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 اراة ــل المبــثحلي

MATCH ANALYSIS  

 ماهية ثحليل المباراة وأهميجه

وأسػمؽب  مشاسبة الستخداـ ما يعػرؼ نشعػاـ الطائرة مؼ أكثر األلعاب الجساعيةتعتبر الكرة 
 المعبػة وأسػػمؽب مسا سػػتفا ال ر ػػةظػػروؼ هػػ   ، حيػػت تتػي   Match Analysisتحميػ  السبػػا اة 

لحعػػػػػة نمحعػػػػػة و لػػػػػغ مػػػػػؼ لػػػػػةؿ الطػػػػػرؽ واألسػػػػػالي  الستعػػػػػد ة  السشاسػػػػػبة لتتبػػػػػم أحػػػػػداث السبػػػػػا اة 
 0السدتخدمة فى ه ا الشؽع مؼ الستابعة التقؽيسية

 Playersأ اء الة بػػيؼ   Evaluationونعػػاـ تحميػػ  السبػػا اة، عبػػا ة  ػػؼ يريقػػة لتقػػؽيػ 
أو فػػػػػى التػػػػػد ي    Competitionsسػػػػػؽاء كػػػػػاف  لػػػػػغ فػػػػػى السشافدػػػػػات  Teamوكػػػػػ لغ ال ػػػػػرؽ 

Training 0 
ونقرد نتقؽيػ أ اء الة بيؼ تتبم أ اء ك  ال ػ   مػى حػد  لػةؿ السبػا اة سػؽاء كػاف  لػغ 

أو مػػؼ  إلػػ  000سػػاح ،  ػػد مػػؼ لػػةؿ أ اء السفػػا ات األساسػػية لمعبػػة رإ سػػاؿ، تسريػػر،  ػػرب
كعزػؽ السكمػ  نفػا   System of playingلػةؿ تش يػ   لمسفػاـ الخا ػة كػالخطق ويػرؽ المعػ  

وهػػ ا بػػالطبم فتؽ ػػ   000ؿ تتبػػم تش يػػ  الة ػػ  لكػػ  هػػ   السفػػاـ مجتسعػػةأو مػػؼ لػػة فػػى ال ريػػ 
 0 مى األسمؽب والطريقة الستبعة فى  سمية التقؽيػ

السبػا اة، وهشػا ال تكػؽف  ال ريػ  كمػخ لػةؿ نقرد  نتقؽيػ أ اء ال ري  فيعشى تتبم أ اءأما ما 
واحػػػد  ال ريػػػ  فػػى و ػػ لجسيػػم أ زػػاء واحػػد أو ال ػػ  معػػػيؼ ولكػػؼ  الستابعػػة  ا ػػرة  مػػى ال ػػػ 

 0وهى أحداث تكؽف  ا ة سريعة ولاي ة 00و لغ  بر تغير وانتقاؿ أحداث السبا اة 
وال ريػػػ  لػػػةؿ  السبػػػا اة ال يقترػػػر  مػػػى تقػػػؽيػ أ اء الة بػػػيؼ أف تحميػػػ  بالػػػ كر والجػػػدفر
شػػاء الستغيػػرات أ  األسػػمؽب فػػى تقػػؽيػ ن ػػ نػػ  يستػػد األمػػر إلػػى إمكانيػػة اسػػتخداـ هػػ ا  السبػػا اة فقػػق،
نعػػاـ  ػػال  لةسػػتخداـ فػػى تقػػؽيػ األ اء لجسيػػم األو ػػات  السبػػا اة  فأسػػمؽب تحميػػ  0 سميػػة التػػد ي 

 0التى يسا س فيفا الة   أو ال ري  المع 
كسا ال يقترر األمر  شد ه ا الحد فقق، نػ  يدػتخدـ نعػاـ تحميػ  السبػا اة فػى تتبػم وتقػؽيػ 

والتعػرؼ  مػى نقػال القػؽة  هػ   ال ػرؽ  رجراء ند اسةحيت يدس  ه ا اإل 00ال رؽ السشافدة أيزا   أ اء
وهػػ ا فػػى حػػد  اتػػخ يدػػا د  مػػى نشػػاء الخطػػق السزػػا ة التػػى تعتسػػد  مػػى اسػػتغةؿ  والزػػع  فيفػػا،

وهػ ا ففيػ   00ال رؽ السشافدة، وك لغ التأكيد  مػى نقػال القػؽة فػى ال ػرؽ التػى نقػؽـ نتػد يبفا  غرات
وإ ا ة المعػػػػ  نبرا ػػػػة وحشكػػػػة فػػػػى  ػػػػؽء   اسػػػػة  تدػػػػس  نتقشػػػػيؼ الخطػػػػق  Strategy اسػػػػتراتيجية

 0مؽ ؽعية لؽا م ال ري  السشاف 
أف أسػػػػمؽب تحميػػػػ  السبػػػػا اة أحػػػػد أ وات السػػػػد ب فػػػػى التعػػػػرؼ بطريقػػػػة  مسػػػػا سػػػػب  فتزػػػػ 

التػػد ي  أو فػػى السبا يػػات  مؽ ػػؽعية  مػػى حالػػة كػػ  فػػر  مػػؼ فريقػػخ، سػػؽاء كػػاف  لػػغ لػػةؿ فتػػرات
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األسػالي  اإلحرػائية السشاسػبة أف  دجي  السعروفة وبعضحيت يسكؼ باستخداـ يرؽ الت 00ن دفا
فتؽفر لمسػد ب سػجة  كػامة   ػؼ حالػة الة ػ  وال ريػ   مػى مػدا  السؽسػػ، وهػ ا بػالطبم يدػس  لػخ 

وهػ ا فػى حػد  0نتثبي  أو تعدف  أو تطؽير أو تغييػر رجر ػات التػد ي  ولطػق المعػ  إ ا لػـر األمػر
بسػا فتشاسػ  مػم  ػد ات أ زػاء   Progress of Trainingالتقػدـ بالتػد ي    اتخ فؤكد  مى فػر 

 0ال ري  وإمكاناتفػ الحكيكية
، Measurementأسػػػالي  الكيػػػاس السبػػػا اة يعػػػد أحػػػد  بالػػػ كر أف أسػػػمؽب تحميػػػ  والجػػػدفر

حيت يسكؼ  ؼ يريقخ تقدفر السدتؽيات تقدفرا  كسيا  وف  إيا  معيؼ مػؼ السقػافي  السد رجػة، وهػ ا 
 حيػت يسكػؼ 0ومعمؽمػات كسيػة  ػؼ أ اء الة بػيؼ ومدػتؽياتفػ م مةحعػاتفر ػة كبيػرة لجسػفتػي  

-Interنػػػػيؼ األفػػػػرا   بقريشػػػػخ، أم السقا نػػػػة وكػػػػ لغ ال ػػػػر  Intra-individualمقا نػػػػة ال ػػػػر  نش دػػػػخ 

individual وأيزػػا  تقػػؽيػ ال ػػروؽ نػػيؼ ال ػػرؽ السختم ػػة وهػػ ا مػػا يدػػسى بػػال روؽ نػػيؼ الجسا ػػات ،
Inter-group 

 0ر* 
أسػػمؽب تحميػػ  السبػػا اة أسػػمؽبا  متكػػامة  لمتقػػؽيػ حيػػت يسكػػؼ  ػػؼ يريقػػخ تقػػدفر  عتبػػرهػػ ا وي
 الػػ م يقػػؽـ بػػخ الة ػػ  أو ال ريػػ ، وكػػ لغ إ ػػدا  أحكػػاـ  مػػى هػػ   الكيسػػة فػػى  ػػؽء قيسػػة األ اء

إلػى إمكانيػة اسػتخداـ هػ   األحكػاـ التػى  ػا ة مػا تكػؽف  ه ا باإل افة 00ا تبا ات ومعافير محد ة
وهػػػ ا فػػػى حػػػد  اتػػػخ نعػػػاـ متكامػػػ   00نعػػػاـ محػػػد  فػػػى التحدػػػيؼ والتعػػػدف  والتطػػػؽير و يػػػة وفػػػ  

 0لمتقؽيػ
أسػمؽبا  تربؽيػا  تعميسيػا  لتتبػم حالػة ال ريػ   السبػا اة يعتبػر ويج  التشؽيخ إلى أف أسمؽب تحمي 

التػػػى فتستػػػم نفػػػا الة ػػػ    Abilitiesوتقدمػػػخ، حيػػػت يعتسػػػد أوال   مػػػى تؽ ػػػي  وتحدفػػػد القػػػد ات 
 ، وبالتػػالى تؽ ػػي  يػػرؽ وإمكانػػات التقػػدـ بأسػػمؽب محدػػؽس ومػػد وس، وهػػ ا فػػؽفر فػػر  وال ريػػ

 0األهداؼ السحد ة لم ري  تحقي  الشجاح وال ؽز فى السبا يات وبالتالى
 الدافعيػػػة الةزمػػػػة لػػػدم أفػػػرا  ال ريػػػػ ، و لػػػغ بسػػػا فػػػػؽفر أسػػػمؽب تحميػػػػ  السبػػػا اة  كسػػػا فػػػؽفر

الة ػ  بسدػتؽا  و د اتػخ  فسعرفػة 0لسدػتؽم والسيػ  لمتقػدـاالستسرا ية فى التد ي  والسحافعػة  مػى ا
السػػتسرا  السسا سػػة والتقػػدـ وبالتػػالى الت ػػؽؽ السشذػػؽ ،  الحكيكيػػة ومعػػدالت تقدمػػخ يعتبػػر  افعػػا   ؽيػػا  

التى تدػج   شػخ فػإف  لػغ يسثػ  أحػد الػدوافم  Dataفإ ا تسكؼ الة   مؼ اإليةع  مى البيانات 
 0  ألطائخ ومتابعة التقدـالفامة التى تدفعخ إلى ترحي
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 طرق تحليل المباراة
لتحميػػ  السبػػا اة، وكػػ  يريقػػة مػػؼ هػػ   الطػػرؽ لفػػا مجاالتفػػا وظروففػػا تؽرجػػد يػػرؽ مختم ػػة 

الطػرؽ إال أنفػػا رجسيعفػػا تدػعى إلػػى مةحعػػة و مػػى الػػرنػ مػؼ الػػتةؼ هػػ    00التػى تدػػتخدـ فيفػا
Observation   وتقػػؽيػEvaluation   وقيػػاسMeasurement   وال ريػػ  سػػؽاء  األ اء لم ػػر

 Objective 0أو مؽ ؽعية   Subjectiveاستخدم  ه   الطرؽ أسالي  ا تبا ية
  رجػة مؽ ػؽعية التقػؽيػ،  وتمع  األ اة السدتخدمة فى تحمي  السبػا اة  و ا  كبيػرا  فػى تحدفػد

 Subjective Estimationالتقػؽيػ اال تبػا م فالسةحعػة واالسػتسا ات تجعػ  التقػؽيػ أميػ  إلػى 

(Evaluation)  فػػػى حػػػػيؼ فػػػػدفم ال ػػػػيمػFilm  الدػػػػيشسائى وال يػػػػدفؽVedeo  والتحميػػػػ  اإلحرػػػػائى
 0بالتحمي  إلى التقؽيػ السؽ ؽ ى

 مػى  وأيا  كان  الطريقػة السدػتخدمة فػى تحميػ  السبػا اة فػإف التيػا  الطريقػة السثمػى فتؽ ػ 
  دة ا تبا ات هامة ن كر مشفا : 

 0لتحمي الفدؼ مؼ إرجراء  سمية ا -1
 0السرا  مرا بتفا وتقؽيسفا وإلزا فا لمتدجي  والد اسة  Conditionsالحاالت  -2
 0السةحعات  ات الكيسة الؽارج  متابعتفا  د  -3
 0حجػ ونؽع السعمؽمات والسعا ؼ السرا  الحرؽؿ  ميفا -4
 0ك اءة التجفيرات واأل وات واإلمكانات السسكؼ استخدامفا -5
 0حمي األفرا  الخا عيؼ لعسمية الت  د  -6
 0ك اءة القائسيؼ بعسمية التحمي  -7

ندػػػػتعرض بعػػػض يػػػػرؽ تحميػػػػ  السبػػػا اة والتػػػػى  بػػػػ   ػػػةحيتفا لمتطبيػػػػ  فػػػػى وفيسػػػا فمػػػػى 
 0مجاالت الكرة الطائرة
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 الطريقة األولى
 تقهيم المهارات األساسية

Evaluation of Fundamental Skils  
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 الطريقة الأولى

 المهارات الأساسيةثقىيم 

 الطريقة لتحمي  السبا اة يسكؼ استخداـ أحد األسمؽبيؼ التالييؼ لمتدجي :فى ه   
فػػػى  لػػػغ رجفػػػاز تدػػػجي   أف يقػػػؽـ مرا ػػػ  واحػػػد بعسميػػػة التحميػػػ  لكػػػ  فريػػػ ،  مػػػى أف يدػػػتخدـ -1

 0ر يكؽ    
ا ات تدػػجي  أف يقػػؽـ  ػػةث أفػػرا  بعسميػػة التحميػػ  لكػػ  فريػػ ،  مػػى أف يدػػتخدـ فػػى  لػػغ اسػػتس -2

 0 ات مؽا  ات معيشة تعد لريرا  لف ا الغرض
والسدػػتخدـ  لمتدػػجي  وفػػى هػػ ا الشػػؽع مػػؼ تحميػػ  السبػػا اة رسػػؽاء باسػػتخداـ الطريقػػة األولػػى

أو الطريقػػػة الثانيػػػة والسدػػػتخدـ فيفػػػا اسػػػتسا ات التدػػػجي   فػػػتػ تدػػػجي  رجسيػػػم  فيفػػػا رجفػػػاز التدػػػجي 
 :ر* و لغ  بر س  مفا ات أساسية لمعبة هى Individual Actionتحركات الة بيؼ ال ر ية 

 روسشرمر لخ بالحرؼ     Serviceاإل ساؿ  -
 روسشرمر لخ بالحرؼ س   Service Receptionاستكباؿ اإل ساؿ  -

 روسشرمر لخ بالحرؼ ت  Pass (set) اإل دا  -

 روسشرمر لخ بالحرؼ هػ  Attackالفجؽـ  -

 روسشرمر لخ بالحرؼ    Blockالرد  -

 روسشرمر لفا بالحرؼ أ   Retrievingالتغطية  -

وسػػيتػ تقػػؽيػ كػػ  مفػػا ة مػػؼ السفػػا ات الدػػ  الدػػان   كرهػػا فػػى  ػػؽء  ة ػػة مػػػؽازيؼ هػػ ا 
 رمدتؽيات  تقدفر هى : 

 مهازيــن التقديــر
  : أو الحرؽؿ  مػى اإل سػاؿ ر لػغ فػى حػاالت اإل سػاؿ    ،  تدجي  نقطة،الميزان األول

األ اء رجيػد رجػدا  لمتسفيػد لمفجػؽـ و لػغ فػى حػاالت  أو أف ،00والفجؽـ  هػػ ، والرػد     
 0استكباؿ اإل ساؿ  س ، واإل دا   ت ، والتغطية  أ 

  0 0لف ا السيراف رالسدتؽم  بالرمر ر فرمره ا وسؽؼ 
  :أو فقػد اإل سػاؿ، وسػؽؼ  00لطأ رأم  ػدـ الحرػؽؿ  مػى نقطػة  حدوثالميزان الثانى

 0 -لف ا السدتؽم بالرمر ر فرمر
 الحػػػالتيؼ الدػػػابقتيؼ مػػػم اسػػػتسرا  الذػػػؽل فػػػى حػػػاالت قيػػػاـ   ػػػدـ حػػػدوثلثالـــ : الميـــزان ا

 0× نتيجة التقؽيػ لفسا معا ، وسؽؼ فرمر لف ا السدتؽم بالرمرر ال بيؼ بالرد يكؽف 

                                                
)*(

 نالستزادة حىل انًهاراث األساسيت نهعبت راجع :  

 0و1134يهاراث، خطط، قاَىٌ، انقاهزة، -حًدي عبدانًُعى أحًد، انكزة انطائزة
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 أ اء  السذػػػػا  إليفػػػػا والتػػػػى تعبػػػػر  ػػػػؼ مدػػػػتؽم  أهسيػػػػة اسػػػػتخداـ الرمػػػػؽز ويجػػػػ  مةحعػػػػة
لتقػػػؽيػ و لػػػغ فػػػى حػػػدو  السػػػؽازيؼ الثة ػػػة أ اء الة بػػػيؼ لمسفػػػا ات فػػػى  سميػػػة ا الة بػػػيؼ

إلػػى التدػػجي  الدػػريم أ شػػاء أحػػداث السبػػا اة التػػى  اإلرجػػراءلمتقػػؽيػ، حيػػت فررجػػم أهسيػػة هػػ ا 
اسػػػػتخداـ الكمسػػػػات السعبػػػػرة  ػػػػؼ السفػػػػا ات  الػػػػ م فتعػػػػ   معػػػػخ تكػػػؽف  ػػػػا ة سػػػػريعة بالقػػػػد 

مػػؼ متابعػػة  دػػج فاسػػتخداـ الرمػػؽز سػػيؽفر كثيػػرا  مػػؼ الؽ ػػ  وسػػيسكؼ الس والسػػؽازيؼ، لػػ لغ
األحػػداث فػػى السبػػا اة  وف تػػألير أو إهسػػاؿ ألم حػػدث نتيجػػة  ػػي  الؽ ػػ  وسػػر ة تػػؽالى 

 0األحداث

  مػػى السدػػج  رال ػػر  القػػائػ بالتدػػجي    شػػد اسػػتخداـ رجفػػاز التدػػجي  رالريكػػؽ      ويجػػ 
فػػػى الكيػػػاـ بستابعػػػة السبػػػا اة أف يحػػػاوؿ تدػػػجي  رجسيػػػم السةحعػػػات السذػػػاهدة وفقػػػا  لمخطػػػة 

فبػػػ ؿ رجفػػػدا  كبيػػػرا  فػػػى إ ػػػدا  السدػػػج رالقائػ  ؽ ػػػؽ ة الست ػػػ   ميفػػػا، وهػػػ ا فتطمػػػ  أفالس
 بالتدجي   مؼ حيت : 

ح ػػا الرمػػػؽز السعبػػػرة  ػػػؼ السفػػػا ات والسػػؽازيؼ والسعمؽمػػػات والسعػػػا ؼ السػػػرا  رجسعفػػػا مػػػؼ  -1
 0السبا اة 

مة، استخداـ رجفػاز التدػجي ، مػؼ حيػت التذػغي  والتغييػر ونؽعيػة الذػرائق السدػتخد إرجا ة -2
 وي زػػ  أف يكػػؽف  00كسػػا يجػػ  أف يكػػؽف هشػػاؾ نػػدائ  لسرػػد  الكفربػػاء ربطا يػػة مػػثة  

هشػػاؾ رجفػػاز احتيػػايى لؽفػػا  مػػؼ حػػدوث أم  طػػ  فػػى الجفػػاز السدػػتخدـ أ شػػاء السبػػا اة، 
 0وك لغ  د  كاؼ مؼ شرائق التدجي 

 مؼ تحمي  السبا اة فتػ التدجي  وفقا  لمتدمد  اآلتى :وفى ه ا الشؽع 
 0السفا ة 
    0الة   رف كر   ػ الة 

 0األ اء نتيجة 

 مثال : 
 0السفا ة = إ ساؿ

  7  ػ  الة   =
 نتيجة األ اء = رالسدتؽم الثانى 

 ، 7وه ا يعشى أف السفا ة التى تػ متابعتفا هى  اإل ساؿ ، والة   ال م  ػاـ نفػا هػؽ الة ػ    ػػ 
التقػػدفر الدػػان   كرهػػا، وهػػؽ السدػػتؽم ومػػؼ حيػػت الشتيجػػة ففػػى تتبػػم السدػػتؽم الثػػانى فػػى مػػؽازيؼ 

 0 -ال م فرمر لخ بالرمر ر
 كسا فمى: مدتؽم أكثر سر ة فى التدجي  يسكؼ كتابة السثاؿ الدان  ولتحقي 
  -، 7ر ، 
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 0يحق  السيراف الثانى لمتقؽيػ 7إ ساؿ مؼ الة     ػوه ا يعشى 
ت ريػػػػي شػػػػريق  وهكػػػ ا تدػػػػتسر  سميػػػة التدػػػػجي  ييمػػػة السبػػػػا اة، و قػػػ  السبػػػػا اة فػػػتػ

  اسػػػتفا  الغػػػرض،  ػػػػ فػػػتػواسػػػتسا ات لا ػػػة تعػػػد لريرػػػا  لفػػػ ا  التدػػػجي  فػػػى بطا ػػػات
 0وتحميمفا الستخة  السةحعات والشتائج وفقا  لألهداؼ السؽ ؽ ة لعسمية التحمي 

تدػػجية   قيقػػا  ألحػػداث مبػػا اة باسػػتخداـ هػػ   الطريقػػة مػػؼ   1الجػػدوؿ   ػػػ ر ويسثػػ 
حيت يسكػؼ  ػؼ يريػ  هػ ا التدػجي  تقػؽيػ  00ث، لحعة نمحعةتحمي  السبا اة، حيت يحد
 0رجسيم أحداث السبا اة ند ة
لجسيػػػػم أحػػػػداث السبػػػػا اة الخا ػػػػة  فػػػػتػ التدػػػػجي   1مػػػػؼ رجػػػػدوؿ ر فػػػػى العسػػػػؽ  رأ 

فػى حػيؼ يخرػل العسػؽ رب  مػؼ ن ػ   0بال ري  بعد قياـ ال ري  السشاف  بأ اء اإل ساؿ
بػػػأ اء ال ريػػػػ   شػػػػدما يكػػػػؽف  داث الخا ػػػػةالجػػػدوؿ لتدػػػػجي  ومةحعػػػػة تتػػػابم رجسيػػػػم األحػػػػ

 0اإل ساؿ معخ
بكؽنػػخ يرػػ    1التدػػجي  السعػػروض فػػى الجػػدوؿ   ػػػرويستػػاز هػػ ا الشسػػؽ ج مػػؼ 

نشقطػة  ونقطػة، action by action أحداث السبا اة فى تدمد  زمشػى   يػ ، حػدث بحػدث
point by point 00 نسؽ رجػػا  حيػػا  ألحػػداث إحػػدم مبا يػػات بطؽلػػة والجػػدوؿ يعػػرض 

ـ رسػػػػػيدات  نػػػػػيؼ فريقػػػػػى  وسػػػػػيا وألسانيػػػػػا الذػػػػػرقية والتػػػػػى أقيسػػػػػ  فػػػػػى 1974العػػػػػالػ  ػػػػػاـ
 0ـ24/10/1974

 (1جدول رقم )
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 0فيسث  الحداب الشفائى لسةحعة ال ري  فى السبا اة   2أما الجدوؿ   ػ ر
 بطريقتيؼ هسا : مباشرة تحؽي  البيانات السجسعة مؼ السبا اة  يسكؼبال كر أنخ والجدفر 

مػػػػؼ شػػػػريق التدػػػػجي  مباشػػػػرة إلػػػػى االسػػػػتسا ة السؽ ػػػػحة يريػػػػ  ت ريػػػػي البيانػػػػات مػػػػا  ػػػػؼ أ -1
  1بالجدوؿ   ػ ر

 0مباشرة  2إلى الجدوؿ   ػ ر  1ت ريي البيانات مؼ الجدوؿ   ػ ر أو  ؼ يري  -2

السجسػػػؽع    فر ػػػة حدػػػاب2التدػػػجي  فػػػى االسػػػتسا ة السعرو ػػػة بالجػػػدوؿ   ػػػػرويتػػػي  لشػػػا 
ال ريػ ، وكػ لغ أل زػاء  ال ػ  مػؼ أ زػاء الخا ػة بػأ اء كػ   Percenragesوالشدػ  السوؽيػة 

رجسيػػػػػػػم السفػػػػػػػا ات  يػػػػػػػد ، وكػػػػػػػ لغ أل زػػػػػػػاء ال ريػػػػػػػ  مجتسعػػػػػػػيؼ، حيػػػػػػػت فػػػػػػػتػ  لػػػػػػػغ فػػػػػػػى ال ريػػػػػػػ 
السةحعةراإل سػػاؿ، االسػػتكباؿ، اإل ػػػدا ، الفجػػؽـ، الرػػػد، التغطيػػة  بسػػػا فػػى  لػػػغ الشػػؽاحى ال شيػػػة 

 0ومدتؽم األ اء فى ه   السفا ات
نتػدويؼ  -لسػا سػب  باإل ػافة-بأنػخ يعػرض اسػتسا ة تدػجي  تدػس   2  ػ رويستاز الجدوؿ 

ويكؽف  لغ بقد  ما نحتػاج مػؼ معمؽمػات  ػؼ  00السبا اة  مؼ معمؽمات كثيرة فى مةحعات  دفدة
الػؽا   فػى االسػتسا ة وه ا يسكؼ مةحعتخ إ ا مػا تتبعشػا التدػجي   00ال ري  والتى نرن  فى رجسعفا
 0ـ1974العػػػالػ  ػػػاـ نػػػيؼ  وسػػػيا وألسانيػػػا الذرقيةرسػػػيدات  فػػػى بطؽلػػػة  ػػػؼ السبػػػا اة التػػػى أقيسػػػ 
 يج  مةحعة ما فمى :   2ولدفؽلة ففػ رجدوؿ   ػر

 0يسث  أ  اـ الة بيؼ العسؽ  األوؿ ريسيؼ  -1
اإل سػاؿ،  األساسػية لمعبػة الخا ػعة لمسةحعػة وهػى األ سدة الدتة الكبيرة تسثػ  السفػا ات -2

 0ـ، والرد، والتغطيةواالستكباؿ، واإل دا ، والفجؽ 

 (2جدول رقم)
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يسثػػػ  كػػػ  مشفػػػا أحػػػػد  األ سػػػدة الدػػػتة مقدػػػػ إلػػػى  ة ػػػة أ سػػػدة  ػػػغيرة سػػػؽ  مػػػؼ هػػػ    كػػػ   -3
   وم :-، ×، 0مدتؽياترمؽازيؼ  التقؽيػ الدان   كرها ويرمر لفا بالرمؽز ر

 هػػػػ ،   مػػػى اإل سػػاؿ رو لػػغ فػػى حػػػاالت اإل سػػاؿ     ، والفجػػؽـ   تدػػجي  نقطػػة، أو الحرػػؽؿ0ر
لمتسفيػػد لمفجػػؽـ و لػػغ فػػى حػػاالت اسػػتكباؿ اإل سػػاؿ  س   أو أف األ اء رجيػػد رجػػدا   00والرػػد    

 0واإل دا   ت ، والتغطية  أ 
 0حدوث لطأ رأم  دـ الحرؽؿ  مى نقطة  أو فقد اإل ساؿ  -ر

 ػػدـ حػػدوث الحػػالتيؼ الدػػابقتيؼ مػػم اسػػتسرا  الذػػؽل رفػػى حػػاالت قيػػاـ ال بػػيؼ بالرػػد يكػػؽف  ر× 
 0يجة التقؽيػ لفسا معا  نت
األ  اـ الؽا  ة  ال  الدوائر تسث  مجسؽع السدػتؽيات الثة ػة الدػان  اإلشػا ة إليفػا والسدػتخدمة  -4

 0فى التقؽيػ رالسؽازيؼ الثة ة 
 0الدطريؼ األليريؼ فى الجدوؿ يسث  أولفسا السجسؽع ويسث  الثانى الشد  السوؽية -5
را ات السذػػػػػػػػاهدة التػػػػػػػػى حػػػػػػػػد   فػػػػػػػػى السبػػػػػػػػا اة والخا ػػػػػػػػة   تسثػػػػػػػػ  التكػػػػػػػػ-، ×، 0العةمػػػػػػػػات ر -

 0بسدتؽياترمؽازيؼ  التقؽيػ الثةث
تسثػػػػػػػ  التكػػػػػػػرا ات السذػػػػػػػاهدة التػػػػػػػى حػػػػػػػد   فػػػػػػػى السبػػػػػػػا اة والخا ػػػػػػػة   -، ×، 0العةمػػػػػػػات ر -6

 0بسدتؽياترمؽازيؼ  التقؽيػ الثةث
  2،ر 1ويجػػ  مةحعػػة أف اسػػتخداـ االسػػتسا تيؼ السعرو ػػتيؼ فػػى الجػػدوليؼ   سػػىرهػػ ا 

استخداـ رجفػاز التدػجي رالريكؽ     فقػق، نػ   مؼ السبا اة فى حالة ال يسثةف نسا ج لجسم البيانات
أف األمػػػر فتعػػػدم  لػػػغ إلػػػى إمكانيػػػة اسػػػتخدامفا فػػػى حػػػاالت  ػػػدـ ورجػػػؽ  أو  ػػػدـ اسػػػتعساؿ رجفػػػاز 

 :حيت يكؽف  لغ  ؼ يري  أحد األسمؽبيؼ التالييؼ 00التدجي رالريكؽ    فى متابعة السبا اة 
 األسلهب األول : 
 األسػػػمؽب يدػػتخدـ  ة ػػػة مةحعػػيؼ لمسبػػا اة، أم  ة ػػػة أفػػرا  مػػػد بيؼ لفػػ ا العسػػػ فػػى هػػ ا 

حيت يقػؽـ كػ  مةحػا مػشفػ بستابعػة  0يقؽمؽف بسةحعة وتدجي  األ اء فى السبا اة فى و   واحد
السفػػػا ات مػػرتبطتيؼ فقػػق مػػؼ السفػػا ات الدػػ   يػػد السةحعػػة، ومػػؼ أمثمػػة هػػ   وتدػػجي  مفػػا تيؼ 

 السرتبطة :
 0اإل ساؿ مم استكباؿ اإل ساؿ -1
 0اإل دا  مم الرد -2

 0الفجؽـ مم التغطية  تغطية الرد  -3

 فتز  أنخ يسكؼ تقديػ العس  نيؼ السةحعتيؼ الثةث  مى الشحؽ التالى: مسا سب 
يقػػػػؽـ بستابعػػػػة وتدػػػػجي  أحػػػػػداث السبػػػػا اة فيسػػػػا فتعمػػػػ  بسفػػػػا تى اإل سػػػػػاؿ  السةحػػػػا األوؿ -

 0ؿ راستكباؿ اإل ساؿ واالستكبا
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فيسػػػػا فتعمػػػػ  بسفػػػػا تى األ ػػػػدا   السةحػػػػا الثػػػػانى يقػػػػؽـ بستابعػػػػة وتدػػػػجي  أحػػػػداث السبػػػػا اة  -
 0والرد

بسفػػػػا تى الفجػػػػؽـ  وتدػػػػجي  أحػػػػداث السبػػػػا اة فيسػػػػا فتعمػػػػ  السةحػػػػا الثالػػػػت يقػػػػؽـ بستابعػػػػة -
 0والتغطية رتغطية الرد 

ةث يسػػػثةف مفػػػا تيؼ السخررػػػتيؼ لكػػػ  مةحػػػا مػػػؼ السةحعػػػيؼ الػػػثولكػػػؽف السفػػػا تيؼ 
مػػرتبطتيؼ فػػى األ اء فػػإف التدػػجي  يعتبػػر فػػى الشفايػػة مترابطػػا  ويسكػػؼ ت دػػير  وففسػػخ، كسػػا أنػػخ فػػى 

 0 وف تدال  أو تعا ض  ؽء ه ا التؽزيم يسكؼ لمسةحعيؼ الثة ة متابعة  سمفػ
 األسلهب الثانى :
التدػػجي  حيػػت مةحػػا واحػػد نؽ ػػ  السبػػا اة رالؽ ػػ  فقػػق  وف األسػػمؽب يقػػؽـ فػػى هػػ ا 
مػػد با  تػػد يبا   اليػػا  لمكيػػاـ نفػػ ا العسػػ ،  أف يكػػؽف هػػ ا ال ػػر  وهػػ ا فتطمػػ  000يقػػؽـ رلػػروف نػػ لغ 

حيػت يطالػ  فػى هػػ ا األسػمؽب نؽ ػ  األ اء لحعػػة نمحعػة باسػتخداـ األسػػمؽب الست ػ   ميػخ فػػى 
مدػػب   هشػػاؾ ات ػػاؽ  مػػى أف يكػػؽف  00 سميػػة التقػػؽيػ رالسػػؽازيؼ الثة ػػة  وفقػػا  لتتػػابم أحػػداث السبػػا اة 

 0 مى أسمؽب الؽ   وفقا  لمسفا ات  يد السةحعة ومدتؽياترمؽازيؼ  التقؽيػ لف   السفا ات
ه ا األسمؽب تؽافر فػر فؼ مػد بيؼ لمكيػاـ بعسميػة التدػجي ، حيػت يقترػر  استخداـويتطم  

فػػػى  الػػػ م يقػػػؽـ بػػػخ السةحػػػا والكيػػػاـ مباشػػػرة نتدػػػجيمخ  و  هػػػ فؼ السدػػػجميؼ  مػػػى سػػػساع الؽ ػػػ 
  2  أو السؽ حة بالجدوؿ   ػ ر1ؿ   ػ رالتدجي  السؽ حة بالجدو استسا ة 

 ػ خ السةحػا و لػغ فػى الجػدوؿ األوؿ أف يقؽـ بالتدػجي  وفقػا  لسػا يقػؽـ نؽ  و مى السدج 
 0لجسيم السفا ات  ،  مى أف يكؽف  لغ فى العسؽ    ػ رأ 2  ػر

الجػػػدوؿ رندػػػخة ألػػػرم مػػػؼ  فػػػى حػػػيؼ يقػػػؽـ السدػػػج  الثػػػانى بػػػأ اء ن ػػػ  العسػػػ  فػػػى ن ػػػ 
ويكؽف  لغ فى  ػؽء التعميسػات والذػرول السحػد ة والدػان   كرهػا  000الجدوؿ  بالعسؽ    ػ رب 
  2االستسا ة السؽ حة بالجدوؿ   ػ رب بالشدبة ألسمؽب التدجي 

تدػػػػػجي     فعمػػػػى كػػػػ  مدػػػػج 1االسػػػػتسا ة السؽ ػػػػحة بالجػػػػػدوؿ   ػػػػػ راسػػػػتخدم   أمػػػػا إ ا
 00ت فقق مؼ السفا ات األساسية الدػتة الخا ػعة لعسميػة السةحعػةالؽ   الخا  نثةث مفا ا

 فسثة  :
 نتدػجي  السةحعػات  1االستسا ة السؽ ػحة بالجػدوؿ   ػػر يقؽـ السدج  األوؿ رباستخداـ

 0الخا ة بسفا ات استكباؿ اإل ساؿ، والفجؽـ، والتغطية
نتدػجي  السةحعػػات  السدػج  الثػانى باسػتخداـ ن ػ  االسػتسا ة ر مػى ندػخة ألػرم  ويقػؽـ

 0والرد الخا ة بسفا ات اإل ساؿ، واإل دا ،
يسكػػػؼ مةحعػػػة مػػػا فمػػػى  مػػػى هػػػ ا األسػػػمؽب  األسػػػمؽب األوؿ لتحميػػػ  السبػػػا اة   مسػػػا سػػػب 
 0والدان   ر خ
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أف هػ ا األسػػمؽب مػػؼ الستابعػػة والتقػػؽيػ يقػػدـ و ػػ ا  مؽ ػػؽعيا  ووا عيػػا  و قيقػػا  ألحػػداث السبػػا اة أواًل: 
االحت ػا  بػخ  وه ا فى حد  اتخ يعتبر تؽ يقا  مشاسبا  لمسبػا اة يسكػؼ 00إلى نفافتفامش  ندافتفا و 

 0و  استخ ند ة بعد  لغ وفى أم و  
وتقػػؽيػ السفػػا ات األساسػػية لمعبػػةرمش ر ة أو مجتسعػػة   وتدػػجي  األسػػمؽب فػػتػ تتػػابمفػػى هػػ ا  ثانيــًا:

 0ند ة متشالية
كمػخ  و لػغ  ا  ال ريػ  رلكػ  ال ػ   مػى حػد ، ولم ريػ األسمؽب فتػ متابعة رجسيػم أفػر فى ه ا ثالثًا: 

 0ند ة  الية
تدػػػجي   فتطمػػػػ  تػػػد يبا   اليػػػػا   أف هػػػػ ا األسمؽبرلا ػػػة فػػػػى حالػػػة  ػػػػدـ اسػػػتخداـ رجفػػػػاز  رابعـــًا:

 0لمقائسيؼ  مى السةحعة والتدجي 
  مرػػػػسسة ند ػػػة  اليػػػػة، وبسػػػػا يدػػػػس  نت ريغفػػػػا 2  ر1االسػػػتسا ات السدتخمرػػػػة رجػػػػدوؿ ر خامدــــًا:
نتقػديػ وإنػراز  ة ػات  فيفػا بسػا يدػس  خراج رجػداوؿ ومشحشيػات نيانيػة لمسعمؽمػات الػؽا  ةواست

وهػ ا فػى حػد  اتػخ يقػػدـ  0 ات قيسػة تقػدـ لػدمات قيسػة أل اء الة بػيؼ سػؽاء سػمبا  أو إيجابػا  
 0مؤشرات رجيدة لخطق التد ي  السدتقبمية

إ ا مػػػا  ر ػػػ   مػػػى الة بػػػيؼ  البيانػػػات والشتػػػائج السدػػػتخررجة مػػػؼ هػػػ ا األسػػػمؽب تدػػػس  سادســـًا:
 0أن دفػ بالتقؽيػ ال اتى لأل اء مسا يكؽف لخ انعكاس يي   مى التحديؼ السدتقبمى لأل اء

واإل ا يػيؼروأم أفػرا  ألػريؼ  تد ي  السةحعيؼ والسدجميؼ والسد بيؼ والة بيؼونشر   شد 
ج السشاسػ ، كػأف يدػتخدـ أوال    أف فػتػ بالتػد  كأولياء األمؽ  أو  ؤساء ال رؽ أو بعض أفرا  ال ري 

وهكػ ا حتػى فػتسكؼ  00لستابعة مفا ة واحدة لدم رجسيػم الة بػيؼ، أو ال ػ  واحػد لجسيػم السفػا ات
 0األفرا  مؼ االستخداـ الكام  لف ا األسمؽب
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 الطريقة الثانية
 رير )المخترر(التحليل الق

 
 أسػػػػمؽب م رػػػػ  األساسػػػػية  تقػػػؽيػ السفػػػػا ات 000الدػػػػان   كػػػػر   الطريقػػػػة األولػػػػى التحميػػػ 

وال ريػػػ  نقطػػػة  و ػػػ ا  ت رػػػيميا  أل اء الة بػػػيؼ و  يػػػ  لؽ ػػػ  رجسيػػػم أحػػػداث السبػػػا اة، كسػػػا يسثػػػ 
 0نشقطة وحد ا  بحدث

مسبػا اة والتركيػر  مػى ل نير أنخ  د فتطم  األمر  دـ االهتساـ بكثير مػؼ الت ا ػي  الدقيقػة
أو برػيانة ألػرم  ػػد  00لتحميمفػا وتقؽيسفػا متابعػة أحػداث معيشػة فػرا  متابعتفػا ومةحعتفػػا تسفيػدا  

مػػػػؼ العػػػؽاهر  وف نيرهػػػػا، أو أهسيػػػة متابعػػػػة   مػػػػى  ػػػد  محػػػد  فتطمػػػ  األمػػػر التركيػػػػر واالهتسػػػاـ
اسػػػة والتحميػػ  وإ ػػػدا  واأل اء تسفيػػدا  لمد   مفػػا ات محػػد ة لػػػدم الة بػػيؼ بغػػػرض تحدفػػد السدػػػتؽم 
 0أحكاـ  ميفا تسفيدا  لمتعدف  أو التغيير أو زيا ة السدتؽم 

وتقػؽيػ وتدػجي  األحػداث  مثة  فى بعض األحيػاف يكػؽف الفػدؼ مػؼ التحميػ  هػؽ مةحعػة
وهشػػا يكػػؽف التدػػجي   ا ػػرا   مػػى أحػػداث السبػػا اة التػػى تػػؤ م إلػػى تؽ ػػ   00فقػػق الرئيدػػية لمذػػؽل
 المع  نتيجة :

 0  نقطةإما كد -
 Side-out0أو فقد إ ساؿ  -

 ال شيػػؽف  مػػى هػػ ا الشػػؽع مػػؼ التحميػػ  اسػػػ  التحميػػ  القرػػير أو التحميػػ  السخترػػر ويطمػػ 
Short Analysis "بكؽنػػػخ مطػػػؽال  وم رػػػة   إلػػػى الشػػػؽع الدػػػان  مػػػؼ التحميػػػ  الػػػ م فتسيػػػر ندػػػبة

 0ومتزسشا  لجسيم أحداث السبا اة 
ةحعػػػات والتدػػػجي  سػػػؽؼ يقترػػػر  مػػػى  ػػػةث الس ولتؽ ػػػي  هػػػ   الطريقػػػة نذػػػير إلػػػى أف

 مفا ات أساسية هى : 
 0اإل ساؿ ويرمر لخ بالرمر     -1
 0الفجؽـ ويرمر لخ بالرمر  هػ  -2

 0الرد ويرمر لخ بالرمر     -3

وسؽؼ ندتخدـ فى هػ ا األسػمؽب بعػض الرمػؽز األلػرم التػى لػػ يذػا  إليفػا مػؼ  بػ  ه ا 
 وهى :
   = أ اء نارج  +
   = أ اء فاش - 
 T   =و   مدتقطم 
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 2: 3يعشى ه ا أف الشتيجة فى ه ا الؽ   هى =  2: 3
"s" 6 :8 0 8  بالة     ػ  6  = يعشى حدوث تغيير فى الة بيؼ، حيت استبدؿ الة     ػ 
 0 8: 15  = انتفاء الذؽل األوؿ والشتيجة 8: 15  1 

تخداـ األسػػػمؽب ففػػػػ هػػػ ا األسػػػمؽب فمػػػـر معرفػػػة أف العػػػرض التػػػالى لمسبػػػا اة باسػػػولدػػػفؽلة 
 هسا :  السخترر فتطم  التدجي  فى  سؽ فؼ

يدػػػػج  فيػػػػخ األ اء الػػػػ م فػػػػؤ م إلػػػػى فقػػػػد نقطػػػػة أو انتقػػػػاؿ اإل سػػػػاؿ لم ريػػػػ   00العسػػػػؽ  األوؿ رأ 
 0السشاف  ال م يقؽـ باإل ساؿ

 0يدج  فيخ األ اء ال م فؤ م إلى كد  نقطة أو انتقاؿ اإل ساؿ 00العسؽ  الثانىرب 
التػػالى هػػؽ ن ػػ  األسػػمؽب السدػػتخدـ  ا األسػػمؽب السدػػتخدـ فػػى السثػػاؿأف هػػ مػػم مةحعػػة 

والخػػا  بالتدػػجي  فػػى هػػ ا الشػػؽع مػػؼ تحميػػ    3فػػى تدػػجي  االسػػتسا ة السعرو ػػة بالجػػدوؿ   ػػػ  
 0السبا اة 

مػػػم  فمػػػى شػػػرح م رػػػ  لسثػػػاؿ فؽ ػػػ  اسػػػتخداـ هػػػ ا األسػػػمؽب  التحميػػػ  السخترػػػر  وفيسػػػا
نقطػػػة أو نقػػػد  لسبػػػا اة  ػػػؼ األ اء الػػػ م فشػػػتج  شػػػخ كدػػػ بأحػػػداث ا مةحعػػػة أف العسػػػؽ   أ  لػػػا 
 00اإل ساؿ بالشدبة لم ري  السشاف 
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 (3جدول رقم)

 
 

 ب  األحػداث التػى تػؤ م إلػى كدػ  نقطػة أو انتقػاؿ اإل سػاؿ، هػ ا فى حػيؼ يسثػ  العسػؽ  
يتػ ويدػػػتخدـ فػػػى هػػػ ا السثػػػاؿ الرمػػػؽز الدػػػان  اإلشػػػا ة إليفػػػا والخا ػػػة بالسفػػػا ات الثة ػػػة التػػػى سػػػ

متابعتفػػا راإل سػػاؿ، الفجػػؽـ، الرػػد  وكػػ لغ الؽ ػػ  السدػػتقطم والشتػػائج وتغييػػر الة بػػيؼ والشتيجػػة 
 0الشفائية لمذؽل
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 رحـــالذ ب أ
 2األ اء األوؿ يسثػػػ  فػػػى هجػػػؽـ  هػػػػ  نػػػارج  مػػػؼ الة ػػػ    ػػػػ   +25

 0أ م إلى االستحؽا   مى اإل ساؿ 00
ذػ  لمرػد     مػؼ الة بػيؼ فى حػدوث ف فتسث  األ اء الثانى +8/11   1ر

 0أ م إلى انتقاؿ اإل ساؿ 00 11، 8  سى
فتسثػػ  فػػى حػػدوث لطػػأ مػػؼ ال ريػػ  السشػػاف  بعػػد  األ اء الرابػػم  / +2هػ 

 0أ م إلى فقد إل ساؿ 00 2أ اء الفجؽـ  هػ  مؼ الة     ػ
 00 4مػػؼ الة ػػ    ػػػ  األ اء الخػػام  فتسثػػ  فػػى إ سػػاؿ     +4   2ر

 0قطة الثانيةأ م إلى كد  الش
 11 هػ  نػارج  مػؼ الة ػ    ػػ األ اء الدا س فتسث  فى هجؽـ +11هػ   3ر

 0أ م إلى كد  الشقطة الثالثة 00
 4األ اء الدػػػابم فتسثػػػ  فػػػى إ سػػػاؿ     لطػػػأ مػػػؼ الة ػػػ    ػػػػ -4  

 0أ م إلى فقد اإل ساؿ 00
لػػاي  لس سػػاؿ  األ اء الثػػامؼ فتسثػػ  فػػى حػػدوث اسػػتكباؿ  س   1ر -4س

أ م إلػػى كدػػ  الشقطػػة األولػػى لم ريػػ   00 4مػػؼ الة ػػ    ػػػ
 0السشاف 

 8لػػاي  مػػؼ الة ػػ    ػػػ األ اء التاسػػم فتسثػػ  فػػى هجػػؽـ  هػػػ   2ر -8هػ
 0أ م إلى كد  الشقطة الثانية لم ري  السشاف  00

3 :2 T  2: 3و   مدتقطم  شد الشتيجة 
 00 8لػػػاي  مػػػؼ الة ػػػ    ػػػػاأل اء العاشػػػر فػػػى هجػػػؽـ  هػػػػ    3ر -8هػ

 0الثالثة لم ري  السشاف  أ م إلى كد  الشقطة
S 6 8   6بالة     ػ 8تغيير الة     ػ 
روهكػػػػػػػ ا نػػػػػػػش    8: 15انتفػػػػػػػاء الذػػػػػػػؽل األوؿ  شػػػػػػػد الشتيجػػػػػػػة  8 : 15  1

 األسمؽب 
 
 

ومػػػرات انتقػػػاؿ   ػػػؼ يريػػػ  حدػػػاب الشقػػػال الزػػػائعةهػػػ ا ويجػػػ  حدػػػاب الشتػػػائج الشفائيػػػة 
 مػى سػبي  السثػاؿ  00 3اؿ لك  ال   ولم ري  باستخداـ االسػتسا ة السؽ ػحة بالجػدوؿ   ػػراإل س



 - 19 - 

مم مةحعة أنخ  شد قيػاـ ال بػيؼ بػأ اء الرػد يحدػ  لكػ   00ب -4 ، ر1-4انعر الجدوؿ   ػر
 0نقطة 2/1مشفسا 

 (4جدول رقم)
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 (5جدول رقم)
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 الطريقة الثالثة

 )*(ىرـــــل المطـــــالجحليـ

 الطريقػػة األولػػى  مػػؼ  لفػػ   الطريقػػة مػػم األسػػمؽب الدػػان   ر ػػخالرئيدػػية األ كػػاف تتذػػابخ 
باحتؽائفػػا  مػػى كثيػػر مػػؼ الت ا ػػي  التػػى لػػػ  ػػؼ سػػابقتفا  حيػػت األسػػمؽب واألهػػداؼ، ولكشفػػا تتسيػػر

 0فى الطريقة األولىفر   كرها 
 Lorneسػؽال            ال ز  فى التطػؽير الحػا ث  مػى هػ   الطريقػة إلػى لػؽف ويررجم 

Sawula    واسػتخداـ هػ ا األسػمؽب ألوؿ مػرة فػى  ر** ال شى لةتحا  الكشػدم لمكػرة الطػائرةالسدتذا
 0ـ بسؽنترياؿ1976األولسبية التى أقيس   اـ  فى  و ة األلعابوتقؽيػ السبا اة  تحمي 

وتقػؽيػ األ اء  بػر سػ   الطػائرة فػتػ متابعػة شؽع مؼ التحمي  السبا يات فػى الكػرةالوفى ه ا 
 مفا ات أساسية لمعبة هى :

  Service اإل ساؿ -1

  Service Reception استكباؿ اإل ساؿ  -2

 Set اإل دا   -3

  Attack الفجؽـ -4

  Block الرد -5

  Ball Recovery التغطية  -6

مػػػؼ السفػػػا ات الدػػػتة  قػػػدفر األ اء رمػػػؽازيؼ التقػػػدفر   مػػػى كػػػ  مفػػػا ةتأمػػػا  ػػػؼ مدػػػتؽيات 
 00 4، 3، 2، 1ر ػػ ر،  4متد رجػػة مػػؼ  ػػ ر إلػػى لسدػػة مدػػتؽيات رمػػؽازيؼ  الدػػابقة فيتزػػسؼ

بحيػػػت يسثػػػ  السدػػػتؽم  0الة ػػػ  فػػػى أ اء السفػػػا ة ترػػػا ديا  لك ػػػاءة تػػػد رجا   وهػػ   السدػػػتؽيات تسثػػػ 
 الة ػ  الؽا ػم   األ اء األمث  لمسفا ة مػؼ  بػ 4دتؽمرر  ر  أ   مؼ مدتؽم، فى حيؼ يسث  الس

 0تح  السةحعة والتقؽيػ
والجدفر بال كر أف تقؽيػ أ اء الة   لمسفا ة باسػتخداـ السدػتؽيات الخسدػة الدػابقة فتػد ج 

ال م فتسث   ا ة فى حدوث لطأ يدػتمـر فقػد اإل سػاؿ أو لدػا ة نقطػة،  مؼ السدتؽم األوؿر  ر 
 0  ال م يسث  كد  اإل ساؿ أو كد  نقطة4السدتؽمر إلى أف ير  إلى

لك  مدتؽم مؼ ه   السدتؽيات الخسدػة، كسػا أف األمػر  ويتػ  لغ يبقا  لسؽا  ات محد ة
ال يقػػ   شػػد هػػ ا الحػػد، نػػ  يستػػد إلػػى أنػػخ لكػػ  مفػػا ة مػػؼ السفػػا ات الدػػتة التػػى نقػػؽـ بسةحعتفػػا 

 0 ر   مى السدتؽيات الخسدة السحد ةيحد   مى أساسفا تقؽيػ ال وتقؽيسفا مؽا  ات لا ة

                                                

  0يٍ قبم انًؤنفيٍ هذِ انتسًيت  )*(

 )**( Canadian Volleyball Association. 
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السؽا ػػػػ ات الدقيقػػػػة الؽارجػػػػ  إتبا فػػػػا  شػػػػد تقػػػػؽيػ أ اء الة ػػػػ   مػػػػى بعػػػػض  وفيسػػػػا فمػػػػى
 السفا ات وفقا  لمسدتؽيات الخسدة الدان  تحدفدها :

 بالندبة لإلرسال :
 الة ػػػ  بسؽرجبػػػخ  مىر ػػػ ر : فػػػى هػػػ ا السدػػػتؽم فػػػؤ م الة ػػػ  ويحرػػػ  00السدػػػتؽم األوؿ *

 0اي ، بحيت تكؽف الشتيجة السترتبة  مى  لغ فقد اإل ساؿإ ساؿ ل
 هػػػػ ا السدػػػػتؽم فػػػػؤ مواحػػػػدة: فػػػػى  الة ػػػػ  بسؽرجبػػػػخ  مػػػػى   رجػػػػةويحرػػػػ   00الثػػػػانىالسدػػػػتؽم  *

 0مؼ اإل دا  أل اء هجؽـ مثالى الة   اإل ساؿ بطريقة تسكؼ ال ري  السشاف 
فػػؤ م الة ػػ   السدػػتؽم  بسؽرجبػػخ  مػػى   رجتػػيؼ: فػػى هػػ ا ويحرػػ  الة ػػ  00السدػػتؽم الثالػػت* 

 0شبخ مثالىرأ   مؼ السثالى  اإل ساؿ بطريقة تسكؼ ال ري  السشاف  مؼ اإل دا  أل اء هجؽـ
ويحرػػػ  الة ػػػ  بسؽرجبػػػخ  مػػػى  ػػػةث   رجػػػات : فػػػى هػػػ ا السدػػػتؽم فػػػؤ م  00الرابػػػم * السدػػػتؽم 

 Free ball0اإل ساؿ إلى حدوث كرة رجر  
  مػػػى أ بػػػم   رجػػػات: فػػػى هػػػ ا السدػػػتؽم فػػػؤ مويحرػػػ  الة ػػػ  بسؽرجبػػػخ  00السدػػػتؽم الخػػػام  *

 0الة   اإل ساؿ بحيت يحر  بسؽرجبخ  مى نقطة لرالحخ
 بالندبة الستقبال اإلرسال :

 ويحرػػػػ  الة ػػػػ  بسؽرجبػػػػخ  مػػػػى ر ػػػػ ر : فػػػػى هػػػػ ا السدػػػػتؽم يقػػػػؽـ  00السدػػػػتؽم األوؿ
 0الة   باستكباؿ اإل ساؿ بطريقة تؤ م إلى احتداب نقطة لم ري  السشاف 

 السدػػتؽم يقػػؽـ ويحرػػ  الة ػػ  بسؽرجبػػخ  مػػى   رجػػة واحػػدة : فػػى هػػ ا  00لثػػانىالسدػػتؽم ا
 0لم ري  السشاف  Free ballكرة حرة  الة   باستكباؿ اإل ساؿ بطريقة تؤ م إلى

 ويحرػػػػ  الة ػػػػ  بسؽرجبػػػػخ  مػػػػى   رجتػػػػيؼ: فػػػػى هػػػػ ا السدػػػػتؽم يقػػػػؽـ  00السدػػػػتؽم الثالػػػػت
ا  لفجػػؽـ مثالىركػػأف تكػػؽف نتيجػػة اإل سػػاؿ بطريقػػة ال تػػؤ م إلػػى األ ػػد باسػػتكباؿ الة ػػ 

 0 دـ و ؽؿ الكرة إلى مشطقة الفجؽـ  استكباؿ اإل ساؿ
 بسؽرجبػخ  مػى  ػةث   رجػات : فػى هػ ا السدػتؽم يقػؽـ  ويحرػ  الة ػ  00السدتؽم الرابم

الة ػ  باسػػتكباؿ اإل سػاؿ بطريقػػة تػػؤ م إلػى إمكانيػػة أ اء هجػػؽـ مثالىركػأف تكػػؽف نتيجػػة 
 0كرة إلى مشطقة الفجؽـ و ؽؿ ال استكباؿ اإل ساؿ

لجسيػػم السفػػا ات  يػػد  مدػػتؽيات التقػػؽيػ األمػػر، حيػػت يسكػػؼ نػػش   األسػػمؽب و ػػموهكػػ ا 
 0السةحعة

 ػؼ يريػ  حدػاب  ػد  مػرات تكػرا   الشتيجة الشفائية أل اء الة ػ  لمسفػا ة ويكؽف حداب
ات الخسدػػػة الة ػػػ  لمسفػػػا ة فػػػى السبػػػا اة مزػػػروبا  فػػػى الد رجػػػة السسشؽحػػػة لػػػخ رفػػػى  ػػػؽء السدػػػتؽي

 0السحد ة لمتقؽيػ  فى ك  مرة تكرا  لسفا ة
 ( :1مثال للتهضيح)
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 ػربة إ سػػاؿ،  12   مػػ لػةؿ السبػػا اةرأو الذػؽل  مػا ة2أف الة ػػ    ػػر لػؽ فر ػشا مػثة  
السفػػا ات أ ت إلػػى كدػػ  نقطػػة رالسدػػتؽم الخػػام   وأف رجسيػػم السحػػاوالت التػػى  ػػاـ نفػػا  مػػى هػػ  

نقطػة  48=4×12شفائى لفػ ا الة ػ   مػى هػ   السفا ةراإل سػاؿ  يكػؽف مؼ التقؽيػ  فإف التقؽيػ ال
 0رتسث  الد رجة الشفائية 

 ولحداب الشدبة السوؽية األ اء يكؽف كسا فمى :
  48  
 %100× ػػػ 
  48 

 ( :2مثال للتهضيح)
 ػربة إ سػاؿ، و ػد حرػ   12السبػا اة بػأ اء  ػاـ لػةؿ  3مثة  أف الة     ػػرلؽ فر شا 

  مى الترتي  :مختم ة فى ه   السحاوالت اال شى  ذرة هى   مى   رجات
 0حر   مى السدتؽم األوؿ، أم حر   مى   ر فى األ اء األوؿ -
 0الثانى حر   مى السدتؽم األوؿ، أم حر   مى   ر فى األ اء -
 0فى األ اء الثالت حر   مى السدتؽم الرابم، أم حر   مى  ةث   رجات -
 0دتؽم الخام ، أم حر   مى أ بم   رجاتفى األ اء الخام  حر   مى الس -
 0حر   مى السدتؽم الخام ، أم حر   مى أ بم   رجات فى األ اء الدا س -
 0فى األ اء الدابم حر   مى السدتؽم الثالت، أم حر   مى   رجتيؼ -
 0فى األ اء الثامؼ حر   مى السدتؽم الثالت، أم حر   مى   رجتيؼ -
 0الت، أم حر   مى   رجتيؼفى األ اء التاسم حر   مى السدتؽم الث -
 0فى األ اء العاشر حر   مى السدتؽم الثالت، أم حر   مى   رجتيؼ -
 0الثانى، أم حر   مى   رجة واحدة فى األ اء الحا م  ذر حر   مى السدتؽم  -
 0 ذر حر   مى السدتؽم الثانى، أم حر   مى   رجة واحدة فى األ اء الثانى -

  مى الد رجات التالية  مى الترتي : ةحر  لةؿ السحاوالت اال شى  ذر أم أنخ 
 1، 1، 2، 2، 2، 2، 4، 4، 3، 3  ر،   ر، 

فػػػإف مجسػػػؽع الػػػد رجات التػػػى حرػػػ   ميفػػا هػػػ ا الة ػػػ   مػػػى هػػػ   السفػػػا ة لػػػةؿ مػػؼ  ػػػػ 
 السبا اة هى :
 1+2+2+2+2+4+4+4+3+3  ر+  ر+

   رجة 24=1+
 48أف الد رجة الشفائية لسجسؽع السحاوالت =  وحيت

                              24 
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 %50=  100× إ ف الشدبة السوؽية لأل اء = ػػػ 
                              48 

فػػى التدػػجي  وهػػؽ نسػػؽ ج حتػػى    نسؽ رجػػا  السػػتخداـ هػػ ا األسػػمؽب5الجػػدوؿ   ػػػروو ػػ  
 0ـ1976فى  و ة مؽنترياؿ  اـ يسث  إحدم مبا يات فري  االتحا  الدؽفيتى ر رجاؿ 

أسػػالي  ألػػرم فػػى التقػػؽيػ  مػػى هػػ   الطريقػػة مػػؼ التحميػػ   لسسكػػؼ اسػػتخداـونػػرم أنػػخ مػػؼ ا
 نعرض مشفا أسمؽبيؼ هسا :

حيػت  0متؽسق األ اء  مى ه   السفػا ة مشدػؽبا  إلػى السدػتؽيات الخسدػة لمتقػؽيػيسكؼ حداب أواًل: 
فػػػتػ  لػػػغ  ػػػؼ يريػػػ  ندػػػبة مجسػػػؽع الػػػد رجات التػػػى حرػػػ   ميفػػػا الة ػػػ  فػػػى السحػػػاوالت 

 0رة التى  اـ نفا  مى  د  السحاوالتاال شتى  ذ
 (6جدول رقم)
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 أم : 
 1+1+2+2+2+2+4+4+3+3+  ر+  ر  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
                      12 

        24 
   رجة رأم السدتؽم الثالت مؼ مدتؽيات التقؽيػ  2= ػػػػػػ = 
        12 

يعػػػػا ؿ  السبػػػػا اة  سفػػػػا ة لػػػػةؿيعشػػػػى أف متؽسػػػػق مدػػػػتؽم هػػػػ ا الة ػػػػ   مػػػػى هػػػػ   الوهػػػػ ا 
يعمػػؽ  مدػػػتؽياف ويقػػ   شػػػخ مدػػػتؽياف  السػػػؽازيؼ الخسدػػة وهػػػؽ مدػػتؽم متؽسػػػقالسدػػتؽم الثالػػػت مػػؼ 

 0أيزا  
مػػؼ التقػػؽيػ يدػػا د  مػػى إ طػػاء  ػػؽ ة  امػػة  ػػؼ مدػػتؽم  أف هػػ ا الشػػؽع ويجػػ  مةحعػػة
م ػػػر ات  فػػػى  ػػػؽء الشتيجػػػة العامػػػة  وف ت ا ػػػي  لمسزػػػسؽف الػػػ م فتزػػػسشخالة ػػػ   مػػػى السفػػػا ة 

 0التى  اـ نفا السحاوالت
تؽ ػػيحا  أكثػػر لمسدػػتؽيات   انيػػا : هػػ   الطريقػػة تعتسػػد  مػػى أسػػمؽب رلػػر فػػى التقػػؽيػ يعطػػى

التػى  ػاـ  حدػاب  ػد  السحػاوالت فسػثة  يسكػؼ 0 مى السفا ة التػى يقػؽـ نفػا الة ػ  الخسدة ن دفا
 فمى :  نفا الة    مى السفا ة فى ك  مدتؽم مؼ السدتؽيات الخسدة كسا

الدرجة المخررة  المدتهى 
 للمدتهى 

 مجمهع الدرجات عدد المحاوالت

   ر 2   ر األوؿ
 2 2 1 الثانى
 8 4 2 الثالت
 6 2 3 الرابم
 8 2 4 الخام 
  12 24 

حميػ  السبػا اة فػى ت يػرؽ -6 دفدة لمتدجي  يبق  رـ ير ا  ألرم  أف هشاؾ والجدفر بال كر
وفيسػػا فمػػى شػػرح مبدػػق لػػبعض  00ر* اليابػػاف لمكػػرة الطػػائرة اتحػػا    ػػؼ يريػػ الكػػرة الطػػائرة  نشجػػاح

 0البطا ات التى يسكؼ استخدامفا فى ه ا الغرض
 أ شػاء السبػا اة، وهػى بطا ػة    بطا ة لمتدجي  ال ر م لجسيػم الة بػيؼ6فؽ   الجدوؿ   ػر

 0إل  00تزػ معمؽمات وافية  ؼ السفا ات وتدجي  الشقال الرحيحة والخايوة

                                                
)*(  Japan Volleyball Association.  
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ندايػة  ب  استخداـ ه   البطا ة فى السبا اة أف فػتػ تدػجي  أسػساء الة بػيؼ فيفػا  بػ   ويمـر
السبػػػػا اة، وكػػػػ لغ أ  ػػػػاـ الة بػػػػيؼ، ومراكػػػػرهػ فػػػػى السمعػػػػ   شػػػػد ندايػػػػة السبػػػػا اة، وهػػػػ ا إرجػػػػراء مفػػػػػ 

 0و رو م 
وتدػػػس  هػػػ   البطا ػػػة بالحرػػػؽؿ  مػػػى العػػػد  اإلرجسػػػالى لمسعمؽمػػػات السدػػػجمة، و لػػػغ بسػػػا 

 0كامة   ؼ أ اء أ زاء ال ري  وال ري  كمخ ا  ترؽ   يعطى
 ن  اإلشػػا ة لمتدػػجي  فتبػػم فيفػػا ن ػػ  األسػػمؽب الدػػا   بطا ػػة ألػػرم 6فؽ ػػ  الجػػدوؿ   ػػػ ر

، ولكػػػؼ هػػػ   البطا ػػػة تتسيػػػر بكؽنفػػػا تدػػػس  بالتدػػػجي  لم ػػػريقيؼ  6إليػػػخ فػػػى الجػػػدوؿ   ػػػػ ر
 0بطا ة تدس  نتدجي  رجسيم أحداث السبا اة  الستشافديؼ معا ، وهى

فػػى هػػػ   البطا ػػة أيزػػػا  أف فػػتػ تدػػػجي  أسػػساء وأ  ػػػاـ الة بػػيؼ  بػػػ  ندايػػة السبػػػا اة، ويمػػـر 
 مػػى أف فؽ ػػػ    ػػػ الة ػػ  فػػى كػػػ  مركػػر مػػؼ مراكػػػر  00وكػػ لغ ترتيػػ  الة بػػيؼ فػػػى السمعػػ 

 0المع   ال  السمع 
 0وهك ا 00  2  فى السركر   ػر1فسثة  الة     ػ ر

  6ى البطا ػػة السؽ ػػحة والجػػدوؿ   ػػػ رلبيانػػات السدػػجمة فػػنقػػ  ا السبػػا اة يسكػػؼ وفػػى نفايػػة
إلى ه   البطا ة،  مى أف تحد  الشقال الكميػة ورجسيػم الت ا ػي  الخا ػة بػاأل اء الخػاي  واأل اء 

وكػػ لغ الػػد رجات  لم ريػػ رأ  تدػػجي  رجسيػػم الػػد رجات رالسجسػػؽع الكمػػى لمشقػػال  فسػػثة  يجػػ  0الشػػارج 
 0فى ن   الؽ   تدج  األلطاء الخا ة بال ري رب و  00الخا ة بالزرب والرد واإل ساؿ

وكػػ لغ الػػد رجات الخا ػػة بالزػػرب والرػػد  كسػػا يدػػج  مجسػػؽع الشقػػال الكميػػة لم ريػػ رب 
 0وفى ن   الؽ   تدج  األلطاء الخا ة بال ري  رأ  00وك لغ اإل ساؿ

و أ الػػػػؽا  ة سػػػؽاء كانػػػػ  لم ريػػػػ رأ  وهػػػ ا يعشػػػػى أف االسػػػتسا ة تدػػػػس  نتدػػػػجي  االلتةفػػػات
، 00لم ريػػػ رأ  مػػػم ألطػػػاء ال ريػػػ رب   مػػػى أف فتزػػػسؼ التدػػػجي  األ اء الرػػػحي  00لم ريػػ رب 
 0األ اء الرحي  لم ري رب  مم ألطاء ال ري رأ ك لغ 
 بطا ػة لمتدػجي  ترػم  لستابعػة ال ػريقيؼ وكػ لغ متابعػة كػ  ال ػ    6فؽ   الجػدوؿ   ػػر

وكػػ لغ األ اء الرػػحي  بسػػا  الػػد رجات الخا ػػة بػػاأل اء الخػػاي   مػى حػػد ، و لػػغ نتدػػجي 
 0فى  لغ الشد  السوؽية لك  مشفسا

   لستابعػة ال ػريقيؼ وكػ لغ متابعػة كػ  ال ػ  ترم     بطا ة لمتدجي 6رالجدوؿ   ػ  فؽ
 مػى حػػد ، و لػػغ نتدػػجي  الػػد رجات الخا ػػة بػػاأل اء الخػػاي  وكػػ لغ األ اء الرػػحي  بسػػا 

 0فى  لغ الشد  السوؽية لك  مشفسا
 لبطا ػة السعرو ػة فػػى با   بطا ػة لمتدػجي  تدػػتخدـ فيسػا رجػاء  كػر 6ر فؽ ػ  الجػدوؿ   ػػ

أنفػػا تتزػػسؼ تدػػجي  كػػ  الشتػػائج لة بػػيؼ وال ػػريقيؼ مػػؼ باإل ػػافة إلػػى   6الجػػدوؿ   ػػػ ر
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الخػا    Rankingواإل سػاؿ، وتدػتخدـ لتحدفػد الرتػ  أو الترتيػ   حيػت الزػرب والرػد
 0بالة بيؼ
 ( 8جدول رقم)                                   (7جدول رقم )              

 (10(                                   جدول رقم )9جدول رقم )               
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 الطريقة الرابعة
 نظريــة التدفــق

 
، حيػػػت Wavesأو التسػػؽج  Rhythmاإليقػػػاع  لعبػػة بكؽنفػػػا اء الكػػػرة الطػػائرةالخبػػر  يرػػ 

سػسي  هػ   الطريقػة  الػ م Flowهػؽ السقرػؽ  بالتػدف  التاليػة وهكػ ا، وهػ ا  فمى ك  مؽرجخ السؽرجخ
 0حيت يعشى تدف  السؽرجات أو تدف  األحداث فى السبا اة  00ندبة إليخ

، وفػى إلػى أ مػى حيػت يكػؽف أحيانػا   ػا دا  اتجػا  التسػؽج لػةؿ السبػا اة،  ما يختمػ  و ا ة
 0أحياف ألرم هابطا  إلى أس  

 وبخا ػػػةفالسػػد ب  و الخبرةر حركػػػة التسػػؽ ج لػػةؿ السبػػػا اة، وهشػػا فمػػـر أف فػػػت فػ السػػد ب
 مشفػػا، ويعمػػػ رجيػػدا  كيػػي يدػػت يد هػػ   الطريقػػة ممسػػا  بحدػػابات  ػػا ة مػػا يكػػؽف  ال ػػرؽ القؽميػػة  مػػد بؽ
و لػغ بالدػر ة الةزمػة والتػى  أو ألسػ   كانػ  أل مػى التسػؽج سػؽاء حركػة رجيػدا   يكؽف مت فسػا   حيت
تقريبػػا  مػػؼ  %90إ  لػػؽحا أف  00مػػا تكػػؽف سػػر ة ولاي ػػة مػػم أحػػداث السبػػا اة التػػى  ػػا ة تتسذػػى

 0الكافى لحركة التسؽ ج أل مى وألس   بالقد  السد بيؼ السبتدئيؼ نير مت قفسيؼ
األوؿ إلى السد بيؼ السبتػدئيؼ بغػرض تؽ ػي   لسقاـالدب  فإف ه   الطريقة مؽرجفة با لف ا

 0التسؽج وكيفية االست ا ة مشفا لةؿ السبا اة  ريقةي
التػػػالى لطريقػػػػة التسػػػؽج يعتبػػػر محاولػػػػة أوليػػػة تدػػػتفدؼ تطػػػػؽير م فػػػؽـ السػػػػد بيؼ  والعػػػرض

الء السبتػػدئيؼ بسػػا يدػػس  بػػالشعػ الدػػريم لفػػ ا األسػػمؽب  التػػدف   مػػؼ الستابعػػة و لػػغ بسػػا يدػػا د  هػػؤ 
 0السد بيؼ  مى تقؽيػ أحداث السبا اة بطريقة إيجانية وم يدة

ويدػػػتخدـ فػػػى هػػػ ا األسػػػمؽب بطا ػػػة تدػػػجي ، وي زػػػ  أف يقػػػؽـ بالتدػػػجي  فػػػر  رلػػػر نيػػػر 
وفيسػا فمػى مراحػ  اسػتخداـ  0السد ب، و لغ حتى فتسكؼ السد ب مؼ الت رغ لستابعة أحػداث السبػا اة 

 0ه   الطريقة
 المرحلة األولى :

 ف :* الهد
 0الخا  بال ري  لةؿ السبا اة  General Rhythmالد ي  لسيقاع العاـ التؽ ي  

 *األدوات :
نؽ ػػػػػػة، فرسػػػػػػػ لػػػػػػق أفقػػػػػػى يقدػػػػػػػ الؽ  ػػػػػػة إلػػػػػػى نرػػػػػػػ يؼ  14×8.5 سػػػػػػػ نيػػػػػػانى و  ػػػػػػة 

 0 1متسا ميؼرانعر الذك    ػ
 لػةؿ والجدفر بال كر أنخ فمـر أف فتستم السد ب بالقػد ة  مػى التشبػؤ بسقػدا  حرػيمة األ اء

سػؽاء كػاف أل مػى أو ألسػ   محدػؽبا  مػؼ الخػق  الذؽل أو السبا اة و لػغ فيسػا فتعمػ  بسقػدا  التسػؽج
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حيػػت يدػػا د  لػػغ  مػػى تحدفػػد السدػػاحة السشاسػػبة مػػؼ الؽ  ػػة حتػػى يغطػػى  00الػػ م فشرػػ  الؽ  ػػة
 0رجسيم أحداث الذؽل أو السبا اة 

 *الطريقة :
ؽرجػؽ  الخػق العر ػى الػ م يقدػػ الؽ  ػة إلػى األساسػية ل أف يعى تساما  ال كػرة  مى السد ب

نترػػؽ  أف هػػ ا الخػػق  السطمػػؽب يجػػ  أف متسػػا ميؼ، ولتحقيػػ  هػػ ا الػػت فػ نرػػ يؼ ر مػػؽم، سػػ مى 
فػػػؽؽ  فػػػى بحيػػػرة، وأف الخطػػػؽل التػػػى سيدػػػجمفا السػػػد ب رأو القػػػائػ بالتدػػػجي   يسثػػػ  سػػػط  السػػػاء

يكدػػ ، وتذػير إلػى أف فريقػخ إيجانيػات فػى األ اء  السشترػ   تسثػػ  مدػتؽم سػط  السػاءرفؽؽ لػق
تسثػ  سػمبيات فػى  يسث  اتجا   سػ الخطؽل إلى أس   لق السشتر  رأس   سط  السػاء  فى حيؼ

 0األ اء وتذير إلى أف فريقخ يخدر ريغرؽ 
أو الشقطػػػػة    Centerوهػػػػ ا يعشػػػػى أف لػػػػق السػػػػاءرأو لػػػػق السشترػػػػ   يسثػػػػ  السركػػػػر 

 Mid-point0الستؽسطة 
قؽـ السد ب نرسسفا  مى و  ػة الرسػػ إ ا كانػ  أ مػى نقطػة أو الخطؽل التى سي 00 سؽما  
كانػػ  أسػ   نقطػة أو مدػػتؽم السشترػ  فػػإف فػػإف هػ ا يعشػى أف فريقػػخ يكدػ ، وإ ا  لػق السشترػ 

، وه   هى الداللة األساسية الؽارج  ت فسفا مػؼ اسػتخداـ الرسػػ  مػى 00ه ا يعشى أف فريقخ يخدر
 0الؽ  ة

 
 القياس والتدجيل : *
 0فقد إ ساؿ رانعر الذك    ػ    واحدة ألس   = فة مدا *
 0مدافتيؼ ألس   = فقد نقطة رانعر الذك    ػ     *
 0استحؽا   مى إ ساؿ رانعر الذك    ػ   مدافة واحدة أل مى =  *
 0مدافتيؼ أل مى = كد  نقطة رانعر الذك    ػ     *

السرسػػؽمة فػػى  سػػؽ   ؽلفػػى كػػ  حالػػة تدػػجي  رلكػػ  أ اء  أف تكػػؽف حركػػة الخطػػويةحػػا 
، أو مدػػػتق  سػػػؽاء كانػػػ  لسدػػػافة واحػػػدة ألسػػػ   رفقػػػد إ سػػػاؿ  أو أل مػػػى راسػػػتحؽا   مػػػى إ سػػػاؿ 

مةحعتػخ فػى األشػكاؿ أ  ػاـ  وهػ ا يسكػؼ 00كد  نقطة لسدافتيؼ ألس   رفقد إ ساؿ  أو أل مى ر
 0ؽ  األوؿ  حيت تػ  سػ الخطؽل رجسيعفا فى الحاالت األ بم السعرو ة فى العس5، 4، 3، 2ر

يسثػ  مؽرجػخ ألسػ   بسقػدا  مدػافة واحػدة تقػد   مػى   2الذػك    ػػ رالتؽ ي  فإف ولريا ة 
مػػؼ أ مػػى السربػػم رشػػساؿ  إلػػى أسػػ   السربػػم  أنفػػا فقػػد لس سػػاؿ، حيػػت تػػػ  سػػػ الخػػق فيفػػا هابطػػا  

 0وهى  ال  العسؽ  األوؿرأم األ اء األوؿ  ريسيؼ 
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مدػافة واحػدة تقػد   مػى أنفػا كدػ  اإل سػاؿ،  يسث  مؽرجة أل مػى بسقػدا   4والذك    ػ ر
مػػؼ أسػػ   السربػػم رشػػساؿ  إلػػى أ ة ريسػػيؼ  وهػػى  الػػ  العسػػؽ   حيػػت تػػػ  سػػػ الخػػق فيفػػا  ػػا دا  

 0األوؿ رأم األ اء األوؿ 
يسثػػ  مؽرجػػة ألسػػ   لسدػػافتيؼ تقػػد   مػػى أنفػػا فقػػد نقطػػة، حيػػت تػػػ  سػػػ   3والذػػك    ػػػ ر

معػػا  مدػػتطية  و لػػغ مػػؼ أ مػػى السدػػتطي  مػػؼ  يؼ  يسػػثةفالخػػق فيفػػا هابطػػا   بػػر مػػربعيؼ رمدػػافت
يدػػا   إلػػى أسػػ   السدػػتطير مػػؼ اليسػػيؼ رأسػػ   السربػػم الدػػ مى يسػػيؼ   اليدػػا رأ مى السربػػم العمػػؽم 

 0وهى  ال  العسؽ  األوؿ رأم األ اء األوؿ 
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  سػػ حيػت تػػ نقطػة، أنفػا كدػ  لسدػافتيؼ تقػد   مػى مؽرجخ أل مػى يسث   5والذك    ػ ر
مػػؼ  معػا  مدػتطية  و لػػغ مػؼ أسػػ   السدػتطي  مػػربعيؼ رمدػافتيؼ  يسػػثةف  بػر الخػق فيسػا  ػػا دا  

 0العسؽ  األوؿ رأم األ اء األوؿ  يسيؼ  وهى  ال  العمؽم  رأ مى السربماليسيؼ 
 الثػػػانى حيػػػت يكػػػؽف  سػػػػ الخطػػػؽل فيػػػخ بػػػالعسؽ  الثػػػانى، وهكػػػ ا األمػػػر مػػػم األ اء وهكػػػ ا

فالخػػػام  رفػػػى العسػػػؽ   فػػػى العسػػػؽ  الثالػػػت  فػػػالرابم رفػػػى العسػػػؽ  الرابػػػم بالشدػػػبة لػػػأل اء الثالػػػت ر
 0إل  00الخام  

 * المالحظــة :
 مػػػؼ رف آللػػػر تحؽيػػػ  الخطػػػؽل رالسدػػػافات  وفقػػػا  ألحػػػداث السبػػػا اة ونتػػػائجلػػػـر مةحعػػػة 

ال يدػج  األحػداث  أف فتػ كر أنػخ كاف التسؽج ألس   أو أل مى، ويج   مػى السػد ب األ اء، سؽاء
 0والشتائج الخا ة بال ري  السشاف  أيزا   خا ة ب ريقخ فقق، ولكؼ تدجي  األحداثال
 مثال تهضيحى : *

وال ريػػػػػ   السثػػػػػاؿ التػػػػػالى أحػػػػػدا ا  متتاليػػػػػة أل اء ال ػػػػػريقيؼ رال ريػػػػػ  الخػػػػػا  بالسػػػػػد بيسثػػػػػ  
 0السشاف   وهى متدمدمة فى شك  تقدفرم لتؽ ي  الطريقة
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انى السعبػػػػر  ػػػؼ السثػػػػاؿ الدػػػػان   كػػػػر  نيانيػػػػا  وفقػػػػا  فؽ ػػػػ  الرسػػػػػ البيػػػػ  10والذػػػك    ػػػػػ ر

 0ألسمؽب الرسػ الدان   كر 
لتدػػجي  الدػػػان  والجػػدفر بالػػ كر أف ت فػػػ الخطػػؽات الدػػابقة والؽ ػػػؽؿ  ػػؼ يريقفػػا إلػػى ا

  يعتبر تعبيرا   ؼ  ػحة وت فػػ مزػسؽف يريقػة التػدف ، مػم مةحعػة أف 10 ر خ بالذك    ػ ر
با اة لكػة ال ػريقيؼ، أم ال ريػ  الػ م يقػؽـ السػد ب بالتدػجي  لػخ وكػ لغ ه ا التدجي  يسث  نتيجة الس

 0ال ري  السشاف 
 يقػؽـ السػػد ب ال ريػػ  الػ م نتػائج يسثػ  العمػؽم مػؼ الذػػك  أف الجػػرء يجػ  مةحعػة وأيزػا  

لم ريػػػ  السشػػػاف   فػػػى حػػػيؼ يسثػػػ  الجػػػرء الدػػػ مى مػػػؼ  بستابعتػػػخ رالسكدػػػ  ل ريػػػ  السػػػد ب والخدػػػا ة
 0ل ري  السشاف  رالخدا ة لم ري  ال م فتابعخ السد ب والسكد  لم ري  السشاف  الذك  نتائج ا
أف  مشحشػى الخطػؽل أل مػى يعشػى أف اسػتسرا   ػعؽ   11فتز  مؼ الذك    ػ روك لغ 

حػػيؼ أف تحػػؽؿ مشحشػػى الخطػػػؽل السػػد ب يكدػػ  إلػػى أف فشتفػػػى الذػػؽل، فػػى  ال ريػػ  الػػ م فتابعػػخ
 انحػػػدا  مشحشػػػػى وإ ا اسػػػػتسر 00وال ريػػػػ  السشػػػاف  يكدػػػ  ألسػػػ   يعشػػػى أف فريػػػػ  السػػػد ب يخدػػػر

فػإف هػ ا يعشػى أف فريػ  السػد ب  إلػى أف يرػ  إلػى لػق السشترػ  رسػط  السػاء الخطؽل ألسػ   
إلػػى أسػػ   لػػق السشترػػ  ففػػ ا  أمػػا إ ا اسػػتسر االنحػػدا  فػػى و ػػم متعػػا ؿ مػػم ال ريػػ  السشػػاف ،
 0يعشى أف فري  السد ب يخدر ريغرؽ 

هػػػؽ وا ػػ  بالذػػك    ػػػػ ، فػػػإ ا كػػاف مشحشػػى الخطػػػؽل  ػػد نػػدأ كسػػا والعكػػ   ػػحي  أيزػػا  
االنحػػػدا  ألسػػػ   فػػػإف  السشترػػػ  فػػػإف ال ريػػػ  يخدػػػر، وإ ا اسػػػتسر  لػػػغ بػػػالفبؽل  ػػػؼ لػػػق  11ر

الخطػؽل إلػى الرػعؽ  ففػ ا  ويػر ا  حجسفػا، أمػا فػى حالػة  ػؽ ة مشحشػى ال ري  يدتسر فى الخدػا ة
فتطمػػ  األمػػػر   ػػد تعػػا ؿ مػػػم ال ريػػ  السشػػاف ، إ  يعشػػى أف ال ريػػ  يكدػػ ، ولكػػؼ لػػػي  معشػػا  أنػػخ

الخطػػػؽل إلػػػى أف يرػػػ  إلػػػى لػػػق السشترػػػ    مػػػى التعػػػا ؿ أف يدػػػتسر ا ت ػػػاع مشحشػػػى لمحرػػػؽؿ
 التعػػا ؿ راإلنقػػا  مػػؼ الغػػرؽ  إلػػى نقطػػة حيػػت يكػػؽف فػػى هػػ ا الؽ ػػم فقػػق  ػد و ػػ  رسػط  السػػاء 
ى الرػػعؽ  إلػػػى أف ي ػػػؽز أف يدػػتسر مشحشػػػى الخطػػؽل فػػػ-إ ا كػػاف فرنػػػ  فػػى ال ػػػؽز-و مػػى ال ريػػػ 

 0بالذؽل أو السبا اة 
 
 
 
 
 
 (11شكل رقم)
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بالسثػػاؿ الدػػان   كػػر   يسثػػ  نسؽ رجػػا  السػػتسرا   سميػػة التدػػجي  الخا ػػة  11والذػػك    ػػػ ر
 0 10: 15ويةحا أف ال ري   د فاز فى ه ا الذؽل  0حتى نفاية الذؽل

 تفدير الذكل البيانى : 
يدػػف  مةحعػػة أف ال ريػػ    12رو ػػة بالذػػك    ػػػ رالرسػػػ البيػػانى السعو  ػػة  مػػؼ لػػةؿ

، فبػػالرنػ مػػؼ كػػؽف 3: 11الشتيجػػة إلػػى  مػػتحكػ فػػى السبػػا اة حتػػى و ػػؽؿ الؽا ػػم تحػػ  السةحعػػة
التقػػػدـ حتػػػى تجػػػاوز لػػػق السشترػػػ رالتعا ؿ   الشقطػػػة األولػػػى إال أنػػػخ  ػػػد وا ػػػ  ال ريػػػ   ػػػد لدػػػر

 0لم ري  السشاف فقق  نقطة مقان   ةث نقال 11واستسر فى تقدمخ حتى سج 
أم ، 10: 11نػػدأ ال ريػ  فػى فقػد الشقػػال حتػى أ ػبح  الشتيجػػة 3: 11بعػد الشتيجػة ولكػؼ 

 بسةحعتػخ، فخدػا ة أ اء ال ريػ  الػ م يقػؽـ السػد ب أنخ فقد سبم نقال متتالية، وه ا فدؿ  مػى سػؽء
مػؼ  عسقػةسبم نقال متتاليػة فػدؿ  مػى حػدوث لطػأ رأو ألطػاء  فػى األ اء، وهػ ا فتطمػ    اسػة مت

لا ػػة وأف ال ريػ   ػد حقػػ  تقػدما  ممحؽظػػا  فػى ندايػػة السػد ب لسعرفػة األسػػباب التػى أ ت إلػػى  لػغ 
 0السبا اة 

 إلػػى حػػدوث  ػػحؽة  انيػػة لم ريػػ  أ ت إلػػى كدػػػ  10: 11السشحشػػى بعػػد الشتيجػػة  ويذػػير
 0 10: 15نشتيجة  أ بم نقال متتالية مكشتخ مؼ كد  الذؽل لرالحخ

 ة : ـأسئل
تبػرز  ػدة أسػومة هامػة يجػ  أف   12عػروض بالذػك    ػػ رشحشػى الدػان  السالسفػى  ػؽء 

 يحاوؿ السد ب أف يجي   ميفا مث  : 
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 بػ  حػػدوث االنفيػا  فػػى ؟، أم 3: 11مػا ا كػػاف يجػ   سمػػخ  شػدما كانػػ  نتيجػة السبػػا اة  -1
 0األ اء ال م أ م إلى أف يخدر ال ري  سبم نقال متتالية

 (12رقم)شكل 
 

 
 ال ري  سبم نقال متتالية؟ أو ما الس روض  سمخ  شدما يخدر مخ؟كاف يج   سما ا  -2

البيػػػانى لم ريػػػ ،  مػػػا هػػػى األسػػػباب التػػػى أ ت إلػػػى حػػػدوث االنفيػػػا  السةحػػػا فػػػى الذػػػك  -3
يجػػ  أف  هػاـ رجػدا   ؟ وهػ ا سػؤاؿ10: 11إلػى  3: 11والػ م أ م إلػى تغييػر الشتيجػة مػؼ 

 ػػؽعية، حيػػت كػػاف مػػؼ السسكػػؼ أف رجفػػدا   ػػا  ا  لسرجابػػة  ميػػخ بأمانػػة ومؽ  فبػػ ؿ السػػد ب
 0الذؽل يدتسر ه ا االنفيا  إلى أف يخدر ال ري 

متتاليػػة مسػػا أ م إلػػى تغييػػػر مػػا هػػى األسػػباب التػػى  فعػػ  ال ريػػ  إلػػى إحػػراز أ بػػم نقػػال  -4
ففػػػ   األسػػػباب تعتبػػػر  00وإنفػػػاء الذػػػؽل لرػػػالحخ؟ 10: 15إلػػػى  10: 11الشتيجػػػة مػػػؼ 

د ػة لمعسػ   مػى تأكيػدها لػدم ال ريػ ، ومػؼ  ػػ إ ػا ة أسبابا  إيجانية ويج  التعرؼ  ميفا ن
 0استخدامفا مرة ألرم فى السؽا   السسا مة

 
 على األسئلة : مهجهات لإلجابة
يجػػ   مػػى السػػد ب أف فؽرجػػخ لش دػػخ   12لتحميػػ  الدػػان   ر ػػخ بالذػػك    ػػػ رافػػى  ػػؽء 

ت  مػى التدػاؤالت بعض األسومة الفامة، وهى أسومة تتزسؼ فى يياتفا مؽرجفػات  ػد تػؤ م إلرجابػا
 0الدان   ر فا


