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 ملخص البحث 

 .األولالباب : ويتلخص بحثه بخمسة أبواب هي

 : ، والتي جاء فيهاالتعريف بالبحث ومقدمته

يعد تطبيق الواجبات الهجومية من مستلزمات العبين الفريق في الوصول إلى  مرمى  

الفريق المنافس وتسجيل األهداف، كما يعد الدفاع واحـىـد مىن اهىل المرتتىزات المهمىة 

الىىىدفاع الفىىىر ة  التـىىىـي تمثىىىل العمىىىو  الفءىىىرة  لىىىو اء بتىىىر  اليىىىد والىىى ة يتتىىىو  مىىىن

والجماعي والفرقي عل  حدا سىواء، فالواجبىات الدفاعيىة بةىوا  عامىة هىي واجبىات 

تءىىع علىى  عىىاتق العبىىي الفريىىق، إن يىىتل بالتنسىىيق والتعىىاو  بىىين العبىىي الفريىىق، عىىن 

طريق تطبيق الواجبات الدفاعية بةىوا  جيىد ،  و  تمتىن الفريىق المهىاجل مىن تنفيى  

تىىيتي أهميىىـة هىى ا الدااسىىة والحاجـىىـة إليهىىا، فمىىن خىى ل  خططىىه الهجوميىىة، مىىن هنـىىـا

العمــل علـ  تحليل واقـع تطبيق الواجبــات الدفاعيـة الفر يىـة بتىر  اليىد، و ااستهـىـا 

بوصفها احــد العناصر األساسية المهمة التي يرتتز عليهىا ججـىـاا الفـىـريق بالتةىدة 

هىىي  مشكككلة البحككثتنىىافس، وكاجىى  للخىىـطا الهجـىىـومية المسىىتخدمة مىىـن الفـىىـريق الم

هل هناك ضىعفا واضىحا فىي تطبيىق الواجبىات الدفاعيىة : اإلجابة عل  ه ين التساؤلين

لدى ال عبين العراقيين وعل  وجه الخةىو  الواجبــــىـات الدفاعيىة الفر يىةل وهىل 

 هناك تباينا في مستوى أ اء الواجبات الدفاعية  للفريق بين مبااا  وأخرىل وعليىه قىا 

بتحليىىل واقىىع تطبيىىق هـىىـ ا الواجبىىات وجسـىىـ  تنفيىى ها مىىن الفريىىق العراقىىي فىىي هىى ا 

البطولة، ونلك ليتسن  لنا الوقوف عل  حءيءىة المسىتوى الفعلىي أل اء الفريىق العراقىي 

مىىن جاحيىىة تطبيىىق الواجبىىات الدفاعيىىة الفر يىىة، بهىىدف المسىىاهمة فىىي إيجىىا  الحلىىول 



ة من خى ل النتىا و والتوصىيات التىي سىيخر  بىه المناسبة للنهوض بمستوى ه ا اللعب

 : وهدف البحث إلى. البحث

التعرف عل  جس  المتباينة لتطبيق الواجبات الدفاعية الفر يىة بىين كىل مبىااا  مىن . 1

 .مباايات الفريق

التعرف عل  جس  تطبيق الواجبات الدفاعية الفر ية بتر  اليد للفريق العراقىي فىي . 2

 :باحثانوافترض ال. البطولة

يوجد تباين في تطبيق الواجبات الدفاعيىة الفر يىة لىدى الفريىق العراقىي بتىر  اليىد  -1 

 .بين مبااا  وأخرى في البطولة الفريق

إ  جسبة الفشىل لىدى الفريىق العراقىي فـىـي تطبيىق الواجبىات الدفاعيىة الفر يىة هىي  -2

 . اكبــر من جسبــة النجــاا لهـ ا الواجبــات

قىد اتىتمل  على  العبىوا المنتخى  العراقىي  المشىااك بالبطولىة   لبحكثعينكة اوكاج  

 .األسيوية بتر  اليد

، بطريءة تحليىل المباايىات وتءىويل األ اء مسىتخدما المنهج الوصفيواستخد  الباحثا  

 .التءويل ناتي

 :وتوصل الباحثا  إل  مجموعة من االستنتاجات منها

الواجبىىات الدفاعيىىة المهاجمىىة الدفاعيىىة  كىىا  الفريىىق العراقىىي قىىد فشىىل فىىي تطبيىىق. 1

 .الم زمة الدفاعية ضد الفرق األخرىوالتغطية و

أظهـىىـرت النتىىا و وجىىو  تبايـىىـن واضـىىـب فىىـي التطبيىىق التلـىىـي لواجبـىىـات العمىىل  -2

 .الدفاعي الفر ة بين مبااا  وأخرى للفريق العراقي

 :ي الباحثان بضرورةوبناًء على ما توصلت إليها الدراسة من استنتاجات، يوص

ضىىروا  افىىع مسىىتوى اإلعىىدا  النفسىىي والبىىدجي لىىدى ال عىى  العراقىىي  .1

ليستطيع أ اء الواجبات الدفاعية بةوا  جيد  أثناء المباايات ولتجاوز حالة تبىاين 

 .المستوى خ ل مبااياته لما له من تيثير سلبي عل  أ ا هل في الدفاع والهجو 

العىراقيين فىي المحافىل الدوليىة والمعسىترات التدايبيىىة ضىروا  إتىراك ال عبىين  .2

 .خاا  العراق لتس  المزيد من الخبر 
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Research Summary 
 

And his research boils down to is the five-door : the door first . 

Definition of research and introduction, which stated : 

The application of the duties of offensive kits players the team in 

reaching the goal of the opposing team and score goals , as is the defense 

and one of the most important pillars of the task that represent the 

backbone of the performance of handball , which consists of the defense 

of individual and collective Alvrgi to end either, Valoajpat defense in 

general are the duties fall the responsibility of the squad , as they are in 

coordination and cooperation among team players , through the 

application of the duties of defense well , without side managed attacker 

to carry out his plans offensive , from here comes the importance of this 

study and the need for it, it is working on an analysis of the reality of the 

application of the duties of defense of individual reel hand , and studied 

as a single basic elements of the task upon which the success of the team 

to address the plans for the offensive use of the team contested , and the 

problem of the research is to answer these questions : Is there a clear lack 

of the application of the duties of defense to the Iraqi players and , in 

particular, the duties of defense of individual ? Is there a difference in the 

level of performance of the duties of the defense team and the match 

between the other ? And it has analyzed the reality of the application of 

these duties and rates of implementation of the Iraqi team in this 

tournament , so that we can stand on the fact that the actual level of 

performance of the Iraqi team in terms of the application of the duties of 

defense of individual , in order to contribute to finding appropriate 

solutions for the advancement of the level of this game by the findings 

and recommendations that will come out Find it . The research aims to: 

1 . Recognize the differing proportions to apply defensive duties between 

each individual match of the team. 

2 . Recognition rates of application of the duties of individual defensive 

handball team in the Iraqi tournament. The researchers postulated : 

 1 - There is variation in the application of individual defensive duties 

with the Iraqi team handball match between the other team in the 

tournament . 

2 - The failure rate among Iraqi team in the application of the defensive 

duties individual is bigger than the success rate for these duties . 



The research sample has included players exert Iraqi team co Asian 

handball championship . 

The researchers used the descriptive approach , a way that matches the 

analysis and performance evaluation using self- Calendar . 

They found a set of conclusions , including: 

1 . Iraqi team had failed to apply the duties of defensive and attacking 

defensive coverage and inherent defense against other teams. 

2 - The results revealed a clear discrepancy in the overall application of 

the duties of defensive action match between the individual and the other 

for the Iraqi team . 

Based on the findings of the study 's conclusions , the researchers 

recommended the need to : 

1 . The need to raise the level of preparation of psychological and 

physical player with the Iraqi defense can perform the duties well during 

the matches and overcoming the contrast level during matches because of 

its negative impact on their performance in defense and attack . 

2 . Players need to involve Iraqis in international forums and training 

camps outside Iraq to gain more experience . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الباب األول

 :التعريف بالبحث   -9

  :  مقدمة البحث وأهميته 1-1

تعد لعبىة كىر  اليىد واحىدا مىن األلعىاب الجماعيىة الممتعىة والشىيءة لمىا لهىا مىن مفعىول 

سىىاحر علىى  الجمهىىوا المتىىابع إلحىىداثها ومجرياتهىىا، وتعىىد مىىن األلعىىاب التىىي تت ىىمن 

التثير من المهااات الهجومية والدفاعيىة، وهىي التـــىـي جعلى  المختةىين والبىاحثين 

مما ال تك فيىه إ  اللعى  الهجىومي الحىديث فىي كىر  في مجال اللعبة أ  يهتموا بها، و

اليىىىد أصىىىبب يعتمىىىد علىىى  اسىىىتخدا  خطىىىا هجوميىىىة متنوعىىىة ومتعىىىد  ، ويعىىىد تطبيىىىق 

الواجبىات الهجوميىىة مىن مسىىتلزمات العبىىين الفريىق فىىي الوصىىول إلى  مرمىى  الفريىىق 

المنىىافس وتسىىجيل األهىىداف، ف ىى  عىىىن ااتفىىاع مسىىتوى أ اء ال عبىىين مىىن خىىى ل 

بءدااتهل الهجومية جتيجة تطوير قدااتــهل البدجية والمهاايــة، كما يعد الىدفاع  االاتءاء

واحــد من أهل المرتتزات المهمة التــي تمثل العمو  الفءرة  لىو اء بتىر  اليىد والى ة 

يتتىىو  مىىن الىىدفاع الفىىر ة والجمىىاعي والفرقىىي علىى  حىىدا سىىواء، ممىىا يسىىتدعي مىىن 

اات الدفاعية الفر ية وك لك الخطا الدفاعيىة،  ليىتمتن المعنيين االهتما  بتطوير المها

الفريق من إحباط الخطا الهجومية المتنوعة للفريق المنىافس، لى ا توجى  على  الفىرق 

العمل عل  إيجا  خطا  فاعية مؤثر  تت ء  وظىروف المبىااا ، وقىداات الفريىق مىن 

 . جاج ، وقداات الفريق المنافس من جاج  آخر

عية بةوا  عامة هي واجبىات تءىع على  عىاتق العبىي الفريىق، إن يىتل فالواجبات الدفا

بالتنسىىيق والتعىىاو  بىىين العبىىي الفريىىق، وعلىى  المىىداب أ  يوضىىب ل عبيىىه أهميىىة 

العمــل الدفــاعي، ويءف عل  األخطاء التي يمتن أ  تحدث في عمل الفريق الىدفاعي 

الىىدفاعي لىىدى فريىىق كىىر  للتةىىدة لهجىىو  الفريىىق المنىىافس، وهنىىا تتمىىن أهميىىة العمىىل 

اليىىد، ونلىىك عىىن طريىىق تطبيىىق الواجبىىات الدفاعيىىة بةىىوا  جيىىد ،  و  تمتىىن الفريىىق 

المهىىاجل مىىن تنفيىى  خططىىه الهجوميىىة، والىىتمتن مىىن إحىىراز أهىىداف ممىىا يترتىى  عليـىىـه 

الفوز في المباا ، فالفريق ي من الفوز بنسبة عالية أو في الحدو  الدجيا التعىا ل، كمىا 



نا ما كا  يتمتع بةفوف  فاعية جيد  وب لك يستطيع الفريق مىن ضىما  هو معروف إ

 .الفوز عل  الفريق المنــافس

إن إ  االهتمـا  بالنـواحي الدفاعية سـواء كـىـاج  فر يـىـة أو جماعيـىـة أو فرقيىة مهىل   

جىىىـدا، وممىىىا ال تىىىك فيىىىه اجىىىه علىىى  المىىىدابو  أ  يحىىىد وا واجبىىىات ل عبىىىيهل خىىى ل 

أ  يتعلمــىىـها ويتءنهىىا المىىدافعو  لتي يتهىىا  خىى ل المباايىىات علىى  أتىىل  التىىداي ، والبىىد

 .وجه

من هنــا تىيتي أهميىـة هى ا الدااسىة والحاجـىـة إليهىا، فمىن خى ل العمـىـل علىـ  تحليىل 

واقىىـع تطبيىىق الواجبـىىـات الدفاعيىىـة الفر يىىـة بتىىر  اليىىد، و ااستهـىىـا بوصىىفها احـىىـد 

يرتتىىز عليهىىا ججـىىـاا الفـىىـريق بالتةىىدة للخىىـطا العناصىىر األساسىىية المهمىىة التىىي 

 .الهجــومية المستخدمة مـن الفــريق المتنافس

 :مشكلة البـحـث 9-2

مىىن خىى ل متابعتنىىا أل اء الفىىرق العراقيىىة بةىىوا  عامىىة والفريىىق العراقىىي           

الوطني،  وبسب  اإلخفاقات المتترا  للفريق العراقي في البطىوالت الءاايىة والدوليىة 

من خ ل خبر  الباحثا  ك ع   سابق ومداب وحتل  ولي فىي مجـىـال االختةىا  

اهدات الميداجيىىة الواسىىعة للعديىىد مىىن البطىىوالت بتىىر  اليـــىىـد ومـىىـن خــــىىـ ل المشىى

والمباايىىىات الخاصىىىة بلعبىىىة كىىىر  اليىىىد فىىىي بلىىىدجا العىىىراق والبلىىىدا  العربيىىىة األخىىىرى 

والمشىىاهدات لمباايـــــــىىـات بطــىىـوالت عالميىىة ومءااجتهىىا مىىع مسىىتوى وأ اء الفىىرق 

هىل : التسىاؤلين العربية والعراقية، أاا  الباحثا  اإلجابة عل  هي اإلجابىة على  هى ين

هناك ضعفا واضحا في تطبيق الواجبات الدفاعية لدى ال عبين العراقيين وعل  وجىه 

الخةو  الواجبـــــات الدفاعية الفر يةل وهل هناك تباينا في مستوى أ اء الواجبات 

الدفاعية  للفريق بين مبااا  وأخرىل وعليه ااتيى الباحثا  الءيا  بتحليىل واقىع تطبيىق 

لواجبىىات وجسـىىـ  تنفيىى ها مىىن قبىىل الفريىىق العراقىىي فىىي هىى ا البطولىىة، ونلىىك هـىىـ ا ا

ليتسن  لنا الوقوف عل  حءيءة المستوى الفعلي أل اء الفريق العراقي من جاحية تطبيىق 

الواجبىىات الدفاعيىىة الفر يىىة، بهىىدف المسىىاهمة فىىي إيجىىا  الحلىىول المناسىىبة للنهىىوض 

 .  وصيات التي سيخر  به البحثبمستوى ه ا اللعبة من خ ل النتا و والت



 :أهـداف البحــث 9-3

 :يهدف البحث للتوصل إل  الحءا ق التالية          

التعرف عل  جس  تطبيق الواجبات الدفاعية الفر ية بتر  اليد للفريق العراقي فىي  -1

 .البطولة

مىن التعرف عل  جس  المتباينة لتطبيق الواجبات الدفاعية الفر ية بىين كىل مبىااا   -2

 .مباايات الفريق

 : فــروض البحث 9-4

يوجد تباين في تطبيىق الواجبىات الدفاعيىة الفر يىة لىدى الفريىق العراقىي بتىر  اليىد  -1

 .بين مبااا  وأخرى في البطولة الفريق

إ  جسبة الفشىل لىدى الفريىق العراقىي فـىـي تطبيىق الواجبىات الدفاعيىة الفر يىة هىي  -2

 . ـ ا الواجبــاتاكبــر من جسبــة النجــاا له

 :مجــاالت البحــث 9-5

 .الفرق الفريق العراقي بتر  اليد: المجال البشري  1-5-9

 5/  3 ولغايىىىة 2111/  1/  2الفتىىىر  الواقعىىىة المىىىد  مىىىن  :المجكككال النمكككا ي 1-5-2

/2111. 

 .لبنا  -في بيروت  11بطولة آسيا : المجال المكا ي  1-5-3

 الباب الثا ي

- :ة الفرديةالواجبات الدفاعي

إ  مفهىو  الواجبىىات الدفاعيىة، يعنىىي جميىع المتطلبىىات التىي يجىى  إ  يءىو  بهىىا          

ال عبىىين أثنىىاء المنافسىىة الرياضىىية مرتتىىزين علىى  الءـىىـداات واالسىىتعدا  البدجــىىـي 

والمهااة ضمن المواصفات الجسىمية التىي يمتلتهىا ال عبىين لتحءيىق النجـــىـاا أثنىاء 

وهنىاك تىرط أساسىي عنىد ." من الواجبىات المطلوبىة فىي تلىك المنافسىةتنفي  مجموعة 



تىىداي  ال عبىىين علىى  العمىىل الىىدفاعي، وهىىو أ  يىىتل التىىداي  الىىدفاعي فىىي ظىىروف 

"مشابهة لحاالت ومواقف اللع  الفعلية في المنافسات الرسمية
(1)

. 

الفريىق وكما هو معروف إ  الفريق يةبب في حالة  فىاع لحةىة فءداجىه التىر  لةىالب 

المنافس لينتءىل أفىرا ا بيقةى  سىرعة لحمايىة منطءىة المرمى  بيخى  مىواقعهل الدفاعيىة 

 .الةحيحة والدفاع عن المرم 

الىىدفاع يعنىىي اجتءىىال الفريىىق مىىن (: "2111)، (جميىىل قاسىىل، واحمىىد خمىىيس)ويىىرى 

الهجو  إل  الدفاع لحةىة فءداجىه التىر ، وتىتل عمليىة الىدفاع برجىوع ال عبىين بةىوا  

فة وسريعة مىن المنىاطق الهجوميىة إلى  المنىاطق الدفاعيىة ومحاولىة إعاقىة هجىو  خاط

" المنافس
(2)

 . 

ومن المعروف أ  مهااات الدفاع أو تدايبها يتطلى  جهىد بىدجي وجفسىي اكبىر مىن      

تىىداب المهىىااات الهجوميىىة، سىىيما إ  العمىىل الىىدفاعي أصىىع  علىى  ال عىى  خىى ل 

هىا تتطلى  جهىد عةىبي وبىدجي عىالي المسىتوى وقىد المبااا  من العمل الهجومي، كوج

تستمر هجمة الفريق المنافس عد   قا ق، في حالة الهجو  المنةل، وال عى  فىي حالىة 

 .تد عةبي وع لي عاليتين جدا

أ  الفريىىق الىى ة يىىتءن الىىدفاع يسىىتطيع (: "1111) ، (احمىىد عريبىىي عىىو   )ويىى كر  

المنىىافس بالعـــــىىـو   السـىىـريعة  الهجىىو  بثبىىات وسىىرعة وال يعطىىي الفرصىىة للفريىىق

"لتنةيل صفوفه
(3)

. 

 (: 1111)وي كر ياسر  بوا، 

فر يىىة أثنىىاء الىىدفاع فىىي  اجىىه يجىى  علىى  ال عىى  أ  يءـىىـو  بخمسىىة واجبىىات خططيىىة

المباايات وا  المراقبة هي إحدى ه ا الواجبات الخمسة وقىد وضىحها على  أجىه على  

كل مدافع أ  يراق  المهاجل الخا  به ومساعدا المدافع المجاوا في مراقبة المهىاجل 

الخا  بهى ا المىدافع المجىاوا فىي كىل لحةىة مىن لحـــىـةات الموقىف الىدفاعي أة إ  
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ع بمراقبة مهاجمه الشخةي وجةف مهاجل مجاوا من جاحيىة وجىو  التىر يءو  المداف
 

( )
. 

وقد اتفق المختةو  باللعبة عل  عد  من المهااات الدفاعيىة األساسىية التىي يجى  أ  

يتءنها ال ع  بتر  اليد لتةرف عل  أساسها حس  ظروف المبىااا ، ألجىه وكمىا هىو 

 .المحيا المتغير عل  الدوا  معروف إ  لعبة كر  اليد  هي من األلعاب نات

 (:1111)وي كر كمــال  اويش و آخرو ، 

الىىدفاع الفىىر ة هـىىـو عبىىـاا  عىىن اسىىتخدا  ال عىى  المىىدافع لمهااتىىه الفر يىىة "بىىي   

وتوظيفهىىا خىى ل قيامىىه بواجباتىىه الدفىىـاعية، حتىى  يىىتل التةىىرف بطريءىىـة سىىليمة، ضىىد 

تىىر  أو ريىىر المسىىتحون علىى  ال عىى  المهىىاجل فىىي الفريىىق سىىواء المسىىتحون علىى  ال

"التر 
(5)

. 

وحتىى  يمتىىن أ  يىىنجب أ اء الخطىىا الدفاعيىىة، فمىىن ال ىىـرواة علىى  المىىدافع الءيىىا  )

 :بالواجبات اآلتية

 .تغطية المركز الدفاعي المجاوا في اتجاا خا سير التر - 

 .سرعة العدو والمراقبة مع التحرك والوقوف في مركزا الدفاعي المتلف به- 

 .وضع االستعدا  الدفاعي المناس اتخان - 

 .التحرك بطريءة سليمة وفي الوق  المناس - 

 سرعة مهاجمة ال ع  المهاجل لمنعه من التمرير أو لءف أو قطع وتشتي  - 

 .الترات الممرا  والتةدة لعمليات التةوي  عل  المرم - 

طىىع أو حجىىز المهىىاجل وإعاقتىىه وسىىد طريىىق جريىىه لمنعىىه مىىن الءيىىا  بعمليىىات الء- 

 .االختراق

 .الدفــاع بالم زمة عل  ال ع  المنافس بطريءة تتناس  مـع الموقف الهجومي   -

االهتما   ا ما بالمسىافات الدفاعيىة، بحيىث يحىتفم المىدافع بمسىافة أمىا  بينىه وبىين    -

ال ع  المهاجـل
(6)

.) 
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مىن  و   مهىااات الىدفاع ضىد العى  مهىاجل: وتشتمل المهااات الدفاعية عل  جوعين

 . كر  مثل، العد، والمراقبة، والتحركات الدفاعية، وحجز المهاجل، وتفا ة الحجز

والنوع  الثىاجي، مهىااات  فاعيىة ضىد مهىاجل معىه كىر ، أو يحىاول أ  يهىد  المرمى ، 

، (حىىا ا الةىىد) مثىىل إعاقىىة التمريىىرات قطىىع أو تشىىتي  التىىر ، إعاقىىة التةىىويبات 

لوما  والرجوع بميىل وللجاجى ، المءابلىة، التةىدة التحركات الدفاعية قةير  المدى 

للخداع،  الدفاع ضد طبطبة التر  قطع أو تشتي  التر ، التةدة التمريرات، قطع أو 

 .تشتي ، التغطية

فالمىىدافع بعىىد اجوعىىه إلىى  منطءتىىه الدفعيىىة واخىى  موقعىىه بةىىوا  صىىحيحة والوقىىوف 

ص ال عى  الى ة سىيءو  بالىدفاع وقفة االستعدا  األساسية للدفاع، يءو   بالعد وتخةىي

ضدا، ويبدأ بمراقبة من خى ل كافىة الحركىات الفر يىة التىي يءىو  بهىا، لمتابعىة تحىرك 

ال ع  المهاجل ومنــــــعه من است   التر  أو مناولتها للزميىل أو تهديىد المرمى ، أو 

المرم  بعد بغية التةوي  من المناطق الءريبة من ( المهاجمة الدفاعية)يءو  بالمءابلة 

 .الخداع

وتحركات المدافعين عا   ما تتو  لوما  والرجوع  للخلىف بميىل، وللجاجى  لمسىاعدا 

المدافع الزميل المجاوا، كما إ  جميـــــــع ه ا التحركــــــات تتل وفق حالة تحركىات 

ال ع  المهاجل المتلف بمراقبته والدفاع ضدا و تتل بشتل متناسق، تبـــــعا لحركىات 

 . األ اء الفر ة أو الجماعيالمهاجل ال ة يرتبا ب

و كما هو معروف إ  مهاا  المءابلة هي عمليىة مهاجمىه المىدافع للمهىاجل الى ة يحمىل 

التىىر  كمحاولىىة لمنعىىه أو للحىىد مىىن خطواتىىه فىىي أ اء التةىىوي  أو التمريىىر، وعلىى  

المىىدافع تشىىخيص اليىىد التىىي يةىىوب بهىىا المهىىاجل لمءابلتىىه بالةــىىـوا  الةحيحــىىـة، 

( إاباكىه)   هي أي ا عملية مهاجمة للمهاجل ريىر المسىتحون على  التىر  وبنفس الوق

ومنع وصول التر  إليه ونلك بإجبىاا المهىاجل المسىتحون على  التىر  أ  يغيىر اتجاهىه 

وبالتىىالي يغيىىر اأيىىه فىىي تمريىىر وإيةىىال التىىر  إلىى  المهىىاجل الزميىىل، وإحبىىاط هجمىىة 

 .متءنة أو خطة متفق عليها مسبءا  



يجىى  علىى  ال عىى  المىىدافع الوقىىوف بميىىل (: "1111)وفيىىق الىىوليلي، ويىى كر محمىىد ت

تجـاا المهاجل بمءابلته بإحدى اليدين عل  الوسا واألخىرى على  المرفىق الـــــــىـ ااع 

"المةوبـــــة أو ساعدها أو الءيا  بإجباا ه ا المهاجل عل  التحرك بعيـــدا
(1)

. 

سىد الثغىرات الدفاعيىة أمىا  المهىاجمين وفيما يخص التعاو  بىين المىدافعين فىي سىبيل  

فللتغطية أو اإلسنا   واا أساسيا في الدفاع، إن كما هو معروف إ  ال عى  إنا مىا قىا  

بالخرو  تجاا ال ع  المهاجل ال ة يرو  تهديىد المرمى  فىا  نلىك  سىيخلق ثغىر  فىي 

ينسىحبوا صفوف المدافعين من ه ا المنطءة، ل ا يتوج  عل  ال عبىين المجىاواين أ  

قلي  تجاا ه ا الثغر  لسدها قدا اإلمتا ، تحسبا  لنجاا المهاجل فىي اإلفى ت مىن هى ا 

المءابلىىة وبالتىىالي يتىىو  هنىىاك خىىا  فىىاعي ثىىاجي عىىن طــىىـريق تحىىرك المــــــــىىـدافع 

الزميل المجاوا، ويعتمد ججاا ه ا العملية على  مسىافة األمىا  بىين المىدافع والمهىاجل 

عة كل منهما من جهة أخرى، ك لك بعد أو قرب المهاجل مىن منطءىة من جـــــهة وسر

 .المرم  له اثر كبير عل  ججاا التغطية 

 (:  111)وي كر منير جرجس،

المدافع أ  يءو  بمراقبة منافسه المهاجل متخ ا وضىع االسىتعدا  الىدفاعي فىي  عل "اجه

المتا  المخةص له مىع مراعىا  االقتىراب مىن المهىاجل لخطىوات قةىير  مىع الحى ا 

من االجدفاع أو الجرة أما  جحىو المهىاجل حتى  ال يمنحىه فرصىة تخطيىه، وعليىه يءىو  

"المدافع بالوقوف بين المرم  والمنافس
(1)

. 

 

 (: 1111)وي كر ضياء الخياط وعبد التريل قاسل رزال، 

حــىىـركة التغطيـىىـة والتىىي يءىىو  بهىىا ال عبىىو  المىىدافعو  تعىىزز ثءىىة المىىدافع "بـىىـا   

بنفسىىه، ممىىـا يدفعىىـه للعىى  بايجابيىىه أكثىىر تجـىىـاا المهىىاجل، وبالتىىالي يسىىاعدا فىىي أعاقىىة 

"التر  أو قطعها
(1)

. 
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هي مىن العمليىات الدفاعيىة الفر يىة والجماعيىة فىي آ   كما إ  عملية التسليل واالست  

واحىد، لهى ا تعىىد مىن المهىااات الةىىعبة كوجهىا ال تىىرتبا بىي اء فىر ة فءىىا، ورالبىا مىىا 

تتىىو  أخطا هىىا كثيــــىىـر   جتيجىىة عىىد  التوافىىق بىىين المىىدافعين المتجىىاواين المتسىىلل 

 .والمستلل

مراقبىة موضـــىـع التىر  والمهىاجل وتتــل ه ا المهاا  بطريءة أ اء مشتركة من خى ل 

الءري  وفي حالة تهديىد المرمى  مىن المهىاجل الـــىـ ة يفتىرض على  ال عى  المىدافع 

الخرو  و مءابلته، في ه ا الحالة ييتي ال عبين الءريبين أل اء واج   فاعــي محـىـد  

على   باســت   العى  االاتتىاز مىث  الءريـىـ  أو الخىرو  إليءىاف ال عى  المسىتحون

يجىى  أ  يىىتل تىىامين  تسىىليل ال عىى  قبىىل أ اء ( االسىىت   والتسىىليل ) التىىر  وفىىي حالىىة 

عملية المءابلة ل ع  المهد  للمرم ، ل مــا  ججـىـاا هى ا العمليىة وتىتل هى ا العمليىة 

 .بين خا منطءة المرم  و خا  المنطءة الحر 

 (:1111)وي كــر احمد عريبي عو  ، 

يتبا ل العبا  أو أكثىر مىن المىدافعين المسىؤولية لمراقبىة ال عى  اجه في ه ا الحالة " 

المهىىاجل أو بسىىب  الخطىىة الدفاعيىىة الــىىـتي يستخدمهـىىـا الفريىىق المىىدافع أو السىىتخدا  

الفريىىىىق المهىىىىاجل لعمليىىىىة الحجىىىىز للتخىىىىـلص علىىىى  متـىىىىـا  ال عبىىىىين فىىىىي التشىىىىتيل 

"الدفــاعي
(11)

 . 

لمهىىااات الدفاعيىىة الفر يىىة والجماعيىىة إن ويعىىد حىىا ا الةىىد أو إعاقىىة التةىىوي  مىىن ا

باستطاعة المدافــع عمل حا ا صىـد بمفىر ا مىن خـىـ ل مـــــىـد الى ااعين مىع وجىو  

فتحـىىـه صىىغير  بينهمىىا وبءـىىـاء األصىىابع م مـىىـومة، وفــىىـي كثيىىر مىىن األحيىىا  يءىىو  

مـىـل الع  مدافع آخر لعمىل جىداا صىد ثنىا ي بجاجى  المـــىـدافع األول، وال يف ىل ع

جـىىـداا متــىىـو  مىىن أكثىىر مىىن العبيـىىـن ألجىىه يتسىىب  بةهـىىـوا ثغـىىـرات كبيـىىـر  فىىي 

 .  الدفــاع
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وهىىدف هىى ا المهىىاا  رالبىىا مىىا يتىىو  التةىىدة للتىىرات المةىىوبة باتجىىـاا الهىىدف مىىن 

إنا لىل يسىتطع ال عى  المىدافع " بيجىه) ويى كر محمىد توفيىق الىوليلي، . المناطق البعيد 

"تر  فعليــه التةدة للخةــل بج عــه وه ا جــا ز قاجوجــاالحةــول علــ  ال
(11)

. 

وهنىىاك أتىىىتال متعىىد   لمهىىىاا  حىىا ا الةىىىد، يىىتحتل بهىىىا جىىوع ومسىىىتوى التةىىىوي  

المسىىتخد  مىىن قبىىل المهىىاجل، فمىىث  التةىىدة للتىىرات العاليىىة يختلىىف عىىن التةــــىىـدة 

سىل هى ا النىوع مىن للترات الواطئة وحس  مستـوى التةوي ، وفي جميع الحىاالت يت

الدفــاع بءو  األ اء والتنسيق في حاالت كثير  مع حااس المرم  لتحديىد النءطىة التىي 

 .يتل التركيـــز فيها عل  حا ا الةد أكثر من ريرهــا

و عمليىىة قطىىع وتشىىتي  التـىىـر  أو خطفهىىا واالستحـىىـوان عليىىـها ال تختلىىف عىىن بءيـىىـة 

لمـىىـا لهىىا مىىن خاصيـىىـة ايجابيىىة عــىىـن طريىىق  المهىىااات الدفاعيىىة بىىل تفـىىـوقها أهميىىة

التحـىـول إلىى  الهجىو  مباتىىر  بعىد قطىىع التىر  واالسىىتحوان عليىـها، ولتنهىىـا سىى ا نو 

حــدين وبةوا  خاصة إنا لل يتمتن ال ع  من خطىف التىر  ، إن إ  هنىاك  احتمىال 

اجل مىن كبير من حدوث  ثغر   فاعية  في صفوف الفريق ومن المحتمل أ  يءىو  المهى

استغللها، وبالتالي يءو  بتسجيل هدف ضد الفريىق المىدافع بسىهولة تامىة، لى ا يجى  أ  

يتمتىىع هىى ا ال عىى  المىىدافع  بالءىىدا  الجيىىد  للتوقىىع الحـــــىىـركي لحــــىىـركة المهىىاجل 

ومسىىىاا التـــــىىىـر  ونلىىىك بــىىىـدواا يســىىىـاعد هىىى ا المىىىدافع علىىى  اختيىىىاا التوقيـىىىـ  

وتشتي  أو قطع مسااها ول جط ق إل  الهجــو  باتجــاا هــدف  المناســـ  للخرو  

 .الفريق المنافس

 (: 1111)وي كر لنا ضياء الخياط وعبد التريل قاسل رزال، 

إ  سوء استخدا  ه ا المهاا  من قبل بعض ال عبين المدافعين سوف يؤ ة بالنتيجة "

رصة تسجيل هدف فىي مرمـىـاهل إل  فتب ثغــر  في صفوفهل الدفــاعية وبالتالي في  ف

"من قبل الفريــق المهاجل تتــو  واضحــة
(12)

 . 
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 1.

   



كما يمتن ل ع  المدافع قطع أو تشتي  التر  من ال ع  المهىاجل الى ة يءىو  بعمليىة 

الطبطبة، وبالتالي االستحوان عل  التر ، ويبىدأ بىالهجو  تجىاا مرمى  الفريىق المنىافس 

 .وتسجل هدف

 (:2111)، (رازة حمو ةعبد الوهاب )ويشير  

تىىيتي الفرصىىة للمىىدافع ل ىىرب التىىر  وأخىى ها عىىا   عنىىدما ينفىى  المهىىاجل الطبطبىىة مىىن 

الوضع األساسي وقرب منطءة الهدف
(13)

. 

 مناقشة الدراسات السابقة 2-2

(سعد محسن إسماعيل ومحمود موسى العكيلي)دراسة  2-2-9 
(94)

 . 

 :الموسومة بـ       

 "للدفاع الفردي كرة اليد تحليل األداء الفني "

 :أهداف البحث

 التعرف عل  األ اء الفني للدفاع الفر ة لفرق عينة البحث- 1

 :مءااجة األ اء الفني الفر ة لدى عينة البحث منهو البحث- 2

 .استخدا  الباحثا  المنهو الوصفي باألسلوب المسحي     

 

 :عينة البحث

 فءد تمل  عينة البحث عل  العبي فرق أجدية الداجة األول  بتر  اليد وهي    

وللمرحلىىىة  1111-1116للموسىىىل ( التىىىرد،  يىىىال ، الطلبىىىة الشىىىباب، الجىىىيش)     

 .المتثفة

  :االستنتــاجات

 تفاوت مستوى الفرق النفسي للدفــاع االيجابي والسلبــي ولل ترتءي للمستوى    -1

 .المطلــوب    

                                                           
(

13
، طكرة اليد ما لها وما عليها المبادئ التعليمية والتدريبية: زة حمو ةعبد الوهاب را( 

1
، العراق، بغدا ، مطبعة العمرا ، 

2111  ،
31
.  

(
1 

السنة األول ، ، مجلة التربية الرياضية تحليل األداء الفني للدفاع الفردي بكرة اليد، :سعد محسن إسماعيل ومحمو  موس  العتيلي (

ع
2

 .1111الرياضية جامعة بغدا ، ، كلية التربية 



لىىل تةهـىىـر فروقىىات نات  اللىىة إحةىىا ية بىىين فىىرق عينىىة البحىىث لىىو اء الفنـىىـي  -2 

 .الدفاعي االيجابي والسلبي

 التوصيـــات

 .لتدايبــات الهجو  -1

استخـىىـدا  جتىىا و تحليىىل األ اء الفنىىي الىىدفاعي خىى ل المباايىىات لتوجيىىه التىىداي   -2

احـىـي االيجابيىة المتعلءىة بىاأل اء الةحيب والتغل  عل  جواحــي الءةــوا وتدعل النو

 .الفني الدفــاعي 

قيىىىا  المدابيـىىىـن بتثبيىىى  مستـىىىـوى أ اء العبيـىىىـهل الدفـىىىـاعي خـىىىـ ل الوحـىىىـدات -3

التدايبـيـىىىـة ومءااجتهـىىىـا مىىىع أ ا هـىىىـل أثنىىىاء المباايـىىىـات الرسميـىىىـة لتثبيىىى  االهتمىىىا  

المىىىدابين مسىىىتوى المنهـىىىـو  بتىىىدايبات الىىىدفاع واي  هىىىا االهتمىىىا  ناتىىىه الىىى ة يوليىىىه

 .التدايبــي المعد سلفا

يجىىـ  أ  يعيـىىـد المدابـىىـو  النةـىىـر فـىىـي تةـىىـرف ال عبيـىىـن خـىىـ ل الوحـىىـد  - 

التدايبيــة أن يج  أ  يتعلل ال عبــو  العمــل الدفــاعي الفعــال من مرحلــة مبتـىـر  

 .ـكمن تدايبــهل بــدل أ  يتعلمــوا التحــويا والمسـ

 (أشرف علي النبيدي)دراسة   2-2-2
(15 )

    . 

 : الموســومة بـ          

تحليككل واقككع تطبيككق واجبككات العمككل الككدفاعي الجمككاعي دا ككل تشكككيالت دفككاع "     

 ".المنطقة في لعبـة كرة اليد

 :أهداف البحث

التعرف عل  واقىع تطبيىق واجبىات العمىل الىدفاعي الجمـىـاعي  اخـىـل تشتيـىـ ت  -1

 . فاع المنطءة بتر  اليــد

                                                           

(
95

اسالة ، تحليل واقع تطبيق واجبات العمل الدفاعي الجماعي داخل تشكيالت دفاع المنطقة في لعبـة كرة اليد: أشرف علي الزبيدي (

 (.0222)جامعة بغدا ، /ماجستير رير منشوا ، كلية التربية الرياضية



التعـىىـرف علىى  أبىىراز الوجبـىىـات الدفاعيىىة الجمـىىـاعية التىىي اسىىتخدمتها فىىرق عينىىة  -3

البحىىث فىىي التطبيءىىات الخاصـىىـة بواجبــــــىىـات العمىىل الدفـىىـاعي الجمـىىـاعي  اخىىل 

 .التشتيــ ت الدفــاعية لدفــاع المنطــءة في لعبــة كــر  اليــد

 

 :منهــج البحث

 .استخدا  الباحث هنــا المنهو الوصفي باألسلوب المســحي        

 :عينة البحــث

عينــة البحــث هـي بعض فرق الداجــة الممتــاز  بتــر  اليــد والبىال  عـىـد ها        

 (كرب ء ، التـرد ،  يــال  ، الجيش ) أابــع فرق وهـي أجديـة 

 2111-1111جة الممتاز  بتر  اليد للموسل الدوا النهــا ي للدواة العراقي للدا

 :االستنتـاجــات  

تىىل اسىىتخدا  فىىرق عينىىة البحىىث الىىدفاع الجمىىاعي  اخىىل تشىىتي ت  فىىاع المنطءىىة  -1

 .بالشتل الجيد المطلوب حيث كا  تطبيءها للواجبــات الدفاعية فات 

ـــىىـاعية كىىا  جىىا ة  يىىال  أكثىىر الفىىرق العينىىة مىىن حيىىث التطبيىىق للواجبىىات الدف -2 

الجماعيىىة والىى ة يؤتىىر إلىى  أ  جىىا ة  يىىال  أكثىىر الفىىرق اعتمىىا ا علىى  العمـــــــىىـل 

الىىدفاعي الجمىىاعي  اخىىل تشىىتي ت  فـىىـاع المنطءىىة ويليىىه جىىا ة التىىرد وجــــــىىـا ة 

 .كرب ء وأخيرا جا ة الجيش

ـ  كىىا  العمىىل الىىدفاعي لجميىىع الفىىرق منةىىبا باتجىىاا ال عىى  المستحـــــىىـون عــلىى -3

 .التر  بداللــة حةــول مبــدأ اللع  الثنا ي عل  أعلـــ  جسبة للتطبيق الناجــب

أظهـىىـرت النتىىا و وجىىو  تبايـىىـن واضـىىـب فىىـي التطبيىىق التلـىىـي لواجبـىىـات العمىىل  - 

 .الدفاعي الجمــاعي  اخل التشتيــ ت الدفاعية لدفــاع المنطءة لفــرق عينة البحــث

  وجـىىـو  فىىروق معنـىىـوية بىىين كىىل مىىن التطبيىىق الناجـــــىىـب أظهىىرت النتىىا و عىىد -5

لواجبـىىـات العمىىل الىىدفاعي الجمـىىـاعي والتطبيىىق الفاتىىل لهىىا لفىىرق العينىىة فىىي تطبيىىق 

 .واجبــات العمل الدفاعي  اخل تشتي ت  فــاع المنطءة

 : التــوصيات



لتداي  على  ضروا  التوجيه جحــو زيا   الوق  المخةص من قبل المـــــداب ل -1

تطبيق الواجبــات الدفاعية الجماعيــة  اخل التشتيــ ت الدفـىـاعية لدفـىـاع المنطءـىـة،  

 .أثناء الوحدات التدايبية وبما يخد  ججاحها وتطــويرها جحـــــو األف ل

العمــل عل  إجراء اختبااات  وايــة لغرض التعــرف علـ  مستــــىـوى تطبيىـق  -2

 .لهــ ا الواجبــات الدفاعيــة  الفرق العراقــية

مىىن ال ـىىـرواة التركيـىىـز إلىى  جاجىى  التدايبـىىـات الدفاعيىىة الفـىىـر ية أي ىىا علىى   -3

 .التدايبات الدفاعية التي يتحرك فيــها ال ع  بالتنسيــق مـع أفرا  الفريق اآلخرين

 

 

 

 

 

 الباب لثالث

 :البحث وإجراءاته الميدا ية -3

  :منهج البحث 3-9

استخد  الباحثا  المنهو الوصفي بطريءىة التحليىل والمشىاهد  لمباايىات الفريىق         

العراقي، ألجه  اجس  المناهو له ا الدااسة لم متىه لطبيعىة المشىتلة وأهىداف البحىث، 

 .وهو يعد واحد من طرا ق البحث العلمي المعروفة

 :عينة البحــث  3-2

 العينة في البحث العلمي من أهل خطوات البحث العلمي وأصعبها هو اختياا

وقىىد قىىا  الباحثىىا  باختيىىاا العينىىة بالطريءىىة العمديىىة، وعليـىىـه فءىىد تىىل    

 .م حةة جميــع مباايات الفريق العراقي في البطولة األسيوية

 :األجهنة واألدوات المستخــدمة بالبحث 3-3

 :تل استعاجة الباحثا  باألجهز  واأل وات اآلتية

 .العربيةالمةا ا والمراجع  - أ



 (. LG)جهاز عرض تلفزيوجي   -  ب

أخـىىـ ت مىىن المةىىدا ( للواجبـىىـات الدفـىىـاعية الفر يىىة )اسىىتماا  م حـىىـةة مءننىىة  -  

 .1111للمؤلف كمــال  اويش عا  ( الدفاع بتر  اليد)

مسىجلة على   2111المباايات الرسمية لبطولة آسيا بتر  اليد بيىروت لبنىا  عـىـا   - 

(DVD        .)                                                                                                     

 : طــوات إجراءات البحث  3-4

 :استمارة المالحظة للواجبات الدفاعية الفردية بكرة اليد 3-4-9

يىة الفر يىة بتىر  لءد استعا  الباحثا  باستماا  مءننة لم حةة الواجبىات الدفاع         

1111اليد وأخ ت من كتاب كمال  اويش وآخرو ، 
(16)

 . 

 (.1)ولل يجرة الباحثا  عليها أة تغيير، وكمـــا هي موضحــة في الملحق 

 :التجربة االستطالعيــة 3-4-2

للوقىىوف علىى  سىى مة األ وات واألجهىىز  المسىىتخدمة والوقىىوف علىى  حسىىن عمـــىىـل 

 .الر يسية المساعد لتفا ة األخطاء في التجربة

وعليه فءد قا  الباحثا   بإجراء تجربة اسىتط عية على  إحىدى مباايىات البطولىة       

(  2111 \تىىباط   \ 21) ، فىىي يىىو  االثنىىين المةىىا ف DVDالمسىىجلة علىى  قىىر 

 . وهي مبااا  السعو ية و البحرين

 :الوســائل اإلحصائية المستخــدمة بالبحـث 3-5

العمليىىىات اإلحةىىىا ية الم  مـىىىـة بعىىىد أ  تىىىـل أخىىى  آااء لءىىىد قىىىا  الباحثىىىا  بتحديىىىد 

 .المختةـيـن فـي مجــال أجــراء العمليــات اإلحةا ية لمثل هت ا بحـث

قا ـون حساب النسبــة المــئوية -9
(9 )

: 

 الجنء                               

 911× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ % =  النسبة المئوية  

 الكل                                     

                                                           
(16)

،   1111،  فس المصدر السابق: كمال  اويش وآخرو  
2 5
. 

(11)
 اا التت  للطباعة والنشر،  ،التطبيقات اإلحصائية واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية الرياضية: و يع ياسين وحسن محمد 

 .1111الموصل، 



 

 

 

 

 

 

 

 الباب الرابع

 :عرض وتحليل النتائج ومناقشتها  -1

 ( 9)جدول 

يبين مجموع المحاوالت الكلية للتطبيق الواجبات الدفاعية الفردية ( 9)جدول 

لمحاوالت الناجحة والفاشلة ومجموع األهداف المسجلة في مباراة العراق ل

 . والبحرين 
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) المهاجمة الدفاعية 

 (المقابلة
91 3 9,، % 93 ,9،2% 

 %1،4,  9 %91،5 2 91 التغطية

 %5  1 %25 2 , المالزمة

 %5، ,   %92،5 9 , حجن المهاجم

-- -- -- -- --  ا فرادي الحجن

-- --  %911 2 2 التصدي للخداع

) التصدي للطبطبة 

 (استحواذ
9 9 911%  -- --



 %911 2-- --  2 (تشتيت)التصدي للطبطبة 

التصدي 

 (استحواذ)للتمرير
3 3 911%  -- --

-- --  %911 3 3 (تشتيت)التصدي للتمرير 

) التصدي للتصويب 

 (استحواذ
 -- -- -- -- --

التصدي للتصويب 

 (تشتيت)
5 2 41% 3 11% 

 31=البحرين  91= العراق   تيجة المباراة

تبىىين أ  العىىد  التلىىي لمحىىاوالت العبىىي الىىدفاع فىىي المهاجمىىة ( 1)مىىن خىى ل الجىىدول 

محىاوالت وبنسىبة ( 3)محاولىه،  وبلغى  عىد  المحىاوالت الناجحىة ( 16)الدفاعية بل  

محاولىة وبنسىبة مئويىة ( 13)، أما عد  المحاوالت الفاتلة فبلغى  %1181مئوية بلغة 

( 11)لدفاعيىة فبلغى  عىد  المحىاوالت التليىة ، أما فيما يخىص التغطيىة ا%11،2بلغة 

أمىا % 1186محاوله وبنسبة مئويىة بلغى  ( 2)محاوله وبلغة عد  المحاوالت الناجحة 

أمىىىا %  118محاولىىىه وبنسىىىبة مئويىىىة بلغىىى  ( 11)عىىىد  المحىىىاوالت الفاتىىىلة فبلغىىى  

 محاولىة( 2)محىاوالت أمىا المحىاوالت الناجحىة فبلغى  ( 1)الم زمة الدفاعية فبلغى  

محىاوالت وبنسىبة ( 6)، أما عد  المحاوالت الفاتىلة فبلغى  %25وبنسبة مئوية بلغ  

( 1)، أما في ما يخص حجز المهاجل فبلى  العىد  التلىي للمحىاوالت %15مئوية بلغ  

، أمىىا %1285محاولىىه وبسىىبة مئويىىة بلغىى  ( 1)محاولىىة وكاجىى  المحىىاوالت الناجحىىة 

، أمىىا %1185ت وبنسىىبة مئويىىة بلغىى  محىىاوال( 1)عىىد  المحىىاوالت الفاتىىلة فبلغىى  

اجفرا  الحجز فلل تسجل أة محاوله ت كر، أما فيما يخىص التةىدة للخىداع فبلى  العىد  

محاولىىه وبنسىبة مئويىىة بلغىى  ( 2)محاولىىه وكىا  عىىد  المحىىاوالت الناجحىة ( 2)التلىي 

( اسىتحوان)ولل تتن هناك أة محاولة فاتلة، أما فيما بخص التةدة للتنطيا % 111

، أمىىا فيمىىا %111محاولىىه وكاجىى  جاجحىىة وبنسىىبة ( 1)  عىىد  المحىىاوالت التليىىة فتىىا



ولىىل تسىىجل أة ( 2)فتىىا  العىىد  التلىىي للمحىىاوالت ( تشىىتي )يخىىص التةىىدة لطبطبىىة 

محاولىه وبنسىبة مئويىة بلغىى  ( 2)محاولىه جاجحىة أمىا عىد  المحىاوالت الفاتىىلة فبلغى  

فبلغىى  عىىد  المحىىاوالت ( ناالسىىتحوا) ، أمىىا فىىي مىىا يخىىص التةىىدة للتمريىىر 111%

محاوالت وبنسبة مئوية بلغى  ( 3)محاوله وكاج  عد  المحاوالت الناجحة ( 3)التلية 

( التشىتي  ) ، ولل تتىن هنىاك أة محاولىه فاتىلة أمىا بالنسىبة لتةىدة للتمريىر 111%

محىاوالت ( 3)محاوالت وكاجى  المحىاوالت الناجحىة ( 3)فبل  عد  المحاوالت التلية 

، ولىىل تتىىن هنىىاك أة محاولىىه فاتىىلة، أمىىا فيمىىا يخىىص %111يىىة بلغىى  وبنسىىبة مئو

فلىىل تتىىن هنىىاك أة محاولىىه، أمىىا التةىىدة للتةىىوي  ( اسىىتحوان ) التةىىدة للتةىىوي  

( 2)محاوالت فتاج  المحىاوالت الناجحىة ( 5)فبل  العد  التلي للمحاوالت ( التشتي )

محىىاوالت ( 3)لة فبلىى  أمىىا عىىد  المحىىاوالت الفاتىى% 1 محاولىىه وبنسىىبة مئويىىة بلغىى  

 %.61وبنسبة مئوية بلغ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2)جدول 

يبين مجموع المحاوالت الكلية للتطبيق الواجبات الدفاعية الفردية ( 2)جدول 

 للمحاوالت الناجحة والفاشلة ومجموع األهداف المسجلة في مباراة العراق واألردن  
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 %5  1 %25 3 92 المهاجمة الدفاعية

 % ،5, 1 %94،2 9   التغطية

 %11 3 %41 2 5 المالزمة

 %911 1-- --  1 حجن المهاجم

-- -- -- -- --  ا فرادي الحجن

 %911 2-- --  2 للخداع التصدي

) التصدي للطبطبة 

 (استحواذ
 -- -- -- -- --

-- -- -- -- --  (تشتيت)التصدي للطبطبة 

التصدي 

 (استحواذ)للتمرير
4 4 911%  -- --

-- -- -- -- --  (تشتيت)التصدي للتمرير 

) التصدي للتصويب

 (استحواذ
9 9 911%  -- --

التصدي 

 (تشتيت)للتصويب
4 3  5% 9 25% 

 21=األردن  31= العراق   تيجة المباراة 

 

تبىىين إ  العىىد  التلىىي لمحىىاوالت العبىىي الىىدفاع فىىي المهاجمىىة ( 2)مىىن خىى ل الجىىدول 

محىىاوالت وبنسىىبة ( 3)محاولىة، وبلغىى  عىد  المحىىاوالت الناجحىة ( 12)الدفاعيىة بلىى  

محاولة وبنسبة مئوية بلغى  ( 1)، أما عد  المحاوالت الفاتلة فبلغ  %25مئوية بلغة 

محاولىىه ( 1)ة فبلغى  عىىد  المحىاوالت التليىىة ، أمىا فيمىىا يخىص التغطيىىة الدفاعيىى15%



أمىىا عىىد  % 82 1محاولىىه وبنسىىبة مئويىىة بلغىى  ( 1)وبلىى  عىىد  المحىىاوالت الناجحىىة 

أمىىا بالنسىىبة % 1581محاولىىه وبنسىىبة مئويىىة بلغىى  ( 6)المحىىاوالت الفاتىىلة فبلغىى  

 محىاوالت( 2)محاوالت أما المحاوالت الناجحة فبلغى  ( 5)للم زمة الدفاعية فبلغ  

محىاوالت وبنسىبة ( 3)أما عىد  المحىاوالت الفاتىلة فبلغى  % 1 وبنسبة مئوية بلغ  

( 6)،أمىىا فيمىا يخىىص حجىىز المهىىاجل فبلى  العىىد  التلىىي للمحىىاوالت %61مئويىة بلغىى  

( 6)محاوالت ولىل تتىن هنىاك أة محاولىة جاجحىة أمىا عىد  المحىاوالت الفاتىلة فبلغى  

فرا  الحجز فلل تسجل أة محاوله تى كر، ، أما اج%111محاوالت وبنسبة مئوية بلغ  

محاوله ولىل تتىن هنىاك أة محاولىة ( 2)وفيما يخص التةدة للخداع فبل  العد  التلي 

، أمىىا التةىىدة %111وبنسىىبة مئويىىة ( 2)جاجحىىة أمىىا عىىد  المحىىاوالت الفاتىىلة فبلىى  

فلل تتن هنىاك أة حالىة تى كر أمىا فىي مىا يخىص التةىدة للتنطىيا ( استحوان)للتنطيا 

) فلىىىل تتىىىن هنىىىاك أة حالىىىة تىىى كر، أمىىىا فىىىي مىىىا يخىىىص التةىىىدة للتمريىىىر ( تشىىىتي )

محىىوالت  وكاجىى  عىىد  المحىىاوالت (  )فبلغىى  عىىد  المحىىاوالت التليىىة ( االسىىتحوان

، ولىىل تتىىن هنىىاك أة محاولىىه %111محىىاوالت وبنسىىبة مئويىىة بلغىى  (  )الناجحىىة 

نىاك أة حالىة تى كر، أمىا فىي فلل تتن ه( التشتي  ) فاتلة، أما بالنسبة لتةدة للتمرير 

محىاوالت ( 1)فبل  العد  التلىي للمحىاوالت ( استحوان ) ما يخص التةدة للتةوي  

، أمىا بالنسىىبة %111محىاوالت وبنسىبة مئويىة بلغى  ( 1)فتاجى  المحىاوالت الناجحىة 

للمحىىاوالت الفاتىىلة فلىىل تىى كر أة محىىاوالت فاتىىلة، أمىىا بالنسىىبة للتةىىدة للتةىىوي  

محىىاوالت فتاجىى  المحىىاوالت الناجحىىة (  )  العىىد  التلىىي للمحىىاوالت ، فبلىى(التشىىتي )

( 1)، أمىىا عىىد  المحىىاوالت الفاتىىلة فبلىى  %15محىىاوالت وبنسىىبة مئويىىة بلغىى  ( 3)

 . %25محاولة وبنسبة مئوية بلغ  

 (3)جدول 

يبين مجموع المحاوالت الكلية للتطبيق الواجبات الدفاعية الفردية ( 3)جدول 

حة والفاشلة ومجموع األهداف المسجلة في مباراة العراق للمحاوالت الناج

 .واليابان
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 %1, 92 %21 3 95 المهاجمة الدفاعية

 %2،1, 91 %31، 9 4 23 التغطية

 %11،1 1 %33،3 3 1 المالزمة

 %911 3-- --  3 حجن المهاجم

-- -- -- -- --  ا فرادي الحجن

-- --  %911 9 9 التصدي للخداع

) التصدي للطبطبة 

 (االستحواذ
 -- -- -- -- --

 %911 9-- --  9 (تشتيت)التصدي للطبطبة 

التصدي 

 (استحواذ)للتمرير
2 2 911%  -- --

-- --  %911 2 2 (تشتيت)التصدي للتمرير 

) التصدي للتصويب

 (استحواذ
 -- -- -- -- --

التصدي 

 (تشتيت)للتصويب
  1 ,5، % 9 94،2% 

 35=اليابان  29= العراق   تيجة المباراة

 

تبىىين أ  العىىد  التلىىي لمحىىاوالت العبىىي الىىدفاع فىىي المهاجمىىة ( 3)مىىن خىى ل الجىىدول 

محىىاوالت وبنسىىبة ( 3)محاولىه، وبلغىى  عىد  المحىىاوالت الناجحىة ( 15)الدفاعيىة بلىى  

محاولىىة وبنسىىبة مئويىىة ( 12)، أمىىا عىىد  المحىىاوالت الفاتىىلة فبلغىى  %21مئويىىة بلغىىة 

( 23)فبلغىىى  عىىىد  المحىىىاوالت التليىىىة ، وفيمىىىا يخىىىص التغطيىىىة الدفاعيىىىة %11بلغىىىة 



، أمىا %1183محاوله وبنسبة مئوية بلغ  (  )محاوله وبلغة عد  المحاوالت الناجحة 

، أمىا الم زمىة %1286محاولىه وبنسىبة مئويىة ( 11)عد  المحىاوالت الفاتىلة فبلغى  

محىىاوالت، ( 3)محىىاوالت وكاجىى  المحىىاوالت الناجحىىة ( 1)الدفاعيىىة فبلغىى  عىىد ها 

محىاوالت وبنسىبة مئويىة ( 6)، وكاج  المحاوالت الفاتلة بلغى  %3383مئوية بنسبة 

( 3)، أمىىا فىىي مىىا يخىىص حجىىز المهىىاجل فبلىى  العىىد  التلىىي للمحىىاوالت %6686بلغىى  

( 3)محاوالت ولىل تتىن هنىاك أة محاولىة جاجحىة أمىا عىد  المحىاوالت الفاتىلة فبلغى  

فىرا  الحجىز فلىل تسىجل أة ، أمىا فيمىا يخىص اج%111محاوالت وبنسبة مئويىة بلغى  

محاولىه وكىا  ( 1)محاوله ت كر،  أمىا فيمىا يخىص التةىدة للخىداع فبلى  العىد  التلىي 

، ولل تتىن هنىاك أة %111محاوله وبنسبة مئوية بلغ  ( 1)عد  المحاوالت الناجحة 

فلىل تتىن هنىاك أة حالىة تى كر، أمىا ( االسىتحوان)محاولة فاتلة، أمىا التةىدة للتنطىيا 

ولىل تسىجل ( 1)فتىا  العىد  التلىي للمحىاوالت ( تشىتي )لتةدة للتنطىيا فيما يخص ا

محاوله وبنسبة مئويىة بلغى  ( 1)أة محاوله جاجحة أما عد  المحاوالت الفاتلة فبلغ  

فبلغ  عد  المحىاوالت التليىة ( االستحوان) ، أما فيما يخص التةدة للتمرير 111%

محىىاوالت وبنسىىبة مئويىىة بلغىى   (2)محىىوالت  وكاجىى  عىىد  المحىىاوالت الناجحىىة ( 2)

فبلى  عىد  ( التشىتي  ) ولل تتن هناك أة محاوله فاتلة، أما التةىدة للتمريىر% 111

محىاوالت وبنسىبتها ( 2)محاوالت وكاجى  المحىاوالت الناجحىة ( 2)المحاوالت التلية 

، ولىىل تتىىن هنىىاك أة محاولىىه فاتىىلة، أمىىا فيمىىا يخىىص التةىىدة %111مئويىىة بلغىى  

فلىىىل تتىىىن هنىىىاك أة محاولىىىه، ريىىىر أ  للتةىىىدة للتةىىىوي  ( وان اسىىىتح) للتةىىىوي  

محىىاوالت، إن كاجى  المحىىاوالت الناجحىىة ( 1)بلىى  العىد  التلىىي للمحىاوالت ( التشىتي )

( 1)أمىىا عىىد  المحىىاوالت الفاتىىلة فبلىى  % 1581محىىاوالت وبنسىىبة مئويىىة بلغىى  ( 6)

 %.82 1محاولة وبنسبة مئوية بلغ  

 

 (4)جدول 



يبين مجموع المحاوالت الكلية للتطبيق الواجبات الدفاعية الفردية ( 4)جدول 
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 %13،3 94 %1،1 9 95 المهاجمة الدفاعية

 %5  29 %25   ,2 التغطية

 %911  -- --    المالزمة

 %911 1-- --  1 حجن المهاجم

-- -- -- -- --  ا فرادي الحجن

-- -- -- -- --  التصدي للخداع

) التصدي  للطبطبة  

 (االستحواذ
 -- -- -- -- --

التصدي للطبطبة 

 (تشتيت)
9  -- --9 911% 

التصدي 

 (استحواذ)للتمرير
2 2 911%  -- --

 %33،3 2 %11،1 4 1 (تشتيت)التصدي للتمرير 

) التصدي للتصويب 

 (استحواذ
3 2 11،1% 9 33،3% 

التصدي للتصويب 

 (تشتيت)
1 3 33،3% 1 11،1% 

 31=الصين  25=العراق   تيجة المباراة



للمحاوالت الناجحة والفاشلة ومجموع األهداف المسجلة في مباراة العراق 

 .والصين

تبىىين إ  العىىد  التلىىي لمحىىاوالت العبىىي الىىدفاع فىىي المهاجمىىة (  )مىىن خىى ل الجىىدول 

محاولىىة وبنسىىبة ( 1)محاولىىه، وبلغىى  عىىد  المحىىاوالت الناجحىىة ( 15)الدفاعيىىة بلىى  

محاولىىة وبنسىىبة مئويىىة (  1)أمىىا عىىد  المحىىاوالت الفاتىىلة فبلغىى  % 6،6مئويىىة بلغىىة 

( 21)اعيىة فبلغى  عىد  المحىاوالت التليىة ،  أما فيما يخص التغطية الدف%1383بلغة 

، أمىا %25محاوله وبنسبة مئوية بلغى  ( 1)محاوالت وبلغة عد  المحاوالت الناجحة 

، أمىا بالنسىبة %15محاوله وبنسىبة مئويىة بلغى  ( 21)عد  المحاوالت الفاتلة فبلغ  

عىد  محىاوالت ولىل تتىن هنالىك أة محاولىه جاجحىة،أما ( 1)للم زمة الدفاعيىة فبلغى  

، أما فيمىا يخىص %111محاوالت وبنسبة مئوية بلغ  ( 1)المحاوالت الفاتلة فبلغ  

محىاوالت ولىل تتىن هنىاك أة محاولىة ( 1)حجز المهاجل فبل  العد  التلىي للمحىاوالت 

 ، %111محاوالت وبنسبة مئوية بلغ ( 1)جاجحة، أما عد  المحاوالت الفاتلة فبلغ  

حاوله ت كر فيه، وك لك في ما يخص التةدة للدفاع أما إجفرا  الحجز فلل تسجل أة م

فلىىل تتىىن هنىىاك أة محاولىىة تىى كر، أمىىا فيمىىا يخىىص ( االسىىتحوان)والتةىىدة للتنطىىيا 

ولىل تسىجل أة محاولىه ( 1)فتىا  العىد  التلىي للمحىاوالت ( تشىتي )التةدة للتنطيا 

، %111محاولىه وبنسىبة مئويىة بلغى  ( 1)جاجحة أما عد  المحاوالت الفاتىلة فبلغى  

( 2)فبلغىى  عىىد  المحىىاوالت التليىىة ( االسىىتحوان) أمىىا فيمىىا يخىىص التةىىدة للتمريىىر 

، %111محىاوالت وبنسىبة مئويىة بلغى  ( 2)محاوله وكاج  عد  المحاوالت الناجحة 

فبل  عد  المحىاوالت ( التشتي  ) ولل تتن هناك أة محاوله فاتلة أما التةدة للتمرير

محىاوالت وبنسىبة مئويىة بلغى  (  )اوالت الناجحىة محاوالت وكاجى  المحى( 6)التلية 

محاولىىىه وبنسىىىبة مئويىىىة بلغىىى  ( 2)، أمىىىا عىىىد  المحىىىاوالت الفاتىىىلة فبلىىى  6686%

فبل  عد  المحىاوالت التليىة ( استحوان ) ، أما فيما يخص التةدة للتةوي  3383%

محىىاوالت وبسىىبة مئويىىة بلغىى  ( 2)محىىاوالت وكاجىى  عىىد  المحىىاوالت الناجحىىة ( 3)

محاولىىىة وبنسىىىبة مئويىىىة بلغىىى  ( 1)، أمىىىا عىىىد  المحىىىاوالت الفاتىىىلة فبلىىى  6686%

محىاوالت ( 1)التليىة ( التشتي )،  وكاج  عد  محاوالت التةدة للتةوي  3383%



، أمىىا عىىد  %3383محاولىىة وبنسىىبة مئويىىة بلغىى  ( 3)وبلىى  عىىد  المحىىاوالت الناجحىىة 

 %. 6686  محاوالت وبنسبة مئوية بلغ( 6)المحاوالت الفاتلة فبل  

وجحن جرى ا  حىاالت الىدفاع الفىر ة لىدى الفريىق العراقىي كاجى  متباينىة بىين مبىااا   

وأخرى من جميىع المباايىات التىي خاضىها الفريىق فىي البطولىة بىين ااتفىاع المسىتوى 

واجخفاضه ولجميع المراكز الدفاعية، وحت  خ ل المبااا  الواحد ، وجحن جرجىع نلىك 

ع  إن كما هو معروف فا  الحالة النفسية ل عبين تتو  متباينىة إل  الحالة النفسية ل 

بين مبااا   وأخرى كما جوعز نلك إل  خبر  ال عبين الشخةية فىي مجىال المشىااكة 

في البطوالت الدولية، جتيجة قلة االحتتىاك بىالفرق العالميىة المتطىوا  باللعبىة، كمىا أ  

ثر عل  جتا و الفريق  فمىن خى ل  مشىاهدتنا لإلعدا  البدجي ولياقة ال عبين العراقيين ا

لمباايات الفرق الحةنا أ  الفريق كا  يتمتع باجدفاع عالي في بداية المبىااا  للتةىدة 

للفريق المنافس ولل يستمر إل  جهاية المبااا  عل  جفس الوتير  من االجىدفاع والمثىابر  

ل عبىىوا الفريىىق،  ويرجىىع سىىب  نلىىك كمىىا هىىو معىىروف إلىى  جءىىص فىىي اللياقىىة البدجيىىة 

وجحن جرى إ  ه ا كا  عامل مهل في فشل الفريق من أ  ينىافس على  مراكىز متءدمىة  

وب لك يمتن أ  جءول إجنا استطعنا من التعرف عل  النس  المتباينىة لتطبيىق الواجبىات 

الدفاعية الفر ية بين كل مبااا  من مباايات الفريق، وه ا مىا يحءىق الهىدف األول مىن 

 .ثأهداف البح

 

 (5)جدول

 يبين مجموع المحاوالت الكلية للتطبيق الواجبات الدفاعية الفردية والنسبة المئوية



 .ومجموع األهداف المسجلة في مباريات العراق 

 

 

تبىىين إ  عىىد  المتغيىىرات فىىي حىىاالت الىىدفاع ألابىىع مباايىىات ( 5)مىىن خىى ل الجىىدول

محاولىه، وبلى  عىد  ( 51)الم كوا ، فعىد   المحىاوالت التلىي للمهاجمىة الدفاعيىة بلى  

أمىا المحىاوالت %( 16،2)محىاوالت وبنسىبة مئويىة بلغى  ( 11)المحاوالت الناجحة 

، وفيمىا يخىص التغطيىة %(12،1)بلغى  محاولىه وبنسىبة مئويىة ( 1 )الفاتلة فبلغى  
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المقابلة ) المهاجمة دفاعية

 (الدفاعية
51 11 1682%  1 1281 % 

 % 1181 63 %1181  1 11 التغطية

 %1581 22 % 81 2 1 21 المالزمة

 %1681 25 % 381 1 26 حجن المهاجم

      ا فرادي الحجن

 % 1  2 % 61 3 5 التصدي للخداع

   %111 1 1 (االستحواذ)التصدي للطبطبة 

 %111       (تشتيت)التصدي  للطبطبة  

   %111 11 11 (استحواذ)التصدي للتمرير

 %1181 2 % 1181 1 11 (تشتيت)التصدي للتمرير

 % 25 1 %15 3   (االستحواذ)التصدي للتصويب 

 %    11 % 56  1 25 (التشتيت)التصدي للتصويب 



محاولىىه (  1)محاولىىه، أمىىا عىىد  المحىىاوالت الناجحىىة فبلغىى  ( 11)الدفاعيىىة فبلغىى  

محاولىه وبنسىبة ( 63)، وبلى  عىد  المحىاوالت الفاتىلة %(11،1)وبنسبة مئوية بلغ  

، يعني نلك إ  الفريق لل يتن منسجما في أ اء حركىات الىدفاع %(11،1)مئوية بلغ  

طيىىة والتعىىاو  بىىين المىىدافعين، سىىيما فىىي عمليىىة سىىد الثغىىرات الدفاعيىىة، أمىىا فيمىىا والتغ

محاولىىه أمىىا عىىد  المحىىاوالت الناجحىىة فبلغىى  ( 21)يخىىص الم زمىىة الدفاعيىىة فبلغىى  

( 22)أما عىد  المحىاوالت الفاتىلة فتاجى  %(  2)محاوالت وبنسبة مئوية بلغ  ( 1)

ليىىة حجىىز المهىىاجل فتىىا  العىىد  التلىىي أمىىا عم%( 15،1)محاولىىه وبنسىىبة مئويىىة بلغىى  

وبنسبة مئوية بلغى  ( 1)محاوله أما عد  المحاوالت الناجحة فتاج  ( 26)للمحاوالت 

محاولىىه و جسىىبته مئويىىة بلغىى  ( 35)أمىىا عىىد  المحىىاوالت الفاتىىلة فتاجىى  %( 3،1)

، وه ا جسبة كبير  جىدا ممىا يىدعو إلى  مراجعىة جىوع التىداي  الواجى  أ  %(16،1)

ه المىىداب لمثىىل تلىىك الحىىاالت، أمىىا بالنسىىبة إلجفىىرا  الحجىىز فلىىل تتىىن هنىىاك أة يءىىو  بىى

محىىاوالت، ( 5)محاولىىه تىى كر ولتىىن فيمىىا يخىىص التةىىدة للخىىداع فبلىى  العىىد  التلىىي 

%( 61)محىىاوالت، وبسىىبة مئويىىة بلغىى  ( 3)والعىىد  التلىىي للمحىىاوالت الناجحىىة كىىا  

، وه ا مؤتىر %(1 )مئوية بلغ   محاوله و بنسبته( 2)وعد  المحاوالت الفاتلة بل  

ايجىىابي وهىىو مىىا أ ى إلىى  الحىىد مىىن خطىىوا  ال عبىىين المنافسىىين علىى  مرمىى  الفريىىق 

العراقىىي، وبةىىوا  خاصىىة مىىن منطءىىة الوسىىا الدفاعيىىة، أمىىا فيمىىا يخىىص التةىىدة 

محاولىىىه وكاجىىى  محاولىىىه جاجحىىىة وبنسىىىبة مئويىىىة ( 1)فتاجىىى  ( االسىىىتحوان)للتنطىىىيا 

ة محاولىىىه فاتىىىلة أمىىىا فيمىىىا يخىىىص التةىىىدة الطبطبىىىة ولىىىل تتىىىن هنىىىاك أ%( 111)

ولل تتن هناك أة محاوله جاجحة ت كر أما عىد  (  )فتاج  عد  المحاوالت ( التشتي )

وبنسىبة مئويىة بلغى  ( 1)محاوالت بوسىا حسىابي بلى  (  )المحاوالت الفاتلة فبلغ  

للمحىاوالت فتا  العىد  التلىي ( الستحوان)أما فيما يخص التةدة للتمرير ا%( 111)

محاولىه وبنسىبة مئويىة بلغى  ( 11)محاولة، أما عىد  المحىاوالت الناجحىة فبلى  ( 11)

التشىتي  )ولل تتن هناك أة محاوله فاتلة أما فيما يخص التةدة للتمريىر %( 111)

محىىاوالت بنسىىبة مئويىىة ( 1)محاولىىه وعىىد  المحىىاوالت الناجحىىة بلىى  ( 11)فبلغىى  ( 

محاولىه وبنسىبة مئويىة بلغى  ( 2)ت الفاتلة فبلغ  أما عد  المحاوال%( 11،1)بلغ  



أما فيما يخص التةدة للتةوي  االستحوان فتا  العد  التلي للمحاوالت %( 11،1)

، وهىىي %(15)محىىاوالت وبنسىىبة مئويىىة بلغىى  ( 3)وبلغىى  المحىىاوالت الناجحىىة (  )

( 1)غى  جسبة جيد  جوعىا مىا تسىجل للفريىق العراقىي، أمىا عىد  المحىاوالت الفاتىلة فبل

فبلغىى  ( التشىىتي  )أمىىا فيمىىا يخىىص التةىىدة للتةىىوي  %( 25)وبنسىىبة مئويىىة بلغىى  

محاولىىه وبنسىىبة مئويىىة بلغىى  (  1)محاولىىه وكىىا  عىىد  المحىىاوالت الناجحىىة ( 25)

محاولىىىه وبنسىىىبة مئويىىىة بلغىىى  ( 11)أمىىىا عىىىد  المحىىىاوالت الفاتىىىلة فتاجىىى  %( 56)

تتثيىف التىداي  على  هى ا  ، وهي جسبة معءولة بعض الشيء وجرى ضىروا %(  )

الحاالت، وه ا إ   ل عل  تيء فاجه يدل عل  إ  الواجى  الىدفاعي التغطيىة الدفاعيىة 

كىىا  عىىد  محاوالتهىىا أكثىىر مىىن كىىل الواجبىىات األخىىرى، إال إ  معةمهىىا كاجىى  فاتىىلة 

وكاج  جسبتها المئوية اكبر بتثير وهو مستوى متدجي جدا  للفريىق العراقىي، ممىا يسىهل 

المستوى الدفاعي للفريىق العراقىي، فىإنا مىا تةىدى العى  مىدافع فىي مركىز في تدجي 

معىىين وخىىر  ل عىى  مهىىاجل حىىاول تهديىىد المرمىى  فىىا  ال عىى  الزميىىل المجىىاوا لىىه 

يعجز عن سد الثغر  التي قد تحةل في الدفاع مىن هى ا المركىز الىدفاعي وجتيجىة نلىك 

أو الثغىر  الدفاعيىة وتسىجيل  يستطيع أع اء الفريق المنافس من استغ ل هى ا الفىرا 

هدف في مرم  الفريق العراقي، ونلك ساهل في تدجي ترتيى  الفريىق بةىوا  عامىة، 

أما فيما يخص المهاجمة الدفاعية فا  عد  محاوالت الفريق جاءت بالمرتبة الثاجيىة إال 

ججىىاا محىىاوالت الفريىىق العراقىىي أي ىىا كاجىى  متدجيىىة جىىدا، إن إ  التةىىدة  أ  جسىىبة

الفرق المنافسة كاج   و  المسىتوى فىي إفشىال محىاوالت ال عبىين المنافسىين ل عبي 

مىىن تهديىىد المرمىى  وتسىىجيل األهىىداف علىى  الفريىىق العراقىىي، أمىىا الم زمىىة فءىىد كىىا  

جةىىىيبها هىىىي األخىىىرى متىىىدجي جىىىدا بسىىىب  ضىىىعف التنسىىىيق بىىىين صىىىفوف ال عبىىىين 

الفىرق المنافسىة، فتمىا المدافعين في م زمة ال عبين وبةوا  خاصة العبي ااتتىاز 

هو المعروف إ  ال ع  المدافع  يءو  بم زمة خةمه المسئول هىو عنىه فىي منطءتىه 

 .الدفاعية في حالة الدفاع عن المنطءة

 

 (: 111)وي كر محمد توفيق الوليلي، 



اجىىه إنا ريىىر مهـىىـاجما  متاجهـىىـما أمىىا  الخىىا الىىوهمي الواصىىل بينهمىىا علىى   ا ىىر  " 

مبدأ  فاع المنطءة  فـاع المواقف بي  يتل تبــا ل المدافع مهاجمــه مىع المرم  فهنا يتل 

 (.11")مهــاجل زميله الجــاجبي

وكمىىا هىىو معىىروف فىىا  ال عىى  المىىدافع يءىىو  بتنبيىىه زميلىىه المجىىاوا لىىه إنا مىىا حىىاول 

المنافس من استغ ل ثغر  خلف زميله بإتاا  صوتية أو أة إتاا  أخىرى إنا لىل يتىن 

ا ال ع ، وه ا من األموا المهمة جدا أي ا، التي يج  أ  يىتل تطبيءهىا فىي متنبها له 

المباايات بتر  اليد، ل ا كا  من الواج  أ  ينتبه إليها المداب وال عبو  أي ىا للحىد 

 .من  خطوا  الع  االاتتاز

وفيمىىا يخىىص حجىىز المهىىاجل فلىىل تتىىن محىىاوالت الفريىىق الدفاعيىىة أف ىىل حىىاال مىىن  

ء الفريىىق كىا  مىىن السىىوء لداجىة إ  جسىىبة ججىىاا الفريىق لحجىىز المهىىاجل سىابءتها، فىىي ا

إلىى  سىىوء  رأي الباحثككانوهىىي جسىىبة واطئىىة جىىدا ، ويرجىىع نلىىك حسىى  % 381بلغىى  

التنسيق بين صفوف العبي الدفاع بالداجة األساس وضعف قدا  أو إمتاجية ال عبين 

العىراقيين فىىي التةىدة لهجىىو  الفريىىق المنىافس مىىن حيىىث الءىداات الدفاعيىىة الفر يىىة، 

يمثىىل عمليىىة ابىىا بىىين األ اء الفىىر ة الجمىىاعي "وهىىـ ا  والجماعيىىة علىى  حىىد سىىواء،

المطلوب، فالدفــاع الفر ة ال يتفي للتغل  عل  الهجو  للفريق وصــــوال إل  الهدف 

ال ة يءىو  بىه أكثىر مىن العى  مهىاجل ممىا يحىتل اللجىوء إلى  اللعى  بىالخطا الدفاعيىة 

"الجماعية لمجابهة واجتءال الهجو  مع تنةيل الخطا الفرقية للفريق
(11)

. 

ن فىىي إال أ  ججىىاا عمليىىة تشىىتي  التىىرات مىىن خىى ل أ اء ال عبىىين العىىراقيي  

التةدة لها عن طريق الواج  الدفاعي التةدة للتةىوي ، كىا  ججاحىا خجىوال جىدا 

إال اجىىه يحسىى  ججاحىىا علىى  أيىىة حىىال، كمىىا هىىو التةىىدة للتةىىوي  مىىع اسىىتحوان علىى  

التر  فءد ججب  الفريق في ه ا المهمة عل  الررل من قلة عد ها إال أ  جسبتها المئويىة 

ق العراقىي أي ىا فىي التةىدة للتمريىر وججىب فىي كاج  عالية  ومرتفعة، وججىب الفريى

تشتي  واالستحوان على  التمريىرات، بةىوا  جيىد  جىدا ويرجىع نلىك بىرأة الباحثىا  

                                                           
11))
،  1111 مالطا، تركة الجا ، جامعة الفاتب، طرابلس،تكنيك -تدريب -تعليم -كرة اليد: محمد توفيق الوليلي 

1 1
. 

              
(11)

 Hughes, G, Tactics & Skills, British, Broadcasting, Corporation & Queen, Anne Press, 

1980, P
, 88

.  



فمن المعروف عنه هى ين التشىتيلين ( 2- )أو ( 1-5)بسب  لع  التشتي ت الدفاعية 

إجهمىىا يسىىاهما  بشىىتل فعىىال فىىي قطىىع وتشىىتي  التىىرات الممىىرا  بىىين أع ىىاء الفريىىق 

المهاجل بسب  تءد  الع  أو العبين عل  خا الرمية الحىر  لل ىغا على  المهىاجمين 

مما يؤ ة إلى  إابىاكهل وبالتىالي فءىدا  التركيىز والدقىة فىي أ اء التمريىرات، وإمتاجيىة 

خطف التر  وبدا هجمة سريعة وتسىجيل هىدف فىي مرمى  الفريىق المنىافس، وهى ا مىا 

و  إ  ال عبىىين الىى ين اسىىتخدمهل فىىي الىىدفاع ججىىب فيىىه الفريىىق العراقىىي فىىي الىىدفاع، كىى

لـىىـ ا فـىىـا  "ال ىىارا المتءىىد  كىىاجوا يتمتعىىو  بالسىىرعة وسىىرعة ا  الفعىىل والءىىو ، 

ال عبين ال ين يلجئىو  إلى  استخـىـدا  مهـىـاا  قطـىـع وتشىتي  التـىـر  أو االستحـىـوان 

ركة ال عى  وحـىىـركة عليـىـها أ  يتمتعـىـوا بالءىدا  الجيىد  للتوقىىع الحـــــىـركي لحــــىـ

التــــــر  ونلك بـــدواا ســـاعد ال عى  على  اختيىاا التوقيـىـ  المناســىـ  للخىرو  

لءطىىع التـىىـر  أمىىا تشتيتهـىىـا أو االستحـىىـوان عليـىىـها ل جطىى ق إلىى  الهجـىىـو  باتجـىىـاا 

"هـىىـدف الفريىىق المنىىافس
(21)

، كمىىا ججىىب الىىدفاع العراقىىي فىىي التةىىدة للخىىداع فءىىد 

أع ا ه من إفشال محاوالت الهجو   الءليلة جدا من اختراق  صفوف الفريق  استطاع

وتسىىجيل هىىدف فىىي المرمىى  مىىن خىى ل الخىىداع، ولىىو بنسىىبة متوسىىطة، وفشىىل الفريىىق 

العراقي في التةدة للطبطبة وتشىتي  التىرات، إال اجىه اسىتطاع مىر  واحىد  فءىا مىن 

 %(. 111)ا بل  االستحوان عل  التر  من خ ل التةدة للطبطبة وبنجا

ويرجع سب  نلك إل  كو  إ  ه ا المهمة هي من أسهل مها  الدفاعية بتر  اليىد التىي 

هي بدواها خطر  عل  ال عبين المنافسين ال ين يسىتخدمو  هى ا المهىاا  الهجوميىة، 

ل ا ينةب المدابو  باستغ ل المناوالت بين أع اء الفريق بدل اللجوء إلى  الطبطبىة 

 .ثناء الهجو  السريع الجماعيوبةوا  خاصة أ

التعىرف على  جسى  تطبيىق الواجبىات الدفاعيىة وب لك يمتن أ  جءول إجنا اسىتطعنا مىن 

 .الفر ية بتر  اليد للفريق العراقي في البطولة، وه ا ما يحءق الهدف الثاجي

 

 

                                                           
(

21
، اسالة ماجستير رير منشوا ، كلية دراسة مقار ة لواقع تطبيق الواجبات الدفاعية الفردية بكرة اليد: تيسير محمد عبد الجوا (  

،  2112جامعة بغدا ،  -التربية الرياضية
5 
. 



 الباب الخامس

 :االستنتاجات والتوصيات 5

 :االستنتاجات 5-9

النتا و توصل الباحثا  في ه ا الدااسة إل   في ضوء عرض وتحليل ومناقشة

 :االستنتاجات ومنها

 ججب الفريق العراقي في استخدا  الدفاع ال ارا ضد الفرق المشااكة في البطولة. 1

 .بالتةدة للطبطبة والتمرير واالستحوان عل  التر  أو تشتيتها

جمة الدفاعية كا  الفريق العراقي قد فشل في تطبيق الواجبات الدفاعية المها. 2

 .الم زمة الدفاعية ضد الفرق األخرىوالتغطية و

إ  العبوا الفريق العراقي يفتءر بةوا  كبير  إل  اللياقة البدجية وه ا ما كا  . 3

واضب من خ ل تحليل جميع مبااياته في البطولة إن كا  أ اء العبيه في الدفاع  و  

 .المستوى المطلوب

ايـىىـن واضـىىـب فىىـي التطبيىىق التلـىىـي لواجبـىىـات العمىىل أظهـىىـرت النتىىا و وجىىو  تب - 

 .الدفاعي الفر ة بين مبااا  وأخرى للفريق العراقي

 :التوصيات 5-2

 :وبناء  عل  ما توصل  إليها الدااسة من استنتاجات، يوصي الباحثا  ب روا 

التيكيد عل  أهمية و وا الواجبات الدفاعية الفر ية وضروا  تحسين مستوى أ اء  .1

 .ال عبين في ه ا الواجبات

ضىىروا  افىىع مسىىتوى اإلعىىدا  النفسىىي والبىىدجي لىىدى ال عىى  العراقىىي  .3

ليستطيع أ اء الواجبات الدفاعية بةوا  جيد  أثناء المباايات ولتجاوز حالة تبىاين 

 . المستوى خ ل مبااياته لما له من تيثير سلبي عل  أ ا هل في الدفاع والهجو 

ط ضىعف الفريىىق العراقىي فىىي أ اء الواجبىات الدفاعيىىة ضىروا  التركيىىز على  جءىىا .4

 .الم زمة الدفاعيةالمتمثلة بحجز المهاجل و المهاجمة الدفاعية والتغطية و

ضىروا  إتىراك ال عبىين العىراقيين فىي المحافىل الدوليىة والمعسىترات التدايبيىىة  .5

 .خاا  العراق لتس  المزيد من الخبر 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 والمراجع العربية واألجنبية المصادر
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 .1111مالطا، ، تركة الجا

   ااسة مءااجة لواقع تطبيق الواجبات الدفاعية : تيسير محمد عبد الجوا 

 -الفر ية بتر  اليد، اسالة ماجستير رير منشوا ، كلية التربية الرياضية

 .2112جامعة بغدا ، 

 موسوعة كر  اليد العالمية، ط: جميل قاسل البداة، احمد خميس ااضي
1
 ،

 -ا التتاب العربيمؤسسة الةفاء للمطبوعات بيروت لبنا ،  ا

 (.2111)بغدا ،

 تحليل األداء الفني للدفاع  :سعد محسن إسماعيل ومحمو  موس  العتيلي

السنة األول ، ع، مجلة التربية الرياضية الفردي بكرة اليد،
2

، كلية التربية 

 .1111الرياضية جامعة بغدا ، 

 ناء الكرة الطائرة تعليم، تدريب، ب: طااق حسن ازوقي، حسين سبها  صفي

، طوقيادة الفريق، التغذية، أ واع الكرة الطائرة، قواعد اللعبة
1

،مطبعة 

 .2111التلمة الطيبة، النجف،   اا التت  والوثا ق بغدا ، 

 كرة اليد ما لها وما عليها المبادئ التعليمية : عبد الوهاب رازة حمو ة

، طوالتدريبية
1

  2111، العراق، بغدا ، مطبعة العمرا ، 
31
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   الءاهر  مركز التتاب والنشر، الدفاع بكرة اليد: اويش آخرو كمال ،

1111. 

 جامعة الفاتب، تكنيك -تدريب -تعليم -كرة اليد: محمد توفيق الوليلي،

 .1111طرابلس،

 1111التوي ، ، تركة مطابع الس  ، كرة اليد: محمد توفيق الوليلي. 

 ط، كرة اليد للجميع: منير جرجس
 
 . 111التوي ، ،  اا التتاب الحديث، 



 التطبيقات اإلحصائية واستخدامات الحاسوب في : و يع ياسين وحسن محمد

 .1111،  اا التت  للطباعة والنشر، الموصل، بحوث التربية الرياضية

 1111اإلستنداية، ، جشي  المعااف ،كرة اليد الحديثة: ياسر  بوا. 
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