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تحصيل تعلم مهارتي الهجوم المركب العددي والدائري لناشئي المبارزة بسالح الشيش
أ .د محمد جاسم أحمد
* م.م يشار محمد جليل
تاريخ القبول2022/08/31 :

تاريخ االستالم2022/08/09 :

المستخلص
هدفتدا الدفراسدددد ال ايجدا الروق ين تتدا ا الاليبن تإ ا ام اردارتإ الرجوم البوادع ال دف
قالفا و للناشدين يالدالا الشدن قابا ال شد تن ا النتا ا الويايدن ا ب التيننو قياسدتبوار قهذه
االسدتبواري يا ال اسدتافام تمام التقفيو اليبإ لبواادراق قافراق الاليبن البراري ليوض تشدين
اتبوذج لاليع القا ر يل الوادول ال البالدتوياق ال لنا تبا ت لب الاليبو ا اراراق يتم تحفيفه ي
طويق تحصدن تتا جرم الويايدن لرذا اسدتافم الباث ا البنرا الوادرإ يسسدلوا الفراسداق البالحن قذل
لبال بترا قطبن البشدديل قيلن تحف اجتبع البحث يالاليبن الناشددين تإ احاتم يال لل ام 2021
قالبالغ يف هم ( )40اليبا اذ اختنو انرم ينن ( )24اليبا يالطويق ال شوا ن البنتمب
قيلند جدامق النتدا ا يدسسددددتنتداج ارم هو توا ينند البحدث يقا البردارتن يبالددددتو يدال
قاتقارا قال تو ذق ا ن ق الل ين هذي اال ا ن
الكلمات المفتاحية  :تحصن ت لم الرجوم البواع ال ف الرجوم البواع الفا و
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Abstract
The study aimed to find the differences between the results of the players
in the performance of the numerical and circular complex attack skills for juniors
fencing with a fencing weapon. Undoubtedly, sports results are constantly
changing and continuously, this continuity implies to the use of the quantitative
assessment system for the players’ specifications and skills, in order to form a
model for a player who would be able to reach the higher levels, as the skills that
players learn are determined by their sports scores. Accordingly, the researchers
used the descriptive approach in the survey method for its relevance to the nature
of the problem in order to achieve the objectives of the research. After they
identified the research community with the junior players in Diyala province,
which numbered (40) players, a sample of (24) players were selected in a
systematic random manner. The results came with an important conclusion,
which is that the research sample members performed the two skills at a high and
close level, and there is no meaningful difference between these two
performances.
Keywords: learning acquisition, numerical complex attack, circular complex
attack.

– التعريف بالبحث1
 مقدمة البحث وأهميته1 – 1
تتنجد للتقدفم ال لبإ الحدفيدث الدذ شددددبد ااتلت اجداالق الب وتد ا تالدددداتند يصددددورم يدااد
قالويايدن يصدورم خااد ثمنا الر الناق الويايدن ينصدنع ابنو ا التقفم قالتطور ال لبإ تإ ااتلت
األل اا قانرا ريايد الببار م هذا ابا ج ال االن تإ هذا البجال يتطل و ال االددتقب اشددو ا
خالل ايجا الحلول الناج قالرايل للبشدديالق الويايددن ي طويق الوسددا ال لبن قالبح ن الحفي
قابا ال شد تن ا النتا ا الويايدن ا ب التيننو قياسدتبوار قهذه االسدتبواري يا ال اسدتافام تمام
التقفيو اليبإ لبواادراق قافراق الاليبن البراري ليوض تشدين اتبوذج لاليع القا ر يل الوادول
ال البالتوياق ال لنا تبا ت لب الاليبو ا اراراق يتم تحفيفه ي طويق تحصن تتا جرم الوياين
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قل د ارددارتإ الرجوم البواددع ال ددف قالددفا و ت ددف ا البردداراق البرب د التإ يت لبرددا
الببار ق اذ تو ئ يشدي سدويع قذاق تينن يالإ قيقفرم يفتن يالن ترإ تحتاج تإ ا ا را ال سدوي
تإ الدذرا البالددددلحد قسددددويد االرجد تإ ا ام الحواد البتيداالد ا الط ق اد اللب قلتنرندذ هداتن
البردارتن ال يدف ق تتوتو لدف اليبإ الببدار م النداشددددين تتدا ا الت لم الجندفم ليوض االسددددتردا م انردا تإ
تحقنق الرو
ا هنا جامق هبن هذا البحث تل ب الببار م ل ب تو ي يحتاج الويايدددإ تنرا ال تقننم اال ام
البرار قتحصدن تتا ا الت لم قالتإ ت تبف يل ام اختباري ا تبفم قالتإ سدتيو ثاتزا اربا تإ اال ام
الرجوم البواع ال ف قالفا و تإ سالا الشن
 2 - 1مشكلة البحث
ا خالل االثم الباث ا قاطاليربا يل الي نو ا الفراسددداق الالدددايق قالبحوا البشددداير
قجفا هناك يدد ت تإ ت لم اال ام البرار للرجوم البواع ال ف قالفا و قا البفرين ال ي طو
اهتبااا اااال يتراادددن البرارم اااال قالذ ين ي سدددلبا يل االدددتو ت لم ق ام هذه البراراق قهذه
اشددديل تحتاج ال ثال جذريا قذل ا خالل ت لم تراادددن اال ام للبرارم الواثفم قتق ايددداان ام
التقويم الااا ياال ام لبرارتإ الرجوم البواع ال ف قالفا و للناشني يالببار م يالالا الشن
 3 - 1اهداف البحث
يرفف البحث ال ا وت :
 -1الواددددت االثصدددددا إ لطبن د ا ام توا ينند البحدث لبردارتإ الرجوم البوادع ال دف
قالفا و للناشين يالالا الشن
 -2الروق ين تتدا ا الاليبن تإ ا ام اردارتإ الرجوم البوادع ال دف قالدفا و للنداشددددين
يالالا الشن
 4 – 1فروض البحث
قالفا و ) قتق سالنع يلبن تال تجف تواا
ثن با ييو ت لم البرارتن (الرجوم البواع ال ف
اربا ين ا ام توا ال نن لي انربا
 5 – 1مجاالت البحث
 1 – 5 – 1المجال البشري  :الاليبن الشباا تإ الببار م تإ احاتم يال
 2 – 5 – 1المجال الزماني  :للرتوم ا 2021/12/15قلياي 2022/ 1/25
 3 – 5 – 1المجال المكاني  :ااي الببار م يقالم البوهب الوياين تإ ي قوي
 – 2منهجية البحث واجراءاته الميدانية
 1-2منهج البحث
ت دف البنرجند ذاق هبند تإ البحوا ال لبند ذلد ا انبد البحدث قتتدا جد توتبب ارتبداطدا ق نقدا
يالبنرا الذ يتب اذ ا تو البشيل هو الذ يحف ه الباثث تإ اختنار البنرا للواول ال ث اشيل
يح لرذا استافم الباث ا البنرا الوارإ يسسلوا الفراساق البالحن قذل لبال بترا قطبن البشيل
 2-2مجتمع وعينة البحث
ي دف اختندار البداثدث لل نند ا الاطواق قالبواثد البربد تإ البحدث لدذا ينبيإ تب د ينند
البحث اجتبع األاد تب نال ثقنقنا قادا اا ينالدجم اع طبن البشديل قالب لوااق البطلوي التإ تالدب
يسيبام تتا جرا
قيلند تحدف اجتبع البحدث يدالاليبن النداشددددين تإ احداتمد يدال لل دام  2021قالبدالغ يدف هم
( )40اليبا اذ اختنو انرم ينن ( )24اليبا يالطويق ال شوا ن البنتمب
 3 –2الطريقة واالجراءات
 / 1ي دف اتتر البداث دا ا ايدفا قيندام اسددددتبدارتإ تقويم اال ام البردار لبردارتإ الرجوم
البواع ال ف قالفا و ألتوا ينن البحث ا الببار ي الناشددددين قالذ خيدد د وا ال انرا لت لنم
هداتن البردارتن قتق تتوم انند ا نند يدالا تنردا البدفرا الب نإ يرم ي أل األخطدام قالررواق التإ
تبينوا انردا ثت قاددددلوا ال اال ام األقتواداتنيإ قهدذا ابدا سددددايدف البداث ن تإ االطبيندا ال ا ا رم
قيالتالإ ياالايا تقويم ا ام الاليبن قتق االستباراق ال لبن التإ يفقها سايقا
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 / 2ثت يتم التأاف ا االثن يبلن التقويم لال ام البرار للببار ي الناشين قليال البرارتن
الب ننتن يالبحث اام الباث ا يسجوام تجوي استطالين غايترا :
 اح قسالا تصويو يبلناق اال ام البرار قيل قتق االاتاق اال ب للتالجن اف يبلناق تالجن تتا ا اال ام قتراانل تإ االستباراق ال لبن الب فم لرذا األاو الت وف يل الب وااق التإ قاجرا التجوي الت وف يل اال قاق الال ا التإ استافاا (استباراق التقويم) الت وف يل الواا الال م الجوام يبلناق تصويو اال ام لجبنع توا ال ننهذا قاف اسدددتيواا هذه التجوي تتوم اافها ( )3يام يتبارا ا  2021 /12 /20اسدددتالن ا
اال قاق قالبالددداثاق قاألجرزم الب فم لل ب ادددالح قسدددالب ق ت ياالايا اجوام
خاللرا الباث ا
يبلناق التصويو ا ثنث البالات قالزقايا يشي سلنم قاحن ق ا اال ام ليال البرارتن الااا
يي اليع تنحصو اا ين ( )5-3اا ق يل ال بوم
 2-3-2التجربة الرئيسية
ي دف تتردام ا تنرندف التجويد االسددددتطاليند قالحصددددول يل تتدا جردا ادام البداثدث يدأجوام تجويد
الو نالدن يتاريخ  2022/1/10تم تطبنق التجوي يل ينن يليا ( ) 24اليبا ا الاليبن الناشدين تإ
احداتمد يدال تم اختبدار ا ا رم لبردارتإ الرجوم البوادع ال دف قالدفا و قتصددددويوه م يوض هدذا
التصويو يل ( )3خبوام لتقويم اال ام قتق استبارم التقويم لال ام البرار تم الحصول يل البناتاق ا
خاللرا قا الجترا ثصا نا قالتوا ال النتا ا
 3-3-2تقييم االداء من قبل المحكمين
ا االيرام يرذا البويددو يالددتلزم تقويم الحال ال بلن التطبنقن لبرو اق ينن البحث قهم يؤ ق
اا ت لبوه ي اال ام البرار اذ تم تصددويو األ ام البرار لاليبن قالبالغ يف هم ( )24اليبا قذل يوم
 2022 /1 /10قادف تم يوض األ ام البردار للرجوم البوادع ال دف قالدفا و يل الا احيبن
يواسددط اوا( ( )CDاذ ايطنا لرم رجاق اناسددب للت بنو ي ا رم البرار قيشددي يام يلبا يأ
تقدفيو رجداق التقويم ييو ا ( )100رجد قي دف اوقر ( )14يوم يويددددا يلنرم هدذه البصددددوراق
(تندفيو) اوا( ( )CDقتم تقويبردا يل قتق االسددددتبدارم الب دفم للتقويم ينمو البلحق ( )1قالتإ تقويبردا
يتم اييدددا ا ( )100رج ذ ااتا تحتو االسدددتبارم يل تراادددن اال ام البرار للرجوم البواع
ال ف قالفا و ا ثنث (االدم تحيدنو االدم ر نالدإ االدم ختااإ) قلي االدم ا هذه االاالدام تحتو
يل اجزام البرارم اسددتاوج ا خالل اددف اسددتبارم التقويم اذ يليا ال الا ين التقويبنن ()0,87
ابا يوثإ يصددفارا قيالتالإ ايتبفق تتا ا االسددتبارم ال لبن الب فم ا اب الباث ن لصددفارا ق ااتا
ايت قاويوين تإ تجارا سايق
 4 - 2الوسائل االحصائية:
 -1الوسب الحالايإ
 -2االتحواف الب نار
 -3االلتوام
 -4الاطام الب نار
 -5اختبار ( )tلل نناق البالتقل
 -6ا اا ارتباط سبنواا للوتع
 -3عرض وتحليل ومناقشة النتائج
 1 - 3الوصف اإلحصائي لمتغيرات البحث والتي يتمتع بها أفراد العينة
الجدول ( )1يبن التقفيواق ا ثصا ن لنتا ا اال ام البرار للرجوم البواع ال ف
الببار م الناشين يالالا الشن
المتغيرات
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س

ع

الهجوم المركب العددي

75,166

5,145

الخطأ المعياري (ع س
)
1,485

0,518

الهجوم المركب
الدائري

73,41

6,460

1,864

0,218

االلتواء

ينددف تالددلنب اليددوم يل د اددا جددام ي د الجددفقل ( )1تجددف تراقتددا قايددحا تددإ انددام األقسدداط الحالدداين
قالرجدددوم البوادددع
قا تحواتددداق الب ناريددد اددد اتيندددواق البحدددث ( الرجدددوم البوادددع ال دددف
الددفا و ) ينددف الاليبددن الناشددين تب د ال تجددف انب د الوسددب الحالددايإ اددف جددامق ( )75,166يننبددا
يليددا انبدد ا تحددواف الب نددار لددنر ال نندد ( )5,145للرجددوم البواددع ال ددف يننبددا جددامق
انب الوسب الحالايإ ( )73,41قاالتحواف الب نار ( )6,460للرجوم البواع الفا و
قهندددا يمردددو تدددوق التقدددفيواق االثصدددا ن للوسدددب الحالدددايإ قا تحدددواف الب ندددار
قايددح ينددف تتددا ا ا ام البرددارتن ادد ابدد تددوا ال نندد ترالددرم قهددذا ي نددإ تتددا ا تو يددع
ينددف ادد
ا اماترددم ليدد ارددارم يلدد ثددفم ااتلردد ييددا قا اددا تنرددا هددذا التو يددع ايتددفالنا
انربددا قالددفلن تددإ هددذا اانددام ا اادد االلتددوام الصددروي قالاطددأ الب نددار ذاق القنبدد الصددينوم
(شددددراا  )2020 40اذ يليددددا ينددددف ادد د اال ا ددددن قيلدد د التددددوالإ ( )1,864 1,485قهددددذي
البؤشددوي ي بددوا ي د ثال د اختنددار ال نن د ق اؤشددويربا يالددايفا تددإ االيتبددا يل د اتوسددطإ
ال نن تإ اال ا ن
 2-3الفررروب بررين نتررائج الالعبررين فرري تعلررم مهررارتي الهجرروم المركررب العررددي والرردائري للناشررئين
بسالح الشيش.
الجدول ( )2يبن التقفيواق ا ثصا ن لنتا ا اال ام البرار للرجوم البواع ال ف قالفا و قانب ) t
) البحالوي قالفال االثصا ن
الدالة
س
قيمة t
قيمة t
المؤشرات االحصائية
ع
االحصائية
الجدولية
المحسوبة
المهارة
الرجوم البواع ال ف
5,145
75,166
الرجوم البواع الفا و
6,460
73,41
هناك توق تإ انام األقسددداط الحالددداين قاالتحواتاق الب ناري تإ
يشدددنو الجفقل ( )2ال
الرجوم البواع الفا و ) تب ال ثقق الاليبن الناشين تإ
البتينواق الببحو (الرجوم البواع ال ف
الرجوم البوادع ال دف قسددددطدا ثالددددايندا اقدفاره ( )75,166قاتحواتدا ا نداريدا اقدفاره ( )5,145يننبدا
تدددجدددفهدددبدددا يدددندددف تدددرددد اتدددوا الددد دددندددنددد لدددلدددردددجدددوم الدددبدددوادددع الدددفا دددو
اذ جددامق تدقددفيدوه االثصددددددا دإ يدبدقددفار (  ) 73,41لدلدوسددددب الدحالددددددايدإ ق ( )6,460لدالتدحدواف
الدبد دنددار قثدتد يدتدبديد الدبدداثد ددا اد اخدتدبددار اد دندويدد هددذه الدردوق اسددددتد دبدال اخدتدبددار ()t
لل نناق البالددتقل قان جامق انب ( )tالبحالددوي قالبالي ( )1,185ادديو ا القنب الجفقلن قالبالي
( )2.09يندف رجد ثويد ( )22قاالددددتو اللد ( )0.05قهدذا يدفل يل يدفم قجو توق ا نويد ين
قالرجوم البوادع الدفا و ) قال غوايد تإ
اال ا ن تإ البتينواق الببحو د ( الرجوم البوادع ال دف
هذا ال سددنبا اذا اا يلبنا يبلناق ت لم توا ال نن ال ام البرارتن اا جنفا ق يبلناق تقننم ا ا رم
اال البرارتن جامق يسست بال ام اناسن يلبن اقنن
 -4االستنتاجات والتوصيات
 جامق النتا ا يسستنتاج ارم هو توا ينن البحث يقا البرارتن يبالتو يال قاتقاراقال تو ذق ا ن ق الل ين هذي اال ا ن
 قان يوادددإ الباث ا – ييدددوقرم اسدددت بال اتإ التقويم لبنا االدددتوياق البت لبن االببار ي لب هذه البراراق
المصادر
1,185

5

2,09

غنو ا نو
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• البيو  ,يصددام طالع ( : )2014التنبؤ يالقناسدداق الجالددبن قيالاترا يالددوي ق ا ام ارارم
الط ا الو ع يالالا الشن اجل يلوم التوين الوياين  ,جاا ياي البجلف ( , )8ال ف ()1
• خلت  ,ظاتو تااوس ثااف  ,رشددا را ف ( : )2020تأ نو تبويناق ثبال البطاط تإ تطويو تحب
القوم للدذراين قالوجلن قيالاتد يداالتجدا لدف اليبداق الببدار م اجلد يلوم التويند الويدايددددند جداا
ياي البجلف ( )13ال ف ()5
• شدراا  ,يفرام اال ( : )2020و تبويناق يل قتق اسد يناانين الحب قالواث تإ تطويو
ي أل البتينواق البايواننباتني ق ا ثوا الط تإ سددددالا الشددددن اجل يلوم التوين الويايددددن
جاا ياي البجلف ( )14ال ف ()4
• ااثع  ,سالم جبار ( : )2006القنب التنبؤي لال ام يفالل القناساق الجالبن قالبفتن قالحوان
قالرالنولوجن التتقام تاشئ اوم القفم طوقث اتوراه الن التوين الوياين جاا ياي
• اددددال  ,سدددد راو احبدف ( : )2020تدأ نو تبداري (البدفتند – البرداريد ) تإ تطويو اال ام ق اد
الط يل قتق ي أل البتينواق البايواننباتنين يالددالا الشددن اجل يلوم التوين الويايددن جاا
ياي البجلف ( )13ال ف ()5
• يبدف الزهوم  ,اصددددطر جداسددددع ( : )2020تبوينداق ايقدا ال بد ال يددددلإ البدا ند قتدأ نوهدا
يااليصداا الحالدن قالحوان قالقفرم ال يدلن لالطواف الالدرل للببار ي البتقفان اجل يلوم التوين
الوياين جاا ياي البجلف ( )13ال ف ()1
• اال  ,تاطب يبف ثالد د  ,ااسدددم احبف ( : )2020تصدددبنم اقناس الالدددوي الحوان ل طواف
الالرل يالببار م اجل يلوم التوين الوياين جاا ياي البجلف ( )13ال ف ()3
• احبف جاسدددم الناسدددو  :االسدددالنع الالا لبن تإ تحلن البناتاق االثصدددا ن ط , 1ييفا ار
الينام للنشو قالتو يع 2011 ,
• الناسدددو  ,احبف جاسدددم( : )2011ابا االثصدددام التويو (افخ تإ االثصدددام الوادددرإ
قاالستفاللإ) ط , 2النجت االشوف ار الينام للطباي قالتصبنم
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ملحق ( )1استمارة تقييم أداء الهجوم المركب العددي لالعبي المبارزة الناشئين من قبل الحكام
(بعد التصوير) في القياسين القبلي والبعدي
التقويم
درجة
4/3
نصف
ربع
اقسام الحركة وتفاصيلها
كاملة %100
درجة درجة
درجة
القالم التحينو
قيع االست فا
اف الذرا الباللح ا ارص البوتق للترفيف
يالرجوم
القالم الو نالإ
تيننو االتجاه ا سر تص الالالا ال االتجاه
(اراجم)
البقاي (الويع الوايع) ق يال ي
(افاتع)
تا اافق
تيننو اتإ قال و م لالتجاه االقل (الويع الالا س)
قييو التيننو ا اسر النص (اراجم)
اف الذرا قتوجن ذياي الالالا تحو هفف البنات
اع اف الوج االااان (القا فم) ا ارص الواب
يواا قاثف
أداء حركة الطعن  :اع اخذ االات اناسب ل اام
قتقا لقوا ق ي ف البنات
النزقل يل ا ع القفم االااان قال م البشب
قتيو الواب االااان ات اافم يل انتصت القفم
اف الوج الالرن يالياا ا ارص الواب يالوي
يقام القفم الالرن االاق ل رض يياالرا قذل
لالثتراظ يويع الجالم ايتا
اف الذرا الالرن الحوم (غنو الباللح ) :ياتجاه
ا اا لحوا الط قاوا ي للالا الالرن
النمو ييو تجاه هفف البنات (ل اام)
القالم الاتااإ
ال و م ال قيع االست فا
سحع الذرا الباللح قال و م يرا الويع االقل
البجبو
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أسم الخبير أو المختص :
التخصص :

اللقب العلمي :
مكان العمل :

استمارة تقييم أداء الهجوم المركب الدائري لالعبي المبارزة الناشئين من قبل الحكام
(بعد التصوير) في القياسين القبلي والبعدي
درجة التقويم
4/3
نصف
ربع
اقسام الحركة وتفاصيلها
درجة درجة درجة كاملة %100
القالم التحينو
قيع االست فا
اف الذرا الباللح ا ارص البوتق للترفيف
يالرجوم
القالم الو نالإ
م تيننو تصت ا و ا سر تص الالالا ال
االتجاه البقاي للالالا (اراجم)
تا اافق ( ا و ) (افاتع)
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اب الفا وم ا تو تص الالالا قال و م لالتجاه
االقل (ال و م ال تقط البفاي ) (اراجم)
اف الذرا قتوجن ذياي الالالا تحو هفف البنات
اع اف الوج االااان (القا فم) ا ارص الواب
يواا قاثف
أداء حركة الطعن  :اع اخذ االات اناسب ل اام
قتقا لقوا ق ي ف البنات
النزقل يل ا ع القفم االااان قال م البشب
قتيو الواب االااان ات اافم يل انتصت القفم
اف الوج الالرن يالياا ا ارص الواب
يالوي
يقام القفم الالرن االاق ل رض يياالرا قذل
لالثتراظ يويع الجالم ايتا
اف الذرا الالرن الحوم (غنو الباللح ) :ياتجاه
ا اا لحوا الط قاوا ي للالا الالرن
النمو ييو تجاه هفف البنات (لالاام)
القالم الاتااإ
ال و م ال قيع االست فا
سحع الذرا الباللح قال و م يرا الويع االقل
المجموع
أسم الخبير أو المختص :
التخصص :
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