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الكممات المفتاحية :دراسة تحميمية ،الميارات اليجومية والدفاعية ،سيف المبارزة ،السيف

العربي.

ممخص البحث

لرياضة المبارزة نصيب في استخدام السبل العممية لتطويرىا والوصول إلى المستويات العميا،
وتُعد الميارات بمنزلة مؤشر يمكن االعتماد عميو في أغمب عمميات التدريب بغية تطوير رياضة
المبارزة .وييدف البحث إلى تحديد أىم الميارات اليجومية والدفاعية لالعبي سيف المبارزة
والسيف العربي ألندية ديالى وكذلك التعرف عمى العالقات االرتباطية البينية والفروق بين أىم

الميارات اليجومية والدفاعية لالعبي سيف المبارزة والسيف العربي ألندية ديالى.

إذ استخدم الباحثان المنيج الوصفي باألسموب المسحي والعالقات االرتباطية لمالئمتو طبيعة

أىداف البحث ،أما مجتمع البحث فتمثل بالعبي أندية ديالى بسالحي سيف المبارزة والسيف
العربي المتقدمين لمموسم  ،5102ثم جرت التجربة االستطالعية يوم األحد المصادف / 0 / 04
 ،5103وبعدىا تم إجراء التجربة الرئيسة يوم اإلثنين المصادف  5103 / 5 / 5ولغاية يوم

األحد المصادف .5103 / 5 / 50

استنتج الباحثان إن لمميارات اليجومية والدفاعية ليا ارتباط وثيق بأداء العبي سالح سيف

المبارزة والسيف العربي في أندية ديالى ،وكذلك ىناك تباين في اختبارات بعض الميارات

اليجومية والدفاعية بين العبي سالح سيف المبارزة والسيف العربي ألندية ديالى .

فيما كانت التوصيات بضرورة التأكيد عمى أىمية الميارات اليجومية والدفاعية لالعبي سيف

المبارزة والعبي السيف العربي لما ليا من تأثير إيجابي عمى أداء الالعبين ،وكذلك إعطاء
تمارين خاصة تطور الميارات اليجومية والدفاعية لالعبي سيف المبارزة والسيف العربي لرفع

مستويات الالعبين ألفضل مستوى.
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Fencing has a role in the use of scientific ways to develop and access to

the upper levels. The skills considered as a sign may be relied upon in most

of the training in order to develop fencing. The research aims at identifying
the most important offensive and defensive skills of fencing and Arabic sword
players in clubs Diyala, as well as to identify the intraclass correlation and

differences between the most important offensive and defensive skills of
fencing and Arabic sword players in clubs Diyala.

The researchers used the descriptive method with survey style and

intraclass correlation that fits the nature of the aims of the study, the research
community represents by Diyala clubs players in fencing and Arabic sword for

advancers for season 2015. The pilot study starts on Sunday, 17/1/ 2016,
then , the experiment is conducting on Monday 8/2 till Sunday 21/2/2016.

The researchers concluded that the offensive and defensive skills have

closely correlation with the performance of the players in fencing and Arabic
sword in Diyala clubs, as well as there are discrepancies in tests of some

offensive and defensive skills between the players in fencing and Arabic
sword in Diyala clubs.

While the recommendations state that the necessity of emphasizing on the

importance of offensive and defensive skills among players in fencing and
Arabic sword because of its positive impact on the performance of the

players. Also, offering special exercises to develop offensive and defensive
skills among players in fencing and Arabic sword to increase the levels of
players to the best one.

- 1المقدمة :
تُعد رياضة المبارزة من أقدم األلعاب الرياضية التي ليا تاريخ عريق بين بقية الرياضات،
ولرياضة المبارزة نصيب في استخدام السبل العممية لتطويرىا والوصول إلى المستويات العميا
فعمى ذلك فإن االختبارات والقياس كفيمة بتوفير السبل العممية الصحيحة ،فعن طريق تحديد ومن

الضروري أن تكون تمك االختبارات عمى درجة عالية من الدقة وذلك لتمكين ذوي االختصاص
والمدربين من التعرف عمى آخر ما توصل إليو الالعبين من قدرات لدرجة عالية .

وتُعد الميارات اليجومية والدفاعية إحدى الركائز الميمة في معرفة تطور الالعب فقد بات
من الضروري إعطاء ىذه القدرات األىمية الكبيرة بوصفيا مؤش اًر حقيقياً وعممياً من أجل الوصول

لممستويات العميا ،فاليجوم ىو عبارة عن حركة أو مجموعة حركات يبدأ بأدائيا حركياً أحد

المتنافسين ( الالعبين ) بصفة مسبقة مستنداً عمى عنصر المبادرة لغرض الوصول إلى ىدف
المنافس وتحقيق لمستو (عبدعمي  ،)52 : 5114 :أما الدفاع فيو عبارة عن مجموعة من

الحركات أو االتجاىات أو األوضاع التي يؤدييا الالعب المدافع ليتمكن من منع أو رد أو

تحويل ذبابة نصل سالح المنافس من الوصول إلى اليدف وتسجيل الممسة والذي يسبقو عادةً
ىجوم من جانب الالعب المنافس وكذلك لحماية منطقة اليدف الخاصة والتي تمنع وصول
اليجوم إليو ( حمادي وآخرون  ،) 001 : 5100 :ومن ىنا تكمن أىمية ىذا البحث في تحديد

أىم الميارات اليجومية والدفاعية التي تُعد بمنزلة مؤشر يمكن االعتماد عميو في أغمب عمميات
التدريب بغية تطوير رياضة المبارزة .
أما مشكمة البحث من خالل خبرة الباحثان وعمميم في مجال التدريب في رياضة المبارزة

واالطالع عمى بعض البحوث والدراسات السابقة التي تخص رياضة المبارزة واأللعاب األخرى

فضالً عن دخول ِيم بعض الدورات التدريبية المحمية والدولية الحظا وجود فروق في مستوى
العبي أندية بغداد وديالى مما حذا الباحثان لمولوج لمدراسات التشخيصية الوصفية التي تصف

الظاىرة آنياً.

أما أىداف البحث ىي تحديد أىم الميارات اليجومية والدفاعية لالعبي سيف المبارزة

والسيف العربي ألندية ديالى والتعرف عمى العالقات االرتباطية البينية بين أىم الميارات
اليجومية والدفاعية المستخمصة لالعبي سيف المبارزة والسيف العربي ألندية ديالى والتعرف

عمى الفروق ألىم الميارات اليجومية والدفاعية بين العبي سيف المبارزة والسيف العربي ديالى .

أما مجاالت البحث فيي المجال البشري تمثل بالعبي أندية ديالى بسالحي سيف المبارزة

والسيف العربي المتقدمين لمموسم  5102والمجال الزمن ـ ــي كان لممدة من 5102 / 5 / 6
ولغاية  5103 / 3 / 03والمجال المكانـ ــي كان في قاعة المبارزة في كمية التربية البدنية وعموم

الرياضة – جامعة ديالى.

 – 2منيجية البحث واجراءاتو الميدانية:
 1 – 2منيج البحث:

استخدم الباحثان المنيج الوصفي باألسموب المسحي والعالقات االرتباطية لمالئمتو طبيعة

أىداف البحث.

 2 – 2مجتمع البحث وعينتو:
إن المجتمع يعني " جميع األفراد المشاركون في التجربة والتي تتشابو بيم المتغيرات المطموبة

لمدراسة ومن الطبيعي إن إجراء البحث وأسموبو إذا طبق عمى المجتمع ىذا يعني الحصول عمى
المعمومات أكثر دقة "( .جواد وآخرون ،)44 :5102 :ومجتمع البحث فتمثل بالعبي ديالى

بسالحي سيف المبارزة والسيف العربي المتقدمين لمموسم  ،5102إذ تمثمت أندية ديالى بـ (نادي
الوجييية و نادي جديدة الشط و نادي قزانية و نادي الشييد أركان ونادي المقدادية ونادي

زىيرات) ،إذ تم استبعاد نادي المقدادية من أندية ديالى لعدم حضور العبيو لالختبارات ونادي

زىي ارت لغرض إجراء التجربة االستطالعية.

والعينة تعني " أي مجموعة يتم جمع المعمومات منيا ،بينما المجموعة األكبر والتي يأمل

الباحث أن يعمم نتائج الدراسة عمييا تسمى بالمجتمع " ( المنيزل والعتوم . ) 010 : 5101 :

وكذلك ىي " الجزء الذي يمثل مجتمع األصل أو النموذج الذي يجري الباحث مجمل

عممو عميو " (محجوب ،)554 :5115 :و ىي " جزء من مجتمع البحث الذي يتناولو الباحث

بالبحث والتحميل بيدف تعميم النتائج التي يحصل عمييا عمى المجتمع الذي سحب منو العينة"

(السعداوي والجنابي ،)22 :5102 :إذ كان مجموع عينة البحث ( )03العباً من أندية ديالى
وبنسبة ( ،)30,22وتم اختيار العينة بالطريقة العمدية.

 3 – 2وسائل جمع المعمومات واألجيزة واألدوات المستخدمة في البحث:
استعان الباحثان بالوسائل واألجيزة الالزمة لتنفيذ البحث عمى الشكل اآلتي:

 1 – 3 –2وسائل جمع المعمومات وىي :المراجع والمصادر العممية والمقابالت الشخصية
واستمارة استبيان آراء الخبراء والمختصين حول أىم الميارات اليجومية والدفاعية واستمارة

لتسجيل بيانات االختبارات واالختبارات والقياس.

 2 – 3 –2األجيزة واألدوات المستخدمة في البحث وىي :كامي ار تصوير فيديو نوع ()SONY
منشأ ياباني عدد ( )0وكامي ار تصوير فوتوغراف نوع ( )SONYمنشأ ياباني عدد ( )0وأقراص

( )DVDمنشأ صيني عدد ( )5وجياز كومبيوتر نوع ( )SONY – VAIOمنشأ صيني عدد

( )0وحاسبة يدوية منشأ صيني عدد ( )0وسالح سيف المبارزة منشأ صيني عدد ( )5وسالح
السيف العربي منشأ صيني عدد ( )5وماسك (قناع) منشأ صيني عدد (. )5

 4 – 2خطوات إجراء البحث الميدانية:

 1 – 4 – 2تحديد أىم الميارات اليجومية والدفاعية:
من أجل التعرف عمى أىم الميارات اليجومية والدفاعية في ىذه الدراسة ،قام الباحثان بعممية

جمع ومسح العديد من المصادر والمراجع العممية والدراسات السابقة ،لغرض تحديد أىم الميارات
اليجومية والدفاعية ثم طرح استمارة الستبيان رأي الخبراء والمختصين برياضة المبارزة ،وبعد

جمع االستمارات وتفريغيا ُحددت أىم الميارات اليجومية والدفاعية التي يحتاجيا العبو المبارزة
المتقدمين ،وعمى وفق آراء (  ) 03خبي اًر ومختصاً في رياضة المبارزة ،وأخذ الباحثان بنسبة

( ) % 52فأكثر من األىمية النسبية ،وأدناه جدول ( )0يبين األىمية النسبية ألىم الميارات التي
حددىا الخبراء والمختصين .

الجدول ( )1يبين األىمية النسبية ألىم الميارات اليجومية والدفاعية

الميارات

1

اليجومية

2

الميارات الدفاعية

اليجوم المباشر (المستقيم)

% 91,25

يصمح

اليجوم الغير مباشر (تغيير االتجاه)

% 96.62

يصمح

اليجمة القاطعة

% 57.5

ال تصمح

اليجمة العددية

% 61.87

ال تصمح

اليجمة الدائرية

% 43.12

ال تصمح

اليجمة الزمنية

% 37.5

ال تصمح

ىجمة اإليقاف

% 21.25

ال تصمح

اليجوم الكاذب

% 43.75

ال يصمح

الدفاع األفقي

% 93.75

يصمح

الدفاع القطري

% 86.87

يصمح

الدفاع الدائري

% 76

ال يصمح

الدفاع النصف دائري

% 76

ال يصمح

 2 – 4 – 2التجربة االستطالعية:
تعد التجربة االستطالعية " تدريباً عممياً لمباحث لموقوف بنفسو عمى السمبيات واإليجابيات

التي تقابمو أثناء إجراء التجربة لتفادييا مستقبالً "( المندالوي وآخرون  ،) 024: 0656حيث تم

اختيار عينة التجربة االستطالعية بالطريقة العمدية لتطبيق االختبارات عمييم ،إذ قام الباحثان
بإجراء التجربة في يوم األحد المصادف  5103 / 0 / 04في قاعة المبارزة في كمية التربية

البدنية وعموم الرياضة – جامعة ديالى عمى العبي (نادي زىيرات) التابع ألندية ديالى ،والبالغ
عددىم ستة العبين مقسمين إلى أربعة العبين لسالح سيف المبارزة والعبان لسالح السيف

العربي .

 3 – 4 – 2التجربة الرئيسة:
بعد إن أكدت نتائج التجربة االستطالعية صالحية االختبارات وتضمنيا الشروط

والمواصفات العممية ومالءمتيا لعينة البحث ،لذا قام الباحثان بتييئة جميع المستمزمات واألدوات
واألجيزة الخاصة باالختبارات وتبميغ فريق العمل تمييداً إلجراء االختبارات.

إذ تم إجراء االختبارات عمى أندية ديالى في يوم اإلثنين الموافق  5103 / 5 / 5ولغاية يوم

األحد الموافق  5103 / 5 / 50في قاعة المبارزة في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة،

وبعدىا تم تكممة االختبارات في نفس القاعة المذكورة ،والبالغ عددىم ( )03العب موزعين عمى

( )01العبين لسالح سيف المبارزة وستة العبين لسالح السيف العربي .

إذ تم تقييم األداء الفني لمميارات اليجومية والميارات الدفاعية عن طريق الخبراء وتم تقيمو

من قبل إثنين من الخبراء

(**)

الذين يتمتعون بخبرة عالية في رياضة المبارزة عن طريق تصوير

الالعبين وعرضيا عمييم .

 4 – 4 – 2الوسائل اإلحصائية:
استخدم الباحثان الحقيبة اإلحصائية (  ) SPSSفي معالجة البيانات واستخراج النتائج.

- 3عرض وتحميل ومناقشة النتائج:
 1 – 3عرض وتحميل النتائج:

الجدول ( )2يبين مصفوفة االرتباطات البينية بين أىم الميارات اليجومية والدفاعية لالعبي
سيف المبارزة ألندية ديالى

الميارات اليجومية

المتغيرات

المستقيم

تغيير االتجاه

الميارات

المستقيم

اليجومية

تغيير االتجاه

* 1,440

الميارات

األفقي

* 1,462

* 1,413

القطري

* 1,424

* 1,555

الدفاعية

الميارات الدفاعية
األفقي

القطري

* 1,534

 -وجود عالقة ارتباط معنوية دالة باالتجاه الموجب بين متغير (اليجمة المستقيمة) ومتغير

(اليجمة بتغيير االتجاه) حيث بمغت قيمة معامل االرتباط المحسوبة ( )1.440وبين متغير
(اليجمة المستقيمة) ومتغير (الدفاع األفقي) حيث بمغت قيمة معامل االرتباط المحسوبة

( )1.462وبين متغير (اليجمة المستقيمة) ومتغير (الدفاع القطري) حيث بمغت قيمة معامل
االرتباط المحسوبة ( )1.424وبين متغير (اليجمة بتغيير االتجاه) ومتغير (الدفاع األفقي) حيث
** أسواء السادة الخبزاء الذين قاهوا بتقيين األداء  -1أ.م.د فزاس طالب حوادي ،تذريب  -هبارسة ( كليت التزبيت
البذنيت وعلوم الزياضت – جاهعت ديالى )  -2أ.م.د ظافز ناهوس خلف ،طزائق تذريس – هبارسة ( الوذيزيت العاهت
لتزبيت ديالى ) .

بمغت قيمة معامل االرتباط المحسوبة ( )1.413وبين متغير (اليجمة بتغيير االتجاه) ومتغير

(الدفاع القطري) حيث بمغت قيمة معامل االرتباط المحسوبة ( )1.555وبين متغير (الدفاع

األفقي) ومتغير (الدفاع القطري) حيث بمغت قيمة معامل االرتباط المحسوبة ( )1.534وىي

أكبر من قيمة معامل االرتباط الجدولية والبالغة ( )1.32عند درجة حرية ( )5وتحت مستوى
داللة (.)1.12

الجدول ( )3يبين مصفوفة االرتباطات البينية بين أىم الميارات اليجومية والدفاعية لالعبي
السيف العربي ألندية ديالى

الميارات اليجومية

المتغيرات
الميارات

المستقيم

تغيير االتجاه

األفقي

القطري

المستقيم

اليجومية

تغيير االتجاه

* 1,522

الميارات

األفقي

* 1,555

1,454

القطري

1,350

1,201

الدفاعية

الميارات الدفاعية

1,513

 -وجود عالقة ارتباط معنوية دالة باالتجاه الموجب بين متغير (اليجمة المستقيمة) ومتغير

(اليجمة بتغيير االتجاه) حيث بمغت قيمة معامل االرتباط المحسوبة ( .)1.522وبين متغير
(اليجمة المستقيمة) ومتغير (الدفاع األفقي) حيث بمغت قيمة معامل االرتباط المحسوبة

( )1.555وىي أكبر من قيمة معامل االرتباط الجدولية والبالغة ( )1.50عند درجة حرية ()1
وتحت مستوى داللة (.)1.12

 -ال توجد عالقة ارتباط بين متغير (اليجمة المستقيمة) ومتغير (الدفاع القطري) حيث بمغت

قيمة معامل االرتباط المحسوبة ( .)1.350وبين متغير (اليجمة بتغيير االتجاه) ومتغير (الدفاع
األفقي) حيث بمغت قيمة معامل االرتباط المحسوبة ( .)1.454وبين متغير (اليجمة بتغيير

االتجاه) ومتغير (الدفاع القطري) حيث بمغت قيمة معامل االرتباط المحسوبة ( .)1.201وبين
متغير (الدفاع األفقي) ومتغير (الدفاع القطري) حيث بمغت قيمة معامل االرتباط المحسوبة

(.)1.513

 2 – 3مناقشة النتائج:
أظيرت النتائج من الجداول ( )5و ( )2وجود عالقات ارتباطية معنوية بين أغمب الميارات

اليجومية والدفاعية لعينة البحث ويعزو الباحثان وجود العالقات االرتباطية المعنوية بين
الميارات اليجومية والدفاعية إلى اىتمام المدربين والتركيز عمى تطويرىا خالل الوحدات التدريبية
من أجل إتقانيا من قبل العب المبارزة ،إذ أن الترابط بين الميارات اليجومية والدفاعية ىو

ارتباط منطقي لما تحتاجو المبارزة والعبييا من اىتمام في الجانب المياري ،باإلضافة إلى ذلك

تعد من الميارات األساسية التي يجب عمى المبارز أتفانيا خالل التدريب ،فالميا ارت اليجومية
والدفاعية بالمبارزة تكمل بعضيا البعض ،ويشير (عباس الرممي )0662 ،إلى أن " المبارزة

تتسم بتنوع حركاتيا اليجومية والدفاعية وليذا يستحسن عند التدريب والتعميم أن يدمج بينيما وأال

يفصال عن بعضيما ،فالمبارزة ليست ىجوماً فقط كما ال تقتصر عمى الدفاع وحده ،فمن النادر
أن نفصل أحدىما عن اآلخر فالمياجم يجب أن يعود بعد ىجومو الفاشل ليدافع ،ولذلك عمى

المدافع أن يحاول اكتساب حق اليجوم بعد قيامو بالمناورة الدفاعية الناجحة " ( الرممي 0662 :

) 516 :

 3 – 3عرض نتائج داللة الفروق بين سالحي سيف المبارزة والسيف العربي ألندية ديالى
وتحميميا:

جدول ( )4يبين داللة الفروق لموسط الحسابي واإنحراف المعياري ودرجة الحرية وقيمة (ت)
المحسوبة والجدولية ونوع الداللة بين سالحي سيف المبارزة والسيف العربي

المتغيرات
اليجوم

الميارات
اليجومية

المستقيم
بتغيير
الدفاع

الدفاعية

س

ع

س

ع

المحسوبة

6.61

6.87

6.83

6.93

6.48

الجدولية

عند مستوى
()6,65

غير معنوي

اليجوم
االتجاه

الميارات

سيف المبارزة

السيف العربي

قيمة ت

نوع الداللة

األفقي
الدفاع

القطري

غير معنوي

5.85

6.82

6.68

6.66

6.59

5.55

6.83

5.83

6.61

6.72

غير معنوي

5.15

1.63

5.17

6.68

6.64

غير معنوي

1,14

* قيمة (ت) الجدولية بمغت ( )1.14عند درجة حرية ( )14وتحت مستوى داللة (. )6.65

أوالً :الميارات اليجومية  :ال يوجد فرق معنوي إذ بمغت قيمة (ت) المحسوبة في متغير (اليجمة

المستقيمة) ( .)1.15أما في متغير (اليجمة بتغيير االتجاه) إذ بمغت قيمة (ت) المحسوبة

( )1.26وىي أصغر من قيمة (ت) الجدولية والبالغة ( )0.01عند درجة حرية ( )01وتحت
مستوى داللة ( )1.12وىي غير دالة معنوياً.

ثانياً :الميارات الدفاعية :ال يوجد فرق معنوي في متغير (الدفاع األفقي) بمغت قيمة (ت)

المحسوبة ( .)1.45في متغير (الدفاع القطري) بمغت قيمة (ت) المحسوبة ( )1.11وىي أصغر

من قيمة (ت) الجدولية والبالغة ( )0.01عند درجة حرية ( )01وتحت مستوى داللة ()1.12

وىي غير دالة معنوياً.

 5 – 3مناقشة النتائج:
من خالل الجدول ( )1أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة معنوية بين متغيرات

البحث فيعزو الباحثان سبب ذلك عدم إتقان الميارات اليجومية والدفاعية نتيجة قمة لمتمرين
المستمر وكذلك عدم االحتكاك الكثير في المنافسات الداخمية والخارجية ،باإلضافة إلى إن

مدربي ديالى يدربون أكثر من سالح في الوقت نفسو.

ويتفق الباحثان مع (جييان محمد كمال )0663 ،إلى إن" الميارات األساسية لرياضة

المبارزة ىي العمود الفقري بالنسبة لمعممية التدريبية خاصة بالنسبة لمراحل اإلعداد لممبارزين،

حيث إن المبارز غير المعد ميارياً بشكل جيد ال يستطيع السيطرة عمى األداء المياري بالشكل
المطموب ،بينما إتقان المبارز لمميارات األساسية يؤدي إلى ارتقاء المستوى الفني والجمالي

لألداء "( .كمال )4 :0663
 – 4الخاتمة:

من خالل النتائج التي حصل عمييا الباحثان خرجا باالستنتاجات إن لمقدرات العقمية
والحركية والميارية ارتباطاً وثيقاً بأداء العبي سالح سيف المبارزة والسيف العربي في أندية بغداد

وديالى وىناك تباين في اختبار بعض القدرات العقمية والحركية والميارية بين العبي سالح سيف
المبارزة والسيف العربي بين أندية بغداد وديالى ووجود أفضمية في اختبار التوافق لدى العبي
سالح سيف المبارزة عمى العبي السيف العربي في أندية بغداد ووجود أفضمية في نتائج تقويم
ميارتي الدفاع األفقي والدفاع القطري لدى العبي سالح السيف العربي عمى العبي سالح سيف

المبارزة في أندية بغداد ووجود أفضمية في اختبار الذكاء لدى العبي سيف المبارزة والسيف
العربي في ديالى عمى العبي سيف المبارزة في أندية بغداد ووجود أفضمية في نتائج القدرات

سرعة االستجابة – اليمين وسرعة االستجابة – اليسار واليجوم بتغيير االتجاه والدفاع األفقي
والدفاع القطري لالعبي سيف المبارزة في بغداد عمى العبي سيف المبارزة والسيف العربي في

ديالى ،ويوصي الباحثان بالتوصيات اآلتية  :ضرورة التأكيد عمى أىمية القدرات العقمية و
الحركية والميارية لالعبي سيف المبارزة والعبي السيف العربي لما ليا من تأثير إيجابي عمى

أداء الالعبين واعطاء تمارين خاصة تطور القدرات العقمية والحركية والميارية لالعبي سيف
المبارزة والسيف العربي لرفع مستويات الالعبين ألفضل مستوى واجراء دراسات أخرى تدرس
متغيرات أخرى بين العبي األسمحة الثالثة ( سيف المبارزة والسيف العربي والشيش ) وعمى

عينات مختمفة واجراء اختبارات دورية لمقدرات العقمية والحركية والميارية لالعبي األسمحة الثالثة

( سيف المبارزة و السيف العربي والشيش ) .
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