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 ملخص البحث
إن من بداهة األمور أن تعتمد االنجاز في رياضة المبارزة على ما يؤديه المبارزون بمستوياتهم   

في  تعرف أهم الفروقاتوبغية أثناء الهجوم أو الدفاع. المختلفة من مهارات سريعة ودقيقة في 
سرعة األداء المهاري للمبارزين األشبال المشاركين في بطولة العرب الرابعة والمقامة بعمان سنة 

ج المقارن، ن المنهو الباحث م بحسب فرقهم ونوع السالح المستعمل في منافساتها. واستعمل5102
عد ي التقدم والتقهقر لالعبين. وبإعداد اختبارات خاصة باألداء المهاري وسرعته في حالت وفي

تطبيقها على عينة استطالعية أولية للتأكد من صدقها وصالحيتها طبقت على عينة البحث الرئيسة 
( شياًل يمثلون فرق )العراق، والسعودية، واألردن(، ومن نتائجها المستخلصة من 63والمكون من )

 حصائيًا، جاءت نتائج البحث، باآلتي:التطبيق والمعتمدة من البطولة والتي تمت معالجتها إ
 ال فروق معنوية بين ترتيب الفرق المشاركة في البطولة المعنية بالبحث. -0
جاءت نتائج الفروق ما بين الالعبين )األشبال( المشاركين في البطولة باستعمال األسلحة  -5

قهقر( والت الخاصة بالمبارزة بدالة معنوية عند اختبارات سرعة األداء المهاري )بالتقدم،
 ولصالح سالح الشيش.  
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Performance skills and the final ranking of the Cubs some Arab 
championship teams fourth speed fencing depending on the 

participating teams used the weapons 
Prof. D. Mohammed Jasim al-Yasiri/ College of Physical education 

- University of Babylon. 
Asst.Prof. Dr. Sinan Abbas Ali Al- Dulaimi/ College of Physical 

education- Diyala University. 
Asst.Dr. Dhafer Namoos AL-Taie/ Diyala University–Sport 

Education College، Directorate-General for Education Diyala 
Abstract 

   One of the obvious things that rely achievement in the sport of fencing 
on the play fencers different from their previous levels fast and accurate 
skills during the attack or defense. In order to identify the most important 
differences in skill performance speed Mbarzyn Cubs participants in the 
fourth Arab Championships held in Amman in 2015، according to their 
divisions and the type of weapon used in competitors. The researchers 
used a comparative approach، and prepare Vehtm performance skill and 
speed، especially in the cases of progress and regression tests for 
players. nd then applied to the initial exploratory sample to make sure the 
sincerity and validity applied to the sample and the main component of 
the (36) teams representing Sheila (Iraq، Saudi Arabia، and Jordan)، It is 
learned from the results of the application and approved by the tournament 
and processed statistically، came the search results، as follows: 
1. No significant differences between the order of teams participating in 

the championship concerned with research. 
2. The results of the differences between the players (Cubs) participants 

in the tournament using special weapons fencing function spirits when 
skill speed performance tests (progress and retreat) and for the Foil. 
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 المقدمة-1
 التطور من خالل تحليل أداء اتعد رياضة المبارزة من الرياضات الفردية التي تأثرت بهذ     

اليب ذلك على تحسين طرائق وأس انعكسأثناء المنافسات وتحقيق االنجازات العالية مما المبارزين 
األداء المهاري فيها مع التغيير المتصاعد في خطط اللعب عندها، والحق إنه كلما ارتفع األداء 

 املرتبط بعيالفني للمهارات ارتفع المستوى العام لرياضة المبارزة. إذ إن المستوى العام للمبارزة 
يضاف إلى هذا، أن طبيعة األداء في رياضة المبارزة  الجيد. الفني االداء النجاح، الذي أساسه

نى عمليات بمع –اليكون على وتير واحدة، وذلك وفقًا لردود الفعل بين المتبارزين ) إذ هي ترجع 
لكي يتفوق المبارز و  إلى طبيعة سير المباراة ووفقاً لمستوى المتبارزين، -التغيير المختلفة في األداء

حمن: )عبد الر في النزال البد من بذل الجهد طوال المباريات، ويتطلب ذلك للعديد من القدرات".
5112 :84)  
ومن القدرات المطلوبة في رياضة المبارزة، هو االتقان المهاري عند تأدية المهام الدفاعية     

ق لبه األداء الفني الماهر من تفاعل وتنسيوالهجومية طبقًا لظروف المباريات المختلفة، وما يتط
ها والتوقيت الصحيح المناسب ل األداء ودقتهاالحركات التي تشمل عليها المهارة كالسرعة في 

مراعين في ذلك سرعة وتحرك المنافس، وأن يكون هذا األداء تحت أصعب الظروف من حيث 
داء ة في المباراة. " إن معدل سرعة األفي اللحظات الحرجة والحاسم سيماالوالنفسي، التعب البدني 

في رياضة المبارزة تختلف باختالف مواقف اللعب، أن طبيعة األداء تتميز بالسرعة في مواقف 
الهجوم المختلفة وتجددها، ورغم كل هذا قد يقل معدل السرعة في مواقف أخرى كالتحضير للهجوم 

 (51: 5112 ولي:) حجاج والطنبأو التفكير الحذر في بناء خطط اللعب".
اء ن من إيجاد حل لمشكلتهما المعنية بسرعة األدو فًا، اليغطي ما يسعى إليه الباحثإن ما ذكرناه آن  

المهاري مالم يتوضح لهما دورها في االنجاز، إذ إن االنجاز في المبارزة هو "مجموع التقاط 
صالح )باريات الملعوبه."الحاصل عليها الالعب من خالل قسمة عدد مباريات الفوز على عدد الم

 (3: 5111الدين: 
بلة ما هو إال درجة الالعب المقا فاإلنجازترتبيه في نتائج البطولة،  يحدد-العب أي-بهذاوهو   

لترتيبه وفقًا لنتائجه في المباريات التي يخوضها في البطولة طبقًا لجدول احتساب النقاط لالعبين 
 للمبارزة الرسمية. المعمول به في بطوالت االتحاد الدولي 

حيثما يكون ترتيب الالعب متقدمًا، معناه أنه حصل على نتائج أفضل من منافسيه في و    
المباريات التي يخوضونها. والمبدأ هذا ينطبق على المبارزين المشاركين في البطوالت الرسمية 

اري السريع ائه المهوأد لحتمية بين نتائج وترتيب الالعبوعلى مختلف األصعدة. ولوجود العالقة ا
والدقيق. أصبح من المهم إجراء عملية تشخيص ومسح لما عليه هذا الالعب من قدرات مهارية 
مكانيات فنية يحقق من خاللها الفوز في أثناء مشاركته بالمنافسات في رياضة المبارزة. وهذاـ  وا 
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بط األداء ، سيما عندما يرتأمر يتجاوز فيه الباحثون مشكلة قائمة تعاني منها غالبية فرق المبارزة
المهاري وسرعته بأسلحة مختلفة ومتباينة في الشكل والمظهر والوزن والجوهر من حيث أداء 
الحركات وفنونها. وأمر مثل هذا يعني فيما يعنيه، أنه عندما يتفوق العب أو فريق في أداء مهارة 

 وع آخر. عند استعماله سالح من ن معينة بسالح مبارزة معين، ليس بالضرورة أن يكون متفوقًا فيها
التقديرات اإلحصائية المتحققة للفرق المشاركة في البطولة العربية الرابعة والمقامة في ان     

( )ترتيب نتائج الفرق، وسرعة األداء المهاري بالتقدم، وسرعة األداء المهاري 5102)عمان 
( األشبال )العراق، السعودية، األردن الفروق ما بين نتائج فرق، و بالتقهقر( في جميع األسلحة

( )ترتيب نتائج الفرق، وسرعة 5102المشاركة في البطولة العربية الرابعة والمقامة في )عمان 
بل ق ما بين نتائج األسلحة  من قالفرو ، و األداء المهاري بالتقدم، وسرعة األداء المهاري بالتقهقر(

يب )الشيش، سيف المبارزة، السيف العربي( عند الترتفرق المشاركة في منافسات بطولة المبارزة ال
 النهائي. وسرعة األداء المهراي بالتقدم والتقهقر.

جراءاته الميدانية: منهجية-2  البحث وا 
 منهج البحث: 2-1

 لتشابهان المنهج الوصفي بأسلوب الدراسات المقارنة، والتي تهتم بمقارنة و استخدم الباحث    
ت، إذ هي تحاول الكشف عن ماهية الظاهرة ولماذا وكيف تحدث هذه واالختالف بين الظاهرا

 . ويعد هذا األسلوب مناسباً لحل مشكلة البحث وتحقيق أهدافه.(667: 0711دالين:  )فانالظاهرة 
 مجتمع البحث: 2-2
تحدد مجتمع البحث بالالعبين األشبال المعنيين بفرق )العراق، السعودية، األردن( المشاركين في  
بطولة العربية الرابعة للمبارزة باألسلحة الثالثة )الشيش، سيف المبارزة، السيف العربي( وبواقع ال
( 04(. يضاف لهم )01/4/5102-06( العبًا، والتي أقيمت في عمان )األردن( للفترة من )63)

 حسب نوعبعينات طبقية  على( شباًل، قسموا 28العبًا من أشبال أندية ديالى فأصبح مجموعه )
( شباًل عراقيًا، والتجربة الرئيسة 04السالح وحاجة التجربة. فعند التجربة االستطالعية، استعمل )

( شباًل من جميع الفرق 05)الشيش، و( شباًل من جميع الفرق المشاركة في سالح 05تضمنت )
ع ( شياًل لسالح السيف العربي وبواق05المشاركة في سالح سيف المبارزة، وكذلك نفس العدد )

( يبين هذه 0( شباًل مبارزًا. والجدول )63( العبين من كل فريق، فأصبح عدد المشاركين بها )8)
 األعداد.
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( يبين مفردات المجتمع البحثي وعيناته بحسب التجارب والفرق المتبارية ونوع 1الجدول )
 أسلحة المبارزة

 حسب األسلحةبالعينة  العدد عينة التجربة
سيف  يشالش الفرق المتبارية

 المبارزة
السيف 
 العربي

المجموع 
 الكلي

 11 6 6 6 العراق/ أندية ديالى 11 االستطالعية

 
 الرئيسة

 4 4 4 العراق 12
 
 4 4 4 السعودية 12 66

 4 4 4 األردن 12
 44 11 11 11 المجموع 44 المجموع

 
 أدوات البحث 2-6
ألداء المهاري للمبارزين في أسلحة لغرض الحصول على نتائج موثوقة في قياس سرعة ا     

المبارزة الثالثة )الشيش، سيف المبارزة، السيف العربي(، البد من تهيأة أداة قياسية تعنى باختبار 
مفردات مجتمع البحث وعينات البحث وبناًءا عليه قام الباحثين بإعداد اختباري سرعة األداء 

من الخبراء والمتخصصين في التدريب المهاري )بالتقدم، والتقهقر( وعرضه على مجموعة 
هم متفقة على صدقها وصالحيتها ابعد إجراء بعض التعديالت ؤ وجاءت آرا والمبارزة،واالختبارات 

 عليها لتكون بصيغتها النهائية وجاهزة للتطبيق. 
 إجراءات البحث 2-4

على  بتهاتجر من البد بارين الموضوعين من قبلهما، كان ن صدق االختيللباحث أكدتبعد أن       
                             المدةعينة تمثل أشبال المبارزة. وفعاًل جاءت التجربة االستطالعية خالل 

إذ تم فيها تطبيق االختبارين على مجموعة من أشبال أندية ديالى البالغ  ،57/1/5102-58من
وبات الصع ىالبحث وماه مدى مالءمتهما لعينة ( شباًل، وعلى مرحلتين بغية معرفة04عددهم )

     والمشكالت التي تعتري تطبيقها لتفاديها في التجربة الرئيسة، فضاًل عن إيجاد األسس العلمية لها. 
إذ حقق اختبار سرعة األداء المهاري بالتقدم معاملي ثبات وموضوعية مقدارهما على التوالي     
ي بالتقهقر معاملي ثبات وموضوعية (، وكذلك حقق اختبار سرعة األداء المهار 1،14، 1.42)

ن. وقد تم إجراء التجربة االستطالعية على ان عاليال( وهما معام1.41، 1.45متتالي ) بمقدار
 ملعب نادي ديالى الرياضي.  

 فرداتموحتى يستكمل الباحثين تجربتهما الرئيسة، قام أحد الباحثين بإجراء االختبارات على       
ألردن( وعلى مالعب قاعة المبارزة التابعة لالتحاد األردني للمبارزة في عينة البحث في عمان )ا

مدينة الحسين الرياضية ضمن فعاليات البطولة العربية الرابعة لألشبال خالل الفترة من 
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وبعد جمع بيانات  )*(وتم له ذلك بمساعدة فريق العمل. 01/4/5102ولغاية  06/4/5102
 يهم النهائي بكل سالح من أسلحة المبارزة، ثم تم تحليلها وحسابالالعبين واعتماد نتائجهم وترتب

 نتائجها النهائية. بغية تحليلها ومناقشتها لتحقيق أهداف البحث.
 المستعملة: واألساليب اإلحصائيةالوسائل  2-4

ستعمل ألساسية )الرئيسة( الغرض تحليل البيانات والنتائج المستحصل عليها من التجربة ا    
 –ن المجموعة من األساليب اإلحصائية، منها: )الوسيط، االنحراف الربيعي، اختبار مان و الباحث

  (022 – 006: 5100) الياسري: وتني، اختبار كروسكال واليز(
 النتائج وتحليلها ومناقشتها عرض-6
 حسب الفرق المشاركةبفروق متغيرات البحث بجميع األسلحة  6-1

ئية )الوسيط، االنحراف الربيعي(، وقيم )كروسكال واليز( ( يبين التقديرات اإلحصا2جدول )
 المتحققة عند المتغيرات المبحوثة باختالف الفرق

 4.55 =( 2( ودرجة حرية )4...عند مستوى داللة ) ²قيمة كا
( هو حالة االختالف والتباين في قيم التقديرات اإلحصائية لمتغيرات 5إن ما يبينه الجدول )    

سرعة األداء بالتقدم، سرعة األداء بالتقهقر(، ونعني بها قيم الوسيط واالنحراف  )الترتيب،البحث 
لترتيب جميع األسلحة. فعلى صعيد ا لفرق أشبال )العراق، السعودية، األردن( عندالربيعي المتحقق 

( على التوال، في حين جاءت تقديرات الوسيط 6، 4جاءت التقديرات اإلحصائية لفريق العراق )
ن تقارب قيم 2، 4(، )6، 4واالنحراف الربيعي لفريقي السعودية واألردن وعلى التوالي ) (. وهن وا 

                                                           
 تكون فريق العمل من السادة: )*(

 رعد الشيخلي رئيس الوفد العراقي للبطولة -1

 ة أبو زمع مدرب المنتخب األردني للمبارزة.أ.د. علي شحاذ -2

 السيد ماجد المطيري مدرب المنتخب السعودي بالمبارزة. -3

المتغيرات 
 المبحوثة

وحدة 
 القياس

 األردن السعودية العراق
 ²قيمة كا
 المحسوبة

نسبة 
 الخطأ

الداللة 
االنحراف  الوسيط اإلحصائية

 الربيعي
االنحراف  الوسيط

 الربيعي
االنحراف  طالوسي

 الربيعي

غير  4... 4.5.. 4 1 6 1 6 1 النقاط الترتيب
 معنوي

سرعة 
األداء 
 بالتقدم

الثانية 
غير  211.. 6.116 114.. .5.4 1.64 1.26 524.. .5.62 وأجزاءها

 معنوي

سرعة 
األداء 
 بالتقهقر

الثانية 
غير  6.1.. 11..1 ..6.. 11.16 464.. 61..1 ..... 2...1 وأجزاءها

 عنويم
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د جميع الفرق إال إنها اختلفت في قيم االنحراف الربيعي. وحال هذه االختالفات في الوسيط عن
 القيم المتحققة عند متغيري )سرعة األداء بالتقدم، وسرعة األداء بالتقهقر(، هو نفسه عند الترتيب.

اء دن من معرفة حقيقة هذه الفروق في متغيرات )الترتيب الفرقي، سرعة األو وحتى يتمكن الباحث    
بالتقدم، سرعة األداء بالتقهقر( ما بين الفرق الثالثة المشاركة في البطولة استعمال اختبار 

واليز( الالمعملي، وبإجرائه، جاءت النتائج تشير إلى ال وجود للفروق المعنوية ما بين  -)كروسكال
( المحسوبة ²كا))ترتيب الفريق( المتحقق في البطولة، وذلك ألن قيمة  متغيرالفرق المبحوثة عند 

( عند درجة حرية 2.77( هي أقل من القيمة الجدولية المقابلة لها والبالغة )1.217عنده والبالغة )
(، أو كما يبينها الجدول بأن نسبة الخطأ عند تحليل هذا المتغير 1.12( ومستوى داللة )5)

لتقدم، سرعة األداء )سرعة األداء با (. أما متغير1.12( وهي أكبر من )1.12)الترتيب( تبلغ )
 -كالال معنوية، وال دالة إحصائية فيها، إذ بلغة قيمة )كروس قر( فقد تحقق عندهما أيضاً فروقبالتقه

(، وعند )سرعة األداء بالتقهقر( قيمة 6.006واليز( عند )سرعة األداء بالتقدم( مقدارًا محسوبًا )
لهما، إذ جاءت نسبة الخطأ في نتائجهما  ( وهما أقل من القيمة الجدولية المقابلة0.104مقدارها )
رق الف ما بين( على التوالي مما يؤكد عشوائية الفروق. أي الفروق 1.310(، )1.500بمقدار )

 المشاركة في جميع األسلحة الخاصة بالمبارزة عند هذين المتغيرين.
ن فرق لكل م ما بين الفرق المبحوثة عند الترتيب النهائي ال فروقنلخص من كل هذا، أنه    

)العراق، السعودية، األردن(، وكذلك عند متغيري )سرعة األداء لالعبين بالتقدم، سرعة األداء 
لالعبين بالتقهقر(، إذ إنجازهم جاءت متوازنًا ومتقاربًا بحساب ما تحقق لكل منهم في جميع 

 األسلحة.   
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 :لسالححسب نوع ابفروق متغيرات البحث للفرق المشاركة  6-2
( يبين التقديرات اإلحصائية )الوسيط، االنحراف الربيعي(، وقيم )كروسكال واليز( 6جدول )

 المتحققة عند المتغيرات المبحوثة باختالف األسلحة

 4.55(= 2( ودرجة حرية )4...عند مستوى داللة ) ²قيمة كا
( من حيث طبيعة االختالف 5( مما جاء به سابقة الجدول)6يختلف ما جاء به الجدول) قد ال   

، سرعة األداء لمهاري بالتقدمجميع المتغيرات المبحوثة )الترتيب، سرعة األداء ا بالقيم المتحققة عند
، والتي هي )سالح الشيش، سالح سيف كافة لالمهاري بالتقهقر( واألسلحة المحددة في البحث

المبارزة، سالح السيف العربي(. فعند متغير الترتيب نالحظ أفضل ما تحقق من القيم عند سالح 
مما عليه عند سالحي ( وهو أكبر 08ن على وسيط مقداره )و ربي، إذ حصل الالعبالسيف الع

( لكل منهما. ولكن بمقارنة قيم 4الشيش وسيف المبارزة والذي يقدر عندهما وعلى التوالي )
( 3إذ تحقق عند السيف العربي بمقدار ) حاصل،االنحراف الربيعي عنهم نجد أن االختالف أيضًا 

ما وجدناه متحققًا عند (. والفرق هنا كبير ل5، 6وعند سالحي الشيش وسيف المبارزة على التوالي )
جعل الفروقات ما بين نتائج الالعبين عند جميع األسلحة المستعملة غير  السيف العربي. وهذا ما

بينهما جاءت بمقدار  ( في نتائجه عن قياس واختبار الفروقات ما²دالة معنويًا. وذلك ألن قيم )كا
 (.1.12مقبولة )وهي أكبر من نسبة الخطأ ال(  1.0117سبة خطأ )ن( عند 8.273)
 تائجهمان أما ما يتعلق بالمتغيرين اآلخرين والمعنيين باألداء المهري وسرعته، فال يختلفان بين  

د واالنحراف الربيعي عند كل منهما، فعن للوسيطمما موجود من اختالف وتباين بالقيم المتحققة 
لمبارزة قة بسالحي سيف اسالح الشيش مثاًل جاءت قيم الوسيط مختلفة عما هي عليه عند المتحق

(، 7.232، 7.462، 4.041والسيف العربي، فقد جاءت قيمهم بالتقديرات اآلتية وعلى التوالي )
هذا  لى(. وع1.321، 1.222، 0.17ديرات )وكذلك قيم االنحراف الربيعي عند كل منهم بالتق

المتغيرات 
 المبحوثة

وحدة 
 القياس

 السيف العربي سيف المبارزة الشيش
 ²قيمة كا
 المحسوبة

نسبة 
 الخطأ

الداللة 
االنحراف  طالوسي اإلحصائية

االنحراف  الوسيط الربيعي
االنحراف  الوسيط الربيعي

 الربيعي

غير  ..1.. 4.596 6 14 2 1 6 1 النقاط الترتيب
 معنوي

سرعة 
األداء 
 بالتقدم

الثانية 
 معنوي 41... 5.953 .64.. 5.464 444.. 5.164 5..1 .1.11 وأجزاءها

سرعة 
األداء 
 بالتقهقر

الثانية 
 وأجزاءها

 معنوي 26... 7.292 6.4.. .1..11 64... .41..1 54.. 164..1
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 -كالالالمعلمي )كروسجاءت الفروقات عنهم معنوية وذات داللة إحصائية عند اختبارها باالختبار 
( عند درجة 2.77( المحسوبة مساوية لجدوليتها المقابلة لها والبالغة )²واليز(، وذلك ألن قيمة )كا

( عند نسب 2.776( إن القيمة المتحققة )6(. إذ يبين الجدول )1.12( ومستوى داللة )5حرية )
عبين ابين النتائج المتحققة لالالداللة المعنوية للفروقات م نفسه في(. وهكذا الحال 1.120خطأ )

باستعمال األسلحة )الشيش، سيف المبارزة، السيف العربي( عند متغير سرعة األداء المهاري 
بالتقهقر( إذ االختالف بقيم كل من الوسيط واالنحراف الربيعي عندهم بائن وعلى التوالي. بالنسبة 

(، والسيف 1.162، 01.241)( وسيف المبارزة تحقق 1.721، 01.032لسالح الشيش تحقق )
( المحسوبة ²(. وبالمقارنة الفرق واضح وجلي مما جعل قيمة )كا1.312، 00.141العربي تحقق )

( دالة إحصائيًا مما جعل الفروق 1.153( عند نسبة خطأ )1.575الختبار الفرق بينهم والبالغة )
بر العامل األول من العوامل "أن سرعة األداء تعت (0774)سامح سعد بهنسي،ويؤكد  بينهم حقيقية.

البدنية التي يجب أن يتميز بها العب المبارزة ذلك أنه كلما كان الالعب لديه سرعة أداء حركي 
للمهارات المستخدمة كلما كانت الفرصة سانحة لتسجيل اللمسة، وكلما كان بطيئا من حيث األداء 

أن القانون  على فضالً لمسة وذلك كلما أعطى الفرصة للخصم الدفاع بسهولة وتجنب اإلصابة بال
           الخاص بالمبارزة يقف دائما مع الالعب األسرع واألسبق في تسجيل اللمسة بصفة أساسية." 

 (01: 0774) بهنسي: 
ولغرض معرفة حقيقة هذه الفروق الحاصلة عند متغيري )سرعة األداء المهاري بالتقدم، سرعة    

الح أي من األسلحة المستعملة في المباريات من قبل الالعبين األداء المهاري بالتقهقر( ولص
المعنيين بالفرق المشاركة والمبحوثة في هذا العمل، البد من استعمال وسيلة إحصائية موثوقة، إال 

 (.8كما يبينها الجدول ) النتائجوتيني(. ومنه جاءت -وهي اختبار )مان
وتيني( ما بين نتائج الالعبين باستعمال  -( يبين داللة الفروق باستعمال )مان4الجدول )

 أسلحة المبارزة

فروق  األسلحة المستعملة المتغيرات
 الوسيطين

 قيمة 
 الداللة وتيني( -)مان

 
 سرعة األداء بالتقدم

لصالح  معنوي 66 1.644 المبارزة سيف-الشيش
 الشيش

 غير معنوي 46 ..2.. العربي السيف-المبارزةسيف 
 غير معنوي 61 1،614 بيالعر  السيف-الشيش

 
 سرعة األداء بالتقهقر

 غير معنوي 41.4 414.. المبارزة سيف-الشيش
 غير معنوي 42.4 ..4.. العربي السيف-المبارزةسيف 

معنوي لصالح  21 514.. العربي السيف-الشيش
 الشيش
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بين ج المتحققة لالعبين النتائ ( يتبين لنا أن الفروقات ما8بنظرة متفحصة لما جاء به الجدول )   
باستعمال األسلحة المختلفة لرياضة المبارزة وعند متغير )سرعة األداء المهاري بالتقدم( كانت 

يف المبارزة( س -بين وسيطي )الشيش سيما عند المقارنة ماواللصالح نتائج استعمال سالح الشيش، 
من قيمته الجدولية  ( وهي أقل63وتيني قيمة محسوبة )ي( مقدارها ) -إذ حقق اختبار مان

ذ أن قيمة وسيط سالح الشيش 61( والبالغة )1.12( ومستوى داللة )05=5، ن05=0عند)ن (، وا 
( ثانية. عليه 7.462(ثانية، أقل من قيمته عند سالح سيف المبارزة البالغة )4.041البالغة )

فوق العبي تن سبب و ويعزو الباحثنتائج الالعبين في سالح الشيش. سيكون الفرق هنا لصالح 
سالح الشيش على العبي سالح سيف المبارزة هو وجود أسبقية للهجوم الالعب الذي يكون أسرع 
أواًل في هجومه وخاصة عند مد ذراعه المسلحة قبل بدء حركاته الهجومية. وهذا يتفق مع جاء به 

(Fredrec Semoi، 1996) ي ح"إن سالح سيف المبارزة يتميز بقواعد تحكيم بسيطة عن سال
الشيش والسيف العربي، واالختالف الجوهري هو عدم وجود أسبقية الهجوم وهي من أصعب قواعد 
التحكيم التي تستخدم للفصل في الهجمات المتزامنة لكال المتبارزين، إذ يفصل بين الالعبين وتحدد 

لمسة لمن هو المدافع ومن المهاجم. وهذه القعدة غير موجودة بسالح سيف المبارزة إذ تحتسب ا
أما نتائج الفروق باستعمال  (Fredrec  1996 :37 )". المتزامنة أو المزدوجة لكال الالعبين

األداء المهاري بالتقدم( فقد جاءت بداللة غير  ةعوتيني( مابين بقية األسلحة عند )سر  -)مان
 ر آنفًا.( كما ذك61معنوية لكبر قيمها المحسوبة على القيمة المقابلة لها جدوليًا والبالغة )

أما فيما يخص المتغير )سرعة األداء المهاري بالتقهقر( فلم تظهر الفروقات بداللة إحصائية     
عبين في بين نتائج الال ( إال عند المقارنة ماوتيني-مانمعنوية عند اختبارها باالختبار الالمعلمي )

عندهما أقل من  ( المحسوبةوتيني-مانسالح الشيش وسالح السيف العربي. إذ جاءت قيمة )
( عند مستوى 61( في حين الجدولية مقدارها )54الجدولية المقابلة لها محققة قيمة مقدارها )

وبقية المقارنات بالفروق عند األسلحة األخرى كانت غير دالة معنوية. أي بمعنى  (،1.12)
ن أ ضة المبارزةأنه "اتفق العديد من الخبراء في ريا (0773وأشار )نبيل فوزي،  عشوائية الفروق.

طبيعة رياضة المبارزة والتي تتم بين فردين كل منهما في مواجهه اآلخر يتبادالن أداء المهارات 
الهجومية والدفاعية في محاولة ألن يسبق أحدهما اآلخر في لمسة بذبابة سيفه مستخدما إحدى 

ا بذلك فاعية محققالمهارات الهجومية بأداء سريع يتغلب به على سرعة أداء خصمه لمهارته الد
انون أن ق فضاًل عننظرية أن األسرع هو األفضل وهو األسبق في تسجيل اللمسة دائما. هذا 

المبارزة يقف دائما مع الالعب األسرع واألسبق في تسجيل اللمسة كقاعدة أساسية حاسمة من بين 
ن قد تحققا من و ون الباحثوبهذا يك (01 – 03: 0773: )فوزي ".قواعد القانون الدولي للسالح

 ثهما.حأهداف ب
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 الخاتمة:-4
، ثترتيب الفرق المشاركة في البطولة والمعنية بالبح نتت النتائج أنه الفروق معنوية بيأثب    
جاءت نتائج الفروق ما بين الالعبين المشاركين في البطولة باستعمال األسلحة الخاصة بالمبارزة و 

تغيرين المبحوثين )سرعة األداء المهاري بالتقدم، سرعة سيما عند الموالبدالة إحصائية معنوية، 
حصول الالعبين المبارزين على أفضلية النتائج باستعمال سالح الشيش ، و األداء المهاري بالتقهقر(

على حساب استعمالهم ألسلحة )سيف المبارزة، السيف العربي( عند قياس )سرعة األداء المهاري( 
 سواء بالتقدم أو التقهقر. 

لنتائج البطوالت العربية  والتشخيصمن الضرورة بمكان استعمال عمليات التحليل اذن     
اسة من المهم استثمار نتائج هذه الدر ، و سيما عند مشاركة الفرق العراقية بالمبارزةوال، واإلقليمية

أداء ر البد من التركيز على تطوي، و المبحوثة لتغيير حال الفرق العراقية بالمبارزة نحو األحسن
 الالعبين المبارزين عند استعمالهم ألسلحة )سيف المبارزة، السيف العربي(، إذ ضعفهم فيها عربيًا.

 
 والمراجع المصادر

 األسكندرية، دار الطباعة الحرة، 5، طالمبادىء األساسية للمبارزة أسامة؛ ،عبد الرحمن :
5112. 

 كندرية، رجب للطباعة، : االسالشيش بسالح-المبارزةورمزي الطنبولي؛  حسين، حجاج
5112. 

 مناهج البحث في التربية وعلم النفس)ترجمة( محمد نبيل، و)آخرون(؛  ب.،د.  ،فان دالين: 
 .0711القاهرة، مطابع سجل العرب، 

 تأثير تنمية بعض العناصر البدنية الخاصة على دقة الطعن وسرعة " سعد؛سامح  ،بهنسي
ربية الرياضية كلية الت، غير منشورة() ماجستيررسالة  ،"تحركات القدمين للمبتدئين في المبارزة

 .0774ببورسعيد، جامعة قناة السويس، 
 أثر برنامج تدريبى مقترح لبعض العناصر البدنية على المستوى المهارى وبعض  نبيل؛ ،فوزي

لية )غير منشورة(، ك رسالة دكتوراهالقياسات الوظيفية والجسمية لالعبى سالح الشيش" ، 
 .0773للبنين ، جامعة حلوان،  التربية

 رف، : النجف األشاألساليب الالمعلمية في تحليل البيانات اإلحصائية جاسم؛محمد  ،الياسري
 .5100دار الضياء للنشر، 

 Fredrec semoi; fencing the world's oldest modern sport ، the national 
broadcasting company ، Colorado ، U.S.A ، 1996. 
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 ( مواصفات االختبارات2لحق )م
  لألماماالختبار األول: سرعة األداء المهاري بالتقدم 

 الغرض من االختبار: قياس سرعة األداء المهاري للمبارزين باألسلحة الثالثة
 األدوات: ملعب مبارزة، ساعة توقيت، ورقة تسجيل 
شارة البدء اب وعند السماع أحدى نهايتي الملعوصف االختبار: يقف الالعب بوضع االستعداد في 

لتقدم حركة ا بأداء، يقوم بأداء حركة التقدم لألمام مرة واحدة ثم أداء حركة الطعن والعودة ثم يقوم 
مرتين والطعن مرة واحدة، ثم التقدم ثالث مرات والطعن مرة واحدة، ثم التقدم أربع مرات والطعن 

دة، ثم التقدم مرتين والطعن مرة واحدة، ثم التقدم مرة واحدة ، ثم التقدم ثالث مرات والطعن مرة واح
 مرة واحدة والطعن مرة واحدة والعودة لوضع االستعداد.

شارة البدء حتى نهاية آخرة طعنة، ال بتشغيل ساعة التوقيت من إعطاء التسجيل: يقوم المسج
 محاولتين تحتسب األفضل. لالعبثانية. يعطى  1.10ويحسب الزمن إلى 

 اني: سرعة األداء المهاري بالتقهقر للخلفاالختبار الث
 الغرض من االختبار: قياس سرعة األداء المهاري للمبارزين باألسلحة الثالثة

 األدوات: ملعب مبارزة، ساعة توقيت، ورقة تسجيل 
نهايتي الملعب وعند السماع أشارة  إحدىوصف االختبار: يقف الالعب بوضع االستعداد في 

ركة التقهقر للخلف مرة واحدة ثم أداء حركة الطعن والعودة ثم يقوم باداء حركة البدء، يقوم بأداء ح
التقهقر للخلف مرتين والطعن مرة واحدة، ثم بالتقهقر للخلف ثالث مرات والطعن مرة واحدة، ثم 

ثم بالتقهقر للخلف ثالث مرات والطعن مرة واحدة،  واحدة،بالتقهقر للخلف أربع مرات والطعن مرة 
واحدة  ةوالطعن مر تقهقر للخلف مرتين والطعن مرة واحدة، ثم بالتقهقر للخلف مرة واحدة ثم بال

 والعودة لوضع االستعداد.
 البدء حتى نهاية آخرة طعنة، أشارةالتسجيل: يقوم المسجل بتشغيل ساعة التوقيت من إعطاء 

 محاولتين تحتسب األفضل.  لالعبثانية. يعطى  1.10ويحسب الزمن إلى 
 
 
 
 
 
 
 


