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عمي مواقف المعب المختمفة ونتائج مباريات الفريق القومي 6102ر فاعمية استخدام قانون كرة اليد ثيتأ
 دراسة تحميمية6102المصري في بطولة العالم لمناشئين مقدونيا 

 (*)سيد مرسيقدرى أ.د/ 
 (**)حساـ محسف أبو قريشأ.د/ 

 (***عامر مجدى ابوالعال محمد )
 مشكمة البحث وأهميته

كمعبة جماعية ذات مواقؼ متغيرة تتميز طبيعة أداء الالعبيف خالليا بكثرة وتنوع األداء المياري والخططي  اليدكرة      
عب إلي التنويع والتغيير وفقًا ذلؾ يتجو أداء الال ىحيث تتعدد المواقؼ الغير متشابية وتتبايف طواؿ زمف المباراة وعم

 .  الممعب  ير ومركز الالعب فمستمختالؼ ظروؼ المعب الال

إف أوؿ أىداؼ أف كرة اليد تتصؼ بالسرعة والقوة والميارة في األداء الفني والخططي،  4002ويري منير جرجس      
المدافعيف في اتجاه  ىلمحاولة إحراز التفوؽ العددي عم الكرة ىو اليجوـ بسرعة ىلفريؽ الذي ينجح في االستحواذ عما

 (432433المنافس وتسجيؿ ىدؼ. ) ىمرم

يري الكثير مف الخبراء أف الطابع األساسي لمعبة كرة اليد ىو السرعة ، حيث تمثؿ السرعة في لعبة كرة اليد األسموب و 
 (43542سواء كانت تمؾ الميارات ىجومية أو دفاعية أو ىجوـ خاطؼ.  )األمثؿ ألداء معظـ ميارات المعبة بنجاح 

السرعة في كؿ شيء داخؿ أرجاء الممعب  ىكرة اليد يجب أف تتجو إل وىي أف لعبة ميمةنتيجة  ىتوصؿ الخبراء إلو      
الؿ عدـ إعطاء وأصبح التطوير في لعبة كرة اليد يسير في اتجاه إخالؿ التصور الدفاعي واليجومي لممنافس مف خ

المنافس الوقت الكافي لتنظيـ التعاوف بيف أعضاء الفريؽ ولف يتحقؽ ىذا إال عف طريؽ سرعة األداء داخؿ الممعب بحيث 
 (4344يصبح اليجـو الخاطؼ ىو الصورة األساسية لمجريات المعب اليجومي في المنافسات. )

 الفريؽ ألداء جدا ىاـ عامؿ والخططي المياري األداء شكؿ أف اليد كرة وخاصة الجماعية األلعاب في األداء ويتميز
 البدنية القدرات عمى االعتماد يجب لؤلداء بالنسبة جيد وشكؿ مستوى إلى الوصوؿ وكذلؾ الجماعي، أو الفردي سواء 

 . (425 34. )لالعبيف
 االتحاد وييدؼ الجماعية األلعاب بيف جيدا مكانا وتحتؿ السرعة عمى تعتمد التي الجماعية األلعاب مف اليد كرة وتعتبر 

 سرعة زيادة عمى يعمؿ بدوره وىذا المسجمة األىداؼ عدد زيادة طريؽ عف لمعبة المشاىديف عدد زيادة إلى اليد لكرة الدولي
 .والدفاعي اليجومي األداء سرعة وكذلؾ المعبة أداء

                                                           
 جامعة حمواف –كمية التربية الرياضية لمبنيف  –قسـ تدريب الرياضات الجماعية )سابقا( ب –استاذ كرة اليد المتفرغ  *

 جامعة حمواف –كمية التربية الرياضية لمبنيف  –بقسـ تدريب الرياضات الجماعية  – دكتورمدرس   **

 جامعة حمواف –كمية التربية الرياضية لمبنيف  –قسـ تدريب الرياضات الجماعية  –الباحث  ***
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الالعب متمتعا بمياقة بدنية عالية فقد أصبحت  ـ أف كرة اليد الحديثة تتطمب أف يكوف4553يذكر خالد حمودة و      
الصفات البدنية لالعب كرة اليد أحد الجوانب اليامة في خطة التدريب اليومية واألسبوعية والفترية والسنوية فكرة اليد 

ات التي الحديثة تتصؼ بالسرعة في الممعب والميارة في األداء الفني والخططي والقاعدة األساسية لبموغ الالعب لممميز 
األداء المياري والخططي لالعب  ىمستو  ىة حيث يرجع ليا األثر المباشر عمتؤىمو لذلؾ ىو تنمية وتطوير الصفات البدني

 (32442خاصة أثناء المباريات. )

 القدرة4 ىي اليد كرة بالعبي الخاصة البدنية المياقة عناصر أىـ أف الخبراء لرأي استطالعا أسفر البدني الجانب وعمي
 (.442 431. ) التوافؽ – القوة – العدو سرعة الرشاقة - األداء سرعة -السرعة تحمؿ -األداء تحمؿ - العضمية

 القوؿ يمكف ال الخططية وكفاءتيـ، الميارية الالعبيف قدرات تطور ومع( ـ4044) جابر أشرؼ يؤكده ما وىذا
 يتوقؼ طريقة أي فنجاح طريقة بعدىا ليس التي النيائية الطريقة أو المثمي الطريقة ىناؾ إف 
مكانيات قدرات عمى    المنتج الجماعي المعب إلى يصموا أف ممتازا العبا عشر ألحد يمكف ال كما، الالعبيف وا 
 (44 4. )المعب طريقة دوف ناجحا فريقا يكونوا أف وال

 ف البحث :هد
نتائج المباريات لبطولة  عمى تأثيرىا ومدى 4042الفرؽ استفادة مف تعديالت قانوف يوليو  أكثر معرفة إلى ييدؼ البحث

 .4045 العالـ لكرة اليد لمناشئيف بمقدونيا

 البحث : تساؤل
وتأثيرىا  المختمفة المعب مواقؼ عمى 4042يوليو قانوف تعديالت استخداـ فاعمية بتأثير  المسجمة األىداؼ نسبة ىي ما

     .  4045 مقدونيا لمناشئيف العالـ بطولة في  المصري القومي الفريؽ مباريات عمى نتائج

 البحث : يبعض المصطمحات المستخدمة ف
يتمكنوا مف القياـ بواجباتيـ  حتى مركز عميو ىي تحديد موقؼ لكؿ العب في الممعب يطمؽ مراكز المعب: -

  (4423 3اليجومية والدفاعية بطريقة فعالة )
لمتحركات والمناورات الخططية الذي يستحوذ  الخططية ىي تمؾ المواقؼ4 مواقف المعب الهجومية

الكرة في أي مكاف مف الممعب مع وجود النية واإلرادة الواضحة لدي ىذا الفريؽ لموصوؿ  عمى الفريقيف إحدى فييا
مياراتو اليجومية المناسبة ليذا الموقؼ وأف يكوف تنفيذ مواقؼ خطط لعب  باستخداـ الفريؽ المدافع مرمى إلى بيا

 (14 :2) .المرمى عمى مياجـ في سمسمة منسجمة ومترابطة تنتيي بالتصويبالفريؽ ال
 replace the goalkeeper with a player4 استبدال حارس المرمي بالعب:

  المرمى موقؼ مف مواقؼ المعب المختمفة وال يقوـ الالعب بدور حارس أي بالعب في المرمى يتـ استبداؿ حارس
 . في حالة فقد الكرة
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 :الدراسات المرتبطة :انيا ث
 الدراسات المرتبطة العربية : -ا

نتائج مباريات الدورة األفريقية  عمىبعض متغيرات اليجومية في كرة اليد وأثرىا  (4891) محمد توفيق الوليلي -4
وجود المواقؼ اليجومية المختمفة الفروؽ في إحراز األىداؼ مف  عمىالتعرؼ  ـ4543الخامسة لكرة اليد لمرجاؿ 

 . المواقؼ اليجومية المختمفةفروؽ دالة إحصائيا في إحراز األىداؼ مف  
اليد التعرؼ عمى نوع ومكاف التصويب وعوامؿ  لكرة القومي دراسة تحميميو ألداء الفريؽ (4891مرسي ) سيد قدري -4

والكتؼ، مستوي الحوض  الرأس مستوي الرأس مستوى الكتؼ(أعمى تصويب) لكرباجيو التصويبية نجاح اليجوـ حقؽ
 . والركبة نسبو مف التصويب الناجح

اليجػوـ الخػاطؼ وعالقتػو بنتػائج مباريػات البطولػة األفريقيػة لؤلنديػة أبطػاؿ الكػؤوس لكػرة  (0222عال حسن  حسني  ) -3
المتغيػػػػرات األكثػػػػر  عمػػػػى التصػػػػويبات المسػػػػتخدمة فػػػػي البطولػػػػة والتعػػػػرؼ أنػػػػواع عمػػػػى ـ التعػػػػرؼ4554اليػػػػد لمسػػػػيدات 

أمػػػػاكف التصػػػػويب  –أنػػػػواع التصػػػػويب  –التصػػػػويب وعالقتيػػػػا بنتػػػػائج المباريػػػػات )أمػػػػاكف بػػػػدء اليجػػػػوـ فػػػػي مااسػػػػتخدا
-المختمفػػػػػػػػػػػػػػة التصػػػػػػػػػػػػػويب أنػػػػػػػػػػػػػػواع فشػػػػػػػػػػػػػؿ أسػػػػػػػػػػػػػػباب عمػػػػػػػػػػػػػى منػػػػػػػػػػػػػػاطؽ التصػػػػػػػػػػػػػويب( والتعػػػػػػػػػػػػػػرؼ– المرمػػػػػػػػػػػػػى داخػػػػػػػػػػػػػؿ

التصػويب بػدوراف نسػبة تكػرار ونجػاح  أعمػى العشػر دقائقػااالولى -مػف الوثػب  الكرباجيػو التصويب التصويب أنواع أكثر

 . الخاسرة نسبو نجاح مف الفرؽ أعؿ الفائزة التصويبات الناجحة بدوراف الذراع والرسغ لمفرؽ -الذراع والرسغ 

اليجـو الخطؼ وعالقتو بالدفاع المرتد السريع لناشئات كرة اليد القياسات  (0222رشاد ) -2
 . المختمفة بأنواعو لمتصويب البعدية قياساتالزيادة العددية وال المرمى التصويب عمى في والبعدية القبمية

 الدراسات المرتبطة األجنبية:  -ب

ـ 4542فرؽ بعض الدوؿ االشتراكية والدوؿ الغربية بدوره موسكو  عمى لتكتيؾ المعب مقارنة دراسة( 0242)كالوس -4
الفردي والعمؿ الجماعي والعمؿ نسبو العمؿ  عمى والتعرؼ فعالية النواحي اليجومية وأكثر أنواع اليجـو عمى التعرؼ

الخصـ في المعب السمبي أما الفرؽ الغربية  إيقاع الفرؽ االشتراكية في الناحية الدفاعية في غالبية لدى الفريقي الخططي
اليجوـ الخاطؼ وزيادة ىجماتيـ عف طريؽ اليجمات  عمى اعتماد الفريقيف وقمة فأظيرت تفوقا في الناحية الميارية

اليجـو الخاطؼ الموسع وليس اليجوـ الخاطؼ بالعب واحد  عمى الجناحيف كما أف تكتيؾ المعب اعتمدالمنظمة مف 
وذكر أف خطط الفريؽ ال يمكف االعتماد عمييا طواؿ المباراة وفي ذلؾ اتفؽ معو مجموعو مف مدربي ألمانيا الغربية 

 ـ4534بدراسة لبطولة العالـ التي أقيمت بالدنمارؾ  أنو حيث ذكروا
 %41 الفردي العمؿ نسبة -

 %11 الجماعي العمؿ نسبة -

 أخري ألعماؿ الباقية والنسبة% 40 الفريؽ خطط نتيجة تتـ التي العمؿ نسبة



4 
 

0- V. Shoji  المباريات خالؿ الخاطؼ اليجوـ استخداـ فعالية (0222) وآخرو 
 .بأنواعو الخاطؼ اليجوـ تكرارات -

 عمػى يعتمػد ولكػف اليجمػات عػدد مػف كبيػر كػـ عمػى يعتمػد ال الخاطؼ اليجوـ .بأنواعو الخاطؼ اليجوـ استخداـ نسب -
 المعب لمجريات ومالئمتيا نفسيا الخاطفة اليجمة نوعية

 ـ4040 بكوريػػػا لآلنسػػػات العػػػالـ لكػػػأس تحميميػػػو دراسػػػة عممػػػي إنتػػػاج( 4040) فيمػػػدماف كػػػالوس سػػػكى تػػػابور فرانسػػػيؾ -3
 ـ 4040 كوريا لآلنسات العالـ كأس بطولة في المشاركة لمفرؽ والدفاعي اليجومي الخططي األداء فاعميو عمى التعرؼ

 . ـ 4004 العالـ بكأس مقارنة 4040 العالـ كأس في الجماعي الخططي األداء فاعميو زيادة -
 . اليجوميو التكوينات االداء سرعة زيادة -
 0 صحيحو بطريقو اليجمات انياء سرعو زياده -

 إجراءات البحث
  منهج البحث:

جمع البيانات الخاصة بموضوع البحث ، مف خالؿ الدراسات  ىحيث إنو يعتمد عم يأستخدـ الباحث المنيج الوصف
 المسحية التحميمية لمالئمتو لطبيعة الدراسة وأىدافيا وتساؤالتيا. 

 عينة البحث: 
ـ( 4045عػػالـ لمناشػػػئيف لكػػػرة اليػػػد )مباريػػػات مػػػف بطولػػػة ال5تػػـ اختيػػػار عينػػػة البحػػث بالطريقػػػة العمديػػػة بحيػػػث شػػممت 

% حيػػث كػػاف العػػدد الكمػػي لممباريػػات 5.4بمقػػدونيا. كانػػت نسػػبة المباريػػات المختػػارة بالنسػػبة لممباريػػات الكميػػة لمبطولػػة 
  يالمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  يوكانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد مباريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات المنتخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوطن مبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاراة 54خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ البطولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 ( مباريات والتي شممت البحث 5)
 بمقدونيا  4045( مباريات مصر ببطولة العالـ لمناشئيف 4جدوؿ )                  

 النتيجة الدور مباريات عينة البحث  م

 22-32 المجموعات السويد –مصر  1

 22 - 24 لمجموعاتا فرنسا –مصر  2

 25 - 36 مجموعاتال تايوان –مصر  3

 22 - 44 مجموعاتال كندا  –مصر  4

 24 -31 مجموعاتال المجر  –مصر  5

  23 - 32 16الدور  سلوفينيا  –مصر  6

 31 - 35 2ال  يسلندا أ –مصر  4

 36 - 41 4ال  البرتغال –مصر  2

 22 - 32 نهائيال لمانيا أ –مصر  2
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 وسائل وأدوات جمع البيانات :

 استعاف الباحث بالوسائؿ واألدوات التالية لجمع البيانات المتعمقة بالدراسة وىي4

  حراز األىداؼ.إلى نجاح إدت أ التيتسجيؿ المتغيرات  استمارة -

 . حراز األىداؼفشؿ إلى إدت أ التيتسجيؿ المتغيرات  استمارة -

قطع الكرة مف الفريؽ المياجـ وعدـ سرعة االستبداؿ مع حارس المرمى  فيخطاء ألتسجيؿ لعدد ا استمارة -
 ليدؼ.عدـ احراز الفريؽ  في والتي تؤثر

 الدراسة.ج متغيرات تفريغ نتائ استمارة -

 البحث.عينو  وتخزيف المباريات( CD) المدمجة األسطوانة -

 المراجع العممية والدراسات والبحوث السابقة. -

 المالحظة العممية المنظمة. -

 .الكمبيوتر -

 شبكة المعمومات الدولية. -

 جهزة المستخدمة لجمع البيانات :األ
 :4045مباريات الفريؽ القومي المصري في بطولة العالـ لمناشئيف مقدونيا قاـ الباحث باستخداـ الوسائؿ التالية لعرض 

 جياز الب توب وذلؾ لعرض المباريات - 

 -  (c.d )مسجؿ عمييا مباريات البطولة 

ف ػػػػػػػػػجومية التي اتفؽ عمييا المشرفيػػػػػػػتحميؿ مواقؼ المعب الي  باستمارة  قاـ الباحث بإجراء تسجيؿ  :االستطالعية التجربة
حيث ىدفت  4045ومي المصري في بطولة العالـ لمناشئيف مقدونيا ػػػػػػػػػريؽ القػػػػػػاريات الفػػػػػػػاىدة مبػػػػػػػػػالؿ مشػػػػػػػوذلؾ مف خ

 : إلى التجربة

 التي قاـ بيا الباحث مع المساعديف باالستمارة دقة جمع البيانات والتسجيؿ عمى الوقوؼ -

 .صدؽ استمارة تحميؿ مواقؼ المعب اليجومية المستخدمة في المباراة مدى التأكد مف-

 .المساعديف يستوعبوف طريقة تسجيؿ النتائج أف مف سيولة التسجيؿ في االستمارات ومف التأكد تـ-  
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 االستمارة الرئيسية : ينظام التسجيل فأسموب و 
  cd يالعممية المنظمة مف خالؿ متابعة االداء الالعبيف فتمشيا مع منيج الدراسة ونوعيتيا تـ استخداـ المالحظة       

أحد االساليب المستخدمة لمتابعة االداء والتحركات الخططية اليجومية  يحيث اف المالحظة عف طريؽ التسجيؿ المرئ
والتسجيالت  ىذا السموؾ مف خالؿ المباريات ، وتعتبر االفالـ يإال سموؾ ، ويتـ التعرؼ عم يالمكمؼ بيا الالعبيف ما ى

المرئية الوسيمة الوحيدة والموضوعية لحفظ تفاصيؿ موقؼ المعب مف خالؿ صورة يمكف إعادتيا بواسطة الباحث مرات 
 متعددة وبعمؽ أثناء دراستو ومالحظتو العممية لممواقؼ المختمفة الخططية والتحركات اليجومية لكؿ العب .

عبيف لمواقؼ المعب اليجومية داء الالأل( الباحث( بوضع عالمة ) -راةيقوـ القائـ بالتسجيؿ )القائـ بتحميؿ المبا -
 ستمارة.باال

 الدراسة األساسية:
          .التجربة االستطالعية واالستفادة مف نتائج ىذه الدراسة بإجراء قاـ الباحث أف بعد
مف ىذا التحميؿ قاـ الباحث بتطبيؽ  والبيانات التي يمكف استخراجيا لالستمارة مف صالحية نظاـ التسجيؿ التأكد وبعد

 .لمبحث األساسية الدراسة

 4045التحميؿ لالعبي الفريؽ القومي المصري في بطولة العالـ لمناشئيف مقدونيا  وقاـ الباحث بالمالحظة و

 .اتليذه المباري المسجمة CD ودور النيائي في البطولة مف خالؿ 2ودور اؿ 4لدور اؿ 42لدور المجموعات ولدور اؿ 
 تيو الستخراج نتائج البحث وىياآل تـ استخداـ المعالجات اإلحصائية4 ةحصائيالمعالجات اإل

 مجموع المحاوالت                  -4   
 التكرارات                          -4  
 . النسبة المئوية -3  
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 عرض ومناقشة النتائج 
 (2جدول )

مواقؼ المعب المختمفة ونتائج مباريات  عمى 4042بتأثير فاعمية استخداـ تعديالت قانوف يوليو نسبة األىداؼ المسجمة 
 (44)ن=      4045الفريؽ القومي المصري  في بطولة العالـ لمناشئيف مقدونيا 

 

 

 

 

 

 

 

 (4شكؿ )

مواقؼ المعب المختمفة ونتائج  عمى 4042 بتأثير فاعمية تعديالت قانوف يوليو  ( نسبة األىداؼ المسجمة 4شكؿ )
 . 4045مباريات الفريؽ القومي المصري  في بطولة العالـ لمناشئيف مقدونيا 

Series 1

Series 2

Series 3
0.00%
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20.00%
30.00%
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50.00%

60.00%

70.00%

استبدال حارس 
 المرمي بالعب

 البطاقة الزرقاء
 اللعب السلبي

تعطيل اللعب 
 32في اخر 
 ثانية

الالعب 
 المصاب

56.93% 

0 

42.57% 

0 0.99% 

 إجماني األهداف انمتغير و
انمسجهة مه األهداف 

 انتعديالت
 انىسثة

 تالعة استثدال حارس انمرمى 1

242 

115 56.63% 

 %4.44 4 انثطاقة انزرقاء 2

 %42.44 55 انهعة انسهثي 3

 %4.44 4 ثاوية 34خر تعطيم انهعة في آ 4

 %4.66 2 انالعة انمصاب 5
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  -البطاقة الزرقاء  -بالعب استبداؿ حارس المرمى( األىداؼ التي تـ تحقيقيا مف )4( والشكؿ )4يوضح جدوؿ )
مواقؼ األىداؼ التي سجمت مف كافة   جمالىا  ( و  الالعب المصاب –ثانية  30خر تعطيؿ المعب في آ -المعب السمبي 

 والنسبة المئوية ليا. 4045المعب المختمفة بمباريات الفريؽ القومي المصري في بطولة العالـ لمناشئيف مقدونيا 

 عمى 4042 يوليو قانوف استخداـ تعديالت فاعمية تأثير مف سجمت التي األىداؼ أف الجدوؿ مف ويتضح 
 4045 مقدونيا لمناشئيف العالـ بطولة في المصري القومي الفريؽ مباريات ونتائج المختمفة المعب مواقؼ
 الدور مف مصر خاضتيا التي مباريات جميع في سجمت ىدؼ( 114) مقابؿ ىدفا(  404)  كانت

 في المصري القومي الفريؽ مباريات إجمالي وىي مباريات 5 بعدد وتمثمت النيائية المباراة حتى التمييدي
 %(.15. 32) مئوية النسبة بمغت حيث 4045 مقدونيا لمناشئيف العالـ بطولة

 ف  المختمفة المعب مواقؼ عمى 4042 يوليو قانوف تعديالت فاعمية تأثير مف سجمت التي األىداؼ وا 
( 4441 4) بيف تراوحت 4045 مقدونيا لمناشئيف العالـ بطولة في المصري القومي الفريؽ مباريات ونتائج
 كاف األىداؼ لنسبة وفقا األنواع ىذه ترتيب واف%( 53. 12%4 55. 0) بيف تراوحت مئوية بنسبة ىدؼ
 4يمي كما

 بالعب استبداؿ حارس المرمى 

 المعب السمبي 

 الالعب المصاب 

 البطاقة الزرقاء 

 ثانية 30خر تعطيؿ المعب في آ 
 ( 3جدول ) 

  4042ىداؼ مف تأثير فاعمية استخداـ تعديالت قانوف يوليو النجاح في تسجيؿ األمعنوية نسب 
 4045ببطولة العالـ لمناشئيف بمقدونيا 

 5.66( = 2، 4.45) 2كا

 و

 انتعذيم انخامش انتعذيم انراتع انثانث انتعذيم تعذيم انثانيان ولانتعذيم األ

 قم نضثة دانةأ 2كا انمجموع
 اصتثذال حارس انمرمى

 تالعة
 انثطاقة انزرقاء انالعة انمصاب انهعة انضهثي

تعطيم انهعة في 

 يةنثا 33خر آ

 اننضثة تكرار اننضثة تكرار اننضثة تكرار اننضثة تكرار اننضثة تكرار

1 66 34.32% 124 61.66% 8 3.68% 3.33 3.33 3.33 3.33 231 66 46.25% 
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 (2شكم ) 

 ( معنوية نسب  4 شكؿ )ببطولة  4042ىداؼ مف تأثير فاعمية استخداـ تعديالت قانوف يوليو النجاح في تسجيؿ األ
 . 4045العالـ لمناشئيف بمقدونيا 

والنسب المئوية لجميع الفرؽ المشاركة  4042استخداـ تعديالت قانوف يوليو  عدد   (4( وشكؿ )3يوضح جدوؿ )
 والمستخرجة مف اختبار معنوية النسب.قؿ نسبة دالة أ  4في البطولة وقيمة كا

لى إ( مما يشير 1.55دولية والبالغة )كبر مف نظيرتيا الجأ( وىى 55كانت ) 4ويتضح مف الجدوؿ أف قيمة كا
 .األماكف  وبيف التكرار المتوقع  4042تعديالت قانوف يوليو  التكرارات الحقيقية  مفوجود فروؽ بيف 

قؿ أكبر مف أ ي%( وى24.25بمغت )ىداؼ التعديؿ الثاني لتسجيؿ األاستخداـ  كما يتضح مف الجدوؿ اف نسبة 
 4042تعديؿ في قانوف يوليو فضؿ أف أشيوع تمؾ النسبة وبالتالي تؤكد  لىإ%( مما يشير 0.00نسبة دالة والتي بمغت )

 .ىو التعديؿ الثاني 

قؿ مف أ%( وىما 3.54%، 32.34بمغت )  وؿ والثالثتسجيؿ األىداؼ مف التعديؿ األ في حيف كانت نسبة
 لى عدـ شيوع تمؾ النسب.إ%( مما يشير 24.25)

 :النتائج ةمناقش
لبيانات البحث سوؼ يتـ  اإلحصائية الباحث مف خالؿ المعالجات إلييا توصؿ التي بعد عرض النتائج
طرحت  التي عمى مجموعو التساؤالت اإلجابة محاولة المحدد سابقا وىو اإلطار مناقشتيا مف خالؿ

 البحث مشكمة في سابقا

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

 التعديل االول
 التعديل الثاني

 االتعديل الثالث
 التعديل الرابع

 التعديل الخامس

34.32% 

61.69% 

3.98% 

0.00% 
0.00% 
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 : التساؤل ةمناقش
  المختمفة المعب مواقؼ عمى 4042يوليو قانوف تعديالت استخداـ فاعمية بتأثير  المسجمة األىداؼ نسبة ىي ما

    .4045 مقدونيا لمناشئيف العالـ بطولة في  المصري القومي الفريؽ مباريات وتأثيرىا عمى نتائج

فاعمية استخداـ قانوف كرة اليد  تأثير التي تـ تحقيقيا مف األىداؼ أف( 4)نتائج الدراسة في الجدوؿ رقـ  أظيرت
المصري لكرة العالـ في بطولة العالـ لمناشئيف مقدونيا مواقؼ المعب المختمفة ونتائج مباريات الفريؽ القومي  عمى 4042
جمالي 4045  ومواقؼ المعب المختمفة والنسبة المئوية ليا.  األشكاؿ التي سجمت مف كافة األىداؼ وا 

مواقؼ المعب  عمى 4042فاعمية استخداـ قانوف كرة اليد  تأثير التي سجمت مف األىداؼ أف(1) ويتضح مما سبؽ جدوؿ
 404كانت  4045نتائج مباريات الفريؽ القومي المصري لكرة العالـ في بطولة العالـ لمناشئيف مقدونيا المختمفة و 

 %59 .36 األىداؼ في مباريات الفريؽ القومي المصري حيث شكمت نسبة 552 األىداؼ عدد إجمالي ىدؼ مف 

( ىدؼ بنسبة مئوية  4 – 441زادت بيف )  4042فاعمية استخداـ قانوف كرة اليد  تأثير التي سجمت مف األىداؼ أف كما
والنسبة  األىداؼ وفقا لعدد 4042فاعمية استخداـ قانوف اليد  تأثير % ( واف ترتيب55. 0 -% 35. 12تراوحت ) 

 المئوية كانت األكثر استخداما كما يمي 4
 % .12.53ىدؼ بنسبة  441استبداؿ حارس المرمى بالعب 4 بعدد أىداؼ  -4

 . %42.44ىدؼ بنسبة مئوية  41المعب السمبي 4 بعدد أىداؼ  -4
 : ستخالصاتأواًل :اال

   :التالية ستخالصاتاال إلى التوصؿ أمكف في ضوء نتائج البحث ومناقشتيا
مػػف خػػالؿ االسػػتمارة الرئيسػػية لمواقػػؼ المعػػب المختمفػػة  4042فاعميػػة اسػػتخداـ قػػانوف كػػرة اليػػد يوليػػو  تػػأثير إلػػى تػػـ التوصػػؿ

مواقػؼ المعػب  عمػى 4042يوليػو  ( النسػب المئويػة لمواقػؼ تػأثير فاعميػة اسػتخداـ قػانوف كػرة اليػد 4ويتضح مف الجػدوؿ ) 
 .المختمفة 

والنسب المئوية لجميع الفرؽ المشاركة في البطولة  4042استخداـ تعديالت قانوف يوليو  ( عدد 3يوضح جدوؿ )
 اختبار معنوية النسب.والمستخرجة مف قؿ نسبة دالة أ  4وقيمة كا

لى إ( مما يشير 1.55دولية والبالغة )كبر مف نظيرتيا الجأ ي( وى55كانت ) 4ويتضح مف الجدوؿ أف قيمة كا
 .األماكف  وبيف التكرار المتوقع  4042تعديالت قانوف يوليو  وجود فروؽ بيف التكرارات الحقيقية  مف

 ثانيًا: التوصيات:
 الباحث يوصي البحث أىداؼ نتائج ضوء وفي بيا مر التي الخبرات خالؿ ومف الباحث إليو توصؿ ما إلى استنادا    

 4التالية بالتوصيات
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   المنافسات في المختمفة التحميؿ بأدوات القومية المنتخبات مدربي وأيضا اليد لكرة المصري االتحاد استعانة ضرورة-4
     أثناء لالعبيف المختمفة المعب مواقؼ تحميؿ في فعالية مف ليا لما وذلؾ المختمفة والبطوالت الودية أو الرسمية الدولية   
 .لدييـ والدفاعي اليجومي الخططي الوعي وزيادة المستوى لرفع كوسيمة وتوجيييـ النتقائيـ تحركاتيـ    
  المختمفة المعب مواقؼ تحميؿ نتائج عمى تعتمد التي العممية األسس عمى المبنية التدريبية البرامج بتصميـ االىتماـ -4

 .لالعبيف أداء لتطوير الحديثة البرامج باستخداـ     
 والفنية البدنية إلمكانيتيـ طبقا المعب مراكز مف مركز لكؿ تحدث التي المختمفة المعب مواقؼ عمى الالعبيف تدريب -3

 والميارية

 :: المراجع بالمغة العربيةأوالً 

 كرة القدـ الحديثة بيف الدفاع واليجوـ . فيطرؽ المعب                        م(6100جابر ) أشرف محمد عمي-4

الدراسة الدولية لممدربيف بطولة العالـ لمشباب، ىوفماف  م( 6112) االتحاد المصري لكرة اليد -6
مارؾ، محاضرة بعنواف اليجوـ الخاطؼ في كرة اليد ، 

 ـ.4005القاىرة ، 

الدراسة األساسية لممدربيف الجدد ، أحمد محمد دعبس،  م( 6112) اليداالتحاد المصري لكرة  -3
الفريقي(  –الجماعي  –محاضرة بعنواف اإلعداد )الفردي 

 لرمية اإلرساؿ السريعة، القاىرة

الدراسة األساسية لممدربيف الجدد، عفت رشاد، محاضرة  ( م6112)االتحاد المصري لكرة اليد  -1
 لموجة الثالثة( ، القاىرة.بعنواف اليجـو الخاطؼ)ا

الدراسة األساسية لممدربيف الجدد، عفت رشاد، محاضرة  م( 6112)االتحاد المصري لكرة اليد  -2
 بعنواف اليجوـ الخاطؼ)الموجة الثالثة( ، القاىرة.

 

 :: المراجع بالمغة األجنبيةثانياً 
Statistical analysis of men's European 

Championship, EHF methods, Italy. 
6- Czerwinski 1998 

Statistical analysis of the world  7- European Handball  

 
 


