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تقييم اداء الالعبين الناشئين لمهارة الهجوم المركب العددي بسالح شيش المبارزة
* م.م يشار محمد جليل
تاريخ االستالم2022/08/09 :

أ .د محمد جاسم أحمد
تاريخ القبول2022/08/31 :

المستخلص
هدفت الدراسة الى اعداد وبناء استمارة الهجوم المركب العددي لالعبي المبارزة الناشئين بسالح
الشيش ،ويتم ذلك من خالل عملية تقييم إداء الالعبين للمهارات الهجومية بإستعمال االستمارة المقننة
والمبنية بطريقة علمية والتي ستكون حتما ً أداة قياسية نظامية تعطي نتائج دقيقة وصحيحة وهذا أمر سيؤمن
حتما ً تطوير اللعبة والالعبين .وعليه استخدم الباحثين المنهج الوصفي بأسلوب المسح والعالقات االرتباطية
لمالءمته لطبيعة المشكلة لغرض الوصول إلى تحقيق أهداف البحث ،وبعد أن حددا مجتمع البحث بالالعبين
الناشئين في محافظة ديالى والبالغ عددهم ( ) 30العبا ً .تم اختيار عينة مكونة من ( )12العب بالطريقة
العشوائية المنتظمة.
الكلمات المفتاحية :الهجوم المركب العددي.
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Abstract
The study aimed to prepare and design a complex numerical attack form
for the junior fencing players with a fencing weapon. This could be done through
the process of evaluating the players’ performance of offensive skills by using
the standardized and scientifically designed form, which will inevitably be a
regular standard tool that gives accurate and correct results. This is something
that inevitably will secure the development of players. Accordingly, the
researchers used the descriptive approach in the survey method and the
correlational relationships for its relevance to the nature of the problem for the
purpose of achieving the objectives of the research. After they identified the
research community with the junior players in Diyala province, which numbered
(30) players, a sample of (12) players were selected in a systematic random
manner.
Keywords: numerical complex attack

– التعريف بالبحث1
 مقدمة البحث وأهميته1 – 1
المممبممارزة نموا ممن انمواا االنشمممممطممة المريمماضممممميممة المخمماصممممممة فمال بممد ان تمكمون لمهمما
 إذ هي رياضمة فردية لها،اهداف وأسم تربوية سمليمة لتحقيق الهدف من ممارسمة هذا النوا من الرياضمة
 وهمذا حتمما ً سمممميثير البهجمة والتشممممويق لمد، فهنما روعمة االداء واالنجماز العمالي،مما يميههما وتنفرد فيمه
 والشممممماهمد في همذا عنمدمما يتفوق أي من المبمارزين على أقرانمه في. المبمارزين والمشممممماهمدين مع بع
 ومقننة في،ً  نحتاج الى أداة إختبارية معتمدة علميا، وللحكم على هذا التفوق..ً المسابقات وفي التمرين أيضا
 والحقيقة إن الذي وعى الباحثين في دراسمممة هذا.عمليات تحضممميرية وبنائية ذات خطوات متعارف عليها
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الموضمموا هو ااسمماليب التقليدية التي يسممتعملها البع في تقييم أداء الناشممئين من المبارزين عند أدائهم
للعديد من المهارات الهجومية ،ومنها مهارة الهجوم المركب العددي.
إن عمليمة تقييم إداء الالعبين للمهمارات الهجوميمة بإسممممتعممال االسممممتممارة المقننمة والمبنيمة بطريقة
علمية سممتكون حتما ً أداة قياسممية نظامية تعطي نتائج دقيقة وصممحيحة تاعمن العدالة واامان لالعبين وهذ
غاية ما بعدها غاية.
من كل هذا جاءت أهمية هذا البحث في اعداد وبناء إسممتمارة تقييم علمية الداء المبارزين الشممباب
لتأمين العدالة وإطالق االحكام غير المتحيهة وهذا أمر سيؤمن حتما ً تطوير اللعبة والالعبين.
 2 - 1مشكلة البحث
من خالل خبرة الباحثين وإطالعهما على المسمتجدات في عمليات التقييم الداء المبارزين ،السميما
الناشممئين منهم .وجد أن هنا بع المدربين ال يعطون اهتماما ً كبيرا ً بعمليات تقييم إداء الهجوم (المركب
العددي) وبتفصمميالته الحركية ،وهذ مشممكلة تحتاج حالً جذريا ً ،بغية تطوير االداء المهاري للناشممئين في
المبارزة .وذلك يتم من خالل بناء استمارة تشمل أجهاء وتفاصيل مهارة الهجوم المركب العددي وعرضها
على محكمين متخصصين لتقييم أي من المبارزين الناشئين والمستعملين لمهارة الهجوم المركب العددي.
 3 - 1اهداف البحث
اعداد اسمممتمارة تقييم اداء لالعبين الناشمممئين في مهارة الهجوم المركب العددي بسمممالح الشممميش،
وتقنينها كأداة قياسية.
تقييم إداء الالعبين الناشممئين لمهارة الهجوم المركب العددي بسممالح الشمميش بإسممتعمال االسممتمارة
المقننة.
 4 – 1مجاالت البحث
 1 – 4 – 1المجال البشري :الالعبين الناشئين بسالح الشيش في محافظة ديالى.
 2 – 4 – 1المجال الزماني :للفترة من  2021/9/15ولغاية .2021/11/25
 3 – 4 – 1المجال المكاني :قاعة المبارزة بقسم الموهبة الرياضية في بعقوبة.
 -2منهجية البحث وإجراءاته الميدانية:
 1–2منهج البحث :
اسمتخدام الباحثين المنهج الوصمفي بأسملوبي المسمح والعالقات االرتباطية لمالئمة وطبيعة المشمكلة
(المممعممميسممممممموي )2011،19 ،انمممه يمممتمممنممماسمممممممب ممممع أهمممداف المممدراسمممممممة لمممحمممل
مشكلة البحث.
 2–2مجتمع وعينة البحث:
تحمممدد مجتممممع البحمممث بمممالالعبين الناشمممئين فمممي رياضمممة المبمممارزة بسمممالح الشممميش ،للعمممام
 2021م ،والبمممالغ عمممددهم (  ) 30العبم ما ً ،اختيمممر عينمممة ممممن ذلمممك المجتممممع وبواقمممع (  ) 12العمممب
بالطريقة العشوائية المنتظمة.
 3-2االجراءات البحث الميدانية
 1-3-2اجراءات بناء االستمارة وطريقة تقنينها
في ضوء من يتطلبه هدف البحث ،سيحدد الباحثين االداء المهاري للهجوم المركب العددي لالعبي
المبارزة الناشئين بسالح الشيش من خالل بناء إستمارة تقييمية مقننة.
 1-1-3-2أعداد استمارة لتقييم أداء الهجوم المركب العددي
اجل أعداد استمارة التقييم اداء المهارة ،قام الباحثين بالخطوات ااتية-:
الخطوة االولى :إعداد اقسام االستمارة
وذلك من خالل إعداد إسمتمارة تتكون من الالالة أقسمام خاصمة ولكل قسمم عدد من تقسميمات وتفاصميل ااداء
المممممممهممماري المممتمممي تمممعمممنمممى بمممتمممقممميممميمممم أداء ممممهمممارة المممهمممجممموم المممممممركمممب المممعمممددي وهمممي
(القسم التحضيري ،القسم الرئيسي ،القسم الختامي).
الخطوة الثانية :حساب االهمية النسبية لكل أداء مهاري من كل قسم من األقسام.
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بعد االنتهاء من عملية تحديد أقسممام أسممتمارة تقييم أداء الهجوم المركب العددي لالعبي المبارزة
الناشمئين بسمالح الشميش ،قام الباحثان بإعداد اسمتمارات اسمتبانة السمتطالا أراء ( )12خبير ومختص في
اللعبة بشممأن تحديد أهمية أقسممام االسممتمارة واالداء المهاري لكل قسممم ينظر الملحق ( ،)2وذلك بوضممع (
) في مربع الدرجة المختارة لكل أداء من ااقسممام المعروضممة من المدرج ااتي,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 ,0( :
 )10 ,9 ,8 ,7علمما ً أنمه أعلى المدرجمات الممدرجمة هي ( )10وأدنما هي ( ،)1والصممممفر يعني عمدم وجود
ااهمية .وبعد أن تم جمع البيانات وتفريغها جر حسمماب ااهمية النسممبية لكل أداء مهاري من االقسممام
المختارة ،وذلك من خالل القانون اآلتي:
ااهمية النسبية =

 1الدرجة ااعلى  /أعلى درجة للمد ÷ X2 + 2عدد الخبراء 100X
للمد
أعلى درجة للمد Xعدد الخبراء

الخطوة الثالثة :استخراج الوزن النسبي لكل أداء من كل قسم.
بعد أن تم حسماب ااهمية النسمبية لكل أداء من كل قسمم من أقسمام االسمتمارة أصمبح اان من الضمروري
استخراج الوزن النسبي ،إذ تم استخراجه باستخدام القانون اآلتي:
درجة ااهمية
الوزن النسبي =
مجموا درجة ااهمية

100X

والجدول ( )1يبين درجة ااهمية وااوزان النسبية لكل أداء من كل قسم من أقسام استمارة التقييم.
جدول (  ) 1يبين ااهمية وااوزان النسبية لكل أداء مهاري من أقسام استمارة التقييم اداء
الهجوم المركب العددي
الوزن النسبي
درجة األهمية
اقسام الحركة وتفاصيلها
القسـم التحـضـيري
% 7,027
100
وضع االستعداد
% 7,940
113
مد الذراا المسلحة من مفصل المرفق للتهديد بالهجوم
% 14,967
( ) 213
المجموع
القسـم الرئيـسـي
تغيير االتجا من أسفل نصل السالح إلى االتجا المقابل
% 7,659
109
(الوضع الرابع) أو بالعك (...مهاجم)
دفاا مخدوا( ...مدافع)
% 6,886
98
تغيير الاني والعودة لالتجا االول (الوضع السادس)
% 7,800
111
ويكون التغيير من اسفل النصل( ...مهاجم)
مد الذراا وتوجيه ذبابة السالح نحو هدف المناف مع
% 7,730
110
مد الرجل االمامية (القائدة) من مفصل الركبة بوقت واحد
أداء حركة الطعن :مع اخذ مسافة مناسبة لألمام وفقا ً
% 7,519
107
لقرب أو بعد المناف .
النهول على كعب القدم االمامية أوالً الم المشط .وتكون
% 7,027
100
الركبة االمامية متعامدة على منتصف القدم
مد الرجل الخلفية بالكامل من مفصل الركبة بسرعة
% 6,465
92
بقاء القدم الخلفية مالصقة لألرض بكاملها وذلك
% 6,535
93
لالحتفاظ بوضع الجسم الابتا ً
مد الذراا الخلفية الحرة (غير المسلحة ) :باتجا معاك
% 6,113
87
لحركة الطعن وموازية للساق الخلفية.
النظر يكون تجا هدف المناف (لألمام)
% 6,957
99
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المجموع
القـسـم الخـتـامي
العودة الى وضع االستعداد
سحب الذراا المسلحة والعودة بها الوضع االول
المجموع
المجموع الكلي للدرجة والنسبة

( ) 1006

% 70,691

104
100
( ) 204
1423

% 7,308
% 7,027
% 14.335
% 100

 2-1-3-2قياس االداء المهاري لالعبي المبارزة الناشئين بسالح الشيش
بعد أن تمت خطوات أعداد أستمارة التقييم أصبح من الضروري قياس وتقويم ااداء المهاري لعينة
البحث ،ولتح ِقق هذا الغرض قام الباحثان بالخطوات ااتية:
 1-2-1-3-2تصوير األداء المهاري
تم تصموير االداء الحركي للهجوم المركب العددي من االتجا الجانبي لالعب من بداية االداء وحتى نهاية
الحركمة ،وكمانمت تبعمد الكماميرا عن الالعمب المذي يؤدي االداء الفني لمهمارة الهجوم المركمب العمددي (3
متر).
 2-2-1-3-2التجربة االستطالعية
ً
بعد تصمموير ااداء المهاري لالعبين والبالغ عددهم ( )12العبا وذلك يوم ( السممبت ) الموافق 10 / 30
 ،2021 /تم عرض ااداء على الالالة محكمين بواسممممطمة أقرا ( )CDإذ اعطيمت لهم درجات منماسممممبة
للتعبير عن أدائهم المهماري وبشممممكمل عمام ،علمما ً بمأن تقمدير درجمات التقويم يكون من ( )100درجمة وبعمد
مرور ( )14يوم عرضمت عليهم هذ المصمورات (فيديو) أقرا ( ،)CDوتم تقويمها على وفق االسمتمارة
المعمدة للتقويم ينظر الملحق ( )3والتي تقويمهما يتم ايضمممما ً من ( )100درجمة ،أال أن همذا التقييم يكون وفق
ااوزان النسبية لكل أداء مهاري تعنى به هذ االستمارة ينظر ملحق (.)4
 3-2-1-3-2إيجاد األسس العلمية الستمارة التقويم
اوالا :صدق االستمارة
لغرض ايجاد صممدق االسممتمارة قام الباحثان بإيجاد العالقة بين تقويم المقومين الثالالة ،إذ تم إيجاد العالقة
عن طريق اسمتخراج معامل ارتباط سمبيرمان (للرتب) بين الدرجات التي اسمتخرجت من اسمتمارة التقويم
(التقييم الكمي) والدرجات الشممفوية (التقييم الذاتي) التي طلبت من المقومين الثالالة .إذ بلغ معامل االرتباط
( )0,907للهجوم المركب العددي وهذا مؤشر عال يدل على صدق االستمارة.
ثانيا ا :ثبات االستمارة
تم اسممممتخراج الثبمات بطريقمة االختبمار وإعمادة االختبمار ،إذ تم أعمادة التقويم بماالسممممتممارة مرة أخر من
المقومين أنفسممممهم وبعمد مرور ممدة زمنيمة مقمدارهما ( )14يومماً ،ومنهمما تم إيجماد العالقمة االرتبماطيمة بين
التقويم ااولي والتقويم الثاني إذ بلغت قيمة معامل ارتباط سمبيرمان (للرتب) للهجوم المركب العددي هو (
 ،) 0,955وهذا مؤشر جيد لثبات االستمارة.
ثالثا ا :الموضوعية
تعني الموضموعية عدم اختالف المقومين في الحكم على شميء ما ،أو على موضموا معين  ،ولغرض
التأكد من موضمموعية القياس في االسممتمارة أسممتخدم تحليل التباين بين درجات المقومين الثالالة على وفق
اسممممتممارة التقويم الممأخوذة في القيماس ااول ...والجمدول ( )2يبين نتمائج همذا التحليمل ،المذي يعبر عن اتفماق
المحكمين في درجات التقويم باالستمارة.
الجدول ( )2يبين قيمة معامل االرتباط بين المقومين وفق استمارة التقويم للهجوم المركب العددي
قيمة ( ) F
الداللة
درجة
التباين
مصدر التباين
االحصائية
الحرية
الجدولية
المحسوبة
49,629
2
بين المجموعات
3,23
0,952
غير معنوية
52,083
33
داخل المجموعات
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نجممد ان قيمممة (  ) Fالمحسمممموبممة بلغممت (  ) 0,952وهممذ القيمممة اقممل من الجممدوليممة البممالغممة
(  ) 3,23عممنممد درجممتممي حممريممة ( ،)33 ،2ومسممممممتممو داللممة (  ) 0,05مممممما يممؤكممد عممدم
وجمود فمروق بميمن نمتممائمج المممقمومميمن وهممذا ممؤشمممممر عملمى مموضممممموعميممة المتمقمويمم بمماالسمممممتممممارة
للهجوم المركب العددي.
 4 - 2الوسائل االحصائية:
 -1الوسط الحسابي.
 -2االنحراف المعياري.
 -3االلتواء.
 -4الخطاء المعياري.
 -5معامل االرتباط سبيرمان للرتب.
 -6تحليل التباين.
 -1معامل الورندايك
 -2إختبار (كا)2

50 + 10 x

ت=

 -3عرض وتحليل ومناقشة النتائج
 1 - 3الوصف اإلحصائي لمتغيرات البحث والتي يتمتع بها أفراد العينة
الجدول ( )3يبين التقديرات اإلحصائية لنتائج االداء المهاري للهجوم المركب العددي لالعبي المبارزة
الناشئين بسالح الشيش
المتغيرات
االداء المهاري للهجوم
المركب العددي

التقديرات االحصائية
س

ع

الخطأ المعياري (ع س )

االلتواء

75,166

5,145

1,485

0,518

عنمممد تسمممليط الضممموء علمممى نتمممائج الجمممدول ( )3يظهمممر لنممما ان قيممممة الوسمممط الحسمممابي قمممد جممماءت
( )75,166بينممممما بلغممممت قيمممممة االنحممممراف المعيمممماري لممممنف العينممممة ( ،) 5,145وقيمممممة الخطممممأ
س ) جمماءت قليلممة مممما يؤكممد مناسممبة حجممم العينممة وصممحة تمثيلهمما للمجتمممع االصمملي،
المعيمماري (ا )
اذ تعممد قيمممة الخطممأ المعيمماري مقياسمما لدرجممة االعتممماد علممى متوسممط العينممة  ,فكلممما صممغرت قيمتممه
كلما ازداد االعتماد عليه (شهاب. )2020،40،
ولم يقف البماحثين عنمد همذا الجمدول بمل تحققوا من اعتمداليمة توزيع درجمات الالعبين من خالل حسممممماب
معماممل االلتواء  ,ممما جماءت قيمتمه ال تتجماوز ( )1±بماي حمال من االحوال وهمذا يمدل على ان إداء الالعبين
يممممتممممممممميممممه بمممماالعممممتممممدال فممممي المممممممممتممممغمممميممممر المممممممممبممممحممممو ( االداء المممممممممهمممماري
للهجوم المركب العددي ).
 2-3تقييم االداء لمهارة الهجوم المركب العددي لالعبين الناشئين
بغية تحقيق هدف البحث المعني بتقييم إداء الالعبين الناشمممئين لمهارة الهجوم المركب العددي ،وللوقوف
على المسممتويات الحقيقة الداءاتهم هذ  .تم إسممتعمال التقديرات االحصممائية المسممتحصممل عليها في الجدول
( )3في حسممممماب المدرجمات المعيماريمة التمائيمة المعمدعلمة لكمل العمب على حمد من خالل تطبيق معمادلمة
(الورنمدايمك) ،ومن الم مقمارنمة نتمائجهما مع الجمدول المعيماري للمسممممتويمات المثماليمة المقمابلمة لممديمات المدرجمات
المعيارية (صالح )191 ،2020 ،والمبين في أدنا :
وبمعممد االنمتمهمماء ممن المحسمممممماب والمممقممارنممة ممع المجممدول المممعميمماري نمف الممذكمر ،أسمممممفمرت
النتائج كاآلتي:
جدول ( )4يبين تقييم إداء الالعبين الناشئين (عينة البحث) لمهارة الهجوم المركب العددي بسالح الشيش
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الالعب

درجة تقييمه الخام

المعيارية المعدعلة

المستو المعياري

أ

71

42

ضعيف

ب

74

48

متوسط

ج

79

57

جيد

د

81

61

جيد

هم

78

56

متوسط

و

80

59

جيد

ز

84

67

جيد

ح

69

38

ضعيف

ط

71

42

ضعيف

ي

75

50

متوسط

74

48

متوسط

66

32

ضعيف جدا ً

ل

وبمقارنة المسمتويات المتحققة (جيد جدا ً صمفر ،جيد  ،4متوسمط  ،4ضمعيف  ،3ضمعيف جدا ً )1
مع المسممتويات المثالية للعدد ()12العبا ً بإسممتعمال إختبار (كا )2جاءت النتيجة ( )1,53وهي أصممغر من
القيممة الجمدوليمة لهما عنمد درجمة حريمة ( )4ومسممممتو داللمة ( )0,05البمالغمة ( )9,49ممما يمدل على أن
المسمممتويات المتحققة حقيقية وأن إسمممتمارة االداء المسمممتعملة أداة تقويمية ناجحة وجيدة في تحقيق النتائج
المطلوبة لبيان حقيقة االداء للمختبرين .وبهذا يتحقق هدفي البحث.
 -4االستنتاجات والتوصيات
 تمكن الباحثان من تصممممميم وتقنين إسممممتمارة موضمممموعية لتقييم االداء المهاري للهجومالمركب العددي لالعبي المبارزة بسالح الشيش.
 ولهذا يوصميا بإسمتخدام هذ االسمتمارة لتقييم االداء المهاري النها تحقق نتائج موضموعيةذات داللة إحصائية.
المصادر
• خلف  ,ظافر ناموس ،حامد  ,رشمممما رائد ( :)2020تأالير تمرينات حبال المطاط في تطوير تحمل
القوة للذراعين والرجلين وعالقته باالنجاز لد العبات المبارزة ،مجلة علوم التربية الرياضمممية،
جامعة بابل ،المجلد ( ،)13العدد (.)5
• سالم جبار صاحب :القيمة التنبؤية لالداء بداللة القياسات الجسمية والبدنية والحركية والفسيولوجية
النتقاء ناشئ كرة القدم ،أطروحة دكتورا  ،كلية التربية الرياضية ،جامعة بابل.2006 ،
• شممهاب  ,بدراء مالك ( :)2020أالر تمرينات على وفق اس م ديناميكية الحمل والراحة في تطوير
بع المتغيرات البمايوكينمماتيكمة ودقمة حركمة الطعن في سممممالح الشمممميش ،مجلمة علوم التربيمة
الرياضية ،جامعة بابل ،المجلد ( ،)14العدد (.)4
• صالح  ,سه ركو محمد ( :)2020تأالير تمارين (البدنية – المهارية) في تطوير االداء ودقة الطعن
على وفق بع المتغيرات البايوكينماتيكية بسمالح الشميش ،مجلة علوم التربية الرياضمية ،جامعة
بابل ،المجلد ( ،)13العدد (.)5
• عبمد الههرة  ,مصممممطفى جماسممممب ( :)2020تمرينمات ايقماا العممل العضمممملي الممائيمة وتمأاليرهما
باالعصماب الحسمية والحركية والقدرة العضملية لالطراف السمفلى للمبارزين المتقدمين ،مجلة علوم
التربية الرياضية ،جامعة بابل ،المجلد ( ،)13العدد (.)1
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• العيسوي  ,عبد الفتاح ( :)2001مناهج البحث العلمي في الفكر االسالمي والفكر الحديث ،بيروت،
دار الراتب الجامعية.
• مالح  ,فاطمة عبد ،حسمن ,قاسمم محمد ( :)2020تصمميم مقياس السمرعة الحركية لألطراف السمفلى
بالمبارزة ،مجلة علوم التربية الرياضية ،جامعة بابل ،المجلد ( ،)13العدد (.)3
• الياسمري  ,محمد جاسمم ( :)2011االسماليب الالمعلمية في تحليل البيانات االحصمائية ،ط , 1بغداد،
دار الضياء للنشر والتوزيع.
ملحق ( )1أسماء الخبراء والمختصين حول تقييم الهجوم المركب العددي
مكان العمل
االختصاص
اللقب
االسم
ت
العلمي
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات-
تدريب  -مبارزة
أستاذ
 .1د .فاطمة عبد مالح
جامعة بغداد
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-الجامعة
.2
تعلم حركي  -مبارزة
أستاذ
د .صباح نوري حافظ
المستنصرية
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -
.3
تعلم حركي  -مبارزة
أستاذ
د .عالء عبد هللا فالح
جامعة بغداد
كلية التربية االساسية – الجامعة
 .4د .مصطفى حسن عبد
تدريب  -المبارزة
أستاذ
المستنصرية
الكريم
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة – جامعة
علم النف –
.5
استاذ
د .رحيم حلو علي
ميسان
المبارزة
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  -جامعة
اختبار وقياس -
.6
استاذ
د .بشار غالب البياتي
ديالى
مبارزة
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات-
فسلجة التدريب–
أستاذ
.7
د .أشراق غالب عودة
جامعة بغداد
مبارزة
مساعد
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  -جامعة
أستاذ
.8
تدريب  -مبارزة
د .عصام طالب البكري
بابل
مساعد
تدريب رياضي-
استاذ
.9
المديرية العامة لتربية ديالى
د .ظافر ناموس خلف
مبارزة
مساعد
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة – جامعة
ادارة رياضية-
استاذ
.10
د .حيدر محمد مصلح
القادسية
المبارزة
مساعد
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات-
اختبار وقياس -
أستاذ
.11
د .نور حاتم الحداد
جامعة بغداد
مبارزة
مساعد
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة
أستاذ
 .12د .مصمد ضياء عبد
تعلم حركي  -مبارزة
المثنى
مساعد
الرسول
ملحق ( )2استمارة استطالع اراء الخبراء والمختصين لتحديد اهمية اقسام االداء المهاري
درجة
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
اقسام الحركة وتفاصيلها
االهمية
القسم التحضيري
وضع االستعداد
مد الذراا المسلحة من مفصل المرفق
للتهديد بالهجوم
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الوزن
النسبي
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القسم الرئيسي
تغيير االتجا من أسفل نصل السالح
إلى االتجا المقابل (الوضع الرابع) أو
بالعك ( ...مهاجم)
دفاا مخدوا( ....مدافع)
تغيير الاني والعودة لالتجا االول
(الوضع السادس) ويكون التغيير من
اسفل النصل( ...مهاجم)
مد الذراا وتوجيه ذبابة السالح نحو
هدف المناف مع مد الرجل االمامية
(القائدة) من مفصل الركبة بوقت واحد
أداء حركة الطعن :مع اخذ مسافة
مناسبة لألمام وفقا ً لقرب أو بعد المناف .
النهول على كعب القدم االمامية أوالً الم
المشط .وتكون الركبة االمامية متعامدة
على منتصف القدم
مد الرجل الخلفية بالكامل من مفصل
الركبة بسرعة
بقاء القدم الخلفية مالصقة لألرض
بكاملها وذلك لالحتفاظ بوضع الجسم
الابتا ً
مد الذراا الخلفية الحرة (غير
المسلحة) :باتجا معاك لحركة الطعن
وموازية للساق الخلفية.
النظر يكون تجا هدف المناف
(لألمام)
القسم الختامي
العودة الى وضع االستعداد
سحب الذراا المسلحة والعودة بها
الوضع االول
المجموع
مالحظة :1
 -1يجب على الالعب المهاجم القيام بحركات تغيير متتالية ومتعاقبة دون انقطاا لتعتبر مركبة.
 -2ممكن ان تكون الهجمة العددية بتغيرات متعددة منها (االفقية ،العمودية –الجانبية– ،القطرية).
مالحظة  :2وهنا يلتم الباحث من حضممممرتكم لما لكم من خبرة ودراية في هذا المجال لو تفضمممملتم في
اضافة أي حركة اخر ضمن هذ االستمارة..
اللقب العلمي:
أسم الخبير أو المختص:
مكان العمل:
التخصص:
ملحق ( )3استمارة تقييم أداء الهجوم المركب العددي لالعبي المبارزة الناشئين من قبل الحكام
(بعد التصوير) في القياسين القبلي والبعدي
اقسام الحركة وتفاصيلها
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التقويم
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القسم التحضيري
وضع االستعداد
مد الذراا المسلحة من مفصل المرفق للتهديد بالهجوم
القسم الرئيسي
تغيير االتجا من أسفل نصل السالح إلى االتجا المقابل (الوضع
الرابع) أو بالعك (...مهاجم)
دفاا مخدوا( ...مدافع)
تغيير الاني والعودة لالتجا االول (الوضع السادس) ويكون
التغيير من اسفل النصل( ...مهاجم)
مد الذراا وتوجيه ذبابة السالح نحو هدف المناف مع مد
الرجل االمامية (القائدة) من مفصل الركبة بوقت واحد
أداء حركة الطعن :مع اخذ مسافة مناسبة لألمام وفقا ً لقرب أو
بعد المناف .
النهول على كعب القدم االمامية أوالً الم المشط .وتكون الركبة
االمامية متعامدة على منتصف القدم
مد الرجل الخلفية بالكامل من مفصل الركبة بسرعة
بقاء القدم الخلفية مالصقة لألرض بكاملها وذلك لالحتفاظ
بوضع الجسم الابتا ً
مد الذراا الخلفية الحرة (غير المسلحة ) :باتجا معاك لحركة
الطعن وموازية للساق الخلفية.
النظر يكون تجا هدف المناف (لألمام)
القسم الختامي
العودة الى وضع االستعداد
سحب الذراا المسلحة والعودة بها الوضع االول
المجموا

اسم وتوقيع المقيم
ملحق ( )4استمارة تقييم أداء الهجوم المركب العددي لالعبي المبارزة الناشئين
من قبل الباحث وحسابها النهائي
درجة
درجة
نصف 4/3
الوزن ربع
اقسام الحركة وتفاصيلها
النسبي درجة درجة درجة كاملة االستحقاق
القسم التحضيري
وضع االستعداد
مد الذراا المسلحة من مفصل المرفق للتهديد
بالهجوم
القسم الرئيسي
تغيير االتجا من أسفل نصل السالح إلى االتجا
المقابل (الوضع الرابع) أو بالعك (...مهاجم)
دفاا مخدوا( ...مدافع)
تغيير الاني والعودة لالتجا االول (الوضع
السادس) ويكون التغيير من اسفل النصل...
(مهاجم)
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مد الذراا وتوجيه ذبابة السالح نحو هدف
المناف مع مد الرجل االمامية (القائدة) من مفصل
الركبة بوقت واحد
أداء حركة الطعن :مع اخذ مسافة مناسبة لألمام
وفقا ً لقرب أو بعد المناف .
النهول على كعب القدم االمامية أوالً الم المشط.
وتكون الركبة االمامية متعامدة على منتصف القدم
مد الرجل الخلفية بالكامل من مفصل الركبة
بسرعة
بقاء القدم الخلفية مالصقة لألرض بكاملها وذلك
لالحتفاظ بوضع الجسم الابتا ً
مد الذراا الخلفية الحرة (غير المسلحة ) :باتجا
معاك لحركة الطعن وموازية للساق الخلفية.
النظر يكون تجا هدف المناف (لألمام)
القسم الختامي
العودة الى وضع االستعداد
سحب الذراا المسلحة والعودة بها الوضع االول
المجموا
الدرجة النهائية:
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