ثحليــل المبــاراة
MATCH ANALYSIS
ماهية ثحليل المباراة وأهميجه
تعتبر الكرة الطائرة مؼ أكثر األلعاب الجساعية مشاسبة الستخداـ ما يعػرؼ نشعػاـ وأسػمؽب
تحميػ السبػػا اة  ،Match Analysisحيػػت تتػي ظػػروؼ هػ المعبػة وأسػػمؽب مسا سػػتفا ال ر ػػة
السشاسػ ػػبة لتتب ػ ػػم أح ػ ػػداث السب ػ ػػا اة لحع ػ ػػة نمحع ػ ػػة و لػ ػػغ م ػ ػػؼ ل ػ ػػةؿ الط ػ ػػرؽ واألس ػ ػػالي

الستع ػ ػػد ة

السدتخدمة فى ه ا الشؽع مؼ الستابعة التقؽيسية0
ونعػػاـ تحمي ػ السبػػا اة ،عبػػا ة ػػؼ يريقػػة لتقػػؽيػ  Evaluationأ اء الة بػػيؼ Players

وك ػ ػ لغ ال ػ ػػرؽ  Teamس ػ ػؽاء كػ ػػاف لػ ػػغ فػ ػػى السشافدػ ػػات

 Competitionsأو فػ ػػى الت ػ ػػد ي

0 Training

ونقرد نتقؽيػ أ اء الة بيؼ تتبم أ اء ك ال ػ

مػى حػد لػةؿ السبػا اة سػؽاء كػاف لػغ

مػػؼ لػػةؿ أ اء السفػػا ات األساسػػية لمعبػػة رإ سػػاؿ ،تسريػػر،

لػةؿ تش يػ لمسفػاـ الخا ػة كػالخطق ويػرؽ المعػ
فػػى ال ري ػ أو مػػؼ لػػةؿ تتبػػم تش ي ػ الة ػ

ػػرب سػػاح ،

ػػد000إل ػ

 System of playingالسكمػ

أو مػػؼ

نفػا كعزػؽ

لك ػ ه ػ السفػػاـ مجتسعػػة 000وه ػ ا بػػالطبم فتؽ ػ

مى األسمؽب والطريقة الستبعة فى سمية التقؽيػ0

أما ما نقرد نتقؽيػ أ اء ال ري فيعشى تتبم أ اء ال ريػ كمػخ لػةؿ السبػا اة ،وهشػا ال تكػؽف

الستابعػػة ا ػرة مػػى ال ػ

واحػػد أو ال ػ

معػػيؼ ولكػػؼ لجسيػػم أ زػػاء ال ري ػ فػػى و ػ

و لغ بر تغير وانتقاؿ أحداث السبا اة 00وهى أحداث تكؽف ا ة سريعة ولاي ة0

واحػػد

والج ػػدفر بالػ ػ كر أف تحميػ ػ السب ػػا اة ال يقتر ػػر م ػػى تق ػػؽيػ أ اء الة ب ػػيؼ وال ريػ ػ ل ػػةؿ

السبػػا اة فقػػق ،ن ػ يستػػد األمػػر إلػػى إمكانيػػة اسػػتخداـ ه ػ ا األسػػمؽب فػػى تقػػؽيػ ن ػ
سميػػة التػػد ي  0فأسػػمؽب تحمي ػ السبػػا اة نعػػاـ
التى يسا س فيفا الة

الستغي ػرات أ شػػاء

ػػال لةسػػتخداـ فػػى تقػػؽيػ األ اء لجسيػػم األو ػػات

أو ال ري المع 0

كسا ال يقترر األمر شد ه ا الحد فقق ،نػ يدػتخدـ نعػاـ تحميػ السبػا اة فػى تتبػم وتقػؽيػ

أ اء ال رؽ السشافدة أيزا 00حيت يدس ه ا اإلرجراء ند اسة هػ ال ػرؽ والتعػرؼ مػى نقػال القػؽة
والزػػع

فيفػػا ،وه ػ ا فػػى حػػد اتػػخ يدػػا د مػػى نشػػاء الخطػػق السزػػا ة التػػى تعتسػػد مػػى اسػػتغةؿ

غرات ال رؽ السشافدة ،وك لغ التأكيد مػى نقػال القػؽة فػى ال ػرؽ التػى نقػؽـ نتػد يبفا 00وهػ ا ففيػ

اس ػػتراتيجية

 Strategyتد ػػس نتقشػ ػػيؼ الخط ػػق وإ ا ة المع ػ ػ

نب ار ػػة وحشكػػػة ف ػػى

ػ ػػؽء اسػ ػػة

مؽ ؽعية لؽا م ال ري السشاف 0
مسػ ػػا سػ ػػب فتز ػ ػ أف أسػ ػػمؽب تحمي ػ ػ السبػ ػػا اة أحػ ػػد أ وات السػ ػػد ب فػ ػػى التعػ ػػرؼ بطريقػ ػػة

مؽ ػػؽعية مػػى حالػػة كػ فػػر مػػؼ فريقػػخ ،س ػؽاء كػػاف لػػغ لػػةؿ فتػرات التػػد ي
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أو فػػى السبا يػػات

ن دفا 00حيت يسكؼ باستخداـ يرؽ التدجي السعروفة وبعض األسػالي
فتؽفر لمسػد ب سػجة كػامة ػؼ حالػة الة ػ
نتثبي

وال ريػ

أو تعدف أو تطؽير أو تغييػر رجر ػات التػد ي
التقػدـ بالتػد ي

اتخ فؤكد مى فػر

اإلحرػائية السشاسػبة أف

مػى مػدا السؽسػػ ،وهػ ا بػالطبم يدػس لػخ

ولطػق المعػ

إ ا لػرـ األمػر 0وهػ ا فػى حػد

 Progress of Trainingبسػا فتشاسػ

مػم ػد ات أ زػاء

ال ري وإمكاناتفػ الحكيكية0
الكي ػػاس ،Measurement

والج ػػدفر بالػ ػ كر أف أس ػػمؽب تحميػ ػ السب ػػا اة يع ػػد أح ػػد أس ػػالي

حيت يسكؼ ؼ يريقخ تقدفر السدتؽيات تقدف ار كسيا وف إيا معيؼ مػؼ السقػافي

السد رجػة ،وهػ ا

فتػي فر ػة كبيػرة لجسػم مةحعػات ومعمؽمػات كسيػة ػؼ أ اء الة بػيؼ ومدػتؽياتفػ 0حيػت يسكػؼ
مقا نػػػة ال ػػػر نش دػػػخ  Intra-individualوك ػ ػ لغ ال ػػػر بقريشػػػخ ،أم السقا نػػػة نػ ػػيؼ األف ػ ػ ار Inter-

 ،individualوأيزػػا تقػػؽيػ ال ػػروؽ نػػيؼ ال ػػرؽ السختم ػػة وه ػ ا مػػا يدػػسى بػػال روؽ نػػيؼ الجسا ػػات
Inter-groupر* 0

ه ػ ا ويعتبػػر أسػػمؽب تحمي ػ السبػػا اة أسػػمؽبا متكػػامة لمتقػػؽيػ حيػػت يسكػػؼ ػػؼ يريقػػخ تقػػدفر

قيسػػة األ اء ال ػ م يقػػؽـ بػػخ الة ػ

أو ال ري ػ  ،وك ػ لغ إ ػػدا أحكػػاـ مػػى ه ػ الكيسػػة فػػى

ػػؽء

ا تبا ات ومعافير محد ة 00ه ا باإل افة إلػى إمكانيػة اسػتخداـ هػ األحكػاـ التػى ػا ة مػا تكػؽف
و ي ػػة وفػ ػ نع ػػاـ مح ػػد ف ػػى التحد ػػيؼ والتع ػػدف والتط ػػؽير 00وهػ ػ ا ف ػػى ح ػػد ات ػػخ نع ػػاـ متكامػ ػ

لمتقؽيػ0

ويج

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

وتقدمػػخ ،حي ػػت يعتسػػد أوال م ػػى تؽ ػػي وتحدف ػػد القػػد ات

 Abilitiesالت ػػى فتستػػم نف ػػا الة ػ ػ

وال ري ػ  ،وبالتػػالى تؽ ػػي يػػرؽ وإمكانػػات التقػػدـ بأسػػمؽب محدػػؽس ومػػد وس ،وه ػ ا فػػؽفر فػػر
الشجاح وال ؽز فى السبا يات وبالتالى تحقي األهداؼ السحد ة لم ري 0

كس ػػا ف ػػؽفر أس ػػمؽب تحميػ ػ السب ػػا اة الدافعي ػػة الةزم ػػة ل ػػدم أفػ ػ ار ال ريػ ػ  ،و ل ػػغ بس ػػا ف ػػؽفر
االستس ار ية فى التد ي

والسحافعػة مػى السدػتؽم والسيػ لمتقػدـ 0فسعرفػة الة ػ

بسدػتؽا و د اتػخ

الحكيكيػػة ومعػػدالت تقدمػػخ يعتبػػر افعػػا ؽيػػا السػػتس ار السسا سػػة والتقػػدـ وبالتػػالى الت ػػؽؽ السشذػػؽ ،
فإ ا تسكؼ الة

مؼ اإليةع مى البيانات  Dataالتى تدػج

شػخ فػإف لػغ يسثػ أحػد الػدوافم

الفامة التى تدفعخ إلى ترحي ألطائخ ومتابعة التقدـ0

(*) دمحم صبحً حساَيٍ  ،انتقىيى وانقياس فً انتزبيت انبدَيت ،انجزء األول ،دار انفكز انعزبً ،انقاهزة1191 ،و ،ص0 33
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طرق تحليل المباراة

تؽرجػػد يػػرؽ مختم ػػة لتحمي ػ السبػػا اة ،وك ػ يريقػػة مػػؼ ه ػ الطػػرؽ لفػػا مجاالتفػػا وظروففػػا

التػى تدػػتخدـ فيفػا 00و مػػى الػػرنػ مػؼ الػػتةؼ هػ الطػرؽ إال أنفػػا رجسيعفػػا تدػعى إلػػى مةحعػػة

 Observationوتقػػؽيػ  Evaluationوقيػػاس  Measurementاأل اء لم ػػر وال ري ػ س ػؽاء

استخدم

ه الطرؽ أسالي

وتمع

ا تبا ية  Subjectiveأو مؽ ؽعية 0Objective

األ اة السدتخدمة فى تحمي السبػا اة و ا كبيػ ار فػى تحدفػد رجػة مؽ ػؽعية التقػؽيػ،

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

) (Evaluationف ػػى ح ػػيؼ ف ػػدفم ال ػػيمػ  Filmالد ػػيشسائى وال ي ػػدفؽ  Vedeoوالتحميػ ػ اإلحر ػػائى
بالتحمي إلى التقؽيػ السؽ ؽ ى0
وأيا كان

الطريقػة السدػتخدمة فػى تحميػ السبػا اة فػإف التيػا الطريقػة السثمػى فتؽ ػ

مػى

دة ا تبا ات هامة ن كر مشفا :
 -1الفدؼ مؼ إرجراء سمية التحمي 0
 -2الحاالت  Conditionsالس ار م ار بتفا وتقؽيسفا وإلزا فا لمتدجي والد اسة0
 -3د السةحعات ات الكيسة الؽارج

متابعتفا0

 -4حجػ ونؽع السعمؽمات والسعا ؼ الس ار الحرؽؿ ميفا0
 -5ك اءة التجفيرات واأل وات واإلمكانات السسكؼ استخدامفا0
 -6د األف ار الخا عيؼ لعسمية التحمي 0
 -7ك اءة القائسيؼ بعسمية التحمي 0

وفيس ػػا فم ػػى ند ػػتعرض بع ػػض ي ػػرؽ تحميػ ػ السب ػػا اة والت ػػى بػ ػ

مجاالت الكرة الطائرة0

-3-

ػػةحيتفا لمتطبيػ ػ ف ػػى

الطريقة األولى

تقهيم المهارات األساسية
Evaluation of Fundamental Skils
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الطريقة الأولى
ثقىيم المهارات الأساسية
فى ه الطريقة لتحمي السبا اة يسكؼ استخداـ أحد األسمؽبيؼ التالييؼ لمتدجي :
 -1أف يقػػؽـ م ار ػ
ر يكؽ

واح ػػد بعسميػػة التحميػ ػ لك ػ فريػ ػ  ،مػػى أف يد ػػتخدـ فػػى ل ػػغ رجفػػاز تد ػػجي

0

 -2أف يقػػؽـ ػػةث أف ػ ار بعسميػػة التحمي ػ لك ػ فري ػ  ،مػػى أف يدػػتخدـ فػػى لػػغ اسػػتسا ات تدػػجي
ات مؽا

ات معيشة تعد لريرا لف ا الغرض0

وفػػى ه ػ ا الشػػؽع مػػؼ تحمي ػ السبػػا اة رس ػؽاء باسػػتخداـ الطريقػػة األولػػى لمتدػػجي والسدػػتخدـ

فيفػػا رجف ػػاز التد ػػجي أو الطريق ػػة الثاني ػػة والسد ػػتخدـ فيفػػا اس ػػتسا ات التد ػػجي
تحركات الة بيؼ ال ر ية  Individual Actionو لغ بر س

ف ػػتػ تد ػػجي رجسي ػػم

مفا ات أساسية لمعبة هىر* :

 -اإل ساؿ  Serviceروسشرمر لخ بالحرؼ

 استكباؿ اإل ساؿ  Service Receptionروسشرمر لخ بالحرؼ س اإل دا ) Pass (setروسشرمر لخ بالحرؼ ت الفجؽـ  Attackروسشرمر لخ بالحرؼ هػ -الرد  Blockروسشرمر لخ بالحرؼ

 التغطية  Retrievingروسشرمر لفا بالحرؼ أه ػ ا وسػػيتػ تقػػؽيػ ك ػ مفػػا ة مػػؼ السفػػا ات الد ػ
رمدتؽيات تقدفر هى :

الدػػان

كرهػػا فػػى

ػػؽء ة ػػة م ػؽازيؼ

مهازيــن التقديــر

 الميزان األول  :تدجي نقطة ،أو الحرؽؿ مػى اإل سػاؿ ر لػغ فػى حػاالت اإل سػاؿ
والفجؽـ ه ػ  ،والرػد

،

 ،00أو أف األ اء رجيػد رجػدا لمتسفيػد لمفجػؽـ و لػغ فػى حػاالت

استكباؿ اإل ساؿ س  ،واإل دا ت  ،والتغطية أ 0

 ه ا وسؽؼ فرمر لف ا السيراف رالسدتؽم بالرمر ر0 0

 الميزان الثانى :حدوث لطأ رأم ػدـ الحرػؽؿ مػى نقطػة  00أو فقػد اإل سػاؿ ،وسػؽؼ
فرمر لف ا السدتؽم بالرمر ر0 -

 الميـــزان الثالـــ  :ػػدـ ح ػػدوث الح ػػالتيؼ الد ػػابقتيؼ م ػػم اس ػػتس ار الذ ػػؽل ف ػػى ح ػػاالت قي ػػاـ
ال بيؼ بالرد يكؽف نتيجة التقؽيػ لفسا معا ،وسؽؼ فرمر لف ا السدتؽم بالرمرر× 0

(*) نالستزادة حىل انًهاراث األساسيت نهعبت راجع :
حًدي عبدانًُعى أحًد ،انكزة انطائزة-يهاراث ،خطط ،قاَىٌ ،انقاهزة1134 ،و0
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 ويج ػ ػ

مةحعػ ػػة أهسيػ ػػة اسػ ػػتخداـ الرمػ ػػؽز السذػ ػػا إليفػ ػػا والتػ ػػى تعبػ ػػر ػ ػػؼ مدػ ػػتؽم أ اء

الة ب ػػيؼ أ اء الة ب ػػيؼ لمسف ػػا ات ف ػػى سمي ػػة التق ػػؽيػ و ل ػػغ ف ػػى ح ػػدو السػ ػؽازيؼ الثة ػػة

لمتقػػؽيػ ،حيػػت فررجػػم أهسيػػة ه ػ ا اإلرج ػراء إلػػى التدػػجي الد ػريم أ شػػاء أحػػداث السبػػا اة التػػى

تك ػػؽف ػػا ة سػ ػريعة بالق ػػد الػ ػ م فتعػ ػ

مع ػػخ اس ػػتخداـ الكمس ػػات السعبػ ػرة ػػؼ السف ػػا ات

والس ػؽازيؼ ،ل ػ لغ فاسػػتخداـ الرمػػؽز سػػيؽفر كثي ػ ار مػػؼ الؽ ػ

وسػػيسكؼ السدػػج مػػؼ متابعػػة

األحػػداث فػػى السبػػا اة وف تػػألير أو إهسػػاؿ ألم حػػدث نتيجػػة

األحداث0

مػػى السدػػج رال ػػر القػػائػ بالتدػػجي

 ويج ػ

ػػي الؽ ػ

وسػػر ة ت ػؽالى

شػػد اسػػتخداـ رجفػػاز التدػػجي رالريكػػؽ

ف ػػى الكي ػػاـ بستابع ػػة السب ػػا اة أف يح ػػاوؿ تد ػػجي رجسي ػػم السةحع ػػات السذ ػػاهدة وفق ػػا لمخط ػػة

السؽ ػػؽ ة الست ػ ػ
بالتدجي

ميف ػػا ،وهػ ػ ا فتطمػ ػ

أف فبػ ػ ؿ رجف ػػدا كبيػ ػ ار ف ػػى إ ػػدا السد ػػج رالقائػ

مؼ حيت :

 -1ح ػػا الرمػػؽز السعب ػرة ػػؼ السفػػا ات والس ػؽازيؼ والسعمؽمػػات والسعػػا ؼ الس ػ ار رجسعفػػا مػػؼ
السبا اة0

 -2إرجا ة استخداـ رجفػاز التدػجي  ،مػؼ حيػت التذػغي والتغييػر ونؽعيػة الذػرائق السدػتخدمة،
أف يكػػؽف هشػػاؾ نػػدائ لسرػػد الكفربػػاء ربطا يػػة مػػثة  00وي ز ػ أف يكػػؽف

كسػػا يج ػ

هشػػاؾ رجفػػاز احتيػػايى لؽفػػا مػػؼ حػػدوث أم ط ػ
وك لغ د كاؼ مؼ شرائق التدجي 0

فػػى الجفػػاز السدػػتخدـ أ شػػاء السبػػا اة،

وفى ه ا الشؽع مؼ تحمي السبا اة فتػ التدجي وفقا لمتدمد اآلتى :
 السفا ة0
 الة

رف كر ػ الة

0

 نتيجة األ اء0
مثال :
السفا ة = إ ساؿ0
الة

= ػ7

نتيجة األ اء = رالسدتؽم الثانى
وه ا يعشى أف السفا ة التى تػ متابعتفا هى اإل ساؿ  ،والة

ال م ػاـ نفػا هػؽ الة ػ

ومػػؼ حيػػت الشتيجػػة ففػػى تتبػػم السدػػتؽم الثػػانى فػػى م ػؽازيؼ التقػػدفر الدػػان

كرهػػا ،وهػػؽ السدػػتؽم

ال م فرمر لخ بالرمر ر0 -
ولتحقي مدتؽم أكثر سر ة فى التدجي يسكؼ كتابة السثاؿ الدان كسا فمى:
ر - ،7 ،
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ػػ ، 7

وه ا يعشى إ ساؿ مؼ الة

ػ 7يحق السيراف الثانى لمتقؽيػ0

وهكػ ػ ا تد ػػتسر سمي ػػة التد ػػجي ييم ػػة السب ػػا اة ،و قػ ػ السب ػػا اة ف ػػتػ ت ري ػػي شػ ػريق
التد ػػجي ف ػػى بطا ػػات واس ػػتسا ات لا ػػة تع ػػد لرير ػػا لفػ ػ ا الغ ػػرض ،ػػػ ف ػػتػ اس ػػتفا
وتحميمفا الستخة السةحعات والشتائج وفقا لألهداؼ السؽ ؽ ة لعسمية التحمي 0
ويسثػ الجػػدوؿ ػػػ ر 1تدػػجية قيقػػا ألحػػداث مبػػا اة باسػػتخداـ ه ػ الطريقػػة مػػؼ

تحمي السبا اة ،حيت يحدث ،لحعة نمحعة 00حيت يسكػؼ ػؼ يريػ هػ ا التدػجي تقػؽيػ
رجسيم أحداث السبا اة ند ة0
ف ػػى العسػ ػػؽ رأ م ػػؼ رجػػػدوؿ ر 1ف ػػتػ التدػ ػػجي لجسي ػػم أحػػػداث السب ػػا اة الخا ػ ػػة
بال ري بعد قياـ ال ري السشاف بأ اء اإل ساؿ 0فػى حػيؼ يخرػل العسػؽ رب مػؼ ن ػ
الج ػػدوؿ لتد ػػجي ومةحع ػػة تت ػػابم رجسي ػػم األحػ ػداث الخا ػػة ب ػػأ اء ال ريػ ػ ش ػػدما يك ػػؽف

اإل ساؿ معخ0

ويستػػاز ه ػ ا الشسػػؽ ج مػػؼ التدػػجي السعػػروض فػػى الجػػدوؿ ػػػر 1بكؽنػػخ ير ػ
أحداث السبا اة فى تدمد زمشػى يػ  ،حػدث بحػدث  ،action by actionونقطػة نشقطػة

 00 point by pointوالجػػدوؿ يعػػرض نسؽ رجػػا حيػػا ألحػػداث إحػػدم مبا يػػات بطؽلػػة
الع ػ ػػالػ ػ ػػاـ 1974ـ رس ػ ػػيدات ن ػ ػػيؼ فريق ػ ػػى وس ػ ػػيا وألساني ػ ػػا الذ ػ ػػرقية والت ػ ػػى أقيسػ ػ ػ ف ػ ػػى
1974/10/24ـ0

جدول رقم ()1
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أما الجدوؿ ػ ر 2فيسث الحداب الشفائى لسةحعة ال ري فى السبا اة0
والجدفر بال كر أنخ يسكؼ تحؽي البيانات السجسعة مؼ السبا اة مباشرة بطريقتيؼ هسا :

 -1أم ػػا ػػؼ يري ػ ػ ت ري ػػي البيان ػػات مػػػؼ شػ ػريق التد ػػجي مباش ػ ػرة إل ػػى االس ػػتسا ة السؽ ػ ػػحة
بالجدوؿ ػ ر1
 -2أو ؼ يري ت ريي البيانات مؼ الجدوؿ ػ ر 1إلى الجدوؿ ػ ر 2مباشرة0
والشدػ

ويتػػي لش ػػا التد ػػجي ف ػػى االس ػػتسا ة السعرو ػػة بالج ػػدوؿ ػػػر 2فر ػػة حد ػػاب السجس ػػؽع

السوؽيػة  Percenragesالخا ػة بػأ اء كػ ال ػ

مػؼ أ زػاء ال ريػ  ،وكػ لغ أل زػاء

ال ريػ ػ ػ ػ  ،وكػ ػ ػ ػ لغ أل ز ػ ػ ػػاء ال ريػ ػ ػ ػ مجتسع ػ ػ ػػيؼ ،حي ػ ػ ػػت ف ػ ػ ػػتػ ل ػ ػ ػػغ ف ػ ػ ػػى رجسي ػ ػ ػػم السف ػ ػ ػػا ات ي ػ ػ ػػد
السةحعةراإل سػػاؿ ،االسػػتكباؿ ،اإل ػػدا  ،الفجػػؽـ ،الرػػد ،التغطيػػة بسػػا فػػى لػػغ الش ػؽاحى ال شيػػة

ومدتؽم األ اء فى ه السفا ات0

ويستاز الجدوؿ ػ ر 2بأنػخ يعػرض اسػتسا ة تدػجي تدػس -باإل ػافة لسػا سػب  -نتػدويؼ

مةحعات دفدة مؼ معمؽمات كثيرة فى السبا اة 00ويكؽف لغ بقد ما نحتػاج مػؼ معمؽمػات ػؼ

ال ري والتى نرن

فى رجسعفا 00وه ا يسكؼ مةحعتخ إ ا مػا تتبعشػا التدػجي الػؽا فػى االسػتسا ة

ػػؼ السب ػػا اة الت ػػى أقيسػ ػ

ن ػػيؼ وس ػػيا وألساني ػػا الذرقيةرس ػػيدات ف ػػى بطؽل ػػة الع ػػالػ ػػاـ1974ـ0

ولدفؽلة ففػ رجدوؿ ػر 2يج

مةحعة ما فمى :

 -1العسؽ األوؿ ريسيؼ يسث أ اـ الة بيؼ0

 -2األ سدة الدتة الكبيرة تسثػ السفػا ات األساسػية لمعبػة الخا ػعة لمسةحعػة وهػى اإل سػاؿ،
واالستكباؿ ،واإل دا  ،والفجؽـ ،والرد ،والتغطية0
جدول رقم()2
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س ػػؽ م ػػؼ هػ ػ األ س ػػدة الد ػػتة مقد ػػػ إل ػػى ة ػػة أ س ػػدة

 -3كػ ػ

مدتؽياترمؽازيؼ التقؽيػ الدان

ػػغيرة يسثػ ػ كػ ػ مشف ػػا أح ػػد

كرها ويرمر لفا بالرمؽز ر - ،× ،0وم :

ر 0تدػػجي نقطػػة ،أو الحرػػؽؿ مػػى اإل سػػاؿ رو لػػغ فػػى حػػاالت اإل سػػاؿ
والرػػد

 ،والفجػػؽـ هػ ػ ،

 00أو أف األ اء رجيػػد رجػػدا لمتسفيػػد لمفجػػؽـ و لػػغ فػػى حػػاالت اسػػتكباؿ اإل سػػاؿ س

واإل دا ت  ،والتغطية أ 0
ر -حدوث لطأ رأم دـ الحرؽؿ مى نقطة أو فقد اإل ساؿ0

ر×

ػػدـ حػػدوث الحػػالتيؼ الدػػابقتيؼ مػػم اسػػتس ار الذػػؽل رفػػى حػػاالت قيػػاـ ال بػػيؼ بالرػػد يكػػؽف

نتيجة التقؽيػ لفسا معا 0
 -4األ اـ الؽا ة ال الدوائر تسث مجسؽع السدػتؽيات الثة ػة الدػان اإلشػا ة إليفػا والسدػتخدمة
فى التقؽيػ رالسؽازيؼ الثة ة 0

 -5الدطريؼ األليريؼ فى الجدوؿ يسث أولفسا السجسؽع ويسث الثانى الشد

السوؽية0

 -العةمػػ ػ ػػات ر - ،× ،0تسث ػ ػ ػ ػ التك ػ ػ ػ ػ ار ات السذػػ ػ ػػاهدة التػ ػ ػ ػػى حػػ ػ ػػد

فػ ػ ػ ػػى السبػػ ػ ػػا اة والخا ػ ػ ػ ػػة

 -6العةم ػ ػ ػػات ر - ،× ،0تسثػ ػ ػ ػ التكػ ػ ػ ػ ار ات السذ ػ ػ ػػاهدة الت ػ ػ ػػى ح ػ ػ ػػد

ف ػ ػ ػػى السب ػ ػ ػػا اة والخا ػ ػ ػػة

بسدتؽياترمؽازيؼ التقؽيػ الثةث0
بسدتؽياترمؽازيؼ التقؽيػ الثةث0
هػ ا ويج ػ

مةحعػػة أف اسػػتخداـ االسػػتسا تيؼ السعرو ػػتيؼ فػػى الجػػدوليؼ سػػىر، 1ر2

ال يسثةف نسا ج لجسم البيانات مؼ السبا اة فى حالة استخداـ رجفػاز التدػجي رالريكؽ

فقػق ،نػ

أف األم ػػر فتع ػػدم ل ػػغ إل ػػى إمكاني ػػة اس ػػتخدامفا ف ػػى ح ػػاالت ػػدـ ورج ػػؽ أو ػػدـ اس ػػتعساؿ رجف ػػاز
التدجي رالريكؽ

األسلهب األول :

فى متابعة السبا اة 00حيت يكؽف لغ ؼ يري أحد األسمؽبيؼ التالييؼ:

فػػى ه ػ ا األسػػمؽب يدػػتخدـ ة ػػة مةحعػػيؼ لمسبػػا اة ،أم ة ػػة أف ػ ار مػػد بيؼ لف ػ ا العس ػ

يقؽمؽف بسةحعة وتدجي األ اء فى السبا اة فى و

وتدػػجي مفػػا تيؼ م ػرتبطتيؼ فقػػق مػػؼ السفػػا ات الد ػ
السرتبطة :

واحد 0حيت يقػؽـ كػ مةحػا مػشفػ بستابعػة
يػػد السةحعػػة ،ومػػؼ أمثمػػة ه ػ السفػػا ات

 -1اإل ساؿ مم استكباؿ اإل ساؿ0
 -2اإل دا مم الرد0

 -3الفجؽـ مم التغطية تغطية الرد 0
مسا سب فتز أنخ يسكؼ تقديػ العس نيؼ السةحعتيؼ الثةث مى الشحؽ التالى:
 السةحػ ػػا األوؿ يقػ ػػؽـ بستابعػ ػػة وتدػ ػػجي أحػ ػػداث السبػ ػػا اة فيسػ ػػا فتعم ػ ػ بسفػ ػػا تى اإل سػ ػػاؿواالستكباؿ راستكباؿ اإل ساؿ 0
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 السةحػ ػػا الثػ ػػانى يقػ ػػؽـ بستابعػ ػػة وتدػ ػػجي أحػ ػػداث السبػ ػػا اة فيسػ ػػا فتعم ػ ػ بسفػ ػػا تى األ ػ ػػداوالرد0

 السةحػ ػػا الثالػ ػػت يقػ ػػؽـ بستابعػ ػػة وتدػ ػػجي أحػ ػػداث السبػ ػػا اة فيسػ ػػا فتعم ػ ػ بسفػ ػػا تى الفجػ ػػؽـوالتغطية رتغطية الرد 0

ولك ػػؽف السف ػػا تيؼ السخرر ػػتيؼ لكػ ػ مةح ػػا م ػػؼ السةحع ػػيؼ ال ػػثةث يس ػػثةف مف ػػا تيؼ
م ػرتبطتيؼ فػػى األ اء فػػإف التدػػجي يعتبػػر فػػى الشفايػػة مترابطػػا ويسكػػؼ ت دػػير وففسػػخ ،كسػػا أنػػخ فػػى
ؽء ه ا التؽزيم يسكؼ لمسةحعيؼ الثة ة متابعة سمفػ وف تدال أو تعا ض0

األسلهب الثانى :
فػػى ه ػ ا األسػػمؽب يقػػؽـ مةحػػا واحػػد نؽ ػ

يقػػؽـ رلػػروف ن ػ لغ  000وه ػ ا فتطم ػ
حيػت يطالػ

فػى هػ ا األسػمؽب نؽ ػ

السبػػا اة رالؽ ػ

فقػػق وف التدػػجي حيػػت

أف يكػػؽف ه ػ ا ال ػػر مػػد با تػػد يبا اليػػا لمكيػػاـ نف ػ ا العس ػ ،
األ اء لحعػػة نمحعػة باسػتخداـ األسػػمؽب الست ػ

ميػخ فػػى

سميػػة التقػػؽيػ رالسػؽازيؼ الثة ػػة وفقػػا لتتػػابم أحػػداث السبػػا اة 00مػػى أف يكػػؽف هشػػاؾ ات ػػاؽ مدػػب
مى أسمؽب الؽ
ويتطم

وفقا لمسفا ات يد السةحعة ومدتؽياترمؽازيؼ التقؽيػ لف السفا ات0

استخداـ ه ا األسمؽب تؽافر فػر فؼ مػد بيؼ لمكيػاـ بعسميػة التدػجي  ،حيػت يقترػر
ال ػ م يقػػؽـ بػػخ السةحػػا والكيػػاـ مباش ػرة نتدػػجيمخ فػػى

و ه ػ فؼ السدػػجميؼ مػػى سػػساع الؽ ػ

استسا ة التدجي السؽ حة بالجدوؿ ػ ر 1أو السؽ حة بالجدوؿ ػ ر2

و مى السدج األوؿ أف يقؽـ بالتدػجي وفقػا لسػا يقػؽـ نؽ ػ خ السةحػا و لػغ فػى الجػدوؿ

ػر ، 2مى أف يكؽف لغ فى العسؽ

ػ رأ لجسيم السفا ات0

فػػى ح ػػيؼ يق ػػؽـ السد ػػج الث ػػانى ب ػػأ اء ن ػ ػ
الجدوؿ بالعسؽ

ػ رب  000ويكؽف لغ فى

العس ػ ف ػػى ن ػ ػ

ػؽء التعميسػات والذػرول السحػد ة والدػان

بالشدبة ألسمؽب التدجي باالستسا ة السؽ حة بالجدوؿ ػ ر2
أمػ ػػا إ ا اسػ ػػتخدم
الؽ

فسثة :

الخا

الج ػػدوؿ رند ػػخة أل ػػرم م ػػؼ
كرهػا

االسػ ػػتسا ة السؽ ػ ػػحة بالجػ ػػدوؿ ػ ػػػ ر 1فعمػ ػػى ك ػ ػ مدػ ػػج تدػ ػػجي

نثةث مفا ات فقق مؼ السفا ات األساسية الدػتة الخا ػعة لعسميػة السةحعػة00

يقؽـ السدج األوؿ رباستخداـ االستسا ة السؽ ػحة بالجػدوؿ ػػر 1نتدػجي السةحعػات
الخا ة بسفا ات استكباؿ اإل ساؿ ،والفجؽـ ،والتغطية0

االسػتسا ة ر مػى ندػخة ألػرم نتدػجي السةحعػػات

ويقػؽـ السدػج الثػانى باسػتخداـ ن ػ

الخا ة بسفا ات اإل ساؿ ،واإل دا  ،والرد0
مسػػا س ػػب يسك ػػؼ مةحع ػػة م ػػا فم ػػى م ػػى هػ ػ ا األس ػػمؽب األس ػػمؽب األوؿ لتحميػ ػ السب ػػا اة
والدان

ر خ0
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أوالً :أف هػ ا األسػػمؽب مػػؼ الستابعػػة والتقػػؽيػ يقػػدـ و ػ ا مؽ ػػؽعيا ووا عيػػا و قيقػػا ألحػػداث السبػػا اة
مش ندافتفا وإلى نفافتفا 00وه ا فى حد اتخ يعتبر تؽ يقا مشاسبا لمسبػا اة يسكػؼ االحت ػا بػخ
و استخ ند ة بعد لغ وفى أم و 0

ثاني ـ ًا :فػػى ه ػ ا األسػػمؽب فػػتػ تتػػابم وتدػػجي وتقػػؽيػ السفػػا ات األساسػػية لمعبػػةرمش ر ة أو مجتسعػػة
ند ة متشالية0

ػر ال ريػ رلكػ ال ػ
ثالثاً :فى ه ا األسمؽب فتػ متابعة رجسيػم أف ا

مػى حػد  ،ولم ريػ كمػخ و لػغ

ند ة الية0

رابعـــ ًا :أف هػ ػ ا األسمؽبرلا ػػة ف ػػى حال ػػة ػػدـ اس ػػتخداـ رجف ػػاز تد ػػجي

فتطمػ ػ

ت ػػد يبا الي ػػا

لمقائسيؼ مى السةحعة والتدجي 0

خامدــــاً :االس ػػتسا ات السدتخمر ػػة رج ػػدوؿ ر 1ر 2مر ػػسسة ند ػػة الي ػػة ،وبس ػػا يد ػػس نت ريغف ػػا
واستخراج رجػداوؿ ومشحشيػات نيانيػة لمسعمؽمػات الػؽا ة فيفػا بسػا يدػس نتقػديػ وإنػراز ة ػات
ات قيسػة تقػدـ لػدمات قيسػة أل اء الة بػيؼ سػؽاء سػمبا أو إيجابػا 0وهػ ا فػى حػد اتػخ يقػػدـ
مؤشرات رجيدة لخطق التد ي

السدتقبمية0
م ػػى الة ب ػػيؼ

سادســـ ًا :البيان ػػات والشتػػائج السد ػػتخررجة م ػػؼ ه ػ ا األس ػػمؽب تد ػػس إ ا مػػا ر ػ ػ
مى التحديؼ السدتقبمى لأل اء0
أن دفػ بالتقؽيػ ال اتى لأل اء مسا يكؽف لخ انعكاس يي
ونشر

شد تد ي

السةحعيؼ والسدجميؼ والسد بيؼ والة بيؼ واإل ا يػيؼروأم أفػ ار ألػريؼ

كأولياء األمؽ أو ؤساء ال رؽ أو بعض أف ار ال ري
لستابعة مفا ة واحدة لدم رجسيػم الة بػيؼ ،أو ال ػ

األف ار مؼ االستخداـ الكام لف ا األسمؽب0
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أف فػتػ بالتػد ج السشاسػ  ،كػأف يدػتخدـ أوال
واحػد لجسيػم السفػا ات 00وهكػ ا حتػى فػتسكؼ

الطريقة الثانية

التحليل القرير (المخترر)
Short Analysis
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الطريقة الثانية

التحليل القرير (المخترر)
التحميػ ػ الد ػػان
و يػ ػ لؽ ػ ػ

ك ػػر الطريق ػػة األول ػػى 000تق ػػؽيػ السف ػػا ات األساس ػػية أس ػػمؽب م رػ ػ

رجسي ػػم أح ػػداث السب ػػا اة ،كس ػػا يسثػ ػ و ػ ػ ا ت ر ػػيميا أل اء الة ب ػػيؼ وال ريػ ػ نقط ػػة

نشقطة وحد ا بحدث0

نير أنخ د فتطم

األمر دـ االهتساـ بكثير مػؼ الت ا ػي الدقيقػة لمسبػا اة والتركيػر مػى

متابعػة أحػداث معيشػة فػ ار متابعتفػا ومةحعتفػػا تسفيػدا لتحميمفػا وتقؽيسفػا 00أو برػيانة ألػرم ػػد
فتطمػ ػ

األم ػػر التركي ػػر واالهتس ػػاـ م ػػى ػػد مح ػػد م ػػؼ العػ ػؽاهر وف نيره ػػا ،أو أهسي ػػة متابع ػػة

مفػػا ات محػػد ة لػػدم الة بػػيؼ بغػػرض تحدفػػد السدػػتؽم واأل اء تسفيػػدا لمد اسػػة والتحمي ػ وإ ػػدا

أحكاـ ميفا تسفيدا لمتعدف أو التغيير أو زيا ة السدتؽم0

مثة فى بعض األحيػاف يكػؽف الفػدؼ مػؼ التحميػ هػؽ مةحعػة وتقػؽيػ وتدػجي األحػداث

الرئيدػػية لمذػػؽل فقػػق 00وهشػػا يكػػؽف التدػػجي
نتيجة :

المع

 -إما كد

ا ػ ار مػػى أحػػداث السبػػا اة التػػى تػػؤ م إلػػى تؽ ػ

نقطة0

 -أو فقد إ ساؿ 0Side-out

ويطم ػ ال شيػػؽف مػػى ه ػ ا الشػػؽع مػػؼ التحمي ػ اسػػػ التحمي ػ القرػػير أو التحمي ػ السخترػػر

 "Short Analysisند ػػبة إل ػػى الش ػػؽع الد ػػان م ػػؼ التحميػ ػ الػ ػ م فتسي ػػر بكؽن ػػخ مطػ ػؽال وم ر ػػة
ومتزسشا لجسيم أحداث السبا اة0
ولتؽ ػػي ه ػ الطريقػػة نذػػير إلػػى أف السةحعػػات والتدػػجي سػػؽؼ يقترػػر مػػى ػػةث
مفا ات أساسية هى :
 -1اإل ساؿ ويرمر لخ بالرمر

0

 -3الرد ويرمر لخ بالرمر

0

 -2الفجؽـ ويرمر لخ بالرمر هػ 0

وهى :

ه ا وسؽؼ ندتخدـ فى هػ ا األسػمؽب بعػض الرمػؽز األلػرم التػى لػػ يذػا إليفػا مػؼ بػ

 = +أ اء نارج
 = -أ اء فاش

= Tو

مدتقطم
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 = 2 :3يعشى ه ا أف الشتيجة فى ه ا الؽ

هى 2 :3

" = 8 :6 "sيعشى حدوث تغيير فى الة بيؼ ،حيت استبدؿ الة
 = 8 :15 1انتفاء الذؽل األوؿ والشتيجة 0 8 :15

ػ 08

ػ  6بالة

ولد ػػفؽلة فف ػػػ هػ ػ ا األس ػػمؽب فم ػػرـ معرف ػػة أف الع ػػرض الت ػػالى لمسب ػػا اة باسػ ػتخداـ األس ػػمؽب
السخترر فتطم

التدجي فى سؽ فؼ هسا :

العسػ ػػؽ األوؿ رأ  00يدػ ػػج فيػ ػػخ األ اء ال ػ ػ م فػ ػػؤ م إلػ ػػى فقػ ػػد نقطػ ػػة أو انتقػ ػػاؿ اإل سػ ػػاؿ لم ري ػ ػ
السشاف

ال م يقؽـ باإل ساؿ0

العسؽ الثانىرب  00يدج فيخ األ اء ال م فؤ م إلى كد

نقطة أو انتقاؿ اإل ساؿ0

مػػم مةحعػػة أف ه ػ ا األسػػمؽب السدػػتخدـ فػػى السثػػاؿ التػػالى هػػؽ ن ػ

فػػى تدػػجي االسػػتسا ة السعرو ػػة بالجػػدوؿ ػػػ  3والخػػا

األسػػمؽب السدػػتخدـ

بالتدػػجي فػػى ه ػ ا الشػػؽع مػػؼ تحمي ػ

السبا اة0
وفيس ػػا فم ػػى ش ػػرح م رػ ػ لسث ػػاؿ فؽ ػ ػ اس ػػتخداـ هػ ػ ا األس ػػمؽب التحميػ ػ السختر ػػر م ػػم

مةحع ػػة أف العس ػػؽ أ ل ػػا

بأح ػػداث السب ػػا اة ػػؼ األ اء الػ ػ م فش ػػتج ش ػػخ كدػ ػ

اإل ساؿ بالشدبة لم ري السشاف 00
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نقط ػػة أو نق ػػد

جدول رقم()3

فى حػيؼ يسثػ العسػؽ ب األحػداث التػى تػؤ م إلػى كدػ

نقطػة أو انتقػاؿ اإل سػاؿ ،هػ ا

ويد ػػتخدـ ف ػػى هػ ػ ا السث ػػاؿ الرم ػػؽز الد ػػان اإلش ػػا ة إليف ػػا والخا ػػة بالسف ػػا ات الثة ػػة الت ػػى سػ ػيتػ
متابعتفػػا راإل سػػاؿ ،الفجػػؽـ ،الرػػد وك ػ لغ الؽ ػ
الشفائية لمذؽل0
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السدػػتقطم والشتػػائج وتغييػػر الة بػػيؼ والشتيجػػة

أ

ب

+25

الذـــرح
األ اء األوؿ يسثػ ػ ف ػػى هج ػػؽـ ه ػ ػ ن ػػارج م ػػؼ الة ػ ػ
 00أ م إلى االستحؽا

+11/8

ر1
هػ + /2

ػػػ 2

مى اإل ساؿ0

األ اء الثانى فتسث فى حػدوث فذػ لمرػد

سى 00 11 ،8أ م إلى انتقاؿ اإل ساؿ0

مػؼ الة بػيؼ

األ اء ال اربػػم فتسث ػ فػػى حػػدوث لطػػأ مػػؼ ال ري ػ السشػػاف
أ اء الفجؽـ هػ مؼ الة

ر2

+4

ر3

هػ +11

األ اء الخػػام

أ م إلى كد

-4

ػ 00 2أ م إلى فقد إل ساؿ0

فتسث ػ فػػى إ سػػاؿ

الشقطة الثانية0

مػػؼ الة ػ

ػػػ 00 4

األ اء الدا س فتسث فى هجؽـ هػ نػارج مػؼ الة ػ
 00أ م إلى كد

بعػػد

ػػ11

الشقطة الثالثة0

األ اء الد ػػابم فتسثػ ػ ف ػػى إ س ػػاؿ

ػػػ4

لط ػػأ م ػػؼ الة ػ ػ

 00أ م إلى فقد اإل ساؿ0
األ اء الثػػامؼ فتسث ػ فػػى حػػدوث اسػػتكباؿ س لػػاي لس سػػاؿ

س-4

ر1

هػ-8

ر2

2 :3

T

و

هػ-8

ر3

األ اء العاشػػر فػػى هجػػؽـ ه ػ ػ لػػاي مػػؼ الة ػ

ػػػ 00 4أ م إلػػى كد ػ

مػػؼ الة ػ

الشقطػػة األولػػى لم ري ػ

السشاف 0
األ اء التاسػػم فتسث ػ فػػى هجػػؽـ هػ ػ لػػاي مػػؼ الة ػ
 00أ م إلى كد

:15 1

ػػػ00 8

الشقطة الثالثة لم ري السشاف 0

تغيير الة
8

الشقطة الثانية لم ري السشاف 0

مدتقطم شد الشتيجة 2 :3

أ م إلى كد
8 6 S

ػػػ8

ػ  8بالة

ػ6

انتفػ ػ ػػاء الذػ ػ ػػؽل األوؿ شػ ػ ػػد الشتيجػ ػ ػػة  8 :15روهك ػ ػ ػ ا ن ػ ػ ػػش
األسمؽب

هػ ػ ا ويجػ ػ
اإل ساؿ لك ال

حد ػػاب الشت ػػائج الشفائي ػػة ػػؼ يريػ ػ حد ػػاب الشق ػػال الز ػػائعة ومػ ػرات انتق ػػاؿ
ولم ري باستخداـ االسػتسا ة السؽ ػحة بالجػدوؿ ػػر 00 3مػى سػبي السثػاؿ
- 16 -

انعر الجدوؿ ػر ، 1-4ر-4ب  00مم مةحعة أنخ شد قيػاـ ال بػيؼ بػأ اء الرػد يحدػ
مشفسا  1/2نقطة0

جدول رقم()4

- 19 -

لكػ

جدول رقم()5
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الطريقة الثالثة

التحليــل المطـــهر
DEVELOPING ANALYSIS
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الطريقة الثالثة
الجحليــــل المطـــــــىر

(*)

تتذػػابخ األ كػػاف الرئيدػػية لفػ الطريقػػة مػػم األسػػمؽب الدػػان

ر ػػخ الطريقػػة األولػػى مػػؼ

حيػػت األسػػمؽب واألهػػداؼ ،ولكشفػػا تتسيػػر ػػؼ سػػابقتفا باحتؽائفػػا مػػى كثيػػر مػػؼ الت ا ػػي التػػى لػػػ
فر كرها فى الطريقة األولى0

ويررجم ال ز فى التطػؽير الحػا ث مػى هػ الطريقػة إلػى لػؽف سػؽال
ر**

 Sawulaالسدتذا ال شى لةتحا الكشػدم لمكػرة الطػائرة

تحمي وتقؽيػ السبا اة فى و ة األلعاب األولسبية التى أقيس

Lorne

واسػتخداـ هػ ا األسػمؽب ألوؿ مػرة فػى
اـ 1976ـ بسؽنترياؿ0

وفى ه ا الشؽع مؼ التحمي السبا يات فػى الكػرة الطػائرة فػتػ متابعػة وتقػؽيػ األ اء بػر سػ

مفا ات أساسية لمعبة هى :
 -1اإل ساؿ

Service

 -2استكباؿ اإل ساؿ

Service Reception

 -3اإل دا

Set

 -4الفجؽـ

Attack

 -5الرد

Block

 -6التغطية

Ball Recovery

أم ػػا ػػؼ مد ػػتؽيات تق ػػدفر األ اء رمػ ػؽازيؼ التق ػػدفر

م ػػى كػ ػ مف ػػا ة م ػػؼ السف ػػا ات الد ػػتة

الدػػابقة فيتزػػسؼ لسدػػة مدػػتؽيات رم ػؽازيؼ متد رجػػة مػػؼ

ػ ر إلػػى 4ر ػ ر00 4 ،3 ،2 ،1 ،

وه ػ السدػػتؽيات تسث ػ تػػد رجا ترػػا ديا لك ػػاءة الة ػ
ر

ر أ

تح

مؼ مدتؽم ،فى حيؼ يسث السدتؽمر 4األ اء األمث لمسفا ة مػؼ بػ الة ػ

الؽا ػم

السةحعة والتقؽيػ0
والجدفر بال كر أف تقؽيػ أ اء الة

مؼ السدتؽم األوؿر

ر ال م فتسث

ويتػ لغ يبقا لسؽا

لمسفا ة باسػتخداـ السدػتؽيات الخسدػة الدػابقة فتػد ج

ا ة فى حدوث لطأ يدػتمرـ فقػد اإل سػاؿ أو لدػا ة نقطػة،

إلى أف ير إلى السدتؽمر 4ال م يسث كد
ال يق ػ

فػػى أ اء السفػػا ة 0بحيػػت يسث ػ السدػػتؽم

اإل ساؿ أو كد

نقطة0

ات محد ة لك مدتؽم مؼ ه السدتؽيات الخسدػة ،كسػا أف األمػر

شػػد ه ػ ا الحػػد ،ن ػ يستػػد إلػػى أنػػخ لك ػ مفػػا ة مػػؼ السفػػا ات الدػػتة التػػى نقػػؽـ بسةحعتفػػا

وتقؽيسفا مؽا

ات لا ة يحد

مى أساسفا تقؽيػ ال ر

مى السدتؽيات الخسدة السحد ة0

(*) هذِ انتسًيت يٍ قبم انًؤنفيٍ0
)**( Canadian Volleyball Association.
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وفيسػػػا فمػ ػػى السؽا ػ ػ ات الدقيقػػػة الؽارج ػ ػ

إتبا فػػػا شػ ػػد تقػ ػػؽيػ أ اء الة ػ ػ

مػ ػػى بعػ ػػض

السفا ات وفقا لمسدتؽيات الخسدة الدان تحدفدها :
بالندبة لإلرسال :

* السد ػػتؽم األوؿ 00ويحرػ ػ الة ػ ػ

بسؽرجب ػػخ مىر ػ ػ ر  :ف ػػى هػ ػ ا السد ػػتؽم ف ػػؤ م الة ػ ػ

إ ساؿ لاي  ،بحيت تكؽف الشتيجة السترتبة مى لغ فقد اإل ساؿ0

* السد ػػتؽم الث ػػانى 00ويحرػ ػ الة ػ ػ
الة

بسؽرجب ػػخ م ػػى رج ػػة واح ػػدة :ف ػػى هػ ػ ا السد ػػتؽم فػ ػػؤ م

اإل ساؿ بطريقة تسكؼ ال ري السشاف

مؼ اإل دا أل اء هجؽـ مثالى0

* السدػػتؽم الثالػػت 00ويحر ػ الة ػ

بسؽرجبػػخ مػػى رجتػػيؼ :فػػى ه ػ ا السدػػتؽم فػػؤ م الة ػ

اإل ساؿ بطريقة تسكؼ ال ري السشاف

مؼ السثالى 0

* السد ػػتؽم ال ارب ػػم 00ويحرػ ػ الة ػ ػ

مؼ اإل دا أل اء هجؽـ شبخ مثالىرأ

بسؽرجب ػػخ م ػػى ػػةث رج ػػات  :ف ػػى هػ ػ ا السد ػػتؽم ف ػػؤ م

اإل ساؿ إلى حدوث كرة رجر 0Free ball

* السدػػتؽم الخػػام  00ويحر ػ الة ػ ػ
الة

بسؽرجبػػخ مػػى أ بػػم رج ػػات :فػػى ه ػ ا السدػػتؽم ف ػػؤ م

اإل ساؿ بحيت يحر بسؽرجبخ مى نقطة لرالحخ0

بالندبة الستقبال اإلرسال :

 السدػ ػػتؽم األوؿ 00ويحر ػ ػ الة ػ ػ

بسؽرجبػ ػػخ مػ ػػى ر ػ ػ ر  :فػ ػػى ه ػ ػ ا السدػ ػػتؽم يقػ ػػؽـ

الة

باستكباؿ اإل ساؿ بطريقة تؤ م إلى احتداب نقطة لم ري السشاف 0

الة

باستكباؿ اإل ساؿ بطريقة تؤ م إلى كرة حرة  Free ballلم ري السشاف 0

الة ػ

باسػػتكباؿ اإل سػػاؿ بطريقػػة ال تػػؤ م إلػػى األ ػػدا لفجػػؽـ مثالىركػػأف تكػػؽف نتيجػػة

 السدػػتؽم الثػػانى 00ويحرػ الة ػ

 السد ػػتؽم الثالػ ػػت 00ويحرػ ػ الة ػ ػ

بسؽرجبػػخ مػػى رجػػة واحػػدة  :فػػى هػ ا السدػػتؽم يقػػؽـ
بسؽرجبػ ػػخ م ػػى رجتػ ػػيؼ :فػ ػػى هػ ػ ا السدػ ػػتؽم يقػ ػػؽـ

استكباؿ اإل ساؿ دـ و ؽؿ الكرة إلى مشطقة الفجؽـ 0

 السدتؽم الرابم 00ويحرػ الة ػ
الة ػ

بسؽرجبػخ مػى ػةث رجػات  :فػى هػ ا السدػتؽم يقػؽـ

باسػػتكباؿ اإل سػاؿ بطريقػػة تػػؤ م إلػى إمكانيػػة أ اء هجػػؽـ مثالىركػأف تكػػؽف نتيجػػة

استكباؿ اإل ساؿ و ؽؿ الكرة إلى مشطقة الفجؽـ 0

وهك ػ ا األمػػر ،حيػػت يسكػػؼ نػػش

األسػػمؽب و ػػم مدػػتؽيات التقػػؽيػ لجسيػػم السفػػا ات يػػد

السةحعة0
الة ػ ػ

ويكؽف حداب الشتيجة الشفائية أل اء الة ػ

لمسفػا ة ػؼ يريػ حدػاب ػد مػرات تكػ ار

لمسف ػػا ة ف ػػى السب ػػا اة مز ػػروبا ف ػػى الد رج ػػة السسشؽح ػػة ل ػػخ رف ػػى

السحد ة لمتقؽيػ فى ك مرة تك ار لسفا ة0
مثال للتهضيح(: )1
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ػػؽء السد ػػتؽيات الخسد ػػة

ػػر 2مػػ لػةؿ السبػػا اةرأو الذػؽل مػا ة12

مػثة لػؽ فر ػشا أف الة ػ

وأف رجسيػػم السحػػاوالت التػػى ػػاـ نفػػا مػػى ه ػ السفػػا ات أ ت إلػػى كد ػ

ػربة إ سػػاؿ،

نقطػػة رالسدػػتؽم الخػػام

مػى هػ السفا ةراإل سػاؿ يكػؽف  48=4×12نقطػة

مؼ التقؽيػ فإف التقؽيػ الشفائى لفػ ا الة ػ
رتسث الد رجة الشفائية 0

ولحداب الشدبة السوؽية األ اء يكؽف كسا فمى :

48

ػ ػ × %100
48
مثال للتهضيح(: )2
ػػر 3ػاـ لػةؿ السبػا اة بػأ اء12

لؽ فر شا مثة أف الة

مى رجات مختم ة فى ه السحاوالت اال شى ذرة هى مى الترتي
مى السدتؽم األوؿ ،أم حر

 فى األ اء األوؿ حر -فى األ اء الثانى حر

 فى األ اء الثالت حر -فى األ اء الخام

مى السدتؽم األوؿ ،أم حر

مى السدتؽم الرابم ،أم حر

 فى األ اء الدا س حر فى األ اء الدابم حر فى األ اء الثامؼ حر فى األ اء التاسم حر -فى األ اء العاشر حر

مى

ر0

مى

ر0

مى ةث رجات0

مى السدتؽم الخام  ،أم حر

حر

مى السدتؽم الخام  ،أم حر

مى السدتؽم الثالت ،أم حر

مى السدتؽم الثالت ،أم حر

مى السدتؽم الثالت ،أم حر

مى السدتؽم الثالت ،أم حر

 فى األ اء الحا م ذر حر -فى األ اء الثانى ذر حر

:

ػربة إ سػاؿ ،و ػد حرػ

مى أ بم رجات0
مى أ بم رجات0

مى رجتيؼ0
مى رجتيؼ0
مى رجتيؼ0

مى رجتيؼ0

مى السدتؽم الثانى ،أم حر

مى السدتؽم الثانى ،أم حر

مى رجة واحدة0

مى رجة واحدة0

أم أنخ حر لةؿ السحاوالت اال شى ذرة مى الد رجات التالية مى الترتي :
ر،

ر1 ،1 ،2 ،2 ،2 ،2 ،4 ،4 ،3 ،3 ،

مػػؼ ػػػ فػػإف مجسػػؽع الػػد رجات التػػى حر ػ
السبا اة هى :
ر+

ر1+2+2+2+2+4+4+4+3+3+

 24=1+رجة
وحيت أف الد رجة الشفائية لسجسؽع السحاوالت = 48
24
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ميفػػا ه ػ ا الة ػ

مػػى ه ػ السفػػا ة لػػةؿ

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

وو ػ الجػػدوؿ ػػػر 5نسؽ رجػػا السػػتخداـ ه ػ ا األسػػمؽب فػػى التدػػجي وهػػؽ نسػػؽ ج حتػػى
يسث إحدم مبا يات فري االتحا الدؽفيتى ر رجاؿ فى و ة مؽنترياؿ اـ1976ـ0
ونػػرم أنػػخ مػػؼ السسكػػؼ اسػػتخداـ أسػػالي

ألػػرم فػػى التقػػؽيػ مػػى هػ الطريقػػة مػػؼ التحمي ػ

نعرض مشفا أسمؽبيؼ هسا :

أو ًال :يسكؼ حداب متؽسق األ اء مى ه السفػا ة مشدػؽبا إلػى السدػتؽيات الخسدػة لمتقػؽيػ 0حيػت
ف ػػتػ ل ػػغ ػػؼ يريػ ػ ند ػػبة مجس ػػؽع ال ػػد رجات الت ػػى حرػ ػ ميف ػػا الة ػ ػ ف ػػى السح ػػاوالت
اال شتى ذرة التى اـ نفا مى د السحاوالت0
جدول رقم()6
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أم :
ر+
ػػػػػػػػػػػػ

ر1+1+2+2+2+2+4+4+3+3+
12

24
= ػ ػ ػ =  2رجة رأم السدتؽم الثالت مؼ مدتؽيات التقؽيػ
12
مػ ػػى ه ػ ػ السفػػػا ة لػ ػػةؿ السبػػػا اة يعػ ػػا ؿ
وه ػ ػ ا يعشػ ػػى أف متؽسػ ػػق مدػ ػػتؽم ه ػ ػ ا الة ػ ػ

السدػػتؽم الثالػػت مػػؼ الس ػؽازيؼ الخسدػػة وهػػؽ مدػػتؽم متؽسػػق يعمػػؽ مدػػتؽياف ويق ػ
أيزا0
ويج ػ
الة ػ

مةحعػػة أف ه ػ ا الشػػؽع مػػؼ التقػػؽيػ يدػػا د مػػى إ طػػاء

مػػى السفػػا ة فػػى

السحاوالت التى اـ نفا0

شػػخ مدػػتؽياف

ػػؽ ة امػػة ػػؼ مدػػتؽم

ػػؽء الشتيجػػة العامػػة وف ت ا ػػي لمسزػػسؽف ال ػ م فتزػػسشخ م ػػر ات

انيػػا :هػ الطريقػػة تعتسػػد مػػى أسػػمؽب رلػػر فػػى التقػػؽيػ يعطػػى تؽ ػػيحا أكثػػر لمسدػػتؽيات
الخسدة ن دفا مى السفا ة التػى يقػؽـ نفػا الة ػ  0فسػثة يسكػؼ حدػاب ػد السحػاوالت التػى ػاـ
مى السفا ة فى ك مدتؽم مؼ السدتؽيات الخسدة كسا فمى :

نفا الة

المدتهى

الدرجة المخررة

عدد المحاوالت

للمدتهى
ر

األوؿ

مجمهع الدرجات
ر

2

الثانى

1

2

2

الثالت

2

4

8

الرابم

3

2

6

12

24

الخام

2

4

والجدفر بال كر أف هشاؾ ير ا ألرم دفدة لمتدجي يبق

8
رـ-6يػرؽ تحميػ السبػا اة فػى

الكػرة الطػػائرة نشجػػاح ػػؼ يري ػ اتحػػا اليابػػاف لمك ػرة الطػػائرةر*  00وفيسػػا فمػػى شػػرح مبدػػق لػػبعض
البطا ات التى يسكؼ استخدامفا فى ه ا الغرض0
 فؽ

الجدوؿ ػر 6بطا ة لمتدجي ال ر م لجسيػم الة بػيؼ أ شػاء السبػا اة ،وهػى بطا ػة

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

Japan Volleyball Association.
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(*)

ويمرـ ب استخداـ ه البطا ة فى السبا اة أف فػتػ تدػجي أسػساء الة بػيؼ فيفػا بػ ندايػة
شػ ػػد ندايػػػة السبػ ػػا اة ،وه ػ ػ ا إرج ػ ػراء مفػ ػػػ

السبػػػا اة ،وك ػ ػ لغ أ ػػػاـ الة بػ ػػيؼ ،وم اركػػػرهػ فػ ػػى السمع ػ ػ

و رو م0

وتد ػػس هػ ػ البطا ػػة بالحر ػػؽؿ م ػػى الع ػػد اإلرجس ػػالى لمسعمؽم ػػات السد ػػجمة ،و ل ػػغ بس ػػا
يعطى ترؽ ا كامة ؼ أ اء أ زاء ال ري وال ري كمخ0

 فؽ ػ الجػػدوؿ ػػػ ر 6بطا ػػة ألػػرم لمتدػػجي فتبػػم فيفػػا ن ػ

األسػػمؽب الدػػان اإلشػػا ة

إلي ػػخ ف ػػى الج ػػدوؿ ػػػ ر ، 6ولك ػػؼ هػ ػ البطا ػػة تتسي ػػر بكؽنف ػػا تد ػػس بالتد ػػجي لم ػ ػريقيؼ

الستشافديؼ معا ،وهى بطا ة تدس نتدجي رجسيم أحداث السبا اة0
ويمػػرـ فػػى ه ػ البطا ػػة أيزػػا أف فػػتػ تدػػجي أسػػساء وأ ػػاـ الة بػػيؼ ب ػ ندايػػة السبػػا اة،

وك ػ لغ ترتي ػ
المع

الة بػػيؼ فػػى السمع ػ  00مػػى أف فؽ ػ

ػػػ الة ػ

فػػى ك ػ مركػػر مػػؼ م اركػػر

ال السمع 0
فسثة الة

ػ ر 1فى السركر ػر 00 2وهك ا0

وفػػى نفايػػة السبػػا اة يسكػػؼ نقػ البيانػػات السدػػجمة فػى البطا ػػة السؽ ػػحة والجػػدوؿ ػػػ ر6
إلى ه البطا ة ،مى أف تحد
الشػػارج  0فسػػثة يج ػ

الشقال الكميػة ورجسيػم الت ا ػي الخا ػة بػاأل اء الخػاي واأل اء

تدػػجي رجسيػػم الػػد رجات رالسجسػػؽع الكمػػى لمشقػػال لم ري ػ رأ وك ػ لغ الػػد رجات

الخا ة بالزرب والرد واإل ساؿ 00وفى ن

الؽ

تدج األلطاء الخا ة بال ري رب 0

كسػػا يدػػج مجسػػؽع الشقػػال الكميػػة لم ري ػ رب وك ػ لغ الػػد رجات الخا ػػة بالزػػرب والرػػد

وك لغ اإل ساؿ 00وفى ن

الؽ

تدج األلطاء الخا ة بال ري رأ 0

وهػ ػ ا يعش ػػى أف االس ػػتسا ة تد ػػس نتد ػػجي االلتةف ػػات الػ ػؽا ة سػ ػؽاء كانػ ػ

لم ريػ ػ رأ أو

لم ري ػ رب  00مػػى أف فتزػػسؼ التدػػجي األ اء الرػػحي لم ري ػ رأ مػػم ألطػػاء ال ري ػ رب ،00
ك لغ األ اء الرحي لم ري رب مم ألطاء ال ري رأ 0
 فؽ

الجػدوؿ ػػر 6بطا ػة لمتدػجي ترػم لستابعػة ال ػريقيؼ وكػ لغ متابعػة كػ ال ػ

مػى حػػد  ،و لػػغ نتدػػجي الػػد رجات الخا ػػة بػػاأل اء الخػػاي وكػ لغ األ اء الرػػحي بسػػا

فى لغ الشد
 فؽ

السوؽية لك مشفسا0

الجدوؿ ػ ر 6بطا ة لمتدجي ترم لستابعػة ال ػريقيؼ وكػ لغ متابعػة كػ ال ػ

مػى حػػد  ،و لػػغ نتدػػجي الػػد رجات الخا ػػة بػػاأل اء الخػػاي وكػ لغ األ اء الرػػحي بسػػا

فى لغ الشد

السوؽية لك مشفسا0

 فؽ ػ الجػدوؿ ػػ ر 6بطا ػة لمتدػجي تدػػتخدـ فيسػا رجػاء كػر بالبطا ػة السعرو ػة فػػى
الجػػدوؿ ػػػ ر 6باإل ػػافة إلػػى أنفػػا تتزػػسؼ تدػػجي ك ػ الشتػػائج لة بػػيؼ وال ػريقيؼ مػػؼ
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حيػت الزػرب والرػد واإل سػاؿ ،وتدػتخدـ لتحدفػد الرتػ
بالة بيؼ0

جدول رقم ()7

أو الترتيػ

 Rankingالخػا

جدول رقم()8

جدول رقم ()10

جدول رقم () 9
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جدول رقم()11
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الطريقة الرابعة
نظريــــة التدفـــق
FLOW THEORY
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الطريقة الرابعة

نظريــة التدفــق
ير ػ

الخبػػراء الك ػرة الطػػائرة بكؽنفػػا لعبػػة اإليقػػاع  Rhythmأو التسػػؽج  ،Wavesحيػػت

فمى ك مؽرجخ السؽرجخ التاليػة وهكػ ا ،وهػ ا هػؽ السقرػؽ بالتػدف  Flowالػ م سػسي
ندبة إليخ 00حيت يعشى تدف السؽرجات أو تدف األحداث فى السبا اة0
و ا ة ما يختمػ

اتجػا التسػؽج لػةؿ السبػا اة ،حيػت يكػؽف أحيانػا

أحياف ألرم هابطا إلى أس 0

هػ الطريقػة

ػا دا إلػى أ مػى ،وفػى

وهشػػا فمػػرـ أف فػػت فػ السػػد ب حركػػة التسػػؽ ج لػػةؿ السبػػا اة ،فالسػػد ب و الخبرةروبخا ػػة

مػػد بؽ ال ػػرؽ القؽميػػة

ػػا ة مػػا يكػػؽف ممسػػا بحدػػابات هػ الطريقػػة ويعمػػػ رجيػػدا كيػػي يدػػت يد مشفػػا،

حيت يكؽف مت فسػا رجيػدا حركػة التسػؽج سػؽاء كانػ

أل مػى أو ألسػ

و لػغ بالدػر ة الةزمػة والتػى

تتسذػػى مػػم أحػػداث السبػػا اة التػػى ػػا ة مػػا تكػػؽف سػػر ة ولاي ػػة 00إ لػػؽحا أف  %90تقريبػػا مػػؼ
السد بيؼ السبتدئيؼ نير مت قفسيؼ بالقد الكافى لحركة التسؽ ج أل مى وألس 0
لف ا الدب

فإف ه الطريقة مؽرجفة بالسقاـ األوؿ إلى السد بيؼ السبتػدئيؼ بغػرض تؽ ػي

يريقة التسؽج وكيفية االست ا ة مشفا لةؿ السبا اة0
والع ػػرض الت ػػالى لطريق ػػة التس ػػؽج يعتب ػػر محاول ػػة أولي ػػة تد ػػتفدؼ تط ػػؽير م ف ػػؽـ الس ػػد بيؼ

السبتػػدئيؼ بسػػا يدػػس بػػالشعػ الد ػريم لف ػ ا األسػػمؽب التػػدف

مػػؼ الستابعػػة و لػػغ بسػػا يدػػا د هػػؤالء

السد بيؼ مى تقؽيػ أحداث السبا اة بطريقة إيجانية وم يدة0
ويد ػػتخدـ ف ػػى هػ ػ ا األس ػػمؽب بطا ػػة تد ػػجي  ،وي زػ ػ أف يق ػػؽـ بالتد ػػجي ف ػػر رل ػػر ني ػػر
السد ب ،و لغ حتى فتسكؼ السد ب مؼ الت رغ لستابعة أحػداث السبػا اة 0وفيسػا فمػى م ارحػ اسػتخداـ

ه الطريقة0

المرحلة األولى :
* الهدف :
التؽ ي الد ي لسيقاع العاـ  General Rhythmالخا

بال ري لةؿ السبا اة0

*األدوات :
و ػ ػ ػػة سػ ػ ػػػ نيػ ػ ػػانى  14×8.5نؽ ػ ػ ػػة ،فرسػ ػ ػػػ لػ ػ ػػق أفقػ ػ ػػى يقدػ ػ ػػػ الؽ ػ ػ ػػة إلػ ػ ػػى نر ػ ػ ػ يؼ

متسا ميؼرانعر الذك

ػ0 1

والجدفر بال كر أنخ فمرـ أف فتستم السد ب بالقػد ة مػى التشبػؤ بسقػدا حرػيمة األ اء لػةؿ
الذؽل أو السبا اة و لػغ فيسػا فتعمػ بسقػدا التسػؽج سػؽاء كػاف أل مػى أو ألسػ
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محدػؽبا مػؼ الخػق

الػ م فشرػ

الؽ ػػة 00حيػػت يدػػا د لػػغ مػػى تحدفػػد السدػػاحة السشاسػػبة مػػؼ الؽ ػػة حتػػى يغطػػى

رجسيم أحداث الذؽل أو السبا اة0

*الطريقة :

مى السد ب أف يعى تساما ال كػرة األساسػية لؽرجػؽ الخػق العر ػى الػ م يقدػػ الؽ ػة إلػى
نر ػ يؼ ر مػػؽم ،س ػ مى متسػػا ميؼ ،ولتحقي ػ ه ػ ا الػػت فػ السطمػػؽب يج ػ

أف نترػػؽ أف ه ػ ا الخػػق

يسثػ ػ س ػػط الس ػػاء ف ػػى بحيػ ػرة ،وأف الخط ػػؽل الت ػػى سيد ػػجمفا الس ػػد ب رأو الق ػػائػ بالتد ػػجي
مدػتؽم سػط السػاءرفؽؽ لػق السشترػ

فى حيؼ يسث اتجا سػ الخطؽل إلى أس

تسثػ إيجانيػات فػى األ اء وتذػير إلػى أف فريقػخ يكدػ ،

األ اء وتذير إلى أف فريقخ يخدر ريغرؽ 0

لق السشتر

وه ػ ػ ا يعشػ ػػى أف لػ ػػق السػ ػػاءرأو لػ ػػق السشتر ػ ػ

الستؽسطة 0Mid-point

رأس

سط السػاء تسثػ سػمبيات فػى

يسث ػ ػ السركػ ػػر

 Centerأو الشقطػ ػػة

سؽما 00الخطؽل التى سيقؽـ السد ب نرسسفا مى و ػة الرسػػ إ ا كانػ
لػق السشترػ

ف ػػؽؽ

فػػإف هػ ا يعشػى أف فريقػػخ يكدػ  ،وإ ا كانػ

أسػ

ه ا يعشى أف فريقخ يخدر ، 00وه هى الداللة األساسية الؽارج

أ مػى نقطػة أو

نقطػة أو مدػػتؽم السشترػ

فػػإف

ت فسفا مػؼ اسػتخداـ الرسػػ مػى

الؽ ة0

* القياس والتدجيل :
* مدافة واحدة ألس = فقد إ ساؿ رانعر الذك ػ 0
* مدافتيؼ ألس = فقد نقطة رانعر الذك ػ 0
* مدافة واحدة أل مى = استحؽا مى إ ساؿ رانعر الذك ػ 0
* مدافتيؼ أل مى = كد نقطة رانعر الذك ػ 0
ويةحػػا فػػى كػ حالػػة تدػػجي رلك ػ أ اء أف تكػػؽف حركػػة الخط ػؽل السرسػػؽمة فػػى سػػؽ
مد ػػتق سػ ػؽاء كانػ ػ لسد ػػافة واح ػػدة ألسػ ػ رفق ػػد إ س ػػاؿ أو أل م ػػى راس ػػتحؽا م ػػى إ س ػػاؿ  ،أو
لسدافتيؼ ألس رفقد إ ساؿ أو أل مى ركد نقطة  00وهػ ا يسكػؼ مةحعتػخ فػى األشػكاؿ أ ػاـ
ر 5 ،4 ،3 ،2حيت تػ سػ الخطؽل رجسيعفا فى الحاالت األ بم السعرو ة فى العسؽ األوؿ0
ولريا ة التؽ ي فإف الذػك ػػ ر 2يسثػ مؽرجػخ ألسػ بسقػدا مدػافة واحػدة تقػد مػى
أنفػػا فقػػد لس سػػاؿ ،حيػػت تػػػ سػػػ الخػػق فيفػػا هابطػػا مػػؼ أ مػػى السربػػم رشػػساؿ إلػػى أس ػ السربػػم
ريسيؼ وهى ال العسؽ األوؿرأم األ اء األوؿ 0
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والذك ػ ر 4يسث مؽرجة أل مػى بسقػدا مدػافة واحػدة تقػد مػى أنفػا كدػ اإل سػاؿ،
حيػػت تػػػ سػػػ الخػػق فيفػػا ػػا دا مػػؼ أسػ السربػػم رشػػساؿ إلػػى أ ة ريسػػيؼ وهػػى ال ػ العسػػؽ
األوؿ رأم األ اء األوؿ 0
والذػػك ػػػ ر 3يسث ػ مؽرجػػة ألس ػ لسدػػافتيؼ تقػػد مػػى أنفػػا فقػػد نقطػػة ،حيػػت تػػػ سػػػ
الخػػق فيفػػا هابطػػا بػػر م ػربعيؼ رمدػػافتيؼ يسػػثةف معػػا مدػػتطية و لػػغ مػػؼ أ مػػى السدػػتطي مػػؼ
اليدػػا رأ مى السربػػم العمػػؽم يدػػا إلػػى أس ػ السدػػتطير مػػؼ اليسػػيؼ رأس ػ السربػػم الد ػ مى يسػػيؼ
وهى ال العسؽ األوؿ رأم األ اء األوؿ 0
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والذك

الخػق فيسػا

ػ ر 5يسث مؽرجخ أل مػى لسدػافتيؼ تقػد

مػى أنفػا كدػ

نقطػة ،حيػت تػػ سػػ

ػػا دا بػر مػربعيؼ رمدػافتيؼ يسػػثةف معػا مدػتطية و لػػغ مػؼ أسػ

اليسيؼ رأ مى السربم العمؽم يسيؼ وهى ال العسؽ األوؿ رأم األ اء األوؿ 0

السدػتطي مػػؼ

وهكػ ػ ا األم ػػر م ػػم األ اء الث ػػانى حي ػػت يك ػػؽف س ػػػ الخط ػػؽل في ػػخ ب ػػالعسؽ الث ػػانى ،وهكػ ػ ا

بالشد ػػبة ل ػػأل اء الثال ػػت رف ػػى العس ػػؽ الثال ػػت ف ػػالرابم رف ػػى العس ػػؽ ال ارب ػػم فالخ ػػام
الخام

رف ػػى العس ػػؽ

 00إل 0

* المالحظــة :
ل ػػرـ مةحع ػػة م ػػؼ رف آلل ػػر تحؽيػ ػ الخط ػػؽل رالسد ػػافات وفق ػػا ألح ػػداث السب ػػا اة ونت ػػائج

األ اء ،سؽاء كاف التسؽج ألس

أو أل مى ،ويج

مػى السػد ب أف فتػ كر أنػخ ال يدػج األحػداث

الخا ة ب ريقخ فقق ،ولكؼ تدجي األحداث والشتائج الخا ة بال ري السشاف

أيزا0

*مثال تهضيحى :
يسث ػ ػ السثػ ػػاؿ التػ ػػالى أحػ ػػدا ا متتاليػ ػػة أل اء ال ػ ػريقيؼ رال ري ػ ػ الخػ ػػا
السشاف

وهى متدمدمة فى شك تقدفرم لتؽ ي الطريقة0
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بالسػ ػػد ب وال ري ػ ػ

ػػػ ر 10فؽ ػ ػ الرس ػػػ البيػ ػانى السعب ػػر ػػؼ السث ػػاؿ الد ػػان

والذ ػػك

ألسمؽب الرسػ الدان

كر 0

ك ػػر نياني ػػا وفق ػػا

والجػػدفر بال ػ كر أف ت فػػػ الخط ػؽات الدػػابقة والؽ ػػؽؿ ػػؼ يريقفػػا إلػػى التدػػجي الدػػان
ػ ر 10يعتبر تعبي ار ؼ

ر خ بالذك

ػحة وت فػػ مزػسؽف يريقػة التػدف  ،مػم مةحعػة أف

ه ا التدجي يسث نتيجة السبا اة لكػة ال ػريقيؼ ،أم ال ريػ الػ م يقػؽـ السػد ب بالتدػجي لػخ وكػ لغ

ال ري السشاف 0

وأيزػا يجػ
بستابعتػػخ رالسكد ػ

مةحعػة أف الجػػرء العمػؽم مػؼ الذػػك يسثػ نتػائج ال ريػ الػ م يقػؽـ السػػد ب
ل ريػ ػ السػػد ب والخدػػا ة لم ريػ ػ السشػػاف

الذك نتائج ا ل ري السشاف

رالخدا ة لم ري ال م فتابعخ السد ب والسكد

وك لغ فتز مؼ الذك
ال ري ػ ال ػ م فتابعػػخ السػػد ب يكد ػ
ألسػ ػ

ػ ر 11أف اسػتس ار

إلػى أف يرػ إلػى لػق السشترػ

ػعؽ مشحشػى الخطػؽل أل مػى يعشػى أف
يكدػ ػ  00وإ ا اس ػػتسر انح ػػدا مشحش ػػى

رسػط السػاء فػإف هػ ا يعشػى أف فريػ السػد ب

فػػى و ػػم متعػػا ؿ مػػم ال ري ػ السشػػاف  ،أمػػا إ ا اسػػتسر االنحػػدا إلػػى أس ػ

يعشى أف فري السد ب يخدر ريغرؽ 0
والعك ػ

لم ري السشاف

0

إلػػى أف فشتفػػى الذػػؽل ،فػػى حػػيؼ أف تحػػؽؿ مشحشػػى الخطػػؽل

يعش ػػى أف فريػ ػ الس ػػد ب يخد ػػر وال ريػ ػ السش ػػاف

الخطؽل ألسػ

ف ػػى حػػيؼ يسث ػ الج ػػرء الد ػ مى م ػػؼ

لػػق السشتر ػ

فف ػ ا

ػػحي أيزػػا ،فػػإ ا كػػاف مشحشػػى الخطػػؽل ػػد نػػدأ كسػػا هػػؽ وا ػ بالذػػك

ر 11ب ػػالفبؽل ػػؼ ل ػػق السشترػ ػ

ف ػػإف ال ريػ ػ يخد ػػر ،وإ ا اس ػػتسر ل ػػغ االنح ػػدا ألسػ ػ

ػػػ
ف ػػإف

ال ري يدتسر فى الخدػا ة ويػر ا حجسفػا ،أمػا فػى حالػة ػؽ ة مشحشػى الخطػؽل إلػى الرػعؽ ففػ ا
يعشػػى أف ال ري ػ يكد ػ  ،ولكػػؼ لػػي

معشػػا أنػػخ ػػد تعػػا ؿ مػػم ال ري ػ السشػػاف  ،إ فتطم ػ

األمػػر

لمحر ػػؽؿ م ػػى التع ػػا ؿ أف يد ػػتسر ا ت ػػاع مشحش ػػى الخط ػػؽل إل ػػى أف يرػ ػ إل ػػى ل ػػق السشترػ ػ

رسػط السػػاء حيػػت يكػػؽف فػػى هػ ا الؽ ػػم فقػػق ػد و ػ إلػػى نقطػػة التعػػا ؿ راإلنقػػا مػػؼ الغػػرؽ

و مػػى ال ري ػ -إ ا كػػاف فرن ػ

فػػى ال ػػؽز-أف يدػػتسر مشحشػػى الخطػػؽل ف ػى الرػػعؽ إلػػى أف ي ػػؽز

بالذؽل أو السبا اة0

شكل رقم()11
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والذػػك

ػػػ ر 11يسث ػ نسؽ رجػػا السػػتس ار

حتى نفاية الذؽل 0ويةحا أف ال ري

تفدير الذكل البيانى :

سميػػة التدػػجي الخا ػػة بالسثػػاؿ الدػػان

د فاز فى ه ا الذؽل 0 10 :15

مػػؼ لػػةؿ و ػػة الرسػػػ البيػػانى السعرو ػػة بالذػػك
الؽا ػػم تح ػ
ال ريػ ػ

كػػر

ػػػ ر 12يدػػف مةحعػػة أف ال ري ػ

السةحعػػة مػػتحكػ فػػى السبػػا اة حتػػى و ػػؽؿ الشتيجػػة إلػػى  ،3 :11فبػػالرنػ مػػؼ كػػؽف

ػػد لد ػػر الشقط ػػة األول ػػى إال أن ػػخ ػػد وا ػ ػ التق ػػدـ حت ػػى تج ػػاوز ل ػػق السشترػ ػ رالتعا ؿ

واستسر فى تقدمخ حتى سج  11نقطة مقان

ةث نقال فقق لم ري السشاف 0

ولكػؼ بعػد الشتيجػة  3 :11نػػدأ ال ريػ فػى فقػد الشقػػال حتػى أ ػبح

الشتيجػػة ،10 :11أم

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

السػد ب لسعرفػة األسػػباب التػى أ ت إلػػى لػغ لا ػػة وأف ال ريػ

اسػة متعسقػة مػؼ

ػد حقػ تقػدما ممحؽظػػا فػى ندايػػة

السبا اة0
ويذػػير السشحشػػى بعػػد الشتيجػػة  10 :11إلػػى حػػدوث

أ بم نقال متتالية مكشتخ مؼ كد

ػػحؽة انيػػة لم ري ػ أ ت إلػػى كد ػ

الذؽل لرالحخ نشتيجة 0 10 :15

أسئلـة :
فػى

ػؽء السشحشػى الدػان السعػروض بالذػك

يحاوؿ السد ب أف يجي

ميفا مث :
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ػػ ر 12تبػرز ػدة أسػومة هامػة يجػ

أف

 -1مػا ا كػػاف يجػ

سمػػخ شػدما كانػ

نتيجػة السبػػا اة 3 :11؟ ،أم بػ حػػدوث االنفيػا فػػى

األ اء ال م أ م إلى أف يخدر ال ري سبم نقال متتالية0
شكل رقم()12

 -2ما ا كاف يج

سمخ؟ أو ما الس روض سمخ شدما يخدر ال ري سبم نقال متتالية؟

 -3م ػػا ه ػػى األس ػػباب الت ػػى أ ت إل ػػى ح ػػدوث االنفي ػػا السةح ػػا ف ػػى الذ ػػك البي ػػانى لم ريػ ػ ،
والػ م أ م إلػى تغييػر الشتيجػة مػؼ  3 :11إلػى 10 :11؟ وهػ ا سػؤاؿ هػاـ رجػدا يجػ
فبػ ؿ السػػد ب رجفػػدا

أف

ػػا ا لسرجابػػة ميػػخ بأمانػػة ومؽ ػػؽعية ،حيػػت كػػاف مػػؼ السسكػػؼ أف

يدتسر ه ا االنفيا إلى أف يخدر ال ري الذؽل0

ال ري ػ إلػػى إح ػراز أ بػػم نقػػال متتاليػػة مسػػا أ م إلػػى تغييػػر

 -4مػػا هػػى األسػػباب التػػى فع ػ

الشتيج ػػة م ػػؼ  10 :11إل ػػى  10 :15وإنف ػػاء الذ ػػؽل لر ػػالحخ؟ 00ففػ ػ األس ػػباب تعتب ػػر
أسبابا إيجانية ويج

التعرؼ ميفا ند ػة لمعسػ

استخدامفا مرة ألرم فى السؽا

السسا مة0

مػى تأكيػدها لػدم ال ريػ  ،ومػؼ ػػ إ ػا ة

مهجهات لإلجابة على األسئلة :
فػػى

ػػؽء التحميػ الدػػان

ر ػػخ بالذػػك

ػػػ ر 12يجػ

مػػى السػػد ب أف فؽرجػػخ لش دػػخ

بعض األسومة الفامة ،وهى أسومة تتزسؼ فى يياتفا مؽرجفػات ػد تػؤ م إلرجابػات مػى التدػاؤالت
الدان

ر فا0
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