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خلاصة بالتحليل احلركي الكيفي بناء مقياس للمهارات ا
 مدربي كرة اليد ىلد

 

 )*(د/ خالد علي أمحد الربعي

 املقدمة ومشكلة البحث:

يتحدد وصول الالعب إىل املستوايت العليا بعدة عوامل من أمهها املدرب الوطين، إذ يرتبط 
رب على إدارة عملية التدريب، أي الوصول إيل تلك املستوايت ارتباطا مباشرا مبدى قدرة املد

ختطيط وتنظيم عملية التدريب وعلي قدرته على رعاية وتوجيه وإرشاد الفريق الرايضي، وبذلك ميكن 
النظر إىل املدرب من حيث أنه قائد يقوم بعملية اإلدارة الفنية للفريق أو الالعبني يف الرايضة 

 (.011: 4التخصصية )

رب الناجح املهارات والكفاءات والقدرة التدريبية التطبيقية لذلك البد أن يتوافر يف املد
 (.01: 01وذلك من خالل املفاهيم واملعلومات النظرية والعملية يف جمال التخصص )

كما يتعني على املدرب حتليل مستوى األداء املهاري كوسيلة هامة يرتكز عليها يف جمال 
عملية التعليم والتدريب وحتسني األداء احلركي  التدريب للوصول إىل حلول ميكن عن طريقها توجيه
 (.091: 9لتحقيق أفضل النتائج ابستخدام األسلوب العلمي )

ومن املعلومات النظرية والعملية يف جمال التخصص تلك املهارات املتعلقة ابلتحليل احلركي 
كميا حيث يهتم يف اجملال الرايضي حيث أيخذ التحليل احلركي عند التعبري عنه أسلوبني كيفيا و 

التحليل احلركي الكيفي بوصف حركة اجلسم، دون اخلوض يف تفاصيل القياسات الرقمية واالنطباع 
الذي ميكن احلصول عليه قد يتسق إىل حد كبري مع البياانت واألرقام الناجتة من التحليل احلركي 

كي الكمي، وهناك الكمي، وللتحليل احلركي الكيفي خاصية سهولة االستخدام عن التحليل احلر 
                                                 

 جامعة احلديدة. –أستاذ مساعد بقسم العلوم التطبيقية بكلية الرتبية البدنية والرايضية )*( 
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خلاصة بالتحليل احلركي الكيفي بناء مقياس للمهارات ا
 مدربي كرة اليد ىلد

 

 )*(د/ خالد علي أمحد الربعي

 املقدمة ومشكلة البحث:

يتحدد وصول الالعب إىل املستوايت العليا بعدة عوامل من أمهها املدرب الوطين، إذ يرتبط 
رب على إدارة عملية التدريب، أي الوصول إيل تلك املستوايت ارتباطا مباشرا مبدى قدرة املد

ختطيط وتنظيم عملية التدريب وعلي قدرته على رعاية وتوجيه وإرشاد الفريق الرايضي، وبذلك ميكن 
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رب الناجح املهارات والكفاءات والقدرة التدريبية التطبيقية لذلك البد أن يتوافر يف املد
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العديد من الفروض اليت تنطلق منها البحوث العلمية يف جمال األداء احلركي يكون أساسها األسلوب 
 (.9: 6الكيفي يف توصيف األداء )

وإلجراء التحليل احلركي بصفة عامة يستلزم األمر وجود مهارات لدي القائم بعملية 
لدى القائم بعملية التحليل فقد اهلدف منها،  التحليل كمهارة االتصال فان غابت هذه املهارة

فاملالحظة واليت ترتكز حول ضرورة وجود معرفة مسبقة عن أداء املهارة اليت يتم حتليلها، مث التحليل 
الذي يعتمد على حتديد التساؤالت اليت غالبا ما تظهر أثناء عملية املالحظة للمهارة املراد حتليلها 

(1 :919-904.) 

م( إن هناك 0991" )Morrison، مروسون Duaneمن "دوان كما حدد كل 
مهارات للتحليل احلركي الكيفي هي اإلعداد، املالحظة، التشخيص، املداخلة فاإلعداد قد يطلق 
عليها أحياان املالحظة املبدئية أو اخلطوة املبدئية ولكن مهما تباينت املسميات إال أهنا حددت يف  

بدقة، واملالحظة خطوة أساسية حيث حتتاج إىل معلومات مسبقة كوهنا تقوم حبصر ما هو مطلوب 
عن املهارة، التشخيص فهو الذي ميكن من حتديد مواضع القوة والضعف ابألداء، مث املداخلة وهي 

 (.011: 04التغذية املرتدة اليت تقدم لالعب لتاليف األخطاء )

لتحليل احلركي الكيفي من لذلك فان املدرب حباجة إلتقان املهارات اخلاصة إبجراءات ا
مبنية على أسس علمية سليمة وكذلك التحليل  ةملالحظحيث اختياره ملوضع منظور الرؤية وإعداده 

املنطقي لألداء بتجزئته ليسهل فهمه وتشخيصه واختيار توقيت املداخلة لتعديل األداء )التغذية 
على جمموعة من املهارات اليت تساعده يف  املرتدة( فعلى املدرب أن يكون مبثابة العني الناقدة املبنية

التقييم الصحيح، وتاليف أخطاء األداء فور ظهورها خاصة لدى الناشئني لعدم أتصيلها فتتأثر هبا 
مما قد  املبارايتالنواحي احلسية احلركية فيصعب تعديلها فيما بعد وتنعكس سلبا على الالعب أثناء 

ية أو تعرضه لإلصاابت املختلفة، وهذا ما دفع الباحث لبناء يوقع عليه عقوابت قانونية أو أخطاء فن
مقياس مقنن حيدد مدى قدرته علي التحليل الكيفي لتحسني األداء وتطويره من خالل استخدامه 

 ملهارات التحليل احلركي الكيفي.
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 أمهية البحث واحلاجة إليه:

 تتضح أمهية البحث من خالل النقاط التالية:

إلتقان املهارات اخلاصة إبجراءات التحليل احلركي الكيفي املبنية على احتياجات املدربني  -0
 أساس علمية سليمة.

عدم وجود أداء مقننة تقيس املهارات اخلاصة ابلتحليل احلركي الكيفي لدي مدريب كرة اليد  -9
 علي حد علم الباحث.

 هدف البحث:

لكيفي لدي مدريب لعبة كرة يهدف البحث رىل بناء مقياس للمهارات اخلاصة ابلتحليل احلركي ا
 اليد.

 إجراءات البحث:

 منهج البحث:

 استخدم املنهج الوصفي أبسلوب الدراسات املسحية ملناسبته وطبيعة البحث.

 عينة البحث:و  جمتمع

ميثل جمتمع البحث املدربني املسجلني واملعتمدين ابالحتاد اليمين لكرة اليد، واختريت عينة البحث 
 5( مدراب من مدربني كرة اليد ومن ذوي خربة تزيد على 91وكان قوامها ) ابلطريقة العشوائية،

 (.9سنوات تدريب، ومن مت اجتيازهم للدورة األوملبية والدولية للعبة كرة اليد مرفق )

 جماالت البحث:

 ( مدراب من املدربني املسجلني واملعتمدين ابالحتاد اليمين لكرة اليد.91اجملال البشري: ) -0

غرايف )املكاين(: بطولة دوري أندية الدرجة األوىل )التجمع األول ذهاب( صالة اجملال اجل -9
 .م 91/9/9109-99الرايضية ابلشيخ عثمان مبحافظة عدن خالل الفرتة 
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 .04/4/9101م، إىل 00/0/9101اجملال الزمين: خالل الفرتة  -1

 أدوات مجع البياانت:

 حتليل احملتوى. -0

 االستبيان. -9

 خطوات إعداد املقياس:

 حتديد حماور املقياس: -0

 (1جدول )

التكرار والنسبة املئوية والرتتيب بتحليل احملتوى للمهارات اخلاصة ابلتحليل احلركي الكيفي 
 (11)ن=

 الرتتيب النسبة التكرار املهارة )احملور( م
 5 %11 3 االتصال 1
 4 %25 4 اإلعداد 2
 1 %88 14 املالحظة 3
 2 %11 11 التحليل 4
 م2 %11 11 التشخيص 5
 3 %55 8 املداخلة 1

، التحليل يف الرتتيب الثاين %11( أن املالحظة يف الرتتيب األول بنسبة 0يتضح من جدول )
، املداخلة يف الرتتيب الثالث بنسبة %69، التشخيص يف الرتتيب الثاين مكرر بنسبة %69بنسبة 

51%. 

 إعداد عبارات املقياس: -2

والفريعة للمقياس مت وضع عبارات لكل حمور فرعي ومت عرض ومن مث  بعد حتديد احملاور الرئيسية
( على اخلرباء وقد مت إجراء بعض التعديالت )حذف وتعديل 4املقياس يف صورته األولية مرفق )
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( وذلك من خالل تقدير ميزان ثالثي، هام بدرجة كبرية 0وإضافة( وفقا آلراء اخلرباء مرفق )
هام بدرجة ضعيفة )درجة واحدة( علما أبنه مل  –درجات( 1ة )هام بدرجة متوسط –درحات( 5)

من اجملموع الكلي للتكرارات، مث ترتيب  %11يتم حذف عبارات حلصوهلا على نسبة أكث من 
 العبارات وفقا ألمهيتها النسبية كما يلي:

 (2جدول )

املالحظة" اخلاصة  األمهية النسبية والرتتيب للعبارات املعربة عن احملور الرئيسي األول "مهارة
 (5ابلتحليل احلركي الكيفي لدي مدريب كرة اليد وفقا آلراء اخلرباء )ن=

 احملور
 الفرعي

 مهارة املالحظة
 أمهيتها للمدرب

ررة
املق

جة 
لدر

ا
 

يب %
لرتت

ا
 عبارات احملاور الفرعية 

5 3 1 
التحديد لزوااي الرؤية وأجزاء اجلسم املشرتكة يف   أ

 األداء
21 13 1 175 78 2 

 1 14 115 5 5 35 استخدام املساعدين األدوات واألجهزة  ب

داء
 األ

 يف
رتكة

ملش
م ا

جلس
اء ا

جز
ة وأ

لرؤي
اي ا

لزوا
يد 

حد
الت

 
ميكن أن أرى النقاط احلامسة يف املهارات  1

 املختلفة أثناء التصويب.
3 2 5 21 84 3 

أستطيع حتديد األداء من الرأس إىل القدمني  2
 والعكس.

 ح 18 17 1 2 2

 2 12 23 5 1 4 جتزئتهأمتكن من حتديد األداء ككل مث  3

4 
أرى تتابع املهارات اهلجومية يف أداء مندمج 
)مركبة( وفقا ملتطلبات املوقف الذي مير به 

 الالعب خالل املنافسة
5 5 5 25 155 1 

 ح 18 17 1 2 2 أستطيع رؤية أداء أكثر من العب يف آن واحد. 5

 
غري من موقعي لتحديد زاوية الرؤية ألداء أ

 للهجوم أو للدفاع
4 1 5 23 12 

2 
 )م(

1 
اختذ موقع اثبت لتحديد زاوية الرؤية عند األداء 

 4 71 11 1 1 3 أمتار 7للرمية احلرة ورمية 

 ح 15 15 2 1 2 اختذ موقع اثبت لتحديد زاوية األداء للمهارات 7
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8 
ت اجلسم عند أغري من موقعي لرؤية حتركا

 71 11 1 1 3 اخلداع
4 
 )م(

هزة
ألج

ت وا
دوا

 األ
دين

ساع
م امل

خدا
است

 

1 
استخدم جهاز الفيديو أو ما يتوفر يل من أجهزة 

 155 25 5 5 5 للمالحظة
1 
 )م(

استخدم عرض مرئي لتسلسل املهارات  2
 اخلططية اهلجومية. والتكوينات والتحركات

5 5 5 25 155 1 
 )م(

3 
ات شخصية للمساعدين يف مالحظة أستعني خبرب 

 األداء
4 1 5 23 12 

2 
 )م(

 12 23 5 1 4 أشجع الالعبني على مالحظتهم بعضهم البعض. 4
2 
 )م(

 2 12 23 5 1 4 أستطيع استخدام كامريا الفيديو بنفسي. 5
 )م(

1 
أسجل البياانت اخلاصة ابملالحظة يف سجل 

 الالعبني.
4 1 5 23 12 

2 
 )م(

7 
وات واضحة للمساعدين ابلتدريب أو أنظم خط

 12 23 5 1 4 املبارايت
2 
 )م(

واخلاص ابحملور األول "املالحظة" أنه قد مت حذف عدد ثالث عبارات لعدم ( 9يتضح من جدول )
علي األقل من أراء اخلرباء وأمهيتها النسبية وبذلك أصبح العدد الكلي  %11حصوهلا على نسبة 

عبارات للمحور الفرعي التحديد لزوااي الرؤية وأجزاء  6بواقع  عباراه 01 للعبارات داخل هذا احملور
عبارات للمحور الفرعي استخدام  1، و%11اجلسم املشرتكة يف األداء يف الرتتيب الثاين بنسبة 

 .%94املساعدين واألدوات واألجهزة يف الرتتيب األول بنسبة 
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 (3جدول )
عربة عن احملور الرئيسي الثا ي "مهارة التحليل" اخلاصة األمهية النسبية والرتتيب للعبارات امل

 (5ابلتحليل احلركي الكيفي لدى مدريب كرة اليد وفقا آلراء اخلرباء )ن=

 احملور
 الفرعي

 مهارة املالحظة
 أمهيتها للمدرب

ررة
املق

جة 
لدر

ا
 

يب %
لرتت

ا
 عبارات احملاور الفرعية 

5 3 1 
 1 15 157 1 7 27 تطبيق خصائص احلركة -أ

 3 81 112 2 15 23 االستفادة من املعلومات املساعدة -ب
 2 84 84 1 1 13 استخدام املساعدين واألدوات واألجهزة. -ج
تطبيق 

خصائص 
 احلركة.

1 
أستطيع حتديد األداء احلركي املنفرد الذي 
-يرتكب من مراحل الثالث واضحة )متهيدية

 ب.هنائية( ابلتمرير أو التصوي-رئيسية
5 5 5 25 155 1 

2 
أمتكن من حتديد حجم احلركة من خالل 

االمتداد املكا ي )مناسبة بعد األجزاء املشرتكة يف 
 أداء املهارة عن بعضها(.

3 1 1 11 71 4 

3 
لالستدالل على ثبات  والتكرارأستخدم الزمن 

 3 84 21 5 2 3 احلركة.

4 
أمتكن من متابعة تسلسل عمل أجزاء اجلسم 

سل خالل التحرك أو الثبات "النقل بتسل
 احلركي".

4 1 5 23 12 2 

أتعرف على إيقاع احلركة من خالل الدفاع  5
 واهلجوم.

5 5 5 25 155 1 
 )م(

أصف دقة توقع الالعب حلركة املنافس ابلدفاع  1
 واهلجوم.

4 1 5 23 12 2 
 )م(

7 
أحتقق من انسيابية األداء من خالل تسلسله 

 وإيقاعه
3 2 5 21 84 

3 
 )م(

االستفادة 
من 

املعلومات 

1 
استخدم املعلومات التشرحيية يف حتليل األداء 

 71 11 5 3 2 احلركة. ومسطحاتوفقا حملاور 
4 
 )م(

 2 12 23 5 1 4استخدم املعلومات البيوميكانيكية يف حتليل  2
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 )م( األداء املساعدة

 4 71 11 5 3 2 اسرتشد ابملعلومات الفسيولوجية يف حتليل األداء 3
 )م(

4 
عمل اجلذع وفقا للمعلومات الفنية عن  أفسر

 أداء املهارة
3 2 5 21 84 

3 
 )م(

5 
أقارن بني النقاط الفنية لألداء متسلسلة من 
الرتأس إىل القدمني أو العكس عند تعليم 

 املهارات.
3 1 1 11 71 4 

 )م(

1 
 تعددأستطيع أن أقارن أداء الالعب عند 

 71 11 1 1 3 خالل التدريب الواحدةاء املهارة حماوالت أد
4 
 )م(

 3 84 21 5 2 3 االستفادة من خصائص احلركة يف حتليل األداء 7
 )م(

 84 21 5 2 3 أستفيد من قانون اللعبة يف اهلجوم والدفاع  8
3 
 )م(

املساعدين 
 84 21 5 2 3 استخدم أجهزة مساعدة يف مقارنة األداء 1 واألدوات

3 
 )م(

استعني مبساعدين يف إجراء التحليل واملقارنة  2
 لألداء

4 1 5 23 12 2 
 )م(

 4 71 11 1 1 3 اجلأ الستشارة املتخصصني. 3
 )م(

 84 21 5 2 3 أسجل نتائج التحليل يف سجل الالعبني. 4
3 
 )م(

صول ( واخلاص ابحملور الثاين "التحليل" أنه مل يتم حذف أي عبارة وذلك حل1من جدول ) يتضح
من آراء اخلرباء وأمهيتها النسبية وبذلك  %11مجيع عبارات احملور الثاين "التحليل" على نسبة أكثر 

عبارات للمحور الفرعي خاصة  1عبارة بواقع  09أصبح العدد الكلي للعبارات داخل هذا احملور 
 4ساعدة، وعبارات للمحور الفرعي االستفادة من املعلومات امل1ابلتطبيق خلصائص احلركة، و

عبارات للمحور الفرعي الستخدام املساعدين واألدوات واألجهزة، وجاءت التطبيق خلصائص 
، مث الستخدام املساعدين واألدوات واألجهزة يف الرتتيب %91احلركة يف الرتتيب األول بنسبة 

 .%10، يف الرتتيب الثالث االستفادة من املعلومات املساعدة %14الثاين 
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 (4جدول )
ية النسبية والرتتيب للعبارات املعربة عن احملور الرئيسي الثالث "مهارة التشخيص" اخلاصة األمه

 (5ابلتحليل احلركي الكيفي لدى مدريب كرة اليد وفقا آلراء اخلرباء )ن=

 املسلسل
 التشخيصيمهارة 

 أمهيتها للمدرب

ررة
املق

جة 
لدر

ا
 

يب %
لرتت

ا
 عبارات احملاور الفرعية 

5 3 1 
 1 85 131 3 1 22 التعامل مع األخطاء أ

 2 82 82 3 3 14 استخدام املساعدين واألدوات واألجهزة ب

التعامل مع 
 األخطاء

 2 12 23 5 1 4 أعرب بوضوح عن أخطاء األداء لالعبني 1
 2 12 23 5 1 4 أحدد بدقة اخلطأ املستخرج من التحليل. 2

 )م(
 3 85 25 2 1 3  وصف اخلطأأحياان أستعني بقانون اللعبة يف 3
 4 71 11 1 1 3 استخدم مصطلحات مناسبة للتعبري عن األداء 4

 12 23 5 1 4 أستطيع تشخيص األخطاء 5
2  
 )م(

 12 23 5 1 4 أحدد أسباب القصور ابألداء 1
2 
 )م(

ت 
دوا

 األ
دين

ساع
م امل

خدا
است

هزة
ألج

وا
 

 4 71 11 1 1 3 أسجل تقييم األداء يف ملف خاص ابلالعبني 1
 )م(

2 
أستعني مبساعدين يف تصنف أداء الالعبني وفقا 

 ملستواهم.
 ح 15 15 2 1 2

 1 155 25 5 5 5 استخدم الفيديو يف إجراءات التشخيص 3

 12 23 5 1 4 أجلأ الستشارة املتخصصني. 4
2 
 )م(

 

واحدة  ( واخلاص ابحملور الثالث "التشخيص" أنه قد مت حذف عبارة4يتضح من جدول )
على األقل من آراء اخلرباء وأمهيتها النسبية وبذلك أصبح العدد  %11لعدم حصوهلا على نسبة 
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عبارات للمحور الفرعي التعامل مع األخطاء  6عبارة بواقع  9الكلي للعبارات داخل هذا احملور 
ن ر الفرعي الستخدام املساعديحو للم عبارات 1، مث %15وكانت يف الرتتيب األول بنسبة 

 .%19واألدوات واألجهزة وكانت يف الرتتيب الثاين 

 (5دول )ج

األمهية النسبية والرتتيب للعبارات املعربة عن احملور الرئيسي الرابع "مهارة املداخلة" اخلاصة 
 (5ابلتحليل احلركي الكيفي لدى مدريب كرة اليد وفقا آلراء اخلرباء )ن=

جة الدر  أمهيتها للمدرب مهارة املداخلة مسلسل
 املقدرة

 الرتتيب %

 2 3 5 عبارات احملاور الفرعية

 0 15 909 9 05 91 توقيت وجودة املداخلة -أ

 9 19 59 9 4 9 استخدام املساعدين واألدوات واألجهزة -ب

توقيت 
وجودة 
 املداخلة

 9 99 91 1 0 4 أحاول تصحيح اخلطأ فور ظهوره 0

أقوم أبداء حركات وأوضاع عند تعديل  9
 األداء لالعب.

1 9 1 90 14 1 

استخدم مصطلحات مفهومة يف تعديل  1
 األداء.

1 0 0 09 16 4 

 )م( 1 14 90 1 9 1 أقدم نصائح خمتصرة مركزة. 4

تعديالت األداء أوجهها لالعب املقصود  5
 مباشرة.

 )م( 4 16 09 1 1 9

أو التحركات أو أحاول تصحيح املهارة  6 
جزء منها يف صورة منفصلة يسهل 

 )م( 9 99 91 1 0 4
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جة الدر  أمهيتها للمدرب مهارة املداخلة مسلسل
 املقدرة

 الرتتيب %

 2 3 5 عبارات احملاور الفرعية
 فهمها.

أحاول أن تكون توجيهايت واضحة  1
 ومفهومة.

5 1 1 95 011 0 

أقدم تصحيح اخلطأ بعد االنتهاء من   1
 األداء.

 )م( 1 14 90 1 9 1

 )م( 4 16 09 0 0 1 أقدم تعليمايت قبل األداء. 9

لفظية عن طبيعة وأمهية أقدم معلومات  01
 األداء.

 )م( 1 14 90 1 9 1

استخدام 
املساعدين 
 واألدوات

 -استخدام وسائل مساعدة كالفيديو 0
الصور املتسلسلة يف حتسني األداء، 

 واطالع الالعب على أخطاءه

 )م( 9 99 91 1 0 4

حركايت اليت استخدمها يف تعديل األداء  9
تعرب عن نفس العبارات اللفظية 

 ملستخدمة يف ذلك.ا

 ح 61 01 0 9 9

أعمل على تعاون الالعبني يف تصحيح  1
 األخطاء.

 )م( 4 16 09 0 0 1

( واخلاص ابحملور الرابع "املداخلة" أنه قد مت حذف عبارة واحدة لعدم 5يتضح من جدول ) 
رعي عبارات للمحور الف 01عبارة بواقع  09وبلغ عدد عبارات احملور  %11حصوهلا على نسبة 
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)عبارتني( للمحور الفرعي الستخدام  9، و %15لتوقيت وجودة املداخلة وكان ترتيبه األول بنسبة 
 .%19املساعدين واألدوات واألجهزة وكانت يف الرتتيب الثاين بنسبة 

 املعاجلة اإلحصائية:

 املتوسط احلسايب.  -

 معامل االلتواء.  -

 النسبة املئوية.  -

 االحنراف املعياري.  -

 رتباط.معامل اال  -

 اختبار "ت" لداللة الفروق اإلحصائية.  -

 عرض وتفسري النتائج:

قامت الباحث بتفسري النتائج من واقع بياانت عينة البحث اليت مت التوصل إليها  
( أن املقياس 00( إىل )0واملعاجلات اإلحصائية، وبذلك يتضح من خالل عرض اجلداول من )

صادق واثبت يف ضوء ما أسفرت عنه النتائج حيث جاءت  ( وأنه5أصبح يف صورته النهائية مرفق )
 .(0( يف حماور املقياس مطابقة لتحليل احملتوى جبدول )9نتائج أراء اخلرباء جبدول )

(، مث حمور مهارة %11حيث حصل على الرتتيب األول حمور مهارة "املالحظة" بنسبة ) 
رة التشخيص يف الرتتيب الثاين مكرر بنسبة (، يليه حمور مها%69التحليل يف الرتتيب الثاين بنسبة )

( من خالل حتليل احملتوى %51(، مث حمور مهارة املداخلة يف الرتتيب الثالث بنسبة )69%)
للمراجع والدراسات العلمية، ويرجع ارتفاع نسبة املالحظة وترتيبها األول لشيوع استخدامها كأداة 

يف تقييم األداء كدراسة "مجال عالء د استخدمت من أدوات مجع البياانت مع تنوع اهلدف منها فق
م( 0911(، "قدري مرسي" )06م( )0915" )Hay, J.G  (، "هاي0م( )0910الدين" )

 (.5( )9114(، "طارق فاروق" )9م( )9115(، "خالد علي الربعي" )01)
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 ملراحل احلركةوعن الرتتيب الثاين للتحليل يرجع ذلك ملدى أمهيته يف التحديد الدقيق  
 والتطبيق خلصائصها مبا يسمح بتطوير األداء.

الرابع حمور مهارة مث يليه يف الرتتيب مث جاء حمور مهارة التشخيص يف الرتتيب الثالث  
املداخلة يعد ذلك منطقيًا كإجراء يتعني أن أييت بعد انتهاء التشخيص والوقوف على مواضع 

ة من خالل التغذية املرتدة لدى كل من الضعف ابألداء، ويعضد ذلك استخدام املداخلة املرئي
(، "عادل إبراهيم، خالد 5( )9114(، "طارق فاروق" )9م( )9115"خالد علي الربعي" )

 (.00م( )9119(، "حممد أمحد" )1م( )9111الربعي" )

وفيما يتعلق مبهاريت االتصال واإلعداد فرتتيبهم اخلامس ال يعين ابلضرورة االستغناء عنهم   
ما يتم املرور عليهم ضمنيًا خاصة عند إجراء املالحظة ويشري لذلك "طلحة حسني" كليتاً، الهن

 (.05م( )9119" )Duane(، "دوان 04م( )0991" )Duane(، "دوان 1م( )0994)

( واخلاص ابحملور األول "املالحظة" أصبح العدد الكلي للعبارات 1يتضح من جدول ) 
الفرعي لتحديد لزوااي الرؤية وأجزاء اجلسم ت للمحور عبارا 6عبارة بواقع  01داخل هذا احملور 

عبارات للمحور الفرعي استخدام املساعدين  1، و%11املشرتكة يف األداء يف الرتتيب الثاين بنسبة 
 .%94واألدوات واألجهزة يف الرتتيب األول بنسبة 

ة املدرب على ويرجع تباين واختالف ترتيب العبارات نظرًا ألمهيته العبارة يف توضيح قدر  
االستفادة من املالحظة لتاليف اإلصاابت والعقوابت اليت قد يتعرض هلا الالعب ويتضح ذلك من 

وفقًا ملتطلبات  (خالل الرتتيب األول لعبارة "أرى تتابع املهارات اهلجومية يف أداء مندمج )مركبة
م( 0996"ايسر دبور" ) ( وهذا ما يشري إليه%011املوقف الذي مير به الالعب خالل املنافسة" )

إىل أن طبيعة األداء يف كرة اليد حيتم على الالعبني استخدام أفعال أو أداءات حركية مركبة 
احملدد يف األداء الكلي ابلكيفية اليت )مهارات( يف صيغ أشكال خمتلفة تؤدي كل حركة دورها 

ا مرتابطة ال ميكن الفصل بينها اليد تتميز أبهنتتناسب مع اهلدف العام لألداء املركب، ومهارات كرة 
حركية مثل التصويب ابلوثب ويتطلب ذلك تسلسل وهناك مهارات دائمًا ما تكون مركبة يف مجل 

النهائية(  –الرئيسية  -يف األداء احلركية ودمج املراحل الفنية للتصويب بعضها ببعض )التمهيدية
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، 91: 09ومكيانيكية ابملنظومة احلركية )لتشكل يف النهاية نظاماً خاصاً يسمى من وجهة النظر البي
 (. لذا ينبغي على املدرب أن يكون مستعداً ملالحظة ذلك.90

والرتتيب اخلاص ابحملاور الفرعية استخدام املساعدين واألدوات واألجهزة يليه التحديد لزاواي  
من إجراءات أثناء التدريب الرؤية وأجزاء اجلسم املشرتكة يف األداء ترتيبًا مناسبًا ملا يقوم به املدرب 

وذلك ألن العني هي األساس يف املالحظة واكتشاف األخطاء حتت ظروف معينة وبناء عليه أواًل 
حيدد املدرب أوجه املساعدة اليت قد حيتاجها خالل عملية التدريب مما يضمن له رؤية دقيقة مبا 

ين مستوايت التحليل احلركي وهو ويعد هذا من اثيتوافر من عوامل مساعدة جبانب الرؤية اجملردة، 
 (.415: 6التعرف على عيوب األداء )

( واخلاص ابحملور الثاين "التحليل" العدد الكلي للعبارات داخل هذا 4يتضح من جدول ) 
عبارات  1عبارات للمحور الفرعي خاصة ابلتطبيق خلصائص احلركة، و 1عبارة بواقع  09احملور 

عبارات للمحور الفرعي الستخدام  4ملعلومات املساعدة، و للمحور الفرعي االستفادة من ا
، %91التطبيق خلصائص احلركة يف الرتتيب األول بنسبة املساعدين واألدوات واألجهزة، وجاءت 

، يف الرتتيب الثالث االستفادة %14مث الستخدام املساعدين واألدوات واألجهزة يف الرتتيب الثاين 
 .%10من املعلومات املساعدة 

ويرجع الرتتيب األول "التطبيق خلصائص احلركة" ويعضد هذه النتيجة أن على القائم بعملية  
التدريب أو التعليم أن يكون قادرًا على التحليل للمسار احلركي من حيث تكوينه الثالثي "مرحلة 

كوين هنائية" وكذلك االستفادة من املعلومات اليت يتم التوصل إليها عن الت -رئيسية –متهيدية 
( واستخدام 065: 1للمسارات احلركية بصورة سليمة ووضعها يف مكاهنا الصحيح )الدقيق 

املساعدين واألدوات واألجهزة يف الرتتيب الثاين نظرًا الحتياج املدرب حملك خارجي يستند عليه يف 
 تطوير أداء العبيه، واالستفادة من املعلومات املساعدة يف الرتتيب الثالث.

تفادة من املعلومات املساعدة يف الرتتيب الثالث ملا تتطلبه من املدرب أن يكون وتعد االس 
على دراية اتمة بطبيعة العلوم املرتبطة مبجال تدريب كرة اليد وهذا ما حتاول العديد من اهليئات 

مات حتقيقه بتوفري املهارات والكفاءات والقدرة التدريبية التطبيقية وذلك من خالل املفاهيم واملعلو 
 والعملية يف جمال التخصص.النظرية 
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الستخدام املعلومات ولذلك قدم املهتمون ابمليكانيكا احليوية وعلم احلركة أمهية ابلغة  
 (.1: 04ابلتحليل احلركي الكيفي من خالل علم احلركة وامليكانيكا احليوية )

ي للعبارات ( واخلاص ابحملور الثالث "التشخيص" أصبح العدد الكل5يتضح من جدول ) 
عبارات للمحور الفرعي التعامل مع األخطاء وكانت يف الرتتيب  6عبارة بواقع  9داخل هذا احملور 

عبارات للمحور الفرعي الستخدام املساعدين واألدوات واألجهزة وكانت  1، مث %15األول بنسبة 
 .%19يف الرتتيب الثاين 

ا ينبغي على املدرب القيام به خالل ويرجع القبول لكافة العبارات أبهنا جاءت معربة مل 
إجراء التحليل احلركي حيث من املفضل تناول األخطاء اجلوهرية يف ابدئ األمر وحماولة معاجلتها 
وفقاً ألمهيتها ابلنسبة ملضمون األداء نفسه بغض النظر عن الشكل اخلارجية يف البداية وعلى املدرب 

 (.195: 6تها حبلول علمية قاطعة )تشخيص عيوب األداء لكي يسهل بعد ذلك معاجل

( واخلاص ابحملور الرابع "املداخلة" أصبح العدد الكلي لعبارات احملور 6يتضح من جدول ) 
عبارات للمحور الفرعي لتوقيت وجودة املداخلة وكان ترتيبه األول بنسبة  01عبارة بواقع  09
واألجهزة وكانت يف الرتتيب الثاين  ، وعبارتني للمحور الفرعي الستخدام املساعدين واألدوات15%

 .%19بنسبة 

وأييت قبول ابقي العبارات بكوهنا معربة عن وظيفة املداخلة "التغذية املرتدة" حيث تعد  
التغذية املرتدة وسيلة أوىل لتعزيز األداء السليم وهذا خيدم يف ثبات السلوك، كما يشري "طارق 

الفرد أثناء أتدية املهارة ساعدة على تغيري اجتاهات " أن املMagill –فاروق" نقاًل عن "ماجيل 
والتحكم يف أجزاء جسمه وتوجيه انتباهه إىل جزئيات معينة يف املهارة حتتاج إىل تركيز أدق مما جيعل 

 (.096: 4التخلص من األخطاء مباشر )

 االستنتاجات:
أمكن التوصل يف ضوء هدف البحث وبناءه النظري واإلجراءات املتبعة يف البحث، وما  

إليه من خالل عرض وتفسري النتائج، فقد أمكن التوصل إىل جمموعة من االستنتاجات، سوف يتم 
 استعراضها فيما يلي:
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 -ميكن قياس التحليل احلركة الكيفي لدى مدريب كرة اليد من خالل مهارات )املالحظة -0
 املداخلة(. –التشخيص  –التحليل 

الفرعي استخدام املساعدين واألدوات واألجهزة األول مبحور املالحظة كان ترتيب احملور  -9
، واحملور الفرعي لتحديد الزوااي الرؤية وأجزاء اجلسم املشرتكة يف األداء ويف الرتتيب %94بنسبة 

 .%11الثاين بنسبة 

مبحور التحليل كان ترتيب احملور الفرعي التطبيق اخلصائص للحركة يف الرتتيب األول  -1
، مث %14يف الرتتيب الثاين بنسبة املساعدين واألدوات واألجهزة ، استخدام %91بنسبة 

 يف الرتتيب الثالث. %10احملور الفرعي االستفادة من املعلومات املساعدة 

 دقيقة(. 11: 95يكمن تطبيق املقياس يف مدة زمنية ترتاوح بني ) -4

 التوصيات:
البحث وما أمكن التوصل يف حدود هدف البحث والعينة املختارة واإلجراءات املتبعة يف  

 إليه من استنتاجات، يتقدم الباحث ابلتوصيات التالية: 

استخدام مقياس املهارات اخلاصة ابلتحليل احلركي الكيفي لدى مدريب كرة اليد كأداة  -0
 التقييم وتصنيف املدربني ومعرفة احتياجاهتم ملراعاهتا عند أتهيلهم.

ررات الدراسية بكليات الرتبية البدنية والرايضية االهتمام ابلتحليل احلركي الكيفي داخل مق -9
 ودورات التأهيل والصقل ملدريب كرة اليد.

 بناء مقاييس مشاهبة يف الرايضات األخرى. -1
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 "املراجع"
 أواًل: املراجع العربية

مجال حممد عالء الدين: "طريقة معدلة الستخدام التصوير التليفزيوين كتكنيك قياسي  -0

الكيفي والكمي البسيط"، اجمللة العلمية للرتبية البدنية والرايضة، كلية سريع يف جمال التحليل 

 م.0910الرتبية الرايضية للبنني، جامعة حلوان، 

خالد علي الربعي: "برانمج تدرييب مقرتح ابستخدام التحليل الكيفي للمفردات اهلجومية  -9

ليد"، رسالة دكتوراه، كلية لبعض مراكز اللعب لتنمية مستوى األداء املهاري للناشئني يف كرة ا

 م.9119الرتبية الرايضية، جامعة أسيوط، 

خالد علي أمحد الربعي: "تقييم األداء الفين لبعض املهارات األساسية للناشئني يف كرة اليد  -1

الرتبية ابستخدام منوذج "هاي وريد" ابلتحليل الكيفي"، رسالة ماجستري، غري منشورة، كلية 

 م.9115 الرايضية، جامعة أسيوط،

زكي حممد حسن: املدرب الرايضي "أسس العمل يف مهنة التدريب، منشأة املعارف،  -4

 م.0991اإلسكندرية، 

طارق فاروق عبد الصمد: "بناء مقياس للمهارات اخلاصة ابلتحليل احلركي الكيفي لدى  -5

 حبث علمي منشور، جملة أسيوط لعلوم وفنون الرتبيةمدريب الكوميته برايضة الكاراتيه"، 

 م.9114، مارس 0، ج01الرايضية، كلية الرتبية الرايضية، جامعة أسيوط، العدد 
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طلحة حسني حسام الدين، طارق فاروق عبد الصمد، حممد فوزي عبد الشكور: التحليل  -6

 م.9116تطبيقاته، الدار العاملية، القاهرة،  -مهامه -مناذجه –اترخيه  –مفهومه  -الكيفي

ي الربعي: "املفاهيم احلركية املرتبطة أبداء مهارات حارس خالد علعادل إبراهيم أمحد،  -1

مرمى كرة اليد يف ضوء منوذج هدسون للتحليل الكيفي"، حبث علمي منشور، جملة املؤمتر 

اإلقليمي الرابع للمجلس الدويل للصحة والرتبية البدنية والرتويح والرايضة والتعبري احلركي ملنطقة 

 م.9111لرايضية، جامعة اإلسكندرية، اجلزء الرابع، الشرق األوسط، كلية الرتبية ا

عادل عبد البصري علي: امليكانيكا احليوية والتكامل بني النظرية والتطبيق يف اجملال   -1

 م.0991، 9، طالرايضي، مركز الكتاب للنشر، القاهرة

عادل عبد البصري علي: التحليل الكيفي حلركة جسم اإلنسان، املكتبة املصرية،  -9

 م.9114، ريةاإلسكند

املباراة"، جملة لالعيب كرة اليد خالل  املهارىقدري سيد مرسي: "تقومي فاعلية األداء  -01

 م.0911املؤمتر العلمي كلية الرتبية الرايضية، جامعة املنيا، 

حممود عبد احلليم عبد الكرمي: "حتديد كفاايت عملية التدريب الرايضي"، جملة كلية  -00

 م.0999، اجمللد األول، يناير الثامنوط، العدد الرتبية الرايضية، جامعة أسي

مدحت شوقي طوس: "الكفاايت التدريبية التطبيقية ملدريب الناشئني يف كرة اليد"، جملة   -09

 م.0999كلية الرتبية الرايضية، جامعة أسيوط، 
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 اثنياً: املراجع األجنبية
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14- Duane V. Knudson: Qualitative analysis of human movement, 

human, Kinetic, USA, New York, 1997. 
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