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 التحوالت الدفاعية الهجومية وعالقتها بأداء بعض مهارات التصويب بكرة اليد
 حيدر غازي عزيز المدرس:

 ملخص البحث
على مقدمة بسيطة حول كرة اليد ومشكلة البحث واهداف البحث  من البحث الباب االولاشتمل 
 (معرف العالقة بين التحوالت الدفاعية الهجومية وأداء بعض مهارات التصويب بكرة اليدومنها)

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين التحوالت الدفاعية الهجومية وأداء وايضا فرض البحث )
العبي كرة اليد  العب من( 25ما اشتملت عينة البحث على )( كبعض مهارات التصويب بكرة اليد
حث اشتمل على االجراءات الميدانية للب والباب الثانيبكرة اليد   المتقدمين نادي الجيش الرياضي

تنتاجات اشتمل على االس والباب الرابعاشتمل على المعالجات االحصائية قيد البحث  والباب الثالث
بين التحوالت الدفاعية الهجومية واداء بعض مهارات التصويب بكرة اليد  هناك عالقة معنويةمنها )

ة وضع معايير مختلفة للتحوالت الدفاعيبكرة اليد( والتوصيات منها )  لدى العبي نادي الجيش
 (. الهجومية لالعبي كرة اليد في مستوياتهم المختلفة 

Abstract 
Offensive defensive shifts and their relationship to the performance of some skills in 

handball correction 

Teacher: Haider Ghazi Aziz 

The first part of the research included a simple introduction about handball and the 

problem of research and research objectives, such as (the relationship between the 

offensive defensive shifts and the performance of some skills in the handball correction) 

and the imposition of the research (there is a statistically significant relationship 

between the offensive defensive shifts and the performance of some handball skills) The 

research sample included (20) players from the handball players advanced Army 

Sports Club handball and the second section included the field procedures for the 

search and the third section included the statistical treatments under consideration and 

the fourth section included the conclusions (there is a significant relationship between 

the transfer S defensive and offensive performance of some of the skills of the correction 

roller hand with the players army club handball) and the recommendations of them 

(setting different standards for defensive shifts offensive handball players at different 

levels). 

 التعريف بالبحث :-1
 المقدمة واالهمية :1-1

يعد العراق واحدا من البلدان التي تسعى للتطور العلمي في ميدان التربية البدنية وعلوم      
الفعاليات واتساع قاعدتها يعكس الوجه الحضاري للبلد عليه وجب الجهد الرياضة حيث ان تطور 

لتحقيق افضل مستوى يضمن التقدم للرياضة في القطر ، ولعبة كرة اليد واحدة من تلك االلعاب 
الرياضية الجماعية التي تمارس بشكل واسع وتحتل مكانه واسعة كونها لعبة مشوقة وتحتوي على 

ودفاعية ، ينبغي على الالعبين تعلمها واداءها بشكل متقن في المباريات مهارات متعددة هجومية 
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، وشهدت االلعاب الجماعية تطورًا كبيرًا في مختلف الجوانب البدنية والمهارية والخططية والنفسية 
، وكرة اليد واحدة من االلعاب الجماعية التي شملها هذا التطور وبدأت تستأثر باهتمام العديد من 

 عين والباحثين نظرًا لما تتميز به من اثارة وقوة وسرعة في االداء البدني والمهاري.المتاب

وتعد لعبة كرة اليد من األلعاب الفرقية التي تتطلب شأنها شأن األلعاب الرياضية األخرى التنوع    
ه اللعبة ذفي أساليب التدريب و التي من شأنها أن ترتقي بمستوى األداء الفني للمهارات األساسية له

وخاصة مهارة التصويب بكل أنواعها كونها الهدف الرئيس الذي يعتبر الحصيلة النهائية لجميع 
ن الرياضي وبعبارة أخرى إالمهارات الهجومية وهو الحد الفاصل بين الفوز والخسارة في المباريات ، 

مهاري اء أداءه الالذي ال يمتلك القياسات الجسمية المناسبة سوف يتعرض إلى مشاكل عديدة أثن
خالل فترة تدرجه في المستويات الرياضية العالية وبالتالي يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد والوقت 
يفوق ما يبذله زميله الذي يمتاز بقياسات جسمية تؤهله ألداء المهارات المكلف بها بنفس الوقت 

 33اللياقة البدنيةويؤكد كثير من الباحثين على وجود عالقة مؤكدة بين شكل الجسم و 
الدراسة في استخدام مؤشر التحوالت الدفاعية الهجومية لالعبين وربطها   هذهوهنا تكمن اهمية   

بانواع التصويب للعبة كرة اليد لمعرفة الفرق بين النظرية وتطبيقها في المجال الرياضي وتزويد 
ستوى االداء لسبل في االرتقاء بمالمدربين والباحثين بانسب الطرائق العلمية أليجاد افضل الطرق وا

المهاري للوصول ألفضل انجاز رياضي و اعتمادا على ما تذكرة المصادر من ان التحوالت 
الدفاعية الهجومية تؤثر بشكل كبير باداء المهارات الحركية بعالقة ايجابية او قد تكون سلبية في 

 بعض االحيان  .
 مشكلة البحث : .-1

عب تحتاج اعدادا متوازيا ومتكامال من جميع النواحي . وذلك عن طريق ان عملية تطوير الال    
استخدام افضل االساليب التدريبية للتنبؤ بالمراكز الجيدة ، وللتحوالت الدفاعية الهجومية دورا هاما 

ولكون الباحث هو كابتن منتخب العراق السابق ومدرب منتخب شباب في المجاالت اللعب ، 
في  تش حاليا ومن خالل المشاهدة لبطولة اوربا وكاس العالم االخيرة التي اقيمالعراق ونادي الجي

دولة قطر حيث ان االحصائيات االخيرة التي تم توثيقها في الدقيقة الواحدة من المباراة تم سجل 
( اهداف وهذا يدل على مدى السرعة واالنتقال من الدفاع الى الهجوم وبالعكس مما اثر ايجابا 3)

لية التصويب لدى الفرق المتنافسة لذى ارتأى الباحث الى دراسة عالقة التحوالت الدفاعية على عم
                               الهجومية ودقة بعض انواع التصويب بكرة اليد.

 اهداف البحث : 1-3
 التعرف على مستوى التحوالت الدفاعية الهجومية وبعض انواع التصويب بكرة اليد.-1

                                                           
 1892، دار الفكر العربي، مصر، بيولوجيا الرياضةابو العال عبد الفتاح،  33
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كرة  لعبةالتصويب بمهارات  ودقة بعضرف على العالقة بين التحوالت الدفاعية الهجومية التع-2
 اليد.
 فروض البحث : 1-4

وجود عالقة بين بعض التحوالت الدفاعية الهجومية ومستوى أداء بعض مهارات التصويب بكرة 
  .اليد
 مجاالت البحث : 1-5
موعة من العبي كرة اليد للمتقدمين قوامها اشتملت عينة البحث على مجالمجال البشري : 1-5-1
 ( العبا من نادي الجيش الرياضي .25)
                           2511-2-1الى  2512-12-1للفترة من  المجال الزماني : .-1-5
 القاعة الرياضية لنادي وسام المجد الرياضي .المجال المكاني :  1-5-3
 : منهج البحث واجراءاته الميدانية -.
 منهج البحث : 1-.
وذلك "أن البحث    اسخدم الباحث المنهج الوصفي ألنه يتناسب مع موضوع هذه الدراسة ،   

الوصفي تغيير متعمد ومضبوط للشروط المحدده الواقعه ومالحظة التغيرات الناتجه في الواقعه 
 34ذاتها وتفسيرها"

مل مع  وصول الفضل النتائج والنه يتعاوالن المنهج الوصفي من أفضل المناهج واكثرها مالئمه لل
 الظاهرة المؤثرة

 عينة البحث : .-.
م تم اختيار الباحث لعينة بحثه بالطريقه العمديه وهي "تلك العينه التي يستفيد الباحث بأختيارها ليعم

 35نتائج هذه العينه على الكل "
نادي  عينة البحث من العبيوتم أختيار العينه من قبل الباحث لنظام المجموعه الواحده وتمثلت 

 ( العب25الجيش للمتقدمين بكرة اليد وعددهم )
 وسائل جمع المعلومات واألجهزة واألدوات المستخدمة :  3-.
 وسائل جمع المعلومات: 3-1-.

 .المصادر العربية واألجنبية 

                                                           
 1889،مركز الكتاب للنشر،القاهره،سنة 1محمد نصر الدين رضوان:طرق قياس الجهد البدني في الرياضة ،ط 34

 128- 121،ص

ليل الباحث لكتابة االبحاث في التربيه الرياضيه ،جامعة بغداد ،كلية التربيه نوري أبراهيم الشوك،دوافع الكيسي،د 35

 .58،ص 2114الرياضيه،سنة 
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 المقابالت الشخصية)*(. 
 .االختبارات والمقايس 
 .المالحظة والتجريب 
 . االستمارة 
 بانه .االست 

 االجهزة واألدوات المستخدمة في البحث: .-3-.
 .ملعب كرة اليد قانوني 
 ( 15كرات يد قانونية عدد.) 
 ( عدد 155كرات طبية وزن )1غرم. 
 ( نوع فوكس.3صافرة عدد ) 
 ( ساعة توقيت نوعCASEO  عددها )صنع ياباني المنشأ. 3 
  م.35شريط قياس بطول 
 ( اقراصCD( عدد )15.) 
 خطيط مناطق االختبارات وتحديدها.شريط الصق لت 
 (25شواخص مختلفة عدد.) 
 ( سم.05( متر وعرض )4.25( بطول )4سلم ارضي عدد ) 
 ( سم.35-25-15( بارتفاعات مختلفة )35موانع مختلفة االحجام عدد ) 
 ( 1حبال قفز ملونة عدد.) 
 ( االولى نوع 2آلة تصوير فيديو عدد )SONY  ياباني المنشأ، والثانية نوعSAMSUNG  

 صيني المنشأ.
  جهاز حاسوب البتوب نوعDell ( 1عدد.) 

 اجراءات البحث الميدانية:  4-.

 بعض اختبارات التصويب بكرة اليد: 4-1-.

 .()*(1)آختبار التصويب من الثبات 4-1-1-.
 آختبار التصويب من الثبات آسم اإلختبار:

 دقة التصويب من الثبات.الهدف من اإلختبار: 

                                                           
 (1انظر الملحق ) )*(
 .213-212، ص المصدر السابقجميل قاسم محمد، احمد خميس راضي ؛ (1)

asy Sports E– تم رسم التمارين من قبل الباحث باستخدام برنامج خاص لرسم تمارين كرة اليد)  )*(

Graphics2.0 Handball Demo) 
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 سم . 45×45( مربعات كل منها 4( كرات يد ، )1) األدوات:
 وصف األداء:

 (.1( أمتار ممسكًا بالكرة كما في الشكل )2يقف الالعب خلف خط رمية )  -1
 (.4( ثم )3( ثم )2( ثم )1عند إعطاء اإلشارة يقوم الالعب بالتصويب على المربع )  -2
 يكرر األداء مرة أخرى.  -3

 عب وعدم تحريكها في أثناء أداء الرمية.يراعى ثبات إحدى قدمي الال . القواعد:
 تلعب الكرة خالل ثالث ثوان من بدء سماع اإلشارة. .      

يحتسةةةةةب صةةةةةفر   تحتسةةةةةب درجة لكل تصةةةةةويبة داخل المربع المخصةةةةةص . التوجيه والتســــجيل:
للتصةةةةةةةةةويبة إذا آرتكب الالعب مخالفة قانونية مثل تحريك قدمه الثابتة أو عدم التصةةةةةةةةةويب خالل 

 ن( من سماع اإلشارة.ثوا3)
 

                     
 
 

 ( يوضح اداء اختبار التصويب من الثبات1الشكل )
 .()*(1)آختبار التصويب من القفز أمامًا   .-4-1-.

 التصويب من القفز أمامًا.آسم اإلختبار: 
 (.سم( معلقان في المرمى 15×15، مربعان )1)ملعب كرة يد، كرات يد قانونية عدد  األدوات:

يتم التصويب من نقطة تقع على زاوية قائمة مع منتصف خط المرمى وتبعد منه  طريقة األداء:
م لإلناث، على أن يسبق التصويب إعداد بالجري بإيقاع ثنائي وثالثي مع 9م للذكور15بمقدار

مالحظة أن يتم التصويب على هدفين محددين موضوعين في الزاويتين العلويتين للمرمى بحيث 
 (.2سم( كما في الشكل)15×15أبعادهما)تبلغ 

 ال يجوز تخطي النقطة المحدودة للتصويب . -الشروط:   
 يكون التصويب مرة على الهدف األيمن ومرة على الهدف األيسر. -       
 يكون التصويب من القفز أمامًا. -       
 محاوالت )على كل هدف معلق في المرمى(. 3لكل العب  -       

                                                           
 112( ص 1891، ) القاهرة: دار الفكر العربي، القياس في كرة اليدكمال عبد الحميد ومحمد صبحي حسنين؛  (1)

 .111ـ 
 Easy Sports– تم رسم التمارين من قبل الباحث باستخدام برنامج خاص لرسم تمارين كرة اليد) )*(

Graphics2.0 Handball Demo.) 
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يعد التصويب صحيحًا عندما تصيب الهدف أو إذا آصطدمت بحدوده أي يحتسب  التسجيل:
 محاوالت. 1مجموع  وحدوده منمجموع الكرات التي تصيب الهدف 

 
                 

 
 
 

 ( يوضح اداء اختبار التصويب من القفز اماماً .الشكل )
 ()*(36)آختبار دقة التصويب من القفز عالياً  4-1-3-.

 دقة التصويب من القفز عاليًا. ختبار :الغرض من اإل
م(، 2سةةةةةةةةم( وتكون المسةةةةةةةةافة بين القائمين )105( كرة يد، جهاز قفز عاٍل بآرتفاع )12) األدوات:

( فتحةةةات كةةةل منهةةةا 4سةةةةةةةةةةةةةتةةارة من القمةةاش أو السةةةةةةةةةةةةةلةةك القوي يغطي المرمى تمةةةامةةًا مع وجود )
متر وان بداية  1خط الةةةةةةةةةةةةةةةةةة سةةةةةم( تمثل الزوايا األربع للمرمى، جهاز القفز يوضةةةةةع على45×45)

 ( متر من المرمى.11الحركة على بعد)
يقف الالعب خلف خط البداية )تبعًا لليد المصةوبة( وأمام قائم جهاز القفز مباشرة  طريقة األداء: 

( خطوات ثم يؤدي التصةةةةويب من القفز عاليًا إلى 3-2ممسةةةةكًا بالكرة، يبدأ الالعب في أخذ من )
 (.4( ثم إلى )3م إلى )( ث2( ثم إلى )1المربع )

( كرة ثالث منهةا إلى كةل مربع من المربعةات األربعةةة 12( مرات أي يصةةةةةةةةةةةةةوب )3يكرر األداء ) 
 ( .3كما في الشكل )

 عدم أخذ أكثر من ثالث خطوات. القواعد:
 تحتسب نقطة من دخول الكرة المربع المخصص للتصويبة. التسجيل:

 تحتسب صفرًا للتصويبة خارج المربع. .
 التحتسب نتيجة التصويبة التي يتحرك منها الالعب أكثر من ثالث خطوات..  
 
 
 

                                                           
 .519، ص المصدر السابق( ضياء الخياط ونوفل الحيالي؛ 36)

 Easy Sports– تم رسم التمارين من قبل الباحث باستخدام برنامج خاص لرسم تمارين كرة اليد) )*(

Graphics2.0 Handball Demo.) 
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 ( يوضح اداء اختبار التصويب من القفز عالياً 3الشكل )

 .اعداد استمارة خاصة لتقيم اداء التحوالت الدفاعية الهجومية .-4-.
ة ر العربية واالجنبي، بعد االطالع على العديد من المصاد*قام الباحث بإعداد استمارة خاصة

لتقييم اداء التحوالت الدفاعية الهجومية بكرة اليد ، اذ تم عرضها على عدد  الخاصة بلعبة كرة اليد
( خبراء ليتسنى مدى مالئمتها ووضوحها وتغطيتها 15والبالغ عددهم ) **من الخبراء والمختصين

فاعية تقييم اداء التحوالت الدلمتغيرات البحث، حيث تم تحديد المحاور التي تضمنتها استمارة 
ن تحول مرحلتي –الهجومية بكرة اليد في المباراة، حيث شملت عدة محاور ) تحول مرحلة واحدة 

ت ضمنها المحاوال -وتحول عن طريق قطع الكرة في اي مكان من الملعب  –تحول ثالثة مراحل  –
من خالل وضع عالمة )    ( الناجحة والفاشلة ( التي يرتكبها الفريق خالل شوطي المباراة 

للمحاوالت الفاشلة كل على حدة لشوطي المباراة، وبعد ذلك يتم )×( للمحاوالت الناجحة وعالمة 
(، حيث تم االتفاق على فقرات االستمارة من قبل 2معالجة البيانات إحصائيا باستخدام معامل)كا

الستمارة جاهزة لالستخدام  ( وبذلك اصبحت ا1جميع الخبراء والمختصين كما مبين في جدول )
 بشكلها النهائي .

 االستمارة للهجوم الخاطف )الموجة الثالثة( واالرسال السريع  قبول فقراتيبين نسبة  (1جدول )
 ( الجدولية والمحسوبية.)كاوقيمة

 الداللة .كا ال تصلح تصلح محاور االستمارة
  صفر 11 تحول مرحلة واحدة

 
11 

 مقبولة
 مقبولة صفر 11 تحول مرحلتين

 مقبولة صفر 11 تحول ثالثة مراحل
وتحول عن طريق قطع الكرة في اي مكان 

 من الملعب
 مقبولة صفر 11

 .االستطالعية التجربة 3-6

                                                           
 (1انظر الملحق ) *
 (2انظر الملحق ) **
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 ومشابهه االصلية البحث عينة خارج تكون عينة على الباحث بها يقوم اختبارات عن عبارة وهي  
 اختيار بهدف حثةبب قيامة قبل صغيرة عينة على الباحث بها يقوم اولية تجريبية دراسة"  وتعني لها

 . على للتعرف وذلك(. 1" ) وادواته البحث اساليب
 .المستخدمة واالدوات االجهزة وسالمة دقة من التحقق -1
 تواجه تىال الصعوبات على والتعرف ادائها وترتيب للعينة االختبارات ومناسبة مالئمة مدى -2

 .التطبيق اءاثن والباحث العينة
 اجراء عند كذل من لالستفادة تطبيقها عند المختلفة االختبارات تستغرقه الذي الوقت حساب -3

 . للبحث االساسية التجربة
 .الدرجات تسجيل وكيفية االختبارات تطبيق كيفية على المساعدين تدريب -1
 .االختبارات اداء عند المتعلمين سالمة مراعاة -2
 سية :التجربة الرئي -3-0
( قام الباحث بإجراء التجربة الرئيسية على عينة البحث 2512 12 1في يوم االربعاء الموافق )   

القاعة الرياضية لنادي وسام المجد الرياضي من خالل تصوير مبارات  ( العبا في25المكونة من )
ت الدفاعية ( في التحوال3لنادي الجيش مع نادي السنية وذلك لتحليلها من قبل مقومين )ملحق 

الهجومية بعدها تم تفريغ النتائج في االستمارة الخاصة بالتحوالت الدفاعية الهجومية المستخدمة 
جراء االختبارات الالزمة للمهارات المحددة بالبحث وبعد جمع المعلومات قام الباحثين  في البحث  وا 

 بمعالجتها احصائيا .
 الوسائل االحصائية : 3-5
(المناسبة لمعالجة النتائج التي spssسائل االحصائية في الحقيبة االحصائية)استخدم الباحث الو   

 تخدم البحث، وفيما يلي ذكرها:
 اوال:الوسط الحسابي:

 ثانيا:االنحراف المعياري:
 ثالثا:االرتباط البسيط)بيرسون(:

 عرض وتحليل ومناقشة النتائج : -4-1
 عرض وتحليل النتائج : 4-1-1

  spss  اإلحصائيةباحث للوسائل اإلحصائية المستخدمة في الحقيبة من خالل أاستخدام ال
 ظهرت لنا النتائج اآلتية لمتغيرات البحث  .
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 ( يمثل االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات البحث .جدول رقم )

( ظهرت لنا البيانات اآلتية لمتغيرات البحث بعد استخدام الوسائل 2من خالل جدول رقم )  
( وكانت األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية   spssاالحصائية في الحقيبة االحصائية )  

( 1.12 ( و)4.00( و)0.53و ) (0.34( و)5.6حسب التسلسل كما يلي االوساط الحسابيه )
(  4.51( و )3.53( واالنحرافات المعياريه حسب التسلسل كما يلي )1.03( و)4.23و)
 (.5.011( و)1.33( و) 5.14( و)3.32( و ) 1.14و)

 يمثل معامل االرتباط البسيط ) بيرسون ( لمتغيرات البحث  (3جدول رقم )

 المتغيرات
التصويب من 

 الثبات
دقة التصويب من 

 القفز لالمام
تصويب دقة ال

 من القفز عاليا
قيمة )ر( 
 الجدوليه

 
 1.331 1.63 1.60 1.61 تحول مرحلة واحدة
 1.331 1.61 1.51 1.40 تحول مرحلتين

 1.331 1.50 1.51 1.50 تحول ثالثة مراحل
وتحول عن طريق قطع الكرة 
 في اي مكان من الملعب

1.04 1.50 1.63 1.331 

 
ان هناك عالقة ارتباط طرديه في كل من التحوالت الدفاعية  يتضح لنا (3من الجدول رقم )   

الهجومية مع مهارات التصويب الثالثة وذلك من خالل معامل االرتباط المحسوب والذي هو اكبر 
 قيمة من الجدولية هذا يدل على ان هناك عالقة ارتباط بين هذه المتغيرات . 

 مناقشة النتائج : .-4-1
( و عرض البيانات الحظ أن جميع االرتباطات معنوية 3للجدول )من خالل مالحظة الباحث 
المختارة من قبل الباحث في لعبة كرة اليد من الضروري  المتغيراتيفسر ذلك الباحث الى أن 

 وحدة القياس المتغيرات
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 3.53 5.6 الدرجة تحول مرحلة واحدة
 4.51 0.34 الدرجة تحول مرحلتين

 1.64 0.53 الدرجة تحول ثالثة مراحل
وتحول عن طريق قطع الكرة في اي مكان من 

 الملعب
 .3.3 4.00 الدرجة

 1.64 6.00 الدرجة التصويب من الثبات
 1.33 4.03 الدرجة دقة التصويب من القفز إلى األمام
 1.516 0.53 رجةالد دقة التصويب من القفز عاليا
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والبديهي تحتاج الى تمرينات القدرات البدنية والسرعة والقوة هما العنصرين المستخدمين في منهاج 
ات كذلك القدرة على تقدير الوضع ، القدرة على الربط االداء البدني المدرب خالل فترة المنافس

التحوالت الدفاعية الهجومية ، القدرة على بذل الجهد المناسب، القدرة على االستجابة السريعة، 
القدرة على التكيف مع االوضاع المتغيرة(، فضآل عن ان المنهج يتميز بالتنويع والتركيب والتغيير 

الدوات والحركات والمهارات  لبعض انواع التصويب بكرة اليد أذ "ان التنوع في المستمر في ا
األدوات وتمريناتها كل ذلك من شأنه استثارة الالعبين وزيادة دافعيتهم نحو التقدم واألرتفاع بالمستوى 

 . (1)الرياضي"
لدفاعية ت اومن االمور المهمة التي يعتقد الباحث على ايجاد العالقة الطردية بين التحوال

الهجومية وبعض انواع التصويب هي استخدام ادوات متنوعة للمدرب في أداء هذه التمرينات 
الخاصة لبعض القدرات البدنية منها ) سرعة االستجابة الحركية ، السرعة االنتقالية ، القوة المميزة 

ات من ناحية لتمرينبالسرعة للذراعين ولرجلين ، وتحمل السرعة( حيث اهتم الباحث بتقنين هذه ا
التكرارات المناسبة لكل قدرة بدنية مع التكرارات في الجرعة التدريبية بما يتالئم مع مستوى العينة 
وقابلياتهم وايًضا مراعاة التدرج في الصعوبة والذي يضمن االداء أي اداء الالعبين ككل وهذا ما 

نات صعبة سوف تزداد خبرة بعض ( بأن " اختيار المدرب لتمري ٨٨١١يؤكده )مفتي ابراهيم ، 
 .(1)الالعبين "

وكذلك يعزي الباحث الى ان طبيعة النقل الحركي لمهارات التصويب الثالثة بانها تتصف بالدفع   
القوي للمجموعات العضلية العاملة في الجزء السفلي باالضافة الى الدفع من المجموعات العضلية 

موعات العضلية العاملة على العامود الفقري حيث تنتقل العاملة على الذراعين وكذلك الدفع للمج
هذه القوة من االطراف السفلى الى عضالت العامود الفقري مع االطراف العليا بحيث تولد المحصلة 
النهائية للتصويب الجيد والمثالي  " ان النقل الحركي من االطراف الى الجذع هو ان تعطي 

ة ونجاح الواجب الجركي يتوقف على مراكز الثقل الطرفية العاملاالطراف قوة اضافية لتنفيذ الهدف .
على تلك الوصالت وتضافرها مع بعضها في مركز الثقل العام للمساهمة في انجاز الواجب 
الحركي . اذ يتوقف نجاح الواجب الحركي على قوة المجموعة العضلية في المقام االول ثم ينظر 

لساقين ا ى اثر الذراعين على الحركات الرياضية نرى اثرالى طول الوصله بعد ذلك . فكلما نر 
هم يشتركان معا في اعطاء قوة اضافية لمساعدة الالعب في احداث حظ على الحركات ايضا .ونال

 .(2) الحركة "
                                                           

 .21، ص2119، القاهرة، دار الفكر العربي، 2، طلرياضي للناشئينسيكولجية التدريب ااحمد امين فوزيز.  (1)
، القاهرة، دار الفكر العربي، 1، ط تخطيط وتطبيق وقيادة-التدريب الرياضي الحديثمفتي إبراهيم حماد.  (1)

 .98،ص1889
 1815جامعة ، ، الجزء االول ، الموصل ، مديرية مطبعة ال  علم الحركة ) التعلم الحركي ( وجيه محجوب ؛  (2)

 .111، ص 
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 االستنتاجات والتوصيات -4
 االستنتاجات : -4-1
تحوالت الدفاعية ( ان هناك عالقة ايجابية مع  كل من ال2تبين من خالل الجدول رقم ) -1

 الهجومية وبعض مهارات التصويب .
ان هذه العالقة حصلت من خالل االختيار االمثل للعينة المختارة من قبل الكادر الذي يعمل  -2

 على هذه المدرسة . 
من خالل اجتماع القوة التي تنتج من جميع التحوالت الدفاعية الهجومية ظهرة لنا مهارة قوية  -3

 صبحت بهذه النتائج .وجميلة ودقيقة بحيث ا
 التوصيات : .-4
وضع التحوالت الدفاعية الهجومية ضمن برامج االختبارات والقياس الخاصة باختيار العبي  -1

 المتقدمين في لعبة كرة اليد .
 وضع معايير مختلفة للتحوالت الدفاعية الهجومية لالعبي كرة اليد في مستوياتهم المختلفة . -2
حوالت الدفاعية الهجومية المرتبطة بكافة انواع التصويب بلعبة اجراء دراسات حول عالقة الت -3

 كرة اليد .
اجراء دراسات تتابعية لمتابعة التغير الحاصل في التحوالت الدفاعية الهجومية ومستوى االداء  -4

 في لعبة كرة اليد .
 المصادر

 .1912، دار الفكر العربي، مصر، بيولوجيا الرياضةابو العال عبد الفتاح،  -
عالقة بعض االبعاد القطرية والمحيطية للجسم بمستوى ني حسن ومحمود شحاته، تها -

 .1915، كلية التربية الرياضية، جامعة حلوان، االداء على عارضة التوازن
، القاهرة :دار الفكر العربي ،  التربية الحركيةامين انور الخولي واسامة كامل راتب ؛ -

1913 
،بغداد،دار الكتاب 1طموسوعة كرة اليد العالمية، جميل قاسم محمد، احمد خميس راضي؛  -

 .2511العربي،
ضياء الخياط وعبد الكريم قاسم غزال ؛ كرة اليد ،)الموصل، مديرية دار الكتب للطباعة  -

 .1911والنشر ( : جامعة الموصل ، 
،دار الكتاب للطباعة والنشر ، جامعة  كرة اليدضياء الخياط ونوفل محمد الحيالي؛  -

 .2551الموصل ،
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 (. 1919كمال عارف وسعد محسن ؛ كرة اليد  : )بغداد،  بيت الحكمة ،  -
ي، . القاهرة: دار الفكر العربالقياس في كرة اليدكمال عبد الحميد ومحمد صبحي حسنين؛  -

1915. 
: )القاهرة ، الهيئة العامة لشؤون  1مجمع اللغة العربية ؛ معجم علم النفس والتربية ، ج -

 (.1914 المطابع االمرية ،
محمد صبحي حسنين ؛ التقويم والقياس في التربية الرياضية ، القاهرة ، دار الفكر العربي  -
،1929. 
،مركز الكتاب 1محمد نصر الدين رضوان:طرق قياس الجهد البدني في الرياضة ،ط -

 .1991للنشر،القاهره،سنة 
عة ، مطبلرياضيه مبادئ االحصاء واالختبارات انزار مجيد الطالب ، محمود السامرائي ؛  -

 .1911جامعة الموصل ، 
نوري أبراهيم الشوك،دوافع الكيسي،دليل الباحث لكتابة االبحاث في التربيه الرياضيه  -

 .2554،جامعة بغداد ،كلية التربيه الرياضيه،سنة 
هاره ؛ اصول التدريب ، ترجمة عبد علي نصيف ، بغداد ، مطبعة اوفسيت التحرير ،  -

1920. 
، الجزء االول ، الموصل ، مديرية   لم الحركة ) التعلم الحركي ( عوجيه محجوب ؛  -

 .1920مطبعة الجامعة ، 
 - I . H . F . Team handball . VO 16 . Basel . Switsar lande 1999. - 
Morehous and Miller; physiology of Exercise 6th ed ,the C.V. Mosby 
company saint Louis, 1971. 

 (1ملحق )
 استمارة خاصة لتحليل سرعة اداء الهجوم )الموجة الثالثة( واالرسال السريع

 الفريق أ :                    الفريق ب:                  الشوط:                   النتيجة :                                 
 المالحظات مرحلتين وتحول مرحلة واحدة وتحول ت
زمن  الدقيقة 

زمن  الدقيقة الفاشل الناجح جمةاله
  الفاشل الناجح الهجمة

1          
2          
3          
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4          
0          
1          
وتحول عن طريق قطع الكرة في  ثالثة مراحل وتحول ت

 اي مكان من الملعب
 المالحظات

 
 الدقيقة

زمن 
 الدقيقة الفاشل الناجح الهجمة

زمن 
 ناجحال الهجمة

  الفاشل

1          
2          
3          
4          
0          
1          

 (.ملحق )
 الجدول يبين اسماء الخبراء والمختصين الذين تم اجراء المقابالت الشخصية معهم

 مكان العمل  االختصاص االسم ت
التدريب الرياضي /  أ . د احمد يوسف متعب  1

 كرة يد 
ابل / كلية التربية جامعة ب

 البدنية وعلوم الرياضة 
التعلم الحركي / كرة  أ . د سامر يوسف متعب  .

 يد 
جامعة بابل / كلية التربية 
 البدنية وعلوم الرياضة 

أ . م . د احمد خميس  3
 السوداني

التدريب الرياضي / 
 كرة يد 

جامعة بغداد / كلية التربية 
 البدنية وعلوم الرياضة

التدريب الرياضي /  . د قاسم حسن كاظم أ . م  4
 كرة يد 

جامعة بابل / كلية التربية 
 البدنية وعلوم الرياضة

التدريب الرياضي /  أ. م. د مشرق عزيز طنيش 5
 كرة يد

جامعة القادسية/ كلية 
التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة
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فسيولوجيا /التدريب  أ. م. د حكمت عادل عزيز 6
 كرة يد –الرياضي 

جامعة القادسية / كلية 
التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة
 (3ملحق )

 مكان العمل  االختصاص االسم ت
الجامعة المستنصرية / كلية  اختبار وقياس كرة يد ا.م.د حردان عزيز سلمان 1

 التربية البدنية وعلوم الرياضة
 جامعة بغداد / كلية التربية تدريب كرة يد م.د. رعد خنجر حمدان 2

 البدنية وعلوم الرياضة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


