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تحليل مستوى االداء المهاري وعالقته بنتيجة المباريات  )): عنوان رسالة الماجستير

 للدوري الممتاز بكرة اليد لالعبين المحترفين

 

 

 كاظم صالحمحمد : الباحث 

 حيدر شاكر مزهر. د. م. أ :المشرف 

 

 

 

 احتوت الرسالة خمسة أبواب ، وقد تضمن الباب األول 

كرة اليد احدى االلعاب الجماعية التي تتميز بتنوع السلوك /  مقدمة البحث وأهميته

الحركي واالداء الخططي والمهاري سواء كان فردياً او جماعياً فهناك خطط ينفذها 

ك خطط تستوعب االداء الفردي لالعب نفسه االمر الالعبون بطريقة جماعية وهنا

الي يتطلب من الالعب ان يتمتع بقابلية بدنية ومهارية تؤهله لحل متطلبات الموقف 

الذي تتطلبه المنافسة كما ان النشاط التنافسي لكرة اليد يتطلب في كثير من االحيان 

ة ضمن قانون اللعبة من الالعب التغلب على المنافس باستخدام اساليب مهارية مختلف

وتعد المهارات االساسية في لعبة كرة اليد عامالً مهماً في تطوير اللعبة فضالً عن 

االعداد البدني والخططي والنفسي لها ويرتبط مستوى االداء المهاري للفريق 

اذا يجب على الالعب ان يصل الى مرحلة االداء , بمستوى اداء الالعب المهاري 

اداء اية مهارة يصل الى المرحلة المثالية عندما " منه فريقه اذ ان  المثالي كي يستفاد

يصل المتعلم او الالعب الى المرحلة االلية في االداء ولألداء المهاري بكرة اليد دوراً 

كبيراً ومهماً في ارباك الفريق المنافس من خالل قدرة الالعبين على القيام بواجباتهم 

ه واالحتراف هدف يسعى اليه الكثير منا لكنه لن الدفاعية والهجومية بأكمل وج

يتحقق اال بتوافر الكثير من المعايير والمواصفات منها وجود البنية التحتية والمالعب 

الرياضية بأعلى مقاييس الجودة وخلق قواعد ادارية واستثمارية ناجحة قابلة للديمومة 

صادية من الهواية الى منذ سنوات طويلة انتقلت الرياضة بفعل التغييرات االقت

االحتراف وفن النشاط العفوي الى الحركة االستثمارية 
(7)

 . 

وتكمن اهمية البحث في دراسة تحليل مستوى االداء المهاري لالعب         

وكلما تمكنوا من اداء , وعالقته بنتائج الفريق في اندية الدوري الممتاز بكرة اليد 

 . لسيطرة على مجريات اللعب واالداءالمهارات بصورة جيدة تسهل عليهم ا

 احد العبي المنتخب بوصفه  من خالل خبرة الباحث/ . أما مشكلة البحث

 

                                                           

(1) http//:from koora .aom 
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الوطني العراقي ونادي الجيش الرياضي الحاصل على بطولة الدوري الكثر 

من موسم بكرة اليد واحتكاكه مع الالعبين المحترفين في الدوري العراقي الممتاز 

لالعبين ( والدفاعي_ الهجومي ) حظ البااحث ان االداء المهاري الكثر من موسم ال

المحترفين متباين بشكل واضح مما يوثر في نتائج الفرق التي يمثلونها لذا اراد 

( الهجومي والدفاعي ) الباحث اجراء دراسة تحليلية لمستوى االداء المهاري 

 .راقي الممتاز يكرة اليد لالعبين المحترفين وعالقته بنتيجة المباريات للدوري الع

- :أما أهداف البحث فيمكن تلخيصها اآلتي

معرفة مستوى االداء المهاري الهجومي لالعب المحترف في الدوري الممتاز  .7

 .بكرة اليد

معرفة مستوى االداء المهاري الدفاعي لالعب المحترف في الدوري العراقي  .6

 .الممتاز بكرة اليد

ء المهاري الدفاعي لالعب المحترف وعدد معرفة العالقة بين مستوى االدا .3

 .االهداف في الدوري الممتاز يكرة اليد

 

الالعبين المحترفين في اندية الدوري العراقي الممتاز  /.وقد أشتمل المجال البشري 

 2015 _ 2014بكرة اليد للموسم 

 

/  4/ 67ولغاية   6275/  9/  7في الفترة من / في حين تمثل المجال الزماني        

6272. 

قاعة االلعاب الرياضية الندية الكوفة والكرخ وكربالء ونفط / أما المجال المكاني 

 . الجنوب الرياضي

االكتشاف والتحليل في كرة ) فقد تضمن المحاور اآلتية /  أما الباب الثاني 

االحتراف .. االداء المهاري بكرة اليد وكل مايختص به .. اليد وطل مايختص به

 ( . المحترف بكرة اليد وكل مايختص به والالعب 
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تضمن هذا الباب  على منهجية البحث واجراءات / أما الباب الثالث 

 الميدانيةاذ استحدم الباحث المنهج الوصفي باسلوب العالقات االرتبا

ية بوصفه منهجا مالئما لحل المشكلة اما عينة البحث فتمثلت بالالعبين 

. الكرخ. الشرطة. ي العراقي الممتاز بكرة اليد وهو الجبش المحترفين في اندية الدور

العبين في كل نادي العبين اذ بلغت  10) وكان عددهم ( كربالء ؟؟. الجنوب  طنف

 .من مجتمع البحث%100) )النسبة المئوية للعينة 

تضمن هذا الباب عرض النتائج البحث وتحليلها عن طريق /  أما الباب الرابع 

وم البيانية فضال عن مناقشة النتائج لالعتماد على المصادر العلمية الجداول والرس

 .  المختلفة بموضوع الدراسة

 :فقد أشتمل على االستنتاجات اآلتية /  أما الباب الخامس 

بكفاءة عالية في الريط بين المهارات الهجومية يتمتع الالعب المحبرف  .7 -

 نبي بنوعيهوتجلى ذلك بوضوح في نتائج مهارة الخداع الجا

( الهجومي والدفاعي ) وجود عالقة طردية بين مستوى االداء المهاري  -

 .بعدد االهداف لالعبين المحترفين

 خبرة بعض الالعبين المحترفين في التمرركز الصحيح والتوقيت المناسب -

. 

 : أما التوصيات فهي 

فين وضع الية خاصة من قبل االتحاد واالندية في استقطاب الالعبين المحتر .7

 باالعتماد على اختبارات بدنية وصحية ومهارية

تحديد العمر الزمني لالعب المحترف الن بعض الالعبين المحترفين في  .6

 اعمار جعلتهم غير مطلوبين للعب في بلدانهم

 .اجراء دراسات مشابهة على الالعبين المحترفين في العاب اخرى  .3
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ات التناسق الحركي في تطوير بعض تأثير تمرين (( :عنوان رسالة الدكتوراه 

 ((المهارات والتشكيالت الدفاعية بكرة اليد للمتقدمين

 حيدر شاكر مزهر. د.أ: المشرف   محمد كاظم صالح مهدي: الباحث

 م6262        ه7447

 

 :اشتملت األطروحة على خمسة أبواب. 

ُكرة اليد, إذ  مقدمة البحث وأهميته, التي ترتكز على واقع: تضّمن الباب األَّول 

تُعددددع لعبدددة مدددن األلعددداب الجماعيدددة والمشدددوقة للممارسدددين والمشددداهدين مًعدددا, واتسدددع 

انتشددارها فددي الكثيددر مددن دول العددالم, لمددا تتميددز بدده الفعاليددة مددن تشددويق فددي األداءيددن 

الفددردي والجمدداعي علددى حددّد سددواء, الددذي يتميددز بددالقوة والسددرعة, بمددا يحدددتم أداء 

اراتهددا بتوقيددت دقيددق وتناسددق عددالب بحسددب واجبددات الالعبددين الحركددات المكونددة لمه

الفردية والفرقية, وصواًل إِلى ضبط تناسدق تلدك الحركدات وتوقيتهدا فدي ضدمن العمدل 

الجمدداعي للفريددق, إذ إِنا هندداك خططًددا ينفددذها الالعبددون بطريقددة جماعيددة, وأخددرى 

عددب أَني يتمتددع تسددتوجب األداء الفددردي لالعددب نفسدده, األمددر الددذي يتطلددب مددن الال

بقابليددات بدنيددة ومهاريددة تؤهلدده لحددل متطلبددات الموقددف الددذي تتطلبدده المنافسددة, إذ إِنا 

النشاط التنافسدي بُكدرة اليدد يتطلدب فدي المواقدف األدائيدة جميعهدا مدن الالعدب التغلدب 

 .على المنافس باستعمال أنواع المهارات الخاصة باللعبة

رة اليد في العراق تواجه كثيًرا من المعوقات أَّما مشكلة البحث فما تزال لعبة كُ  

التي تعرقل مسيرة اللعبة, ويعود ذلك لعدّدة أسدباب, منهدا مدا الحلده الباحدث أَنا هنداك 

ضعفًا في تطبيق بعض المهارات داخل التشدكيالت الدفاعيدة, والِسدياَما وسدط الملعدب, 

المندافس, ألَنا أَغلدب  لالعبدين فدي التصددي, وإفشدال( 6,3,4,2: )والمتمثلة بالمراكز

دا جعدل الباحدث يعدزو الضدعف المهارات عند الالع بين ليست بالمستوى المطلدوب, ِمما

إِلى التشكيالت الدفاعية المعتمدة للفريق, ألَنا حركة الفرد داخل المجموعة تكون غيدر 

متناسقة مدع حركدة المجموعدة ككدل داخدل التشدكيل, فضداًل عدن ضدعف تناسدق حركدة 

 .المدافع الفردية في ضمن واجباته الفرقية
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 :أهداف البحث فتتخلص بما يأتيأَّما 

إعدددداد تمريندددات خاصدددة بالتناسدددق الحركدددي, لتطدددوير أهدددم المهدددارات لدددبعض  .7

 .التشكيالت الدفاعية بُكرة اليد للمتقدمين

التعددرف إِلددى تددأثير تمرينددات التناسددق الحركددي فددي تطددوير بعددض المهددارات  .6

 .والتشكيالت الدفاعية بكرة اليد للمتقدمين

  

 :االت البحثمج

 .القاعات والصاالت المغلقة لفرق عينة البحث: ل المكانيالمجا

 .                         جلوس في العراق –العبوا اندية الكرة الطائرة : المجال البشري

  .75/5/6276ولغاية   7/5/6277الفترة من  :المجال الزماني

 

بُكدرة اليدد, ومفهدوم  أَّما الباب الثاني فجرى فيه التطرق إِلى مفهوم التمرينات الخاصدة

 .تطوير أهم المهارات لبعض التشكيالت الدفاعية بُكرة اليد

فهو خدا  بمنهجيدة البحدث وإجراءاتده الميدانيدة, وقدد اسدتعمل _:أَّما الباب الثالث 

الباحث المنهج التجريبي للمجموعة الواحدة ذات االختبارين القبلدي والبعددي, وقدد 

العدددب, جدددرى اختيدددارهم ( 796)وعدددددهم  ناديًدددا,( 76)تمثدددل مجتمدددع البحدددث بددد 

, ألَنا (ديدالى, وكدربالء, والجديش, والكدوت: )بالطريقة العمديدة, إذ اختيدرت أنديدة

ُكدددّل فريدددق مدددنهم يمثدددل مسدددتوى معدددين فدددي إمكانيدددات العبيددده بعدددد تقسددديم األنديدددة 

أنديددة بحسددب مسددتوى ( 4)المشدداركة علددى ثددالع مجموعددات, ُكددّل مجموعددة تضددم 

اتهم, وتمثلت المجموعة التجريبية باختيدار ندادي ديدالى الرياضدي, العبيهم وإمكاني

العبدين مدنهم, بوصدفهم مددافعي الفريدق ( 9)العبًا, ثما العمل مدع ( 72)الذي يضم 

بعدددها قددام الباحددث بتحديددد متغيددرات الّدراسددة عددن طريددق . للمراكددز وسددط الملعددب

العربيّددة واألجنبيددة إعددداد اسددتمارة اسددتبانة بعددد ا طددالع علددى عدددد مددن المصددادر 

الخاصددة باللعبددة, واختيددار أهددم المهددارات الدفاعيددة, التددي تسددهم فددي نجدداح أداء 

التشكيالت الدفاعية بُكرة اليد, بعد استشارة السيد المشرف, وعرضها على السدادة 

الخبراء, فضاًل عن عرض االستمارات التي أعدّدها الباحدث لقيداس المهدارات فدي 

والتناسق الحركدي, والوسدائل ا حصدائية المسدتعملة فدي ضمن التشكيالت وبينها, 

 .  البحث
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أَّمددا البدداب الرابددع فتضددمن عددرض نتددائج االختبددارات القبليددة والبعديددة للمجموعددة   

التجريبيددة فددي اختيددار أهددم المهددارات لددبعض التشددكيالت, والغددرض الشددامل لدددى ُكددّل 

 .مهارة, وتحليلها, ومناقشتها

 

 :لخامس فتوصل فيه الباحث إِلى مجموعة من االستنتاجات أهمهاأَّما الباب ا

 .تمرينات التناسق الحركي لها تأثير في تطوير مهارات الدفاع بُكرة اليد .7

تمرينات التناسق الحركي ومدى فاعليتها في أداء التشدكيالت الدفاعيدة لالعبدي  .6

 . ُكّل تشكيل ُكرة اليد كانت متفاوتة التأثير في نجاح األداء الدفاعي في ضمن

 :أَّما التوصيات والمقترحات فشمَل األهم منها 

ضرورة االنسجام بشكل كبيدر فدي تددريب المهدارات الدفاعيدة, لمدا للددفاع مدن  .7

 .أهمية في نتائج المباريات

استعمال تمرينات التناسدق الحركدي فدي تطدوير مهدارات دفاعيدة مسدتعملة فدي  .6

 .ضمن ُكّل تشكيل دفاعي

 

 

 الجامعات او المعاهد التي قام بالتدريس فيها 

 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها 

 

 

 

 

 المالحظات الى –الفترة من  (المعهد / الكلية / عة الجام) الجهة  ت

  6262 البدنية وعلوم الرياضةالتربية  كلية/ديالى  5

  6267 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /ديالى  2

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 التربية الرياضية ديالى 5
االلعاب 

 الفرقية
   6267-6262 كرة يد
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  المؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلية التربية الرياضية/  العلمي الدولي الرابع لعلوم الرياضةالمؤتمر  العنوان 

 

 ت

 

 مكان االنعقاد

 

 القسم

 نوع المشاركة

 (حضور   –بحث  ) 

 

 السنة الدراسية

 2057-          التربية الرياضية  بابلجامعة   5

 الرياضيةكلية التربية/  العلمي الدولي السابع لعلوم الرياضةالمؤتمر  العنوان 

 

 ت

    

 2059-          الرياضيةالتربية  جامعة البصرة 2

 والبحوع العلميةالمؤتمر الدولي للتربية البدنية  العنوان 

 

 ت

 

 مكان االنعقاد

 

 القسم

 نوع المشاركة

 (حضور   –بحث  ) 

 

 السنة الدراسية

 2052-           دولة ماليزيا  3
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 2021 -2020 /جامعة ديالى  -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  –السيرة الذاتية 

 

 بها واقامهادورات التي شارك ال: 

 

 

 

 

 

 

  ت

 عنوان الدورة 

 

 5  دورة صقل وتاهيل المدربين العاملين 

 2052 وزارة التربية مديرية النشاط الرياضي /بغداد مكان االنعقاد

  ت

 عنوان الدورة 

 

 2 الدورة التطويرية للعلوم الرياضية 

 2052 مديرية النشاط المدرسي والرياضي /ديالى مكان االنعقاد

  ت

 عنوان الدورة 

 

 3 الدورة الدولية في التدريب الرياضي

 2057 ية البناتكلية التربية الرياض /بغداد مكان االنعقاد

  ت

 عنوان الدورة 

 

 2 دورة صقل وتاهيل مدربين كرة يد

 2057 االتحاد االوربي لكرة اليد /سلوفينيا مكان االنعقاد

  ت

 عنوان الدورة 

 الدورة الدولية في التدريب الرياضي

 (االتجاهات الحديثة في التدريب الرياضي) 

 
1 

ة التربية البدنية وعلوم ديالى كلي –العراق  مكان االنعقاد

 الرياضة

2059 

  ت

 عنوان الدورة 

 حراس المرمى بكرة اليد انتقاء اعداد

2 

 2020 ديالى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة مكان االنعقاد

 برامج التدريب الرياضي عنوان الدورة  ت

7 

لبدنية كلية التربية ا /الجامعة المستنصرية/بغداد  مكان االنعقاد

 وعلوم الرياضة

2020 

  ت

 عنوان الدورة 

 

 8 الطاقة المصروفة خالل الراحة والنشاط البدني 

كلية التربية البدنية وعلوم  /ة القادسيةعجام مكان االنعقاد

 الرياضة

2020 
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  ت

 عنوان الدورة 

 

 9 دور التدريب الرياضي في مراحل الخطة السنوية

 2020 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /عة دبالى جام مكان االنعقاد

  ت

 عنوان الدورة 

 

 50 فلسفة التدريب الرياضي للمستويات العليا

الجمعية العراقية الرياضية فرع التدريب  –العراق  مكان االنعقاد

 الرياضي

2020 

  ت

 عنوان الدورة 

 دورة صقل المدربين بكرة اليد 

 55 

 2020 بي لكرة اليدراالتحاد الع /اربيل ادمكان االنعق

  ت

 عنوان الدورة 

 دورة صقل المدربين بكرة اليد 

 52 

 2020 االتحاد االسيوي الجامعة المستنصرية بالتعاون /بغداد مكان االنعقاد
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 التي قام بالنشر فيها(  impact factors) المجالت العالمية ومجلة 

 مجلة علوم الرياضة/جامعة ديالى  المجلةاسم  ت

اهم المهارات الهجومية وعالفتها بعدد االهداف لالعبين المحترفين  عنوان البحث

 في الدوري العراقي الممتاز بكرة اليد

 2052 العراق /الدولة 

 Journal of public Health Research & Development اسم المجلة ت

(SCOPUS) 

 

 Evaluation of the performance level of the عنوان البحث

defensive skills of the professional players and 

their relation to the matches result in the Handball 

Iraqi league  

     2019  / الدولة 

 

 Jourrnal of Cardiovascular Disease Research اسم المجلة ت

(Scopus) 

 Impaet of light exercises in selective cognitive لبحثعنوان ا

response andhandball shooting accuracy 

performance in Mesopotamia handball players 

     2021  / الدولة 
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 (كتب شكر/ شهادات تقديرية / جوائز ) نشاطات حصل فيها على  أو إبداعات 

  ت

 طالنشا أو اإلبداعنوع 
 النهوض بالمسيرة العلمية

5 

 ة نوعية رمحاض اإلبداع أوعنوان النشاط  

 

 ما حصل عليه

كتاب / شهادة تقديرية / جائزة )

 (شكر 

 الجهة المانحة
 السنة

 

 
عمادة كلية التربية /جامعة ديالى  

 البدنية وعلوم الرياضة 
2025 

 

  ت

 طالنشا أو اإلبداعنوع 
 النهوض بالمسيرة العلمية

2 

 اليد كرة في والتصويب الخداع مهارة اإلبداع أوعنوان النشاط  

 

 ما حصل عليه

كتاب / شهادة تقديرية / جائزة )

 (شكر 

 الجهة المانحة
 السنة

 

 
عمادة كلية التربية /جامعة ديالى  

 البدنية وعلوم الرياضة 
2025 
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 اللغات التي يجيدها 

 العربية.  5

2  . 

3  . 

 اهمات في خدمة المجتمع مس

  بة الرياضية في ديالى كرة يدمركز رعاية الموه مشرف -7

  أخرىنشاطات 

 مدرب نادي ديالى  كرة يد• 

 مساعد مدرب منتخب ناشئين العراق• 

 


