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 :المستخلص باللغة العربية

 بعـض المتغيـرات األنثروبومتريـة والمهـارات الهجوميـة والدفاعيـة والمسـكات النصـليةإلى دراسة البحث يهدف هذا 
مبـارز ( 00)، تكونت عينة البحـث مـن  0105للمبارزين في بطولة الجولة األسيوية الرياض  بستوى االنجازكدالة للتنبؤ 

، واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي 0105بطولــة الجولــة األســيوية الريــاض ميــداليات فــي  مــن الحاصــلين علــى ومبــارزة
وكـل مـن الطـول والكتلـة والعمـر مستوى اإلنجـاز توجد عالقة طردية بين لمالئمته طبيعة البحث وكانت من أهم النتائج أنه 

توجـد  وانـه .سـكات النصـلية والـدفاعاتوكـل مـن عـدد الهجمـات والممسـتوى اإلنجـاز توجـد عالقـة طرديـة بـين ، كما الزمني
على معدل الحصـول علـى % 51الهجمات تؤثر بنسبة وان  .والعمر التدريبي للمبارزينمستوى اإلنجاز عالقة عكسية بين 

المعادلـة التنبؤيـة وتـم التوصـل إلـى . من معـدل الحصـول علـى الميـداليات% 1.5تؤثر الدفاعات نسبة كما أنه . الميداليات
 :هي كالتاليد الهجمات وعدد الدفاعات بداللة عدنجاز مستوى اإل ل

 (الدفاعات×  1.155( + )الهجمات×  0.155( + )0.192= )مستوى اإلنجاز 
 التركيــز فــي التــدريب علــى الهجمــات بمــا يتناســب مــع أهميتهــا فــي الحصــول علــى الميــدالياتوكانــت مــن أهــم التوصــيات 

 .في رياضة المبارزة االهتمام بتكتيكيات الدفاعية خالل التدريبو 

 المبارزة، نسب مساهمة، معادلة تنبؤية  :الكلمات المفتاحية

Abstract: 

This study aims to study some anthropometric variables, offensive and defensive skills, 

and blade handles as a function of predicting the number of medals for the contestants in 

the Asian Tour Championship in Riyadh 2019, the sample of the study consisted of (22) 

fencers and fencers who won medals in the Asian Tour Championship in Riyadh 2019, 

and the researcher used the descriptive method for its suitability The nature of the 

research and one of the most important results was that there is a direct relationship 

between the number of medals and each of the length, mass and chronological age, and 

there is also a direct relationship between the number of medals and each of the number 

of attacks, blade holdings and defenses. And that there is an inverse relationship between 

the number of medals and the training age of the masters. Attacks affect 90% of the 

medal collection rate. Defenses also affect 0.9% of the medal rate. The predictive equation 

for the number of medals in terms of the number of attacks and the number of defenses 

was as follows: 

Number of Medals = (0.192) + (0.155 x Attacks) + (0.095 x Defenses) 

Among the most important recommendations were to focus on training on attacks in 

proportion to its importance in obtaining medals and to pay attention to defensive tactics 

during training in the sport of fencing. 

Key words: 

Fencing, contribution ratios, predictive equation 
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 :البحث مقدمة ومشكلة  0/1

ة المبارزة هو المنازلة وذلك بالمواجهة المباشرة بين العب ومنافسه مما يتحـتم الفهـم إن الغرض الرئيسي من لعب
المسبق للمنافس واتخاذ الموقف الهجومي أو الدفاعي المالئم وكلمـا نجـح المبـارزون فـي اسـتغالل ذلـك الجانـب كلمـا قلـت 

 .(0101صالح . إ. ع. ه) (0108، الحلو )يت ونمط السرعة والهدف من التصرف قدرة المنافس على توقع التوق
تناولتها األبحاث العلمية المختلفة مـن أجـل النهـوض بهـا فـي شـتى  رياضة المبارزة إحدى الرياضات التيكما أن 

وذلــك مــن أجــل تحقيــق ، المهــاري والخططــي والبــدني لمحاولــة مســايرة التقــدم العلمــي الســريع الجانــبوالتــي منهــا ، جوانبهــا
 .(0101صالح . إ. ع. ه؛ 0108صالح )يألداء للمثاللأفضل نتائج ممكنة والوصول 

ــًا  ــة المتنوعــة وفق ــة بجانــب طــرق وأســاليب المهــارات الدفاعي ــى المهــارات الهجومي ــر خطــط اللعــب تبنــى عل وتعتب
 .(0101صالح . ا. ع. ه)إلمكانيات المنافس ومستوى المبرز نفسه القائم بتنفيذ خطط اللعب

ن فـي منطقـة الخلـيج وتعتبر البطولة الجولة األسيوية مـن البطـوالت الهامـة التـي تنـال اهتمـام المبـارزين والمـدربي
 .العربي على وجه الخصوص وتعتبر من البطوالت التي يستعد لها الفرق والمبارزين بشكل كبير

وقد شارك في البطولة العديد من المبارزين البارزين في منطقة الخليج العربي واسيا وقد سيطر المبارزين العرب 
 .(.Anon n.d)على الميادليات الذهبية والفضية والبرونزية

أنواع الهجوم والدفاع والمسكات النصلية التي استخدمت في البطولة، حيث كانت البيانـات كما قام الباحث بتحليل 
 :كالتالي
 (0)جدول 

 ة ألنواع الهجوم والدفاع والمسكات النصلية قيد البحثالنسبة المئوي

 المجموع % النسبة المئوية العدد األنواع المتغيرات م
0 

 الهجوم

 00 31 المستقيمة

033 
 31 15 المغيرة  0
 05 33 عكس المغيرة  3
 05 05 العددية 1
5 

 الدفاعات 

 01 11 الجانبي

080 
 01 11 النصف دائري 1
 08 33 طريالق 7
 01 05 التقهقر 8
 08 33 الرد 5

01 

 المسكات النصلية

 11 31 تضاد

51 
 07 01 قطري 00
 03 00 التفافية 00
 01 08 هابطة 03
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ويسعى الباحث إلى التعرف علـى نـوع العالقـة بـين بعـض المتغيـرات األنثروبومتريـة مـن طـول وكتلـة وعمـر زمنـي 

عــدد الميادليــات التــي حصــل عليهــا المبــارزين، حيــث تعتبــر المتغيــرات األنثروبومتريــة مــن المتغيــرات وعمــر تــدريبي، وبــين 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (0108 ريعبد البص).المؤثرة على نتائج أي نشاط بدني يؤديه الفرد عامة والنشاط الرياضي بصفة خاصة

وتعتبر القياسات الجسمية من العوامل الهامة لالشتراك في ممارسة االنشطة اليراضية حيث تساعد تلك القياسات 
في أداء الحركات المختلفة كما يتطلب الوضول للمسـتويات الرياضـية العاليـة صـفات جسـمية خاصـة تتـيح للرياضـي االداء 

ية تعـد أحـد الخصـائص التـي توضـع فـي االعتبـار عنـد اختيـار وانتقـاء األامثل للنشاط الممـارس، لـذا فـإن القياسـات الجسـم
 .المبارزين

كما يهدف البحث إلـى تحليـل كـل مـن الهجمـات والـدفاعات والمسـكات النصـلية وذلـك مـن خـالل تحليـل المباريـات 
ليــات التــي حصــل والتــي قــد تكــون لهــا اهميــة كبيــرة فــي عــدد المياد. 0105النهائيــة فــي بطولــة الجولــة األســيوية الريــاض 

 .عليها المبارزين المشاركين في البطولة
ــدفاعات  ــة والهجمــات وال ــة بكــل مــن المتغيــرات األنثروبومتري ــة تنبؤيــة ذات دالل ــك بغــرض التوصــل إلــى معادل وذل

يميـة والمسكات النصلية لالستفادة منها في عمليات التدريب والتعليم والتخطيط واإلعداد للبطـوالت سـواء كانـت دوليـة أو أقل
ــة والهجمــات  ــرات البحــث مــن العوامــل األنثروبومتري ــين متغي ــى نســب المســاهمة ب ــى التعــرف عل ــة، كمــا تعمــل عل أو محلي

 .والدفاعات والمسكات النصلية في تحقيق الميداليات في بطوالت المبارزة المختلفة
 

 المستقيمة
00% 

 المغيرة 
34% 

عكس 
 المغيرة 

02% 

 العددية
 الجانبي 11%

06% 

النصف 
 دائري
04% 

 القطري
18% 

 التقهقر
14% 

 الرد
18% 

 تضاد
42% 

 قطري
07% 

 التفافية
13% 

 هابطة
02% 
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 (0) شكل

 0105ة األسيوية الرياض التوزيع الجغرافي للدول الحاصة على الميداليات في بطولة الجول

 :البحث أهداف  0/0

تحديــد المقــادير الكميــة لكــل مــن بعــض المتغيــرات األنثروبومتريــة والمهــارات الهجويمــة  إلــى البحــث تهــدف هــذه 
وذلـك  0105للمبـارزين فـي بطولـة الجولـة األسـيوية الريـاض مسـتوى اإلنجـاز والدفاعية والمسكات النصلية كدالـة للتنبـؤ ب

 :عرف على اآلتيمن خالل الت
للمبــارزين فــي بطولــة الجولــة األســيوية مســتوى اإلنجــاز و البحــث العالقــة االرتباطيــة بــين المتغيــرات قيــد  0/0/0
 0105الرياض 

للمبـارزين فـي بطولـة الجولـة األسـيوية مسـتوى اإلنجـاز و البحث نتائج تحليل االنحدار بين المتغيرات قيد  0/0/0
 0105الرياض 

للمبــارزين فــي بطولــة الجولــة األســيوية الريــاض مســتوى اإلنجــاز و البحــث المتغيــرات قيــد  نســبة مســاهمة 0/0/3
0105. 

بداللــة المتغيــرات قيــد  0105فــي بطولــة الجولــة األســيوية الريــاض مســتوى اإلنجــاز المعادلــة التنبؤيــة ب 0/0/1
 .للمبارزينالبحث 

 
 :البحث تساؤالت  0/0

للمبــارزين فـــي بطولـــة الجولـــة مســـتوى اإلنجـــاز و البحــث تغيـــرات قيـــد مــاهي العالقـــة االرتباطيـــة بــين الم 0/1/0
 ك0105األسيوية الرياض 

للمبــارزين فــي بطولــة الجولــة مســتوى اإلنجــاز و البحــث مــاهي نتــائج تحليــل االنحــدار بــين المتغيــرات قيــد  0/1/0
 ك0105األسيوية الرياض 
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ــة األســيوية  مســتوى اإلنجــازو البحــث مــاهي نســبة مســاهمة المتغيــرات قيــد  0/1/3 ــة الجول ــارزين فــي بطول للمب
 ك0105الرياض 

بداللـة  0105للمبـارزين فـي بطولـة الجولـة األسـيوية الريـاض مسـتوى اإلنجـاز ماهي المعادلة التنبؤية ب 0/1/1
 للمبارزينكالبحث المتغيرات قيد 

 
 :البحث إجراءات  0/1
 :منهج البحث 0/0

 .البحث مناسبته وطبيعة هذه تم استخدم المنهج الوصفي باألسلوب المسحي ل
 : عينة البحث 0/0

والحاصـلين علـى  0105المبـارزين المشـاركين فـي بطولـة الجولـة األسـيوية الريـاض مـن البحـث تم اختيار عينة 
 (.0)وبياناتهم كالتالي وفق جدول  مبارز ومبارزة( 00)بالطريقة العمدية وعددهم ميداليات 
 (0)جدول 

 لمعدالت النموواالنحراف المعياري ومعامل االلتواء المتوسط الحسابي والوسيط 

 ( 00= ن )                                                            

 م
 إحصائية  بيانات              

 المتغيرات االنثروبومترية
 معامل االلتواء االنحراف المعياري المتوسط الحسابي وحدة القياس

معدالت 
 النمو

 1.331 0.571 011.81 سم ولالط 0

 1.188 0.570 55.13 كجم كتلة الجسم 0

 1.731 0.508 000.1 شهر السن 3

 1.731 0.508 051.1 شهر العمر التدريبي 1

ممـا ( 3±)قـد انحصـرت مـا بـين ( البحث قيد )أن قيم معامل االلتواء لكل من هذه المتغيرات ( 0)يتضح من جدول  
 .في هذه المتغيرات البحث ى التكرارى ألفراد عينة يدل على اعتدال المنحن
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 (0) شكل

 لمعدالت النموالمتوسط الحسابي 

 :المعالجات اإلحصائية 0/3
 SPSS 22( )Statistical Package for( )الحزمـة اإلحصـائية للعلـوم االجتماعيـة)اسـتخدم الباحـث برنـامج 

Social Science )ام المعامالت االحصائية المناسبة للدراسةفي معالجة البيانات إحصائيًا باستخد. 
 
 :عرض ومناقشة النتائج 3/1
 :عرض النتائج 3/0

علـى العينـة، البحـث يتضمن هذا الفصل عرض ومناقشة النتائج، وذلك في ضوء البيانـات والنتـائج للقياسـات قيـد 
ــة  ــي تتماشــى مــع طبيع ــل اإلحصــائي الت ــائج التحلي ــى نت ــة البحــث واعتمــادًا عل ــتم البحــث وفــي ضــوء فــروض . الحالي ،  ي

 :استعراض النتائج التي تم التوصل إليها فيما يلي
للمبارزين في بطولة الجولة مستوى اإلنجاز و البحث بالعالقة االرتباطية بين المتغيرات قيد  عرض البيانات الخاصة 3/0/0

 :0105األسيوية الرياض 
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 (3)جدول 

 للمبارزين ومستوى االنجاز للمبارزينالبحث قيد العالقة االرتباطية بين المتغيرات 

 الكتلة الطول مستوى اإلنجاز المتغيرات
العمر 
 الزمني

العمر 
 التدريبي

 الهجمات
المسكات 
 النصلية

 الدفاعات

 1.511 1.817 1.571 1.101- 1.038 1.110 1.001  مستوى اإلنجاز

 1.001 1.173 1.151 1.170 1.707 1.877   الطول

 1.110 1.110- 1.111 1.338 1.531    الكتلة

 1.310 1.015 1.078 1.711     العمر الزمني

      العمر التدريبي
-

1.130 
-1.111 1.111 

 1.555 1.851       الهجمات

المسكات 
 النصلية

       1.887 

         الدفاعات

لطـول والكتلـة والعمـر الزمنـي وعـدد الهجمـات وكـل مـن امستوى اإلنجـاز أنه توجد عالقة طردية بين ( 3)يتضح من جدول 
 .والعمر التدريبي للمبارزين عينة الدراسةمستوى اإلنجاز والمسكات النصلية والدفاعات، بينما توجد عالقة عكسية بين 

 
للمبـارزين فـي بطولـة مسـتوى اإلنجـاز و البحـث بنتائج تحليـل االنحـدار بـين المتغيـرات قيـد  عرض البيانات الخاصة 3/0/0

 0105الجولة األسيوية الرياض 
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 (1)جدول 

 البحث التحليل المنطقي لالنحدار للمتغيرات قيد 

 الداللة االحصائية المحسوبة ( t)فيمة  الخطأ المعياري معامل االنحدار الجزئي البيان

 0.000 1.524 0.126 0.192 المقدار الثابت

 0.001 3.949 0.039 0.155 الهجمات

 0.027 2.402 0.040 0.095 الدفاعات 

أنه توجد داللة إحصـائية فـي كـل مـن متغيـرات الهجمـات والـدفاعات، فـي حـين أنـه التوجـد ( 1)يتضح من جدول  
 .فروق دالة إحصائيًا لباقي المتغيرات قيد الدراسة

 

 ( 3)شكل 

 للمبارزينالبحث التحليل المنطقي لالنحدار لكل من المتغيرات قيد 

ــات الخاصــةعــرض البي 3/0/3 ــد  ان ــرات قي ــة مســتوى اإلنجــاز و البحــث نســبة مســاهمة المتغي ــة الجول ــارزين فــي بطول للمب
 .0105األسيوية الرياض 

 (5)جدول 

 للمبارزين مستوى اإلنجاز و البحث نسبة مساهمة المتغيرات قيد 

 معامل االنحدار الجزئي البيان

 %95 الهجمات

 %0.9 الدفاعات 

 %95.9 المجموع

علــى معــدل الحصــول علــى الميــداليات، فــي حــين تــؤثر % 51أن الهجمــات تــؤثر بنســبة ( 1)جــدول  يتضــح مــن 
 .0105من معدل الحصول على الميداليات في بطولة الجولة األسيوية الرياض % 1.5الدفاعات نسبة 
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 (1) شكل

 للمبارزين مستوى اإلنجاز و البحث نسبة مساهمة المتغيرات قيد 

 0105للمبارزين في بطولـة الجولـة األسـيوية الريـاض مستوى اإلنجاز المعادلة التنبؤية ب خاصةعرض البيانات ال 3/0/1
 .بداللة المتغيرات قيد الدراسة
د الهجمات وعدد الدفاعات هي العوامل ذات الداللة اإلحصائية، كمـا يتضـح مـن عدكل من ( 1)يتضح من جدول 

يليــه عــدد الــدفاعات بنســبة %( 55)ب هــي عــدد الهجمــات بنســبة أن نســب المســاهمة للــك المتغيــرات بالترتيــ( 5)جــدول 
 :هي كالتاليد الهجمات وعدد الدفاعات بداللة عدمستوى اإلنجاز ن المعادلة التنبؤية لوعليه فإ%( 1.5)

 (الدفاعات×  1.155( + )الهجمات×  0.155( + )0.192= )مستوى اإلنجاز 
 :مناقشة النتائج  3/0

 :ساؤل األولمناقشة نتائج الت 3/0/0

للمبـارزين ومسـتوى االنجـاز للمبـارزين فـي البحث ماهي العالقة االرتباطية بين المتغيرات قيد "والذي ينص على  
 "ك0105بطولة الجولة األسيوية الرياض 

وكل من الطول والكتلة والعمـر الزمنـي، ويعـزي مستوى اإلنجاز أنه توجد عالقة طردية بين ( 3)يتضح من جدول 
لك إلى أن النمو الفسيولوجي يؤدي إلـى النضـج وبالتـالي زيـادة خبـرة المبـارز فـي أدارة المبـارة لصـالحة واسـتغالل الباحث ذ

الثغرات الخططية التي يقع بها المنافس، حيث تعتبر الخبرة الميدانية في المنـازالت عمومـًا وفـي المبـارزة بشـكل خـاص لهـا 
 ;Allerdissen et al.( 2017); Gregor et al.( 2019). اتاهميـة كبيـرة فـي حسـم نتـائج العديـد مـن المباريـ

Kontochristopoulos and Tsolakis 2020; Sinclair and Bottoms (2019); Witkowski, 
Tomczak, et al.( 2020) 
 ;Chalcarz and Radzimirska-Graczyk (2009); Chtara et al. (2020)ويتفق ذلك مع كل من 

Feddersen, Keis, and Elbe (2020); Gabriela et al.( 2021)  قـد ثبـت ارتبـاط المقـاييس الجسـمية فـي أنـه
كمـا .أن هناك عالقة طرديـة بـين قـوة القبضـة والطـول والـوزن و بالعديد من القدرات الحركية والتفوق في األنشطة المختلفة 

ن يتصــف العــب المبــارزة وكــذلك المبتــدئون الــذين يــتم انتقــائهم لممارســة هــذه الفعاليــة بقياســات خاصــة منهــا طــول يجـب ا
الجســم الكلــي والــذراعين والــرجلين وقصــر الجــذع وكبــر محيطــات الســاعد والفخــذ والســاق وصــغر محيطــي الوســط والصــدر 

 ;Chalcarz and Radzimirska-Graczyk( 2009); Chtara et al. (2020). عوزيـادة قـوة القبضـة االصـاب
Feddersen et al. (2020); Gabriela et al.( 2021) ، كمـا يتفـق مـع كـل مـنIglesias et al.( 2019); 

Michaelsen and Cleland (2019); Sorel et al.( 2019); Walrod, Turner, and Hartz( 2019); 
Zadorozhna et al. (2020)  انـه مـع مراحـل النمـو المختلفـة تتناسـب القياسـات االنثروبومتريـة مـع المرحلـة السـنية

;  الهجمات
95311%  

;  الدفاعات 
1391%  

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 

 الهجمات

 الدفاعات 

 الدفاعات  الهجمات
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للمبارز، وأن مبارز المستويات العليا مع الخبرة الميدانية يسـتطيع أن يسـتغل طـول الـذراع والتـي تتناسـب مـع طـول الجسـم 
 Iglesias et al.( 2019); Michaelsen and Cleland. تـة بهـدف تحقيـق لمسـات والفـوزفـي عمـل هجمـات مباغ

2019); Sorel et al.( 2019); Walrod et al.( 2019); Zadorozhna et al.( 2020)) 
وضحه معادلة حساب الطول النسبي للذراع بداللـة الطـول الكلـي للجسـم، والـوزن النسـبي للـذراع بداللـة توهذا ما 

 .الوزني الكلي للجسم
 (5)جدول 

 الوزن النسبي الجزاء الجسم عن فيشر وبراون
 وزن النسبي ألجزاء الجسمال اجزاء الجسم 

 Head 1.55% الرأس
 Trunk 11.11% الجذع
 Upper Arm  3.31% العضد
 Forearm 0.01% الساعد
 Hand 1.85% اليد
 Thigh 01.75% الفخذ
 Leg 1.8% الساق
 Foot 0.07% القدم

 
 (5) شكل

 الوزن النسبي الجزاء الجسم عن فيشر وبراون
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 (5)جدول 

 بي الجزاء الجسم عن فيشر وبراونالطول النس
 الطول النسبي اجزاء الجسم 

 Body 011% الجسم
 Head 01.75% الرأس
 Trunk 31% الجذع
 Upper Arm 07.01% العضد
 Forearm 05.7% الساعد
 Hand 5.75% اليد
 Thigh 03.0% الفخذ
 Leg 01.7% الساق
 Foot 1.05% القدم

 
 (5) شكل

 ء الجسم عن فيشر وبراونالوزن النسبي الجزا
وكل من عدد الهجمات والمسكات النصلية مستوى اإلنجاز أنه توجد عالقة طردية بين ( 3)كما يتضح من جدول 

والدفاعات، ويعزي الباحث ذلك إلى أن لعبة المبارزة تقوم على المبادءة وعدم التردد والمبادأة وهـي صـفات تميـز المبـارزين 
 .في المستويات العليا

 :كانت أطوال أذرع وأرجل المبارزين قيد البحث كالتالي حيث
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 (1)جدول 

 لطول الذراع والرجل للمبارزين قيد الدراسةالمتوسط الحسابي والوسيط واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء 

 م
 إحصائية  بيانات              

 المتغيرات االنثروبومترية
 معامل االلتواء حراف المعيارياالن المتوسط الحسابي وحدة القياس

معدالت 
 النمو

 1.310 3.15 11.15 سم طول الذراع 0

 1.310 1.70 87.10 سم طول الرجل 0

 Borysiuk et al. 2019; Harfoush and Hossam( 2020); Lamberti etويتفـق ذلـك مـع كـل مـن 
al. 2020; Witkowski, Bojkowski, et al.( 2020)  حيــث أنــه عنــد محاولــة المبــارز الهجــوم علــى المنــافس

واليتمكن مـن تسـجيل لمسـة نتيجـة دفـاع المنـافس أو غلـق خـط الهجمـة فـإن المبـارز يلجـأ إلـى التحضـير لجمتـه الرئيسـية 
حتـى يـتمكن مـن إبعـاد نصـل سـالحه عـن خـط الـدفاع بحـد النصـل حتـى تعطـي قـوة لفـتح ثغـرة  باستخدام هجمة على نصله

 Borysiuk et al. (2019); Harfoush and Hossam. تمكـن المبـارز مـن خلـق فرصـة للهجـوم وتحقيـق لمسـة

2020); Lamberti et al.( 2020); Witkowski, Bojkowski, et al.( 2020)) 
 ;Chen et al.( 2017); Fei (2021); Fernández-Llamazares et al. (2020)كمـا يتفـق مـع 

Hagemann et al. 2010; Harmer( 2020)  أنـه اليمكـن للمبـارز تحقيـق اإلنجـاز دون اتقانـه وحسـن اسـتخدامه
 Chen). ره الهجوم المناسب لتحقيق اللمسة والوصول للفوزللمهارات الهجومية والمسكات النصلية ومعرفته وحسن اختيا

et al.( 2017); Fei( 2021); Fernández-Llamazares et al. 2020; Hagemann et al. 2010; 

Harmer 2020)) 

 :مناقشة نتائج التساؤل الثاني 3/0/0

للمبـارزين ومســتوى االنجـاز للمبــارزين فــي البحــث مــاهي نسـبة مســاهمة المتغيـرات قيــد " والـذي يــنص علـى أنــه 
 "ك0105ض بطولة الجولة األسيوية الريا
علــى معــدل الحصــول علــى الميــداليات، فــي حــين تــؤثر % 51أن الهجمــات تــؤثر بنســبة ( 1)يتضــح مــن جــدول 

، ويعـزي الباحـث 0105من معدل الحصـول علـى الميـداليات فـي بطولـة الجولـة األسـيوية الريـاض % 1.5الدفاعات نسبة 
 . الفوز عن طريق تحقيق لمسات ذلك إلى أن رياضة المبارزة تقوم على المبادأة والسعي نحو تحقيق

 Borysiuk et al(. 2019); Chang and Lee( 2019); M. Mahmood andويتفق ذلـك مـع كـل مـن 

.Y.AL saffar (2009); Milic et al. (2020); Sorel et al.( 2019); Zadorozhna et al.( 2020)  فـي أن
الهجوم في المبارزة هو مفتاح الفوز، وأن اللمسة االولـى تحتـل مكانـة خاصـة عنـد المبـارزين فـي المسـتويات العليـا، حيـث 

علـى المنـافس ممـا يسـهم عمليـة فـتح ثغـرات فـي الخطـط الدفاعيـة وتتنـوع الوسـائل  يشكل الهجوم المستمر ضـغطًا مسـتمراً 
 .Borysiuk et al. واالستراتيجيات الهجومية والتشـكيالت فـي الهجمـات سـواء كانـت هجمـات بسـيطة أو هجمـات مركبـة

(2019); Chang and Lee( 2019); M. Mahmood and .Y.AL saffar (2009); Milic et al.( 2020); 

Sorel et al.( 2019); Zadorozhna et al. (2020) 

 :الثالثمناقشة نتائج التساؤل  3/0/0



389 
 

مـاهي المعادلـة التنبؤيـة بمسـتوى االنجـاز للمبـارزين فـي بطولـة الجولـة األسـيوية الريـاض ذي ينص علـى أنـه وال
 "للمبارزينكالبحث بداللة المتغيرات قيد  0105

 :هي كالتاليد الهجمات وعدد الدفاعات بداللة عدمستوى اإلنجاز ن المعادلة التنبؤية ليتضح مما سبق أ
 (الدفاعات×  1.155( + )الهجمات×  0.155+ ) (0.192= )مستوى اإلنجاز 

التي يحصل على مبارز يعتمد على عدد الهجمات والدفاعات التي يقوم بهـا مستوى اإلنجاز وأن التنبؤ ب 
 .المبارز خالل المباريات في البطوالت االقليمية والدولية

 
 :االستنتاجات والتوصيات 1/1
 :االستنتاجات  1/0

 :وفروضها والبيانات المستخدمة والنتائج التي تم عرضها، يستنتج الباحثان اآلتي البحث في حدود أهداف 

 .وكل من الطول والكتلة والعمر الزمنيمستوى اإلنجاز توجد عالقة طردية بين  1/0/0

 .وكل من عدد الهجمات والمسكات النصلية والدفاعاتمستوى اإلنجاز توجد عالقة طردية بين  1/0/0

 .والعمر التدريبي للمبارزينمستوى اإلنجاز ة عكسية بين توجد عالق 1/0/3

 . على معدل الحصول على الميداليات% 51الهجمات تؤثر بنسبة  1/0/1

 . من معدل الحصول على الميداليات% 1.5تؤثر الدفاعات نسبة  1/0/5

 :اليهي كالتد الهجمات وعدد الدفاعات بداللة عدمستوى اإلنجاز المعادلة التنبؤية ل 1/0/1
 (الدفاعات×  1.155( + )الهجمات×  0.155( + )0.192= )مستوى اإلنجاز 

 
 :التوصيات 1/0

 :يوصي الباحث بما يليالبحث في ضوء ما أسفرت عنه نتائج 

 .التركيز في التدريب على الهجمات بما يتناسب مع أهميتها في الحصول على الميداليات 1/0/0

 .خالل التدريب في رياضة المبارزة االهتمام بتكتيكيات الدفاعية 1/0/0

 .االعتماد على المعادلة التنبؤية في التنبؤ بالميداليات بداللة الهجمات والدفاعات 1/0/3

 .اعادة عمل البحث في بطوالت بجمهورية مصر العربية لزيادة االستفادة االقليمية 1/0/1
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 قائمة المراجع 5/1

ة والمسکات النصلية کداله للتنبـؤ بنتائــج مباريـات سـالح المبـارزة فـي البطولـة المهارات الهجومي“. 0108. اماني، الحلو
 المجلـــــة العلميـــــة للبحـــــوث والدراســـــات فـــــي التربيـــــة الرياضـــــية” .0103االفريقيـــــة ســـــيدات 

31(131:)053–71. 

Al helw, Amani. 2018. “Offensive skills and blade grasp as a tool for predicting the results 
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The Scientific Journal of Research and Studies in Physical Education 

36 (036): 153--70. 

رة الطعـن تأثير استخدام تدريبات القوة الوظيفيةعلى بعض القدرات البدنية وبيوديناميکية أداء مها“. 0108. هاني، صالح
–011(:0)17 مجلــة أسـيوط لعلـوم وفنـون التربيـة الرياضــية ”.بالوثـب لمبـارزس سـالح الشـيش

010. 
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and Arts 47 (2): 166-202. 

ــأثير اســتخدام التــدريب اإلنتقــالض علــى بعــض المتغيــرات البيوکينماتيکيــة ودقــة اللمســة لمهــارة “. 0101. هــاني، صــالح ت
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