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ممخص البحث

تأثير نجاح وفشل رميات الـ(7م) عمى نتائج مباريات منتخب جامعة تكريت
بكرة اليد في بطولة الجامعات العراقية لممنطقة الشمالية

م.م نكتل مزاحم خميل

جامعت حكريج  /كليت الخربيت الرياضيت

تعد كرة اليـد مـن اللعـاب التـي تمتـا بالمعـب القـو والرجـولي مـن النا يـة الةرديـة وخا ـة

فــي منــاط قريبــة مــن منطقــة المرمــى أو فــي أوقــات تبــتوجب ل ـ ا المعــب  ,ل ـ ا فكمكانيــة وقــوع
الخطا واردة  ,وان لـ الخطـا قـد تـ ثر إلـى إعطـا فر ـة م ققـة لمتبـجيل وخا ـة ا ا كـان
الخطأ من المنطقة المامية التي تبتوجب رمية الـ(7م) والتي قد تكون بـببا فـي تبـجيل اللـدا
من عدمها بم نتيجة المباراة بكاممها .

جــا ت ألميــة الب ــث فــي تــأثير نجــاح وفشــل رميــات ال ــ(7م) عمــى نتــائج مباريــات منتخــب

جامعة تكريت بكرة اليد في بطولة الجامعات العراقيـة لممنطقـة الشـمالية المقامـة فـي جامعـة دلـو

.

تــم اختيــار مجتمــب الب ــث مــن منتخبــات الجامعــات العراقيــة لممنطقــة الشــمالية فــي م افظــة

دلــو لمعــام الد اربــي  9000/9009وعــددلم ( )6منتخب ــات  ,تــم اختيــار فري ـ جامعــة تكري ــت
بالطريقة العمدية لتمثل عينة الب ث  ,والتي شكمت نببة ( )%072981من المجتمب ال مي .

توصل الباحث إلى مجموعة من االستنتاجات أهمها :

 ان كثرة عدد الرميات من الـ(7م) الناج ة ضد فري جامعـة تكريـت كانـت بـببا فـي يـادةعدد االلدا

عميه وبالتالي الخبارة في بعض المبارات .

 ان عــدد الرميــات مــن الــ(7م) التــي ا تبــبت لمةريـ لــم تبــتثمر بالشــكل المطمــوب ولــو تــمابتثمارلا بشكل ناجح لكانت بببا في فو الةري في بعض المباريات

في ضل االستنتاجات توصل الباحث إلى مجموعة من التوصيات :
 -التأكيد اثنا التدريب عمى دقة تنةي رمية الـ(7م) .

 ضــرورة التــدريب عمــى الــدفاع ال ـ يح لعــدم الوقــوع فــي أخطــا تــدفب فــي ا تبــاب رميــةالـ(7م) ضد الةري الن ل ي ثر عمى نتيجة الةري
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Abstract
The impact of success and failure of the throws (7 m) on the results of team play
the University of Tikrit, handball championship in Iraqi universities for the
Northern District
Naktal m . khaleel
Is the handball games, which is characterized by playing strong and
masculine in terms of the individual, especially in areas close to the goal area,
or in times require this play, so the possibility of errors and contained, and that
these errors may affect to give a goal scoring opportunity to register,
especially if the error is from the front require that the pitch (7m) which may be
the cause of scoring goals, whether or not to decide the outcome of the game
as a whole.
Was the importance of research in the impact of success and failure of
the throws (7 m) on the results of team play the University of Tikrit, handball
championship in Iraqi universities for the Northern District established at the
University of Dohuk
Were selected from the research community teams of Iraqi universities for
the northern region in the province of Dohuk for the academic year 2009/2010
and the number (6) teams, was selected the University of Tikrit, deliberate
way to represent the research sample, which accounted for (17.283%) of the
indigenous community
The researcher to a set of conclusions, including:
- The large number of throws of the (7 m) successful against the University of
Tikrit, was a cause of increasing the number of targets it and thus the loss of
some match.
- The number of throws of the (7 m) were calculated by the team did not
invest as though the investment required to successfully win was the cause of
the team in some games
Lost in the conclusions of the researcher to a set of recommendations:
- Emphasis during training on the accuracy of the implementation of the pitch
(7 m).
- The need for training to defend the right to not fall into the errors in
calculating the pay of the pitch (7 m) against the team because it affects the
team's result
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 -1التعريف بالبحث
 1-1المقدمة وأهمية البحث

تعد كرة اليد من االلعاب الجماعية التي تعتمد في االباس عمـى خطـة الةريـ ككتمـة وا ـدة

منبــجمة ب ـوا فــي الــدفاع او الهجــوم ول ـ ا بــدور يعكــس مــد قــوة الةري ـ ويبــر الجانــب البــدني
والمهار والخططي له ولكن ل ا ال يعني ان الةري ال يمكن ان يقب في اخطا بـوا فـي الـدفاع

او الهجوم وا يانا تـ د لـ الخطـا الـى ضـياع فر ـة لمتبـجيل او تبـجيل لـد

مضـاد  ,أن

الجهود وت قي أفضل النتائج لن نتيجة ا مباراة ت بب من خالل عدد اللدا

المبجمة لكـل

إجادة الت ويت تببب في ارتةاع معنويات الالعبين وت يد مـن ثقـتهم بأنةبـهم وتثيـر الـدوافب لبـ ل

فري " ,إن كل المهارات ت بح عديمة الةائدة وك ل خطط المعب إ ا لم تنته بك ابة الهد "

()1

تمتــا لعبــة كـرة اليــد بالبــرعة والقــوة فــي أدائهــا فضــال عــن الكةــاح المبــتمر وتعــدد المهــارات

الدفاعيــة والهجوميــة لــي ال ــد الةا ــل فــي تبــجيل اللــدا

مــن مختمـ

منــاط المعــب  ,ورميــة

ال ــ(7م) فــي ك ـرة اليــد مــن المهــارات الهجوميــة (الت ــويب) التــي تتــيح لممشــالد متعــة كبي ـرة وترقــب
فهــي مبــاراة بــين الالعــب ال ارمــي و ــارس المرمــى  ,وفــي كثيــر مــن المباريــات قــد تكــون نجــاح لـ

الرمية ال د الةا ل في خبارة او فو الةري .

وبم ــا إن لعب ــة كـ ـرة الي ــد تمت ــا بالمع ــب الق ــو والرج ــولي م ــن النا ي ــة الةردي ــة وخا ــة ف ــي

المناط الدفاعية القريبة من المرمى ل ا فامكانية وقوع الخطأ واردة  ,وان لـ االخطـا قـد تـ د

الى اعطا فر ة م ققة لمتبجيل وخا ة ا ا كـان الخطـأ يبـتوجب رميـة الــ(7م) والتـي قـد يكـون

تبجيل االلدا

من عدمها بم نتيجة المباراة بكاممها .

وم ــن لـ ـ ا الجان ــب ج ــا ت المي ــة الب ــث ف ــي ت ــأثير رمي ــات الـ ــ(7م) عم ــى نت ــائج المباري ــات

لمنتخــب جامعــة تكريــت بك ـرة اليــد فــي بطولــة الجامعــات العراقيــة لممنطقــة الشــمالية المشــاركة فــي

م افظة دلو .

 2-1مشكمة البحث
 - 0ماان فرحاناانفرم ؛ ا ر راثررر جلةلررت الخ ررريز ال ررمت ةال خج ر ررل حعل ر لتررت الخاررمي مررز ال ر
ةاالرحكات بكرة اليلررسنلترمنجسخٍار,ركلٍترالخابٍترالاٌنضٍتر,رجنمعترالقندسٍتر,ر2005ر,صر53ر .ر
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من خالل مال ظة البا ث وخبرته في ل ا المجال كونه مـدرس مـادة كـرة اليـد وكـ ل مـدرب

لمنتخب الجامعة بكرة اليد لعدة بنوات واثنا مشالدة وت ميل العديد من مباريات دور الجامعات
العراقي ــة الـ ـ

ش ــار فيه ــا منتخ ــب جامع ــة تكري ــت وكـ ـ ل م ــن خ ــالل المباري ــات التجريبي ــة الت ــي

خاضها الةري تبين له بان فري منتخب الجامعة ال يبتثمر رميات الـ(7م) بالشكل ال ـ يح وان

اغمـب الرميـات يكـون ن ــيبها الةشـل عممـا انــه ي

ـل عمـى أكثــر مـن رميـة خــالل كـل مبـاراة مــن

مباريات البطولة وله ا ارتأ البا ث درابة ل المشكمة .

 3-1هدف البحث

 التعــر عمــى تــأثير نبــبة نجــاح رميــات ال ــ(7م) ضــد منتخ ـب جامعــة تكريــت عمــى نتــائجمبارياته في بطولة الجامعات العراقية لممنطقة الشمالية .

 التعــر عمــى تــأثير نبــبة فشــل رميــات ال ــ(7م) لةريـ منتخــب جامعــة تكريــت عمــى نتــائجمبارياته .

 4-1مجاالت البحث

 المجال البشري  :العبو منتخب جامعة تكريت بكرة اليـد لمعـام الد اربـي 9000 / 9009.

 -المجال المكاني  :قاعة كمية التربية الرياضية  /جامعة دلو .

 -المجال الزماني  :لمةترة من  9000 /1/0ولغاية . 9000 /5/10

 -2الدراسات النظرية والمشابهة
 1-2الدراسات النظرية
 1-1-2رمية الـ(7م)
تعد رمية الـ(7م)

راع بين ارس المرمى والالعب الم د له الرمية كون مبافة التنةي

قريبة وال يتدخل فيها الـدفاع  ,وتمعـب الخبـرة دور مهـم فـي نجـاح الرميـة وايضـا التركيـ الجيـد مـن
قبــل الالعــب المـ د واختيــار المكــان ال ـ يح  ,مــن يــث اويــة الت ــويب وكـ ل قــوة وبــرعة

الت ويب وكل ل يعتمد عمى ت ركات ارس المرمى خالل عممية الت د .
" عنــدما يقـ

ــارس المرمــى او يت ــر وعنــدما يقــب ثقــل جبــمه عمــى ا ــد القــدمين فةــي

تم ال الة يجب توجيه الت ويب نا ية القدم المرتك عميهـا نظـ ار لعـدم قـدرة ـارس المرمـى عمـى
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بــرعة ت ري ـ ل ـ القــدم البــتغاللها فــي الــدفاع اال بعــد رفــب ثقــل الجبــم عنهــا ونطم ـ عمــى ل ـ
ال الة الت ويب نا ية الرجل الثابتة "

()1

 2-1-2العقوبات التي تؤدي الى رمية الـ(7م)
تمنح رمية الـ(7م) عند -:

 -اضاعة فر ة واض ة لتبجيل لد

()2

ب ورة غير قانونيـة فـي أ مكـان مـن البـا ة مـن

قبل الالعب او ادار من الةري المنافس .

 -انطال

افرة ال مبرر لها في اثنا وجود فر ة واض ة لتبجيل لد

.

ويجب عمى ال كام التأني فـي ا تبـاب رميـة الــ(7م) تـى يتأكـدوا مـن القـرار وكـ ل فـا ا

تمكن الالعب من تبجيل الهد

ببب إلعطا رمية الـ(7م) .

بالرغم من اإلعاقة غير القانونية فه ا يعني انه ليس لنالـ

 3-1-2طريقة اداء رمية الـ(7م)

()3

 ت د رميـة الــ(7م) بت ـويب الكـرة الـى المرمـى خـالل ( )1ثـواني بعـد اشـارة ال ـافرة مـنال كم .

 -يجب عمى الالعب ال

ي د رمية الـ(7م) ان يتخ مكانه خم

وان ال يبتعد اكثر من متر وا د خم

الكرة يد .

خط تنةيـ رميـة الــ(7م)

الخط وان ال يالمس او يجتا الخط قبل ان تتـر

 -يجب عدم لمس الكرة من قبل الرامي او ا د مـال

بعـد ادا رميـة الــ(7م) تـى تالمـس

ا د المتنافبين او المرمى .

 عنــد ادا رميــة ال ــ(7م) يجــب عمــى مــال ال ارمــي ان يكون ـوا خــارج منطقــة الرميــة ال ـرةويبقـوا لنـا

تــى تتـر الكـرة يـد ال ارمـي وا ا لــم يةعمـوا لـ تعطـى رميـة ـرة ضـد الةريـ

الم د لرمية الـ(7م) .

 عنـد ادا رميــة الــ(7م) يجــب عمـى العبــي الةريـ المنــافس البقـا خــارج خــط الرميــة ال ـرةوعمــى بعــد ( )1امتــار عمــى االقــل مــن خــط الــ(7م) تــى تتــر الكـرة يــد ال ارمــي  ,وا ا لــم
يةعم ـوا ل ـ تعــاد رميــة ال ــ(7م) فــي الــة عــدم تبــجيل لــد

شخ ية .

 ,ولكــن لــيس لنــا عقوبــة

1ر-رمنٍارجاجٍسرابااهٍمر ركرة اليل للج ي ر:ر(القنهاةر,رداررالفكارالعابًر,ر)2004رص101ر.
2ر-رسعذرمحسنراسمنعٍلر رال انمن اللةلل لكرة اليلر,رط1ر:ر(بغذادر,رمطبعترالسٍمنءرللطبنعتر,ر)2010رص51ر .ر
3
ر-رسعذرمحسنراسمنعٍلر رن س ال الرر,رص60-55ر .ر
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فيما يخص حارس المرمى
ي ـ ـ ل ــارس المرم ــى الت ــر ب ري ــة وان يأخـ ـ أ وض ــب والموق ــب الـ ـ
والخـط المقيـد ل ـارس المرمـى الـ

ابـتخدام ركـات خـداع بـين خـط الهـد
المرمى الداخمي

وي كد (عبد الولاب غا ) عمى بعض النقاط االتية :
 -يةضل عدم بقا

يناب ــبه وكـ ـ ل

يبعـد (4م) عـن خـط

()1

ارس المرمى عند خط المرمى الداخمي الن الةر ة بـو

تكـون قميمـة

ل د الرميات القوية .

 ان يقتــرب ــارس المرمــى قــدر االمكــان مــن منة ـ الرميــة لتقميــل المبــا ة المبــتهدفة مــنالمرمى .

 عمــى ــارس المرمــى ان يرك ـ كميــا عمــى الت ــويب وال ي ــاول االنتقــال وال ركــة باتجــاركات المهاجم المخادعة .

 يمكــن ل ــارس المرمــى ان ينةـ ابــموب الخــداع العطــا المهــاجم فكـرة الرميــة التــي ينةـ لاولتقمي ــل رد فع ــل المه ــاجم  ,ويمكن ــه الخ ــداع ف ــي اتخ ــا موق ــب الوب ــط وف ــي تغيي ــر وض ــب

ال راعين والباقين .

فيما يخص العبي الفريق الحاصل عمى رمية الـ(7م)
يجب عمى بعض الالعبين ان يتواجدوا بشكل جيد خارج المنطقة ال رة لمةري المنافس الن

لن ــا ا تم ــال ت ــد ال ــارس لرمي ــة الـ ــ(7م) او ارت ــدادلا م ــن العارض ــة او القـ ـوائم وخا ــة ا ا
عــادت الــى بــا ة المعــب المكانيــة اعــادة التبــجيل م ـرة ثانيــة ولكــن ا ا لــم ينج ـوا فــي االبــت وا

عميهــا ف ينهــا يجــب ان يكونـ ـوا فــي موق ـ
خــاط

وبـريب لتبــجيل لــد

ب ــميم لم ــد مــن امكانيــة عم ــل الةري ـ الخ ــم لج ــوم

عكبــي ولـ ا مــا يتةـ مــب (عمــاد الــدين ومــد ت) "عنــد ادا رميــة

الـ(7م) يراعى ان يقوم عدد منابـب مـن الالعبـين اثنـان او ثـالث عمـى االكثـر منتشـرين عنـد خـط
الرمي ــة ال ـ ـرة خمـ ـ

الالع ــب الم ــوب وت ارع ــى أم ــاكن وق ــو

االبــت وا عمــى الكـرة  ,بينمــا يقـ

المنــافس مــن القيــام بــالهجوم الخــاط

العب ــي الةريـ ـ المن ــافس لم اول ــة

العبــان مهاجمــان قــرب منت ـ

الممعــب لمنــب العبــي الةريـ

فــي الــة فشــل رميــة الــ(7م) او ابــت وا

ا د العبي الةري المنـافس عمـى الكـرة"

()2

 ,النـه ال يمكـن تبـجيل لـد

ــارس المرمــى او

مـن لـ ا الهجـوم وي كـد

1ر-رعبذرال هنبرغن ير ركرة اليل ما لها ةما عليهار,رط1ر:ر(بغذادر,رمطبعترالعماافر,ر)2001رص156ر.
2ر-رعمااندرالااذٌنرعباانحر رمااذنجرمحم ا درعبااذرالعاان ر رحطبي رراث الهجررم ررل كرررة اليررلر,رط1ر:ر(القاانهاةر,رب .ر
)2002,رص.114
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(دبور) ان الهجوم الخاط

البـريب " التةكيـر االول الـ

عمى الكرة ا ان الةري المتمي في لجومه الخاط

يةكـر فيـه الةريـ المـدافب عنـد ابـت وا

لو ال

 2-2الدراسات المشابهة

غالبا ما يةو بالمباراة"

 1-2-2دراسة (سعد محسن إسماعيل و إيمان حسين عمي)

()1

.

()2

مشكمة البحث  :من خـالل مشـالدة ومراقبـة الكثيـر مـن البطـوالت الم ميـة والعربيـة والعالميـة تبـين

ان رمية الـ 7أمتار ت تبب في كافة المباريات  ,وان نببة مهمة من ل الرميات ن ـيبها الةشـل
 ,ونظ ار للمية ل الرمية في النتيجة النهائية لممباراة باعتبارلا فر ة اكيدة إل ابة المرمى فان
ل ا الب ث يرمي الى كش

نببة النجاح والةشل في ادائها في دور القطر لندية الدرجة الولى

بكرة اليد في الع ار لعام . 0981

اهداف البحث :

 -لل ت ثر نتائج رميات الـ7م عمى نتائج بعض المباريات .

 لل توجد عالقة بين النجاح في ادا رمية الـ7م وم ار ل الدور . -ما لي الم طرائ ادا رمية الـ7م ؟ وما لي الم

فرضيات البحث :

ةات الالعب الرامي .

 -ان نببة مهمة من نتائج مباريات الدور تتغير بببب نتائج رميات الـ7م .

 ان نببة مهمة من رميـات ال ـ7م فـي مباريـات دور القطـر النديـة الدرجـة االولـى ن ـيبهاالةشل .

 ليس لنا أ فر في نببة النجاح فـي ادا رميـة ال ـ7م بـين العبـي انديـة بغـداد والعبـياندية الم افظات .

تم اختيار كافة مباريات دور اندية القطر لمدرجـة االولـى بكـرة اليـد لعـام  0981والمقامـة بطريقـة

الدور لمر مة وا دة الج ار الب ث عميها و ل لعدة اعتبارات المها :

 ان ل البطولة من يث المبتو الةني لي افضل بطولة في القطر . ان فــر االنديــة مبــتمرة بالت ــدريب وت ــت اش ـ ارتدريبية بكرة اليد .

م ــدربين ومخت ــين ي ممــون ش ــهادات

 بعض الةر تضم ابر العبي المنتخب الوطني لمرجال والشباب .1ر-رٌنساردب رر ركرة اليل الحليثتر:ر(اإلسكنذرٌتر,رمطبعتراالنخصنرر,ر)1552رص222ر.
2ر-رسااعذرمحساانرعساامنعٍلر عٌماانفرنسااٍنرعلااًر رنسرربت الاجررا ررل ملا رميررت الر  -7-ممخررار ررل لةرد اللرجررت
األةلى بكرة اليل ل العراق ,ربحثرمنش رر,ركلٍترالخابٍترالاٌنضٍتر,رجنمعتربغذادر,ر1515ر.
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التوصيات :
 -االلتمام اوال باختيار الالعبين ال ين ي دون رمية الـ7م و بب .

 تخ يص وقت في الو دة التدريبية اليومية لمتدريب عمى رمية الـ7م . ضرورة التأكيد عمى الالعبين المنة ين لرمية الـ7م بالت ويب بالمكان المنابب بعـد ر يـةرد فعل ارس المرمى .

 التأكيد عمى منة رمية الـ7م بضـرورة التركيـ الـ لني خـالل ادا الرميـة مبـالمة فـي دقـةالرمي وت ببا لرد فعل ارس المرمى .

 -ان يكــون التــدريب ت ــت اش ـ ار

المــدرب  ,وان يــتم تشــخص االخطــا وشــر ها وتوضــيح

افضل الببل لمو ول الى مر مة االتقان .

 -3منهج البحث واجراءاته الميدانية

 1-3منهج البحث

ابتخدم البا ث المنهج الو ةي بطريقة المبح لمالئمته وطبيعة المشكمة المراد مها .

 2-3مجتمع البحث وعينته

تم اختيـار مجتمـب الب ـث ولـم منتخبـات الجامعـات العراقيـة فـي المنطقـة الشـمالية المشـاركين
في بطولـة الجامعـات فـي م افظـة دلـو لمعـام الد اربـي  9000/9009وعـددلم ( )6منتخبـات ,

تم اختيار جامعة تكريت بالطريقة العمدية لتمثل عينة الب ث وقد شكمت نببة ( )%072981مـن

المجتمب ال مي  .والجدول ( )0يبين عدد الةر المشاركة وعدد الالعبين
جلةل ()1
يبيز علل الالعبيز ةمس ا الجامعاث ال شاركت
ت

اسم الجامعة

عدد الالعبين في استمارة التسجيل

1

جامعة تكريت

14

2

جامعة دهوك

14

3

جامعة السميمانية

11

4

جامعة االنبار

14

5

جامعة سوران

14

6

جامعة كوية

14

المجموع

6

81
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 3-3وسائل جمع المعمومات

 الم ادر والمراجب العممية العربية . ابتمارة تبجيل مباريات كرة اليد .-

اببة نوع كابيو (يابانية ال نب) .

 4-3خطوات تنفيذ البحث

بعــد االطــالع عمــى الم ارجــب والم ــادر العمميــة وابتشــارة بعــض المخت ــين  فــي مجــال كـرة اليــد
والقيــاس والتقــويم والب ــث العممــي قــام البا ــث بتعــديل طةيـ

( مود ع ـام)

()1

البــتمارة تةريــا البيانــات التــي اعــدلا

مـن اجـل ابـتخدامها فـي ابـتخراج عـدد االلـدا

المبـجمة مـن رميـة الــ(7م)

ل الح جامعة تكريت والمبجمة ضدلا وبعدلا قام البا ث بابتخراج النببة المئوية لعدد الرميـات
الةاشمة والناج ة من نتائج المباريات لكل المباريات التي خاضتها جامعة تكريت

 5-3الوسائل االحصائية

 -ابتخدم البا ث قانون النببة المئوية

()2

 -4عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها

 1-4عرض النتائج وتحميمها
 2-4مناقشة النتائج

رالمخخصٍنر ر
رأ.د.رنزهنفرنسٍنرالعنصًر/ركلٍترالخابٍترالاٌنضٍتر/رجنمعترحكاٌجر .ررأ. .د.رعبذرالمنعمرانمذرجنسمر/ركلٍترالخابٍترالاٌنضٍتر/رجنمعترحكاٌجر .رر .د.رنم ديرعصن رنعمنفر/ركلٍترالخابٍترالاٌنضٍتر/رجنمعترحكاٌجر.1ر-رنم ديرعصن رنعمنفر رلراست ححليليت لخأثير ع مبت االي را ال قترج علرى نخيجرت ال براراة بكررة اليرلر,ربحاثر
منش ررحًرالمؤحمارالعلمًرالسنبعرعشارألقسن ر كلٍنثرالخابٍترالاٌنضٍتر,رجنمعترحكاٌجر,2010,رص521ر .ر
2ر-ر دٌااعرٌنسااٍنر نساانرمحمااذر رالخطبي رراث اصاارراويت ةاسررخ لا الحاسررمف ررل بحررمد الخربيررت الرياضرريتر:ر
(الم صلر,رداررالكخبرللطبنعتر النشار,ر)1555رص101ر.
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جدول ()2
يبني عدد الفرق املتبارية مع جامعة تكريت وعدد رموات الـ(7م) لكل فريق ونتائج املباريات
والنسبة املئوية لكل منها
رقم

المباراة

1
2
3
4

اسم الجامعة

عدد

عدد االهداف

نتيجة

المباراة

النسبة المئوية

نسبة عدد

التي سجمت

سجمت من

%40

%7.407
%07.647

لعدد األهداف

رميات

التي سجمت من

الـ(7م)

الـ(7م)

تكريت

5

9

97

بوران

1

1

07

%000

تكريت

0

0

96

%0

%0

االنبار

0

0

91

%000

%4.147

تكريت

7

4

16

%57.049

%00.00

البميمانية

04

00

17

%70.498

%97.097

تكريت

1

9

96

%66.66

%7.699

دلو

00

7

98

%70

%95

من الـ(7م)

الفريق
الفائز

األهداف التي
المباراة

تكريت
تكريت
البميمانية

 1-1-4عرض نتيجة المباراة األولى وتحميمها :
ــل منتخــب جامعــة تكريــت عمــى ( )5رميــات (7م) وبــجل منهــا ( )9فقــط ولــي تشــكل

نبــبة ( )%40امــا عــدد االلــدا

الكمــي لممبــاراة فكــان ( )97لــدفا أ ان نبــبة تبــجيل االلــدا

من الـ(7م) الى المجموع الكمي لي (. )%7.407
ام ــا منتخ ــب جامع ــة ب ــوران فق ــد

بنببة( )%000اما عدد االلدا

ــل ع ــل ( )1رمي ــات م ــن الـ ــ(7م) وب ــجمها جميع ــا أ

الكمي فكان ( )07لدفا أ ان نببة تبجيل االلدا

من رميـة

ال ــ(7م) الــى المجمــوع الكمــي لــي ( )%07.647ولــي اعمــى مــن نبــبة التبــجيل لمنتخــب جامعــة
تكريت

دلو

مجـلــة فصلية علمية متخصصة محكمة
المجلذ الثالث – العذد الثاني
1022

الثقافة الرياضية

 2-1-4عرض نتيجة المباراة الثانية وتحميمها :
ــل منتخــب جامعــة تكريــت عمــى رميــة (7م) وا ــدة فقــط ولــم يبــجل منهــا وب ـ ل كانــت
النببة ( )%0اما عدد االلـدا

الكمـي فكـان ( )96لـدفا أ ان نبـبة تبـجيل االلـدا

مـن رميـة

الـ(7م) الى المجموع الكمي لي ( )%0لعدم تبجيل الرمية الو يدة الم تببة في المباراة .
اما منتخب جامعة االنبار فقد

كانــت النبــبة( )%000امــا عــدد االلــدا

االلــدا

ل عمى رمية وا دة من الـ(7م) ايضـا وبـجل منهـا وبـ ل

الكمــي لممبــاراة فكــان ( )91لــدفا أ ان نبــبة تبــجيل

مــن رميــة الــ(7م) الــى المجمــوع الكمــي لــي ( )%4.147ولــي اعمــى مــن نبــبة التبــجيل

لمنتخب جامعة تكريت .

 3-1-4عرض نتيجة المباراة الثالثة وتحميمها :
ـل منتخـب جامعـة تكريــت عمـى ( )7رميـات مـن الــ(7م) وبـجل منهـا ( )4رميـات ولــي
تشـــكل نبـــبة ( )%57.049امـ ــا عـــدد االلـــدا

االلدا

الكمـ ــي فكـ ــان ( )16لـ ــدفا أ ان نبـ ــبة تبـ ــجيل

من رمية الـ(7م) الى المجموع الكمي لي (. )%00.00

ــل عمــى ( )04رميــة مــن ال ــ(7م) وبــجل منهــا ()00

امــا منتخــب جامعــة البــميمانية فقــد

رميــات ولــي تشــكل نبــبة ( )%70.498امــا عــدد االلــدا
تبجيل االلدا

الكمــي فكــان ( )17لــدفا أ ان نبــبة

من رميـة الــ(7م) الـى المجمـوع الكمـي لـي ( )%97.097ولـي نبـبة عاليـة جـدا

قيابا الى نببة تبجيل منتخب جامعة تكريت .

 4-1-4عرض نتيجة المباراة الرابعة وتحميمها :
ــل منتخــب جامعــة تكريــت عمــى ( )1رمي ـات (7م) وبــجل منهــا ( )9فقــط ولــي تشــكل

نبـبة ( )%66.66امــا عــدد االلــدا

الكمــي فكــان ( )96لــدفا أ ان نبــبة تبــجيل االلــدا

مــن

رمية الـ(7م) الى المجموع الكمي لي (. )%7.699
اما منتخب جامعة دلو فقد

تشكل نببة ( )%70اما عدد االلدا

ل عمى ( )00رميات (7م) وبجل منها ( )7رميـات ولـي

الكمي فكان ( )98لدفا أ ان نببة تبـجيل االلـدا

رمية الـ(7م) الى المجموع الكمي كان (. )%95

مـن

 2-4مناقشة النتائج

 1-2-4مناقشة المباراتين األولى والثانية
في المباراة الولى كان الةار في نببة التبجيل الكمي لاللدا

كبير لـ ا أعطـى الفضـمية

لمنتخب جامعة تكريت يث لم ت ثر رميات الـ(7م) عمى نتيجة المباراة .
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امــا فــي المبــاراة الثانيــة فــان عــدد الرميــات الم تبــبة لــم تشــكل فارقــا كبي ـ ار فــي نتيجــة المبــاراة

ال تباب رمية وا دة فقط لكل فري ولي نببة قميمة جدا فضال عن تةو منتخب جامعـة تكريـت
خالل المباراة .

بعدد اللدا

 2-2-4مناقشة المباراة الثالثة والرابعة
اما في المباراة الثالثة نجد تقاربا كبي ار في نتيجة المباراة ل ا فقد أثرت رميات الـ(7م) عمـى
بم المباراة بين المنتخبين  ,يث ان نببة تبجيل االلدا

من رمية الـ(7م) بـالمت كثيـ ار فـي

فو منتخب جامعة البـميمانية فـي المبـاراة لدقـة الت ـويب عمـى المرمـى يـث كانـت الةا ـل بـين
المنتخبين ول ا يتة مب (كمال عار وبعد م بن) " بما إن نتيجة المباراة ت دد بعدد االلـدا

الت ــي يب ــجمها فريـ ـ ض ــد فريـ ـ عخ ــر أمكنن ــا أن نع ــد مه ــارة الت ــويب ال ــد الةا ــل ب ــين الة ــو

والخبارة "

()1

.

ل ا "تعد مهـارة الت ـويب عمـى الـرغم مـن تعـدد أشـكاله وأنواعـه ألـم شـر فـي المبـاراة ويجـب

أن ي د بكل دقة ونشاط"

()2

.

امــا فــي المبــاراة الرابعــة نجــد إن نبــبة عــدد الرميــات وتبــجيمها كــان بــببا فــي بــم المبــاراة

ل ــالح منتخــب جامعــة دلــو ول ـ ا يرجــب الــى الت ــويب النــاجح وال ـ
دلو

اب ـتثمر منتخــب جامعــة

يث ان المبافة ق يرة ويتأثر بها الت ويب الناجح يتة مب مـا جـا بـه (العكيمـي) "كممـا

ق ــرت المبــافة بــين ال ارمــي والهــد

كممــا بــاعد لـ عمــى دقــة الت ــويب وا ــابة الهــد "

ولمبــرعة دور مهــم وفعــال إل ــابة الهــد

الت ويب اكثر ا تماال "

()4

.

()3

,

يــث يقــول (عريبــي) " كممــا كــان اإلعــداد ب ـريعا كــان

ان الغاية النهائية في كافة اللعاب لي ت قي الهد

والةـو وان اللعـاب الجماعيـة تمتـا

بجانب التبجيل إلضـافة اإلثـارة لممباريـات والتنـافس بـين الةـر "إن ألـم مـا يميـ مهـارة الت ـويب
عمى المرمى عش الالعبين والمشالدين لهـا ولـي الوبـيمة الو يـدة لهـ الشـبا واكتبـاب الجميـب

نشوة التنافس ول ة االنت ار"

()5

.

1ر-ركمن رعنرفر سعذرمحسنراسمنعٍلر ركرة اليلر:ر(الم صلر,رداررالكخبرللطبنعتر النشار)1515رص13ر.
2ر-رمنهارصنلحر ركرة اليل الحليثتر,رط2ر,ر:ر(الك ٌجر,رداررالسٍنستر)1551,رص.26
3ر-رمحمذرم سىرالعكٍلًر ر نسربت مسراة ت بعرل الار اث البلنيرت ةالحركيرت ب سرخما الا ال هراراث االساسريت
بكرة اليلر,راطا نتردكخ راهر,ركلٍترالخابٍترالاٌنضٍتر,رجنمعتربغذادر2001,ر,ص21
4ر-رانمااذرعاٌبااًرعاا دةر ركرررة اليررل ةعاا رررةا األساسرريتر,رط1ر:ر(طاااابلسر,رمنشاا راثرال نمعااتر,ر)1555ر
ص.41
5ر-رمحمااذرلنلااذرعبااذرالقااندرر ٌنسااارمحمااذرنساانر رالهجررم بكرررة اليررلر:ر(القاانهاةر,رم م عااترالااذٌبر,ر)1555ر
ص.112
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إضافة الى ل نجد إن منتخب جامعة تكريت

ل في النتيجة النهائية عمى ( )06رميـة

مــن الــ( )7م بــجل منهــا ( )8فقــط وفشــل فــي تبــجيل ( )8منهــا  ,أ إن نبــبة التبــجيل ()%50
ونببة الةشل ( , )%50اما الرميـات التـي ا تبـبت عميـه فكانـت ( )98بـجمت مـن خاللهـا ()90

رميـة وتمكــن مـن

ــد ( )7رميــات أ إن نبـبة االلــدا

( )%75اما نببة الرميات التي تمكن من
عند .

المبـجمة عميــه مــن رميـة الــ( )7م كانــت

دلا ( )%95ول ا ب د اته رقم كبير يجـب الوقـو

 -5االستنتاجات والتوصيات

 1-5االستنتاجات

تو ل البا ث الى مجموعة من االبتنتاجات المها :

 ان كثرة عدد الرميات من الـ(7م) الناج ة ضد فري جامعـة تكريـت كانـت بـببا فـي يـادةعدد االلدا

عميه وبالتالي خبارة بعض المبارات .

 ان عــدد الرميــات مــن الــ(7م) التــي ا تبــبت لمةريـ لــم تبــتثمر بالشــكل المطمــوب ولــو تــمابتثمارلا بشكل ناجح لكانت بببا في فو الةري في بعض المباريات

 -يوجد ضع

 2-5التوصيات

في تنةي رمية الـ(7م) من قبل منتخب جامعة تكريت في بعض المباريات .

في ضل االبتنتاجات تو ل البا ث الى مجموعة من التو يات :
 -التأكيد اثنا التدريب عمى دقة تنةي رمية الـ(7م) .

 ضــرورة التــدريب عمــى الــدفاع ال ـ يح لعــدم الوقــوع فــي أخطــا تــدفب فــي ا تبــاب رميــةالـ(7م) ضد الةري الن ل ي ثر عمى نتيجة الةري

 -تدريب راس المرمى عمى الت د الجيد لرميات الـ(7م) .

 ض ــرورة اجـ ـ ار ب ــوث دوري ــة وتتبعي ــه لة ــر منتخب ــات الجامع ــة لموق ــوومعالجتها و وال لنتائج افضل .

عمـ ـى االخط ــا

مجـلــة فصلية علمية متخصصة محكمة
المجلذ الثالث – العذد الثاني
1022

الثقافة الرياضية

المصـــــــادر

 انمااذرعاٌبااًرع ا دةر ركرررة اليررل ةعاا رررةا األساسرريتر,رط1ر:ر(طاااابلسر,رمنش ا راثرال نمعتر,ر)1555ر.

 نم ا ديرعصاان رنعماانفر رلراسررت ححليليررت لخررأثير ع مبررت االي ررا ال قتررج علررى نخيجررتال باراة بكرة اليلر,ربحثرمنش ررحًرالمؤحمارالعلمًرالسنبعرعشارألقسن ر كلٍانثرالخابٍاتر
الاٌنضٍتر,رجنمعترحكاٌجر.2010,
 سااعذرمحساانراساامنعٍلر رال ررانمن الررلةلل لكرررة اليررلر,رط1ر:ر(بغااذادر,رمطبعااترالسااٍمنءرللطبنعتر,ر)2010ر.

 -سعذرمحسنرعسمنعٍلر عٌمنفرنسٍنرعلًر رنسبت الاجا

ل ملا رميت ال  -7-ممخرار رل

لةرد اللرجرت األةلررى بكرررة اليررل ررل العررراق ,ربحااثرمنشا رر,ركلٍااترالخابٍااترالاٌنضااٍتر,ر
جنمعتربغذادر,ر1515ر.
 عبااذرال هاانبرغاان ير ركرررة اليررل مررا لهررا ةمررا عليهررار,رط1ر:ر(بغااذادر,رمطبعااترالعماااافر,ر)2001ر.
 عمندرالذٌنرعبنحر رماذنجرمحما درعباذرالعان ر رحطبي راث الهجرم رل كررة اليرلر,رط1ر:ر(القنهاةر,رب .ر)2002,ر.

 -مااان فرحانااانفرم ؛ااا ر راثرررر جلةلرررت الخ رررريز ال رررمت ةال خج ررر

رررل حعلررر لترررت

الخاررمي مررز ال ر ةاالرحكررات بكرررة اليررلررساانلترمنجسااخٍار,ركلٍااترالخابٍااترالاٌنضااٍتر,ر
جنمعترالقندسٍتر,ر2005
 محمااذرلنلااذرعبااذرالقااندرر ٌنسااارمحمااذرنساانر رالهجررم بكرررة اليررلر:ر(القاانهاةر,رم م عااترالذٌبر,ر)1555ر.

 محمذرم سىرالعكٍلاًر رنسربت مسراة ت بعرل الار اث البلنيرت ةالحركيرت ب سرخما الاال هاراث االساسيت بكرة اليلر,راطا نتردكخ راهر,ركلٍترالخابٍترالاٌنضٍتر,رجنمعتربغاذادر
2001,ر.
 منٍارجاجٍسرابااهٍمر ركرة اليل للج ي ر:ر(القنهاةر,رداررالفكارالعابًر,ر)2004ر.-

دٌعرٌنسٍنر نسنرمحمذر رالخطبي اث اصاااويت ةاسخ لا الحاسمف ل بحمد الخربيت
الرياضيتر:ر(الم صلر,رداررالكخبرللطبنعتر النشار,ر)1555ر.

ٌ -نساردب رر ركرة اليل الحليثتر:ر(اإلسكنذرٌتر,رمطبعتراالنخصنرر,ر .1552ر
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