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لالعىب سالح سيف  تنوع التمركس التنبفسى وعالقته ببإلجنبز اخلططى 
 8102العبمل للنبشئني أيطبليب  املببرزة فى بطولت

 
 )*( / محمود محمد عبد الرحيم يسد

 : المقدمة ومشكلة البحث   -

أصبح البحث العلمي من أهم الضرورات لتطوير مجتمعنا  الحاثيث للوصاول الال أ لال 

المستوي ت في جميع مج الت الحي ة  ن طريق التعرف  لل م  وهبه هللا لإلنس ن من قثرات في 

مح ولاال لتحقيااق أقباار قااثر ممقاان لإلسااتر ثة ماان النورياا ت العلمياال وتطويع اا  ل ثماال المجتمااع 

أقااثت قرياار ماان الثراساا ت العلمياال ايراار اييجاا بي للتحلياال الري ضاال بنوري تاال وتطااور. و وقااث 

الحثيرال  لاال التاااوث ب لمعلوماا ت ال  صاال ب لنضاا ط الري ضاال ومساا همتل فاال مسااتوي ت االنجاا ا 

 الم تلرل فل النض ط الري ضل المم رس وتحقيق أ لل مستوى فل النض ط الري ضل المم رس و

أن ري ضل المب راة واحثة من الري ض ت الررثيل التي  ( 2002ويضير السيث س مل )

تن ولت   يث التطور والتقثم ، ويق س تطور سالح سيف المب راة بمثى االرتق ء بمستوى ايثاء 

الرني وال ططي لال بين ، وأن نج ح أي ال ب يتوقف  لل مثى استط  ته أثاء الم  رات 

من اي ط ء مع االقتص ث في المج وث وذلك من ايس سيل بأنوا    الم تلرل بتروق وأقل قثر 

 (  1:    11أجل إحراا لمسل للروا فل المب راة و )  

( أن ري ضل المب راة الحثيرل هي إحثى مو هر النض ط 2016ويذقر إبراهيم نبيل ) 

الري ضي وأن ل   أهثاف   الري ضيل واالجتم  يل والنرسيل والتربويل وال ثف في المب راة 

 هو تسجيل أقبر  ثث من اللمس ت ب ست ثام أس ل الطرق ويتم ذلك بررث الذراع المسلحل الحثيرل

 (  33:   3لألم م و )  أو التقثم  أو فرث الذراع المسلحل مع الطعن

( ان ري ضل المب راة هل لعبل الذق ء الحرقل حيث  1226ويؤقث فريثريك سيموا )

النط ق سواء في الحرق ت ال جوميل او الثف  يل  يست ثم المب را ذق ئل فل تحرق تل بضقل واسع

و ال تتم تحرق تل بضقل  ضوائل و انم  تقون نتيجل لقثرات  قليل   صل نمقنل من الوصول 

 ( 15:   22الل افضل المستوي ت و)  
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( ان ال ثف في المب راة الحثيرل هو تسجيل اقبر  ثث 2000فتن ت جبريل و ا رون ) وتضير 

من اللمس ت ب ست ثام اس ل الطرق ويتم ذلك بررث الذراع المسلحل  او فرث الذراع مع الطعن او 

التقثم لالم م و  نث هجوم المن فس يمقن تجنب ذب بل نصلل الم ثثة بواسطل نصل المب را 

ثف ع وبعث اتم م الثف ع يستطيع يستطيع بثورة ان يلمس هثف المن فس وهذا ويسمي ذلك ب ل

 ( 21:    16بثورة يسمي الرث و ) 

( ان مصطلح ال طل في المج ل الري ضي يضير الي فن 1224ويذقر محمث حسن  الوي )

 مليل  التحرق ت ارن ء المب راة او فن اثارة او قي ثة المب راة الري ضيل ف طط اللعب م  هي اال

 (233:   11ا تي ر الثاء م  ري معين في موقف معين )

 ( الي تعريف ض مل و موجا لل طل في ان   فن اثارة المن فسل 1220ويضير  ص م  بث ال  لق )

 ( 20:    15الري ضيل )  

( الي ان مر وم ال طل يتمرل في اال م ل و 1225ويؤقث ابراهيم ضعالن و مروابوالمجث )

 ( 22:   1ي ينرذه  الرريق في اي مق ن من ام قن الملعب  الل المب راة ) االجراءات الت

( ان  برات اال ب الميثانيل قلم  ااثت و 1224ويعرف محموث بسيونل و ب سم ف ضل )

توسعت معرفتل ال ططيل اصبحت معرفتل فل ات  ذ القرار اقرر ثقل و يتحرر ترقيرة فذاقرتل 

است ثم   مسبق  تسمح لل بتقرار است ثام   مرة ا ري من  البصريل المضحونل ب ل برات التل

 ( 112:    20جثيث )  

( ان اسااات الل تقسااايم ت الملعاااب تسااا هم الاااي ابعاااث الحااااثوث  1224وياااذقر مرتاااي اباااراهيم )

فااااااي اثراك الال بااااااين الماااااا قن م و اماااااا قن امالئ اااااام  و قااااااذلك االماااااا قن التااااااي يحتل اااااا  

ثر  واااايم فااااي التحرقاااا ت ال ططياااال لال بااااي الم اااا جمون المن فسااااون قماااا  ان اااا  تساااا م بقاااا

 لل طاااااااط المطلاااااااوب   ااااااا م ممااااااا  ياااااااوثى الاااااااي اثاء  ططاااااااي افضااااااالالررياااااااق بضاااااااقل 

 ( 333:  21تنريذه  )

( ان اسلوب تحليل المب راة يعث احث 1216ويترق قل من صبحي حس نيين و حمثي  بث المنعم )

وفااق اطاا ر معااين ماان اساا ليب القياا س حيااث يمقاان  اان طريقاال تقااثير المسااتوي ت تقااثيرا قمياا  

المق ييس المثرجل و هذا يتيح فرص قبيرة لجمع مالحو ت و معلوم ت قميل  ن ا ثاث اال بين 

و مستوي ت م بحيث يمقن مق رنل الررث بنرسل و قاذللك الرارث بقرينال  اي المق رنال باين االفاراث و 

   ت  و اسلوب تحليل ايض  تقويم الرروق بين الررق الم تلرل و هذا م  يسمي ب لرروق بين الجم

المب راة يعتبر اسلوب  تعليمي  لتتبع ح الت الرريق و ب لت لي توضيح طرق امق ني ت التقثم ب سلوب 
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 لمل ماثروس  و هاذا ياوفر فارص النجا ح و الراوا فاي المب ريا ت و تحقياق االهاثاف المحاثثة 

 ( 43:     13للرريق )  

( يتطلااب التااثريب الري ضااي  2016رتاا ح)  ويااذقر قاال ماان ريساا ن  ااريبط و ابااو العااال  بااث ال

الحثيث ان يحصل المثرب  لي معلوم ت ري ضيل ثقيقال و ساريعل  ان اثاء الري ضاي ويتحقاق 

لل ذلك من  االل تحليال االثاء الري ضاي الاذى يقاثم للماثرب و للري ضال تساجيل موضاو ل و 

قان مان  الل ا  ص ثق  ان مواصار ت االثاء الري ضاي مان  االل المالحوا ت المنومال التاي يم

 ( 232:    1تس يل ت يير اسلوب االثاء الري ضي و التثريب )  

ويرى الب حث أن نو م تحليل المب راة إحثى النوم ال  مل التي يجب أن يلم ب  مثرب المب راة    

، حيث يتم  ن طريق   التعرف  لل مستوى الال ب وتقييم أثائل ، والتعرف  لل نق ط الضعف 

لقوة ، هذا فاي حاث ذاتاه يسا  ث  لال بنا ء ال طاط المضا ثة التاي تعتماث  لال اسات الل ومواطن ا

 ر رات الال ب المن فس وقذلك التأقيث  لل نق ط القوة في الال بين الذي يقوم بتثريب مو  

ويرى الب حث أن ري ضل سيف المب راة تتميا بأسلوب أثاء فنل له  ص ئص ومقوم ت 

المب ري ت وُيعث أحثى هذ. المقوم ت التمرقا التن فسال فال ايما قن  من ضأن   أن تؤرر فل نت ئج

الم تلرل فل الملعب قمياة تن فسيل لال ب وذلك اذا أحسان أ تيا ر المقا ن المن ساب تبعا  لطبيعال 

الال ب المن فس هذا من ن حيل ومن ن حيال أ ارى المحصالل التثريبيال وال بارات التن فسايل التال 

والتال أقتساب   ب لتحليال والر ام واالساتيع ب والقاثرة  لال أت ا ذ القارار  يتميا ب   الال ب نرسال

المن سااب ماان نقطاال التمرقااا التن فساال المالئماال للوضااع التن فساال فاال الملعااب وويُعااث التمرقااا 

التن فسل فل الملعاب فال سايف المبا راة مان العوامال المسا همل فال تاوفير بيئال تن فسايل مالئمال 

 ريعل  الل التسلسل الامنل للمب راة و تتن سب مع المت يرات الس

ويرى الب حث أن التمرقا التن فسل فل الملعب من ايمور ال  مل للمب راين الذين يحت جون إلال 

مرجع يس  ثهم  لل ال روج من المواقف الصعبل والمعقثة التال تحاثث أرنا ء المب ريا ت ، فا ن 

ل   تأريره  ايقنا  ل فال  قال المنا فس ، الروا فل المب ري ت ال يتم إال من  الل  طل متطورة 

ف لمب را الذى يمتلك  طط مقننل يقون فال مقاثورة اقتسا ب  اام من فسال ثون االضاتب ك معال ، 

ويعتبر النصر أمراً حتمي ً وواضح ً ومتوقع ً وهذا ينضأ  ن تقييم ق مل لمن فسل وف م ق مال لذاتال 

 ، وأت  ذ القرار المن سب تبع ً لوروف المب راة 

ويواجه الال بون الري ضيون اآلن العثيث من التحثي ت الن تجال  ان تطاور أسا ليب التاثريب فال 

المجاا ل الري ضاال والااذى يو اار فاال مجاا ل المباا راة بصاارل   صاال ، إذ أن التطااور الواا هر 
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والملمااوس فاال مسااتوى أثاء ال باال سااالح ساايف المباا راة وث ااول م فاال حيااا التناا فس الااثولل 

ء الال بااين فاال البطااوالت الثولياال والتاال ماان ضااأن   تحثيااث نقاا ط القااوة يراارع  ليناا  تحلياال أثا

والضااعف لااثي م و ونتيجاال لعماال الب حااث قمااثرب  اا م لسااالح ساايف المباا راة بناا ثى المؤسساال 

الري ضيل العسقريل ب ل  يقستب، فقث وجث أن اساتمرار أحترا و الال باين با لتمرقا التن فسال فال 

ة محااثوثة وإذا ماا  ت ياارت ايوضاا ع والمن فسااين أو إذا الملعااب و  صاال أذاأصاابحت ذات ف ئااث

تعقثت ايمور أرنا ء المبا راة ، لاذلك فا ن تاوياث الال اب بمعلوما ت  ان االثاء الرنال فال أما قن 

اللعب الم تلرل فل الملعب تعمل  لل اي ثة ف  ليل ايثاء ال ططل لال بين وإو  ر قثرات م التل 

 مواقف الصعبل والمربقل أرن ء المب راة و تتضح ثوره  فل حسن التصرف  الل ال

ويرى الب حث أنه  لل الرغم من أن ري ضل المب راة تعتمث  لل ايثاء ال ططل إال أنه 

هذا مما  ث ال الب حاث لقيا م من الضروري تنوع التمرقا التن فسل لال ب سالح سيف المب راة 

قتاه ب ينجا ا ال ططال لال بال بتلك الثراسل ب ثف التعارف  لال تناوع التمرقاا التن فسال و ال

 2011الع لم للن ضئين أيط لي   سالح سيف المب راة فل بطولل

 أهداف البحث :  -

 يهدف البحث الى:

أيط ليا    -تنوع التمرقا التن فسل لال بي سالح سيف المب راة فل بطولل الع لم للن ضائين   -
 و 2011

ال ططال لال بال ساالح سايف المبا راة فال  القل تنوع التمرقا التن فسل  لل اينجا ا   -
 و 2011أيط لي   -بطولل الع لم للن ضئين 

 تساؤالت البحث :   -

هل يوجث تنوع فل التمرقا التن فسل لاثى ال بال ساالح سايف المبا راة فال بطولال  (1)
 ؟ 2011أيط لي   -الع لم للن ضئين 

سايف المبا راة  هل يوجث  القل ثالل إحص ئي ً للتمرقا التن فسال لاثى ال بال ساالح (2)
 ؟ 2011أيط لي   -فل بطولل الع لم للن ضئين 

هاال يوجااث  القاال ثال أحصاا ئي ً بااين التمرقااا التن فساال واينجاا ا ال ططاال لال باال  (3)
 ؟  2011أيط لي   -سالح سيف المب راة المض رقين فل بطولل الع لم للن ضئين

 مصطلحات البحث : 

 المبارزة  :  -

 هااااي ري ضاااال ال جااااوم و الااااثف ع ب ساااات ثام االساااالحل الرالراااال فاااال التباااا را و هااااي 
سااالح الساايف ( و يااتم توصاايل اللمساا ت فااي ال ااثف القاا نونل  –ساايف المباا راة  –) الضااي  

المسموح بل بطريقل الو ا او الضرب تبع  لناوع الساالح المسات ثم فاي ضاوء القا نون ال ا ص 
 (14:     2بقل سالح )  
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 سيف المبارزة :   -

هو ارقل االسلحل الرالرل وان  و اقواه  صالبل وا رض   مقطع  ويتم توصيل اللمسا ت   -

في هاذا الناوع بطريقال الاو ا بذب بال الساالح فاي ال اثف القا نوني المساموح بال و الاذي 

 (و61:    2يضمل جميع اجااء الجسم الال ب قلل ثون استرن ء فيم   ثا السيف نرسل )

  ركز التنافسى : التم -

ايم قن الم تلرل  لل الملعب الق نونل للساالح والتال ل ا  متطلبا ت فنيال   صال ت تلاف 

م 2منطقال  –م هجاوم 3منطقال  –م 4بعض    ان بعاع وتتمرال تلاك المنا طق فال ) منطقال الا  

 م هجوم مض ث ( و )تعريف أجرائل(2منطقل  –م هجوم مض ث 3منطقل  –هجوم 

 ة : الدراسات السابق -

" تحديددد أك ددر المندداطد اسددتهدافا ( ثراساال بعنااوان 2003أجاارى محمااث فتااوح غناايم ) -

حيث هثف البحث إلال  للمسات كأساس لوضع أسس تدريبية لناشئي سيف المبارزة "

التعاارف  لاال أقراار المناا طق اساات ثاف  للمساا ت لوضااع أسااس تثريبياال فااي ضااوء تلااك 

ال با  مان  30عال البحاث وتام ا تيا ر المنا طق واسات ثم المان ج الوصاري لمن سابته لطبي

ليقونوا هم  ينال البحاث وق نات أهام نتا ئج البحاث  2000المضترقين بثورة سيثني   م 

أن يتم تثريب الن ضئين  لل تلك اللمس ت المس همل مان الب حاث فاي االرتقا ء ب لمساتوى 

 ( 12الرني لال بي المب راة المصريل و)  

 

" دراسة تحليليدة للجمدا الطططيدة  (   6( )  2014أجرت رغثة محمث  صمت غ نم ) -

كمؤشر لتقنين برندام  طططدى لبعبدى سدب   7227فى دورة االلعاب االولمبية لندن 

"، وت ااثف هااذ. الثراساال الاال التعاارف  لاال أفضاال ال طااط التن فساايل سدديف المبددارزة 

الولمبيال لوضاع أسا س  لمال لتقنااين لال بال ساالح سايف المبا راة فال ثورة االلعا ب ا

البرانج التثريبيل ، وقث توصلت الب حرل الل ان الجمل ال ططيل ال جوميل والثف  يال ل ا  

 تأرير أيج بل فل نت ئج المب ري ت و 
 

" المسداهمة النسدبية ( ثراسل بعنوان  3(  ) 2011أجرت رغثة محمث  صمت غ نم ) -

كمؤشر ألنتقاء العبى المستويات العليا فدى لبعض الجما الطططية فى المستوى الفنى 

" ، وقث أجرت الب حرل الثراسال  لال  ينال مان ال بال المنت با ت سب  سيف المبارزة 

القوميل المسجلين بج  ا الري ضل للقوات المسالحل ، وقاث توصالت النتا ئج الال مسا همل 
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ل لال باال قااال ماان ال طااط الثف  ياال وال جومياال ورث الرعاال الراا نل فاال المسااتوى الرناا

 المستوي ت العلي  

إسدتراتيجية التوييدت ( ثراسل بعناوان " 10() 2000أجرى السيث س مي صالح الثين ) -

، وت ثف هذ. الثراسل الهجومي  وتأ يرها على مستوى اإلنجاز لدى العبي المبارزة " 

إلل تحليل التوقيت ت ال جوميل الس ئثة في مب ري ت المبا راة والتعارف  لال  القال هاذ. 

التوقيت ت بمستوى اينج ا ووضع  طال تثريبيال ضا ملل لبنا ء توقيتا ت يمقان اسات الل   

( ال با  مان ال باي منت اب 30ووضع بثائل الست ثام   ،واضتملت  ينل البحاث  لال )

سنل ، وق نت أهم النت ئج أن ايسا تيجيل المقترحال ل ا  تاأريراً  13ال ربيل للمب راة تحت 

 (1ا لثى ال بي المب راة و )إيج بي   لل مستوى اينج 

" التددا ير النسددبي لططددط ( بثراساال بعنااوان  13( )  1224قاا م محمااث ابااراهيم ساا لم ) -

" و ت ثف هذة الثراسل الي  دراسة تحليلية -الهجوم و الدفاع علي كرة القدم االفريقية 

التعرف  لي  طط ال جوم و الثف ع و الم  رات االقرر اثاء للررق  ينل البحث وقاذللك 

تحثيث اقرر من طق اللعب و تنرياذ ال طاط ال جوميال و الثف  يال والم ا رات للرارق  ينال 

البحاث و اساات ثم الب حااث الماان ج الوصاارل لمالئمتال مااع طبيعاال البحااث و ضااتملت  يناال 

مب راة فاي قارة القاثم للرارق المضا رقل فاي بطولال قا س المام االفريقيال  20لبحث  لي ا

ب لسن  ل و ق نت من اهم النتا ئج العماق ال جاومي و الاثف  ي هما  اقرار منا طق  1222

 اللعب الثاء تنريذ ال طط ال جوميل و الثف  يل و الم  رات للررق  ينل البحث

" التحليا التكتيكي الحراز االهداف سل بعنوان ( بثرا23( ) 1223ق م س نتس ب ن ثي ) -

 في كرة القدم و تهدف هذة الدراسدة الدي تحليدا المباريدات فدي كدرة القددم للرجداا فدي

NCAA  " و اساات ثم الب حااث الماان ج الوصااري لمالئمتاال مااع طبيعاال البحااث واضااتملت

نتا ئج هاثف ساجلت بواساطل الرياثيو و ق نات مان اهام ال 205الثراسل  لي  ينل قوام   

العثث االقبر من االهثاف سجلت من منطقل الجااء و قذالك الترقيا الع لي لالهثاف في 

 من تقسيم ت الملعب 2-1-3المنطقل 

" دراسددة تحليليددة علددي ( بثراساال بعنااوان  24( )   2001قاا م ماا قس جااي و تاا و اث ) -

ب الددي المميددزات االساسددية للهجددوم فددى كددرة القدددم الحدي ددة لمهددارة المددرور مددن الجاندد

" و ق ن ال ثف من الثراسل التعرف  لي النساب االحصا ئيل لم ا رة المارور المنتصف 

ماان الج نااب للمنتصااف  ااالل تقساايم مناا طق اللعااب واساات ثم الب حااث الماان ج الوصااري 

مب ري ت للرارق المضا رقل فال  6لمالئمتل مع طبيعل البحث و اضتملت  ينل البحث  لي 
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ماان الملعااب هماا  افضاال  3-2النتاا ئج ان المنطقاال  ن اا ئل قاا س العاا لم و ق ناات ماان اهاام

  والمن طق لمرور القرة واحراا االهثاف

 

" المسداهمة النسدبية للتندوع (  بثراسل بعنوان  4( )   2014ق مت امل رض  يونس ) -

المهددارا الهجددومي فددى مسددتوا االنجدداز الهجددومي لدددورة االلعدداب االوليمبيددة لندددن 

" و ت ثف الثراسل كاساس لتقنين برنام  تدريبي لناشئ سب  سيف المبارزة  7227

الااي التعاارف  لااي المساا همل النساابيل للتنااوع  الم اا ري ال جااومي فااي مسااتوي االنجاا ا 

وقث است ثمت الب حرل المن ج الوصري لمن سبتل مع 2012االوليمبيل لنثن  لثورة االلع ب

مع طبيعل البحث و ضتم ت  ينل البحث  لي مب ري ت مب راي سالح سايف المبا راة و 

و مااان نتااا ئج الثراسااال تحثياااث  2012المضااا رقين فااال ثورة االلعااا ب االوليمبيااال لناااثن 

ماان رث الرعاال الراا ني و ال جااوم  لااي المساا همل النساابيل للتنااوع الم اا ري ال جااومي لقاال 

 ال جوم و ال جوم المض ث ال جوم  لي اال ثاث و ال جوم البسيط و ال جوم المرقب 

 

من  الل أطالع الب حث  لل الثراس ت الس بقل وب لرغم مان إ اتالف هاذ. الثراسا ت 
 ً من حيث ال ثف، إال أن الب حث يرى أن وجه اي تالف وإن ق نت من حيث ال ثف و هري

، إال أنااه يمقاان تقساايم   إلااي ثراساا ت تن ولاات ج نااب تحلياال المب رياا ت  ، ثراساا ت تن ولاات 
الج ناب ال ططاي ، وقاث أسااتر ث الب حاث مان االطااالع  لال قال ماان تحثياث ال اثف وصااي غل 

 الرروع ، االجراءات ، المع لج ت االحص ئيل ، من قضل النت ئج و
 

  :  اجراءات البحث 

 منه  البحث :  -

 است ثام الب حث المن ج الوصرل ب يسلوب المسحل لمن سبتل لطبيعل البحث و

 عينة البحث : -

 63تم أ تي ر  ينال البحاث ايس سايل ب لطريقال العمثيال مان مب ريا ت المجمو ا ت لعاثث 
وحتال الاثور الن ا ئل بنطا م  اروج  64مب راة و مب ري ت يثوار  روج الم لوب من الثور ال  

أيط لياا  و المؤهلاال لااثورة االلعاا ب ايولمبياال للضااب ب  –لبطولاال العاا لم للن ضاائين فيروناا  الم لااوب 
 و 2011ايرجنتين  –بوينس آيرلس 
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 ( 2جدوا )

 عدد المباريات المستهدفة لألدوار األولى ) دورى المجموعات ( وطروج المغلوب

 عدد الجوالت عدد المباريات  الدور 

 63 63 المجموعات (األدوار األولى ) 

 12 4 62دور الـ 

 2 3  27دور الـ 

 2 3 26دور الـ 

 6 2  2دور الـ 

 6 2 2دور الـ 

 3 1 الدور النهائى

 101 31 األجمالى 

 

مب ري ت ثورى المجمو  ت وأثوار  روج الم لوب المست ثفل فل بطولل  (1يتضح من جثول )

 و 2011أيط لي   –الع لم للن ضئين 

 ( 7جدوا )

 بيانات البعبين المصريين المشاركين فى بطولة العالم

 7222أيطاليا  -سنة فيرونا  22تحت 

Name Country Ranking License 
Date of 

birth 

ELSAYED Mohamed EGYPT 16 3032003002 03/03/2003 

NOURELDIN Mohamed EGYPT 70 1072001002 01/07/2001 

RAMADAN Ibrahim EGYPT 31 27012001005 27/01/2001 

( أساام ء ال باال الرريااق القااومل المصاارى المضاا رقين فاال بطولاال العاا لم 2يتضااح ماان جااثول )

، الثولل ، التصنيف الع لمل ب يتح ث الثولل ، رقام الر صال الثوليال   2011أيط لي   –للن ضئين 

 لال بين ، ت ريخ الميالث و
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 ( 2جدوا )

 7222أيطاليا  –( فى بطولة العالم للناشئين  2) مجموعة  مباريات دورى المجموعات

 

( مب ري ت ثورى المجمو  ت لألثوار ايولل وقث أضتملت المجمو ال  لال 3يتضح من جثول )

،  (HUN)، المجاار  (GER)، الم نياا   (USA)، أمريقاا   (VEN)ال بااين ماان ثول فياااويال 

 و (POR)، البرت  ل  (ROU)، روم ني    (EGY)مصر 

 (  2جدوا )

 7222أيطاليا  –( فى بطولة العالم للناشئين  2مباريات دورى المجموعات ) مجموعة 

( مب ري ت ثورى المجمو  ت لألثوار ايولل وقث أضتملت المجمو ال  لال 4يتضح من جثول )
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،   (EGY)، مصار   (POL)، بولناثا  (ISR)، أسارائيل  (GBR)ال بين من ثول بريط نيا  

 و (PAN)، بنم   (JPN)، الي ب ن  (ROU)جنوب أفريقي  

  (5) جدوا

7222أيطاليا  –( فى بطولة العالم للناشئين  2مباريات دورى المجموعات ) مجموعة   

 

( مب ري ت ثورى المجمو  ت لألثوار ايولل وقث أضتملت المجمو ال  لال 5يتضح من جثول )

  (GRE)، اليون ن   (CHN)، الصين  (SGP)، سن  فورة  (NED)ال بين من ثول هولنثا 

 و (EGY)، مصر  (COL)، قولومبي   (AUT)، النمس  

 :أدوات جمع البيانات 

ليتقمن من  (3GB)( ذات ذاقرة Pcج  ا ح سب آلل : تم است ثام ح سب آلل نو م )

 تض يل البرن مج ويتع مل مع ملر ت الريثيو بس ولل وسر ل و 

 FLVوبرن مج   WMV Video Converter: تم است ثام برن مج  برنام  تحليا الفيديو

To AVI Video Converter   وذلك لتحويل امتثاث ملر ت القيثيو إلل أمتثاثAVI  حيث

حيث يمقن التحقم  Realplayer SPيمقن التحقم فل الصورة ، وأيض  تم است ثام برن مج 

تبطيئ   ، وايض  يمقن تقسيم الصورة من  الل هذا البرن مج فل تربيت الصورة و تسريع   و

 المتحرقل )الريثيو( إلل صور ر بتل ليس ل تحليل   و

 –ق م الب حث بتصميم استم رة استطالع رأى ال براء من مثربل منت ب ت ) مصر 

أيط لي   ( لسالح سيف المب راة فل بطولل البحر المتوسط للن ضئين ب لق هرة  –أسب ني –فرنس  

تحثيث أم قن التمرقا التن فسل فل الملعب وأيض  تحثيث ايثاء الرنل لقل  و وذلك ب ثف2011
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مرقا من هذ. المراقا فل سالح سيف المب راة وأضتمل ايستم رة  لل جميع المن طق ب لملعب 

م( هجوم 3م( ، منطقل )4تبع ً للتقسيم الق نونل للملعب ب ل طوط العرضيل والمتمرلل فل منطقل )

م( هجوم ض غط و 2م( هجوم ، منطقل )3( هجوم مض ث متأ ر ، منطقل )م2مض ث ، منطقل )

 والجثول الت لل يوضح ذلك :

 (  6جدوا ) 

 التكرارات والنسب المئوية آلراء الطبراء فى

 مناطد التمركز فى ملعب سب  سيف المبارزة

 م
أهبكي التوركس فى هلعب سالح 

 سيف الوببرزة

 آراء الخبراء
 الىزى

 الٌسبت

 األهويت

 الٌسبيت
 ال ًعن

 % ك % ك

 %  55 6 25 2  55 6 متر 4منطقة الىسط  1

 %87.5 5 12.5 1 87.5 5 م(3منطقة الهجىم المضاد ) 2

 %5575 5 12.5 1 5575 5 م(2منطقة الهجىم المضاد المتأخر) 3

 %55 6 25 2 55 6 م(3منطقة الهجىم ) 4

 %55 6 25 2 55 6 م(2منطقة الهجىم الضاغط ) 5

( التقرارات والنسب المئويل يراء ال براء فل من طق تمرقا 6يتضح من جثول )

% ، 35متر  4ملعب سالح سيف المب راة ، حيث بل ت نسبل ايتر ق لتمرقا منطقل الوسط 

، منطقل ال ط ال لرل  5و13% ، منطقل ال حسم ال جومل  5و13منطقل تمرقا الحسم الثف  ل 

% ، وقث تم قبول جميع من طق التمرقا 35ال ط ال لرل الثف  ل  % ، منطقل35ال جومل 

الم تلرل التل تم استطالع رأى ال براء  ل   و وقث أض ر ال براء إلل ان التمرقا فل ملعب سالح 

 سيف المب راة يعتبر مؤضراً لمستوى لأل ر ولقن التصنيف الرنل ل م هو التوقيت المض ثو

لتعرف  لل المن طق الم تلرل للتمرقا فل ملعب سالح ولم  ق ن ال ثف من البحث هو ا

سيف المب راة  المست ثمل فل المب ري ت التن فسيل و القت   بمستوى االنج ا ق ن لاام ً 

 لل الب حث تصميم استم رة تحليل ايم قن الم تلرل للتمرقا وتثوين نت ئج اللمس ت لعينل 

 ثولت   ومع لجت   احص ئي ً والثراسل بم  يس  ث  لل تبويب هذ. البي ن ت وج
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 إجراء تصميم االستمارة : 

تم االطالع  لل المراجع والثوري ت والبحوث الس بقل للوقوف  لل م  يمقن ان يس  ث  -

 الب حث فل تصميم االستم رة و

المالحول الرنيل من قبل الب حث للمن طق الم تلرل للتمرقا فل ملعب سالح سيف  -

الثراسل االستطال يل لل براء وذلك بحقم  مل الب حث المب راة المست لصل من 

قمثرب   م بن ثى المؤسسل الري ضيل العسقريل ب ل  يقستب الت بع لج  ا الري ضل 

 للقوات المسلحل المصريل ، ومن  الل ال برة الرنيل فل مج ل السالح و

بطولل  المق بالت الض صيل مع ال براء فل مج ل سالح سيف المب راة ب لق هرة  الل -

لالستر ثة من آرائ م فل قيريل وضع االستم رة  2011البحر المتوسط للن ضئين ب لق هرة 

 وتصميم  و

 تقنين استم رة التحليل فل صورت   ايوليل وتحثيث مح وره  و -

 تقنين استم رة التحليل وايج ث المع مالت العلميل ل   من صثق ورب ت وموضو يل و -

 ماكن المطتلفة لملعب سب  سيف المبارزة : تقنين استمارة التمركز فى األ

 تم  رع ايستم رة  لل ال براء وأ ذ أرائ م  لل مثى صثق االستم رة وصالحيت   للتطبيقو

 (2)مرفد                       شروط إطتيار الطبراء: 

 أن يقون أست ذ للمب راة بقليل التربيل الري ضيلو -1

 المصرى للسالحوأن يقون مثرب معتمثا ب التح ث  -2

 الدراسة االستطبعية : 

ق م الب حث بتصميم استم رة لتحليل المن طق الم تلرل للتمرقا فل ملعب سالح سيف  -

المب راة  لمب ري ت سيف المب راة وتحليل  ثث من المب ري ت فل بطولل االبحر 

 ئج وتل صت أهم نت 2011/  2/  11 – 16المتوسط والمق مل ب لق هرة فل الرترة من 

تحثيث المن طق الم تلرل للتمرقا فل ملعب لب حث الثراسل االستطال يل التىل أجراه  ا

سالح سيف المب راة يمقن ان تست ثم أرن ء مب ري ت والتل سوف يتم ا ض     للتحليل 

 : ويتضح ذلك من  الل الجثول الت لل  و
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 ( أستطبع رأى الطبراء فى أستمارة مناطد التمركز 2جدوا )  

( نسبل أتر ق رأى ال براء فل أستم رة من طق التمرقا ، حياث تراوحات   3يتضح من جثول ) 

قااأقبر قيماال و وقااث تاام قبااول منطااف  %3و15% قأصاا ر قيماال ، 30و14تراا ق ماا  بااين نسااب اي

م 3م ، منطقل ال جوم المض ث 4% فأقرر وهل منطقل الوسط 50التمرقا التل بل ت نسبل أتر ق 

 م و2م ، منطقل ال جوم الض غط 3، منطقل ال جوم م 2، منطقل ال جوم المض ث المتأ ر 

 تم التثريب  لل  مليل التسجيل للبي ن ت فل االستم رة وذلك  ن طريق الب حث و -

و لل ضوء نت ئج الثراسل االستطال يل تم حصر ض مل للمت يرات المراث اثراج   ثا ل 

ال بين للألم قن الم تلرل االستم رة رم ا  ثة تصميم   ب لضقل الذى يتن سب مع سر ل أثاء ال

 للتمرقا فل ملعب سالح سيف المب راة رم تم  مل االستم رة ب لضقل الن  ئل و

 اجراء الدراسة االساسية وجمع البيانات :

ق م الب حث بتحليل المب ري ت وتسجيل بين ت نت ئج هذا التحليل ف استم رة التسجيل رم ق م 

 حص ئيل وبتنويم البي ن ت وإ ثاثه  للمع لجل اال

 المعالجات االحصائية : 

 است ثم الب حث فل تحليل للنت ئج المع لج ت االحص ئيل الت ليل :

 Recurrenceالتقرار    -

  Percentالنسب المئويل -

  Correlation Personمع مل ايرتب ط  -

 الوٌطك
 الٌسبت الوئىيت أستجببت الخبراء

 لألتفبق

 هعبهل 

 األرتببط

 الوعٌىيت

 ال ًعن

   %2576 5 2 منطقة االستعذاد

 0.04 *6756 %5575 1 6 متر 4منطقة الىسط 

   %14736 6 1 منطقة الىسط

 0.03 0.73* %51746 2 5 م(3منطقة الهجىم المضاد )

   %14736 6 1 منطقة الهجىم

منطقة الهجىم المضاد 

 م(2المتأخر)

5 2 51746% *0.82 0.04 

   %2576 5 2 منطقة الذفاع

 0.03 0.79* %5575 1 6 م(3منطقة الهجىم )

   %14736 6 1 منطقة المناورة

 0.04 0.71* %5575 1 6 م(2منطقة الهجىم الضاغط )



 المجلة العلمية لعلوم التربية الرياضية –جامعة طنطا  –كلية التربية الرياضية 
 

 7272عدد ديسمبر                                722                    الرياضيةالمجلة العلمية لعلوم التربية 
 

 (2جدوا )                                            

 ك افة لمسات نتائ  المباريات دورى المجموعات لألدوار األولى المستهدفة 

 7222أيطاليا  –فى بطولة العالم لسب  سيف المبارزة 

 الدولة م

 المجموعات

 (2مجموعة )

 الدولة

 (6مجموعة )

 الدولة

 (25مجموعة )

 عليه له عليه له عليه له 

2 VEN 21 27 GBR 22 23 NED 23 27 

7 USA 27 18 ISR 25 22 SGP 26 23 

2 GER 19 28 POL 22 25 CHN 22 21 

2 HUN 23 24 EGY 22 28 GRE 23 25 

5 EGY 20 20 RSA 22 27 AUT 26 24 

6 ROU 22 23 JPN 18 26 COL 26 23 

2 POR 26 18 PAN 30 10 EGY 23 26 

 المجموع

158 252 

 

161 161 

 

169 169 

316 322 338 

 976 األجمالى

ثورى المجمو ا ت  –( قر فل اللمس ت لمب ري ت ايثوار ايولال 1يتضح من جثول )

 331لمسال ،  316المست ثفل حيث تراوح مجموع اللمسا ت ال  صال ب لمجمو ا ت ما  باين 

 لمسل و  236بأجم لل لمس ت للمجمو  ت المست ثفل بلغ 

 

 (2جدوا )                                        

 ) ربع النهائى ( 2ك افة لمسات نتائ  المباريات دور الـ 

 7222أيطاليا  –فى بطولة العالم لسب  سيف المبارزة 

 مجموع اللمس ت الر ئا الثولل رقم المب راة الثور

1 

1 FRA POL 
FRA 25 

25 10 

2 KAZ FRA 

FRA 24 
2 25 
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3 RUS ITA 
RUS 25 

10 15 

4 HUN BEL 
HUN 23 

27 11 

 23  51 46 المجموع

 4  

 FRA FRA 
FRA 26 

 11 25 

 ITA HUN 
ITA 20 

 25 5 

 46  20 26 المجموع

 FRA ITA  الن  ئل
FRA 23 

 13 22 المجموع

 130 ايجم لل 

( قر فال اللمسا ت لمب ريا ت  اروج الم لاوب لاألثوار المسات ثفل 2يتضح من جاثول )

والمتمرلاال فاال أثوار ربااع الن اا ئل ، نصااف الن اا ئل ، الن اا ئل حيااث بل اات أجماا لل لمساا ت 

 لمسل  و  130ايثوار 

 (22جدوا )

 لتنوع التمركز التنافسى باألنجاز الطططى لسب  سيف المبارزة  

أيطاليا  –( فى بطولة العالم للناشئين  2مجموعة فى مباريات األدوار األولى ) 

7222 

 م
هٌبطك التوركس فى هلعب 

 سالح سيف الوببرزة

 األًجبز الخططى

 األجوبلى

 هجىم هضبد دفبع ورد هجىم ر

 % هج % ك % ك % ك

*32و0 22.78 72 24.37 29 23.16 22 20.59 21 م 4هٌطقت الىسظ  1  

*31و0 14.56 46 10.92 13 17.89 17 15.69 16 م(3)هٌطقت الهجىم الوضبد  2  

*31و0 17.72 56 17.65 21 20.00 19 15.69 16هٌطقت الهجىم الوضبد  3  
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 م(2الوتأخر)

*34و0 19.94 63 20.17 24 22.11 21 17.65 18 م(3هٌطقت الهجىم ) 4  

*32و0 25.00 79 26.89 32 16.84 16 30.39 31 م(2هٌطقت الهجىم الضبغظ ) 5  

*12و0 316 222 25 227 االجوبلى   

  2025معنوية عند مستوى 

بد ن متي دراا اجاجدا   6765( عالقدة دالدة صائداً ان عندذ م دتىي معندىي 16يتضح من جدذو  )

متدر    4الخططدً فدً منداال التمرادت التناف دً اجاجدا  الخططدً والمتممندة فدً منطقدة الىسدط 

م(   3م(   منطقددة الهجددىم )2م(   منطقددة الهجددىم المضدداد المتددأخر )3منطقددة الهجددىم المضدداد )

 م(  7 2منطقة الهجىم الضاغط )

 (22جدوا )

 لتنوع التمركز التنافسى باألنجاز الطططى لسب  سيف المبارزة  

أيطاليا  –( فى بطولة العالم للناشئين  7فى مباريات األدوار األولى ) مجموعة 

7222 

 م

هٌبطك التوركس فى 

هلعب سالح سيف 

 الوببرزة

 األًجبز الخططى

 األجوبلى

 هجىم هضبد دفبع ورد هجىم ر

 % هج % ك % ك % ك

 *6752 19.57 63 18.18 18 19.33 23 21.15 22 م 4هٌطقت الىسظ  1

2 
هٌطقت الهجىم 

 م(3الوضبد )
21 20.19 22 18.49 18 18.18 61 18.94 6753* 

3 
هٌطقت الهجىم 

 م(2الوضبد الوتأخر)
18 17.31 24 20.17 21 21.21 63 19.57 6752* 

 *6750 22.05 71 25.25 25 21.01 25 20.19 21 م(3هٌطقت الهجىم ) 4

5 
هٌطقت الهجىم 

 م(2الضبغظ )
22 21.15 25 21.01 17 17.17 64 19.88 6765* 

 *6755 322 22 112 104 االجمالً 
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بد ن متي دراا اجاجدا   6765( عالقدة دالدة صائداً ان عندذ م دتىي معندىي 11يتضح من جدذو  )

متدر    4الخططدً فدً منداال التمرادت التناف دً اجاجدا  الخططدً والمتممندة فدً منطقدة الىسدط 

م(   3م(   منطقددة الهجددىم )2م(   منطقددة الهجددىم المضدداد المتددأخر )3منطقددة الهجددىم المضدداد )

 م(  7 2منطقة الهجىم الضاغط )

 (27جدوا )

 بين مناطد التمركز فى الملعب واألنجاز الطططى لسب  سيف المبارزة  

 7222أيطاليا  –(  بطولة العالم للناشئين  2فى األدوار األولى )مجموعة 

 م

هٌبطك التوركس فى 

هلعب سالح سيف 

 الوببرزة

 األًجبز الخططى

 األجوبلى

 هجىم هضبد دفبع ورد هجىم ر

 % هج % ك % ك % ك

1 
 4هٌطقت الىسظ 

 هتر
22 10.38 21 21.00 17 14.53 60 17.75 6753* 

2 
هٌطقت الهجىم 

 م(3الوضبد )
24 11.32 19 19.00 26 22.22 69 20.41 6751* 

3 

هٌطقت الهجىم 

الوضبد 

 م(2الوتأخر)

25 11.79 21 21.00 23 19.66 69 20.41 6750* 

4 
هٌطقت الهجىم 

 م(3)
22 10.38 20 20.00 25 21.37 67 19.82 6755* 

5 
هٌطقت الهجىم 

 م(2الضبغظ )
28 13.21 19 19.00 26 22.22 73 21.60 6753* 

 *6753 338 113 100 212 االجمالً 

بدد ن متي ددراا  6765( وجددىد عالقددة دالددة صائدداً ان عنددذ م ددتىي معنددىي 12يتضددح مددن جددذو  )

 4اجاجا  الخططً فً مناال التمرات التناف دً اجاجدا  الخططدً والمتممندة فدً منطقدة الىسدط 

م(   3م(   منطقة الهجىم )2م(   منطقة الهجىم المضاد المتأخر )3متر   منطقة الهجىم المضاد )

 7  م( 2منطقة الهجىم الضاغط )
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(22جدوا )  

 إلجمالى مناطد التمركز فى الملعب واألنجاز الطططى لسب  سيف المبارزة  

 7222أيطاليا  –بطولة العالم للناشئين  -فى أجمالى األدوار األولى  

 م

هٌبطك التوركس فى 

هلعب سالح سيف 

 الوببرزة

 األًجبز الخططى

 األجوبلى

 هجىم هضبد دفبع ورد هجىم ر

 % هج % ك % ك % ك

1 
 4هٌطقت الىسظ 

 هتر
65 19.88 66 21.02 64 19.10 129 19.49 6755* 

2 
هٌطقت الهجىم 

 م(3الوضبد )
61 18.65 51 18.47 53 17.01 118 17.82 6752* 

3 

هٌطقت الهجىم 

الوضبد 

 م(2الوتأخر)

52 18.04 64 20.38 65 19.40 124 18.73 6750* 

4 
هٌطقت الهجىم 

 م(3)
61 18.65 66 21.02 34 22.09 135 20.39 6754* 

5 
هٌطقت الهجىم 

 م(2الضبغظ )
11 24.77 60 19.11 35 22.39 156 23.56 6754* 

 *6755 662 335 314 323 االجمالً 

بدد ن متي ددراا  6765( وجددىد عالقددة دالددة صائدداً ان عنددذ م ددتىي معنددىي 13يتضددح مددن جددذو  )

 4اجاجا  الخططً فً مناال التمرات التناف دً اجاجدا  الخططدً والمتممندة فدً منطقدة الىسدط 

م(   3م(   منطقة الهجىم )2م(   منطقة الهجىم المضاد المتأخر )3متر   منطقة الهجىم المضاد )

 7  م( 2منطقة الهجىم الضاغط )
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 (44جذول )

 بين مناطد التمركز فى الملعب واألنجاز الطططى لسب  سيف المبارزة 

 7222أيطاليا  –فى مباريات أدوار طروج المغلوب فى بطولة العالم للناشئين  

 م

هٌبطك التوركس فى 

هلعب سالح سيف 

 الوببرزة

 األًجبز الخططى

 األجوبلى

 هجىم هضبد دفبع ورد هجىم ر

 % هج % ك % ك % ك

1 
 4هٌطقت الىسظ 

 هتر
13 20.97 9 18.37 11 18.64 33 19.41 6753* 

2 
هٌطقت الهجىم 

 م(3الوضبد )
3 4.84 7 14.29 14 23.73 24 14.12 6752* 

3 

هٌطقت الهجىم 

الوضبد 

 م(2الوتأخر)

5 8.06 8 16.33 16 27.12 29 17.06 6751* 

4 
هٌطقت الهجىم 

 م(3)
19 30.65 11 22.45 7 11.86 37 21.76 6766* 

5 
هٌطقت الهجىم 

 م(2الضبغظ )
22 35.48 14 28.57 11 18.64 47 27.65 6753* 

 *6753 100 130 52 42 62 االجمالً 

بدد ن متي ددراا  6765( وجددىد عالقددة دالددة صائدداً ان عنددذ م ددتىي معنددىي 14يتضددح مددن جددذو  )

 4اجاجا  الخططً فً مناال التمرات التناف دً اجاجدا  الخططدً والمتممندة فدً منطقدة الىسدط 

م(   3م(   منطقة الهجىم )2م(   منطقة الهجىم المضاد المتأخر )3متر   منطقة الهجىم المضاد )

 7  م( 2منطقة الهجىم الضاغط )

 منايشة وتفسير النتائ  : 

( أن نسبل ال جوم في االنج ا ال ططي أقرر تقراراً في من طق 13يتضح من جثول )

م( ومان  االل ذلاك ياري الب حاث ان منطقال ال جاوم 2التمرقا ال ططل لل جاوم الضا غط )

م( تعتبر اقرر المن طق في الملعب تاوتًرا وارب ًقا  للمنا فس وأيضا  تتطلاب م ا م 2الض غط )

  جم اي ثة ريتم ايثاء حيث ي لاب حرقا ت تتميا ب لترقيا لثى الم  جم حيث يتطلب من الم
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اي ثاث مت يرة السر ل يربا ك المنا فس و ل لال وضاع التمرقاا التن فسال لاه لمح ولال فاتح 

ر اارة أو أرتقاا ب بعااع اي طاا ء نتيجاال الضاا ط المسااتمر وايسااتر ثة  فاال أقتساا ب مياارا 

 تن فسيل تحقق الروا و

ط التناا فس فااي سااالح ساايف م( أن إسااتراتيجيل  طاا2004ويااذقر رياات  ج قسااون ) 

ال جاوم  –الاثف ع و الارث  –المب راة هي في ال  لب مايج مان راالث أناواع وهاي ) ال جاوم 

المض ث ( ولقي تقون استراتيجيل فع لل يجب أن تقون مايج من الرالرل أنواع الس بقل ولقان 

وج ال  أغلب المب راين يسات ثمون هاذ. االناواع مان االسا ليب ال ططيال وفقا  يهميت ا  مان

 (و 13:   25نورهم وفي أغلب ايحي ن يست ثمون ايقرر أهميل وايقوى في التأرير ) 

م( ان الباثء فاي ال جاوم يلاام القيا م بتحليال ضا مل 1222ويضير " بريونتي س نتي " )

للموقااف وتااثبر نقاا ط القااوة والضااعف فااي الوضااع والمساا فل التااي ترصاال بااين الال ااب وبااين 

هاي ايسا ليب ال جوميال التاي يقاوم بتنرياذه  يقتنا ص الررصال و  من فسه وقوة تصميمه وما 

ويجب  لل الال ب ان يحسن تقييم من فسه حتي يستطيع ال جوم  نثم  يقاون المنا فس غيار 

 (و 101:  26ج ها لذلك وال يتوقع من فسه ذلك )  

م( ان االستراتيجيل ال ططيل التي تضامنت  لال 2010وتؤقث ثراس ت السيث س مي )

أثت الال الراوا ب لمب ريا ت  16مل ال ططيل ال جوميل والتقملل  الل مب ري ت الثور ال الج

 (و 2( ) 2010سن  فورة ) –وحسم النت ئج في أولمبي ث الضب ب 

وال جااوم فااي المباا راة هااو  باا رة  اان الحرقاال أو الحرقاا ت التااي يبااثأ بأثائ اا  حرقًياا  أحااث 

 ثرة بقصاث الوصاول بذب بال السايف لتساجيل الال بين بصرل مسبقل مستنًثا  لال  نصار المبا

 (و 103:   3اللمس ت  لل سطح هثف الال ب المن سب وتسجيل اللمسل الصحيحل  ليه  )

وال جوم في ابسط ترسير له هو الحرقل التي يمقن من  الل   الحصول  لل لمسل في ح لال 

مب ضر و أم  في ح لل  ثم ات  ذ اي تحرك ثف  ي من المن فس وهذا م  يعرف ب سم ال جوم ال

ال جوم غيار المب ضار او المرقاب يقاون باه ت ويضاه او  اثاع او أقرار قبال ال جاوم االصالي 

 ( و 23:  6وال جوم يبثأ  نث بثأ فرث الذراع وليس  نث إقتم ل فرثه  مع مرا  ة المس فل ) 

ًرا فاي ( يتضح أن نسبل الثف ع والرث في االنج ا ال ططي ايقرر تقرا14من  الل جثول )

 م ( و3من طق التمرقا هي منطقل ال جوم ) 

م( تعتبر من اهم من طق الملعب فال الاثف ع والارث 3ويري الب حث ان منطقل ال جوم )

حيث يست ل الال اب الماثافع اناثف ع الم ا جم و اثم تقاثير المسا فل وقاذلك التارثث فاي ات ا ذ 
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ب للااثف ع والاارث مب ضاارة  لاال القاارار المن سااب حيااث يقااوم المااثافع ب  تياا ر التوقياات المن ساا

الال ب الم  جم وقاذلك  اثم السام ح للال اب الم ا جم ب لضا ط  لال الماثافع للوصاول الاي 

 م(و 2منطقل ال جوم الض غط )

 (و  14( ان الرث هو ال جوم الذي يلي الثف ع الن جح ) 1223يذقر  ب س الرملي )

 جوميال التاي يقصاث ب ا  مح ولال م( أن الرث هو تلك الحرق ت ال2000ويضير ابراهيم نبيل )

تسجيل لمسل هثف المن فس والتي يؤثي   الثافع  قب أثاؤ. لحرقل ثف  يل ن جحال وياتم برارث 

 (و 52:   2الذراع فقط أو بررث الذراع مع الطعن ) 

( ان الرث هو  ب رة  ن هجمل يقثم ب   الال ب المثافع بعث اثاؤ. 2015ويؤقث السيث س مي )

 ( و 52:   12جمل من المن فس ) ثف ع ن جح  لل ه

( ان نساابل ال جاوم المضا ث فاي االنجاا ا ال ططاي أقرار تقارارا فااي 14يتضاح مان جاثول ) 

 م(و2من طق التمرقا هي منطقل ال جوم الض غط )

م( تعااث ماان أقراار المناا طق 2ماان  ااالل الساا بق يااري الب حااث ان منطقاال ال جااوم الضاا غط )

المستوي ت الع ليل واصح ب ال برات ال ططيل والرنيال االيج بيل والمرضلل  نث الال بين ذو 

والتي تتسم ب لقثرات االبثا يل في الروا ب لمب ري ت و  صل في ح لل وجوث فروق قبيرة فل 

م( ويقاوم 2اللمس ت بين الال اب والمنا فس حياث يساتثرج الال اب المنا فس فاي منطقال ال )

الوقوع فاي اال طا ء الرنيال او ا طا ء  بعمل الت ويض ت و والث وة له مم  يجعل المن فس من

في  ثم ضبط المس فل حيث يقاوم الال اب ب سات الل هاذ. اال طا ء لصا لحه ويقاوم با ل جوم 

 المض ث في الوقت المن سب يجااء اللمسل والروا ب لمب راة و

( ان ال جااوم المضاا ث  باا رة  اان حرقياال هجومياال يقااوم 1214يااذقر جماا ل   بااثين )

من فسه في توقيت من سب أرن ء  تأثيل ال جوم أو أرن ء اال اثاث  لاه بأ اذ بأثائ   الال ب  لل 

( ان ال جااوم المضاا ث هااو 1223( ويضااير  باا س الرماال )115:  5الحرقاا ت التم يثياال ) 

الحرقل التي يقوم ب   المب را في نرس الوقت الذي يضن في   من فسه هجوم بضارط أن يسابقه 

 ( و 252:   14  ) برترة امنيل  لل ايقل لضم ن نج ح 

( ان ال جوم المض ث هو  ب رة  ان حرقا ت هجوميال ياتم 2015ويؤقث السيث س مي )

أثائ   يض ل هجوم المن فس وتتم في نرس امن التب را  لل أ ذ جاء من ال جوم المن فس ) 

 ( و 51:   12
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 الرحيم يس

 

ي ثف البحث الي تحثيث تنوع التمرقا التن فسي لال بي سيف المب را. في بطوله الع لم 

وقث است ثم الب حث المن ج الوصري ب السلوب المسحي وذلك لمن سبته  2011ايط لي   -للن ضئين 

مع طبيعه البحث وقث تم ا تي ر  ينه البحث االس سيه ب لطريقه العمثيه من مب ري ت المجمو  ت 

وحتي الثور الن  ئي بنو م  64مب را. ومب ري ت الثوار  روج الم لوب من الثور  63 لعثث

ايط لي  والمؤهله لثور. االلع ب االولمبيه  - روج الم لوب لبطوله الع لم للن ضئين فيرون  

نسبل ال جوم فل اينج ا ال ططل  وقث اثت نت ئج الثراسه الي  2011 -للضب ب بوينس ايرس 

نسبل  م(و 2فل من طق التمرقا ال ططل لل جوم الض غط ق نت فل منطقل ال  ) أقرر تقرارا

الثف ع والرث فل اينج ا ال ططل ايقرر تقرارا فل من طق التمرقا هل منطقل ال جوم ق نت 

نسبل ال جوم المض ث فل اينج ا ال ططل ايقرر تقرارا فل من طق  م(و3فل منطقل ال  )

 م(و2لض غط فل منطقل ال  )التمرقا هل منطقل ال جوم ا
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The diversity of competitive positioning and its 

relationship to the planned achievement of fencing 

players at the world junior championships, Italy 2018. 

Dr/ Mahmoud Mohamed Mahmoud Abdel-Rahim Yassin. 

Lecturer in the department of Competitions and Individual sports. 

Faculty of physical education - University of Tanta. 

The research aims to determine the diversity of the competitive 

positioning of fencer players in the world Junior Championships - Italy 

2018, and the researcher used the descriptive approach in the survey 

method due to its relevance the nature of the research. The primitive 

research sample was deliberately selected from group matches for a 

number of 63 matches and knockout round matches of the 64 to the final 

round of the knockout system of the World Junior Championship Verona 

-Italy, which is qualified for the Youth Olympic Games in Buenos Aires -

2018. The results of the study led to the attack rate in the most frequent 

planned achievement in the areas of the planned positioning of the 

compressive attack, which was in the area of (2m). The percentage of 

defense and response in the most frequent achievement in the positioning 

areas is the area of the attack was in the area (3m). The rate of 

counterattack in the most frequent planned achievement in the positioning 

areas is the area of the compressive attack in the (2m). 

 

 

 

 

 


