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دراسة مقارنة لقياس فاعمية األداء اليجومي لدى العبي فرؽ الجنوب والوسط 
 ممتازة بكرة السمةبدوري أندية العراؽ ال

 ـ.د احمد عبد األئمة كاظـ
 جامعة مسياف كمية التربية البدنية وعمـو الرياضة

dr.ahmedalsade1@gmail.com 
 الكممات المفتاحية: داسة مقارنة، االداء اليجومي، كرة السمة

 ممخػص البحػث 
مف األلعاب الجماعية التي يتميز العبوىا بالعديد مف القدرات العقمية مة السف لعبة كرة أ    

والصفات البدنية والميارية لذلؾ كاف يجب االرتقاء والتكامؿ بمستوى ىذه القدرات مف اجؿ تحقيؽ 
سواء كاف مف الجانب الدفاعي أو فاعمية االداء الجماعي أفضؿ االنجازات مف خالؿ 

الفرؽ المشتركة مف ؿ خبرة الباحث في ىذه المعبة ومتابعتو لمباريات اليجومي.ومف ىنا ومف خال
وبالخصوص المتقدميف الحظ أف ىناؾ  الجنوب والوسط بدوري اندية العراؽ الممتازة بكرة السمة

مشكالت عديدة  تعاني منيا الفرؽ وحتى أنديو العراؽ في تطبيؽ اليجوـ المنظـ والخاطؼ 
دوف غيرىـ خالؿ المباراة مما يمكف الفريؽ المنافس مف استمكاف  واالعتماد عمى العبيف محدديف

ىذا النوع مف اليجوـ والسيطرة عميو والذي يؤدي بدوره إلى عدـ تحقيؽ اليدؼ المرجو منو ىو 
تعرؼ فاعمية االداء اليجومي لدى العبي فرؽ الجنوب تسجيؿ النقاط .وىدؼ البحث إلى 
 .بكرة السمة والوسط بدوري أندية العراؽ الممتازة
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Compared to measure the effectiveness of the offensive 
performance of the team players south and center of Iraq League 

clubs excellent basketball study 
D. Abdul Redha Mohammed Karim 

Research Summary 
The basketball game of the mass games, which is characterized by its 
players many mental abilities and qualities of physical and skill so he 
must upgrade and integration level of these capabilities in order to 
achieve the best achievements through effective collective performance, 
whether it is from the defensive side or Alhjuma.omn here and through 
researcher experience in This game and the follow-up to matches South 
Teams League and center League clubs excellent Iraq basketball and in 
particular age groups noted that there are many problems faced by the 
teams and even clubs Iraq in the application of the attack organized and 
a snap and rely on players specific exclusion of others during the game, 
enabling the opposing team from Astmkan this type of attack and 
control, which in turn leads to failure to achieve the desired objective is 
to score goals.The research aims to - Identify the effectiveness of 
offensive performance LED players teams south and center of Iraq 
League clubs excellent basketball 
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 : المقدمة -1
ف استخداـ العموـ في المجاؿ الرياضي كاف لو األثر البالغ في تقارب مستويات الفرؽ مف أ    

حيث الميارات والخطط الموضوعة، مما أدى إلى أف تكوف ىناؾ تطور ودراسة واسعة لمنواحي 
واأللعاب  النفسية واالجتماعية لما ليا مف أىمية كبيرة في فوز الفريؽ آو الالعب أو خسارتيما،

الجماعية شمميا ذلؾ التطور الذي كاف واضحا في طرؽ المعب الحديث مما نتج منو تطور في 
االداء الجماعي وخاصة في كرة السمة التي أصبحت مف األلعاب الجماعية الميمة التي يحتاج 
فييا الفريؽ إلى إعداد ذي مستوى عاؿ  لتحقيؽ االنجاز والتفوؽ سواء أكاف ذلؾ في مرحمة 

إف أسموب تحميؿ المباريات يعد أسموبا" متكامال" لمتقويـ إذ يتـ مف خاللو  التدريب أو المنافسة.
           وفؽ اعتبارات عمى تقدير قيمة أداء الالعبيف أو الفريؽ ، وكذلؾ إصدار الحكـ عمى ىذه القيمة 

تقويـ و ة في قياس ذلؾ يعد ىذا األسموب مف أفضؿ األساليب الفعال فضاًل عفومعايير محددة، 
الفرؽ و تعرؼ خاللو عمى نقاط القوة والضعؼ لمفريؽ ويات الالعبيف والفريؽ إذ يمكف مست

لدى  اليجوميومف ىنا تكمف أىمية البحث حوؿ فاعمية االداء  (27 :1994أسي:  المنافسة .)
ستوى األداء مة مف اجؿ تقييـ مالعبي فرؽ الجنوب والوسط بدوري اندية العراؽ الممتازة بكرة الس

تعرؼ نقاط الضعؼ لدى الالعبيف لغرض إيجاد الحموؿ المناسبة مف اجؿ رفع مستوى الفرؽ و 
فرؽ الجنوب  ومف خالؿ خبرة الباحث في ىذه المعبة ومتابعتو لمباريات دوري في كرة السمة،

كالت وبالخصوص المتقدميف  الحظ أف ىناؾ مش والوسط بدوري اندية العراؽ الممتازة بكرة السمة
عديدة  تعاني منيا الفرؽ وحتى أنديو العراؽ في تطبيؽ اليجوـ المنظـ والخاطؼ واالعتماد عمى 
العبيف محدديف دوف غيرىـ خالؿ المباراة مما يمكف الفريؽ المنافس مف استمكاف ىذا النوع مف 

 ،النقاطاليجوـ والسيطرة عميو والذي يؤدي بدوره إلى عدـ تحقيؽ اليدؼ المرجو منو ىو تسجيؿ 
وفؽ خطط معينو وىناؾ أخطاء تحدث خالؿ عمى وأيضا الحظ إف كثيرا مف الفرؽ ال تمعب 

المباراة ال يتمكف المدربيف مف قراءة الفرؽ المنافسة وضع الحموؿ المناسبة لنجاح الفريؽ لذا 
فرؽ ارتأى الباحث أف يدرس ىذيف النوعيف مف اليجوـ والتعرؼ عمى مدى تطبيقيما مف قبؿ 

  نوب والوسط بدوري اندية العراؽ الممتازة بكرة السمةالج
 :  منيجية البحث واجراءاتو الميدانية -2
إف المنيج الذي يختاره الباحث يجب أف يكوف مالئمًا لحؿ مشكمة ما ،  : منيج البحث 2-1

والمنيج ىو األسموب الذي يتبعو الباحث لتحديد خطوات بحثو الذي يمكف مف خاللو التوصؿ 
.( لذا فاف الباحث أستعمؿ المنيج الوصفي 81: 2002 :محجوب حؿ مشكمة البحث.)الى 

 باألسموب المسحي، لكونو مالئما لطبيعة ىذه الدراسة وأىدافيا . 
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 عينة البحث :  2-2
لقد حدد الباحث المجتمع األصمي لمبحث وىي فرؽ الجنوب والوسط  المشاركة بدوري اندية     

وكاف  التضامف النجفي(’السمة وىـ اربعة فرؽ )الحمة ، الميناء، نفط الجنوب  العراؽ الممتازة بكرة
لجميع الفرؽ المشاركة في البطولة وكما مبيف  اً ( العب56(العب أي )14عدد العبي كؿ فريؽ )

 ( 1في الجدوؿ )
 ( يبيف عينة البحث1جدوؿ )

 عدد الالعبيف اسـ الفريؽ ت
 14 الحمة 1
 14 الميناء 2
 14 لجنوبنفط ا 3
 14 التضامف النجفي 4

 األجيزة وأدوات البحث : 2-3
استمارة المالحظة: قاـ الباحث بتصميـ استمارة المالحظة بعد اطالعو عمى العديد مف المصادر     

العربية الخاصة بمعبة كرة السمة  مف اجؿ مالحظو حاالت اليجـو المنظـ والخاطؼ بكرة السمة وتـ 
بداء المالحظات 1براء والمختصيف وكما في الممحؽ )عرضيا عمى العديد مف الخ ( لغرض تقويميا وا 

 ( 1العممية عمييا وبعد جمع اآلراء تـ تحديد االستمارة بشكميا النيائي وكما في الشكؿ  )
اسـ 
 الفريؽ

نتيجة  ىجوـ منظـ ىجوـ خاطؼ عدد اليجمات
الفترة 
 األولى

نتيجة 
الفترة 
 الثانية

نتيجة 
الفترة 
 الثالثة

جة نتي
الفترة 
 الرابعة

نتيجة 
الفترة  المباراة

 األولى
الثاني 
 الثانية

الفترة 
 الثالثة

الفترة 
 الرابعة

 فاشؿ ناجح فاشؿ ناجح

                  
        

         
    

        المجموع
        النسبة المئوية

الفترة  
 األولى

الثاني 
 الثانية

الفترة 
 الثالثة

الفترة 
 الرابعة

      فاشؿ ناجح فاشؿ ناجح

            
        

         
    

        المجموع
        النسبة المئوية

 ( يوضح استمارة تسجيؿ حاالت اليجـو المنظـ والخاطؼ1شكؿ )
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 التجربة االستطالعية : 2-4
جربة االستطالعية مف الخطوات الميمة في تنفيذ البحوث العممية ، اذ يحصؿ الباحث تعد الت    

مف خالليا عمى معمومات كثيرة ومالحظات تخص تنفيذ إجراءات بحثو، وتعرؼ التجربة 
االستطالعية " بأنيا دراسة تجريبية أولية يقوـ بيا الباحث عمى عينة صغيرة قبؿ قيامة ببحثو 

قاـ الباحث بإجراء  (89 :1984:ث وأدواتو") مجمع المغة العربية البح بيدؼ اختبار أساليب
عمى المباراة بيف نفط الجنوب والميناء وقد كاف  25/11/2013التجربة االستطالعية بتاريخ 

الغرض مف ذلؾ التأكد مف مدى مالئمة االستمارة الموضوعة لتحيؿ واقع اليجوـ المنظـ 
 مناسب لعمؿ كامرة الفيديو وكفاءة كادر العمؿ المساعد * والخاطؼ وأيضا اختيار المكاف ال

 التجربة الرئيسة : 2-5
ولغاية  3/12/2013تـ حضور بطولة الدوري ومتابعة جميع مبارياتيا مف تاريخ      

( فرؽ يمثموف اندية الدوري العراقي مف بغداد والشماؿ والجنوب 10إذ شاركت) 30/4/2014
وفؽ عمى دية العراؽ الممتازة بكرة السمة وتـ تأشير المالحظات والوسط  المشاركة بدوري ان

االستمارة المخصصة وكاف أسموب الباحث يعتمد المالحظة وتسجيؿ المعمومات في االستمارة إذ 
لكؿ فريؽ وأيضا مف  ياوتدوينخصص الباحث كادر العمؿ المساعد لغرض تسجيؿ المعمومات 

واضحة والتي يتـ إعادتيا ليتسنى الغير حاالت تصوير الفيديوي لتسجيؿ الخالؿ عرض ال
 ( مباريات وتـ تحػميميا. 4التسجيؿ الدقيؽ لممعمومات إذ أصبحت عدد المباريات) 

 الوسائؿ اإلحصائية : 2-6
 النسبة المئوية  ، : الوسط الحسابي االتيةاستخدـ الباحث الوسائؿ اإلحصائية   
 عرض النتائج وتحميميا : -3
فرؽ المشاركة بدوري أداء اليجوـ المنظـ والخاطؼ لفرؽ عينة البحث  مف العرض نتائج 3-1

بعد أف تـ توزيع المعمومات الموجودة في االستمارة  ياوتحميماندية العراؽ الممتازة بكرة السمة 
ادناه  في ( ومعالجتيا وكما مبيف في الجداوؿ 2المعدة مف قبؿ الباحث والمبينة في ممحؽ )

ظة مف خالليما لحاالت اليجوـ المنظـ الناجحة والفاشمة وكذلؾ لحاالت اليجـو والذي تـ المالح
الخاطؼ الناجحة والفاشمة أيضا ولكؿ منتخب بعد استخراج النسب المئوية لكؿ حالو مف الحاالت 

وفؽ ما مطموب استعرض عمى والحصوؿ عمى األرقاـ مف خالؿ المباريات ومعالجتيا إحصائيا 
 ف التفصيؿ وكما مبيف :م يءكـ الجداوؿ بشل
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( يبيف عدد اليجمات الكمية لميجـو الخاطؼ والمنظـ ونسبيا المئوية لفريقي الحمة  2جدوؿ )
 والميناء

اسـ 
 الفريؽ

نتيجة  ىجوـ منظـ ىجوـ خاطؼ عدد اليجمات
الفترة 
 األولى

نتيجة 
الفترة 
 الثانية

نتيجة 
الفترة 
 الثالثة

نتيجة 
الفترة 
 الرابعة

نتيجة 
الفترة  اةالمبار 

 األولى
الفترة 
 الثانية

الفترة 
 الثالثة

الفترة 
 فاشؿ ناجح فاشؿ ناجح الرابعة

 الحمة

17 13 14 13 
5 4 3 2 3 3 4 3 

17 13 24 18 72 

4 4 3 4 3 4 6 2 

57 
9 8 6 6 6 7 10 5 

17 12 13 15 
 %44.22 %55.88 النسبة المئوية الكمية

 %19.52 %29.55 النسبة المئوية لميجوـ الناجح

 الميناء

13 13 10 9 
2 3 3 4 3 5 1 2 

10 13 16 12 51 

4 5 2 4 2 2 2 2 

45 
6 8 5 8 5 7 3 4 

13 13 12 7 
 %34 %66.14 النسبة المئوية الكمية

 %20.87 %25.77 النسبة المئوية لميجوـ الناجح
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نفط ( يبيف عدد اليجمات الكمية لميجـو الخاطؼ والمنظـ والنسب المئوية لفريؽ 3جدوؿ )
 التضامف النجفي، الجنوب

اسـ 
 الفريؽ

نتيجة  ىجوـ منظـ ىجوـ خاطؼ عدد اليجمات
الفترة 
 األولى

نتيجة 
الفترة 
 الثانية

نتيجة 
الفترة 
 الثالثة

نتيجة 
الفترة 
 الرابعة

نتيجة 
الفترة  المباراة

 األولى
الفترة 
 الثانية

الفترة 
 الثالثة

الفترة 
 فاشؿ ناجح فاشؿ ناجح الرابعة

نفط 
 الجنوب

10 12 15 15 
2 3 3 4 5 4 3 5 

21 23 25 26 95 

2 4 2 2 3 3 4 3 

52 
4 7 5 6 8 7 7 8 

11 11 15 15 
 %65.72 %35.52 النسبة المئوية الكمية

 %22.92 %25.29 النسبة المئوية لميجوـ الناجح

التضامف 
 النجفي

8 7 15 13 
2 1 2 2 3 4 3 5 

17 8 12 20 57 
3 2 1 2 2 3 6 2 

42 
5 3 3 4 5 7 9 7 

8 7 12 16 
  %67.11 %33.99 النسبة المئوية الكمية

     
  %18.11 %17.22 لناجحالنسبة المئوية لميجوـ ا

 نفط الجنوب( يبيف عدد اليجمات الكمية ليجوـ الخاطؼ والمنظـ والنسب المئوية لفريؽ الحمة و 4جدوؿ )

اسـ 
 الفريؽ

نتيجة  ىجـو منظـ ىجـو خاطؼ عدد اليجمات
الفترة 
األول
 ى

نتيجة 
الفترة 
 الثانية

نتيجة 
الفترة 
 الثالثة

نتيجة 
الفترة 
 الرابعة

نتيجة 
الفترة  اراةالمب

 األولى

الفترة 
الثان
 ية

الفترة 
الثال
 ثة

الفترة 
 فاشؿ ناجح فاشؿ ناجح الرابعة

نفط 
 الجنوب

14 16 18 15 
3 3 3 3 3 4 2 4 

27 

21 18 23 89 

6 5 3 4 6 5 4 5 

63 
9 8 6 7 9 9 6 9 

17 13 18 15 
 %53.36 %47 النسبة المئوية الكمية 

 %29.99 %37.65 النسبة المئوية لميجـو الناجح

 الحمة

10 8 11 9 
2 2 3 2 2 1 1 1 

17 15 16 18 66 2 2 2 3 4 3 5 3 

38 
4 4 5 5 6 4 6 4 

8 10 10 10      
 %47.11 %43.56 النسبة المئوية الكمية

     
 %28.66 %25.14 النسبة المئوية لميجـو الناجح
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( يبيف عدد اليجمات الكمية لميجـو الخاطؼ والمنظـ ونسبيا المئوية لفريؽ الميناء 5جدوؿ )
 التضامف النجفيو 

اسـ 
 الفريؽ

نتيجة  ىجوـ منظـ ىجوـ خاطؼ عدد اليجمات
الفترة 
 األولى

نتيجة 
الفترة 
 الثانية

نتيجة 
الفترة 
 الثالثة

نتيجة 
الفترة 
 الرابعة

نتيجة 
فترة ال المباراة

 األولى
الفترة 
 الثانية

الفترة 
 الثالثة

الفترة 
 فاشؿ ناجح فاشؿ ناجح الرابعة

 الميناء

15 16 14 11 
5 4 3 5 2 2 4 1 

20 15 

 
 
17 

 
65 

7 4 5 3 4 2 3 2 

56 
12 8 8 8 6 4 7 3 

20 16 10 10 
 %41.34 %59.51 النسبة المئوية الكمية

 13 
 %25.64 %27.21 لنسبة المئوية لميجوـ الناجحا

التضامف 
 النجفي

13 11 9 6 
4 3 4 2 2 1 2 4 13    

53 3 3 3 2 2 2 1 1 
 7 20 13 

39 
7 6 7 4 4 3 3 5 

13 11 7 8 
 34.54 %65.22 النسبة المئوية الكمية     

 %18.47 %22.57 النسبة المئوية لميجوـ الناجح
فاعمية األداء اليجومي لدى العبي فرؽ الجنوب والوسط بدوري اندية مناقشة نتائج  4-2

 :العراؽ الممتازة بكرة السمة 
فرؽ األندية المشاركة في بطولة الدوري العراقي الممتاز فرؽ الجنوب والوسط بدوري أندية إف    

ى العالي إذ إف التمويو والتيديؼ أثناء اليجـو بالمستو  وىاز العبتمييالعراؽ الممتازة بكرة السمة 
مف خالؿ تغيير اتجاه التحرؾ أو أداء الميارات بطريقة الخداع وأتخأذ القرار لمناولة الكرة إلى 
الزميؿ وغيرىا مف الميارات التي ال يستغنى عنيا أي فريؽ في كرة السمة ظيرت واضحة مف 

: واخروف ي الميارات اليجومية بكرة السمة") الطائيخالؿ تحميؿ مباريات البطولة وىو ما يؤثر ف
 اً أف امتالؾ العبي الفرؽ المشاركة في البطولة  لتمؾ الميارات أعطى لمفرؽ دور  .( .15 :1995
في النجاح لعديد مف اليجمات سواء كانت وفؽ اليجوـ المنظـ أو اليجوـ الخاطؼ ومف  اً كبير 

تناوؿ الفرؽ التي كانت تطبؽ اليجومييف والتي الجداوؿ التي تـ عرضيا حاوؿ الباحث أف ي
لتعرؼ أسباب انخفاض مستوى التطبيؽ لدى ضؿ النتائج وأيضا الفرؽ األخيرة حصمت عمى أف

 الالعبيف لتمؾ الفرؽ .
 وىالمنظـ إف الفرؽ أعاله كاف العبنبدأ في فرؽ ) الحمة، نفط الجنوب( في تطبيقيا اليجوـ ا   

ف أمؿ الجماعي الخططي وىذا يدؿ عمى مية ساعدت في تنفيذ العيمتمكوف ميارات فردية ىجو 
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المدربيف اىتموا بصياغة التدريبات الميارية أي ربط األداء المياري الفردي لالعبيف بالعمؿ 
أثناء في الجماعي الخططي مما أدى ذلؾ إلى تقديـ مستوى عاؿ في تنفيذ اليجوـ المنظـ 

( إذ ذكر "أف تنوع المثيرات بالكرات أو بدونيا صخي المباريات وىذا ما يؤكده )حسيف سبياف
وباتجاىات مختمفة وبتكرارات مستمرة ومتنوعة ، قد ساعد عمى فيـ الواجب الحركي ، واالستجابة 
السريعة عند ظيور المثير، وأتخأذ القرار بالتوقيت المناسب الذي يترافؽ مع سرعة االستجابة 

. مما أدى (45: 2006 :صخي ألداء المياري لالعبيف")الحركية والذي ينعكس أيجابيًا عمى ا
ذلؾ لتحقيؽ أفضؿ انجاز داخؿ الفرؽ في تطبيؽ اليجوـ المنظـ بالرغـ مف تعدد وتنوع الظروؼ 
المختمفة لممنافسة) الف التغيير المستمر خالؿ المباراة يؤدي إلى إبراز ميارات الالعبيف وقدراتيـ 

 (.12: 1980يف مف الناحيتيف الفنية والخططية ( )نجـ: وتنوع أسموب المعب وتطوير الالعب
حققت الفرؽ التي تـ ذكرىا تفوؽ أيضا في ىذا النوع مف فقد أما ما يخص اليجوـ الخاطؼ     

وفؽ استخداـ عمى اليجوـ مما يدؿ عمى إف مستوى أداء الالعبيف جيدا في تطبيؽ ما مطموب 
ات واستخداـ السرعة في األداء الحركي وربط األداء تدريبات تتميز بالربط مابيف اختالؼ المثير 

الحركي في النشاط الرياضي التخصصي في المنافسة واستخداـ مختمؼ الظروؼ واالوضاع التي 
مف الوسائؿ المؤثرة بمافية الكفاية لتطوير وتحسيف مختمؼ  تعدتطبؽ فييا تمؾ التدريبات 

ود وتنسيقيا والقدرة عمى استيعاب الدقة في الميارات االساسية والقدرة عمى رقع وتكثيؼ الجي
الحركة مف قبؿ الالعبيف والقدرة عمى ادراؾ ضرورة التعاوف والتوافؽ المتبادليف والتغيرات 

ىذا ما ساعد الفرؽ في تحقيؽ  ( 123 : 1964 :عبيةئة التي تحدث في ساحة المعب )ابو المفاج
  .التفوؽ في المباريات

ضئيمة في أدائيـ  اً حققت نسبفقد (  الميناء، التضامف النجفينت )أما الفرؽ األخيرة فكا    
يؤدوف الميارات الحركية لكف يفتقدوف إلى إنياء  وفـ المنظـ والخاطؼ إذ كاف الالعبلميجو 

اليجوـ بشكؿ جيد مما سبب ذلؾ في ضياع الفرص الكثيرة مما أدى سمبا عمى األداء المياري 
ي اتجاىيف أحدىما األداء الصحيح لمميارة واآلخر سرعة فالالعب مطالب أف يركز األداء ف

تقانيا بالكرة إحدى عوامؿ  إنجاز الميارة المطموبة، والمعرفة الجيدة ألسموب السرعة الحركية وا 
أثناء أداء في الثقة لدى الالعب المدافع وسرعة أداء الميارات الدفاعية وكذلؾ لالعب المياجـ 

المختمفة فسرعة االستجابة الحركية ليا أىمية كبيرة في ىذه المعبة التيديؼ أوالخداع في المواقؼ 
يعزو الباحث سبب ذلؾ إلى قمة التركيز عمى الجوانب الميارية سبب  (،67: 2004فميح: ") 

ضياع الكثير مف الفرص وساىـ ذلؾ عودة  المدافعيف واتخاذىـ لالماكف الصحيحة والتوقع 
رعة المياجـ يجعؿ المدافعيف يقمموف المسافة بينيـ وبيف السميـ لقطع الكره أي عندما تقؿ س

المياجميف مما أتاح لمفرؽ التي تتميز بالدفاع الجيد أف تعيؽ حركة المياجميف  وىذا ما يحتاجو 
، ويذكر )محمد حسف( "أف صغر ء المنافسات عند التحرؾ مع الكرةأثنافي العب كرة السمة 
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إلى سرعة تغيير االتجاه وتغيير سرعة الجري يتطمب مساحة ممعب كرة السمة وحاجة الالعب 
 .(95-94  : 2006 :محمودمرونة كاممة") 

 :الخاتمة-4
ىناؾ مستوى اف في ضوء النتائج التي حصؿ عمييا الباحث وتحميميا إحصائيا توصؿ إلى     

لمتطور لدى عينة البحث في أدائيـ لميجوـ الخاطؼ إذ حقؽ فريؽ نفط الجنوب نسبة عالية 
% خالؿ البطولة وكانت أعمى نسبة بيف الفرؽ المشاركة ويميو فريؽ الحمو إذ حقؽ 37.65بمغت 
الفرؽ التي حققت أدنى نسبة . و %وكانت أيضا نسبة عالية قياسا بالفرؽ المتبارية27.21نسبة 

مابيف الفرؽ المتبارية في تطبيؽ أداء اليجوـ الخاطؼ كاف فريؽ الميناءإذ حقؽ نسبة 
إف الفرؽ التي حققت نسبة عالية في . %25.14ميو فريؽ التضامف النجفي بنسبة %ثـ ي17.22

%ويمية فريؽ الحمة بنسبة 29.99أداء اليجوـ المنظـ كاف فريؽ نفط الجنوب إذ بمغت النسبة 
الفريؽ الذي حقؽ أدنى نسبة في اليجوـ المنظـ كاف فريؽ التضامف النجفي إذ و %. 28.66

التأكيد عمى تطوير سرعة االستجابة الحركية لالعبيف الباحث ويوصي  %.18.11حقؽ نسبة 
يجب عمى ، و كونيا تعد مف عوامؿ نجاح المتطمبات اليجومية والدفاعية الخاصة في كرة السمة

المدربيف أف ييتموا بشكؿ كبير في تحرؾ الالعبيف داخؿ الممعب بطريقة واعية ومتباعدة عف 
مى الدفاع ميمتو وال يشكؿ الالعب المياجـ أي خطورة الالعب المنافس الف خالؼ ذلؾ يسيؿ ع

توفير الوسائؿ التدريبية المالئمة والحديثة تساعد في تطوير سرعة ، و عمى الفريؽ المنافس
 االستجابة الحركية والتي تنعكس أيجابًا في الجوانب الميارية اليجومية والدفاعية .
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