقووة الطعوون بسووالح الشوويش
في ريا ة المبارزة.
 2-1مشكلة البحث:

تعوود حركووة الطعوون موون المهووارات اله وميووة المهمووة فووي ريا ووة المبووارزة ,وهووي نوووع م ون ان وواع حركووات االرجوول
وال ووطراعين المنتنم ووين الت ووي تمك وون المب ووارز م وون الوص ووو ال ووى المن ووافل بس وورعة ع وون ريو و م وود ال ووطراع المس وولحة

لتسو يل المسووة ,وي ووب عن تكووون هووطه الحركووة المركبووة مرنووة وانسوويابية ومسووتمرة .وقوود الحو الباحث وان موون خووال

الم ارجووع الت ووي تناول ووت القي وواس والتق ووويم ف ووي ريا ووة المبووارزة ان الب وواحثين والم وودربين يعتم وودون بش ووكل ع ووام عل ووى

اسوتخدام شوواخص عووادي حو( )6دوالوور مرقمووة لقيواس دقووة الطعوون وبمووا ان المثيوور فوي شوواخص عووادي ابووارة عوون
حكور رقووم الودالرة موون قبوول المودرب عو الباحووث ,ولهووطا تعتمود المختبوور علووى السومع للبوودء بالحركووة وفوي هووطه الحالووة

يستطيع المختبر ان يهدي اختبار وهو الدقة ابارة عن ( )10عنوات بشوكل بطيوي ويحصول المختبور علوى درجوة

ممتازة في االختبار ,وهطا اليعكل المستوى الحقيقي للمختبور الن هوطا األداء اليتشوابت موع بيعوة األداء الفعلوي
فووي اللعووب .امووا اسووتخدام جهازفووافيرو( الشوواخص الكترونووي) ابووارة عوون هوودف يعل و علووى الحووالط مرسوووم عليهووا

( )5دوالوور توويي هووطه الوودوالر بوواللون األحموور عنوود ظهووور المثيوور عليهووا و تووويي بوواللون األخووور عنوود تحقي و

اللمول عليهوا ,وان المودة الممنيووة بوين الووولين هوي الووممن المسوتغرق لعمليوة اللمول ويسو ل الوممن علوى الشاشووة
الرقمية في اعلى ال هاز موع تسلسول المحاولوة ,كموا وينهور ال هواز ايووا فوي نهايوة المحواوالت العشور معود او
متوسووط ه ووطه المح وواوالت .وموون هن ووا تب وورز مش ووكلة البحووث ف ووي مقارن ووة ب ووين الشوواخص الع ووادي و ال ه وواز ف ووافيرو
(الشوواخص الكترونووي) لقيوواس دقووة الطعوون فووي الوقووت نفسووت كحركووة مشووابت لنووروف اللعووب .وعي وا منهمووا يعكوول

المستوى الحقيقي الطي يتشابت مع بيعة األداء الفعلي في اللعب؟.
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 3-1هدف البحث :

 -التعرف على الفرق بين الشاخص االعتيادي وااللكتروني(نوع فافيرو) في دقة الطعن لالعبي المبارزة بسالح الشيش

 2-1فرض البحث :

 -عدم وجود فرق بين الشاخص االعتيادي والشاخص االلكتروني في دقة الطعن لالعبي المبارزة بسالح الشيش

 4 -1مجاالت البحث:

 1-5-1الم ا البشري:مبارزوا اندية اقليم كوردستان لفئة المتقدمين بسالح الشيش .
 : 2-5-1المجال الزماني :ابتداء من  2018 / 4 / 7و لغاية 2018 / 4 /14
 : 3-5-1المجال المكاني :القاعة الداخلية لنادي اباد الريا ي في محافنة اربيل .
 -2الدراسات ذات العالقة

 لم توجد دراسة حات عالقة بمو وع البحث . -3اجراءات البحث
 1-3منهج البحث :تم استخدام المنهج الوصفي بأسلوب المسحي لمالءمتت لطبيعة البحث.

 2-3مجتمع البحث وعينته  :تم اختيار م تمع البحث بالطريقة العمدية من فئة المتقدمين لسالح الشيش من مبارزي

بعض اندية اقليم كوردستان المتمثلة بو ( )14ناديا (اباد  ,قلعة تركمان ,هندرين  ,بيشكوتن  ,ليالن  ,اشتي  ,سوالف ,

مبارز ,وتم استبعاد
ا
بختياري  ,سيروانى نوي  ,سرجنار  ,سنحارب ,دهوك  ,شقالوة ,بيوان ) والبالغ عددهم ()33

مبارزن بسبب مشاركتهم في الت ربة االستطالاية ,وانسحاب مبارز واحد بسبب االصابة ,اح بلغ ح م العينة قيد
ا
الدراسة ( )30مبارز از .وال دو ( )1يبين بعض المعلومات عن عفراد عينة البحث.
الجدول ()1

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغيرات الطول والوزن والعمر لعينة البحث
س

±ع

المتغيرات وحدة القياس

ت
1

الطول

سم

178.13

4.89

2

الوزن

كغم

70.10

11.21

3

العمر

سنة

24.17

2.09

 3-3وسائل جمع المعلومات (:المصادر والمراجع العربية ,االختبارات والقياسات ,استمارة التس يل).
3-4

األجهزة واألدوات :

 جهاز فافيرو (الشاخص االلكتروني) ايطالي المنشأ لقياس لدقة الطعن. شاخص ععتيادي ابارة عن (وسالد) اسفن ية معلقة على الحالط لغرض الطعن عليها. -سالح الشيش عادي .عدد (.)3

 -قفاز ,عدد(.)3

 -شريط الص .

 جهاز قياس الطو والوزن الكتروني نوع() Detectoيقيل ألقرب ( )0.2كغم امريكي المنشأ. 5-3التجربة االستطالعية :

تم اجراء الت ربة االستطالاية على مبارزين من م تمع البحث غير العينة األصلية للبحث بتاريخ
(  ) 2018/4/7وكان الهدف من الت ربة االستطالاية مايأتي:
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 التعرف على المعوقات التي قد تنهر عند تنفيط االختبارات . -التعرف على الوقت المستغرق لتنفيط االختبارات.

 التأبد من مدى صالحية األجهمة واألدوات المستخدمة. ا الع فري العمل المساعد على اجراءات الت ربة الرليسة . 6-3مواصفات مفردات االختبارت المستخدمة :
1-6-3

اختبار دقة الطعن( :شاخص اعتيادي)

الهدف من االختبار  :قياس دقة الطعن
شررررروط قطبيررررر االختبررررار  :يتطل ووب تطبيو و االختب ووار وجو ووود رالر ووة اش ووخا

واألخر(قراءة األرقام) ,واألخير (مس ل الدقة ) .

اح وودهم (م وودير االختبو ووار)

األدوات الالزمة ( :شاخص للمبارزة مرسووم عليوت ( )6دوالور بقطور (5سوم) مرقموة مون ( )6-1بشوكل غيور

منتنم وعلى ارتفاع مناسب لطو الالعب  ,سالح الشيش).
مواصفات األداء :
-

يقع الالعب بو ع االستعداد حامال السالح وعلى مسافة مناسبة من الشاخص ( مسافة الطعن ) .

-

عند سماع اإلشارة من الحكم يقوم الالعب بأداء حركة الطعن في الدالرة التي يطكر الحكم رقمها .

-

يعطي الالعب ( )10محاوالت للطعن  .وكما مو ح في الشكل ()1

الشكل ( )1يوضح اختبار دقة الطعن

طريقرة التسرجيل  :يسو ل الالعووب عودد مورات اإلصوابة الدقيقوة للهوودف مون المحواوالت العشور للطعون التووي
قام بها الالعب ,علما بأن ععلى درجة يمكن للمختبر عن يحصول عليهوا هوي ()10درجوات ,وعقول درجوة هوي
(صفر ) ( .التميمي) 2004,35,
 2-6-3اختبار دقة الطعن (شاخص الكتروني)
هدف االختبار  :قياس دقة الطعن لسالح الشيش .
شروط قطبير االختبار :يتطلب االختبار وجود( مس ل الممن ) ,و (مس ل اللمسات الفاشلة) ,والمبارز

ألداء حركة الطعن.

االدوات الالزمة  :شاخص الكتروني  ,و سالح شيش تدريبي .

 الشاخص الكتروني  :عبارة عن هدف يعلق على الحائط على سكة تتحرك حسب طول الالعب مرسوم عليها(  )5دوائر بقطر( ) 5سم
تضيء هذه الدوائر باللون االحمر عند ظهور المثير عليها وتضيء باللون األخضر عند تحقيق اللمس عليها وان المدة الزمنية بين الضوئين هي
الزمن المستغرق لعملية اللمس ويسجل الزمن على شاشة الرقمية في اعلى الجهاز مع تسلسل المحاولة كما ويظهر الجهاز ايضا في نهاية
المحاوالت العشر معدل او متوسط هذه المحاوالت.
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خط االستعداد و ارقفاع الشاخص :يرسم الخط بشريط الص على األرض لكل مبارز و حسب مسافة

الطعنة لكل مبارز ألخط و ع االستعداد عمام الهدف والمتناسبة مع و حراعت ورجليت .ويكون الشاخص
على ارتفاع مناسب لطو المبارز.

الشكل ()2

مواصفات األداء:

يوضح الشاخص االلكتروني

-

يقع الالعب بو ع االستعداد حامال سالح الشيش ,وعلى مسافة مناسبة من الشاخص (مسافة

-

عند ظهور الووء األحمر على عي من الدوالر الخمسة للشاخص يقوم الالعب بأداء حركة

الطعن).

الطعن محاوال تحقي لمسة بطبابة السالح في وسط تلك الدالرة بسرعة و دقة عالية.
-

يتكرر ظهور اإلشارة الوولية للمبارز()10مرات وا مدة االختبا ,وكما مو ح في الشكل( .)2

طريقة التسجيل :يتم تس يل عدد الطعنات الصحيحة على الهدف ,علما عن ععلى درجة دقة يمكن ان

يحصل عليها المختبر هي( )10عنات صحيحة واقل درجة هي(صفر)وفي الوقت نفست يس ل ال هاز تلقاليا

معد زمن الطعنات العشر علما ان ال هاز يس ل( )1.5رانية للمحاولةالفاشلة(اسماعيل.)63 ,2013,
 7-3قجربة البحث الرئيسة :

بعد اجراء الت ربة االستطالاية و بط المستلممات كافة ,تم تنفيط الت ربة الرليسة الختبارين الشاخص
االعتيادي و االلكتروني بتاريخ . 2018/4/14
 8-3الوسائل االحصائية :
قم استخدام الحممة االحصالية( ) spssلتطبي االجراءات األتية:

(الوسط الحسابي ,االنحراف المعياري ,اختبار(ت) للعينات المتساوية المرتبطة.

287

جملة الرافدين للعلوم الرياضية – اجمللد ( – )22العدد (2019 – )70
دراسة مقارنة بين استخدام الشاخص االعتيادي وااللكتروني الختبار دقة الطعن لالعبي المبارزة بسالح الشيش

 - 4عرض وقحليل النتائج ومناقشتها :
 1-4عرض وقحليل ومناقشة نتائج اختباردقة الطعن على الشاخص االعتيادي وااللكتروني .
الجدول (  ) 2الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة

(ت) المرقبطة واالحتمالية ألختبار دقة الطعن بين الشاخصين االعتيادي وااللكتروني
المعالم اإلحصائية

الشاخص

االعتيادي
 -س

المتغيرات
دقةالطعن/درجة

الشاخص

9.03

اال لكتروني

-ع

س

+

-

0.66

6.13

**عالي المعنوية عند مستوى احتمالية ≥ 0.01

من ال دو

ع+
0.73-

(ت)

المرقبطة
16

االحتمالية

** 0.002

( )2وجود فروق حات داللة معنوية بين االختبارين الشاخص االعتيادي

وااللكتروني ,ولصالح الشاخص االعتيادي  .لقياس دقة الطعن حيث بلغت قيمة االحتمالية (**,) 0.002

ويعمو الباحثان سبب حلك الفرق المعنوي بين الشاخص االعتيادي والشاخص االلكتروني لقياس دقة

الطعن إلى عامل الممن الطي يهرر عكسيا في دقة الطعن في اختبار الشاخص االلكتروني .ان هطا الفرق
في عامل الممن نابع من الفرق بين بيعة المثير في كال االختبارين .فالمثير يكون سمعيا في االختبار
االعتيادي فيما يكون بصريا في اختبار الشاخص االلكتروني .هطا االختالف يهرر على زمن االست ابة

وهي الفترة الممنية بين ظهور المثير واالست ابة لت,اح ان سرعة االست ابة هي م موع زمن رد الفعل
فوال عن السرعة الحركية المتمثلة بالطعن .من هنا يمكن عن نالح عن زمن االست ابة للطعن سيقل
حسب بيعة ال مء األو من االست ابة وهو زمن رد الفعل فاحا كان زمن رد الفعل سمعيا قل زمن

سرعة است ابة الطعن فيما سيمداد إحا كان زمن رد الفعل بصريا .اح تشير معنم المصادر الى ان زمن

رد الفعل السمعي عقل من زمن رد الفعل البصري ألن األو يصل الى القشرة الدماغية عسرع من الثاني
( .)Aditya et al, 2015, 124-127( )Syamala & Kala, 2017, 4-6وحسب األدبيات

يقترب متوسط زمن رد الفعل السمعي لألفراد في مستوى العمر ال امعي (هو العمر نفست لعينة البحث
الحالي) بحدود  160ملي رانية فيما يكون لممن رد الفعل البصري بحدود ( )190ملي رانية

(.)Welford, 1980, 73-128
 -5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات:

بعد معال ة االحصاليات ومناقشة النتالج استنتج الباحثان مايأتي:
 -1ان استخدام المثير السمعي يحق درجة عالية من الدقة وهو اليعكل ما يحد
إن المثيرات المستخدمة في عرناء اللعب هي بصرية ابثر مما هي سمعية.
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 2-5التوصيات:
يوصي الباحثان في بمايأقي:
 -1مراعاة استخدام المثيرات البصرية على مستويات التدريب والقياس والبحث العلمي كونها األقرب
لواقع المنافسة في لعبة المبارزة.
 -2استخدام عجهمة الكترونية كال هاز المستخدم في الدراسة الحالية بدال من الشاخص االعتيادي
الختبار مهارة دقة الطعن.
 -3مراعاة المدربين والمختصص ين في ريا ة المبارزة معرفة اهمية جهاز فافيرو (الشاخص
االلكتروني) وما لت دور اساس في العملية التدريبية.
 المصادر -1اسماعيل ,هيوا محمد؛ ( )2013منهاج تدريبي مقترح على وف التحليل الممني الفسل ي لالداءات
الحركية في سالح الشيش وتأريره في بعض المتغيرات الوظيفية والمهارية  ,ا روحة دكتوراه (جامعة

صالح الدين  -كلية التربية الريا ية. ),
-2

التميميي ,عبدالهادي حميد؛( )2004منهج تدريبي باالرقا

لتطوير القوة المميمة بالسرعة

وتأريره في بعض المهارات اله ومية لالعبين الشباب بالمبارزة  ,ا روحة دكتوراه غير منشورة (جامعة
بغداد  -كلية التربية الريا ية.),

-3

صالح الدين,عبدهللا؛( )1980المبارزة الحديثة(بغداد ,مطبعة جامعة بغداد)

4- Aditya Jain, Ramta Bansal, Avnish Kumar, and KD Singh. A
comparative study of visual and auditory reaction times on the basis of
gender and physical activity levels of medical first year students Int J
Appl Basic Med Res. 2015 May-Aug; 5(2): 124–127.

5- Syamala Devi, Kala Madhuri N. Comparative study of visual and
auditory reaction times on the basis of gender and physical activity
of
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6- Welford AT. Choice reaction time: Basic concepts. In: Welford AT,
editor. Reaction Times. New York: Academic Press; 1980. pp. 73–128.
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