
أهم المهارات الهجومية وعالقتها بعدد األهداف لالعبين المحترفين في الدوري 
 العراقّي الممتاز بكرة اليد

 كاظم صالح محمد-الماجستيرحيدر شاكر مزهر      طالب  ..م.دأ
dean@basicedu.uodiyala.edu.iq 

 جامعة ديالى –اسية كمية التربية األس
 الكممات المفتاحية: المهارات الهجومية، كرة اليد

 ممخص البحث
ُتعدُّ لعبة ُكرة اليد من األلعاب الجماعية المشوقة لمممارسين والمشاىدين مًعا، والتي اتسع    

انتشارىا في الكثير من دول العالم، لما تتميز بو من جمال في األداء الفني الفردي والجماعي 
مى َحدٍّ سواٍء من قوة وسرعة في األداء عمى مستوى الالعبين والفرق، فيناك خطط ينفذىا ع

الالعبون بطريقة جماعية، وأخرى تستوجب األداء الفردي لالعب نفسو، األمر الذي يتطمب من 
 الالعب َأْن يتمتع بقابميات بدنية وميارية تؤىمو لحل متطمبات الموقف الذي تتطمبو المنافسة، كما
َأنَّ النشاط التنافسي بُكرة اليد يتطمب في كثير من األحيان من الالعب التغمب عمى المنافس 
باستخدام أنواع الميارات المختمفة. لذلك نرى َأنَّ دور األداء المياري اليجومي ال يمكن من دونو 

وحدات الوصول ِإلى اإلنجاز المطموب، لذا فيو يحظى باىتمام المدربين والالعبين خالل ال
التدريبية. اليد، فضاًل عن اختالف قدرات الالعبين في األداء المياري الذي يؤدي بالنياية ِإلى 

كونو أحد العبي المنتخب الوطني والدوري العراقّي  الباحثانتعزيز نتائج الفريق اإليجابية، وتحيز 
األداء المياري اليجومي  يرى َأنَّ  الباحثانالممتاز بُكرة اليد، ومعاصرتو لالعبين محترفين فِإنَّ 

بالنسبة لالعبين المحترفين كاَن متبايًنا من األداء والتأثير عمى مستوى الفريق، وبالتالي يؤثر 
 عمى نتيجة المباراة.

من خالل الّدراسة الحالية تحميل مستوى األداء المياري اليجومي لالعبين  الباحثانلذا أراد     
 الممتاز بُكرة اليد.المحترفين في الدوري العراقّي 
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   The game handball from mass games interesting for practitioners and 
viewers together، which has expanded its deployment in many countries of 
the world، due to its beauty in the technical performance of individual and 
collective both power and speed in the performance at the level of players 
and teams، there are plans implemented by the players in a collective manner 
and another requiring the individual performance of the player himself، which 
requires the player to enjoy Bakabeliat physical and skill qualifies him to 
resolve the situation required by the competition requirements، and 
competitive activity requires the hand reel often the player to overcome the 
opponent by using different types of skills. Therefore، we believe that the 
performance skills offensive role can not be without him access to the desired 
achievement، so it is of interest to coaches and players during the training 
modules. Hand، as well as the different players capabilities in performance 
skills which leads ultimately to promote positive team results، the bias of the 
researcher being a national team players and the Iraqi Premier League hand 
reel، Masrth for professional players، the researcher believes that the 
performance skills offensive for professional players had a mixed performance 
and impact on the level of the team، and therefore affect the outcome of the 
game. 
So he wanted a researcher of the current study analysis of performance skills 
offensive professional players in the Iraqi Premier League hand reel level. 

 
 
 
 
 
 



 المقدمة:-1
االت الحياة وازدىارىا، وتطور العموم قد أخذ ينعكس عمى َشّتى ِإنَّ التقدم الحاصل في مج   

الحديثة والتخطيط الجيد عن  المجاالت، ومن ضمنيا المجال الرياضي نتيجة لألساليب العممّية
طريق البحوث العممّية التي بدورىا تحاول في االبتعاد عن ُكّل ما ىو مألوف، لذلك نالحظ َأنَّ 

تطور كبير وممحوظ في َأغمب األلعاب الفرقية، والِسيََّما عمى الصعيد في اآلونة األخيرة لوحظ 
 العالمي في كافة الفعاليات، وخاصة ُكرة اليد.

مًعا، والتي  لذلك ُتعدُّ لعبة ُكرة اليد من األلعاب الجماعية المشوقة لمممارسين والمشاىدين    
جمال في األداء الفني الفردي  اتسع انتشارىا في الكثير من دول العالم، لما تتميز بو من

والجماعي عمى َحدٍّ سواٍء من قوة وسرعة في األداء عمى مستوى الالعبين والفرق، فيناك خطط 
الالعبون بطريقة جماعية، وأخرى تستوجب األداء الفردي لالعب نفسو، األمر الذي  ينفذىا

تطمبات الموقف الذي تتطمبو يتطمب من الالعب َأْن يتمتع بقابميات بدنية وميارية تؤىمو لحل م
المنافسة، كما َأنَّ النشاط التنافسي بُكرة اليد يتطمب في كثير من األحيان من الالعب التغمب 

  عمى المنافس باستخدام أنواع الميارات المختمفة.
تقان، وتثبيت الميارات الحركية الرياضية "فاألداء     المياري يستيدف تعميم، وتطوير، وصقل، وا 

يتمكن استخداميا في المنافسات الرياضية لتحقيق أعمى االنجازات الرياضي، فميما بمغ التي 
دارية فإنو لن يحقق  مستوى المياقة البدنية لمفرد الرياضية، وميما اتصف بو من سمات خمقية وا 

اط ذلك ُكّمو باإلتقان التام لمميارات الحركية الرياضية في نوع النشالنتائج المرجوة ما لم يرتبط 
 .(ٚٙ: ٜٜٜٔ)البشتاوي والخواجا: التخصصي في نوع النشاط التخصصي الذي يمارسو"

اإلنجاز  الوصول ِإلى ولذلك نرى َأنَّ دور األداء المياري اليجومي ال يمكن من دون    
 المطموب، لذا فيو يحظى باىتمام المدربين والالعبين خالل الوحدات التدريبية.

وميًما في إرباك الفريق المنافس من خالل قدرة  امياري بُكرة اليد دوًرا كبيرً لذا فِإنَّ لألداء ال     
الالعبين عمى القيام بواجباتيم اليجومية عمى أكمل وجو، وكمما تمكنوا من أداء الميارات بصورة 

 جيدة تسيل عمييم السيطرة عمى مجريات المعبة.
ق ائلغرض كسب المال بشتى الطر والالعب المحترف ىو الالعب الذي يزاول الرياضة "    

المباشرة وغير المباشرة، ويعد الالعب محترًفا إذا قبض مبالًغا معينة سواء عن طريق مكافئات أو 
بيق نظام ىدايا، فيو يكرس حياتو العامة والخاصة في التدريب الشاق المتواصل، ويخضع لتط

يقبض من ورائيا األموال الطائمة لقاء  صارم لحياتو اليومية ممًكا لقواعد التدريب والمنافسة التي
: ٕٔٔٓ)محمود: ألعابو، وىذا ما يكون الفرق الميم بين الالعب المحترفين والالعبين اليواة"

ٖ٘ٔ). 



لذلك نرى َأنَّ الالعب المحترف قد أضاف ِإلى الدوري العراقّي الممتاز بُكرة اليد قيمة معنوية    
والميتمين، بسبب المبالغ الطائمة  لدوري حديث اإلعالموقوة ِإلى مستويات الفرق، حّتى أصبح ا
، ِممَّا أدى ِإلى انتقال الكثير من الالعبين الدوليين من التي تدفعيا األندية ِإلى العبييا المحترفين

فقيًرا مقارنة مع دوري دول مختمف دول العالم لرغبتيم بالمعب ضمن الدوري العراقّي الذي ُيَعدُّ 
بو الالعبين في تمك الدول من ميارات ومستويات متقدمة،  ربّي، لما يتمتعالخميج الوطن الع

نتيجة لممشاركات العديدة والميمة في البطوالت اآلسيوية، واإلفريقية، والعربية، والدولية...، لذلك 
تكمن أىمية البحث في إجراء دراسة تحميمية لمستوى األداء المياري اليجومي لالعبين المحترفين 

 اليد.بُكرة 
وبالنظر لوجود لالعبين محترفين من جنسيات مختمفة ضمن أندية الدوري العراقّي بُكرة اليد،      

فضاًل عن اختالف قدرات الالعبين في األداء المياري الذي يؤدي بالنياية ِإلى تعزيز نتائج 
اقّي الممتاز بُكرة كونو أحد العبي المنتخب الوطني والدوري العر  الباحثانحيز الفريق اإليجابية، وت

يرى َأنَّ األداء المياري اليجومي بالنسبة لالعبين  الباحثاناليد، ومعاصرتو لالعبين محترفين فِإنَّ 
 المحترفين كاَن متبايًنا من األداء والتأثير عمى مستوى الفريق، وبالتالي يؤثر عمى نتيجة المباراة.

تحميل مستوى األداء المياري اليجومي لالعبين  من خالل الّدراسة الحالية الباحثانلذا أراد     
العبي  أحدكونو  الباحثانمن خالل خبرة  المحترفين في الدوري العراقّي الممتاز بُكرة اليد.

المنتخب الوطني العراقي ونادي الجيش الرياضي والحاصل عمى بطولة الدوري ألكثر من موسم 
موسم، الحظ الدوري العراقي الممتاز وألكثر من المحترفين في  الالعبينبكرة اليد واحتكاكو مع 

كل واضح مما يؤثر ان ألداء المياري )اليجومي والدفاعي( لالعبي المحترفين متباين بش الباحثان
اجراء دراسة تحميمية لمستوى األداء الميارى  الباحثانالتي يمثمونيا لذا أراد  يفي نتائج الفرق

عالقتو بنتيجة المباريات لمدوري العراقي الممتاز بكرة )اليجومي والدفاعي( لالعب المحترف و 
تعرف مستوى األداء الميارى اليجومي لالعب المحترف في الدوري العراقي وىدف البحث  اليد.

بعدد لالعب المحترف  اليجومي العالقة بين مستوى األداء الميارى تعرفو  الممتاز بكرة اليد.
 رة اليد.في الدوري العراقي الممتاز بكاألىداف 

جراءاته الميدانية: منهجية-2  البحث وا 
 منهج البحث: 2-1
االرتباطية، بوصفِو مالئم لحل مشكمة  المنيج الوصفي بأسموب العالقات الباحثاناستخدم   

 البحث.
 مجتمع البحث وعينته: 2-2
محترفين، تمثل مجتمع البحث في أندية الدوري العراقّي الممتاز بكرة اليد التي تمتمك العبين    

وىم: الجيش، والكرخ، ونفط الجنوب، والشرطة، وكربالء، إذ تمثمت عينة البحث بالالعبين 



نادي، إذ بمغت النسبة  في ُكلّ ( ٕ( العبين، )ٓٔالمحترفين في تمك األندية الخمسة، وعددىم )
 (ٔ( من مجتمع البحث كما مبين في الجدول )٘٘.٘٘المئوية لمعينة )

 النسبية المئوية لمعينة من مجتمع البحث همية( يبين اال1الجدول )
 نسبتهم من عدد مجتمع البحث عدد الالعبين المحترفين       النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي       

 ٕٓ            ٕ                 الجيش            
 ٕٓ            ٕ                 الكرخ            

 ٕٓ            ٕ                 الشرطة            
 ٕٓ            ٕ                 نفط الجنوب            
 ٕٓ            ٕ                 كربالء            

 ٓٓٔ            ٓٔ                 الـــــــــــمجمــــــــــــــوع        
 األدوات المستخدمة في البحث:الوسائل واألجهزة و  2-3
 الوسائل المستخدمة في البحث: 2-3-1

المالحظة  استمارة تفريغ النتائج. شبكة االنترنت. االختبارات والمقاييس. المصادر والمراجع.    
 العممّية.

 األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث: 2-3-2
 .فالش رام وير المباريات.يابانية المنشأ لتص (Sony)(، نوع ٕكاميرا تصوير فيديو، عدد )    

 .(Dell)حاسوب البتوب نوع  .( قممٕٔأقالم، عدد )
 إجراءات البحث: 2-4
عمى  الباحثانَتمَّ تصميم استمارة تحميل أداء الميارات اليجومية لالعب المحترف بعد إطالع    

ُكرة اليد،  عدٍد من المصادر العربّية واألجنبية، والدراسات السابقة، التي تختص في مجال لعبة
ِإلى إيجاد بعض االستمارات الخاصة بتحميل الميارات اليجومية بكرة اليد  الباحثانتوصل 

بتصميم استمارة خاصة لتحميل األداء المياري لالعب المحترف  الباحثانوباالعتماد عمييا، قام 
ندية الدوري بكرة اليد، لتناسب نوع المشكمة المراد دراستيا عن طريق تصوير جميع المباريات أل

بكرة  الممتاز بكرة اليد وتسجيميا عمى فالش رام وتوزيعيا عمى مجموعة من الخبراء والمختصين
مياري التي َتمَّ اليد لتحديد مستوى األداء المياري لالعب المحترف عمى وفق مجاالت األداء ال

 .اختيارىا من قبميم
 
 
 
 



( تحت وضع إشارة ) لهجومي الرجاءايبين مجاالت األداء المهاري لمجانب  (2الجدول )
 الدرجة المناسبة لممهارة:

 المهارات الهجومية
 الدرجة بحسب األهمية

ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ 
      التصويب من القفز العمودي.

      التصويب من الركض.
      التصويب من الثبات.

      التصويبة الساقطة )الموب(.

      المناولة من مستوى الرأس.
      اولة الطويمة.المن

      الخداع الجانبي.
      الركض الحر الستالم الُكرة.

      طبطبة الهجوم السريع.
      استالم الُكرة.
 يبين األهمية النسبية لممجاالت الهجومية المختارة من قبل الخبراء والمختصين (3الجدول )

 أسماء الخبراء المهارات الهجومية
 النسبة المئوية

ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ ٙ ٚ ٛ ٜ ٔٓ 
 %ٙ.ٖٛ           التصويب من القفز العمودي.

 %ٓٛ           التصويب من الركض.
            التصويب من الثبات.

            التصويبة الساقطة )الموب(.

 %ٚ.ٕٚ           المناولة من مستوى الرأس.
            المناولة الطويمة.
 %ٓٛ           الخداع الجانبي.

            الركض الحر الستالم الُكرة.
            طبطبة الهجوم السريع.

 %ٔ.ٛٚ           استالم الُكرة.
 
 
 
 



 تقويم االستمارة: 2-5
ِإنَّ التقويم ىو "الحكم عمى األشياء أو األفراد إلظيار المحاسن والعيوب، ومراجعة صدق    

مى أساسيا تنظيم العمل وتطويره، ولو قواعد وأسس عامة تراعي أًيا الفروض األساسية التي يتم ع
 .(ٕٙٚ: ٕٗٓٓ)عبد البصير:  كاَن المجال المستخدم فيو"

بإعداد  الباحثانومن َأجل تقويم استمارة قياس األداء المياري لالعب المحترف بكرة اليد، قام    
راج األىمية النسبية لمفقرات الموضوعة استمارة تصميم األداء المياري اليجومي، وقد َتمَّ استخ

%( ٓٚ( درجة أي ما يعادل )ٜٖ)باالستمارة، وعمى أساس حصول ُكّل ميارة عمى أىمية نسبية 
إذ يتم تقييم مجاالت األداء المياري بدرجات تتراوح  (ٖالجدول )يتم ترشيحيا، وكما في لفما فوق 

 (ٗ، وكما مبين في الجدول )( درجةٔٔ-ٔبين )
 يبين مجاالت األداء المهاري الهجومي ودرجات التقييم لالعب المحترف بُكرة اليد (4) الجدول

 
 التجربة االستطالعية: 2-6
"قبل إجراء الّدراسة الرئيسة من الممكن إجراء دراسة مصغرة أو دراسة استطالعية لمعرفة    

ممّية، وتالفي الصعوبات التي تقابمو في أثناء إجراء فعالية اإلجراءات التي في الدراسات الع
  .)الشوك والكبيسي( االختبار لتفادييا مستقباًل"

وقد قام بتحميل المباريات اثنين من المقومين بإجراء تجربة استطالعية عمى بعض من الفرق    
الشرطة(، × )الكرخ نفط الجنوب(، و× المشاركة في الدوري الممتاز لُكرة اليد، وىي مباراة )الكرخ 

، وكان الغرض من التجربة االستطالعية معرفة ما ٕٙٔٓ/ٕ/ٕٓوقد َتمَّ تحميل المباريتان بتأريخ 
إذا كانت االستمارة تغطي واقع الميارات اليجومية والدفاعية لالعب المحترف، إذ تبين َأنَّ 

 العب في أثناء المباراة.االستمارة شاممة ومالئمة لكل حاالت المعب )اليجومية( التي تواجو ال
 
 
 



 األسس العممّية الستمارة التقييم: 2-7
 صدق االستمارة: 2-7-1
ِإنَّ الصدق صفة أساسية من صفات االختبار الجيد، ومن الضروري جًدا َأْن نقيس االختبار    

)فرج:  "بدقة الحالة التي وضع من اجميا، إذ ِإنَّ الصدق يعني "َأنَّ االختبار يقيس ما أعد لقياسو
ٜٔٛٙ :ٖ٘). 

ولغرض التأكد من صدق االستمارة المعدة لتحميل األداء المياري لالعب المحترف بكرة اليد،    
بحساب صدق المحتوى، وىو "قياس مدى تمثيل االختبار لنواحي الجانب المقاس  الباحثانقام 

بحثو، وتحميل مواد االختبار وعناصره تحمياًل منطقًيا، لتحديد الوظائف والجوانب المتمثمة فيو، 
، وإليجاد ىذا الّنوع من الصدق الخاص (ٕٛ: ٜٜٜٔ)باىي:  وبنسبة ُكّل منيا ِإلى االختبار ُكّمو"

 رة تحميل األداء َتمَّ االتفاق عمييا من قبميم.باستما
 ثبات االستمارة: 2-7-2
الثبات ىو "االتساق في النتائج، ويعد االختبار ثابتًا إذا حصمنا منُو عمى النتائج نفسيا لدى    

 .(ٚٙ: ٜٜٜٔ: )إبراىيم إعادة تطبيقو عمى األفراد أنفسيم، وفي ظل الظروف نفسيا"
الشرطة( تحت الظروف نفسيا، × ات طبقت االستمارة عمى مباراة )الكرخ وإليجاد معامل الثب   

نفط × ومن قبل المقوم نفسو الذي قام بتحميل المباراة األولى لمتجربة االستطالعية )الكرخ 
الجنوب(، إذ َتمَّ احتساب معامل االرتباط بين المالحظة األولى والثانية، والذي عمى ِإثره توصل 

 .( وىو معامل ثبات عالٍ ٜ٘.ٓمساوي )ات االستمارة والِإلى ثب الباحثان
 موضوعة االستمارة: 2-7-3

من العوامل الميمة التي يجب َأْن تتوافر في االختبارات بأنواعيا الموضوعية، والتي تعني     
االبتعاد عن التحيز في أثناء تقييم المختبرين، فالموضوعية تعني "َأْن تصف قدرات الفرد كما ىي 

 (ٖ٘ٔ: ٜٜٜٔ: )إبراىيم دة فعاًل ال كما نريدىا َأْن تكون"موجو 
يقومان  ببين درجات المقومين (Person)بإيجاد معامل ارتباط بيرسون  الباحثانوقد قام    

ِإلى موضوعية االستمارة  الباحثانبتسجيل البيانات إحصائًيا لالستمارة األولى والثانية، توصل 
 الي.( وىو معامل ارتباط عٜٛ.ٓوىي )
وبذلك َتمَّ تقويم االستمارة من ناحية الصدق، والثبات، والموضوعية أساًسا عممًيا لصالحية      

 استمارة المالحظة لألداء المياري لالعب المحترف.
 الوسائل اإلحصائية: 2-8
 . (SPSS)برنامج التحميل اإلحصائي الـ  الباحثاناستخدم    
 
 



 وتحميل ومناقشة النتائج: عرض-3
عرض وتحميل نتائج المهارات الهجومية لالعبين المحترفين في الدوري الممتاز بكرة  3-1

  :اليد
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقييم لعينة البحث لممهارات  (1الجدول )

 الهجومية لالعبين المحترفين

 األندية

ات
اهد

مش
ال

 

 المهارات الهجومية
التصويب بالقفز 

 العمودي
التصويب من 

 الركض
 استالم الُكرة الخداع الجانبي مناولة من الرأس

 ع± َس  ع± َس  ع± َس  ع± َس  ع± َس 
 ٗٗٔ.ٖ ٕٙ٘.ٚ ٕٖٛ.ٕ ٚٛٙ.ٚ ٖٚٔ.ٕ ٕٔٛ.ٛ ٓٙٓ.ٔ ٕ٘ٙ.ٛ ٙٗٙ.ٔ ٕٖٔ.ٛ ٛ الجيش
نفط 
 ٕٗٓ.ٖ ٓٓ٘.ٛ ٘ٛٗ.ٕ ٖٛٗ.ٛ ٓٚٗ.ٕ ٖٙٓ.ٛ ٓٚٗ.ٕ ٖٛٗ.ٚ ٖ٘ٗ.ٕ ٓٓٓ.ٛ ٛ الجنوب

 ٕٕٛ.ٔ ٓ٘ٚ.٘ ٕٖٛ.ٔ ٕ٘ٙ.ٙ ٕٓٚ.ٔ ٖٙٓ.ٙ ٕٛٓ.ٔ ٖٜٛ.ٗ ٗٙٙ.ٔ ٕ٘ٔ.ٚ ٛ الكرخ
 ٖٚ٘.ٕ ٘ٚٛ.ٙ ٓٚٓ.ٕ ٓٓ٘.ٙ ٕٓٙ.ٔ ٖٔٛ.ٚ ٖ٘ٓ.ٔ ٓ٘ٚ.ٙ ٓٓٔ.ٕ ٕ٘ٔ.ٚ ٛ الشرطة
 ٛٚٗ.ٕ ٛٛٔ.ٙ ٜ٘ٓ.ٕ ٖٙ٘.ٙ ٕٓٛ.ٔ ٖٔٛ.ٙ ٜٗٓ.ٔ ٖ٘ٚ.ٙ ٛٙ٘.ٔ ٖٙ٘.ٙ ٛ كربالء

يارية وعدد العينة لالعبين يتبين من الجداول أدناه عرضا لألوساط الحسابية واالنحرافات المع  
المحترفين ومعامل االرتباط بين كل ميارة من الميارات اليجومية المختارة وعدد األىداف 

 –الكرخ  –لالعبين المحترفين في الدوري العراقي الممتاز بكرة اليد والذين يمثمون اندية )الجيش 
 كربالء(   –الشرطة  –نفط الجنوب 

وعدد األهداف لالعبين بين المهارات الهجومية  رتباطيةاال عرض نتائج العالقة  3-2
 :هاوتحميم لدوري العراقي الممتاز بكرة اليدالمحترفين في ا

يتبين من الجدول ادناه نتائج العالقة االرتباطية بين الميارات اليجومية وعدد األىداف لجميع    
 المحترفين في الدوري العراقي الممتاز بكرة اليد . الالعبين

 
 
 
 
 
 
 
 



يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقييم الخبراء لعينة البحث في  (2الجدول )
 المهارات الدفاعية لالعبين المحترفين

 األندية

ات
اهد

مش
ال

 

 المهارات الدفاعية

 التصدي لمخداع التسميم والتسمم التغطية مياجمة المياجم
التصدي لمتصويب 

 وتشتيت الكرة
 ع± َس  ع± َس  ع± َس  ع± َس  ع± َس 

 ٖٗٚ.ٔ ٖٙ٘.ٚ ٕٚٔ.ٔ ٘ٚٛ.ٚ ٜٗ٘.ٓ ٕ٘ٔ.ٛ ٕٛٓ.ٔ ٖٙٓ.ٛ ٚٛٓ.ٕ ٓ٘ٚ.ٛ ٛ الجيش
نفط 
 الجنوب

ٛ ٙ.ٖٗٛ ٕ.ٜٜٙ ٚ.ٕٙ٘ ٕ.٘ٗٙ ٚ.ٙٛٛ ٕ.ٕٚٔ ٚ.ٕٔ٘ ٖ.ٕٕٚ ٙ.ٖٗٛ ٖ.ٖٕٔ 

 ٔٚٓ.ٖ ٓٓٓ.ٙ ٔٛ٘.ٔ ٕٓ٘.ٙ ٜٜٙ.ٔ ٖ٘ٚ.ٙ ٕٔٔ.ٕ ٕٓ٘.ٙ ٛٓٓ.ٕ ٖٙٓ.ٙ ٛ الشرطة
 ٜٜٓ.ٔ ٖٙٓ.ٙ ٗٙٙ.ٔ ٘ٚٛ.ٙ ٜٔٙ.ٓ ٖٔٛ.ٙ ٙٚٛ.ٓ ٘ٚٛ.ٙ ٛٗٔ.ٔ ٖٜٛ.٘ ٛ كربالء
 ٛٔٓ.ٕ ٓٓ٘.٘ ٖٔٙ.ٔ ٖٙٓ.ٚ ٕٛٗ.ٔ ٕ٘ٙ.٘ ٛ٘٘.ٔ ٓ٘ٚ.٘ ٖٗٚ.ٔ ٖٙٓ.ٚ ٛ الكرخ

 النتائج:مناقشة 3-3
المبين فيو االوساط واالنحرافات المعيارية لالعبين المحترفين ( و ٕيتبين من خالل الجدول )   

يتبين  اذ التي تمتمك الالعبين في الدوري العراقي الممتاز بكرة اليدلكل نادي من االندية الخمسة 
( وان نسبة ٜ٘ٙ،ٓان العالقة بين نتيجة المباراة )وميارة التصويب بالقفز العمودي ( قد بمغت)

( فيذا ما يدل عمى ان ىناك عالقة طردية بين المتغيرين رغم انيا ٓٓٓ،ٓالخطأ قد بمغت )
اط بينيا وبين النتيجة عمى الرغم من العالقة الطردية اال ان الميارة ظيرت اقل معامالت االرتب

ذلك الى ان ىناك عوامل كثيرة لم  الباحثانيعزو ، و ضعف مقارنة بالميارات االخرىكانت اال
تي يمتمكيا تساىم في عممية نجاح التصويب بالقفز العمودي والتي من ضمنيا الكتل الجسمية ال

ذلك فضاًل عن صابات التي كان يعاني منيا قسم منيم  خالل الدوري االالالعبين المحترفين و 
م الميارات اليجومية من اى تعدانخفاض مستوى المياقة البدنية لبعضيم عمى الرغم ان الميارة 

التي يمكن من خالليا تحديد المحترف و  التي اعتمد عمييا المدربين في اختيار الالعببكرة اليد و 
ناجحة كمما ارتفع مستوى فريق لذلك نرى ان كل ما كانت محاوالت التصويب الفوز او الخسارة لم

الحد الفاصل بين الفوز والخسارة بل ان تعد ميارة التصويب  "ان  اذتحققت النتيجة االداء و 
             الميارات وخطط المعب اليجومية بأنواعيا المختمفة تصبح عديمة الجدوى اذا لم تنتيي

  (ٜٕ: ٕٚٓٓ" )عباس وعبد العال: ية بالتصويب الناجح عمى المرمىتتوج في النياو 
 عدد من االىداف.  أكبرادى الى الحصول عمى  أفضللذلك نرى ان كل ما كانت ىذه الميارة   
        ( ٛٙٙ،ٓاما )ميارة التصويب من الركض( فقد حصمت عمى معامل ارتباط عالي قد بمغ )   
ذلك الى  الباحثانيعزو جود عالقة طردية بين المتغيرين و ؤكد و ىذا ما يو  (ٓٓٓ،ٓنسبة خطأ )و 

ان نسبة االرتباط التي حققتيا الميارة مع نتائج المباريات كانت النتيجة لوجود عدد من الالعبين 



           من ضمنيا السرعة في التصويبواصفات خاصة في االداء لمميارة و يمتمكون م
من احراز االىداف واضافة الى ذلك نرى بعض آخر من  قدرتيم التمكنومباغتة المدافع و 

  اطواليم التي سمحت ليم بالتصويب م من االداء لمكتل الجسمية ليم و الالعبين شجعيم و مكني
احراز اكبر عدد من االىداف مما مكنيم من احراز اىداف اكثر من االىداف التي احرزوىا في و 

واصبح لكل "تطور توى الفني لمتصويب تنوع و المسنرى ان  اذالتصويب في القفز العمودي 
ع قدراتو وامكانياتو يميزه  في اسموب خاص بو في التصويب عمى المرمى يتناسب م العب ما

              " الجذعحركة الذراعين او القدمين و التي تظير من خالل البدنية والمركز الذي يشغمو ، و 
 (ٜٕ: ٕٔٓٓ) حمود ودبور: 

( وقد ٜٙ٘،ٓمناولة من مستوى الرأس( فقد حصمت عمى معامل ارتباط قد بمغ )اما )ميارة ال   
ل من ذلك ان ليذه الميارة الفع الباحثانيعزو ىي نسبة مقبولة و ( و ٓٓٓ،ٓبمغت نسبة الخطأ )

ىي تعتمد بشكل كبير عمى وضع الالعب داخل الممعب المؤثر في الحصول عمى النقاط و 
خالليا يمكن لالعب االنتقال في الممعب والوصول الى اليدف وطريقو االداء الميارة وان من 

ىي ال تقل اىمية عن ميارة التصويب لصحيحة تعتبر احد اسباب التفوق و لذلك فأن المناولة ا
لذلك نرى ان انخفاض نسبة معامل ارتباط ىذه الميارة بالنتيجة بالنسبة لالعبين المحترفين ىو 

         ن المحميين  المحترفين السرعة في االداء من قبل الالعبين عدم االنسجام الكافي بين الالعبي
التمركز الصحيح الذي يشغمو الالعب المستمم لمكرة . كل ذلك يمكن ان يؤدي بالتالي الى زيادة و 

ان نجاح " في كفاءة انتاج الالعب مما ينعكس ذلك عمى سريان مجريات المباراة بصورة ايجابية 
       قدرتيا فحسب بل عمى وضعية الالعب المناولن يعتمد عمى سرعتيا و ة ال يمكن االمناول

" )الخياط عمى توقع حركة الالعبين من كال الفريقين وكذلك قدرتوقدرتو عمى رؤية زمالئو و 
 (ٜٕ: ٕٔٓٓوالحيالي:

 بمغت( و ٜ٘ٙ،ٓفقذ اظيرت النتائج ان معامل ارتباطيا قد بمغ )   اما )ميارة الخداع الجانبي(   
بين المتغيرين لما يؤدي ذلك الى وجود عالقة  ( وىو معامل ارتباط عالٍ ٓٓٓ،ٓنسبة الخطأ )

    دقة ادائيا بنوعييا ذلك الى ان ميارة الخداع و  الباحثانيعزو ية مع نتائج المباريات لالعبين و طرد
الفريق  اف  وفتح ثغراتتساىم بدرجة عالية لمحصول عمى االىدوىي من الميارات التي تساعد و 

مواجية المرمى لذلك فيو يتطمب اداءه القيام بحركتين مترابطتين تكمل احدىما االخرى المدافع و 
الثانية تؤدى بأقصى سرعة يمتمكيا الالعب من اجل تؤدى ببطء لجذب انتباه المدافع و  فاألولى

 اذالمرمى اجتياز الخصم و فتح الثغرات لمواجية المرمى او فتح المجال لمزميل بالدخول الى 
الخداع من الوسائل الميمة و الفعالة في جمب انتباه المنافس الى االتجاه الخاطئ او " نرى ان 

  .(ٖٗ: ٕ٘ٓٓاألساسية" ) مصطفى: التمييد لحركة ما بفرض ابعاد المدافع عن الحركة 



عبين اما )ميارة استالم الكرة( فأنيا حصمت عمى اعمى معامل ارتباط لمميارات اليجومية لال   
 الباحثانيعزو ( وىو معامل ارتباط عالي و ٓٓٓ،ٓنسبة خطأ )( و ٖٓٚ،ٓالمحترفين اذ بمغت )

المنخفضة فأنيا حققت اعمى نسبة كونيم ة ىذه الميارة بنوعييا العالية و ذلك انو بالرغم من سيول
 نتائج في االداء اال انيا أفضلالعبين محترفين ذات مستوى مياري عالي مكنيم من احراز 

تعتبر الميارة الحاسمة في جميع الميارات اليجومية التي يؤدييا الفريق اثناء التدريب او 
  األىداف.الى تحقيق  والوصول بياالمباريات 

الميمة في لعبة كرة اليد وحسن استالم الكرة لو م الكرة من الميارات االساسية و يعد استال"   
ىا ليذا يجب تأكيد حسن غير مناولة او تصويب و ات الالحقة من تأثير ايجابي في اداء الميار 

قاسم " )تصحيح االخاء جميعيا التي يمكن ان يقع فييا الالعب المبتدئادائيا و تعامميا و 
 (ٓٓٔ: ٕٔٔٓوخميس: 

الل االداء حاسمة خميع الميارات اليجومية ىي ميمة و فقد يرى ان ج الباحثانمن وجية نظر    
الميارات  من اىم الكرة( )استالمام من غيرىا لذلك تعد ميارة استخد أكثرلكن ىناك ما ىو اىم و 
ان التمكن من اتقانيا يعني التمكن من اداء جميع الميارات اليجومية في كرة اليد بنوعييا و 

 اداء.  أفضلاالخرى التي تساىم في تحقيق 
ي المعبة اذ المناولة من مستوى الراس( فيي تعد ايضا من الميارات الميمة ف الميارة)اما    

االداء لمميارة يمكنو من تحقيق  نيمكن ان نالحظ بان الفريق الذي يتمتع العبيو بدرجة عالية م
  .داف فيي تعتبر بمثابة تحقيق ىدفاعمى نسبة من االى

 \ضروري لالعبين  وبجانبو فيوميارة الخداع الجانبي( سواء كان بالكرة او بدون كرة )اما    
السماح لمزميل واجية المرمى او سحب المدافعين و مخمص من الخصم و الالعبات ويستخدم لمت

 بمواجية اليدف.
عمى المنافس لما  المؤثرة والخطرةد من الميارات الركض( فيي تع التصويب من )ميارةاما    
تسجيل االىداف كما ان ىذه الميارة ال يمكن ان يتميز تضمنو من عنصر مباغتة في تصويب و ي

 السريع.اليجوم  الخمفي انشاءتستخدم عند العبين الخط  وغالبا ماين بيا جميع الالعب
الميارات استخدام عند الالعبين  أكثرمن  دعفيي ت التصويب من القفز العمودي( )ميارةاما    
مخادعة الحارس فيي يمكن ان التصويب و من جمالية في الحركة و ذلك لما يتمتع بو الالعبين و 

 .في جميع المراكزيستخدميا جميع الالعبين 
 
 
 
 



 الخاتمة:-4
عدم االختيار بالشكل العممي المناسب لالعب من خالل ىذه الدراسة تم التوصل الى     

البدنية لالعب واالصابات الرياضية التي يعاني منيا كان سببا في  جاىزيتوالمحترف من حيث 
االختبار المناسب و  ألخرى.االفروقات بين ميارة التصويب من القف العمودي مقارنة بالميارات 

المياري كان سببا في  لألداءوالذي يمثل ركنا أساسيا  الالعبينمن حيث أطول مجموعة من 
 الالعبينفين و المحتر  الالعبيناالنسجام الكافي بين  الركض. وعدمتطور ميارة التصويب من 

ميارة المناولة من  تسبق المنافسات كان سببا في حصولترات االعداد التي المحميين من خالل ف
مستوى الراس عمى معنوية ارتباط اقل من الميارات األخرى كون ىذه الميارة تعتمد عمى .ٗ

وضع الية خاصة من لذلك يوصي الباحثان  لمكرة. المستمماالعب الذي يقوم بالمناولة واالعب 
ية وصحية قبل االتحاد واألندية في استقطاب االعب المحترف باالعتماد عمى اختبارات بدن

تحديد العمر الزمني لالعب المحترف الن بعض و  .ية وميارية كشرط من شروط التعاقدونفس
سقف مادي  بمدانيم. وتحديدالمحترفين في اعمار جعمتيم غير مطموبين لالعب في  الالعبين
المحترفين الن ذلك بدء يؤثر عمى ميزانية األندية وبالتالي  الالعبينالعقود مع  تعتمدهمحدد 

عدم التركيز في تعاقد و  .بين االعب المحترف واالعب المحميظيور فروق كبيرة في قيمة العقد 
المحترفين عمى مركز لعب محدد وان يشمل التعاقد جميع المراكز الن  الالعبيناألندية مع 

المحترفين  الالعبينمع  المركز. والتعاقدالتعاقد مع مركز محدد يضعف االعب المحمي في ذلك 
عبين المحميين لالوقت كافي من بدء المنافسات وذلك من اجل خمق االنسجام بين اقبل 

اجراء دراسة أخرى عمى ، و المطموبمستوى الالفني لمفريق الى  باألداءوالمحترفين لموصول 
اجراء دراسات مشابية و  .مختمفة كالجانب البدني او الخططيالمحترفين في جوانب  الالعبين

 أخرى.فين في العاب المحتر  الالعبينعمى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :والمراجعالمصادر 
 األردن، دار وائل(.مبادئ التدريب الرياضي أحمد؛، الخواجاو ميند  ،البشتاوي( : 
 لمنشر  : )األردن، المجتمع العربيُكرة القدم )المفاىيم والتدريب( صالح؛غازي  ،محمود

 ( ٕٔٔٓوالتوزيع، 
 كي لحركات جسم اإلنسان، أسس وتطبيقاتالتحميل البايوميكاني عبد؛عادل  ،رالبصي :

   ( ٕٗٓٓ)اإلسكندرية، المكتبة المصرية، 
 بغداد، دليل الباحث لكتابة األبحاث في التربّية الرياضية رافع؛ الكبيسي،و نوري  ،الشوك( :

 ( ٕٗٓٓجامعة بغداد، 
 القاىرة، دار الفكر العربّي، ٔ، طالقياس النفسيصفوت ؛  ،فرج( :ٜٔٛٙ) 
 القاىرة، مركز الكتاب لمنشر، المعامالت العممّية بين الّنظرية والتطبيقفى ؛ مصط ،باىي( :

ٜٜٜٔ ) 
 األسس العممّية والطرق اإلحصائية والقياس في التربّية ؛ دعبد المجيمروان  ،إبراىيم

 (.ٜٜٜٔ: )عمان، دار الفكر لمطباعة والتوزيع، ٔ، طالرياضية
 اليد تعميم  في كرةتطبيقات اليجوم  :دمدحت محمو ، العالعبد و عماد الدين  ،عباس– 

 (ٕٚٓٓالمعارف منشاة  )اإلسكندرية تدريب:
 اإلسكندرية كمية  اليد:اليجوم في كرة  :ياسر محمد حسن، دبورو محمد عبد القادر  ،حمود

 التربية الرياضية لمينين 
 (  ٕٔٓٓكرة اليد : ) الموصل  نوفل محمد: ،الحياليو ضياء  ،الخياط 
 تأثير وسيمة تعميمية مقترحة لتطوير تعمم ميارة الخداع بكرة اليد  :صبيح أسامة ،مصطفى

 .ٕ٘ٓٓكمية التربية الرياضية –رسالة ماجستير جامعة البصرة 
 مؤسسة الصفا  – )بيروت العالمية:موسوعة كرة اليد  :احمد، خميسو جميل  ،قاسم

 ( ٕٔٔٓلممطبوعات 
 


