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 امللخص
 الشاخص االعتياديباستخدام  بين مثير سمعي في سالح الشيش دقة الطعنفي مقارنة تكمن مشكلة البحث 

ل ك باستخدامدقة الطعن  الدراسة الى التعرف على وهدفت(نوع فافيرو) شاخص الكترونيمثير بصري باستخدام و 
 (30 )شملت عينة البحثلالعبي المبارزة بسالح الشيش.بينهما  كتروني والفروق لواالمن الشاخصين االعتيادي 

 متوسط هرت الدراسةظفئة المتقدمين لسالح الشيش من مبارزي اندية اقليم كوردستان. ا منتم اختيارهم  ,ا  مبارز 
ار . وفي اختب(0.66)± ( وبانحراف معياري قدره 9.03بمقدار ) العتياديدرجة دقة الطعن في اختبار الشاخص ا

عند مستوى  وجود فرق معنوي ( مع 0.73)± ( وبانحراف معياري قدره 6.13الشاخص االلكتروني بمقدار )
مراعاة استخدام المثيرات  واوصت الدراسة .دقة الطعن ولصالح الشاخص االعتياديفي  (0.002احتمالي )
  .لى مستويات التدريب والقياس والبحث العلمي كونها األقرب لواقع المنافسة في لعبة المبارزةالبصرية ع

 بارزة(.ة  المالكلمات المفتاحية :)الشاخص االعتيادي،الشاخص االلكتروني ، دقة الطعن،  سالح الشيش،فعالي
 
 

Comparative study between using  traditional and the Favero 

stands to test the accuracy of lunge for foil fencers 
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                               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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 التعريف بالبحث -1
 مقدمة البحث واهميته : 1-2
ر ان العصووو  ,تكنلوجيووااليعووود الووى التطووور والتقوودم فووي كافووة   م الحاصوولين فووي م وواالت الحيوواةالتقوودالتطووور و  نإ

ة كافوجوانوب الحيواة  فويموا يطورع علوى المعرفوة مون ا وافات  موع الحديث يمتاز بسرعة التغير والت دد بموا يتوافو 
 ليهوا الوودو  المتقدمووة فوويوصوولت ا التوويبموا فيهووا ال انووب الريا وي الووطي شووهد تطوورا كبيوورا موون خووال  المسوتويات 

نتي ووووة الهتمووووام الكثيوووور موووون حوي االختصووووا  والبحووووو  لريا ووووية ومنهووووا ريا ووووة المبارزة,ا م ووووا  النشووووا ات
للوصووو  نحوو مسووتويات  ابه,والتقودم ريا ووةال ههوط والدراسوات بييوة التعوورف علوى افووول الوسوالل والسووبل لتطووير

وبالتحديود عنصوري دقوة لفعاليوة سوالح الشويش المهواري  ال انوب وخاصة ان اجراء البحو  العلمية, على وافولع 
للوصووو  الووى  المبوارزحركوات ه وميووة يهديهووا كووون هووطه الالوورورية تعود موون المتطلبووات  وسوورعة اللمسووةالطعون 

 (43 , 1980الدين,  )صالحمنةعهدف الخصم من مسافة 
ة بشووكل عووام وريا ووة المبووارزة وألجوول التعوورف علووى المسووتوى الووطي يصوول اليووت المووتعلم والمتوودرب فووي عي ريا وو 

ن توهرر علوى مهوارات سوالح الشويش عنها أدراسة األنواع المختلفة مون المثيورات التوي مون شومن بشكل خا  البد 
توووهرر  توظيووا المثيوورات التووين النقووع عنوود هوووطه الخطوووة بوول العموول علووى عكمووا ي ووب و  ,وبالتحديوود دقووة الطعوون

ومون هنوا تبورز اهميوة هوطا البحووث  يوة للوصووو  الوى ان واز افوول.بشوكل عببور فوي دقوة الطعون فوي العمليوة التدريب
لدقووة الطعوون بسووالح الشوويش  والشوواخص االعتيووادي( االلكترونووي )الشوواخصفووي دراسووة مقارنووة بووين جهوواز فووافيرو 

 المبارزة.في ريا ة 
 مشكلة البحث:  1-2

ن انووواع حركوووات االرجووول تعوود حركوووة الطعوون مووون المهووارات اله وميوووة المهمووة فوووي ريا وووة المبووارزة, وهوووي نوووع مووو
والوووطراعين المنتنموووين التوووي تمكووون المبوووارز مووون الوصوووو  الوووى المنوووافل بسووورعة عووون  ريووو  مووود الوووطراع المسووولحة 

موون خووال   انن تكووون هووطه الحركووة المركبووة مرنووة وانسوويابية ومسووتمرة. وقوود الحوو  الباحثووعوي ووب  ,لتسوو يل المسووة
 مبوووارزة ان البووواحثين والمووودربين يعتمووودون بشوووكل عوووام علوووىالمراجوووع التوووي تناولوووت القيووواس والتقوووويم فوووي ريا وووة ال

عووادي ابووارة عوون  شوواخصوبمووا ان المثيوور فوي  قيواس دقووة الطعوون( دوالوور مرقمووة ل6عووادي حو) شوواخصاسوتخدام 
الووة وفوي هووطه الح ولهووطا تعتمود المختبوور علووى السومع للبوودء بالحركووة ,و الباحووثعحكور رقووم الودالرة موون قبوول المودرب 

علوى درجوة المختبور ( عنوات بشوكل بطيوي ويحصول 10الدقة ابارة عن ) وهو يهدي اختبار يستطيع المختبر ان
لفعلوي اداء ا األداء اليتشوابت موع  بيعوة األوهطا اليعكل المستوى الحقيقي للمختبور الن هوط  ,ممتازة في االختبار

لط مرسوووم عليهووا ابووارة عوون هوودف يعلوو  علووى الحووا (الشوواخص الكترونووي جهازفووافيرو) فووي اللعووب. امووا اسووتخدام
خووور عنوود تحقيوو  بوواللون األ تووويي حموور عنوود ظهووور المثيوور عليهووا وهووطه الوودوالر بوواللون األ ييووو( دوالوور ت5)

 وان المودة الممنيووة بوين الووولين هوي الووممن المسوتغرق لعمليوة اللمول ويسوو ل الوممن علوى الشاشووة ,اللمول عليهوا
 ا فوي نهايوة المحواوالت العشور معود  اووور ال هواز ايكموا وينهو ,الرقمية في اعلى ال هاز موع تسلسول المحاولوة

و ال هووواز فوووافيرو الشووواخص العوووادي متوسوووط هوووطه المحووواوالت. ومووون هنوووا تبووورز مشوووكلة البحوووث فوووي مقارنوووة بوووين 
منهمووا يعكووول  ا  يووع)الشوواخص الكترونووي( لقيوواس دقوووة الطعوون فووي الوقووت نفسوووت كحركووة مشووابت لنووروف اللعوووب. و 

 .داء الفعلي في اللعب؟ع  بيعة األالطي يتشابت مالمستوى الحقيقي 
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  البحث : هدف 1-3
 ح الشيشطعن لالعبي المبارزة بسالدقة  الفي ( نوع فافيرو)كترونيلاالو الشاخص االعتيادي فرق بين الالتعرف على  -
 فرض البحث :  1-2
 بسالح الشيش عدم وجود فرق بين الشاخص االعتيادي والشاخص االلكتروني في دقة الطعن لالعبي المبارزة -
 مجاالت البحث:    4 -1
 بسالح الشيش .اندية اقليم كوردستان لفئة المتقدمين  مبارزواالم ا  البشري: 1-5-1
 2018/  4 /14لغاية و  2018/  4/  7 ابتداء من : : المجال الزماني 1-5-2
 . قاعة الداخلية لنادي اباد الريا ي في محافنة اربيلال :المجال المكاني : 1-5-3
 ذات العالقةالدراسات  -2 
  .بمو وع البحث  عالقةحات  وجد دراسةلم ت -
 اجراءات البحث -3
  متت لطبيعة البحث.لمنهج الوصفي بأسلوب المسحي لمالءتم استخدام ا :منهج البحث 3-1
 زي ار مب شيش منفئة المتقدمين لسالح ال تم اختيار م تمع البحث بالطريقة العمدية  من مجتمع البحث وعينته : 3-2

 ,سوالف  ,شتي ا ,ليالن  ,بيشكوتن  ,هندرين , قلعة تركمان ,)اباد  ا  ( نادي14) بواندية اقليم كوردستان المتمثلة  بعض
ستبعاد  اوتم  ,ا  ( مبارز 33( والبالغ عددهم )بيوان ,  شقالوة, دهوك  ,سنحارب  ,سرجنار , سيروانى نوي , بختياري 

قيد  صابة, اح بلغ ح م العينةاالبسبب  واحد وانسحاب  مبارز ,ي الت ربة االستطالايةهم فتكار شمبسبب  نامبارز 
 فراد عينة البحث.عمعلومات عن البعض  يبين( 1و  )د. وال ا  ز ( مبارز 30الدراسة )

 (1الجدول )
 البحث لعينةالوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغيرات الطول والوزن والعمر 

 ع± س   وحدة القياس       المتغيرات ت      
 4.89 178.13 سم الطول         1
 11.21 70.10 كغم الوزن          2
 2.09 24.17 سنة العمر          3

  (. يلاستمارة التس, لقياساتاالختبارات وا ,المصادر والمراجع العربية)وسائل جمع المعلومات : 3-3
 دوات :األجهزة واأل 4-3
 .لدقة الطعن لقياس تروني( ايطالي المنشألكالص افافيرو )الشاخجهاز  -
 .عليها لطعناسفن ية معلقة على الحالط لغرض ا )وسالد(  ابارة عن  اديتيعع  شاخص -
 شريط الص . -          .(3عدد) ,قفاز -            .(3عدد ) سالح الشيش عادي. -
 ( كغم امريكي المنشأ.0.2ب )ألقر  يقيل( Detecto)والوزن الكتروني نوع جهاز قياس الطو  -
  التجربة االستطالعية : 3-5

 ريخالعينة األصلية للبحث بتا م تمع البحث غير من نيمبارز  تم اجراء الت ربة االستطالاية على 
 :هدف من الت ربة االستطالاية مايأتي(  وكان ال 7/4/2018)  
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 التعرف على المعوقات التي قد تنهر عند تنفيط االختبارات . -
 التعرف على الوقت المستغرق لتنفيط االختبارات. -
 دوات المستخدمة.التأبد من مدى صالحية األجهمة واأل -
  ة .على اجراءات الت ربة الرليس عمل المساعدالا الع فري   -

  مواصفات مفردات االختبارت المستخدمة : 3-6
 ادي(تيعا شاخص)اختبار دقة الطعن:     3-6-1

 اس دقة الطعن قي الهدف من االختبار :
 : يتطلووووب تطبيوووو  االختبووووار وجووووود رالرووووة اشووووخا  احوووودهم )موووودير االختبووووار( شررررروط  قطبيررررر االختبررررار

 خير )مس ل الدقة ( .واأل ,رقام(خر)قراءة األاألو 
( بشوكل غيور 6-1سوم( مرقموة مون )5( دوالور بقطور )6شاخص للمبارزة مرسووم عليوت )) األدوات الالزمة :

 (.سالح الشيش, وعلى ارتفاع مناسب لطو  الالعب  منتنم
 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  -
 (1( محاوالت للطعن . وكما مو ح في الشكل )10يعطي الالعب )  -

 
 
 
 

 
 يوضح اختبار دقة الطعن (1الشكل )

يسو ل الالعووب عودد مورات اإلصوابة الدقيقوة للهوودف مون المحواوالت العشور للطعون التووي طريقرة التسرجيل : 
هوي  وعقول درجوةدرجوات, (10علما  بأن ععلى درجة يمكن للمختبر عن يحصول عليهوا هوي ) ,قام بها الالعب

 ( 2004,35)التميمي, )صفر ( .
 )شاخص الكتروني( اختبار دقة الطعن  3-6-2

 قياس دقة الطعن لسالح الشيش . هدف االختبار :
 بارزالمو  ,و )مس ل اللمسات الفاشلة( ,يتطلب االختبار وجود) مس ل الممن ( شروط قطبير االختبار:

 ألداء حركة الطعن.
  , و سالح شيش تدريبي . شاخص الكتروني االدوات الالزمة :

                                                
     : ( سم  5)( دوائر بقطر5عبارة عن هدف يعلق على الحائط على سكة تتحرك حسب طول الالعب مرسوم عليها) الشاخص الكتروني

ي هين الضوئين بلزمنية ظهور المثير عليها وتضيء باللون األخضر عند تحقيق اللمس عليها وان المدة ا تضيء هذه الدوائر باللون االحمر عند

في نهاية  ز  ايضاالزمن المستغرق لعملية اللمس ويسجل الزمن على شاشة الرقمية في اعلى الجهاز مع  تسلسل المحاولة كما ويظهر الجها

 والت.المحاوالت العشر معدل او متوسط هذه المحا
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و حسب مسافة  مبارزرض لكل يرسم الخط بشريط الص  على األ  خط االستعداد و ارقفاع الشاخص:
اخص .ويكون الشوالمتناسبة مع  و  حراعت ورجليت مام الهدف عاالستعداد و ع  خطأل الطعنة لكل مبارز

 .المبارزعلى ارتفاع مناسب لطو  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  داء: مواصفات األ
وعلى مسافة مناسبة من الشاخص )مسافة  ,سالح الشيش يقع الالعب بو ع االستعداد حامال   -

 الطعن(.
عند ظهور الووء األحمر على عي من الدوالر الخمسة للشاخص يقوم الالعب بأداء حركة  -

 الطعن محاوال تحقي  لمسة بطبابة السالح في وسط تلك الدالرة بسرعة و دقة عالية.
 (.2) وكما مو ح في الشكل ,(مرات  وا  مدة االختبا10هور اإلشارة الوولية للمبارز)رر ظيتك -

عن ععلى درجة دقة يمكن ان  ا  علم ل عدد الطعنات الصحيحة على الهدف,يتم تس ي طريقة التسجيل:
تلقاليا  يس ل ال هاز تنفس وفي الوقت( عنات صحيحة واقل درجة هي)صفر(10)يحصل عليها المختبر هي

  .(63, 2013)اسماعيل,لفاشلةارانية للمحاولة(1.5 )ان ال هاز يس ل ا  علم د  زمن الطعنات العشرمع
  ة :قجربة البحث الرئيس  3-7 

لشاخص اة الختبارين الرليستم تنفيط الت ربة  كافة, مستلمماتال ربة االستطالاية و بط تبعد اجراء ال
 .  14/4/2018ادي و االلكتروني بتاريخ تيعاال
  الوسائل االحصائية : 3-8

 تية:(لتطبي  االجراءات األ spss )استخدام الحممة االحصاليةقم 
  .اختبار)ت( للعينات المتساوية المرتبطة, االنحراف المعياري , الوسط الحسابي)
 
 

 (2) الشكل
 يوضح الشاخص االلكتروني 
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  عرض وقحليل النتائج ومناقشتها : - 4 
 . االلكترونيادي و تيعاال على الشاخصاختباردقة الطعن  نتائج عرض وقحليل ومناقشة 4-1

 وقيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري  ( 2الجدول ) 
 االلكترونيو  االعتيادي ينشاخصالبطة واالحتمالية ألختبار دقة الطعن بين ق( المر ت) 

 اإلحصائيةمعالم لا 
  
 

 المتغيرات

شاخص ال
 اديتيعالا

شاخص ال
 ) ت ( كترونيلاال 

 المرقبطة
 االحتمالية

 ع س ع س

 ** 0.002  16 0.73 6.13 0.66 9.03 درجةدقةالطعن/
   0.01 ≤**عالي المعنوية عند  مستوى احتمالية          

الشاخص االعتيادي ( وجود فروق حات داللة معنوية بين االختبارين 2 دو  )المن 
 ,( 0.002**حتمالية ). لقياس دقة الطعن حيث بلغت قيمة االالشاخص االعتياديولصالح  ,االلكترونيو 

لقياس دقة  االلكتروني الشاخصو ادي تيعاال شاخصالسبب حلك الفرق المعنوي بين  انويعمو الباحث
لفرق . ان هطا افي دقة الطعن في اختبار الشاخص االلكتروني ا  لى عامل الممن الطي يهرر عكسيإالطعن 

ر الختباختبارين. فالمثير يكون سمعيا في ارق بين  بيعة المثير في كال االففي عامل الممن نابع من ال
 بةاالست ااالعتيادي فيما يكون بصريا في اختبار الشاخص االلكتروني. هطا االختالف يهرر على زمن 

لفعل ,اح ان سرعة االست ابة هي م موع زمن رد التالمثير واالست ابة  ظهورالفترة الممنية بين  وهي
قل ن زمن االست ابة للطعن سيعن نالح  عمن هنا يمكن  .بالطعنالمتمثلة  السرعة الحركية  عنفوال  

حسب  بيعة ال مء األو  من االست ابة وهو زمن رد الفعل فاحا كان زمن رد الفعل سمعيا قل زمن 
من ز كان زمن رد الفعل بصريا. اح تشير معنم المصادر الى ان  إحاسرعة است ابة الطعن فيما سيمداد 

اني من الث عسرعن األو  يصل الى القشرة الدماغية ن زمن رد الفعل البصري ألعقل معل السمعي فرد ال
(Syamala & Kala, 2017, 4-6)  (Aditya et al, 2015, 124-127 .)دبيات وحسب األ

ث عينة البحل نفست عمرالهو ) مستوى العمر ال امعي في لألفرادمتوسط زمن رد الفعل السمعي  يقترب
  ملي رانية (190)رانية فيما يكون لممن رد الفعل البصري بحدود  ملي 160بحدود  الحالي(

(Welford, 1980, 73-128). 
 

 االستنتاجات والتوصيات -5
 االستنتاجات: 5-1

 تي: مايأ الباحثان بعد معال ة االحصاليات ومناقشة النتالج استنتج
ح إ, ما يحد  في المباراة ان استخدام المثير السمعي يحق  درجة عالية من الدقة وهو اليعكل  -1

 رناء اللعب هي بصرية ابثر مما هي سمعية.إن المثيرات المستخدمة في ع
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 التوصيات:    5-2
   قي:بمايأفي  انيوصي الباحث

ألقرب مراعاة استخدام المثيرات البصرية على مستويات التدريب والقياس والبحث العلمي كونها ا -1
 لواقع المنافسة في لعبة المبارزة. 

ادي استخدام عجهمة الكترونية كال هاز المستخدم في الدراسة الحالية بدال من الشاخص االعتي -2
 الختبار مهارة دقة الطعن. 

ين في ريا ة المبارزة معرفة اهمية جهاز فافيرو )الشاخص صمراعاة المدربين والمختص -3
 في العملية التدريبية. وما لت دور اساس لكتروني(الا

  المصادر  - 

 التحليل الممني الفسل ي لالداءات وف ج تدريبي مقترح على هامن( 2013)يل ,هيوا محمد؛ اسماع -1
 الحركية في سالح الشيش وتأريره في بعض المتغيرات الوظيفية والمهارية , ا روحة دكتوراه )جامعة

  .كلية التربية الريا ية,(  -صالح الدين 
   االرقا  لتطوير القوة المميمة بالسرعةمنهج تدريبي ب (2004)التميميي ,عبدالهادي حميد؛ -2

امعة  )ج غير منشورة  روحة دكتوراه ابارزة , وتأريره في بعض المهارات اله ومية لالعبين الشباب بالم
 كلية التربية الريا ية,(.                     -بغداد 

 ()بغداد, مطبعة جامعة بغدادالمبارزة الحديثة (1980)عبدهللا؛صالح الدين, -3
4- Aditya Jain, Ramta Bansal, Avnish Kumar, and KD Singh. A 
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gender and physical activity levels of medical first year students Int J 
Appl Basic Med Res. 2015 May-Aug; 5(2): 124–127. 
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