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يعد أسلوب التحليل احد أدوات المدرب في التعرف على نقاط القوة والضعف لدى كل العب ،وكيفية تالفي
األخطاء التي يقع بھا أثناء األداء ومن جھة أخرى  ,فأسلوب التحليل مھم لالعب  ,اذ من خالل التحليل سوف يتم
تحديد القدرات التي يتمتع بھا كل من المدرب والالعب وكذلك يتم إمكانية التقدم بأسلوب علمي مدروس  ,وأيضا
يساعد في تقويم المستوى البدني والمھارى والخططي والنفسي والقدرات التدريبية للمدرب لكي يتالفى المدرب
المعوقات ويجعلھا تسير نحو المسار الصحيح لالرتقاء بالمستوى الجيد ومن ثم تحقيق االنجاز العالي .
ومن ھنا جاءت أھمية البحث في تحليل الھجوم البسيط ومعرفة أسباب عدم نجاحه وإعطاء صورة واضحة
للمدرب والالعب عن مستوى األداء ونقاط القوة والضعف.
وھدفت الدراسة الى التعرف على العالقة بين أسباب فشل الھجوم البسيط ومستوى األداء المھاري لدى العبات
سالح السيف .وتم اختيار المنھج الوصفي باألسلوب التحليلي ذو العالقات االرتباطية على الالعبات المشاركات
في منافسات الدوري العراقي .واألندية ھي)الجيش  ،فتاة بغداد  ،فتاة ديالى  ،االثوري  ،االرمني  ،كلدان سليمانية
( وعددھن  18العبة  ,اذ تم تصوير مباريات العبات سالح السيف في بطولة العراق للمبارزة بعد ذلك تم عرض
التصوير على ثالث حكام وتم جمع آراءھم حول أسباب فشل الھجوم البسيط ومن ثم تم تقييم مستوى أداء الھجوم
البسيط ,وجمع النتائج لغرض تحليلھا ومعالجتھا إحصائيا.
فتبين ان عدد المنافسات في سالح السيف العربي ) (54منافسة وعدد الھجمات الناجحة ) (455ھجمة  ,فيما
كان عدد الھجمات الناجحة البسيطة ) (451ھجمة وعدد الھجمات الناجحة المركبة ) (4ھجمات  ،وقد بلغ عدد
الھجمات الفاشلة ) (432ھجمة  ،وكان عدد الھجمات من طرف العبة واحدة فقط ) (23ھجمة .كذلك تبين وجود
عالقة ارتباط معنوية بين أسباب فشل الھجوم البسيط ومستوى األداء المھاري العبات سالح السيف ,اي أن كل
خطأ تقوم به الالعبة ھو نتيجة األداء الغير صحيح أو ضعف باألداء المھاري .
كما وجدت الباحثتان )عدم ضبط مسافة التبارز( أكثر تكرار من بين األخطاء ثم يأتي بعده خطأ )بدأ الھجوم
البسيط والذراع المسلحة مثنية(.
لذا توصي في ضرورة اعتماد أسلوب التحليل للمباريات لمعرفة نقاط القوة والضعف لدى الالعبات .

Abstract
The reasons for the failure of simple assault and its relationship to the level of
performance skill players weapon sword
PHD. Fatima AbdMalih
Noor Sattar Ali Akbar
The method of analysis is one of the tools the coach to identify strengths and
weaknesses of each player, and how to avoid mistakes that in the course of
performance on the other hand, Voslob analysis is important for the player, as through
the analysis will determine the capacity enjoyed by both the coach and player, as well
as being the possibility of progress in a scientific manner thoughtful, and also helps in
the evaluation of physical and skill level and tactical, psychological and training
capacity of the coach in order to avoid obstacles and make the coach is moving
towards the right track to improve the good level, and then an investigation to
complete higher education.
Hence the importance of research in the analysis of simple attack and not know the
reasons for its success and give a clear picture of the coach and the player on the level
of performance, strengths and weaknesses.
The study aimed to identify the relationship between the reasons for the failure of
the attack, the simple and the level of performance to the players weapon sword. Was
chosen as the descriptive style analytical with ties connectivity to the players
participating in league competitions in Iraq. And clubs are (Army, Girl Baghdad, a girl
of Diyala, Athuri, Armenian, Chaldean Sulaymaniyah) and their number 18 player, as
it was filmed games for the players weapon the sword in the championship Iraq duel
After that has been filming on three governors were gathering their views on the
reasons for the failure of the attack was simple, and then evaluating the performance
of simple assault, and collecting the results for the purpose of analysis and statistically
treated.
So it is clear that the number of competitions in the weapon sword Arab (54)
competition and the number of successful attacks (455) attack, while the number of
successful attacks simple (451) attack and the number of successful attacks on the
vehicle (4) attacks, The number of failed attacks (432) attack, and was the number of
attacks by the player and only one (23) attack. as well as show a correlation was found
between the reasons for the failure of the attack, the simple and the level of
performance of the players weapon sword, that is all wrong to play the player is the
result of performance of improper or poor performance skills.
Researchers also found (not controlling the distance jousting) more frequent among
the errors, and then comes after the error (simple assault began and the armed wing
bent).
Recommends, therefore, the need to adopt a method of analysis for the games to
know the strengths and weaknesses of the players.
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-2الدراسات النظرية والدراسات المشابھة-:
 1-2الدراسات النظرية -:
 1-1-2كيفية تقييم مستوى األداء المھارى بالمبارزة.
إن استخدام المعلومات واإلحصائيات من التحليل اإلحصائي تساعد في زيادة الفعالية الھجومية والدفاعية لدى
أفراد الفريق ،فعندما يعلم الالعب ان أداءه يسجل لحظة بلحظة ،وان ھذا األداء يمكن استرجاعه بسھولة عن
طريق عملية التحليل ،ويمكن تجسيده بما يسمح بالتعرف الدقيق إليه سلبيا وايجابيا ،فأن ذلك يكون له اثر كبير في
زيادة اإلجادة مما يعكس على الالعب واقعية تدفعه لالمتياز والتفوق).(1
لذا وجدت طرائق عديدة لتقييم مستوى األداء المھارى لالعب المبارزة وھي:

أوال -:بوساطة المحكمين.
يتم تقييم مستوى أداء المھارات األساسية والھجومية والدفاعية بالمبارزة بوساطة ثالثة محكمين وھي طريقة
تقليدية يتبعھا معظم المدربين والباحثين لسھولتھا وذلك بوضع درجة من ) ،(10ويأخذ الوسط الحسابي لدرجاتھم
وتقييم كل مھارة على وفق استمارة تعد لذلك .وھي شاملة لتقويم مستوى األداء المھاري عن طريق معرفة
الالعب لمستواه المھارى من خالل تقسيم درجة المحكمين على طبيعة أداء الحركة من حيث انسيابيتھا وتوافقھا
وسرعتھا وتوقيتھا ودقة األداء (2).وفي ھذا النوع من التقييم يتم األداء أمام الزميل أو المدرب أو شاخص واألداء
قد يكون ثابتا ً أو متحركا ً .

 –1عبد ﷲ حسين الالمي؛األسس العلمية للتدريب الرياضي ) :جامعة القادسية،الطيف للطباعة. (2004،ص20
 –2ھدى صالح،تأثير استخدام التدريب التبادلي والمزدوج في تطوير التوافق العضلي الثنائي ومستوى األداء المھاري
لدى العبات المبارزة ،رسالة ماجستير  ،جامعة بغداد ،كلية التربية الرياضية للبنات ، 2010،ص . 50-47

ثانيا -:تحليل المنافسات.
إن لتحليل المنافسة أھمية كبيرة ،إذ تساعد على دراسة مستوى الالعبين ومعرفة نقاط القوة والضعف لديھم،
وھذا يساعد على بناء خطط مضادة تساعد على استغالل نقاط ضعف وثغرات المنافس ،وان تحليل المنافسة يعد
تقويما ً علميا ً تربويا ً لتتبع حالة الالعب وتقدمه ،ويتم ذلك من خالل توفير سجل للمدرب لحالة كل العب والفريق
على مدار الموسم ،وبذلك سوف يثبت او يتعدل او يطور او يغير جرعات التدريب ،وخطط اللعب الدفاعي
والھجومي).(1
ويذكر )مور( ان التحليل فرز وتبويب البيانات المثيرة لعناصرھا الرئيسة ثم معالجتھا منطقيا وإحصائيا للعمل
على تخليصھا في نتيجة رقمية قابلة للتفسير بالمقارنة مع معايير ذي معاني مفيدة للمشكلة التي يتناولھا الباحث).(2
وھناك طرائق متعددة مختلفة لتحليل المنافسة وعلى الرغم من اختالف ھذه الطرائق إال أنھا جميعا تسعى إلى
مالحظة ،وتقويم ،وقياس األداء للفرد سواء استخدمت ھذه الطرائق أساليب ظاھرية أو موضوعية ،وتؤدي األداة
المستخدمة في تحليل المنافسة دورا مھما في تحديد درجة موضوعية التقويم فالمالحظة واالستمارات تجعل
التقويم يميل إلى التقويم الظاھري في حين يدفع الفيلم السينمائي أو الفيديو والتحليل اإلحصائي إلى التقويم
الموضوعي ،ويعد التحليل باستخدام )التصوير( سواء كان سينمائيا أو باستخدام الفيديو مساعداً ھذا األسلوب في
إعادة عرض ما تم مالحظته في إثناء األداء ،إذ إن التسجيل يتيح فرصة تكرار المالحظة في أي وقت من دون
معاناة الالعب من ھذا التكرار) .(3ولكي يتمكن المدرب من تتبع إحداث المنافسة على إتباع األساليب العلمية في
أثناء المنافسة أي استخدام أي من األسلوبين اآلتين-:
األسلوب األول :باستخدام )المالحظة البصرية( لألداء الفعلي في أثناء المنافسة عن طريق استخدام استمارات
)(4
تحليلية ،ويعتمد ھذا األسلوب على قراءة تحليل أداء الالعبين في أثناء أدائھم الفعلي خالل المنافسة.
األسلوب الثاني :باستخدام األداء المسجل بتكنولوجيا التسجيل المرئي ،ويعتمد المدرب على ھذا األسلوب في
تحليل أداء الالعبين عن طريق عرض ،ومشاھدة ،وتحليل المنافسة المسجلة لالعبين على شريط فيديو ،ومن ثم
يعد ھذا األسلوب من األساليب التي تعطي للمدرب فكرة جيدة عن طبيعة أداء الالعبين واألخطاء المتكررة لھم في
أثناء المنافسة حتى يمكن معالجتھا ,كما ان مشاھدة الالعبين لمنافساتھم المسجلة تمكنھم من معرفة نواحي القوة
والضعف في األداء ,ولمحاولة تجنب مثل ھذه األخطاء في المنافسات االتية ) .(5وأيا كانت الطريقة المستخدمة في
تحليل المنافسة ،فأن اختيار الطريقة المثلى يتوقف على اعتبارات عديدة مھمة منھا)-:(6
-1الھدف في أجراء عملية التحليل.
-2الحاالت التي يراد مراقبتھا ،وتقويمھا ،وإخضاعھا للتسجيل والدراسة.
-3عدد المالحظات ذات القيمة الواجب متابعتھا.
-4كفاية التجھيزات ،واألدوات ،واإلمكانات المتاحة لالستخدام.
-5كفاية القائمين بعملية التحليل.

–1عبد ﷲ حسين الالمي؛المصدر السابق،ص. 20
2

- Moor .N. How to research. Hondan:the library of London. 1979.p.155.
 –3محمد صبحي حسانين ؛طرق تحليل المباراة،ط ):1القاھرة،دار الفكر العربي ( 1988،ص. 14

 – 4قاسم المندالوي ؛االختبارات والقياس والتقويم في التربية الرياضية  ):بغداد،دار الحكمة(1989 ،ص. 107
 –3عادل عبد البصير؛التدريب الرياضي والتكامل بين النظرية والتطبيق،ط) :1بورسعيد،المكتبة المتحدة(1992 ،ص.226
 – 6عصام عبد الخالق؛التدريب الرياضي نظريات وتطبيقات ) :القاھرة،دار المعارف (1992 ،ص. 191

 2-2الدراسات المشابھة:
)(1
 1-2-2دراسة عادل فاضل علي وعالء عبد ﷲ فالح )( 2005
)التحليل الفني للجمل الحركية الناجحة لالعبي سالح السيف في الدورة االولمبية أثينا .(2004-
ھدفت الدراسة الى تحليل الھجمات الناجحة لالعبي سالح السيف ضمن مباريات األدوار النھائية )فردي – فرقي
( في الدورة االولمبية أثينا 2004/والتعرف على أنواع الھجمات للمھارات المستخدمة أثناء الھجمات الناجحة
واستخدم الباحثان المنھج الوصفي واعتمدوا على جمع المعلومات بأسلوب المالحظة واشتملت العينة العبي
األدوار النھائية لمسابقة السيف في الدورة االولمبية /أثينا ) 2004فردي – فرقي (والبالغ عددھم  16العبا ) 4
/فردي  /12 ،فرقي (
وكانت من اھم نتائج ھذه الدراسة تميز الجمل الحركية الناجحة في سالح السيف بالبساطة وعدم التعقيد او
التركيب .واالعتماد كثيرا على الھجوم في تحقيق معظم الجمل الناجحة وعلى مھارات الرجلين بشكل بسيط غير
معقد .واستخدام مھارات الذراع البسيطة في الحصول على لمسة دون تعقيد .وعلى الرغم من قلة الدفاع نسبتا
للھجوم إال إن الرد كان مباشر وبسيط وبالرغم من إن مھارة الطعن تعد العامود الفقري لمھارات المبارزة
الھجومية ،إال إن ارتباطھا بالتقدم لألمام كان ھو األكثر استخدام مھارة التقدم بتقريب القدمين )الكعبين (ثم الطعن
بشكل كثير وناجح نسبة للمھارات األخرى ،وھي برأي الباحثين مھارة حديثة  .لذا يوصي بـالتركيز على الھجوم
البسيط في بناء الدرس الفردي لالعب السيف ،وبالخصوص المباشر .

2-2-2دراسة جيھان كمال )(1996

)(2

)فاعلية بعض المھارات الھجومية والدفاعية المؤثرة على نتائج المباريات لالعبي الفريق القومي لسالح الشيش(
وتھدف ھذه الدراسة إلى التعرف على الفروق فى تأثير كل من الھجوم والدفاع والھجوم المضاد على نتائج
المباريات لالعبي سالح الشيش  ،واستخدمت الباحثة المنھج الوصفي  ،ولتحليل المباريات تم االستعانة بكاميرا
تصوير وجھاز فيديو لعرض المباريات المسجلة وكانت أھم نتائج الحصول على ثالث معدالت لنسب مساھمة كل
من الھجمات على نتائج المباريات فى أدوار المجموعات وخروج المغلوب لالعبين .

 - 1عادل فاضل علي وعالء عبد ﷲ فالح ):التحليل الفني للجمل الحركية الناجحة لالعبي سالح السيف في الدورة االولمبية أثينا .(2004-
) ( 2005بحث منشور في مجلة كلية التربية الرياضية جامعة بغداد .
 -2جيھان كمال) -:فاعلية بعض المھارات الھجومية والدفاعية المؤثرة على نتائج المباريات لالعبي الفريق القومي لسالح الشيش( ).(1996
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المنھج العلمي للبحث "ھو الطريق الذي يعتمد على التفكير االستقرائي وأالستنتاجي وتستخدم أساليب
المالحظة العلمية وفرض الفروض والتجربة لحل مشكلة والوصول إلى نتيجة معينة ") (1وعليه تم اختيار المنھج
الوصفي التحليلي ذو العالقات االرتباطية لحل مشكلة البحث .

:  (  23
اشتمل مجتمع البحث أندية العراق بالمبارزة )سالح السيف( والمتمثل ب) (6فرق المشاركة في بطولة العراق
للعام ، 2011وتم اختيار عينة البحث من العبات تلك األندية الستة والبالغ عددھن ) (18العبة ) (3العبات من
كل نادي ،كونھن يمثلن الالعبات المشاركات فعال في منافسات الدوري العراقي .واألندية ھي)الجيش  ،فتاة بغداد
 ،فتاة ديالى  ،االثوري  ،االرمني  ،كلدان سليمانية (.
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المصادر العربية واألجنبية .
شبكة المعلومات الدولية )االنترنيت(.
استمارة تقييم مستوى األداء المھاري.
استمارة تحليل الھجوم البسيط .
التجربة االستطالعية .
الوسائل اإلحصائية .
حاسبة الكترونية نوع ) (fujitsuالمانية الصنع .
كامرتان نوع )(Sonyيابانية الصنع
شريط كاميرا نوع ) ( sonyيابانية الصنع عدد .3
توصيالت كھربائية
اقراص CDعدد . 10
تجھيزات العبة مبارزة عدد .18
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بعد االطالع على العديد من المصادر التي تخص الدراسات التحليلية ومن اجل تحديد أسباب فشل الھجوم
البسيط لدى الالعبات تم تصوير مباريات العبات سالح السيف في بطولة العراق للمبارزة بعد ذلك تم عرض
التصوير على ثالث حكام∗ وتم جمع آراءھم حول أسباب فشل الھجوم البسيط وتم جمع اآلراء المتشابھة ،اذ تم
تحديد أسباب فشل الھجوم البسيط وعدد مرات تكراره ومن خالل جمع أسباب فشل الھجوم البسيط تبين أن ھنالك
تسع أسباب تكررت بشكل ملحوظ خالل المنافسات وھي :
 عدم ضبط مسافة التبارز . بدا الھجوم البسيط والذراع المسلحة مثنية . -1وجيه محجوب،أصول البحث العلمي ومناھجه،ط)،1عمان،دار المناھج للنشر والتوزيع(2001،ص242
∗الحكام ھم كل من :
زياد حسن /العب منتخب وطني سابق ومدرب منتخب وطني و حكم دولي .
باسم محمد الموسوي  /العب منتخب وطني سابق ومدرب المنتخب الوطني النسوي وحكم دولي .
رعد قاسم  /العب منتخب وطني سابق ومدرب المنتخب الوطني رجال سالح السيف العربي وحكم دولي .

-

سحب الذراع المسلحة للمھاجم بعد مدھا أثناء الھجوم .
تدوير الذراع بمساحة واسعة ) الھجوم بتغير واسع (.
الھجوم على القسم القوي من نصل المنافس .
دفاع المنافس ورده سبب فشل الھجمة .
رجوع المنافس بشكل سريع .
التوقف أثناء الھجوم .
الضرب خارج الھدف .
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∗الحكام ھم كل من :
زياد حسن /العب منتخب وطني سابق ومدرب منتخب وطني و حكم دولي .
باسم محمد الموسوي  /العب منتخب وطني سابق ومدرب المنتخب الوطني النسوي وحكم دولي .
رعد قاسم  /العب منتخب وطني سابق ومدرب المنتخب الوطني رجال سالح السيف العربي وحكم دولي .
 –1ھدى صالح،مصدر سبق ذكره ، 2010،ص . 50-47
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 -4عرض وتحليل النتائج ومناقشتھا
يتناول ھذا الباب عرض نتائج أسباب فشل الھجوم البسيط وعالقته بمستوى األداء المھاري لالعبات سالح
السيف وتحليلھا ومناقشتھا على شكل جداول وإشكال بيانية كونھا تعد أداة توضيحية للبحث وما يتمخض عنه من
)(1
نتائج .وألنھا " تقلل من احتماالت الخطأ في البحث ،وتعزز األدلة العلمية ،وتمنحھا قوة"

 1-4عرض وتحليل البيانات العامة لنتائج تحليل المنافسات .
عدد األندية المشاركة
عدد الالعبات المشاركات في منافسات سالح السيف العربي
عدد المنافسات في سالح السيف العربي
عدد الھجمات الناجحة
الھجمات الناجحة البسيطة
الھجمات الناجحة المركبة
عدد الھجمات الفاشلة
ھجوم من طرف العبة واحدة فقط

6
18
 54منافسة
 455ھجمة
451
4
432
23

جدول )(1
يبين عرض
البيانات
العامة
لتحليل
المنافسات

يبين الجدول ) (1عدد الفرق المشاركة وھي ) (6فرق وكان عدد الالعبات المشاركات ) (18العبة وكان عدد
المنافسات في سالح السيف العربي ) (54منافسة وعدد الھجمات الناجحة ) (455ھجمة فيما كان عدد الھجمات
الناجحة البسيطة ) (451ھجمة وعدد الھجمات الناجحة المركبة ) ( 4ھجمات  ،وقد بلغ عدد الھجمات الفاشلة
) (432ھجمة  ،وكان عدد الھجمات من طرف العبة واحدة فقط ) (23ھجمة .
 2-4عرض وتحليل نتائج عالقة ارتباط أسباب فشل الھجوم البسيط ومستوى األداء المھاري.
جدول ) (2يبين المعالم اإلحصائية ألسباب فشل الھجوم البسيط وعالقتھا بمستوى األداء المھاري
أسباب فشل الھجوم البسيط
التوقف أثناء الھجوم
رجوع المنافس بشكل سريع
الھجوم على القسم القوي من نصل
المنافس
سحب الذراع المسلحة للمھاجم بعد مدھا
أثناء الھجوم
عدم ضبط مسافة التبارز

عدد مرات
تكرار الخطاء
15
27
43

النسبة
المئوية
%3,47
%6,25
%9,95

الوسط
الحسابي
0.83
1,5
2,38

االنحراف
المعياري
0,07
0,9
1,4

قيمة معامل
االرتباط
0,60
0,69
0,78

داللة
االرتباط
معنوي
معنوي
معنوي

67

%15,50

3,72

2,5

0,68

معنوي

80

%18,51

4,4

3,6

0,85

معنوي

 -1رودي شتملر ؛ طرق اإلحصاء في التربية الرياضية  ،ترجمة :عبد علي نصيف ومحمود السامرائي  ) :بغداد  ،دار الحرية للطباعة  ( 1974 ،ص 35
.

بدا الھجوم البسيط والذراع المسلحة مثنية 72
52
تدوير الذراع بمساحة واسعة )الھجوم
بتغير واسع (
2,27
%9,49
41
دفاع المنافس ورده سبب فشل الھجمة
1,94
%8,10
35
الضرب خارج الھدف )عدم امتالك دقة (
قيمة معامل االرتباط الجدولية عند درجة حرية  16واحتمال خطا 0,46 =0,05
%16,66
%12,03

4
2,88

2,8
1,3

0,77
0,84

معنوي
معنوي

1,5
0,93

0,63
0,72

معنوي
معنوي

لمعرفة عالقة أسباب فشل الھجوم البسيط ومستوى األداء المھاري تم استخدام معامل االرتباط البسيط والجدول
) (2يبين أن قيم معامل االرتباط بين عدد األخطاء لالعبات ومستوى األداء المھاري ھي اكبر من قيمة معامل
االرتباط الجدولية البالغة ) (0,46عند درجة حرية ) (16واحتمال خطأ ) ، (0,05وبما ان قيمة )ر( المحتسبة
اكبر من قيمة )ر( الجدولية فھذا يعني وجود عالقة ارتباط معنوية بين عدد األخطاء ومستوى األداء المھاري .إذ
أن كل خطأ تقوم به الالعبة ھو نتيجة األداء الغير صحيح أو ضعف باألداء المھاري  .والشكل ) (1يوضح النسب
المؤوية لألخطاء.
كما تبين أن أكثر سبب تكرر ھو عدم ضبط مسافة التبارز ويرجع السبب الى ذلك عدم ادراك المسافة لالعب
وعدم التركيز والمالحظة فقد تكون المسافة الطعن كبيرة و تسبب للمنافس ھجوم مضاد او قد تكون قليلة مما
تجعل ھدف المنافس بعيد وبالتالي تسبب فشل الھجمة  .ان عدم ضبط مسافة التبارز لھا تأثير سلبي عند زيادة
تكرارھا وان اي زيادة او نقصان في المسافة بين الالعبين يؤدي الى فشل الھجوم .وھذا ما اكده )عبد الھادي
حميد وعبد الكريم فاضل( " مسافة التبارز الغير مناسبة ھي تلك المسافة التي ال يتمكن الالعب خاللھا من
تحقيق اللمسة بسبب كبر المسافة مما يتوجب عليه القيام بواحدة من حركات التقدم او تكون المسافة قريبة اكثر
)(1
من الالزم مما تسمح للمنافس بعمل ھجوم مضاد مما يسبب تشتيت الالعب وفقدان تركيزه "
كما ان الھجوم على القسم القوي يؤدي الى فشل الھجوم على عكس الھجوم على القسم الضعيف اذ ان القسم
الضعيف اقل مرونة من القسم القوي وبالتالي يمكن ازاحته والوصول الى ھدف المنافس .وھذا ما اشار اليه
)عباس عبد الفتاح الرملي( " اذا كان اداء الھجمة على النصل بالضرب على الجزء القوي من نصل المنافس أي
على الثلث السفلي فتعتبر ھذه الھجمة فاشلة ويصبح للمنافس الحق في ھذه الحالة القيام بالرد السريع ") .(2كما
أن سحب الذراع المسلحة يلغي اسبقية الھجوم وبالتالي يصبح الھجوم فاشل .
وتبين ان بدأ الھجوم والذراع مثنية له تأثير واضح في فشل الھجوم اذ تصبح اسبقية الھجوم للمنافس وبالتالي له
تأثير على نتائج المنافسات .وھذا مااشار اليه )عباس عبد الفتاح الرملي( "اذا تم تنفيذ الھجوم البسيط  ،والذراع
)(3
مثنية فأنھا تعتبر ھجمة فاشلة وينتقل الھجوم الى المنافس "
أما تدوير الذراع بمساحة واسعة يجعل الھدف بعيدا وبالتالي تكون اللمسة او الضرب خارج الھدف وربما
يشكل ھجوم مضاد من قبل المنافس على المھاجم .
ويشار إلى ان الدفاع القوي والرد الناجح يعمل على افشال ھجمات المنافس وتشكيل ھجوم مضاد عليه .
"الدفاع ھي الحركات التي يقوم بھا المدافع إلفشال محاوالت المنافس الھجومية بمھارة عالية من خالل حركات
)(4
الرجلين والجسم والذراع المسلحة متفرقة او مجتمعة حسب ظروف اللعب"

 -1عبد الھادي حميد  ،عبد الكريم فاضل  ،رياضة المبارزة  ,جامعة بغداد كلية التربية الرياضية .2008,
ص.50
 -2عبد ﷲ صالح الدين،المبارزة الحديثة)،بغداد،مكتب الوطن للطباعة ،(1980 ،ص.113
 -3عبد ﷲ صالح الدين، ،مصدر سبق ذكره  ،ص.76
 -4فاطمة عبد مالح وآخرون  ،أسس رياضة المبارزة )،األردن  ,مطبعة المجتمع العربي  ( 2011,ص.126

ويؤكد )نبيل ابراھيم عبد العزيز(" ان االداء في لعبة المبارزة دون الدقة في تسجيل اللمسات او الحركات
الدفاعية والھجومية يجعل الحركات بدون جدوى او فائدة تذكر  ،الن تسجيل ھذه اللمسات يكون خارج الھدف
)(1
القانوني الذي حدده القانون الدولي في كل األسلحة الثالثة "

شكل ) (1يوضح النسب المئوية لحدوث األخطاء

 -5االستنتاجات والتوصيات .
 1-5االستنتاجات :
−
−
−
−
−
−

وجود عالقة ارتباط معنوية بين أسباب فشل الھجوم البسيط ومستوى األداء المھاري العبات سالح السيف .
وجود عالقة ارتباط معنوية بين عدد األخطاء ومستوى األداء المھاري العبات سالح السيف
وجود عالقة ارتباط معنوية بين التوقف أثناء الھجوم ومستوى األداء المھاري العبات سالح السيف .
وجود عالقة ارتباط معنوية بين رجوع المنافس بشكل سريع ومستوى االداء المھاري العبات سالح السيف
.
وجود عالقة ارتباط معنوية بين الھجوم على القسم القوي من نصل المنافس ومستوى االداء المھاري العبات
سالح السيف .
وجود عالقة ارتباط معنوية بين سحب الذراع المسلحة للمھاجم بعد مدھا اثناء الھجوم ومستوى االداء
المھاري العبات سالح السيف .

 -1عبد  Jصالح الدين ،عبد  Jصالح الدين، ،مصدر سبق ذكره(.ص.38

−
−
−
−
−
−

وجود عالقة ارتباط معنوية بين عدم ضبط مسافة التبارز ومستوى االداء المھاري العبات سالح السيف .
وجود عالقة ارتباط معنوية بين بدأ الھجوم البسيط والذراع المسلحة مثنية ومستوى االداء المھاري العبات
سالح السيف .
وجود عالقة ارتباط معنوية بين تدوير الذراع المسلحة بمساحة واسعة ) الھجوم بتغير واسع ( ومستوى االداء
المھاري العبات سالح السيف .
وجود عالقة ارتباط معنوية بين دفاع المنافس ورده سبب فشل الھجمة ومستوى االداء المھاري العبات سالح
السيف .
وجود عالقة ارتباط معنوية بين الضرب خارج الھدف ) عدم امتالك دقة ( ومستوى االداء المھاري العبات
سالح السيف .
حقق خطأ ) عدم ضبط مسافة التبارز ( أكثر تكرار من بين األخطاء ثم يأتي بعده خطأ ) بدأ الھجوم البسيط
والذراع المسلحة مثنية ( .

 2-5التوصيات:
 −التركيز على األداء المھاري الصحيح لھذا النوع من الھجوم للوصول إلى المستوى العالي من
خالل تالفي أو تصحيح األخطاء .
 −ضرورة اعتماد أسلوب التحليل للمباريات لمعرفة نقاط القوة والضعف لدى الالعبات .
 −ضرورة أجراء أسلوب عرض المباريات أمام الالعبات وتحليلھا لالطالع على األخطاء ليتم
تفاديھا.
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