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الباب االول
 1-1المقدمة واهمٌة البحث
 7-1مشكلة البحث
 4-1اهداف البحث
 3-1فروض البحث
 5-1مجاالت البحث

 1-1المقدمة وأهمية البحث
إن عملٌة االرتقاء بالمستوى الرٌاضً للفرد وتحقٌق االنجازات الرٌاضٌة المتقدمة والٌاتً من
خالل االهتمام بالٌة تشكٌل األحمال التدرٌبٌة الٌومٌة أو األسبوعٌة أو الشهرٌة  ,إذ أن هذا
االهتمام وحدة غٌر كافً على وضع الرٌاضً فً المقدمة  ,ولذلك فان العاملٌن فً المجال
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الرٌاضً اهتموا بدراسة جانب أخر من متطلبات الوصول إلى االنجاز الرٌاضً العالً إال وهو
التحلٌل الدقٌق للمنافسة الرٌاضٌة ومعرفة دقائق األمور وتفاصٌلها فبعض المهتمٌن اخذوا
ٌستخدمون التحلٌل البٌومٌكانٌكً لألداء المهارى خالل المنافسة لٌستطٌعوا تحدٌد نواحً
الضعف والقوة والبعض األخر اخذ ٌهتم بالتحلٌل الشامل للمبارٌات أو المنافسات الرٌاضٌة بكل
تفاصٌلها المهارٌة والتكتٌكٌة من اجل تشخٌص نقاط الضعف والقوة التً من خاللها ٌستطٌع
المدرب والالعب العمل على تطوٌر الضعف وتعزٌز نواحً القوة من خالل تشكٌل األحمال
التدرٌبٌة بما ٌتالءم إمكانٌة الالعبٌن .ومما تقدم ذكره فان الكالم أعاله ٌنطبق على لعبة كرة الٌد
التً تعد احد الفعالٌات الجماعٌة والتً ٌتحكم فً تحقٌق الفوز بالمباراة العدٌد من األمور
الواجب مراعاتها منها األسالٌب التكتٌكٌة والمهارٌة والبدنٌة سواء كان لالعبٌن او حراس
المرمى الذٌن ٌساهمون مجتمعٌن فً تحقٌق أفضل االنجازات  .وبما إن نادي النجف الرٌاضً
بكرة الٌد غاب عن الدوري العراقً الممتاز لسنوات طوٌلة األمر الذي أدى إلى عدم المعرفة
الحقٌقٌة بالمستوى الذي هو علٌه مقارنة االندٌة العراقٌة المتطورة (نادي الجٌش ,نادي
الشرطة ,نادي الكرخ  .....الخ ) األمر الذي دعا الباحث الى تحلٌل المبارٌات التً خاضها
نادي النجف بكرة الٌد المشارك فً الدوري العراقً الممتاز وذلك لتحدٌد نواحً القوة والعمل
على تعزٌزها وكذلك نواحً الضعف فً األداء التكتٌكً والمهاري والعمل على تطوٌرها من
خالل تشكٌل األحمال التدرٌبٌة المناسبة لتطوٌر األداء الفنً والتكتٌكً  .ومن هنا تكمن أهمٌة
البحث فً توفٌر معلومات عن المستوى الحقٌقً لنادي النجف بكرة الٌد خاصة عن األداء
الفعلً خالل المبارٌات التً خاضها .

 2-1مشكلة البحث :
بسبب األداء المتواضع الذي قدمه نادي النجف بكرة الٌد فً منافسات الدوري العراقً الممتاز,
ولكون الباحث العبا ومهتما بشان كرة الٌد العراقٌة عمد إلى إجراء تحلٌل للمبارٌات التً
خاضها نادي النجف لتحدٌد األسباب الرئٌسٌة لإلخفاقات المتحققة فً الدوري العراقً الممتاز
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لكرة الٌد والعمل على وضع الحلول والعالجات المناسبة لتالفٌها فً المشاركات القادمة .وهذا
األمر ال ٌمكن تحقٌقه إال عن طرٌق التعامل بلغة األرقام التً ٌوفرها التحلٌل الكمً .

 3-1أهداف البحث
ٌهدف البحث للتعرف على :
.1تحلٌل األداء الهجومً والدفاعً خالل الشوطٌن للمبارٌات التً خاضها نادي النجف.
 .7تحلٌل أداء حراس المرمى خالل الشوطٌن للمبارٌات التً خاضها نادي النجف.
 .4مقارنة األداء الهجومً والدفاعً لنادي النجف مع الفرق التً لعب معها .

 4-1فروض البحث
ٌفترض الباحث ما ٌلً .
.1هنالك فرق فً األداء الهجومً والدفاعً بٌن الشوطٌن ( األول  ,الثانً ) للمبارٌات التً
خاضها نادي النجف بكرة الٌد .
 .7وجود فرق فً أداء حراس المرمى بٌن الشوطٌن ( األول  ,الثانً ) للمبارٌات التً خاضها
نادي النجف بكرة الٌد.
 .4هنالك تباٌن فً مستوى األداء الهجومً والدفاعً بٌن نادي النجف وفرق مجموعته فً
الدوري العراقً.

 5-1مجاالت البحث .
 1-5-1المجال البشري  -:االندٌة الوطنٌة التً لعب معها نادي النجف فً الدوري العراقً.
 7-5-1المجال الزمنً  7112/11/1الى

7112/1/5
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 4-5-1المجال المكانً قاعة نادي الكوفة الرٌاضً – المدرسة التخصصٌة (بغداد)

الباب الثانً

2

1-7ماهٌة تحلٌل المباراة واهمٌته فً
كرة الٌد
 7-7طرق التحلٌل
 4-7تحلٌل المباراة عن طرٌق
المالحظة المٌدانٌة
 3-7تحلٌل المباراة عن طرٌق جهاز
الفٌدٌو كاسٌت

 1-2ماهية تحليل المباراة وأهميته بكرة اليد
تعتبر كرة الٌد من أكثر األلعاب الجماعٌة مناسبة الستخدام ما ٌعرف بنظام وأسلوب تحلٌل
المباراة حٌث تتٌح ظروف اللعبة وأسلوب ممارستها الفرصة المناسبة لتتبع المباراة لحظة
بلحظة  ,وذلك من خالل الطرق واألسالٌب المتعددة المستخدمة فً هذا النوع من المتابعة
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التقوٌمٌة .فأسلوب تحلٌل المباراة فً كرة الٌد ٌعتبر احد أدوات المدرب فً التعرف بطرٌقة
موضوعٌة على مستوى كل العب من العبً فرٌقه أو مستوى الفرٌق ككل  ,سواء كان ذلك
خالل فترات التدرٌب أو المبارٌات نفسها ولقد شهدت السنوات االخٌرة تطورا كبٌر فً فنون
لعبة كرة الٌد على مستوى العالم مما اوجب ضرورة أن ٌواكب هذا التطور ارتقاء مماثل فً
أسالٌب التقوٌم والقٌاس الخاص بها  ,وعلى ذلك فنظام تحلٌل المباراة  ,عبارة عن طرٌقة لتقوٌم
أداء الالعبٌن أو الفرٌق سواء كان ذلك فً التدرٌب أو المباراة .
ونقصد بتقوٌم أداء الالعبٌن أن نتتبع أداء كل العب على حدة خالل التدرٌب او المباراة  ,وذلك
من خالل تنفٌذه للجوانب او المهام الخططٌة اٌضا سواء الدفاعٌة او الهجومٌة او من خالل تتبع
تنفٌذ الالعب لكل هذه الجوانب مجتمعة  ,اما تقوٌم الفرٌق فنعنً به تتبع اداء الفرٌق كله خالل
المباراة او التدرٌب فً العدٌد من الجوانب المهارٌة والدفاعٌة  ,الخططٌة  ....الخ  .ونظام
تحلٌل المباراة ال ٌستخدمه المدرب لتقوٌم اداء فرٌقة فقط بل ٌستخدم المدرب لتقوٌم اداء الفرٌق
المنافس حتً ٌستطٌع التعرف على نقاط القوة والضعف فٌها  ,مما ٌساعده على بناء الخطط
المضادة التً تعتمد على استغالل ثغرات المنافس والتأكٌد على نقاط القوة التً ٌقوم بتدرٌبها
وهذا ٌؤدي الى تقنٌن الخطط ببراعة فً ضوء دراسة موضوعٌة لمستوى الالعبٌن والفرق
المنافسة .

 2-2طرق التحليل :
على الباحثٌن والمدربٌن معرفة طرق التحلٌل المختلفة لتحدٌد مكامن الضعف والقوة فً األداء
الفنً والخططً ووضع الحلول المناسبة لها وٌرى ( سامً الصفار وآخرون  ) 1812 :إن
طرق التحلٌل ٌمكن أن تقسم الى :
 -1طرٌقة المالحظة ( الذاتٌة  ,غٌر الذاتٌة )
 -7الطرٌقة المختبرٌة  :وهً الطرٌقة التً تستعمل بها االجهزة المختبرٌة بجمٌع اشكالها.
 -4طرٌقة تحلٌل االفالم .
 -3طرٌقة جمع المعلومات .
 -5طرٌقة المحادثة .
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وٌذكر بعض الباحثٌن إن هناك طرق أخرى ٌمكن أن ٌستعملها الباحثٌن فً عملٌة التقوٌم وهً
مشتقة من طرٌقتً المالحظة وتحلٌل االفالم ومن هذه الطرق

 3-2تحليل المباراة عن طريق المالحظة الميدانية :
وٌتم هذا االسلوب عن طرٌق مشاهدة المباراة فً الملعب المخصص لها  ,إذ على القائم
بالتصمٌم وضع أو تصمٌم استمارة مالحظة للنواحً الفنٌة والخططٌة المراد تحلٌلها فً هذه
المباراة وفٌها ٌثبت اسم ورقم الالعب أو الالعبٌن المطلوب تحلٌلهم وبالوقت نفسه وضع
إشارات تدل على حركة الالعبٌن لكً تسهل عملٌة التحلٌل  ,وخالل المباراة ٌالحظ الحركة
التً ٌقوم بها الالعب وتسجل على استمارة المالحظة مباشرة  ,وفً نهاٌة المباراة تنقل كل
الحركات على استمارة خاصة تثبت فٌها الحركات الصحٌحة والخاطئة التً قام بها الالعبون .
إن هذا االسلوب ٌعتبر من اصعب أنواع التحلٌل وذلك لألسباب اآلتٌة وآخران : )1888 :
-1

ٌحتاج إلى فرٌق عمل كبٌر لتسجٌل حركات الالعبٌن .

-7

ٌحتاج إلى مراقبة دقٌقة لحركات الالعبٌن الن اغفال أي حركة قد ٌؤثر على دقة

التحلٌل .

 4-2تحليل المباراة عن طريق جهاز الفيديو كاسيت :
فً هذه الطرٌقة ٌعمل المحلل على إعادة عرض المباراة فً التلفاز بواسطة جهاز الفٌدٌو
كاسٌت بعد أن ٌقوم بتنظٌم استمارة خاصة بالنواحً الفنٌة والخططٌة المراد دراستها  ,ومن
خالل عرض المباراة ٌتم تحدٌد الحاالت الناجحة والفاشلة بشكل خاص ( لكل العب ) أو بشكل
عام (للفرٌق كله) وتدرج فً استمارة المالحظة ثم بعد ذلك وعلى ضوء النتائج التً تظهر ٌضع
الحلول المناسبة لألخطاء التً تحدث فً كل ناحٌة فنٌة أو خططٌة  ,وٌعد هذا االسلوب من اكثر
االسالٌب دقة وذلك لألسباب اآلتٌة -:
 لٌس هناك أي مؤثر خارجً على تسجٌل المباراة . -لٌس هناك حركات ال تسجل .
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 إن الخطأ فً تقدٌر الحركة ٌكون قلٌال وذلك إلمكانٌة التحكم فً إعادة الحركة اكثر من مرةوتحدٌدها بدقة .
ٌ -مكن من خالله تسجٌل حركات الفرٌقٌن بوقت واحد .

الباب الثالث
 4منهجٌة البحث واجراءاته المٌدانٌة
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 1-4منهج البحث
 7-4مجتمع البحث
 4-4وسائل جمع المعلومات واالجهزة
المستخدمة
 3-4اجراءات البحث المٌدانٌة
1-3-4التجربة االستطالعٌة
 5-4مفهوم مفردات استمارة التحلٌل
 1-5-4الهجوم
 7-5-4الدفاع
 2-4اجراءات التحلٌل
 2-4اسماء الكادر المساعد
 1-4الوسائل االحصائٌة
 3منهجية البحث وإجراءاته الميدانية
 1-3منهج البحث
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استخدم الباحث المنهج الوصفً باألسلوب المسحً التحلٌلً كونه المنهج المالئم لحل مشكلة
البحث وتحقٌق أهدافه.

 2-3مجتمع البحث
حدد الباحث مجتمع البحث االندٌة الرٌاضٌة التً لعب معها نادي النجف فً الدوري العراقً
الممتاز وكذلك األدوار األخرى التً لعبها وقد تم تسجٌل المبارٌات الثالثة التً لعبها مع
الجٌش والشرطة والكرخ وبذلك بلغت عٌنة البحث ثالث فرق لعبت مع نادي النجف ولعدم
مقدرة الباحث تسجٌل التً فاز فٌها نادي النجف والجدول أدناه ٌبٌن معلومات عن االندٌة التً
لعبت مع نادي النجف.

جدول ()1
ٌبٌن التوقٌتات ونتائج نادي النجف فً المبارٌات الثالثة
ت

المباريات

التاريخ

النتيجة

1

نادي النجف ×الجيش

6112/11/5

61 - 11

2

نادي النجف × الكرخ

6112/11/65

62 - 61

3

نادي النجف × الشرطة

6112/16/6

26 - 66

 3-3وسائل جمع المعلومات واألجهزة المستخدمة.
.1

استمارة تحلٌل المباراة الخاصة بأداء الالعبٌن الهجومً والدفاعً وحراس المرمى .
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.7

حاسوب شخصً عدد ( )7نوع . Dell

.4

جهاز عرض (  ) DATA SHOWعدد (. )1

 4-3إجراءات البحث الميدانية
 1-4-3التجربة االستطالعية .
" وهً طرٌقة عملٌة لكشف المعوقات التً قد تواجه الباحث أثناء القٌام بالتجربة الرئٌسٌة وعد
مسبق لمتطلبات التجربة من حٌث الوقت ,الكلفة ,الكوادر المساعدة ,صالحٌة األجهزة و
األدوات وغٌرها .
لذلك قام الباحث بأجراء تجربة استطالعٌة ٌوم االحد الموافق  7112/1/41على نهائً بطولة
أمم اوربا  ( 7112ألمانٌا × اسبانٌا ) وكان الغرض منها االتً -:
.1

تهٌئة الكادر المساعد

.7

الممارسة عن كٌفٌة تسجٌل الحاالت فً االستمارة

.4

وضوح الحاالت الخاصة باستمارة التسجٌل من حٌث تفسٌرها .

 5-3مفهوم مفردات استمارات التحليل
 1-5-4الهجوم
.1التصوٌبات  -:تعنً جمٌع حاالت التهدٌف على مرمى المنافس ومن جمٌع مراكز اللعب
.7التصوٌب من الـ 2م ٌ -:عنً التصوٌب من رمٌة الجزاء .
.4التصوٌب من الـ 2م ٌ -:عنً التصوٌب من العب الدائرة ( االرتكاز ) .
 .3التصوٌب من الـ 8م ٌ -:عنً التصوٌب من العبً الخط الخلفً من قوس 8م فما فوق
.5التصوٌب من الهجوم السرٌع ٌ -:عنً التهدٌف المنفذ من هجوم سرٌع بكل أنواعه .
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.2التصوٌب من الجناح ٌ -:عنً التهدٌف المنفذ من مركز الزاوٌة .
 .2التصوٌب من االختراق ٌ -:عنً التهدٌف المنفذ من الدخول على خط الستة .

 2-5-3الدفاع
.1المهاجمة ٌ -:عنً ان الالعب المدافع ٌهاجم المنافس ( المستحوذ على الكرة ) .
.7التغطٌة  -:تعنً حركة الدفاع التً ٌعمل فٌها الالعب او الالعبٌن تغطٌة على خط الستة متر
.4تسلٌم واستالم ٌ -:عنً تسلٌم الالعب المنافس لالعب زمٌل اخر لمراقبته .
.3مالزمة  -:تعنً مراقبة الالعب الخصم (رجل لرجل ) أي كل العب مسؤول عن المركز
الذي هو فٌه
.5التصدي للطبطبة ٌ -:عنً قطع الكرة عند قٌام المنافس بالطبطبة وتشمل أما االستحواذ أو
التشتٌت .
.2التصدي للتمرٌر -:

ٌعنً قطع الكرة عند قٌام المنافس بالمناولة بأنواعها وتشمل أما

االستحواذ أو التشتٌت
.2التصدي للتهدٌف ٌ -:عنً قطع الكرة عند قٌام المنافس بالتهدٌف ( البلوك ) .

استمارات التسجيل المستخدمة في البحث-:
 -1استمارة تحلٌل األداء الهجومً
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 -7استمارة تحلٌل أداء حراس المرمى

المجموع
الحراس

التصديات التصويبات

المجموع الكلً

مجموع التصديات
%

1م

3م

2م

االهداف  /التصوٌبات

اإلٌقافات

االهداف

التصوٌبات

النسبة %

2م

2م

8م

هجوم سرٌع

من الجناح

اختراق

انذار

دقٌقتٌن

استبعاد

الشوط االول الشوط الثانً المجموع
 6-3إجراءات التحليل

سريع

الجناح

اختراق

النتٌجة

اشواط المباراة

لألهداف

هجوم

من
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بعد أن تم االنتهاء من تسجٌل مبارٌات نادي النجف الثالثة عمد الباحث وكادر العمل
المساعد* إلى تحلٌل تلك المبارٌات والتً استمرت لعدة أٌام وقد تم عرض المباراة على
عارضة تسجٌل كبٌرة باستخدام جهاز الـ  data showبحٌث كان لكل من أفراد الكادر
المساعد استمارة تحلٌل خاصة به ٌسجل جمٌع النقاط فً حالة الهجوم والدفاع وأي حالة
غٌر واضح ٌراد إعادتها ٌتم إٌقاف الحالة وإعادتها حتى ٌتسنى التسجٌل بشكل دقٌق وبعد
ذلك تم تفرٌغ البٌانات وتم التعامل معها إحصائٌا .

 7-3أسماء الكادر المساعد
 .1م.م مشرق عزٌز -دكتوراه تربٌة رٌاضٌة – كرة ٌد
 .7علً خومان علوان  -ماجستٌر تربٌة رٌاضٌة – كرة ٌد
 .4فالح حسن عبدهللا – استاذ دكتور تربٌة رٌاضٌة – كرة ٌد

 8-3الوسائل اإلحصائية -:
بالنظر لكون الدرجات الخام تمثل من الصفر إلى درجات مختلفة لذلك استخدم الباحث
اإلحصاء االستداللً الستخراج الفروق وهو قانون النسب المجموعة الواحدة أو
المجموعتٌن المستقلتٌن.

اختبار النسبة الواحدة

12

القبلً نسبة

البعدي نسبة

ز

القبلً نسبة√

القبلً نسبة

اختبار النسبتين المستقلتين

الثانً المجتمع نسبة
ن

ن

االول المجتمع نسبة
( ل√

)ل

حٌث أن ل تعنً
العٌنة تكرار
ن

العٌنة تكرار
ن

ز
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الباب الرابع
 -3عرض النتائج ومناقشتها
 1-3عرض نتائج اسالٌب التحلٌل
 7-3مناقشة النتائج

11

1

جدول ()7
ٌبٌن تحلٌل أداء الهجومً لنادي النجف فً مباراة الجٌش
الشوط االول

ش
ناجح

م

فاشل

المجموع

الشوط الثاني
ناجح %

فاشل %

ناجح

فاشل

المجموع

قيمة ز المحسوبة للنسب الم
ناجح %

فاشل %
ناجح
ش1

13

8

23

21

فاشل
ش1

ناجح
ش2

3

0

3

1

0

1

2

3

0.333

0.67

0.154

0

1

1

6

7

0.1429

0.857

2

3

5

0.4

0.6

3.2

0.591

1.121

م

2

10

12

0.1667

0.833

1

5

6

0.167

0.83

6.071

0.367

4

ع

2

1

3

0.6667

0.333

0

1

1

0

1

1.121

1

0

3

3

6

0.5

0.5

2

7

9

0.222

0.78

1.694

0.732

3.949

0

0

0

2

0

2

1

0

0

0

1

ر

2

0

3

3
0

0

 1-5االستنتاجات
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فً ضوء نتائج تحلٌل مبارٌات نادي النجف بكرة الٌد توصل الباحث الى عدة استنتاجات وكما
ٌلً :
 -1هنالك ضعف واضح فً االداء الهجومً لالعبً نادي النجف من حٌث االتً -:
أ-

ضعف الخط الخلفً والتصوٌب من بعٌد .

ب-

ضعف الهجوم السرٌع .

ت-

فٌما ٌخص مراكز اللعب األخرى فان هنالك تباٌن فً مستوى أداء الالعبٌن من مباراة

ألخرى .
ث-

التكتٌك الهجومً المتبع أسلوب قدٌم وغٌر فعال إذ ٌعتمد على المهارات الفردٌة

واالختراقات وهذا النوع من الهجوم ٌسهل دفاعه  ,فضال عن عدم وجود ألداء التقاطعات خالل
الهجوم أو التنوع فً أداء التصوٌبات من الثبات والحركة .
 -7فٌما ٌخص األداء الدفاعً لنادي النجف فان الضعف بدأ واضح من حٌث األتً -:
أ-

عدم الترابط فً الخطوط الدفاعٌة .

ب-

الدفاع الذي نتج عنه إٌقاف لمدة دقٌقتٌن اثر سلبا فً فاعلٌة الدفاع نادي النجف .

ت-

بطء المهاجمة والتغطٌة الدفاعٌة بحٌث إن هجوم الخط الخلفً للفرق المنافسة كان أكثر

فاعلٌة .
ث-

الدفاع ضد الهجوم السرٌع ضعٌف جدا أو معدوم .

ج-

بالنسبة لحراس المرمى فان ضعف اإلعداد البدنً اثر سلبا فً مردودهم الدفاعً .

ح-

ضعف التصدي للتصوٌبات البعٌدة وكذلك تصوٌبات العبً الدائرة ( االرتكاز ) .

 2-5التوصيات
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فً ضوء ما تم التوصل إلٌه من نتائج ٌوصً الباحث األتً :
.1البد من وجود منظومة تحلٌل ترافق نادي النجف وذلك لتمكن المدربٌن من تحدٌد نواحً
الضعف والقوة لنادي النجف والفرق المنافسة لٌتسنى اختٌار األسالٌب التكتٌكٌة الهجومٌة
والدفاعٌة المناسبة .
.7ضرورة االهتمام بإعداد العبً نادي النجف بدنٌا ومهارٌا من حٌث تطوٌر عنصري القوة
والسرعة والصفات المرتبطة معها .
.4البد من إعداد العبً خط خلفً على مستوى عالً ٌمتازون بطول القامة والقوة البدنٌة العالٌة
.3االهتمام بتطوٌر الهجوم السرٌع والدفاع ضد الهجوم السرٌع خالل الوحدات التدرٌبٌة
وبأسلوب انتقال من حالة إلى حالة أخرى بشكل أكثر تنظٌما .
.5من خالل تطوٌر حركات القدمٌن والقوة العضلٌة ممكن تحسٌن المردود الدفاعً لالعبً
نادي النجف باإلضافة إلى اختٌار العبٌن ٌمتازون بمواصفات جسمانٌة عالٌة ٌؤدون وظائف
دفاعٌة أكثر مما هً هجومٌة .
.2بالنسبة لحراس المرمى فان اإلعداد الذهنً و البدنً ممكن أن ٌحسن من أدائهم بشكل جٌد
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