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 المقدمة ومشكلة البحث 

عمليات واإلجراءات التحليلية في المجال الرياضي من اكبر المشكالت في التخطيط تعد ال
دريب وتقييم وتكيف الالعب لألداء المهارى والخططي في المستويات العليا من التدريب حيث للت

،  يؤدي تفاعل عدد كبير من العناصر المتداخلة إلى التأثير على المتغيرات المطلوبة التعرف عليها
ل ( لهياك كالتشكيالت وطرق اللعب واستخدام النماذج المشابهة من األداء والسلوك الخططي )

أساسية وتفاعلية في نظام اللعب تمكننا من الحصول على نموذج مفهوم لظواهر السلوك بصفة 
مستقلة عن بقية المتغيرات المتداخلة ويعد التعرف على نماذج األداء األساسية امرأ هاما وذلك 

 :  لسببين وهما

 . : إمكانية زيادة حجم التدريب واألداء دون انهيار الرياضي األول -
  : التخطيط الجيد للموسم التدريبي بناء على تطابق متطلبات التدريب مع  ثانيال -

 . ( 2:  18 ) المنافسة

بان تقويم وتقدير نوع األداء (  2007 " ) ناهد الصباغ, جمال عالء الدين  "يذكر 
الخططي المؤدي غالبا ما يتم من خالل مقارنته باألداء الخططي األفضل من نفس النوع ويمكن 

األداء الخططي للرياضي أو للفريق  -ن نحصل على مثل هذا األداء الخططي بأحد طرق منها أ
 . ( 139:  3 )ستويات الرياضية األكثر ارتفاعا من ذوي الم

( بحححان العمحححل الخططحححي فحححي كحححرة اليحححد يحححتم أثنحححاء الموا ححح   2015) "  ياسرررب ر ررر   "وضححح  
ير من الصعوبة السيطرة عليها وعلى المتغيرات التنافسية التي تكون من خالل موا   لعبة ذات تغا

المكونة لها وإخضاعها إلى القياس والتقويم حيث تتطلب إجراءات خاصحة حتحى وكحون القيحاس د يحق 
وصادق وثابت وهذا صحعب جحدا أثنحاء المنافسحة وإذا تحم فهحو يتطلحب مجهحودا وحنكحة علميحة للسحيطرة 

ية المتغيححرة والمتعححددة وإخضححاعها للمالحظححة العلميححة علححى المتغيححرات المكونححة لموا حح  اللعبححة التنافسحح

 خب القومى لکره اليد دراسه تحليليه األداء الدفاعى والهجومى للمنت  "

 "٢٠٢١فى بطوله العالم 

 فاطمة فاروق راتب حسين/ د.م      

  
قسم الرياضات الجماعية وألعاب المضرب 

 جامعة المنيا –بكلية التربية الرياضية 
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لتحول محتواها الكيفي إلى محتوي كمي ومكن التعامل معه إحصائيا الستخراج نتائج صاد ة تعكس 
ما تم فعال أثناء المنافسة ، فالمالحظحة  حد تكحون لالعحب واححد أو لمجموعحة محن الالعبحين أو الفريحق 

شكيالت هجومية على مدار أحداث المباراة التحي تكحون سحريعة ككل أثناء تنفيذهم تكون خططي أو ت
وخاطفححة إال إن الوسححائل التكنولوجيححة فححي التسححجيل المرئححي وبححرامج التحليححل مكنححت مححن السححيطرة علححى 
ذلححك مححن خححالل السححيطرة علححى الحححدث ممححا وسححم  بتقنححين الخطححط ومعرفححة مححدي فعاليتهححا ومعححدالت 

 ( . 202:  15إنتاجيتها ) 

( بان مراقبة وتحليل  2004" )  Oliver H¨oner et allيفب ه نيب وآخبون اول "شير و
السلوك الخططي الجماعي عملية معقدة إلى حد ما في األلعاب الجماعية وهو عنصر أساسي 
للحصول على معلومات ذات صلة وثيقة بالفريق والفرق المنافسة في المستويات العليا وتضم جميع 

لك تعتمد على المراقبة المنهجية التي تبني على توحيد ظروف المالحظة المالحظات على األداء لذ
 ( . 4:  17وإمكانية استخدام المساعدين ) 

Mark Pfeiffer , Jürgen Perl  "( 2006  )ج جين  بيل , ما ك بفيفيب  "ذكر وي
ملية بان تحليل التكوين المهارى والخططي للفريق والفريق المنافس من األهمية الكبرى في ع

التدريب من اجل تحقيق االستفادة المثلي من التكوينات المهارية والخططية حيث يهتم علم التدريب 
بصفة أساسية بطبيعة التركيب المهارى والخططي في الرياضات الجماعية وتحليل البناء الخططي 

  . ( 1:  16 ) استناداً إلى شروط مختارة بعناوة

بان التحليل النوعي وستخدم Jurgen Perll  " (2002  )"ج  جين  بيل ويوض  ذلك 
من اجل تحقيق نظرة أكثر عمقا لألداء الخططي في المباريات أو التكوين في ترتيب زمني متتابع 
عن طريقة انجاز وسائل وإجراءات نموذجية تتضمن تسلسل مهاري وخطط مركب وبالتالي السلوك 

 ( . 54:  18الخططي الذي ومكن انجازه ) 

( بان فاعلية التكوينات الخططية تعتمد  2004) "  هالة مندو , محمد حم رة  "وضيف 
على ما ومتلكه الالعب من مخزون للمهارات ولكي وكون الالعب فعاال وجب أن يدرك تماما 
الواجبات الخططية التخصصية لمركزه  بل أن تدمج هذه الواجبات داخل إطار العمل الجماعي عند 

حيث إن العمل الخططي الذي ينفذ داخل محتوي التشكيل يتم من خالل إجراءات تنفيذ خطة ، 
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تعاونية مقننة زمنيا ولكل العب دوره الذي يؤدوه داخل هذه األعمال الخططية هذا الدور الفردي 
 ( . 4:  8هو نمط من الفعل وجب على كل عنصر من أعضاء الفريق انه يؤدوه بإتقان ) 

( بان  2006" )  Mark Pfeiffer , Jürgen Perl جين  بيل ج, ما ك بفيفيب  "يذكر 
استمارات المالحظة العلمية للمباراة تتسم بنمط من األحداث التي تبني على تسلسل زمني داخل 
نظام الفريق ، مراحل اللعب أو السلوك الخططي المتواتر زمنيا الذي من الممكن أن وص  حالة 

بواسطة تحركات الالعبين وردود أفعالهم أو بواسطة أنشطة اللعب بينما أحداث المباراة توص  
 وتحرك الفريق ككل وبواسطة التحركات الخططية .

 

فالبد أن نفرق بين نوعين من النماذج في األداء الحركي داخل الملعب نماذج حركية ذات 
األداء  ) ( ونماذج حركية ذات طبيعة متغيرة مثل طرق اللعب والتشكيالت طبيعة نمطية وثابتة )

، لو إن التحليل يركز على التغير في حاالت اللعب فان النماذج  ( الخططي الفردي والجماعي
الحركية المتغيرة من الممكن أن تستخدم بدون اإلشارة إلى بيانات المباراة الداخلية خاصة التي تركز 

ن هذه النماذج على الطبيعة النوعية لألداء الحركي الخططي المركب دون حصرها كميا لذا إ
 . تستخدم في التدريب  بل المباراة لتقليل االحتماالت التي تسبب إفساد الخطة

 

وتؤكد معظم األبحاث المتعلقة باأللعاب الجماعية بوص  تفاصيل كثافة وتعقد التركيب 
الخططي فان اختيار البناء الخططي ال وكون واضحا إال في المستويات العليا خاصة إذا كانت 

 :  ت استخدام التكوينات الخططية المتواترة وغير ثابتة أكثر ويرجع ذلك لسببيناحتماال

أولهما هو تعقد األداء واإلجراء الخططي األمر الذي وقودنا إلى حقيقة أخري هي انه حتى  -
مع وجود عدد صغير من الحاالت  يد التحليل فان العمليات الخططية الفرعية تصب  

 . بسرعة أر ام كبيرة جداً 
يرتبط بالمزيد من التعقد          والثاني وهو اختالف مستويات الالعبين والتنافس مما  -

 . ( 5 – 4:  16 )للمشكلة 

، 2021أنه بإسدال الستار على فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال  الباحثيذكر 
خب الدنماركي باللقب أمام ، بتتويج المنت يناير 31حتى  13والتي استضافتها مصر في الفترة من 

, و د استطاع المنتخب المصري تحقيق أفضل مركز له في بطوالت العالم  السويديالمنتخب 
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للرجال منذ عشرين عاًما، حيث و ع في المركز السابع بين كبار اللعبة ، وذلك بعد تودوعه 
 .للمنافسات من الدور ربع النهائي أمام بطل العالم 

مباريات بالدور  3، بوا ع 2021مباريات في بطولة العالم  7صري و د خاض المنتخب الم
هدًفا ، من أصل  222بالدور الرئيسي ، ومباراة الدور ربع النهائي ، مسجاًل خاللهم  3األول ، و
, وومن حيث المراكز ، سجل منتخب الفراعنة  .%67,07تسديدة ، بفاعلية تهدوفية بلغت  331
أمتار بح  9هدًفا ، ثم أهداف خط الح  46األهداف من االخترا ات بوا ع  هدًفا من الدائرة، يليهم 48
هدفًا , وباستثناء الرميات الجزائية  30بح Fast Break  هدًفا ، والتسجيل من الهجوم الخاط  42

هدفًا ، كانت أ ل المراكز التي سجل منها العبو المنتخب المصري  23التي أحرز منها الفراعنة 
 . هدًفا سجلهم الجناح األومن 14منهم   ، هدًفا فقط 25ح ، بوا ع هو مركز الجنا

، توزيًعا  2021 كأس العالم لكرة اليد شهدت أهداف المنتخب المصري خالل مباريات
أهداف باألشوط األولى، في مقابل  107حيث سجل الفراعنة  متبايًنا وفًقا لتو يت إحراز األهداف

أهداف تم تسجيلهم في الفترات اإلضافية , ومن  10أهداف في األشواط الثانية، باإلضافة لح  105
هدًفا في األشواط األولى من مباريات  76ناحية أخرى ، استقبل منتخب مصري لكرة اليد 

هدًفا في الفترات اإلضافية , وكانت أكثر  11هدًفا في األشواط الثانية، و 98الموندوال، مقابل 
، فيما  هدًفا 41د ائق األولى من الشوط الثاني بوا ع  10فترات المنتخب إحراًزا لألهداف في الح 

هدًفا , وفي المقابل كانت أكثر فترات  30المباراة بح د ائق األخيرة من  10كانت أ لهم هي الح 
هدًفا، يليها  35د ائق من المباراة بح  10المباراة التي استقبل فيها منتخب مصر أهداًفا هي آخر 

 .هدًفا  34بح  50لح  41الفترة ما بين الدقيقة 

الالعب يه هدًفا ، يل 36محمد سند  ائمة هدافي المنتخب المصري بح الالعب /  د تصدر 
 د أحزر هدًفا  ، و  30ممدوح هاشم الذي أحرز الالعب / هدًفا ، ثم  33وحيى خالد فقد أحجرز / 

هدفًا ، وفي  22أحمد األحمر الذي أحرز بينما أحرز الالعب / هدفًا ،  26وحيى الدرع الالعب / 
هداف من الدائرة هدفًا , بينما كان أكثر من أحرز أ  19زين أحرز الالعب / المركز السادس علي 

 14محمد سند الالعب / هدف ، فيما كان أكثرهم إحراًزا من األجنحة  22ممدوح هاشم / الالعب 
محمد الالعب / أهداف ، ومن الرميات الجزائية  9وحيى خالد الالعب / أمتار  9هدًفا ، ومن الح 

ومن االخترا ات أهداف ،  8ممدوح هاشم الالعب / أهداف ، ومن الهجوم الخاط   9     سند 
 هدًفا . 13وحيى خالد الالعب / 
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ويذكر الباحث أن كرة اليد في مصر تسير خطى متتالية منتظمة تجاه القمة فيهتم االتحاد 
المصري لكرة اليد بالناشئين وبطوالتهم حيث أنهم داعمين للمنتخب القومي في البطوالت األفريقية 

البطوالت والمراكز التقدمة في تاريخ اللعبة , وفي هذه والدولية , و د حققت لعبة اليد الكثير من 
البطولة األخير صن  المنتخب المصري ضمن أفضل ثمانية منتخبات على مستوى العالم , 

 وبالرغم من ذلك وجد الباحث بعض اإلخفا ات وتذبذب في المستوى في بعض المباريات .

منتخب جامعة المنيا والعب بنادي من خالل عمل الباحث كمدرس لكرة اليد والمدير الفني ل
األوليمبي السكندري وجد أهمية في التعرف على أسباب اخفاق المنتخب في بعض المباريات وما 
أسباب الهزيمة وما هي نقاط الضع  وما هي إمكانيات الالعبين التي لم وحسن استغاللها في 

المنتخب القومي سه تحليليه ألداء دراموا   اللعب المختلفة , ومن هنا وجد الباحث ضرورة بإجراء 
في بطولة العالم لليد كأحد أساليب التقويم لألداء ووضع برامج تدريبية وخططية على أساس نقاط 
القوة والضع  لالعبي المنتخب وما هي المراكز التي وجب تدعيم بها المنتخب وطرق اللعب 

ث الباحث على إجراء هذه الدراسة الخططية المناسبة والتشكيالت الدفاعية للتفوق , وهذا ما ح
ر اسه تحليليه األراء الدفاعى والهج مى للمنتخب الق مى لكبه اليد فى بط له العالم بعنوان : 
202١ . 

 : هدف البحث

لكحححره اليحححد فحححى  تحليحححل األداء الحححدفاعى والهجحححومى للمنتخحححب القحححومىيهحححدف هحححذا البححححث إلحححى 
 . 2021بطوله العالم 

 :تساؤالت البحث 

 وضع الباحث التساؤالت اآلتية :  ف البحثء هدفي ضو 

 ؟ة ستخدمالمالتشكيالت الدفاعيه أكثر ماهى  .1
 ؟مناطق اإلنهاء الدفاعي ماهى اكثر  .2
 ؟ة مالمستخدالتشكيالت الهجوميه أكثر ماهى  .3
 ؟ة ستخدمالمماهى اكثر التكوينات الهجوميه  .4
 ؟ مناطق االنهاء الهجومى أكثر ماهى  .5
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 ث والد اسات السابقة البح  

دراسة حجم العمل الحركي الهجومي : ( بعنوان  1) (  2019) "  احمد حسين على" دراسة  .1
تهدف هذه الدراسة الى التعرف ختلفة وعال ته بنتائج المباريات في كرة اليد , لمراكز اللعب الم

على حجم العمل الحركي الهجومي لمراكز اللعب المختلفة وعال ته بنتائج المباريات في كرة 
اليد من خالل تحديد اجمالي حجم العمل الحركي الهجومي في مرحلة االنهاء والمراكز االربعة 

( , استخدم الباحث المنهج الوصفي  2017 ولة العالم للسيدات بألمانيا )االولى في بط
باستخدام االسلوب المسحي لمالئمته لطبيعة البحث , تم اختيار عينة البحث بالطريقة 

( مباراة للفرق التي وصلت من  32 ( فريق وتحليل ) 16 )     واشتملت على , العشوائية 
,  ( 2017 ) لنهائية في بطولة العالم للسيدات بألمانياالدور السادس عشر الى االدوار ا

 وتوصلت الدراسة : 
التصويب  -جمالي حجم العمل الحركي الهجومي في مرحلة االنهاء لكل من ) الخداع إ .أ

 ( لجميع الفرق  يد البحث في بطولة العالم للسيدات بألمانيا )التكوينات االساسية  -
(  2432 الحركي الهجومي لجميع الفرق  يد البحث )جموع تكرارات العمل م ( 2017

 . تكرار وبلغ اعلى تكرار في مرحلة االنهاء لفريق هولندا وبلغ ا ل تكرار لفريق رومانيا
التصويب  –جمالي حجم العمل الحركي الهجومي في مرحلة االنهاء لكل من )الخداع إ .ب

فريق من الفرق الحاصلة على التكوينات الهجومية ( لمراكز اللعب المختلفة لكل  –
إن مجموع تكرارات  ( 2017 المراكز االربعة االولى في بطولة العالم للسيدات بألمانيا )

( حيث بلغت  1167)  العمل الحركي الهجومي في مرحلة االنهاء لالعب المعد بلغ
لحجم اعلى تكرارات لفريق هولندا وبلغ ا ل تكرار لفريق النرويج ، كما بلغ اعلى تكرار 

العمل الحركي الهجومي في مرحلة االنهاء كان لمركز صانع االلعاب لجميع الفرق 
 . االربعة

جمالي حجم العمل الحركي الهجومي في مرحلة االنهاء او اثناء الهجمات الناجحة لكل إ .ج
التكوينات الهجومية االساسية ( لمراكز اللعب المختلفة لكل  –التصويب  –من ) الخداع 

ن الفرق الحاصلة على المراكز االربعة االولى في بطولة العالم للسيدات بألمانيا فريق م
مجموع تكرارات العمل الحركي الهجومي في مرحلة االنهاء لمركز الالعب إن  (2017)

( حيث بلغ اعلى تكرار لفريق النرويج ، وا ل  411 المعد في الهجمات الناجحة فقط )
  ان اعلى تكرارات كانت لمركز الالعب المعد صانع تكرار لفريق هولندا ، كما يتض

 . االلعاب ، وبلغ ا ل تكرار لمركز الجناح االومن
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فعالية حراس مرمى الفريق القومي : ( بعنوان  12) (  2018) "  نار  كمال عمبانراسة " د .2
والت العالم لكرة اليد المصري وحراس مرمى الفرق الحاصلة على المراكز األربعة األولى في بط

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على فعالية حراس مرمى الفريق القومي رجال دراسة مقارنة , 
المصري وحراس مرمى الفرق القومية الحاصلة على المراكز األربعة األولى في بطوالت العالم 

 –اطق اللعب المختلفة الصد من من –) الصد عن زواوا المرمى المختلفة  لكرة اليد رجال في :
فعالية حراس المرمى  –االداءات المهارية األكثر فعالية في التصدي للكرات الموجهة للمرمى 

في التصدي للكرات ضد أنواع التصويب المختلفة ( وذلك من خالل الفرق عينة الدراسة ، 
عدد واستخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لعينة البحث من خالل تحليل 

وأظهرت ,  2015إلى  2007مباراة من مباريات بطولة كاس العالم لكرة اليد رجال من 105
النتائج تميز حراس مرمى الفرق الحاصلة على المراكز األربعة األولى فى جميع متغيرات 

أعلى مستويات  -5البحث فيما عدا الصد من االختراق الدفاعي ، كما كانت الزاوية ر م 
صد وأوصى الباحث بضرورة توعية حراس المرمى خالل برامج التدريب على الفعالية في ال

االداءات المهارية والخططية بأنواعها المختلفة حتى وكون لديهم الحصيلة الكافية لتحقيق أعلى 
مستوى من الفعالية في التصدي للكرات . كذلك اطالع حراس مرمى كرة اليد المصرية على 

لبحث لمعرفة نواحي القصور لديهم والعمل على تالشيها وتعزيز نقاط النتائج التي توصل إليها ا
، كذا توجيه التدريب ألهمية  القوة والوصول بها إلى أعلى مستوى من الفعالية خالل المباريات

وفعالية األداء المهارى والخططى لحراس المرمى بحيث تكون التدريبات متشابهه وطريقه األداء 
ضرورة اهتمام مدربي كرة اليد والعاملين فى مجال التدريب إتقان حراس . كذا  خالل المباريات

المرمى لالداءات المهارية المختلفة. وأوضا إعطاء التدريب بصورة تخصصية لمركز حراس 
المرمى. وكذالك ضرورة أن يتم تدريب وشمل على الجوانب المهارية والخططية وكذلك تغطية 

لتصويب المختلفة. وأخيرا االهتمام بالتحليل الخاص جميع زواوا المرمى وكذلك أماكن ا
 . بالمباريات وخاصة جانب حراس المرمى للو   على أخر المستجدات في األداء

التكوينات الخططية الدفاعية  ( بعنوان : 2 ( ) 2016" )  سعيد السيد محمد احمددراسة "  .3
اثناءالتحول اللحظى للهجوم الخاط  وعال تها بنتائج المباريات لبطولة العالم لكرة اليد رجال 

يهدف البحث إلي التعرف على التكوينات الخططية الدفاعية أثناء التحول اللحظي ,  2015
م من خالل 2015  وعال تها بنتائج المباريات لبطولة العالم لكرة اليد رجال للهجوم الخاط

معرفة ) أكثر التكوينات الخططية الدفاعية استخداما ) شيوعًا ( أثناء التحول اللحظي للهجوم 
الخاط  خالل المباريات عينة البحث , العال ة بين التكوينات الخططية الدفاعية أثناء التحول 

وم الخاط  ونتائج المباريات عينة البحث ( , نوع الهجوم الخاط  األكثر فاعلية اللحظي للهج
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فى مباريات عينة البحث , أكثر الفترات الزمنية فاعلية فى األداء وفقا للهجوم الخاط  بأنواعة 
الثالثة , أكثر الفترات الزمنية فاعلية فى األداء وفقا للتكوينات الخططية الدفاعية أثناء التحول 
اللحظى للهجوم الخاط  , استخدم الباحث المنهج الوصفي ) الدراسات المسحية التحليلية ( 
حيث أن المنهج الوصفي ال وقتصر على جمع البيانات وتبويبها ، إنما يتضمن تحلياًل وتفسيرًا 
للبيانات التي تم تجميعها وهذا يتالءم مع طبيعة البحث , تم اختيار عينة البحث بالطريقة 

( مباراة من مجتمع البحث , وفي ضوء أهداف البحث وتساؤالته وبنائه النظرى  36دوة ) العم
وفى حدود عينة البحث وإستنادًا إلى المعالجات اإلحصائية وما تشير إليه النتائج، ومكن 

 إستخالص األتى :
أكثر التكوينات الخططية الدفاعية أثناء التحول اللحظى للهجوم الخاط  تكرارا هو  -

 ( ثم يليه تكوين حائط الصد بتكرار ) 345 ( بتكرار ) المالزمة )           كوين ت
113 ) . 

أ ل التكوينات الدفاعية اثناء التحول اللحظى للهجوم الخاط  تكرارا هو تكوين )نص   -
( ويسبقه  35 بتكرار ) التغطية بأكثر من العب ( تبادل المراكز بأكثر من العب )

تكرارات بسيطة تكوين نص  تبادل المراكز بغرض المهاجمة  فى الترتيب بفارق 
 . ( 43 )ب علي  طع خط سير الكرة ( بتكرار اللع )      الدفاعية 

( ثم  356 أكثر أنواع الهجوم الخاط  استخداما هو الهجوم الخاط  الفريقى بتكرار ) -
 . ( 217 ) يليه الهجوم الخاط  الجماعى بتكرار

 . ( 174 م الخاط  فاعلية هو الهجوم الخاط  الفردى بتكرار )أكثر أنواع الهجو  -

التكوينات الهجومية والتشكيالت  ( بعنوان : 13 ( ) 2012" )  وائل حسين أحمدراسة " د .4
الدفاعية فى حاالت نقص وزيادة العدد وآثرها على نتائج مباريات كرة اليد فى بطولة العالم 

دراسة تحليلية , يهدف البحث من خالل التحليل إلى التعرف على التكوينات  : 2009
حاالت زيادة ونقص العدد وتأثيره على نتائج مباريات كرة الهجومية والتشكيالت الدفاعية فى 

م , إعتمد الباحث على المنهج الوصفى التحليلى , وتوصلت 2009اليد فى بطولة العالم 
 الدراسة إلى نتائج الدراسة أهمها :

أكثر التكوينات الهجومية إستخداما فى حالة الزيادة العددوة هى التوازى ثم نص  تبادل  -1
 . ثم الحجز وأخيرا القطع المراكز

جاء فى مقدمة مدى إستغالل الفرص فى التكوينات الهجومية فى حالة الزيادة العددوة أوال  -2
 . الحجز ثم نص  تبادل المراكز ثم التوازى ثم تبادل المراكز وأخيرا القطع
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المراكز  أكثر التكوينات الهجومية إستخداما فى حالة النقص العددى هى التوازى ثم تبادل -3
 ثم القطع وأخيرا نص  تبادل المراكز والحجز.

دراسة تحليلية لبعض المتغيرات ( بعنوان :  9( )  2011" )  مبوان علي عبد هللاحث " ب .5
الحاالت الخاصة ( وتأثيرها على نتائج المباريات فى بطولة  –الدفاعية ) المهارات الدفاعية 
 التعرف على : م , وهدفت الدراسة 2011العالم لكرة اليد للرجال بالسويد 

 المهارات الدفاعية الفردوة وتأثيرها على نتائج المباريات  -1
التشكيالت الدفاعية في الحاالت الخاصة ) نقص وزيادة العدد ( وتأثيرها على نتائج  -2

 ( بالسويد . 2011المباريات في بطولة العالم للرجال في كرة اليد ) 
الوصفي باألسلوب المسجي لمالئمته طبيعة البحث , وتوصلت استخدم الباحث المنهج 

الدراسة إلى أن أكثر المهارات الفردوة استخداما هي التحركات الدفاعية واال ل هي تشتيت الكرة , 
( وأكثر التشكيالت الدفاعية في حالة  1:  5وكانت أكثر التشكيالت الدفاعية في حالة الزيادة ) 

صفر ( , وتوصلت أوضًا أن المهارات الفردوة تؤثر على نتيجة  : 5 )            النقص 
المباريات , كما توصلت إلى وجود عال ة ارتباطية سالبة بين المحاوالت الفاشلة والمهارات الفردوة 

 من ناحية باالضافة الى عال ة ارتباطية سالبة بين عدد االوقافات ونتائج المباريات .

( بعنوان : تحليل نتائج بطولة كأس العالم  14( )  2007" )  ياسب محمد حسن ر   حث " ب .6
م في ضوء الفعالية واإلنتاجية معا , وهدف البحث التعرف على الفروق 2007لكرة اليد بألمانيا 

بين ثمانية المنتخبات في فعالية وإنتاجية العمل الهجومي بشكل عام , وأوضًا التعرف على 
فعالية وإنتاجية األعمال الخططية ) الفردوة والجماعية والفريقية الفروق بين ثمانية منتخبات في 

والفريقية المركبة والهجوم الخاط  السريع والموسع , وترتيب المنتخبات طبقا لفعالية وإنتاجية 
العمل الهجومي مع مالحظة المقننة باستخدام استمارة جمع البيانات , واستخدم الباحث المنهج 

 21 داف الدراسة الحالية , واشتملت عينة الدراسة على بعض المباريات )الوصفي لمالئمته أله
( للثمانية منتخبات الحاصلة على الترتيب من المركز األول للثامن , وتوصلت الدراسة  مباراة 

عدم وجود فروق جوهرية في إنتاجية وفعالية العمل الهجومي , عدم وجود فروق جوهرية في 
الهجوم الخاط   –الفريقي المركب  –الفريقي  -العمل الفردي إنتاجية وفعالية كل من ) 

السريع والموسع ( , كما ظهرت فروق ذات داللة جوهرية العمل الخططي الجماعي بين 
 –فرنسا  –الدنمارك  –المانيا  –المنتخب االسباني من جانب وكل من المنتخبات ) بولندا 
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روق ذات داللة في إنتاجية وفعالية العمل روسيا ( لصال  المنتخب االسباني , عدم وجود ف
 اوسلندا ( . –كرواتيا  –الخططي الجماعي بين المنتخبات ) اسبانيا 

 إجباءات البحث
 مجتمع البحث :

المقامة في جمهورية مصر العربيحة لكره اليد يتمثل مجتمع البحث في مباريات بطولة العالم 
مبححححاراة متمثلححححة فححححي الححححدور التمهيححححدي / الححححدور  107, وبلححححغ إجمححححالي عححححدد مباريححححات البطولححححة  2021

 الرئيسي / األدوار النهائية / النهائيات .

 عينة البحث :

وبلحغ لكحره اليحد تبلغ عينة البححث مباريحات منتخحب مصحر القحومي المشحارك فحي بطولحة العحالم 
 . مباريات , و د تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدوة من مجتمع البحث 7عدد مبارياتها 

مباريات للعينة األساسحية وكانحت مباريحات منتخحب مصحر فحي الحدور  6و ام الباحث باختيار 
المجموعححات محححع منتخبححات ) مقحححدونيا , شحححيلي , السححويد ( ومواجهحححات المرحلحححة األولححى محححع منتخبحححات        

 ) سيلوفانيا , روسيا , بيال روسيا ( .

مححع منتخححب الححدنمارك فححي دور الثمانيححة  بينمححا  ححام الباحححث باختيححار مبححاراة المنتخححب المصححري 
 للدراسة االستطالعية .

 أروات جمع البيانات : 
 : استخدام الباحث لجمع البيانات الوسائل اآلتية

 المباجع العلمية والد اسات المبتبطة : -١

دراسححات المرتبطححة بموضححوع البحححث والتححي تضححمنت لقححد اسححتعان الباحححث بححالمراجع العلميححة وال
 .  كرة اليدفي والهجومية , التكوينات الهجومية مناطق إنهاء الهجوم والدفاع دفاعيه التشكيالت ال

 المسح المبجعي  -٢

اكثر , التشكيالت الدفاعيه  ام الباحث بعمل مس  مرجعي للمراجع والدراسات التي تناولت 
كثر التكوينات ا,  التشكيالت الهجوميه األكثر استخداما,  أماكن االنهاء المنافسيين على دفاعاً 

لهذا النوع من  في كرة اليد وطرق المعالجة اإلحصائيةمناطق االنهاء الهجومى , الهجوميه 
" )  نار  كمال عمبان( ,  دراسة "  1 ( ) 2019" )  احمد حسين على" الدراسات مثل دراسة 
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وائل ( , دراسة "  2 ( ) 2016" )  احمد سعيد السيد محمد, دراسة " (  12 )      (  2018
(  9 ( ) 2011" ) مبوان علي عبد هللا ة " دراس( ,  12 ( ) 2012)        "  حسين أحمد

 .(  14 ( ) 2007" )  ياسب محمد حسن ر   بعنوان , دراسة " 

 ما يلي :  المرجعي سالم هدفو 

 كيفية التحليل الفني والخططي للمباراوات .تحديد  -1
 وضع استمارة التحليل . -2

 طريقة استيقاء استمارة البرنامج . -3
  يد البحث .هجوميه التكوينات التحديد  -4
  يد البحث .تحديد التشكيالت الدفاعية  -5
 والمنافس . مناطق االنهاء الهجومى للمنتخب القومى -6

 ستما ة تسجيل البيانات :ا -3
 خط ات تصميم االستما ة  : -

 لتكوينححات الهجوميححة والتشححكيالت الدفاعيححةبا ححام الباحححث  بتصححميم اسححتمارة التحليححل الخاصححة 
لتحديحححد محححدى مالئمحححة وصحححدق (  1 ثحححم عرضحححها علحححى السحححادة الخبحححراء ) ملححححق(  3( )  2)  ملححححق

 المتغيرات  يد الدراسة وتضمنت استمارة التسجيل في صورتها المبدئية المتغيرات اآلتية :

/ الهجوم   4 – 3/  2 – 4/  4 – 2/  3 – 3) التكوينات الهجومية ( :  2ملحق )  -
تبحححادل المراكحححز , التحححوازى ، القطحححع ، التقحححاطع ،  )الهجوميحححة والتشحححكيالت الخحححاط  ( , 

 , ومناطق إنهاء الهجوم .(  الحجز نص  تبادل المراكز ، 

/             2 – 4/  1 – 5/  0 – 5/  0 – 6) التشحححححححححححححكيالت الدفاعيحححححححححححححة ( :  3ملححححححححححححححق )  -
 ( , ومناطق إنهاء الهجمة . الدفاع عن الهجوم الخاط /  1 – 2 – 3

الباحححث بعمححل تعححديل لالسححتمارة بنححاءًا علححى آراء السححادة الخبححراء وتححم اسححتكمال بححا ى  ثححم   ححام
بيانحات االسحتمارة بتححدوين بعحض البيانحات األساسححية كأسحماء الفريقحان المتباريححان , والحدور الحذي يلعححب 

 ( 4( ) ملحححق  3) ملححق ثحم  ححام الباححث بتصححي  اسحتمارة التسحجيل  فيحه المبحاراة ونتيجحة األشحواط 
 .ات هائى لالستمار نالشكل ال

 المعامالت العلمية الستما ة التحليل : -١

 معامل الصدق :
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 صدق المحت ى : -١
( علححححى  2ملحححححق   ححححام الباحححححث بعححححرض الصححححورة المبدئيححححة لالسححححتمارة التحليححححل  يححححد البحححححث )

لتحدريب ( عشرة خبراء فى لعبحه كحرة اليحد العحاملين فحى مجحال ا 10 مجموعة من الخبراء بلغ  وامهم )
(  1( عشحرة سحنوات ) ملححق  10 بصفة عامة وتحدريب كحرة اليحد بصحفة خاصحة وخبحرة ال تقحل عحن )

وذلك إلبداء رأيهم فيها بعد توضي  الهدف منها للتأكد من صحتها وصحد ها فيمحا وضحعت محن أجلحه 
) فحأكثر محن مجموعحة أراء الخبحراء والجحدول  % 70و د تم اختيار األسئلة التى حصحلت علحى نسحبة 

 ( يوض  النتيجة . 1

 ( ١ جدول )

 نتائج آ اء السارة الخبباء في استما ة تحليل األراء الهج مي

 ( ١0) ن =   في ص  تها المبدئية         

 المتغيب  م
  أي الخبيب

 النسبة المئ ية 
 غيب م افق  م افق

 التشكيل الهج مي  .1
  (3 – 3  ) 10 0 100 % 
  (2 – 4 ) 10 0 100 % 
  (4 – 2  ) 10 0 100 % 
  (3 – 4  ) 9 1 90 % 
   100 0 10 الهجوم الخاط % 
 التك ينات الهج مة  .2

  90 1 9 التوازي % 
 90 1 9 تبادل المراكز % 
 90 1 9  طع % 
 80 2 8 نص  تبادل المراكز % 
 90 1 9 حجز % 
 منطقة االنهاء  .3

 1 9 1 90 % 
 2 10 0 100 % 
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 3 10 0 100 % 
 4 10 0 100 % 
 5 10 0 100 % 

 ( 2 جدول )

 نتائج آ اء السارة الخبباء في استما ة تحليل األراء الدفاعي

 ( ١0) ن =   في ص  تها المبدئية         

 المتغيب  م
  أي الخبيب

 النسبة المئ ية 
 غيب م افق  م افق

 التشكيل الدفاعي  .1
  (6 – 0 ) 9 1 90 % 
  (5 – 0 ) 10 0 100 % 
  (5 – 1 ) 10 0 100 % 
  (4 – 2  ) 10 0 100 % 
  (3 – 2 – 1  ) 10 0 100 % 
   90 1 9 الدفاع عن الهجوم الخاط % 
 منطقة االنهاء  .2

 1 9 1 90 % 
 2 10 0 100 % 
 3 10 0 100 % 
 4 10 0 100 % 
 5 10 0 100 % 

( النسبة المئوية ألراء الخبراء حول التشكيالت الهجومية  2( )  1الجدول ر م ) يوض  
(  % 100:  % 80  د تراوحت بين ) 2021اء المنتخب القومي ببطولة العالم والدفاعية في أد

 اي من متغيرات االستمارة .ستبعد الباحث بتالي لن وو 

 :المنطقي صدق  -٢
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بتصحميم والحدوريات والدراسحات المرتبطحة  مراجحعوتحليليحة لل  ام الباحث بإجراء دراسة متكاملة
المباريححات سححواء كانححت عربيححة أو أجنبيححة فححى المجححال الرياضححى بصححفة عامححة أو فححى اسححتمارات تحليححل 

العناصحححر الخاصحححة  أنللمقارنحححة فحححى   بحححل مجحححال لعبحححة كحححرة اليحححد بصحححفة خاصحححة والتحححى وضحححعت محححن 
 أهداف البحث . تحققباالستمارة صاد ة و 

 امل الثبات : مع

×  ر) مبحاراة مصحتم التحقحق محن موضحوعية وثبحات االسحتمارة محن خحالل تحليحل مبحاراة عشحوائية      
يحدى المسحاعدة بتحليحل نفحس ثحم األ ه، عن طريحق الباححث بنفسحالدنمارك ( في دور الثمانية بالبطولة 

يحدى المسحاعدة لباححث محع األالمتغيرات لنفس المباراة وتم التأكد من تسجيل نفحس البيانحات التحى  حام ا
 ( 4) (  3من تسجيلها خالل تلك المباراة جدول ر م ) 

 ( 3جدول ) 

 معامل اال تباط  ين التحليل األول والثاني للتشكيالت الهج مية 

التحليل  المتغيب  م
 األول

التحليل 
 معامل اال تباط الثاني

 التشكيل الهج مي  .1

 =  0,999 

  (3 – 3  ) 4 3 
  (2 – 4 ) 2 1 
  (4 – 2  ) 2 1 
  (3 – 4  ) 4 3 
   7 7 الهجوم الخاط 
 التك ينات الهج مة  .2

  8 8 التوازي 
 6 6 تبادل المراكز 
 3 4  طع 
 1 2 نص  تبادل المراكز 
 7 8 حجز 
 منطقة االنهاء  .3

 1 4 4 
 2 2 2 
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 3 8 8 
 4 6 6 
 5 3 2 

 47 5١ اإلجمالي
 0,999=  0,05قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 

( لحسحححاب معامحححل الثبحححات السحححتمارة المالحظحححة وجمحححع البيانحححات  3يتضححح  محححن جحححدول ر حححم )        
( بححين التطبيقححين األول  0,99أن معامححل االرتبححاط بلححغ )  الدفاعيححةالهجوميححة و الخاصححة بالتشححكيالت 
 . معامالت دالة إحصائيًا مما وشير إلى ثبات االستمارة والثانى للمتغيرات وهى

 ( 4جدول ) 

 معامل اال تباط  ين التحليل األول والثاني للتشكيالت الدفاعية

التحليل  المتغيب  م
 األول

التحليل 
 معامل اال تباط الثاني

 الدفاعيالتشكيل   .1

 =  0,999 

  (6 – 0 ) 3 3 
  (5 – 0 ) 3 3 
  (5 – 1 ) 3 3 
  (4 – 2  ) 3 3 
  (3 – 2 – 1  ) 3 3 

 3 3 الدفاع عن الهجوم الخاط   .6
 منطقة االنهاء  .2

 1 4 3 
 2 3 3 
 3 9 8 
 4 12 12 
 5 6 5 

 34 37 اإلجمالي
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 0,999=  0,05قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 

ب معامحححل الثبحححات السحححتمارة المالحظحححة وجمحححع البيانحححات لحسحححا(  4) يتضححح  محححن جحححدول ر حححم        
( بححين التطبيقححين األول  0,99أن معامححل االرتبححاط بلححغ )  الدفاعيححةالهجوميححة و الخاصححة بالتشححكيالت 

 . والثانى للمتغيرات وهى معامالت دالة إحصائيًا مما وشير إلى ثبات االستمارة

خالل الدراسة االسحتطالعية الثانيحة   ام الباحث بحساب ثبات استمارات المالحظة وذلك من
التى  ام بها بإجرائها بمساعدة مجموعة العمل حيث  ام الباحث بتحليل أحد مبارياتها ثم  ام بتجميع 
استمارات المالحظة من المساعدين وتم تفريغ البيانات من االسحتمارات ثحم  حام الباححث بعحرض نفحس 

ومحححون بتحليلهحححا محححرة أخحححرى فحححى اسحححتمارات المالحظحححة المبحححاراة فحححى اليحححوم التحححالى وجعحححل المسحححاعدين وق
ومقارنة نتائج عمليات التحليل فى المحرتين ، وذلحك بحسحاب معامحل ارتبحاط بيرسحون للتأكحد محن ثبحات 

معامحححل الثبحححات بحححين التحليحححل األدائحححى وإعحححادة  ينالسحححابق يناسحححتمارة المالحظحححة ، ويتضححح  محححن الجحححدول
ا يدل على معامل ثبات نتائج االستمارة عند مسحتوى معنويحة التحليل لمباراة الدراسة االستطالعية مم

0,05%  . 

 ال سائل المستخدمة في التحليل  -4
استخدم الباحث أسلوب المالحظة العلمية كأداة لجمع البيانات عن  البحثشيا مع منهج اتم

 طريق أجهزة وأدوات الدراسة ومشتمالتها : 

 استمارات المالحظة العلمية . -1
 ( عالي التقنية . Lab Topكمبيوتر محمول ) جهاز  -2
 برامج تقنية :  -3

(10.9   Media Player Classic V6.4.9.0 - Free video Cutter Joiner ) .  
لمرئي أحد استخدام الباحث التحليل كأداة لجمع البيانات حيث تعتبر مشاهدة التسجيل ا

ريق أثناء تفصيليا لحالة الالعب والفاألساليب المستخدمة لمتابعة األداء ألنها تعطي وصفا 
. المنافسة  

 خط ات البحث :
 الد اسة االستطالعية :

م على ذاكرة 2021العالم لكرة اليد منتخب مصر في بطولة  ام الباحث بتسجيل مباريات  -1
 . الكمبيوتر مباشرة 
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اصة بكل فريق نشأ الباحث ملفا لكل مباراة منفصال عن األخر وأضاف داخله كل الحاالت الخأ -2
 على حده وترتيبها طبقا لمجريات وتو يت المباراة . 

 ام الباحث بدراسة جميع الحاالت لجميع الفرق بجميع أدوار البطولة وتحليلها لتسجيل  -3
 : المتغيرات وهي كالتالي

 استمارة التحليل الهجومي . .أ
 استمارة التحليل الدفاعي . .ب

 : الفتبة الزمنية للد اسة 
 . 2021/  2/  10يوم األربعاء الموافق جريت الدراسة أ

 لهدف من الد اسة :ا 
هدفت الدراسة إلى التعرف على التكوينات الخططية حتى ومكن الحكم على نوعها ومستوي 

 ت الدراسة من طرق لعب وتشكيالت .فاعليتها ومناطق إنهائها وكذلك متغيرا

 ط ات إجباء الد اسة :خ 
عينة منتخب المصري في مواجهة الدنمارك في دور الثمانية كيل أداء ال ام الباحث بتحل

 : الدراسة االستطالعية أثناء المباريات وذلك من خالل

  عرض الفيديوهات المسجلة على القرص الصلب وذلك للتأكد من وضوح الصورة
 وسالمة الفيديو المسجل عليه المباريات المعد مسبقا للتسجيل . 

 ( بد ة متناهية وينات الخططية الهجومية المختارة التكالمراد تحليله )  تقطيع الجزء
 .(  Free video Cutter Joiner 10.9 باستخدام أحد برامج التقطيع المعروفة )

 ( مع تحديد  فريقي –جماعي  تحديد عدد الالعبين المشتركين في العمل الخططي )
 .متناهية لخططي ولحظة نهايته بد ة لحظة بداوة العمل ا

 وة العمل الخططي حتى لحظة نهايته .تتبع حركة كل العب فردوا منذ لحظة بدا 
  عينة الد اسة االستطالعية: 

 2021اة المنتخب القومي ضد منتخب الدنمارك في بطولة العالم  ام الباحث بمالحظة مبار 
التشكيالت أكثر الباحث  عشوائيا من عينة البحث وفيها وجدتم اختيار هذه المباراة بالطريقة ال

 كثر أماكن االنهاء المنافسيين على دفاعناوأوضًا أالهجوميه والتشكيالت التكوينات , الدفاعيه 
 . مناطق االنهاء الهجومى للمنتخب القومىو 
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 نتائج الد اسة   
   ام الباحث بتحديد التكوينات الهجومية وتوصيفها والتركيز عليها كتكوين خططي

ى تحديد التكوينات الخططية عن طريق مالحظة التحركات المختلفة لكل والتدريب عل
 ى أنواعها أثناء تنفيذ الدراسة .الالعبين المشاركين في تنفيذ التكوين للحكم بصدق عل

  أثناء المالحظة العلمية وجد الباحث إن طريقة اللعب والتشكيل المستخدم يتغير باستمرار
ل التشكيل وطريقة اللعب لذا تم االتجاه إلى تسجيل نتيجة لتغير واجبات العمل داخ

 من تشكيالت اللعب وطريقة اللعب .التكوين الخططي باإلضافة إلى متغيراته 
  لوحظ أوضا إن استخدام بعض مناطق الملعب في تنفيذ بعض التكوينات وضمن لها

 ومية .مناطق هج نتيجة أفضل من استخدام مناطق أخري مما تطلب تقسيم الملعب إلى
  ثبات أراة المالحظة 

الدراسة  ام الباحث بتطبيق استمارة المالحظة في صورتها النهائية على إحدى مباريات 
وذلك يوم األربعاء  2021العالم مصر في بطولة دنمارك × االستطالعية وهي مباراة مصر 

ى نفس المباراة يوم مارة مرة أخري علوبعد أسبوع تم إعادة تطبيق االست 2021/  2/  10الموافق 
 . 2021/  2/  17األربعاء الموافق 

 الد اسة األساسية

المنتخب القومي  ام الباحث بتطبيق استمارة المالحظة في صورتها النهائية على مباريات 
في الدور المجموعات مع منتخبات ) مقدونيا , شيلي , السويد ( ومواجهات لعدد ستىة مباريات 
/  3/  1وذلك خالل الفترة من خبات) سيلوفانيا , روسيا , بيال روسيا ( المرحلة األولى مع منت

 . 2021/  3/  31حتى  2021

 المعالجات اإلحصائية : 

 Microsoft Excel, Spss 20 تم إجراء المعامالت اإلحصائية باستخدام برنامج )
Version   ( وذلك عند مستوي داللة )وهي كالتالي (  0,95مستوي ثقة )   ( وقابلها 0,05 : 

 . Averageالمتوسط الحسابي  -
 . Stander Deviationاالنحراف المعياري  -
 . Frequencyالتكرار  -
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 . Percentageالنسبة المئوية  -
 . Cross tabulationالجداول المتقاطعة  -
 .  Efficiency Equationمعادلة الفعالية  -
 . Chi Squareمربع كاي  -

 تائج النمناقشة وتفسيب 

 ( 5جدول ) 

 202١للمنتخب الق مي في بط لة العالم التك ينات الهج مية 

 التبتيب  النسبة المئ ية  العدر التك ين الهج مي
 األول % 31 160 التوزاي 
 الثاني % 22,6 117 تبادل المراكز
 الرابع  % 10,8 56  طع 

 الخامس % 7,3 38 نص  تبادل المراكز 
 الثالث % 28 145 الحجز
  % ١00 5١6 اإلجمالي

 :  ( أن 5تشير نتائج جدول ) 

 ( ومثحل اعلححى تكحرار بححين التكوينحات الهجوميححة بنسحبه مئويححه التححوازي  ) لتكحوين الهجحوميا -
 . تكرار 516تكرار من مجموع   160حيث بلغ تكرار استخدامها   % 31

نححات الهجوميححة بنسححبه ( ومثححل ثححاني اعلححى تكححرار بححين التكوي الحجححز ) التكححوين الهجححومي -
 . تكرار 516تكرار من مجموع   145حيث بلغ تكرار استخدامها   % 28 مئويه

( ومثححل ثالححث اعلححى تكححرار بححين التكوينححات الهجوميححة  تبححادل مراكححز ) كححوين الهجححوميالت -
 516تكحححرار محححن مجمحححوع   117حيحححث بلحححغ تكحححرار اسحححتخدامها  % 22,6 بنسحححبه مئويحححه

 . تكرار
( ومثحححل رابحححع اعلحححى تكحححرار بحححين التكوينحححات الهجوميحححة بنسحححبه  القطحححع )ي التكحححوين الهجحححوم -

 . تكرار 516تكرار من مجموع   56حيث بلغ تكرار استخدامها   % 10,8 مئويه
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( ويححأتي فححي المرتبححة االخيححرة  بححين التكوينححات  نصحح  تبححادل مراكححز )لتكححوين الهجححومي ا -
 تكحححرار محححن مجمحححوع      38مها رار اسحححتخداحيحححث بلحححغ تكححح % 7,3 الهجوميحححة بنسحححبه مئويحححه

 .  تكرار 516

( كححأكثر التكوينححات الهجوميححة اسححتخداما  التححوازى  ويعححزو الباحححث ظهححور التكححوين الهجححومى )
ألنة وساعد بشحكل كبيحر علحى فحت  الثغحرات فحى الحدفاع عحن طريحق التعحاون بحين العبحين او أكثحر فحي 

وتسححاعد علححى ربححط الخححط الخلفححى بححالخط الهجححوم لفححت  ثغححره للتهححدوف فححى الجححدار الححدفاعى للمنححافس 
أالمامى , وعملية التوازى شريك اساسى للقيام بحأى تكحوين هجحومى اخحر للمسحاعدة فحى فحت  الثغحرات 

 .بين المدافعين بشكل واض  

 2009" )  عمربو عبردالفتا , " (  5 )(  2016" )  عفت  شار"  ويتفق ذلك مع كل من
( التعححاون بححين العبححين او كثححر فححى الهجححوم  التححوازى  ثبيححت )( حيححث اشححار الححى ان لفححظ الت 7 )(     

لفت  ثغره فى الجدار الدفاعى للمنافس , ويساعد اوضحا علحى الحتحكم فحى نسحق ورتحم االداء الهجحومى 
 لفريق من خالل أداء التكوينات الهجومية بسرعة .

هجوميححة ويعحححزو بينمححا وحححأتى التكححوين الهجحححومى الحجححز فحححي المرتبححة الثانيحححة بححين التكوينحححات ال 
الباحححث ذلححك ألعتمححاد المنتخححب القححومي علححي التعححاون بححين العبححي الخححط الخلفححي والعبححي الححدائرة ممححا 

والتعحاون محع العحب الحدائرة إلححراز اهحداف  يتي  الفرصة لالعبي الخط الخلفي التصويب بأرتياحية ،
ائحرة نسححبة العحب د مؤكحدة محن خحالل عمليححات الحجحز أثنحاء التكوينححات االخحري حيحث ومتلحك المنتخححب

 تصويباتة مميزة جدا .

ويرجع الباحث وجود تكوين تبادل المراكز فى المرتبة الثالثة من حيث عحدد التكحرارت للجحوء 
 . اغلب الفرق للتطبيق مبدا االنتشار العرضى الهجومى لفت  ثغرات فى دفاع المنافس

ورة تطبيحححق مبحححدأ ( حيحححث أشحححار للضححر  6 )(  2016" )  عفرررت  شرررار" وهححذا يتفحححق مححع راى 
االنتشححار العرضححى اى اللعححب بأسححتخدام اكبححر مسححاحة بعححرض الملعححب لتوسححيع الجبهححة الدفاعيححة وان 

 الهجوم المبسط وكون أكثر فاعليه لالحراز االهداف .

ويأتى التكوين الهجحومى القطحع فحى المرتبحة الرابعحة محن حيحث عحدد التكحرارت ويرجحع الباححث 
دة مححن المسححاحات الشحححاغرة ليقححوم الجنححاح باسحححتالم الكححرة بعيححدا عحححن لقطححع لالعبححى الجنححاحين لالسحححتفا
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الر ابححة والقطححع وكححون بأسححلوبان امححا فححى اتجححاه الكححرة بحيححث ومححرر الجنححاح الكححرة للظهيححر المجححاور ثححم 
القطع وإمحا عكحس اتجحاه الكحره تكحون عمليحه التحوازى  ادمحة محن الجنحاح االخحر ويقحوم بحالقطع بأسحلوب 

 . لمجاور بترحيل الملعب ليصب  العب جناح ويصب  الجناح العب دائرةمفاجئ ويقوم الظهير ا

      حيحححث أشحححار الحححى ان وجحححب علحححى (  2007) "  محمرررد مصرررطفى  جرررب " ويتفحححق ذلحححك محححع
العححب الجنححاح الممححرر للكححرة التحححرك لححداخل المنطقححة بححين خطححى التسححعة امتححار والسححتة امتححار لشححغل 

 . (  24:  10) المدافعين 

( فحى المحؤخرة ويعحزو الباححث ذلحك لتطبيحق  نص  تبحادل المراكحز ن الهجومي )ويأتى التكوي
مبححححدأ االنتشححححار العرضححححى اى اللعححححب باسححححتخدام اكبححححر مسححححاحة بعححححرض الملعححححب بوصححححول الكححححره الححححى 

(  3 : 3الجنحححاحين لتوسحححيع الجبهحححة الدفاعيحححة , الن المنتخحححب القحححومي يلعحححب بالتشحححكيل الهجحححومى ) 
باستمرار وجناححان وعحدم اللعحب بالعحب دائحرة  بصحفه مسحتمرة وعحدم بوجود ثالث العبين خط خلفى 

اللجوء لعمل نص  تبادل مراكز بنزول احد العبى الخط الخلفى لمنطقة المرمى أو تمرير الكره من 
 بححل زميححل والتحححرك باتجححاة وذلححك يححؤدى الححى انحصححار اللعححب فححى منطقححة صححغيرة تسححهل المهمححة علححى 

فى  طع الكرات من المهاجمين لالنطالق لهجوم الخاط  مما وجعل المدافعين وتسهل مهمة الدفاع 
الفححرق االهتمححام فححى حالححة الفشححل فححى احححراز هححدف واوضححا عححدم دخححول هححدف فححى مرمححاهم مححن الهجححوم 

 . ( نص  تبادل المراكز الخاط  فيقل استخدام التكوين الهجومي )

 10) (  2007 " ) مصطفى  جب" ( ,  6( )  2016) "  عفت  شار" مع يتفق ذلك كل 
 حيث أشاروا الى ان وجب شغل مراكز العبى الخط الخلفى و كذلك الجناحان .( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ijssa@pef.helwan.edu.eg


 

227 
 م2021 يونيو –( 1عدد )ال –( 064مجلد )

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: االلكتروني البريد  ijssa.journals.ekb.eg : االلكتروني الموقع

 

 

 

 

 

 

 
 ( 1شكل ) 

 2021رسم بياني للتكوينات الهجومية للمنتخب القومي في بطولة العالم 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

التوزاي  تبادل المراكز قطع  نصف تبادل المراكز  الحجز

العدد

العدد

mailto:ijssa@pef.helwan.edu.eg


 

228 
 م2021 يونيو –( 1عدد )ال –( 064مجلد )

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: االلكتروني البريد  ijssa.journals.ekb.eg : االلكتروني الموقع

 ( 6جدول ) 

 202١للمنتخب الق مي في بط لة العالم الهج مية التشكيالت 

 التبتيب  النسبة المئ ية  العدر التشكيل الهج مي
 األول % 74,00 248 3 – 3
 الثالث % 8,3 28 4 – 2
 الرابع  % 4,4 15  3 – 4

 لثانيا % 13,1 44 الهجوم الخاط 
  % ١00 335 اإلجمالي

 :  ( الى أن 6تشير نتائج جدول ) 

 74,52 ( ومثل اعلى تكرار بين التشكيالت الهجومية بنسبه مئويه 3:  3 التشكيل الهجومي  ) -
 .  تكرار 335تكرار من مجموع   248ر استخدامها حيث بلغ تكرا  %
     الهجحححومي  الخحححاط  بأنواعحححة  ومثحححل ثحححاني اعلحححى تكحححرار بحححين التشحححكيالت الهجوميحححة بنسحححبه مئويحححه -

 .  تكرار 335تكرار من مجموع   44حيث بلغ تكرار استخدامها  % 13,1
     ت الهجوميححة بنسححبه مئويححه( ومثححل ثالححث اعلححى تكححرار بححين التشححكيال 4:  2 ) التشححكيل الهجححومي -

 .  تكرار 335تكرار من مجموع   28حيث بلغ تكرار استخدامها  % 8,3
 ( وجاء في المرتبة االخيرة  بحين التشحكيالت الهجوميحة بنسحبه مئويحه 4:  3 ) التشكيل الهجومي -

 .  تكرار 335تكرار من مجموع   15حيث بلغ تكرار استخدامها  % 4,4

( كححححأكثر التشححححكيالت الهجوميححححة  3 : 3 احححححث الححححى ظهححححور التشححححكيل الهجححححومى )ويرجححححع الب        
استخداما الذى وسم  بأنتشار الالعبين وتصعيب المهمه على المحدافعين محن خحالل اسحتخدام عمليحة 
التكوينات الهجومية المختلفة وتكرار بالضغط على المدافعين فى الثغرات الدفاعيحة والمسحاعده اوضحا 

لهجمة بشكل   حانونى دون التعحرض لخطحا اللعحب السحلبى وهحذا يحؤثر بالسحلب علحى على اطالة زمن ا
المدافعين الذين يرغبون فى الحصول على الكرة لالحراز هدف واالسحتفاده محن حالحه الحنقص العحددى 
، وعملية التحوازى شحريك اساسحى لقيحام بحأى تكحوين هجحومى اخحر مركحب  للمسحاعدة فحى فحت  الثغحرات 

ق وسحرعة االداء الهجحومى للفريحق كل واضح  , ويسحاعد اوضحا علحى الحتحكم فحى نسحبين المدافعين بشح
 التحول للتشكيالت الهجومية االخري بسهولة ويساهم في ربط الخط األمامي بالخط الخلفي .و 
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وجاء الهجوم الخحاط  بأنواعحة فحي المركحز الثحاني ويعحزو الباححث ذلحك تميحز األداء الحدفاعي         
 ا وسهل عملية األنطالق للهجوم الخاط  في إحراز أهداف سريعة وبسهولة .وحراسة المرمي مم

( حيحث تحم اسحتخدامه فحي حالحة التفحوق  4:  2 وجاء في المرتبة الثالثحة التشحكيل الهجحومي )        
العددي للتصويب من أ رب خط لمنطقة المرمي لضمان احراز االهداف ، ويتم استخدامه اوضا فحي 

 ( أو تشكيالت دفاعية مفتوحة . 1:  5 س لدفاع )حالة لجوء المناف

( مححن خححالل خححروج حححارس المرمححي  4:  3 فححي المرتبححة األخيححرة التشححكيل الهجححومي ) وجححاء        
ونزول العب إضافي وهذة نسبة ضعيفة ونقطة ضع  لدي المنتخب وجب علية اسحتثمار تعحديالت 

 ألوروبية المصنفة عالميا . انون اللعبة إلحراز أهداف كما تابعنا المنتخبات ا

 

 ( 2شكل ) 

 2021رسم بياني للتشكيالت الهجومية للمنتخب القومي في بطولة العالم 
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 ( 6جدول ) 

 202١للمنتخب الق مي في بط لة العالم  مناطق االنهاء الهج مي

 التبتيب  النسبة المئ ية  العدر المنطقة
 الرابع % 8,9 43 1
 الثالث % 20,00 96 2
 األول % 40,4 194 3
 الثاني % 21,8 105 4
 الخامس % 8,7 42 5

 :  ( الى أن 7تشير نتائج جدول ) 

 194حيث بلغ تكرار استخدامها  % 40,4 ( ومثل اعلى تكرار بنسبه مئويه 3 منطقة اإلنهاء ) -
 .  تكرار 480تكرار من مجموع  

حيث بلحغ تكحرار اسحتخدامها  % 21,8 ( ومثل ثاني اعلى تكرار بنسبه مئويه 4 منطقة اإلنهاء ) -
 .  تكرار 480تكرار من مجموع   105

حيححث بلححغ تكححرار اسححتخدامها   %20 ( ومثححل ثالححث اعلححى تكححرار بنسححبه مئويححه 2 منطقحة اإلنهححاء ) -
 .  تكرار 480تكرار من مجموع   96

رار اسححتخدامها حيححث بلححغ تكحح % 8,9 ر بنسححبه مئويححه( ومثححل رابححع اعلححى تكححرا 1 منطقحة اإلنهححاء ) -
 .  تكرار 480 تكرار من مجموع 43

حيحث بلحغ تكحرار  % 8,7 ( وجاءت في المرتبحة االخيحرة  تكحرار بنسحبه مئويحه 5 منطقة اإلنهاء ) -
 .  تكرار 480تكرار من مجموع   42استخدامها 

( كحأعلي تكحرار بسحبب  3 قحة )علي اإلنهاء محن منطو الباحث اعتماد المنتخب القومي ويعز 
( الحححذي وسحححاعد علحححي األنتشحححار العرضحححي وبداوحححة جميحححع  3:  3 االعتمحححاد علحححي التشحححكيل الهجحححومي )

( ألنهححا تعطححي ميححزة أكثححر لالعحححب  3 التكوينححات الهجوميححة بسححهولة ، واعتمححاد اإلنهححاء مححن منطقححة )
الححدائرة ممحا وسححهل مهمححة  المصحوب باإلضححافة الححي األسحتفادة مححن تكححوين الحجحز الححذي وقححوم بحه العححب

المصوب وتكون نسبة احراز اهداف اعلي ، ولكن في بعض االحيان نجد الفرق المنافسة تقوم بعمل 
جحححدار دفحححاعي  حححوي فحححي منطقحححة المنتصححح  للححححد محححن خطحححورة المهحححاجمين فيجحححب التنحححوع فحححي منحححاطق 

 . إلرباك التصور الخططي للمدافعين االنهاء أكثر من ذلك
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       ( 2012" )  وائرل حسرين " ( , 4( )  2008" )  طرا ق  حرا ن " ويتفق محع ذلحك كحل مح
حيث اشارو ان اغلب التكوينات الهجومية الخططية يتم االنهاء فيهحا فحي منطقحة المنتصح   ( 13) 
. 

( فحححي الترتيحححب الثحححاني والثالحححث علحححي التحححوالي ويعحححزو  2 ) ,(  4 وجحححاءت منطقتحححي اإلنهحححاء )
(  2 بب اعتماد العبان  الخط الخلفي األومن واألوسر علي االخترا ات في المركز )الباحث ذلك بس

الححدفاعي بعححد التكوينححات الهجوميححة التححي تححتم فححي المنتصحح  التححي تجبححر المححدافيعن علححي التححزاحم فححي 
( ، ويجححب علححي العبححان الخلفححي األومححن واألوسححر التنححوع فححي التصححويب ب رتكححاز ومححن  3 منطقححة )
متار وليس األخترا ات فقط إلجبار المدافعين للمقابلة وذلك إتاححة فرصحة للمهحاجمين فحي أ 9خارج الح

 استثمار المساحات .

( فححي الترتيححب االرابححع والخححامس علححي التححوالي ويعححزو  5 ), (  1 وجححاءت منطقتححي اإلنهححاء )
لحك وعتبحر الباحث ذلك بسبب عدم االعتمحاد علحي الجنحاحين بكثحرة فحي عمليحات اإلنهحاء الهجحومي  وذ

نقطححة سححلبية فححي األداء الهجححومي حيححث وسححاعد الفححرق المنافسححة علححي التححزاحم والزيححادة العددوححة بسححبب 
عححدم وجححود خطححورة مححن الجنححاحين ، كمححا رأينححا أغلححب المنتخبححات العالميححة تعتمححد بشححكل إوجححابي و ححوي 

 علي الجناحين في حسم المباريات . 
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 ( 3شكل ) 

 2021شكل بياني لمناطق االنهاء الهجومي للمنتخب القومي في بطولة العالم 

 ( 8جدول ) 

 202١التشكيالت الدفاعية للمنتخب الق مي في بط لة العالم 

 التبتيب  بة المئ ية النس العدر التشكيل
 األول % 76,9 244 0 – 6
 الثاني % 12,6 40  0 – 5
 الرابع % 1,5 5  0 – 4

 الثالث % 8,8 28 الهجوم الخاط 

 :  ( الى أن 8تشير نتائج جدول ) 

 76,9 ( ومثل اعلى تكرار بحين التشحكيالت الدفاعيحة بنسحبه مئويحه : صفر 6 التشكيل الدفاعى ) -
 .  تكرار 317تكرار من مجموع   244رار استخدامها حيث بلغ تك  %
    ( ثححانى اعلححى تكححرار بححين التشححكيالت الدفاعيححة بنسححبه مئويححه : صححفر 5 أمححا التشححكيل الححدفاعى ) -

 .  تكرار 317تكرار من مجموع   40حيث بلغ تكرار استخدامها  % 12,6
الثالحث محن مجمحوع التكحرارات بحين  بينما التشكيل الدفاع علي الهجوم الخاط  فأنه ومثل الترتيب -

تكححرار مححن مجمححوع      28ار اسححتخدامها حيححث بلححغ تكححر  % 8,8 التشححكيالت الدفاعيححة بنسححبه مئويححه
 تكرار .  317

( المرتبه الرابعة واالخيرة من بين التشكيالت الدفاعية  صفر : 4 ) بينما احتل التشكيل الدفاعى -
        تكححححرار مححححن مجمححححوع 5كححححرار اسححححتخدامها بلححححغ ت حيححححث % 1,5مجمححححوع التكححححرارات بنسححححبه مئويححححة 

 .  تكرار 317

( فححححى المرتبححححه الثالثححححة الححححى ان هححححذا  صححححفر : 6 ويعححححزو الباحححححث وجححححود التشححححكيل الححححدفاعى )
التشححكيل وعتمححد علححى تغطيححة اكبححر مسححاحة عرضححية امححام خححط منطقححة المرمححى ويسححتخدم فححى مواجهححة 

تمحد علحى االخترا حات والتصحويب القريحب ويسحتخدم الفرق التى تتميز بخط امامى  وى وخحط خلفحى وع
فى االو ات التى وكون فيها الفريق المدافع متقدم فى النتيجة  , وفى بعض االحيان يتقدم المدافعون 
لخط التسعة امتار وتأخذة بديال لخط منطقة المرمى وفى حالحه قيحام المنافسحين بعمليحات القطحع وقحوم 
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مى لتضيق المساحة العرضية علحى المهحاجمين وتعطيحل التكوينحات باالرتداد للخل  على منطقة المر 
( ممححا وسححهل  3 الهجوميححه للمنححافس ويعتمححد التشححكيل علححي وجححود العبححان طححوال القامححة فححي مركححز )

مهمة التعاون مع حارس المرمحي فحي صحد التصحويبات محن خحالل التعحاون فحي ححائط الصحد الحدفاعي  
( تساعد المنافس الذى يلعب من اجل اسحتهالك  صفر : 6 )   ومن اكثر عيوب التشكيل الدفاعى 

الو ت لالحتفاظ بالنتيجحة , وتعطحى فرصحة للمنحافس للتمريحر السحريع والتطبيحق الخططحى بشحكل سحهل 
 وبدون ضغط من المدافعين .

 2012" )  وائل حسررررين "( ,  6) (  2016" )  عفت  شاروذلك يتفق مع رأى كال من " 
ن هححذا التشححكيل وسححاعد علححى تغطيححة اكبححر مسححاحة عرضححية امححام خححط منطقححة حيححث أشححارأ(  13) ( 

 المرمى العا ة التصويبات القريبة .

( فى المرتبة الثانيحة للعمحل علحى  الححد   صفر : 5 ويعزو الباحث لوجود التشكيل الدفاعى )
(  21 ) من الثغرات التى  ظهرت نتيجة االوقاف ونقص العب حيث مساحة منطقه المرمحى ححوالي

 4,25متحر تقسحم علححى خمحس العبححين بحدال مححن سحتة العبححين فيقحوم كححل العحب بالححدفاع علحى مسححاحة 
متر، فى حاله اكتمحال العحدد فيجحب علحى الفريحق النحا ص للعحدد وتكحون حركحاتهم   3,5متر بدال من 

ن المححدافعين , وال وفضححل اللعححب بطريقححة المقابلححة الجانبيححة سححريعة باتجححاة الكححرة لتضححييق المسححافات بححي
حتى ال تعطى فرصة لالعب الدائرة باستالم الكرة وعدم السماح لالعب الدائرة بالحجز واجبارة علحى 
الدخول من غير كرة لمنطقة المرمى بالتواجحد علحى خحط المرمحى وتوجيحه المهحاجمين علحي التصحويب 

ن خححالل الححربط مححع حححارس المرمححى واالتفححاق معححه علححى  فححى االمححاكن الغيححر سححانحة للتهححدوف وذلححك محح
تلك االماكن النها تختل  من حارس لحارس اخر مدى  دراتة و درات المهاجمين , مع اإل حالل محن 

 المهاجمة للمهاجمين الغير خطرين .

   "  محمد مصطفى  جب, " (  11) (  2004" ) منيب جبجسوهذا يتفق مع رأى كل من " 
:صححفر(  وعتبححر التشححكيل األمثححل فححى 5حيححث أشححاروا الححى أن التشححكيل الححدفاعى ) ( 10) (  2007) 

حالحححة الحححنقص العحححددى فحححى الحححدفاع  لتحححامين منطقحححة المرمحححى وإجبحححار المهحححاجمين علحححى التصحححويب محححن 
 مناطق غير سانحة للتصويب  .
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وجححاء فححي المرتبححة الثالثححة الححدفاع علححي الهجححوم الخححاط  ) االرتححداد الححدفاعي ( وهححذا مؤشححر 
إوجححابي يححدل علححي ارتفححاع المسححتوي البححدني لالعبححين والححوعي التكتيكححي حيححث وسححاعد الفريححق فححي عححدم 

 .دخول اهداف سهلة وسريعه تؤثر بالسلب علي نتيجة المباراة 

( فححححى حالححححة نقححححص اثنححححان مححححن  صححححفر : 4 ) وجححححاء فححححي المرتبححححة األخيححححرة التشححححكيل الححححدفاعى
ة جانبيه بسرعة للتغلب على الحنقص العحددى ويجحب الالعبين ويقوم فيها المدافعون بتحركات عرضي

ان وكون الهدف من تلحك التحركحات زيحادة زمحن الهجمحة حتحى يتحوتر المنحافس النحه يرغحب فحي تحقيحق 
نجحححاح سحححريع محححع غلحححق منطقحححه المنتصححح  وتوجيحححه المهحححاجمين فحححى االمحححاكن الغيحححر سحححانحة للتهحححدوف 

التعححححرض لالوقححححاف لالسححححتنفاذ الو ححححت ويحححححاول كححححل مححححدافع بتعطيححححل اللعححححب بارتكححححاب مخالفححححات دون 
والضغط على المنافس واالتفاق مع حارس المرمى على المركز الذى تتم فيحة عمليحة االنهحاء ويكحون 

 ا ل العب خطورة من الفريق المنافس ويكون الحارس مميز في تلك المنطقة .

 
 ( 4شكل ) 

 2021شكل بياني للتشكيالت الدفاعية للمنتخب القومي في بطولة العالم 
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 ( 9جدول ) 

 في مبا يات  مناطق االنهاء الهج مي للمنافسين

 202١المنتخب الق مي في بط لة العالم 

 التبتيب  النسبة المئ ية  العدر المنطقة
 الخامس % 4,1 12 1
 الثالث % 12,8 37 2
 األول % 58,1 168 3
 الثاني % 15,9 46 4
 الرابع % 8,9 26 5

 :  ( الى أن 9تشير نتائج جدول ) 

 168حيث بلغ تكرار استخدامها   % 58,1( ومثل اعلى تكرار بنسبه مئويه 3 منطقة اإلنهاء ) -
 .  تكرار 289تكرار من مجموع  

حيث بلحغ تكحرار اسحتخدامها   % 15,9( ومثل ثاني اعلى تكرار بنسبه مئويه 4 ) منطقة اإلنهاء -
 تكرار.  289تكرار من مجموع   46

حيحححححث بلحححححغ تكحححححرار   % 12,8 ( ومثحححححل ثالحححححث اعلحححححى تكحححححرار بنسحححححبه مئويحححححه 2 منطقحححححة اإلنهحححححاء ) -
 .  تكرار 289تكرار من مجموع   37استخدامها 

حيححث بلححغ تكححرار اسححتخدامها   % 8,9ى تكححرار بنسححبه مئويححه( ومثححل رابححع اعلحح 5 منطقحة اإلنهححاء ) -
 .  تكرار 289تكرار من مجموع   26

حيحث بلحغ تكحرار  % 4,1 ( وجاءت في المرتبحة االخيحرة  تكحرار بنسحبه مئويحه 1 منطقة اإلنهاء ) -
 .  تكرار 289تكرار من مجموع   12استخدامها 

( كححححأعلي تكححححرار بسححححبب  3 نطقححححة )ويعححححزو الباحححححث اعتمححححاد المنافسححححين علححححي اإلنهححححاء مححححن م
( بسحححبب اجبحححار المنافسحححين علحححي التصحححويب البعيحححد  : صحححفر 6 االعتمحححاد علحححي التشحححكيل الحححدفاعي )

واغححالق منطقححة الجنححاحين ل سححتفادة مححن القححدرات الدفاعيححة المتمثلححة فححي وجححود العبححان طححوال القامححة 
عححاون مححع حححارس المرمححي فححي زواوححا يتميححزان بالمقابلححة والتغطيححة الدفاعيححة وحححائط الصححد الححدفاعي والت

(  3 ),  ( 2 التصويب وحققت نجاح كبيرا ، ومن عيوب تلك الطريقة وجود مسحافات بحين مركحزي )
 مماوسم  لالعب الدائرة المهاجم بأستثمار تلك المسافات .

mailto:ijssa@pef.helwan.edu.eg


 

236 
 م2021 يونيو –( 1عدد )ال –( 064مجلد )

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: االلكتروني البريد  ijssa.journals.ekb.eg : االلكتروني الموقع

( فحححي الترتيحححب الثحححاني والثالحححث علحححي التحححوالي ويعحححزو  2 ),  ( 4 وجحححاءت منطقتحححي اإلنهحححاء )
( الححدفاعي وقومححون بالضححغط علححي حامححل الكححرة فححي مركححزي  2 بسححبب العبححي مركححز ) الباحححث ذلححك

الخلفي األومن واألوسر إلجبار المهاجم بالتوجة الي منطقحة المنتصح  نححو الزيحادة العددوحة الدفاعيحة 
، وأحيانا تسبب الخروج للمقابلة مبكرا في إوجاد مساحة خل  المحدافعين تسحهل مهمحة المنحافس لحذلك 

 ي المهاجمين اختيار التو يت المناسب للضغط علي المهاجم .وجب عل

( فححي الترتيححب االرابححع والخححامس علححي التححوالي ويعححزو  1 ),  ( 5 وجححاءت منطقتححي اإلنهححاء )
الباحث ذلك بسبب إجبار المهحاجمين علحي اإلنهحاء محن منطقتحي الجنحاحين فحي حالحة الحنقص العحددي 

رس المرمحي اختيحار اكثحر مكحان مميحز فيحة الححارس فحي للمنتخب القومي ومحن خحالل التعحاون محع ححا
 التصدوات مما وسهل مهمة الحارس .

 

 

 ( 5شكل ) 

 في مبا يات  مناطق االنهاء الهج مي للمنافسينشكل  ياني ل

 202١المنتخب الق مي في بط لة العالم 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1 2 3 4 5

المنطقة

العدد

mailto:ijssa@pef.helwan.edu.eg


 

237 
 م2021 يونيو –( 1عدد )ال –( 064مجلد )

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: االلكتروني البريد  ijssa.journals.ekb.eg : االلكتروني الموقع

 االستخالصات والت صيات 
 االستخالصات 

 ات الهجوميححة بنسححبه مئويححهومثححل اعلححى تكححرار بححين التكوينحح"  الترر ا ي "  لتكححوين الهجححوميا -
ويححأتي فححي المرتبححة االخيححرة  "  نصررت تبررارل مبا ررزلتكححوين الهجححومي " ا, بينمححا   % 31

 .  % 7,3 بين التكوينات الهجومية بنسبه مئويه
 74,52 ومثل اعلى تكرار بين التشكيالت الهجوميحة بنسحبه مئويحه ( 3:  3) التشكيل الهجومي  -

وجحاء فحي المرتبحة االخيحرة  بحين التشحكيالت الهجوميحة  ( 4:  3)  , بينما التشكيل الهجومي  %
 . % 4,4 بنسبه مئويه

 ( 5) منطقححة اإلنهححاء , بينمححا  % 40,4 ومثححل اعلححى تكححرار بنسححبه مئويححه ( 3) منطقححة اإلنهححاء  -
 . % 8,7 وجاءت في المرتبة االخيرة  تكرار بنسبه مئويه

 76,9 كحرار بحين التشحكيالت الدفاعيحة بنسحبه مئويحهومثل اعلى ت : صفب ( 6) التشكيل الدفاعى  -
المرتبححححه الرابعححححة واالخيححححرة مححححن بححححين التشححححكيالت  : صررررفب ( 4)  التشححححكيل الححححدفاعى, بينمححححا   %

 . % 1,5الدفاعية مجموع التكرارات بنسبه مئوية 
 ( ١) منطقححة اإلنهححاء , بينمححا   % 58,1 ومثححل اعلححى تكححرار بنسححبه مئويححه ( 3) منطقححة اإلنهححاء  -

 . % 4,1 وجاءت في المرتبة االخيرة  تكرار بنسبه مئويه

 الت صيات 

إجراء ورش عمل تدريبية للمدربين لكيفية التحليل الفني للمباريات وكيفية االستفادة من نتائج  -
 التحليل .

 إدراج ضمن الخطة التدريبية تدريبات المنافسة في ضوء تحليل أداء الفرق . -
 ت النوعية إلنهاء الهجوم من مختل  التكوينات الهجومية .التركيز على التدريبا -
وجب على المدربين االعتماد على الجناحين فى  االنهاء الهجومى لما لهما دور كبير فى حسم  -

 . نتائج المباريات
 حاله الفريقدفاعيه  وفقا لالداء المنافسين و التنوع فى استخدام التشكيالت الوجب على المدربين  -

. 
دخول العب اضافى بيعطى حلول عديالت القانون فى خروج الحارس و ب االستفادة من توج -

 . هجوميه
 .إجراء دراسات مماثلة على منتخبات الحاصله على المراكز األربعة األوائل  -
 س المرمى .إجراء دراسات على مركز حار  -
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 قائمة المباجع

 المباجع باللغة العببية 

ي لمراكز اللعب المختلفة دراسة حجم العمل الحركي الهجوم( :  2019لى ) احمد حسين ع
رسالة ماجستير غير منشورة , كلية التربية وعال ته بنتائج المباريات في كرة اليد , 
 الرياضية للبنات , جامعة االسكندرية .

1.  

التكوينات الخططية الدفاعية اثناءالتحول اللحظى  ( : 2016احمد سعيد السيد محمد ) 
,  2015للهجوم الخاط  وعال تها بنتائج المباريات لبطولة العالم لكرة اليد رجال 

 رسالة ماجستير  غير مشنورة , كلية التربية الرياضية , جامعة بنها .

2.  

ة  ، الجححححزء الثححححاني ، الطبعححححة علححححم الحركحححح(  :  1996جمححححال عححححالء الححححدين , ناهححححد الصححححبا  ) 
 السادسة ، دار المعارف , القاهرة .

3.  

(  : أألداء الخططححححي الهجححححومي  بححححل وبعححححد الو ححححت المسححححتقطع  2008طححححارق محمححححد رحححححاب ) 
 وعال ته بنتائج مباريات كرة اليد , دار الوفاء للطباعه والنشر , االسكندريه .

4.  

, االتححاد المصحرى لكحره اليحد ، طبيقية للطرق الدفاعيحة األساليب الت( :  2016عفت رشاد شاكر ) 
 مذكرات غير منشوره ، القاهرة  .

5.  

( : التحركحححات االماميحححه للمهحححاجمين , االتححححاد المصحححرى لكحححره اليحححد ،  2016عفحححت رشحححاد شحححاكر ) 
 مذكرات غير منشوره ، القاهرة  .

6.  

ينحات الخططيحة الدفاعيحة الهجوميحة ( : دراسحة تحليليحة للتكو  2009عمرو عبد الفتحاح حسحين ) 
، رسحالة دكتحوراه غيحر منشحورة   2007وعال تها بنتائج المباريات لكأس العالم لكحرة اليحد 
 ، كلية التربية الرياضية ، جامعة المنصورة  .

7.  

( : تصميم اختبار لتوجيه ناشئ  2004هاله يوس  مندور ) , محمد خالد عبد القادر حمودة 
سنة ، المؤتمر العلمى الدولى الثانى لعلوم التربية البدنية والرياضية  15كرة اليد تحت 

 ، كلية التربية الرياضية للبنين ، جامعة اإلسكندرية . 2004أكتوبر  7 - 5

8.  

: دراسة تحليلية لبعض المتغيرات الدفاعية ) المهارات (  2011مروان علي عبد هللا ) 
رها على نتائج المباريات فى بطولة العالم لكرة الحاالت الخاصة ( وتأثي -الدفاعية 

الرابع  وفنون التربية الرياضية ، العدد م ، مجلة علوم2011اليد للرجال بالسويد
 جامعة اسيوط . , والثالثون ، كلية التربية الرياضية 

9.  

مكتبحححه الملحححك فهحححد  , ( : مبحححادع تعلحححيم كحححره اليحححد ، الجحححزء الثالحححث 2007مصحححطفي رجحححب محمحححد )  10.  
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