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٢٠/٩/٢٠٠٦تاریخ قبول النشر :  ؛  ٢/٧/٢٠٠٦تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
تأثیر ودقة وسرعة الطعن وبعـض القیاسـات الجسـمیة علـى هدف البحث إلى الكشف عن

نتائج المباریات بسالح الشـیش . وشـملت عینـة البحـث  مبـارزي منتخـب محافظـة نینـوى للناشـئین 

والبــالغ عــددهم خمســة مبــارزین. وتــم اســتخدام اختبــارات مقننــة لقیــاس دقــة وســرعة الطعــن كمــا تــم 

وتم الحصول على نتائج المباریات من خالل  ٢٣/٩/٢٠٠٥-٢٢إجراء القیاسات الجسمیة بتاریخ 

ــــة المحافظــــة التــــي أقیمــــت بتــــاریخ  البیانــــات إحصــــائیا  ة. وبعــــدها تــــم معالجــــ٢٥/٩/٢٠٠٥بطول

وتوصل البحث إلى االستنتاجات اآلتیة:باستخدام معامل االرتباط البسیط.

ة عالیة.تزداد فرصة تسجیل اللمسات بشكل اكبر لدى المبارز الذي یمتلك سرعة حركی

 ان انخفــاض الســرعة الحركیــة للمبــارز یعنــي الــبطء فــي الــدفاع وهــذا یعنــي الفشــل فــي محاولــة

صد الهجوم، أي نجاح المنافس في تسجیل اللمسة ضده.

Effects of accuracy and speed of lunge in addition to some
anthropometric measurements on match results in Foil
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Abstract:
The research aimed at being acquainted with the effects of

accuracy and speed of lunge in addition to some anthropometric
measurements on match results in foil. The sample included 5 junior
fencer of Ninava team. In date of 22-23 September 2005, standardized
tests were used to measure accuracy and speed of lunge in addition to
some anthropometric measurements. The results of matches were gained
by the competition of Ninava state dated 25 September 2005. The data
then processed statistically by using coefficient of correlation. The
research concluded the following:
 The probability to score more hits increases with the fencer who has a

high motor speed.
 A decrease in motor speed lead to slow the defense then to failure in

parry the attack that means he is hit by opponent.
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التعریف بالبحث -١
ھمیة البحث أالمقدمة و١-١

لقـــد شـــهدت الســـنوات األخیـــرة تطـــورا ملحوظـــا فـــي مجـــال أداء الفعالیـــات الریاضـــیة بشـــكل 

واسع وذلك بتطویر مفهوم البرامج التدریبیة الخاصة بهذه الفعالیات إذا تضمنت هذه البـرامج علـى 

فعالیــات ریاضــة المبــارزة التــي تتطلــب تطــور العدیــد مــن المحــددات لإلنجــاز الریاضــي ومــن هــذه ال

وان هــذه القــدرات هــي الركــائز التــي یعتمــد عالیــاً حركیــاً مــن ممارســیها قــدرات بدنیــة خاصــة وأداءً 

علیها العبي المبارزة من اجل الوصول إلى النتائج التي خطط لها.

رعة والمبـارزة هـي ریاضـة الهجـوم والـدفاع واألسـبقیة فـي لمـس الخصـم. حیـث إن عامـل السـ

یســاعد المبــارز فــي التحــرك ألداء الحركــات الهجومیــة والدفاعیــة فــي الملعــب وكمــا تعــد عــامال فــي 

ـــى التفكیـــر أو التوقـــع الحركـــي لســـالح الالعـــب المهـــاجم  ـــه غیـــر قـــادر عل ـــاك الخصـــم ممـــا یجعل إرب

)، ومفاجــأة الخصــم بــأداء حركــات ســریعة وتســجیل لمســة علیــة لــذا یعــد عامــل ١٦، ٢٠٠٤(الحســو، 

ة ذو أهمیة كبیرة یجـب إن یمتـاز بهـا المبـارز والمقصـود بهـا سـرعة أداء الحركـة فـي اقـل زمـن السرع

ممكـــن. بحیـــث یتمیـــز علـــى خصـــمه بهـــذه الصـــفة، وكمـــا یجـــب إن تتســـم الحركـــات بالدقـــة والســـرعة 

) كمـا تعـد القیاسـات الجسـمیة ٢٨، ١٩٨٨والتوقیـت الجیـد لكـي یكتـب لهـا النجـاح (نصـیف وآخـران، 

ات الهامة للوصول بالریاضي إلى المسـتوى العـالي مـن األنشـطة الریاضـیة بشـكل عـام المحدد ىحدإ

وفي ریاضة المبـارزة بشـكل خـاص اذ ان لكـل فعالیـة ریاضـیة ممیـزات بدنیـة خاصـة بهـا تمیزهـا عـن 

غیرهـا مــن الفعالیــات الریاضــیة األخــرى وتــنعكس هـذه الممیــزات علــى المواصــفات التــي یجــب توفرهــا 

وان تــوفر هــذه الممیــزات البــد نیــة عنــد الممارســین یعطــي لهــذه الفعالیــات الریاضــیةفــي الممارســین 

فرصة اكبر الستیعاب المهارات وأدائها بشكل صحیح. 

وبناء على ما تقدم تبرز أهمیة البحث في الكشف على تأثیر دقة وسـرعة الطعـن وبعـض 

هم فــي وضــع األســس الهامــة بســالح الشــیش، والتــي تســ*القیاســات الجســمیة علــى نتــائج المباریــات

ار الالعبــین علـــى وفــق مقـــاییس جســمیة مـــن جهــة والتأكیـــد علــى تطـــویر عناصـــر یـــوالعلمیــة الخت

.اللیاقة البدنیة الخاصة بالمبارزة من جهة أخرى

مشكلة البحث٢-١
مـــن خـــالل خبـــرة البـــاحثین كمختصـــین فـــي مجـــال المبـــارزة الحظـــوا بـــان هنـــاك تبـــاین فـــي 

ة نینـوى للناشـئین ممـا دعـى ظـفالعبي منتخب محاعنصر الدقة والسرعة لدى القیاسات الجسمیة و 

ـــى تحقیـــق أفضـــل  ـــات للوصـــول إل ـــى نتـــائج المباری البـــاحثین إلـــى دراســـة تـــأثیر هـــذه المتغیـــرات عل

ها الالعب (المتلقاة).نتائج المباریات: هي عدد اللمسات التي حصل علیها الالعب (المعطاة) وعدد اللمسات التي تلقا*
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بالتســـاؤلاإلنجـــازات الریاضـــیة فـــي البطـــوالت المحلیـــة. وبنـــاء علـــى ذلـــك تحـــددت مشـــكلة البحـــث 

الطعـن وبعـض القیاسـات الجسـمیة علـى نتـائج المباریـات بسـالح هـو تـأثیر دقـة وسـرعة تي: مـااآل

الشیش؟

ھدف البحث٣-١
الكشف عن تأثیر دقة وسرعة الطعن  وبعض القیاسات الجسمیة علـى نتـائج المباریـات بسـالح -

الشیش.

فرض البحث  ٤-١
اریات بسالح دقة وسرعة الطعن  وبعض القیاسات الجسمیة تأثیرا ایجابیا على نتائج المبتوثر-

الشیش.

مجاالت البحث  ٥-١
.ة نینوى للناشئین بالمبارزة بسالح الشیشظالمجال البشري: العبو منتخب محا ف-

   .٢٥/٩/٢٠٠٥ولغایة  ٢٢/٩/٢٠٠٥ة من المجال الزماني: للفتر -

یة المجال المكاني: القاعة الداخلیة التابعة لفرع األلعاب الفردیة في كلیة التربیة الریاض-

بجامعة الموصل.        

الدراسات النظریة والبحوث المشابھة     -٢
الدراسات النظریة ١-٢
ریاضة المبارزة١-١-٢

"هي ریاضة الهجوم والدفاع بین متنافسین یحاول كل منهما أن یسجل لمسـة علـى األخـر 

ل وقت معین (سالح الشیش، سیف المبارزة، سالح السیف) وعلى هدف محدد وخالبسالح معین

ومحــدد، وهــذه الریاضــة بطبیعتهــا تتطلــب حركــات ســریعة، ولغــرض تســجیل لمســة علــى الالعــب 

یجـب أن یتسـم الخصم یتطلب القیـام بـالهجوم أو الـرد علـى الهجـوم الـذي قـام بـه الخصـم وهـذا الـرد 

ریاضـة كمـا أن. )١٩٨٨ ، ٢٨بالدقة والسرعة والتوقیت الجید لكي یكتب له النجاح" (نصیف وآخـران، 

جهدا فردیا ممیزا وبنـاء جسـمیا خاصـا، لمـا تتصـف بـه حركاتهـا الفنیـة والخططیـة المبارزة "تتطلب

  )٤٣، ١٩٨٠ في الدفاع والهجوم من سرعة ودقة في األداء" (صالح الدین،
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دقة الطعن ٢-١-٢
خـر "بأنها مقدرة الفرد في السیطرة على الحركات اإلرادیة لتوجیه شـيء نحـو آتعرف الدقة 

) "كمــا تعبــر عــن قابلیــة الفــرد فــي الســیطرة علــى التوافــق الحركــي المعقــد ١٣٩، ١٩٨٥(حســین، 

وتعنـــي أیضـــًا تقلیـــل االنحرافـــات أو الفـــارق إلـــى أقصـــى مـــا یمكـــن عـــن األداء األمثـــل"  (التكریتـــي 

  )٦٨-٦٧، ١٩٨٦والحجار، 

طریـق أي وهذا یدل على أن الحركـة فـي أثنـاء الهجـوم یجـب أن تـؤدى مـن أقـرب وأقصـر 

ال تتعدى مداها الـذي یلزمهـا وذلـك مـن أجـل الوصـول بذبابـة السـالح إلـى منطقـة الهـدف القـانوني 

بدقة وسرعة. 

"وتتمیز الدقة بالطابع المركب نظرًا الرتباطها الدقیق بكل من الصفات الجسمیة من جهـة 

قــــة ) وكلمـــا ارتفعـــت درجـــة د٢٣١، ١٩٨٠وصـــفات األداء مـــن جهـــة أخـــرى" (حســـین ونصـــیف، 

التصــویب دل ذلــك علــى ارتفــاع مســتوى األداء الحركــي والمهــاري للمبــارز، ومــن هنــا تتبــین أهمیــة 

صفة الدقة في لعبة المبارزة حیـث یتوجـب علـى الالعـب إصـابة الهـدف المحـدد علـى سـطح جسـم 

الخصم بشكل دقیق وفي المنطقة المحددة لكي یتسنى له الفوز في المباراة. 

سرعة الطعن    ٣-١-٢
تعد السرعة إحدى المكونات األساسیة المهمة للیاقة البدنیة الالزمة لمزاولـة مختلـف أنـواع 

النشاطات الحركیة، وهي من القدرات البدنیة الضروریة للكثیر مـن الفعالیـات الریاضـیة، لـذا وجـب 

ین "إن لعنصـر السـرعة أهمیـة كبـرى فـي معظـم ألـوان النشـاط البـدني" (حسـنإیالءها أهمیة كبیرة. 

  ) ٩١، ١٩٩٧وعبدالحمید، 

أما السرعة الخاصة بالمبارزة فهي "المقـدرة علـى األداء بسـرعة كبیـرة لمـا تتطلبـه المنافسـة 

) إن العب المبـارزة یجـب أن ٦٦، ١٩٩٤أو اللقاءات التي یشترك فیها الریاضي" (علي وأخران، 

جراء استخدام السرعة، وهي یكون سریعًا أوًال إذ أن جمیع حركات اللعب من هجوم ودفاع تتم من 

عامل حاسم في أداء حركات الطعن وفي مختلف األوضاع واالتجاهات "وعلیه فإن على المـدرب 

، ٢٠٠٠أن یخلق وضعیة اللعـب فـي التمـرین عـن طریـق تطـویر دقـة اإلنجـاز وكفاءتـه" (المـولى، 

١٦٢(  

علــب ومــن ثــم كمــا یســاعد عنصــر الســرعة العــب المبــارزة فــي التحــرك واالنتقــال داخــل الم

أخــذ المكــان المناســب لتحقیــق اللمســة الناجحــة كمــا أن الســرعة فــي التحــرك علــى المعلــب تســاعده 

وتربك الخصم مما یجعله غیر قادر على التفكیر أو التوقع الحركي لسالح المهاجم.
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القیاسات الجسمیة  ٤-١-٢
فـي مقـاییس الجسـم هي فرع من فروع علم األجناس البشریة (األنثروبومتریة) الذي یبحث

  )٣٦، ١٩٩٦البشري (حسانین، 

والقیاســات الجســمیة هــي دراســة مقــاییس جســم اإلنســان وهنــا یشــمل قیــاس الطــول والــوزن، 

) ویعـود ٢٣٦، ١٩٨١والحجم والمحیط للجسم ككل وألجزاء الجسم المختلفة (الطالب والسـامرائي، 

ت عـــن الجســـم البشـــري ومقارنـــة ) عنـــدما قـــام بجمـــع معلومـــا١٨٦٠الفضـــل األول للعـــالم (كتلـــي، 

أسالیب قیـاس أجـزاء الجسـم فـي منـاطق متفرقـة مـن العـالم وتلـى ذلـك ظهـور علمـاء مثـل سـارجنت 

الذي ربط حجم الجسم وتناسق أجزائه بالقوة التي یتمتع بها الفرد وكذلك بقدرته على بذل المجهود 

  )٥، ١٩٨٧البدني الشاق (خاطر والبیك، 

نظام البطولة ٥-١-٢
نظــام البطولــة فــي فعالیــة المبــارزة یتطلــب مــن الالعــب االســتمرار بالمنافســة لســاعات إن 

طویلة ولیومین متتالین ولكل نوع من أسلحتها الثالثة (شیش، سیف المبارزة، سالح السیف) على 

وفق النظام الدولي الجدید.

لبطــوالت لغیــر ففــي الیــوم األول یــتم تقســیم الالعبــین علــى مجموعــات وهــذا یــتم العمــل بــه فــي ا

المصـــنفین عالمیـــًا، وبعـــد االنتهـــاء مـــن مباریـــات المجموعـــات یـــتم تصـــنیف الالعبـــین حســـب نتـــائجهم 

للمباشــــرة بعـــــد فتـــــرة راحـــــة مناســـــبة فـــــي دور خــــروج المغلـــــوب مباشـــــرة، ویكـــــون اللعـــــب فـــــي تصـــــفیات 

) لمســـة١٥) دقـــائق أمـــا خـــروج المغلـــوب فیكـــون اللعـــب مـــن (٣) لمســـات بـــزمن (٥المجموعـــات مـــن (

) دقـائق تفصـل بینهمـا راحـة لمـدة دقیقـة واحـدة ٣) أشـواط كـل شـوط (٣) دقائق مقسـمة إلـى (٩وبزمن (

  )٣١، ٢٠٠٢على أن یبقى أربعة العبین للمنافسة على المراكز األولى (الصفار، 

إجراءات البحث-٣
منھج البحث ١-٣

تم استخدام المنهج الوصفي لمالءمته وطبیعة البحث. 

بحث مجتمع ال٢-٣
تــم اختیــار مجتمــع البحــث بالطریقــة العمدیــة وشــمل علــى مبــارزي منتخــب محافظــة نینــوى 

) العبین. ٥للناشئین البالغ عددهم (

وسائل جمع البیانات: ٣-٣
تم استخدام القیاسات واالختبارات كوسائل لجمع البیانات وكما یأتي: 
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القیاسات الجسمیة وتضمنت: ١-٣-٣
محیط الساعد-الفخذطول-طول الذراع-

محیط الفخذ-طول الساق-طول العضد-

محیط الساق-محیط الصدر-طول الساعد-

)٧٧، ١٩٨٧(خاطر والبیك، محیط العضد-طول الرجل-

االختبارات ٢-٣-٣
اختبار دقة الطعن  ١-٢-٣-٣

قیاس دقة الطعن.الهدف من االختبار:

األدوات الالزمة: 

) بشـــكل غیـــر ٦ - ١ســـم) مرقمـــة مـــن (٥) دوائـــر بقطـــر (٦ص للمبـــارزة مرســـوم علیـــه (شـــاخ-

منتظم وعلى ارتفاع مناسب لطول الالعب. 

سالح الشیش. -

مواصفات األداء: 

یقف الالعب بوضع االستعداد حامًال السالح وعلى مسافة من الشاخص (مسافة الطعن).-

عنـد سـماع اإلشـارة مــن الحكـم یقـوم الالعـب بــأداء حركـة الطعـن فـي الــدائرة التـي یـذكر الحكــم -

رقمها. 

)١) محاوالت للطعن. وكما موضح في الشكل (١٠یعطي الالعب (-

) یوضح اختبار دقة الطعن١الشكل (

طریقة التسجیل: 

شـر للطعـن التـي قـام یسجل الالعب عدد مرات اإلصابة الدقیقة للهدف من المحـاوالت الع

) وأقــل درجــة هــي ١٠بهــا الالعــب علمــًا بــأن أعلــى درجــة یمكــن للمختبــر أن یحصــل علیهــا هــي (

  ).٤٥، ٢٠٠٢) (الصفار، ١٣٨، ١٩٨٣(صفر) (البیاتي، 
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اختبار سرعة الطعن ٢-٢-٣-٣

قیاس السرعة الحركیة للطعن.هدف االختبار: 

األدوات الالزمة:

سالح الشیش. -

الحائط. شاخص معلق على-

ساعة توقیت إلكترونیة یدویة.-

یقــف الالعــب المختبــر بوضــع االســتعداد وعلــى مســافة مناســبة مــن الشــاخص مواصــفات األداء: 

المعلـــق بحیـــث یكـــون ارتفـــاع الشـــاخص مناســـبًا لطـــول الالعـــب، عنـــد إشـــارة البـــدء یقـــوم الالعـــب 

ســاب الــزمن المســتغرق ) طعنــات مســتمرة علــى الشــاخص ویقــوم المحكــم باحت١٠المختبــر بــأداء (

ألداء الطعنات.

طریقة التسجیل:

) طعنات على الشاخص.١٠یسجل لالعب الوقت المستغرق ألداء (-

) ٢٥٩، ١٩٨٩یعطـــــى لالعـــــب المختبـــــر محـــــاولتین وتســـــجیل المحاولـــــة األفضـــــل. (مجیـــــد، -

)٩٨، ٢٠٠٤(الحسو، 

سیر البحث:  ٤-٣

كمـــا تـــم الحصـــول علـــى نتـــائج   ٢٠٠٥/  ٩/  ٢٣تـــم إجـــراء القیاســـات واالختبـــارات یـــوم 

  .  ٢٠٠٥/  ٩/  ٢٤ المباریات من خالل بطولة المحافظة للناشئین التي أقیمت في محافظة نینوى

الوسائل اإلحصائیة:  ٥-٣

الوسط الحسابي.-

االنحراف المعیاري.-

  )٢٠٩ -١٠١، ١٩٩٦معامل االرتباط البسیط. (التكریتي والعبیدي، -
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عرض النتائج ومناقشتھا -٤
١-٤�ν ѧѧόΑϭ�ϥѧѧόρϟ�Δϋέѧѧγϭ�ΔѧѧϗΩ�ϥϳѧѧΑ�ρΎѧѧΑΗέϻ�ΕϼϣΎѧѧόϣ�ΞΎѧѧΗϧ�ν έѧѧϋ

�Ώѧѧѧϋϼϟ�ΎѧѧѧϬϳϠϋ�ϝѧѧѧλ Σ�ϲѧѧѧΗϟ�ΕΎѧѧѧγϣϠϟ�ΩΩѧѧѧϋ�ϊ ѧѧѧϣ�ΔϳϣѧѧѧγΟϟ�ΕΎѧѧѧγΎϳϘϟ
(المعطاة). 

  ) ١الجدول (

یبین المعالم اإلحصائیة لالرتباط بین دقة وسرعة الطعن وبعض القیاسات الجسمیة مع 

اللمسات التي حصل علیها الالعب (المعطاة)

ت
المعالیم اإلحصائیة

المتغیرات 

**عدد اللمسات التي حصل علیها الالعب

قیمة معامل االرتباطع+َس 

٦١.٤١٠.٤٢دقة الطعن١

*٠.٩٤-١١.٨١٠.٥٦سرعة الطعن٢

١٦٥.٦٤.٦١٠.٢٦الطول الكلي ٣

٥٦.٢١.٣٠٠.٤٦طول الذراع المسلمة٤

٣٠.٦٠.٨٩٠.٦٤طول العضد٥

٢٦.٢١.٠٩٠.٢٣طول الساعد٦

٩٣٤.٦٣٠.٠٣طول الرجل األمامیة٧

٠.١١-٥٠.٢٦.٣٠طول الفخذ٨

٠.٣٦-٤٢.٤٢.٥طول الساق٩

٨٦.٨٨.٠٤٠.٤٨محیط الصدر١٠

٢٥.٥٣.٥٧٠.٥٠محیط العضد١١

٢٣.٨١.٨٢٠.٥٢محیط الساعد١٢

٥٢.٢٥٠٥٨٠.٥٦محیط الفخذ١٣

٣٤.٨٢.٧٧٠.٣٩محیط الساق١٤

  ) ٠.٨١) قیمة (ر) الجدولیة (٤) أمام درجة حریة (٠.٠٥* معنوي عند نسبة خطأ (

  )٣٢٩، ١٩٩٦(التكریتي والعبیدي، 

٢.٧٧ع =   +                 ١٤.٢عدد اللمسات المعطاة َس = **
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٢-٤�ν ѧѧόΑϭ�ϥѧѧόρϟ�Δϋέѧѧγϭ�ΔѧѧϗΩ�ϥϳѧѧΑ�ρΎѧѧΑΗέϻ�ΕϼϣΎѧѧόϣ�ΞΎѧѧΗϧ�ν έѧѧϋ
القیاسات الجسمیة مع عدد اللمسات التي تلقاھا الالعب (المتلقاة). 

  )٢الجدول (

یبین المعالیم اإلحصائیة لالرتباط بین دقة وسرعة الطعن وبعض القیاسات الجسمیة مع عدد 

اللمسات التي تلقاها الالعب (المتلقاة)

ت
المعالیم اإلحصائیة

المتغیرات 

**عدد اللمسات التي تلقاها علیها الالعب

قیمة معامل االرتباطع+َس 

٦١.٤١٠.٠١دقة الطعن١

*٠.٨٩+١١.٨١٠.٥٦الطعنسرعة ٢

٠.٦١-١٦٥.٦٤.٦١الطول الكلي ٣

٠.٥٢-٥٦.٢١.٣٠طول الذراع المسلمة٤

٠.٥٨-٣٠.٦٠.٨٩طول العضد٥

٠.٤٢-٢٦.٢١.٠٩طول الساعد٦

٠.٢٩-٩٣٤.٦٣طول الرجل األمامیة٧

٠.٠٢-٥٠.٢٦.٣٠طول الفخذ٨

٠.٤٢-٤٢.٤٢.٥طول الساق٩

٠.٥٣-٨٦.٨٨.٠٤محیط الصدر١٠

٠.٦٤-٢٥.٥٣.٥٧محیط العضد١١

٠.٥٣-٢٣.٨١.٨٢محیط الساعد١٢

٠.٦٣-٥٢.٢٥.٥٨محیط الفخذ١٣

٠.٥٦-٣٤.٨٢.٧٧محیط الساق ١٤

  )٠.٨١) قیمة (ر) الجدولیة (٤) أمام درجة حریة (٠.٠٥* معنوي عند نسبة خطأ (

  )٣٢٩، ١٩٩٦(التكریتي والعبیدي، 

٤.٠٣ع =   +                 ١٥.١٦عدد اللمسات المتلقاة َس = **
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مناقشة النتائج:٣-٤
) یتضــح أن جمیــع معــامالت االرتبــاط لــم ترتقــي إلــى مســتوى المعنویــة ٢)، (١مــن الجــدولین (

-باســتثناء معامــل االرتبــاط الســالب بــین ســرعة الطعــن مــع اللمســات المعطــاة والــذي بلغــت قیمتــه   (

ت المتلقــاة والــذي بلغــت قیمتــه ) ومعامــل االرتبــاط الموجــب بــین ســرعة الطعــن مــع عــدد اللمســا٠.٩٤

)، بالنسـبة لالرتبــاط الســالب بــین ســرعة الطعــن مــع عــدد اللمســات المعطــاة (التــي حصــل علیهــا ٠.٨٩(

الالعــب) یعنــى وجــود عالقــة عكســیة وهــذا منطقــي أي أنــه كلمــا قــل زمــن األداء (زیــادة ســرعة الحركــة) 

زاد عدد اللمسات التي یحصل علیها الالعب. 

عامــل االرتبــاط الموجــب بــین ســرعة الطعــن وعــدد اللمســات المتلقــاة (التــي أمــا بالنســبة لم

تلقاها الالعب) فإنه یعني وجود عالقـة طردیـة فكلمـا زاد زمـن األداء (أي قلـت سـرعة الحركـة) زاد 

عدد اللمسات التي یتلقاها الالعب وهذا منطقي ألن هذا یدل على أن الالعـب األسـرع سـیكون لـه 

للمسـات. ففـي هـذا الصـدد تشـیر المصـادر المتخصصـة فـي مجـال المبـارزة األفضلیة في تسـجیل ا

إلـى أن المبـارزة هــي واحـدة مــن الفعالیـات التــي یتطلـب أسـلوب أدائهــا سـرعة الهجــوم نحـو الخصــم 

بشكل مباغت ومفاجئ، ومقدرة عضلیة تنطلق دفعة واحدة بأقصى جهـد فـي فتـرة زمنیـة وجیـزة، إذ 

ین متنافســین كــل منهمــا فــي مواجهــة اآلخــر یتبــادل أداء المهــارات أن طبیعــة المبــارزة التــي تــتم بــ

الهجومیة والدفاعیة الخاصة باللعبة في محاولة ألن یسبق أحدهما اآلخر في الحصول علـى عـدد 

محــدد مــن اللمســات وحســب نظــام البطولــة وبــأداء ســریع یتغلــب علــى ســرعة أداء خصــمه لمهاراتــه 

فضل واألسبق في تسجیل اللمسة دائمًا، إذ أن الالعـب الـذي الدفاعیة محققًا نظریة األسرع هو األ

یتمیـــز بـــاألداء الســـریع للمهـــارة المســـتخدمة ضـــد خصـــمه یكـــون لـــه الفرصـــة األوفـــر فـــي التســـجیل 

لصــالحه وبالتــالي یكــون احتمــال الفــوز علــى خصــمه أكبــر. ولهــذا تبــرز أهمیــة الســرعة وضــرورتها 

، ٢٠٠٦ركــات الهجــوم أو حركــات الــدفاع (بزینــي، فــي تطبیــق وأداء حركــات المبــارزة ســواء فــي ح

) فضًال عن ذلك فإن القانون الخاص بالمبارزة یقـف مـع الالعـب األسـرع فـي تسـجیل اللمسـة، ٢٠

ویعدها قاعدة أساسـیة ممـا یوضـح األهمیـة القصـوى لعنصـر السـرعة فـي األداء مـن بـین الصـفات 

یــرى الباحثــان علــى ضــوء مــا تقــدم أن ) و ٧٤، ٢٠٠٤البدنیــة الخاصــة لالعــب المبــارزة (الحّســو، 

صفة السـرعة تعـد واحـدة مـن أهـم الصـفات األساسـیة للمبـارزة كمـا تعـد العنصـر المـؤثر فـي كسـب 

أغلب السبقات. 
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االستنتاجات والتوصیات  -٥
االستنتاجات ١-٥

على ضوء النتائج التي توصل إلیها البحث تم استنتاج ما یأتي: 

رعة حركیة تكون فرصته في تسجیل اللمسات بشكل أكبر.أن المبارز الذي یمتلك س-١

إن انخفـاض السـرعة الحركیـة للمبـارز یعنـي البطـئ فـي الـدفاع وهـذا یعنـى الفشـل فـي محاولـة -٢

صد الهجوم أي نجاح المنافس في تسجیل اللمسة ضده. 

التوصیات ٢-٥
على ضوء االستنتاجات التي أسفر عنها البحث یوصي الباحثان بما یأتي:

ضرورة التأكید على تنمیة السرعة الحركیة لألداء سواء الحركات الهجومیة أو الدفاعیة.-١

إعطاء أهمیة كبیرة لصفة السرعة عند وضع البرامج التدریبیة. -٢

المصــــادر
) "برنامج مقترح لتطویر سرعة ودقة الطعـن لـدى العبـي ١٩٨٣البیاتي، بسام عباس محمد: (-

"، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة، كلیــة التربیــة الریاضــیة، جامعــة المبــارزة فــي ســالح الشــیش

بغداد.

، "اإلعـداد البـدني للنسـاء") ١٩٨٦التكریتي، ودیـع یاسـین والحجـار، یاسـین طـه محمـد علـي: (-

جامعة الموصل.،وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، كلیة التربیة الریاضیة

التطبیقــات االحصــائیة مــن بحــوث ") ١٩٩٦مــد: (التكریتــي، ودیــع یاســین والعبیــدي، حســن مح-

، دار الكتب الطباعة النشر، الموصل."التربیة الریاضیة

، دار الفكــر ١ج "،القیــاس والتقــویم فــي التربیــة الریاضــیة") ١٩٩٦حســانین، محمــد صــبحي: (-

العربي. 

اللیاقــــة البدینــــة ومكوناتهــــا األســــس ") ١٩٩٧حســــنین، محمــــد صــــبحي وعبدالحمیــــد، كمــــال: (-

، دار الفكر العربي. ٣، ط"اإلعداد البدني طرق القیاس–لنطریة ا

) "تــأثیر الســرعة الحركیــة ومرونــة بعــض المفاصــل علــى ســرعة ٢٠٠٤الحّســو، ضــیاء زكــي: (-

ودقــة الطعــن بســالح الشــیش" رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة، كلیــة التربیــة الریاضــیة، جامعــة 

الموصل. 

اختباراتهــا"،  –العوامــل المــؤثرة علیهــا –یــة ومكوناتهــا ) "اللیاقــة البدن١٩٨٥حســین، حلمــي: (-

دار المتنبي، قطر.
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، مؤسســة ١) "علــم التــدریب الریاضــي"، ط١٩٨٠حســین، قاســم حســن ونصــیف، عبــد علــي: (-

دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل.

دار  "،القیــــاس فـــي المجــــال الریاضــــي") ١٩٨٧خـــاطر، أحمــــد محمـــد والبیــــك، علــــي فهمـــي: (-

لمعارف، مصر. ا

تــأثیر تكــرار مباریــات المبــارزة بســالح الشــیش فــي عــدد منــه ") ٢٠٠٢ونس: (یــالصــفار، زیــاد -

، اطروحـــة دكتـــوارة غیـــر منشـــورة، جامعـــة "المتغیـــرات الوظیفیـــة والكیموحیویـــة المهـــارة والبدنیـــة

الموصل، كلیة التربیة الریاضیة.

ـــداهللا- ـــة لط") ١٩٨٠( :صـــالح الـــدین، عب ـــة الریاضـــیةالمبـــارزة الحدیث ، جامعـــة "لبـــة كلیـــة التربی

بغداد.

مبـــادئ اإلحصـــاء واالختبـــارات البدنیـــة ") ١٩٨١الطالـــب، نـــزار مجیـــد والســـامرائي، محمـــود: (-

، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل."والریاضیة

دراســــة تحلیلیــــة حــــول أهمیــــة الصــــفات البدنیــــة ")  ١٩٩٤عبــــد علــــي، بیــــان علــــي وأخــــران: (-

، كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة، جامعـــة بغـــداد، مجلـــة التربیـــة الریاضـــیة، "عبـــي المبـــارزةالخاصـــة لال

العدد السادس.

، ١) "موسوعة القیاسـات واالختبـارات فـي التربیـة الریاضـیة"، ج١٩٨٩مجید، ریسان خریبط: (-

مطابع التعلیم العالي.

الطبعـة االولـى، دار ،"األسالیب الحدیثة في تدریب كرة القـدم") ٢٠٠٠( :المولى، موفق مجید-

الفكر للطباعة والنشر، عمان، األردن.

) "المبـارزة لطلبـة كلیـة التربیـة الریاضـیة"، الجـزء األول، ١٩٨٨نصیف، عبـد علـي وآخـران: (-

مطبعة التعلیم العالي، بغداد.


