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 وتاثيرىا عمي نتائج المباريات في بطولوالتكوينات الخططية 
 م0202األمم األفريقية لكرة اليد  

 02بحث رقم 

 
 البحث:مقدمة 
 في اليائمة الثورة نتيجة وتكنولوجياً  عمميا تقدماً  شيد الحالي العصر نإ
 تقوم حيث ، الرياضة مجال في ثماره ظيرتوالذي  العممي البحث مجاالت
 ومجتمعاتيم عامة المجتمعات لخدمة والمادية البشرية إمكانياتيا بتسخير الدول
 مؤشرات أحد يعتبر والذي الرياضة مجال وىو  الحيوي المجال ىذا في خاصة
 ( 17:5.   )الحياة مجاالت شتى في األمم تقدم

 كرة رياضةأن   م(8002) سالم كمال جالل ، حمودة خالد محمدويشير 
 الجماعية األلعاب من العديد عن جماعية كرياضة طبيعتيا في اليد تختمف

 الدفاع عمميات بين المتبادل الديناميكي وتتابعيا إيقاعيا سرعة حيث من األخرى
 أغمب فإن وبالتالي ، المباراة شوطي زمن طوال توقف دون المتواصل واليجوم
 ، الممعب وسط في ويندر المرمى منطقة حول المعب فييا يكون المباراة فترات

 إذ سواء حد عمى والدفاعية اليجومية الميارات إتقان اليد كرة العبي عمى فإن لذا
 لمميارات تنفيذه أثناء الدفاعي الواجب ألداء االستعداد تمام عمييم يستوجب
 ( 61:8. )اليجوم فترات من فترة أي وفي اليجومية

كلية  -وكيل الكلية لشئون التعليم والطالة االسجق  -أستبذ التدريت الريبضي ثقسم التدريت الريبضي  *

 جبمعه كفر الشيخ. -الترثية الريبضية 

 كلية الترثية الريبضية ــ  جبمعة كفر الشيخ.مدرس ثقسم التدريت الريبضي ــ   **

 ثبحث ثقسم التدريت الريبضي ــ  كلية الترثية الريبضية ــ  جبمعة كفر الشيخ. ***

 * أ. د / شرَف ػهٍ طه

 ** د/ يحًذ فكرٌ انًغٍُ

 *** أ/ أحًذ أشرف يصطفٍ جُبدٌ
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 المباريات تحميل أسموبأن  م(8002)أسيرى حسين عيسى حسين ويبين
 وكل بل وخططيا مياريا فريقو حالة عمي التعرف في المدرب أدوات يعتبر أحد

 تتبع في أيضا يستخدم بل الحد ىذا عمي األمر يقتصر وال فريقو من العب
 كبيرا دورا  المباراة تحميل في المستخدمة األداة وتمعب المنافسة الفرق أداء وتقويم

 ( 17:3. )  التحميل موضوعية درجة تحديد في
 درويش كمالو  Adran M J and cooper j M 1995ويتفق كال من

 لتحميل متعددة طرق توجدأنو  م(8008)عباس الدين عماد ، مرسى قدرى ،
 فييا تستخدم التي وظروفيا مجاالتيا ليا الطرق ىذه من طريقة وكل ، المباراة
 وتقييم مالحظة إلى تيدف جميعيا أن إال ، الطرق ىذه اختالف من الرغم وعمي
 المدرب عمي يصعب ما غالبا أنو المعروف فمن ، ككل الفريق أو لالعب األداء
 ، مشاكل دون درجة أو رقم شكل في لالعب اإلنجاز وقدرات صفات كافة قياس
 في الالعب مالحظة تتبع اإلنجاز لمتابعة يتعين األحيان من كثير في ولذا

 (274: 7.  )التدريب أو المباراة
 IgorgruiC  Dinko vuleta and Dragan milanovicويشير  

يستخدم لتحسين تقنية األداء وىو بذلك ال يقتصر عمى  التحميلأن  (2006)
نما يتعدى ذلك إلى الطريقة األ يدفكيفية تنفيذ ىذه الحركات ك  كثروصفي وا 

، حيث يساعد  تحميميلتنفيذ ىذا األداء وتأثيره عمى االنجاز العام كيدف  فاعمية
عمى حل  بالقدرة بينمن أجل تزويد الالع المياريالتعرف عمى تقنيات األداء 

البدنية اإلدراكية في األلعاب الجماعية . وتعد ىذه العمميات  تيممشكال
من أكبر المشكالت في التخطيط  الرياضيالتحميمية في المجال  راءاتواإلج
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من  يافي المستويات العم والخططي المياريلمتدريب وتقييم تكيف الالعب لألداء 
ر المتداخمة إلى التأثير عمى التدريب حيث يؤدى تفاعل عدد كبير من العناص

إن استخدام النماذج المشابية من األداء كما المتغيرات المطموب التعرف عمييا ، 
( تمكننا من الحصول عمى نموذج عب)كالتشكيالت وطرق الم الخططيوالسموك 

 ( 2:12مفيوم لظواىر السموك . )

 مشكمة البحث: 
لوصول ييدف الى االتدريب الرياضي 2013يشير حسين محمد اسماعيل 

بمستوي  الرياضين الي ارقي مراحل االداء المتكامل وارتفاع مستوي االداء في 
كره اليد يعكس ضروره االتجاه  الي اساليب اكثر دقو وتطور خالل عمميات 

 م(8002) عبدالمطيف رفعت ، الشافعى مدحتويذكر ( 2:9ومراحل التدريب ) 
 األداء لتنمية وذلك اليد كرة رياضة في األساسية القاعدة يعد المياري األداءأن 

 أو ىجومياً  أو دفاعياً  الميارى األداء ىذا كان سواء المطموب والمياري الحركي
 ( 2:10. ) المرمي حراسة في عالية كفاءة

 في ينجح فريق كل أن  م(8002) إسماعيل الرحيم عبد محمديبين و 
 خالل من ىدف إلحراز محاولة في اليجوم لسرعة يسعي الكرة عمي االستحواذ

 اليجوم من النوع وىذا المنافس مرمي اتجاه في المدافعين عمي العددي التفوق
 المفاجأة عاممي عمي األولي بالدرجة ويعتمد الخاطف اليجوم باسم يعرف

 ( 195:9) والسرعة
ة كأس األمم األفريقية في بطول الدراسة ىذه إلجراء ونالباحث دفع ما وىذا

 والخططي والميارى البدني األداء مستوى قمم إلتقاء تمثل ألنيا م2020 اليدلكرة 
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 خطوة يعد الفني التحميل ستخداما  و  ،أفريقيا  مستوى عمى اليد كرة لالعبي والنفسي
 لفيم كأساس يقدم حيث ، األداء تحسين في عمييا يعتمد وتشخيصية أساسية
 .  ثانية مرحمة عمييا والتدريب أولي كمرحمة المباراة بيا تؤدي التي الطريقة

 أىداف البحث:
في بطولة  اليجومية الخططية التكوينات عمى التعرفييدف البحث إلى 

 م2020كأس األمم األفريقية لكرة اليد  
 : خالل من وذلك

لمتكوينات الخططية اليجومية والتعرف عمى أكثرىا  والكيفي الكمي التحديد -
خالل طرق وتشكيالت المعب وحاالت التغير  نتائج المباريات من في تأثيراً 

 حالة الفوز . في العددي
 البحث: تساؤالت

نتائج المباريات  فيكثر تأثيرا ألع التكوينات الخططية اليجومية اما ىي أنوا -
   ؟لمفريق حالة الفوز في العدديطبقا لطرق وتشكيالت المعب وحاالت التغير 

 مصطمحات البحث:
 ىيأن تحميل المباراة  م(8002) رحاب محمد طارق يشير : ةتحميل المبارا -

 في لو المنافسة والفرق فريقو مستوي عمي التعرف في المدرب تساعد عممية
 ألفضل والوصول( وخططية ، ميارية ، بدنية)  المعبة مكونات جميع أداء

  . المنافسة الفرق بيا تمعب التي المعب طرق لمواجية الفريق بيا يقوم طريقة
(21:4) 
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 الدراسات المرجعية
 : عنوان البحث (8002( )8) خميس محمد محمد إسماعيل حسيندراسة  .1

لكرة  المواليجومية لبطولة الع يةتحميمية لمتكوينات الخططية الدفاع دراسة
التحديد الكمي ، ىدف الدراسة :  م وعالقتيا بنتائج المباريات8000اليد 

لمتكوينات الخططية اليجومية والدفاعية والتعرف عمي أكثرىا تأثيرا في نتائج 
المنيج ،  تحديد أكثر التكوينات الخططية استخداما وشيوعا -المباريات 
مباراة من بطولة العالم لكرة  25: المنيج الوصفي عينة البحث :  المستخدم

أكثر أىم النتائج :  طريقة العمديةم بالسويد وتم اختيارىا بال2011اليد 
التكوينات الخططية إستخداما القطع يمييا نصف تبادل المراكز عمي خط 

التكوينات نصف رالتبادل بأكثر من  ياىجومي يمييا الحجز يمييا التثبيت وأقم
 العب.

دراسة :  عنوان البحث (8002( )2عمرو عبد الفتاح حسين )دراسة  .2
تحميمية لمتكوينات الخططية الدفاعية و اليجومية وعالقتيا بنتائج مباريات 

، ىدف الدراسة :  تحميل بطولة كأس العالم م 8002كأس العالم لكرة اليد 
الكمى والكيفى لمتكوينات الخططية اليجومية من  م التحديد2007لكرة اليد 

فى حالة الفوز المنيج خالل طرق وتشكيالت المعب وحاالت التغير العددى 
: المنيج الوصفي ، عينة البحث : تم اختيار عينة الدراسة  المستخدم

% من إجمالي مباريات بطولة كأس 30عشوائيا من مجتمع البحث بواقع 
 استخداما الخططية التكوينات أكثر، أىم النتائج :  2007العالم لكرة اليد 

 يمييا الحجز يمييا يىجوم خط عمي المراكز تبادل نصف يمييا القطع
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 العب من بأكثر التبادل نصف التكوينات وأقميا التثبيت
دراسة تحميمية :  عنوان البحث(8002( )0)محمد حسين أمانيدراسة  .3

لمتكوينات الخططية الدفاعية و اليجومية وعالقتيا بنتائج مباريات كأس 
اليجوم  التأثير المتبادل لخطط، ىدف الدراسة :  م8002العالم لكرة اليد 

والدفاع عمي فعالية اليجوم المنظم لمرحمة اإلنياء في مباريات كرة اليد 
: المنيج الوصفي  ، عينة البحث : تم اختيار  المنيج المستخدم،  رجال

( مباراة من مباريات كأس العالم 30عدد ) 2007عينة الدراسة عشوائيا 
وينات اليجومية التك، أىم النتائج : م 2003لكرة اليد رجال بالبرتغال 

المتمثمة في القطع عمي الدائرة ، القطع نحو اليدف ثم الحجز األكثر 
 استخداما 

 عنوان البحث م(8008()00) مصطفي محمود مصطفي سيد أحمددراسة  .4
دراسة تحميمية لألداء اليجومي والدفاعي لمفريق القومي المصري في : 

التعرف عمى  أىم سة : ، ىدف الدرا بطولة العالم السادسة عشر لكرة اليد
لمفريق  األداءات الخططية اليجومية الناجحة وأثرىا عمى نتائج المباريات

المنيج ،  القومي المصري في بطولة العالم السادسة عشر لكرة اليد
: المنيج الوصفي  ، عينة البحث : تم اختيار عينة الدراسة  المستخدم
ولة العالم السادسة عشر مباريات الفريق القومي المصري في بطعشوائيا 

اعتماد الفريق عمى عمميات ، أىم النتائج :  ( مباريات9لمرجال لكرة اليد )
 .القطع وتبادل المراكز والتمريرات المزدوجة والخداع لتنفيذ الجمل الخططية
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 طرق إجراء البحث :
 منيج البحث

نظرًا المسحي ستخدام األسموب بإالمنيج الوصفى  ونستخدم الباحثإ
 لطبيعة البحثلمالئمتو 

 البحث مجتمع
االمم  الفرق المشاركة فى بطولة كأسمباريات يمثل مجتمع البحث 

 مباراة 51وعددىا  تونسالتى أقيمت فى  م 2020لكرة اليد  االفريقية
 عينة البحث

من مباراة  12 وبمغت عدد العينة لعمديةتم إختيار عينة البحث بالطريقة ا
من الدور ربع النيائي وكانت العينة   مباراه 51والبالغ عددة إجمالي المباريات 

مباريات من مباريات البطولة تم اختيارىا عشوائيا من  3اإلستطالعية قواميا 
 .مجتمع البحث إلجراء الدراسات االستطالعية وكانت العينة األساسية  

 البحث: أدواتوسائل و 
باإلطالع عمى المراجع العممية المتخصصة والدراسات  ونالباحث واامق

تناولت أدوات ووسائل جمع البيانات  والتيالسابقة المرتبطة بموضوع الدراسة 
من وذلك  التكوينات الخططية اليجومية في كرة اليد في تحميلستخدمت إ التي
عمى  جمع البيانات الخام تمييدا إلجراء المعامالت اإلحصائية والحصول أجل

وتم إختيار مجموعة من األدوات والوسائل  النتائج لعرضيا وتفسيرىا ومناقشتيا
 : وىى كالتالي
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 األدوات المستخدمة لجمع بيانات البحث:
أسموب المالحظة العممية  ونالباحث وااستخدم الدراسةتمشيا مع منيج 

 : أجيزة وأدوات الدراسة ومشتمالتيا كأداة لجمع البيانات عن طريق
 ستمارات المالحظة العممية.إ -0
 جياز كمبيوتر. -8
كأداة لجمع البيانات حيث تعتبر التحميل  ونالباحث واتخدمسإ:  التحميل -3

أحد األساليب المستخدمة لمتابعة األداء ألنيا  المرئيمشاىدة التسجيل 
 تعطى وصفا تفصيميا لحالة الالعب والفريق أثناء المنافسة.

 -البيانات :المعامالت العممية لوسائل جمع 
 -الصدق : صدق إستمارة التحميل     :

كوينات الخططية اليجومية عمى تتم عرض استمارة التحميل الخاصة بال
( خبراء من السادة اعضاء ىيئة التدريس وقد أجمع السادة الخبراء بنسبة 9عدد)

 %( عمى أىمية تمك العناصر 100.00مئوية قدرىا )
 -: الثبات: ثبات إستمارة التحميل   

يجاد  ونالباحث واستخدمإ عادة التطبيق بعد أسبوعين وا  طريقة التطبيق وا 
عينة  الثالث مبارياتمعامل االرتباط بين التطبيق األول والثاني فى تحميل 

 الدراسة االستطالعية  لمتوصل إلى الثبات  . 
 ( 1جذول)

ضتًبرة تحهُم انتكىٍَ انخططٍ انهجىيٍ فٍ انتطبُك إلبق بٍُ انتطبُك واػبدة َطب االتف
              9ٌ=    فٍ حبنت انفىز انحبالث انخبصت بتغُر ػذد انالػبٍُ

 نسب اإلتفبق انمتغيرات

 011011 انتحرك وانحجز
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 011011 انتحرك وانحجز نصف تببدل انمراكز بأكثر من العب

 011011 انقطع نالستالو وانتمرير

 88088 انمببشر نهتصويب انقطع

 011011 تببدل انمراكز عهى خط هجومى واحذ

 011011 تببدل انمراكز عهى خطين هجوميين

 011011 انقطع غير انمببشر نهتصويب

 88088 انقطع نخهك انمسبحبت فى انذفبع

 88088 نصف تببدل انمراكز

حصول استمارة التحميل عمى معامالت ثبات عالية حيث  (1جدول )يوضح      
عادة التطبيق مرة اخرى ما بين  تراوحت  نسب االتفاق بين تطبيق االستمارة وا 

%( وىى نسب اتفاق عالية تشير الى ثبات االستمارة  111.11لى % إ 88.89)
ثم قام احد المحكمين بتحميل  ونحيث تم تحميل ثالث مباريات من خالل الباحث

 .نفس المباريات مرة اخرى لمعرفة مدى االتفاق بين التحميمين
 ( 2جذول)

ػبدة انتطبُك الضتًبرة تحهُم انتكىٍَ انخططٍ انهجىيٍ َطب االتفبق بٍُ انتطبُك وإ
              9فٍ حبنت انفىز ٌ= نهتشكُالث انًطتخذيت

 نسب اإلتفبق انمتغيرات

 011011 وانحجزانتحرك 

 011011 انتحرك وانحجز نصف تببدل انمراكز بأكثر من العب

 011011 انقطع نالستالو وانتمرير

 011011 انقطع انمببشر نهتصويب

 88088 تببدل انمراكز عهى خط هجومي واحذ

 011011 تببدل انمراكز عهى خطين هجوميين

 011011 انقطع غير انمببشر نهتصويب

 011011 انمسبحبت فى انذفبعانقطع نخهك 

 011011 نصف تببدل انمراكز

حصول استمارة التحميل عمى معامالت ثبات عالية حيثث  (0جدول )يوضح       
تراوحثثثت نسثثثب االتفثثثاق بثثثين تطبيثثثق االسثثثتمارة واعثثثادة التطبيثثثق مثثثرة اخثثثرى مثثثا بثثثين 



                                                            

11 

 

االسثتمارة %( وىى نسثب اتفثاق عاليثة تشثير الثى ثبثات  111.11% الى  88.89)
حثثد المحكمثثين بتحميثثل ثثثم قثثام أ ونحيثثث تثثم تحميثثل ثثثالث مباريثثات مثثن خثثالل البثثاحث

 نفس المباريات مرة اخرى لمعرفة مدى االتفاق بين التحميمين
 ( 3جذول)

    َطب االتفبق بٍُ انتطبُك واػبدة انتطبُك إلضتًبرة تحهُم انتكىٍَ انخططٍ 
              9فٍ حبنت انفىز      ٌ= انهجىيٍ نطرق انهجىو         

 نسب اإلتفبق انمتغيرات

 011011 انتحرك وانحجز

 011011 انتحرك وانحجز نصف تببدل انمراكز بأكثر من العب

 011011 انقطع نالستالو وانتمرير

 011011 انقطع انمببشر نهتصويب

 011011 تببدل انمراكز عهى خط هجومي واحذ

 011011 عهى خطين هجوميينتببدل انمراكز 

 011011 انقطع غير انمببشر نهتصويب

 011011 انقطع نخهك انمسبحبت فى انذفبع

 011011 نصف تببدل انمراكز

حصثثول اسثثتمارة التحميثثل عمثثى معثثامالت ثبثثات عاليثثة  (3جدددول )يوضثثح         
تضثثح ذلثثك ب نسثثب اتفثثاق بثثين تطبيثثق االسثثتمارة واعثثادة التطبيثثق مثثرة اخثثرى بنسثثبة وا 

حيثثث تثثم تحميثثل ثثثالث مباريثثات  –%( ممثثا  يشثثير الثثى ثبثثات االسثثتمارة  111.11)
ثم قام احد المحكمين بتحميل نفس المباريات مثرة اخثرى لمعرفثة  ونمن خالل الباحث

 مدى االتفاق بين التحميمين
 المستخدمة: المعالجات اإلحصائية

برنامج  ونالباحث واستخدماف الدراسة ووفقا لطبيعة العينة إفي حدود أىد
ستعان باألساليب ا  لمعالجة البيانات إحصائيا ، و  SPSSالحزم اإلحصائية 
 اإلحصائية التالية :

 انتحهيم انمقطعي نهجذاول انمتقبطعة0   - 0  2كب - انتكرارات0 -
  نسب اإلتفبق0  - اننسبة انمئوية0 -
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  : ومناقشة النتائج رضع
 األتية:النتائج  ونيستخمص الباحثمن نتائج أن أسفرت القياسات وما يتبعيا 

 (4جذول  )
انتحهُم انًمطؼٍ نُىع انتكىٍَ انخططٍ انهجىيٍ فٍ انحبالث انخبصت بتغُر ػذد انالػبٍُ 

 فٍ حبنت انفىز
 

 انبُبٌ انًتغُراث

 خبصت بتغُر ػذد انالػبٍُ فٍ حبنتانحبالث ان
 يالحظبث انترتُب انًجًىع انفىز

 تطبوٌ زَبدة َمص

1 

ٍ
جىي

ٍ انه
ط
ط
خ
ٍ ان

ع انتكىَ
َى

 

 

ن 
حر

انت

جس
ح
وان

 621 320 169 132 انتكرار 

 انثبنث

ث
ُب
ىَ

تك
ان

 
ث

بال
ح
 ً

ف
 

ص
ُم

ان
 (

1
1

0
7

) 
دة

َب
نس

 ا
ً

ف
 (

1
5

1
7

 ) 
 ٌ

بو
ط

نت
 ا
ً

ف
(

2
3

3
4

) 
ً

كه
 ان

ع
ًى

ج
نً

ا
 (

4
9

5
8

)
 

 100.000 51.530 27.214 21.256 انتغُُرانُطبت انًئىَت يٍ َىع حبنت 

 12.525 13.710 11.140 11.924 انُطبت انًئىَت يٍ انُتُجت

 12.525 6.454 3.409 2.662 انُطبت انًئىَت يٍ انًجًىع

2 

جس
ح
ن وان

حر
انت

 

ف تببدل 
ص

َ

انًراكس بأكثر 

ب
ػ
ال
 ٍ

ي
 623 260 198 165 انتكرار 

 انثبٍَ
 100.000 41.734 31.782 26.485 يٍ َىع حبنت انتغُُر انُطبت انًئىَت

 12.566 11.140 13.052 14.905 انُطبت انًئىَت يٍ انُتُجه

 12.566 5.244 3.994 3.328 انُطبت انًئىَت يٍ انًجًىع

3 

الو 
ضت

ال
طغ ن

انم

وانتًرَر
 534 245 168 121 انتكرار 

 انخبيص
 100.000 45.880 31.461 22.659 حبنت انتغُُرانُطبت انًئىَت يٍ َىع 

 10.770 10.497 11.074 10.930 انُطبت انًئىَت يٍ انُتُجه

 10.770 4.942 3.388 2.441 انُطبت انًئىَت يٍ انًجًىع

4 

شر 
طغ انًبب

انم

ب
صىَ

نهت
 680 312 200 168 انتكرار 

 االول
 100.000 45.882 29.412 24.706 انُطبت انًئىَت يٍ َىع حبنت انتغُُر

 13.715 13.368 13.184 15.176 انُطبت انًئىَت يٍ انُتُجت

 13.715 6.293 4.034 3.388 انُطبت انًئىَت يٍ انًجًىع

5 

تببدل انًراكس 

ط 
خ
 ً

ػه
حذ

ٍ وا
جىي

ه
 599 275 189 135 انتكرار 

 انرابغ
 100.000 45.910 31.553 22.538 انُطبت انًئىَت يٍ َىع حبنت انتغُُر

 12.081 11.782 12.459 12.195 انُطبت انًئىَت يٍ انُتُجت

 12.081 5.547 3.812 2.723 انُطبت انًئىَت يٍ انًجًىع

6 

تببدل انًراكس 

 ٍ
طُ

خ
 ً

ػه
ٍ
جىيُُ

ه
 516 245 168 103 انتكرار 

 انطبدش

انُطبت ا نًئىَت يٍ َىع حبنت 
 100.000 47.481 32.558 19.961 انتغُُر

 10.407 10.497 11.074 9.304 انُطبت انًئىَت يٍ انُتُجت

 10.407 4.942 3.388 2.077 انُطبت انًئىَت يٍ انًجًىع

7 

غُر 
طغ 

انم

شر 
انًبب

ب
صىَ

نهت
 

 

 461 210 165 86 انتكرار

 انثبيٍ
 100.000 45.553 35.792 18.655 انُطبت انًئىَت يٍ َىع حبنت انتغُُر

 9.298 8.997 10.877 7.769 انُطبت انًئىَت يٍ انُتُجت

 9.298 4.236 3.328 1.735 انُطبت انًئىَت يٍ انًجًىع

8 

 

ك 
خه

طغ ن
انم

 ً
ث ف

حب
طب

انً

ع
انذفب

 

 445 201 135 109 انتكرار

 انتبضغ
 100.000 45.169 30.337 24.494 انُطبت انًئىَت يٍ َىع حبنت انتغُُر

 8.975 8.612 8.899 9.846 انُطبت انًئىَت يٍ انُتُجه

 8.975 4.054 2.723 2.198 انُطبت انًئىَت يٍ انًجًىع

9 

ف 
ص

َ

تببدل 
انًراكس

 479 266 125 88 انتكرار 

 100.000 55.532 26.096 18.372 انُطبت انًئىَت يٍ َىع حبنت انتغُُر انطببغ

 9.661 11.397 8.240 7.949 انُطبت انًئىَت يٍ انُتُجت
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 9.661 5.365 2.521 1.775 انُطبت انًئىَت يٍ انًجًىع

 
 انًجًىع

 4958 2334 1517 1107 انتكرار

 
 100.000 47.075 30.597 22.328 انُطبت انًئىَت يٍ َىع حبنت انتغُُر

 100.000 100.000 100.000 100.000 انُطبت انًئىَت يٍ انُتُجت

 100.000 47.075 30.597 22.328 انُطبت انًئىَت يٍ انًجًىع

 1267.263 2لًُت كب 

 .2303=0.0.انجذونُت ػُذ يطتىي يؼُىَت  2لًُت كب

 
 (5جذول)

 فٍ حبنت انفىز انتحهُم انًمطؼٍ نُىع انتكىٍَ انخططٍ انهجىيٍ نهتشكُالث انتٍ تى اضتخذايهب
 

 انبُبٌ انًتغُراث
 انتشكُالث انتً تى اضتخذايهب فٍ حبنت انفىز

 يالحظبث انترتُب انًجًىع
3/3 2/4 4/2 

1 

ٍ
جىي

ٍ انه
ط
ط
خ
ٍ ان

ع انتكىَ
َى

 
  

ن 
حر

انت

جس
ح
وان

 488 195 168 125 انتكرار 

 انثبًَ

 

ع
جًى

ي
 

ث
انتكىَُب

 
ث 

ال
شكُ

ً انت
ف

3/
3 

(
8
7

2
) 

 ً
ف

2/
4 

(
1
1

4
3

 )
 

 ً
ف

4/
2 

(
1
4
8

0
) 

ع 
جًى

انً
ً
انكه

 (
3

4
9

5
 )

 

 100.000 39.956 34.426 25.615 انُطبت انًئىَت يٍ َىع انتشكُم

 13.963 13.176 14.698 14.335 انُطبت انًئىَت يٍ انُتُجه

 13.963 5.579 4.807 3.577 انُطبت انًئىَت يٍ انًجًىع

ن 2
حر

انت
 

جس
ح
وان

 

ف تببدل 
ص

َ

انًراكس
 

بأكثر 
ٍ
ي

 
ب

ػ
ال

 267 120 92 55 انتكرار 

 انتبضغ
 100.000 44.944 34.457 20.599 انُطبت انًئىَت يٍ َىع انتشكُم

 7.639 8.108 8.049 6.307 انُطبت انًئىَت يٍ انُتُجه

 7.639 3.433 2.632 1.574 انُطبت انًئىَت يٍ انًجًىع

3 

الو 
ضت

ال
طغ ن

انم

وانتًرَر
 288 120 99 69 انتكرار 

 انثبيٍ
 100.000 41.667 34.375 23.958 انُطبت انًئىَت يٍ َىع انتشكُم

 8.240 8.108 8.661 7.913 انُطبت انًئىَت يٍ انُتُجه

 8.240 3.433 2.8661 1.974 انُطبت انًئىَت يٍ انًجًىع

4 

شر 
طغ انًبب

انم

ب
صىَ

نهت
 436 198 136 102 انتكرار 

 انثبنث
 100.000 45.413 31.193 23.958 َىع انتشكُم انُطبت انًئىَت يٍ

 12.475 13.378 11.899 11.697 انُطبت انًئىَت يٍ انُتُجه

 12.475 5.665 3.891 2.974 انُطبت انًئىَت يٍ انًجًىع

5 

تببدل انًراكس 

ط 
خ
 ً

ػه

حذ
ٍ وا

جىي
ه

 410 175 135 100 انتكرار 

 انرابغ
 100.000 42.683 23.927 24.390 انتشكُمانُطبت انًئىَت يٍ َىع 

 11.731 11.824 11.811 11.468 انُطبت انًئىَت يٍ انُتُجه

 11.731 5.007 3.863 2.861 انُطبت انًئىَت يٍ انًجًىع

6 

تببدل 

انًراكس 

 ٍ
طُ

خ
 ً

ػه
ٍ
جىيُُ

ه
 327 142 99 86 انتكرار 

 انطببغ
 100.000 43.425 30.275 26.300 انُطبت انًئىَت يٍ َىع انتشكُم

 9.356 9.595 8.661 9.862 انُطبت انًئىَت يٍ انُتُجه

 9.356 4.063 2.833 2.461 انُطبت انًئىَت يٍ انًجًىع

7 

غُر 
طغ 

انم

شر 
انًبب

ب
صىَ

نهت
 

 

 340 135 106 99 انتكرار

 انطبدش
 100.000 39.706 31.176 29.118 انُطبت انًئىَت يٍ َىع انتشكُم

 9.728 9.122 9.274 11.353 انُطبت انًئىَت يٍ انُتُجت

 9.728 3.863 3.033 2.833 انُطبت انًئىَت يٍ انًجًىع

8 

 

ك 
خه

طغ ن
انم

 ً
ث ف

حب
طب

انً
ع
انذفب

 

 531 210 185 136 انتكرار

 االول
 100.000 39.548 34.840 25.612 انُطبت انًئىَت يٍ َىع انتشكُم

 15.193 14.189 16.185 15.596 انُطبت انًئىَت يٍ انُتُجت

 15.193 6.009 5.293 3.891 انُطبت انًئىَت يٍ انًجًىع



                                                            

13 

 

9 

ف تببدل 
ص

َ

انًراكس
 

 408 185 123 100 انتكرار

 انخبيص
 100.000 45.343 30.147 24.510 انُطبت انًئىَت يٍ َىع انتشكُم

 11.674 12.500 10.761 11.468 انًئىَت يٍ انُتُجت انُطبت

 11.674 5.293 3.519 2.861 انُطبت انًئىَت يٍ انًجًىع

 

 انًجًىع

 3495 1480 1143 872 انتكرار

 
 100.000 42.346 32.704 24.950 انُطبت انًئىَت يٍ َىع انتشكُم

 100.000 100.00 100.00 100.000 انُطبت انًئىَت يٍ انُتُجه

 100.000 42.346 32.704 24.950 انُطبت انًئىَت يٍ انًجًىع

 773.813 2لًُت كب 

 .2303=0.0.انجذونُت ػُذ يطتىي يؼُىَت  2لًُت كب

 
 (6جذول ) 

 انتحهُم انًمطؼٍ نُىع انتكىٍَ انخططٍ انهجىيٍ نطرق انهجىو فٍ حبنت انفىز
 

 انبُبٌ انًتغُراث
 حبنت انفىزطرق انهجىو فٍ 

 يالحظبث انترتُب انًجًىع
 يُظى خبطف

1 

ٍ
جىي

ٍ انه
ط
ط
خ
ٍ ان

ع انتكىَ
َى

 
 

ن 
حر

انت

جس
ح
وان

 

 

 608 358 250 انتكرار

 انثبٍَ

( 
ف

ط
خب

و 
جى

نه
 ا
ق

طر
 ً

 ف
ث

ُب
ىَ

تك
 ان

ع
ًى

ج
ي

1
2

4
3

( 
ظى

يُ
 )

1
6

5
3

 
( 

ً
كه

 ان
ع
ًى

ج
نً

 ا
)

2
8

9
6

 )
 

 100.000 58.882 41.118 انُطبت انًئىَت يٍ طرَمت انهجىو

 12.632 12.673 12.575 انُطبت انًئىَت يٍ انُتُجه

 12.632 7.438 5.194 انُطبت انًئىَت يٍ انًجًىع

2 

جس
ح
ن وان

حر
انت

 

ف تببدل 
ص

َ

انًراكس بأكثر 
ب

ػ
ال
 ٍ

ي
 463 268 195 انتكرار 

 انثبيٍ
 100.000 57.883 42.117 انُطبت انًئىَت يٍ طرَمت انهجىو

 9.620 9.487 9.809 انُطبت انًئىَت يٍ انُتُجه

 9.620 5.568 4.052 انُطبت انًئىَت يٍ انًجًىع

3 

الو 
ضت

ال
طغ ن

انم

وانتًرَر
 494 295 199 انتكرار 

 انطببغ
 100.000 59.717 40.283 انُطبت انًئىَت يٍ طرَمت انهجىو

 10.264 10.442 10.010 انُطبت انًئىَت يٍ انُتُجه

 10.264 6.129 4.135 انُطبت انًئىَت يٍ انًجًىع

4 

شر 
طغ انًبب

انم

ب
صىَ

نهت
 566 356 210 انتكرار 

 انرابغ
 100.000 62.898 37.102 انُطبت انًئىَت يٍ طرَمت انهجىو

 11.760 12.602 10.563 انُطبت انًئىَت يٍ انُتُجه

 11.760 7.397 4.363 انُطبت انًئىَت يٍ انًجًىع

5 

تببدل انًراكس 

 ً
جىي

ه
ط 

خ
 ً

ػه

حذ
وا

 

 606 341 265 انتكرار

 انثبنث
 100.000 56.271 43.729 انُطبت انًئىَت يٍ طرَمت انهجىو

 12.591 12.071 13.330 انُطبت انًئىَت يٍ انُتُجه

 12.591 7.085 5.506 انُطبت انًئىَت يٍ انًجًىع

6 

تببدل 

انًراكس 

 ٍ
طُ

خ
 ً

ػه
ٍ
جىيُُ

ه
 629 395 234 انتكرار 

 االول
 100.000 62.798 37.202 انُطبت انًئىَت يٍ طرَمت انهجىو

 13.069 13.982 11.771 انُطبت انًئىَت يٍ انُتُجه

 13.069 8.207 4.862 انُطبت انًئىَت يٍ انًجًىع

7 

غُر 
طغ 

انم

شر 
انًبب

ب
صىَ

نهت
 

 

 552 287 265 انتكرار

 انخبيص
 100.000 51.993 48.007 انُطبت انًئىَت يٍ طرَمت انهجىو

 11.469 10.159 13.330 انُطبت انًئىَت يٍ انُتُجه

 11.469 5.963 5.506 انُطبت انًئىَت يٍ انًجًىع

8 

عافدنا يف ثاحاضينا قنخن عطلنا 
 

 انتبضغ 375 240 135 انتكرار



                                                            

14 

 

 100.000 64.000 36.000 انُطبت انًئىَت يٍ طرَمت انهجىو

 7.791 8.496 6.791 انُطبت انًئىَت يٍ انُتُجه

 7.791 4.986 2.805 انُطبت انًئىَت يٍ انًجًىع

9 
ف تببدل 

ص
َ

انًراكس
 

 520 285 235 انتكرار

 انطبدش
 100.000 54.808 45.192 انُطبت انًئىَت يٍ طرَمت انهجىو

 10.804 10.088 11.821 انُطبت انًئىَت يٍ انُتُجه

 10.804 5.921 4.883 انُطبت انًئىَت يٍ انًجًىع

 

 انًجًىع

 4813 2825 1988 انتكرار

  
 100.000 58.695 41.305 انُطبت انًئىَت يٍ طرَمت انهجىو

 100.000 100.000 100.000 انُطبت انًئىَت يٍ انُتُجت

 100.000 58.695 41.305 انُطبت انًئىَت يٍ انًجًىع

 487.203 2لًُت كب 

 10001= 0.0.انجذونُت ػُذ يطتىي يؼُىَت  2لًُت كب



11 

 

 -:و تفسيرىا  مناقشة النتائج 
ما ىي أنواع التكوينات الخططية اليجومية :  لبحثا تساؤلمناقشة نتائج  -

نتائج المباريات طبقا لطرق وتشكيالت المعب وحاالت  فياالكثر تأثيرا 
 حالة الفوز  ؟ في العدديالتغير 

وفى ضوء  ونالتحميالت االحصائية التى إستخدميا الباحثبناءًا عمى 
 -التوصل لمنتائج التالية : أىداف البحث وفى حدود القياسات المستخدمة تم

( التحميل المقطعي لنوع التكوين الخططي 4حيث يتضح من جدول )
  -اليجومي فى الحاالت الخاصة بتغير عدد الالعبين في حالة الفوز :

تكرار في حالة ب المرتبة األولي إحتل أن القطع المباشر لمتصويب فنجد
( بمجموع 312( وفي حالة التساوي )200( وفي حالة الزيادة )168النقص )

(680) . 
نصف تبادل المراكز بأكثر من العب إحتل  التحرك والحجزونجد أن 

( وفي 198( وفي حالة الزيادة )165المرتبة الثانية بتكرار في حالة النقص )
 ( .623( بمجموع )260حالة التساوي )

تكرار في حالة النقص الثالثة ب إحتل المرتبةالتحرك و الحجز ونجد أن 
 .( 621( بمجموع )320( وفي حالة التساوي )169( وفي حالة الزيادة )132)

 إحتل المرتبة الرابعة ونجد أن تبادل المراكز عمى خط ىجومى واحد
( وفي حالة التساوي 189( وفي حالة الزيادة )135بتكرار في حالة النقص )

 ( .599( بمجموع )275)
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تكرار في حالة ب الخامسة إحتل المرتبة القطع لالستالم والتمريرونجد أن 
( بمجموع 245( وفي حالة التساوي )168( وفي حالة الزيادة )121النقص )

(534 ). 
إحتل المرتبة السادسة  خطين ىجوميينتبادل المراكز عمى ونجد أن 

( وفي حالة التساوي 168( وفي حالة الزيادة )103تكرار في حالة النقص )ب
 .( 516( بمجموع )245)

ونجد أن نصف تبادل المراكز إحتل المرتبة السابعو بتكرار في حالة 
( بمجموع 266( وفي حالة التساوي )125( وفي حالة الزيادة )88النقص )

(479 ). 
تكرار في إحتل المرتبة الثامنة بالقطع غير المباشر لمتصويب ونجد أن 
( بمجموع 210( وفي حالة التساوي )165( وفي حالة الزيادة )86حالة النقص )

(461 ) 
تكرار إحتل المرتبة التاسعو ب القطع لخمق المساحات فى الدفاعونجد أن 

( 201( وفي حالة التساوي )135( وفي حالة الزيادة )109في حالة النقص )
 ( 445بمجموع )

( التحميل المقطعي لنوع التكوين الخططي اليجومي 5ويتضح من جدول )
  -لمتشكيالت التي تم استخداميا في حالة الفوز:

ر في فنجد أن القطع لخمق المساحات فى الدفاع إحتل المرتبة األولي بتكرا
( بمجموع 210) 4/2( وفي حالة 185) 2/4( وفي حالة 136) 3/3حالة 

(531 ). 
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 3/3في حالة بتكرار  الثانية إحتل المرتبةفنجد أن التحرك و الحجز 
 .( 488( بمجموع )195) 4/2( وفي حالة 168) 2/4( وفي حالة 125)

فنجد أن القطع المباشر لمتصويب إحتل المرتبة الثالثة بتكرار في حالة 
 ( 436( بمجموع )198) 4/2( وفي حالة 136) 2/4( وفي حالة 102) 3/3

فنجد أن تبادل المراكز عمى خط ىجومى واحد إحتل المرتبة الرابعو  
( 175) 4/2( وفي حالة 135) 2/4( وفي حالة 100) 3/3بتكرار في حالة 

 ( 410موع )بمج
 3/3فنجد أن نصف تبادل المراكز إحتل المرتبة الخامسة بتكرار في حالة 

 ( 408(  بمجموع )185) 4/2( وفي حالة 132) 2/4( وفي حالة 100)
فنجد أن القطع غير المباشر لمتصويب إحتل المرتبة السادسة بتكرار في 

بمجموع (  135) 4/2( وفي حالة 106) 2/4( وفي حالة 99) 3/3حالة 
(340) 

فنجد أن تبادل المراكز عمى خطين ىجوميين إحتل المرتبة السابعو بتكرار 
( بمجموع 142) 4/2( وفي حالة 99) 2/4( وفي حالة 86) 3/3في حالة 

(327 ) 
فنجد أن القطع لالستالم والتمرير إحتل المرتبة الثامنة بتكرار في حالة 

 ( 288( بمجموع )120) 4/2( وفي حالة 99) 2/4( وفي حالة 69) 3/3
إحتل نصف تبادل المراكز بأكثر من العب  التحرك والحجزفنجد أن 

( وفي حالة 92) 2/4( وفي حالة 55) 3/3في حالة  بتكرار التاسعوالمرتبة 
 ( 267(  بمجموع )120) 4/2
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( التحميل المقطعي لنوع التكوين الخططي اليجومي 6ويتضح من جدول )
  -لطرق اليجوم التي تم استخداميا في حالة الفوز:

فنجد أن تبادل المراكز عمى خطين ىجوميين إحتل المرتبة األولي بتكرار 
 ( 629( وفي بمجموع )395( وفي حالة منظم )234في حالة خاطف )
في حالة خاطف نية بتكرار إحتل المرتبة الثاالتحرك و الحجز فنجد أن 

 (.608( وفي بمجموع )358( وفي حالة منظم )250)
فنجد أن تبادل المراكز عمى خط ىجومى واحد إحتل المرتبة الثالثة بتكرار 

 ( 606( وفي بمجموع )341( وفي حالة منظم )265في حالة خاطف )
لة فنجد أن القطع المباشر لمتصويب إحتل المرتبة الرابعو بتكرار في حا

 ( 566( وفي بمجموع )356( وفي حالة منظم )210خاطف )
فنجد أن القطع غير المباشر لمتصويب إحتل المرتبة الخامسة  بتكرار في 

 ( 552( وفي بمجموع )287( وفي حالة منظم )265حالة خاطف )
فنجد أن نصف تبادل المراكز إحتل المرتبة السادسة بتكرار في حالة 

 ( 520( وفي بمجموع )285( وفي حالة منظم )235خاطف )
بتكرار في حالة  ةفنجد أن القطع لالستالم والتمرير إحتل المرتبة السابع

 ( 494( وفي بمجموع )295( وفي حالة منظم )199خاطف )
إحتل  تبادل المراكز بأكثر من العبنصف  التحرك والحجزفنجد أن 

( وفي 268( وفي حالة منظم )195في حالة خاطف ) بتكرار الثامنةالمرتبة 
 ( 463بمجموع )

بتكرار   التاسعوإحتل المرتبة  الدفاع القطع لخمق المساحات فىفنجد أن 
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 ( 375( وفي بمجموع )240( وفي حالة منظم )135في حالة خاطف )
خميس محمد محمد  حسيندراسة  ت إلية نتائجار مع ما أش يختمف وىذا
أكثر التكوينات الخططية إستخداما القطع يمييا نصف إن  (2)(8002)إسماعيل

التكوينات  ياتبادل المراكز عمي خط ىجومي يمييا الحجز يمييا التثبيت وأقم
 نصف رالتبادل بأكثر من العب

 نتائجإلية ت أشار  تفق مع مات ونالباحثاال ان النتائج التي توصل الييا 
 التكوينات كثرأوىي ان  (5) م(8002) عمرو عبد الفتاح حسيندراسة 

 يمييا ىجومي خط عمي المراكز تبادل نصف يمييا القطع استخداما الخططية
 . العب من بأكثر التبادل نصف التكوينات وأقميا التثبيت يمييا الحجز

نجد من نتائج ىذه الدراسة أن التحميل المقطعي لنوع التكوين  كما
الخططي اليجومي فى الحاالت الخاصة بتغير عدد الالعبين في حالة الفوز 

القطع لخمق المساحات فى الدفاع وىذا يتفق مع و  كانت القطع المباشر لمتصويب
التكوينات اليجومية المتمثمة في أن  (1) (8002) محمد حسين أمانيدراسة 

  .األكثر استخداماىي القطع عمي الدائرة ، القطع نحو اليدف ثم الحجز 
مصطفي محمود دراسة مع التي تم التوصل الييا نتائج الوكذلك تتفق 
عتماد الفريق عمى عمميات القطع في إ (11) م(8008) مصطفي سيد أحمد

 .والخداع لتنفيذ الجمل الخططيةوتبادل المراكز والتمريرات المزدوجة 
ما ىي أنواع التكوينات  الذى ينص عمى : لتساؤلبذلك يتحقق ا

نتائج المباريات طبقا لطرق وتشكيالت  فيالخططية اليجومية االكثر تأثيرا 
 .حالة الفوز في العدديالمعب وحاالت التغير 
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 -:اإلستنتاجات 

وفي حدود عينة البحث وعمى ضوء  الوصفيفي ضوء نتائج التحميل 
 نتاجاتستإلالتوصل إلى ا ون منالباحث تمكنأىداف البحث واإلمكانات المتاحة 

 التالية:
أن التحميل المقطعي لنوع التكوين الخططي اليجومي فى الحاالت  -

الخاصة بتغير عدد الالعبين في حالة الفوز كانت عمي الترتيب 
 -التالي:
 .القطع المباشر لمتصويب  .1
 نصف تبادل المراكز بأكثر من العب . التحرك والحجز .2
 التحرك و الحجز . .3
 تبادل المراكز عمى خط ىجومي واحد. .4
 القطع لالستالم والتمرير. .5
 تبادل المراكز عمى خطين ىجوميين. .6
 نصف تبادل المراكز. .7
 القطع غير المباشر لمتصويب . .8
 القطع لخمق المساحات فى الدفاع . .9

نوع التكوين الخططي اليجومي لمتشكيالت التي تم إن التحميل المقطعي ل -
  -استخداميا في حالة الفوز كانت عمي الترتيب التالي :

 القطع لخمق المساحات فى الدفاع . .1
 التحرك و الحجز. .2
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 القطع المباشر لمتصويب. .3
 تبادل المراكز عمى خط ىجومي واحد. .4
 .-نصف تبادل المراكز: .5
 القطع غير المباشر لمتصويب. .6
 المراكز عمى خطين ىجوميين.تبادل  .7
 القطع لالستالم والتمرير . .8
 نصف تبادل المراكز بأكثر من العب . التحرك والحجز .9

إن التحميل المقطعي لنوع التكوين الخططي اليجومي لطرق اليجوم التي  -
  -تم استخداميا في حالة الفوز كانت عمي الترتيب التالي:

 تبادل المراكز عمى خطين ىجوميين . .1
 التحرك و الحجز. .2
 تبادل المراكز عمى خط ىجومى واحد. .3
 القطع المباشر لمتصويب. .4
 القطع غير المباشر لمتصويب  .5
 نصف تبادل المراكز. .6
 القطع لالستالم والتمرير. .7
 نصف تبادل المراكز بأكثر من العب التحرك والحجز .8
 القطع لخمق المساحات فى الدفاع. .9
 -:التوصيات 

ستخالصات البحث  بالتوصيات  ونيوصى الباحث، في ضوء نتائج وا 
 اآلتية:
اإلىتمام بالدراسات التحميمية لمبطوالت الدولية ووضع البرامج التدريبية  -
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 في ضوء التحميل .
التدريب عمى التكوين الخططي اليجومي القطع المباشر لمتصويب  -

نصف تبادل المراكز بأكثر من العب والتحرك و  التحرك والحجزو 
 الحجز بالنسبة لمتكوينات اليجومية.

التدريب عمى إن التحميل المقطعي لنوع التكوين الخططي اليجومي  -
والقطع لخمق المساحات فى الدفاع والتحرك و الحجز والقطع المباشر 

 لمتصويب بالنسبة لمتكوينات اليجومية.
المقطعي لنوع التكوين الخططي اليجومي  التدريب عمى إن التحميل -

تبادل المراكز عمى خطين ىجوميين والتحرك و الحجز وتبادل المراكز 
 عمى خط ىجومى واحد بالنسبة لمتكوينات اليجومية.

 المراجددددددددددددع
 المراجع العرثية: :أوالا 

أماني حسين محمد   .0
 (م8002) عبدالحميد

والدفاع التأثير المتبادل لخطط اليجوم  :
عمى فعالية اليجوم المنظم لمرحمة 
اإلنياء في مباريات كرة اليد رجال ، 
رسالة دكتوراه ، كمية التربية الرياضية 

 بنات، جامعة اإلسكندرية.
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حسين خميس محمد   .8
 (م8002) إسماعيل

دراسة تحميمية لمتكوينات الدفاعية  :
واليجومية لبطولة العالم لكرة اليد 

وعالقتيا بنتائج م بالسويد 2011
المباريات ، رسالة ماجيستير ، كمية 

لرياضية ، جامعة مدينة التربية ا
 .السادات

 حسين عيسى حسين أسيرى  .2
 (م8002)

اليجوم الخاطف وعالقتو بنتائج  :
المباريات في الدوري الكويتي لكرة اليد ، 

الرياضية رسالة ماجستير ، كمية التربية 
 .لمبنين ،  جامعة بنيا 

2.  
 
 
 

 طارق محمد رحاب
 (م8002)

األداء الخططي اليجومي قبل وبعد  :
الوقت المستقطع وعالقتو بنتائج مباريات 
كرة اليد ، دار الوفاء لدنيا الطباعة 
والنشر والتوزيع ، الطبعة األولي ، 

 .اإلسكندرية 
عماد الدين عباس أبو اليزيد   .2

 ، مدحت محمود الشافعي
 -اليد"تعميمتطبيقات اليجوم في كرة  :

 م.2007تدريب"ط االولي 
 عمرو عبد الفتاح حسين  .6

 (م8002)
دراسة تحميمية  لمتكوينات الخططية  :

الدفاعية واليجومية  وعالقتيا بنتائج 
مباريات كأس العالم لكرة اليد ، رسالة 

بية الرياضية ، جامعة دكتوراه ،  كمية التر 
 . المنصورة
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 فتحي أحمد ىادى السقاف  .2
 (م8000)

التدريب العممي الحديث في رياضة كرة  :
 .طبعة دار المعارف ،  اإلسكندريةاليد، 

كمال درويش ، قدرى مرسى   .2
 ، عماد الدين عباس

 (م8008)

القياس والتقويم وتحميل المباراة  فى كرة  :
، مركز  1اليد ، نظريات وتطبيقات ، ط

 . الكتاب لمنشر، القاىرة
محمد خالد حموده ، جالل   .9

 (م8002) كمال سالم
اليجوم والدفاع فى كرة اليد ، ماكس  :

 .جروب لمطباعة والنشر ، االسكندرية 
 محمد عبد الرحيم إسماعيل  .00

 (م8002)
األساسيات الميارية والخططية اليجومية  :

في كرة السمة ، منشأة المعارف ، 
 .اإلسكندرية ، الطبعة الثانية 

مدحت الشافعي ، رفعت   .00
 (م8002) عبدالمطيف

فاعمية بعض األداءات الميارية الدفاعية  :
وعالقتيا بنتائج المباريات في بطولة 
األمم األفريقية لكرة اليد ، مجمة عممية ، 

 .لتربية الرياضية ، جامعو حموان كمية ا
 مصطفي محمود مصطفي  .08

 (م8008)
دراسة تحميمية لألداء اليجومي والدفاعي  :

لمفريق القومي المصري في بطولة العالم 
السادسة عشر لكرة اليد ،  رسالة دكتوراه 
، كمية التربية الرياضية بنات ، جامعة 

 .اإلسكندرية 
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14.  

 

 في اليجومية الخططية التكوينات عمى التعرفييدف البحث إلى  :ص الجحثلخم
المنيج الوصفي ، تم إختيار عينة البحث  ون، وقد استخدم الباحث اليد كرة

مباراه وتوصل  51مباراة من اجمالي  12بالطريقة العمدية وبمغت عدد العينة 
إلي إن أكثر تكوين خططي ىجومي إستخدامًا فى الحاالت الخاصة  باحثونال

بتغير عدد الالعبين في حالة الفوز كان القطع المباشر لمتصويب وأكثر 
إستخداميا في حالة الفوز كان القطع لخمق المساحات في  التشكيالت التي تم

الدفاع وأكثر طرق اليجوم التي تم إستخداميا في حالة الفوز كانت تبادل المراكز 
 .  عمى خطين ىجوميين

 

Abstract 

The research aims to identify the offensive tactical 

formations in handball, and the researcher used the 

descriptive approach. The research sample was chosen 

deliberately and the sample number was 12 matches from 51 

matches. The researcher concluded that the most used 

offensive schematic configuration in cases of changing the 
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number of players in the case of  the victory was the direct 

cut for correction and the most formations that were used in 

the event of victory were the pieces to create spaces in 

defense and the most attack method that was used in the 

event of victory was the exchange of centers on two 

offensive lines 

 


