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 جامعة بنها. –كلية التربية الرياضية للبنين  –استاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة 

 م2015حتليل مناطق التمريرات احلامسة للهجوم اخلاطف يف نهائيات بطولة العامل لكرة اليد 

 أ.م.د/ تامر حسين الشتيحي

Tamer.alshetaihy@fped.bu.edu.eg 

01005402100 
   إن التحليل الحرك  

 
ة ف تطوير الجانب المهاري وذلك باستعمال مختلف  يساعدنا بدرجة كبير

  الحر 
 
ة تطور ة الرياضية بشكلها العام والخاص لمعرفكاألساليب العلمية الممكنة لتحديد النقاط المؤثرة ف

( .  
 (Anthony blazevic :171األداء الرياض 

  تحليل الحركات الرياضية تتطلب توافر مع
 
لومات خاصة إن أبحاث البيوميكانيك عند استخدامها ف

ي    ح وعلم الفسيولوج   فيما يختص بتكوين وقدرة  عن الجهاز الحرك  لإلنسان وخاصة المتعلقة بعلم التشر
ات الدفع والتوجيه والقواعد الميكانيكية وذلك عالوة عىل  الجهاز الحرك   عىل أداء الحركة، فيما يتعلق بمتغير

  تعتمد عليها الحركة أساس
،أهمية األسس البيولوجية الت 

ً
 مسارها.  التأثير عىل باإلضافة إىل ا

أن أبحاث البيوميكانيك قد اهتمت بتقديم نماذج لحلول مثالية لمشاكل األداء الحرك   عالوة عىل
  واالرتقاء بها للو 

 . أعىل المستويات الرياضية صول إىلوالمهاري بهدف الحلول الممكنة لمشاكل األداء الفت 
 (154)محمد جاسم، حيدر فياض: 

  طبيعتها كرياضة جماعية عن الكثير من الرياضات الجماعية األخر  وكرة
 
من حيث  ىاليد تختلف ف

داءات الحركية المتبادلة بير  عمليات الدفاع والهجوم المستمر دون توقف طوال زمن رسعة إيقاعها وتتابع األ 
ات المباراة حول منطقة المرم   شوط  المباراة األمر الذي يؤدي إىل

, وهذا يتطلب أن يكون اللعب أغلب في 
ورة  وري وخالل  ،كرة اليد للمهارات الهجومية والمهارات الدفاعية عىل  حد سواء   تقان العت   اض  إذ من الض 

  
 
ة من تنفيذهم للمهارات الهجومية المختلفة ف ات الهجوم أثناء المباراة عىل أي في  ألداء أتم االستعداد  في 

  مؤثرة . واجباتهم الدفاعية والقيام بها بمجرد انتهاء الهجمة سواء كانت مؤثرة )تسجيل هدف( أو غير 
 (1: عماد الدين عباس أبو زيد، مدحت محمود الشافع  )

  كما 
 
  لشع الكرة يسع االستحواذ عىل أن كل فريق ينجح ف

 
از هدف من محاولة إلحر  ة الهجوم ف

  اتجاه مرم خالل التفوق العددي عىل
 
المنافس وهذا النوع من الهجوم يعرف باسم الهجوم  المدافعير  ف

  التصويب فإنه ال يتيح  عامىل  المفاجأة والشعة مقرو عىل الخاطف ويعتمد بالدرجة األوىل
 
نير  بالدقة ف

 الفريق المدافع لصفوفه.  معه تنظيمالفرصة للوصول لمنطقة المرم  فقط بل يصعب 
 (195: سماعيلمحمد عبدالرحيم ا)

  يكون الهيكل الرئيس  نجاز الومما سبق يرى الباحث أن تحليل اإل 
بية الري حرك  للرياض  اضية لعلوم الي 

  نتيجة الحقائق اختيار الحركات الصحيحة المالئمة المحيطة باإل  حيث يساعد العاملير  فيها عىل
نجاز الرياض 

  يحتاجونها ويحصلون عليها بخصوص التكني
 . صحيح بعد إجراء القياسات الالزمةك الالعلمية الت 

  
 
ة )كرة   ومن خالل مشاهدة الباحث للعديد من المباريات ف الحاسمة( اليد الحظ أن التمريرة األخير

  الهجوم الخاطف تختلف طريقة أداؤها من العب 
 
بحساب التمريرات و خر آخر ومن فريق إىل  فريق آ ىلإف

  بطولة العالم األ 
 
ة لكرة االحاسمة ف   أ 2015ليد خير

  قطر تم تحليل المباريات النهائية رجال الت 
 
قيمت ف

 .  مباريات المنتخب المضيىلضافة إباإل 

  والمهاري وال ألنها تمثل التقاء قمم مستوى
 
 ىمستو  خطط  والنفس  لالعت   كرة اليد عىلاألداء البدن

  العالم واستخدام التحليل ا
  تحسير  األداء الذي يعد أحد  لفت 

 
يعد خطوة أساسية وتشخيصية يعتمد عليها ف

 أهم أهداف الميكانيكا الحيوية. 
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 هدف البحث:

  الهجوم الخاطف مناطق التم التعرف عىل إىليهدف البحث 
 
 من خالل معرفة. ريرات الحاسمة ف

 . لخاطف خالل المباريات عينة البحثأكير أماكن التحول الخطط  للهجوم ا .1
2.  

ً
  األداء وفقا

 
  الهجوم الخاطفللت أكير المناطق فاعلية ف

 
 . مريرات الحاسمة ف

3.  
ً
  األداء وفقا

 
ات الزمنية فاعلية ف   الهجوم الخاطف.  أكير الفي 

 
 للتمريرات الحاسمة ف

4.   
 حير  للهجمة أو المسافة الت 

 تتم فيها بناء الهجمة أو التمريرة الحاسمة.  أكير
 زمن أداء هذه التمريرة أو الهجمة.  .5

 :تعاريف البحث

 تحليل المباراة:

  التعرف عىله  
 
  أداء جميع فريقه والفرق المنافسة  ىمستو  عملية تساعد المدرب ف

 
مكونات له ف

  تلعب  –مهارية  –بدنية اللعبة )
خططية( والوصول ألفضل طريقة يقوم بها الفريق لمواجهة طرق اللعب الت 

 (21طارق محمد رحاب: بها. )

 :الخاطف الهجوم

الفريق المدافع أو مجموعة العبير  منه أو العب  هو عبارة عن إجراء هجوم  خطط  يقوم به العت   
   مرم الهجوم عىل مرماهم إىل من التحول من الدفاع عىل

 
انتظام الفريق أقل زمن ممكن قبل  الفريق المنافس ف

  الدفاع. )
 
يالمنافس ف  (10: حسير  عيس حسير  أسير

 :التمريرة الحاسمة

  تمرير الكرة لزمي
(   . المرم ل تضمن له فرصة أكيدة للتسجيل عىلتعت   

 
 )تعريف إجران

 :إجراءات البحث
 منهج البحث:

  استخدم 
ية من خالل التصوير بأسلوب الدراسات المسحية التحليل الباحث المنهج الوصف 

  با
 
. ستخدام الحاسب اآلالتلفزيون  ىل  وبرنامج التحليل الحرك 

 :عينة البحث

جماىل  عدد إوكان  م"2015رجال " تم اختيار عينة الدراسة من مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد 
  البطولة )

 
 . مباراة (116المباريات ف

بالطريقة العمدية من ( مباريات من مباريات البطولة تم اختيارها 10وعددها ) العينة األساسية:
 –قطر  –فرنسا  –من األدوار النهائية باإلضافة إىل منتخب مض؛ وه  للفرق اآلتيه )اسبانيا  مجتمع البحث

اليا   مض(.  –اسي 

 أسباب اختيار العينة:
  والمهاري والخطط   األداء لكرة اليد التقاء قمم مستوىلعالم تمثل بطولة كأس ا .1

 
البدن

ما  من األهمية التعرف عىل العالم لذلك يعتي   ىمستو  كرة اليد عىل  لالعت    والنفس  
أداء كافة األداءات المهارية المختلفة وما تتمير  به فرقهم للوصول  يمتلكونه من قدرة عىل

 للمستويات العليا. 
  بطولة كأس العالم يمثلون العديد من المدارس  العبو الفرق القومية .2

 
كوا ف الذين اشي 

 المختلفة. 
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 وسائل وأدوات جمع البيانات:

سلوب المالحظة العلمية كأداة لجمع البيانات عن طريق أجهزة وأدوات الدراسة ااستخدم الباحث 
 ومشتمالتها: 

 جهاز كمبيوتر.  .1
 . برامج تقنية .2
 . التحليل .3

ة من القنوات جهاز الكم عىل 2015الباحث بتسجيل مباريات كأس العالم قام  :الدراسة األساسية بيوتر مبارسر
 . الناقلة

( عن Fast Breakاستخدم الباحث برامج تقنية لتقطيع التمريرات الحاسمة للهجوم الخاطف )
 وذلك للفرق عينة البحث.  Q playerطريق 
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 ( توقيت وزمن 1جدول )

 م2015بطولة العالم  فيالمشاركة الهجمات الحاسمة للفرق 

 الفريق

عدد 

مرات 

أداء 

 الهجمات

زمن 

 التمريرة

توقيت 

 التمريرة

 في

 المباراة

 الفرق المنافسة

عدد 

 المراحل

ألداء 

 التمريرات

عدد 

 الالعبين 

المشاركين 

أداء  يف

 التمريرات

عدد 

 التمريرات

داخل 

 الهجمة

 2 سبانياا

 1 2 3  ق22.48 ث2.7

 1 2 3  ق26.36 ث1.2

 8 فرنسا

 1 2 3  ق55.01 ث3.1

 2 3 4  ق7.38 ث2.4

 1 2 3  ق14.05 ث1.8

 1 2 3  ث13.14 ث4.6

 1 2 2  ق22.31 ث1.9

 1 2 3  ق46.57 ث3.4

 2 2 4  ق3.30 ث3.0

 1 2 3  ق43.27 ث3.2

 2 قطر

 1 2 3  ق31.34 ث4.3

 1 2 3  ق11.49 ث4.9

 2 أستراليا

 1 2 3  ق23.50 ث4.2

 1 2 3  ق3.24 ث4.2

 2 مصر

 1 2 3  ق14.37 ث2.9

 1 2 3  ق18.52 ث3.2

  بطولة العالم 1يتضح من جدول )
 
م أن  2015( توقيت وزمن الهجمات الحاسمة للفرق المشاركة ف

اوح عدد مراحل األداء بير  )
  الهجمات الحاسمة تي 

 
اوح بير  )4- 3جميع الفرق ف

( بينما 3- 2( وعدد الالعبير  يي 
  المباراة إكما يتضح أنه جاء توقيت ال  ،(2- 1عدد التمريرات تراوح داخل الهجمة )

 
( هجمة 16جماىل  )تمريرة ف

(  
 
  المرب  ع الثان

 
  الرب  ع الثالث )واحدة( 16جماىل  )( هجمات من إ5تم تحليلها وجاءت ف

 
( هجمة وجاءت ف

  الرب  ع الرا
 
 ث(.  4.9 – 1.2ويتضح أيضا أنه تراوحت األزمنة للتمريرات بير  ) ،( هجمات3بع )وجاءت ف
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 ( توزيعات المسافة )متر(2جدول )

 2015المشاركة في بطولة العالم  لبعض الفرقلمراحل التمريرة الحاسمة 

 الهجمة الفريق
 يإجمال مراحل التمريرة الحاسمة

   تصويب خطوات تمرير المسافة 

 سبانياا
1 17.69 4.73 3.58   26.00 

2 15.60 2.82 --   18.42 

 فرنسا

1 24.14 1.88 2.17   28.20 

2 
   تصويب تمرير خطوات تمرير

10.32 4.94 6.76 1.86  23.87 

3 
    تصويب خطوات تمرير

14.21 3.40 2.47   20.07 

4 15.84 4.49 3.89   24.23 

5 22.18 -- 2.67   24.85 

6 25.40 3.50 1.92   30.83 

7 
  تصويب خطوات تمرير خطوات تمرير

-- 2.38 12.70 5.09 2.15 22.32 

    تصويب خطوات تمرير 

8 14.66 6.88 2.43   23.97 

 قطر
1 22.20 2.58 2.70   27.48 

2 16.68 3.76 2.64   23.09 

 أستراليا
1 20.58 3.43 2.71   26.72 

2 12.93 6.07 3.37   22.37 

 مصر
1 12.99 2.09 2.39   17.48 

2 15.93 5.35 3.31   24.60 

  2يتضح من جدول )
 
( لمراحل التمريرة الحاسمة لبعض الفرق المشاركة ف ( توزيعات المسافة )مي 

 30.83 – 17.48م أن التمريرة الحاسمة جاءت بمسافات متفاوتة حيث تراوحت بير  ) 2015بطولة العالم 
)  . مي 

( 30.83( للهجمة االوىل  لفريق مض بينما كانت أكي  مسافة )17.48حيث جاءت أقل مسافة )
.  6للهجمة   للفريق الفرنس 
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 ( متوسط السرعة )م/ث(3جدول )

 2015المشاركة في بطولة العالم  لبعض الفرقلمراحل التمريرة الحاسمة 

 الهجمة الفريق
 مراحل التمريرة الحاسمة

 متوسط

 خطوات تمرير السرعة
الوثب 

 تصويبوال
  

 سبانياا
1 14.74 6.76 4.47   8.66 

2 11.73 3.66 --   7.69 

 فرنسا

1 10.45 5.71 4.72   6.96 

2 
   تصويب تمرير خطوات تمرير

10.22 9.31 11.27 7.14  9.48 

3 
    تصويب خطوات تمرير

11.94 9.99 9.15   10.36 

4 6.24 3.62 4.75   4.87 

5 13.28 -- 11.62   12.45 

6 11.82 7.15 2.53   7.17 

7 
  تصويب خطوات تمرير خطوات تمرير

-- 7.67 7.43 7.37 7.44 7.48 

    تصويب خطوات تمرير 

8 8.57 6.88 4.95   6.80 

 قطر
1 8.57 2.15 5.29   5.34 

2 6.57 2.77 2.64   3.99 

 أستراليا
1 7.35 4.46 4.30   5.37 

2 6.16 4.22 5.10   5.16 

 مصر
1 8.28 2.14 6.83   5.75 

2 8.85 5.35 8.28   7.49 

(، وجاءت أفضل 12.45 – 3.9( أن قيم متوسط الشعة )م/ث( تراوحت بير  )3يتضح من جدول )
 ( للهجمة الحاسمة لفرنسا. 12.45( للهجمة الثانية لفريق قطر وأكي  رسعة )3.99رسعة )

 ( متوسط المتغيرات 4جدول )

 2015المشاركة فى بطولة العالم  لبعض الفرقألداء التمريرات الحاسمة 

 الفريق
 متوسط المسافة

 )متر(
 متوسط الزمن

 )ث(
 متوسط السرعة

 )م/ث(

 4.47 2.40 22.21 أسبانيا

 7.05 2.93 22.04 فرنسا

 3.96 4.60 25.28 قطر

 4.70 4.20 24.54 أستراليا

 7.55 3.05 21.04 مصر

( 25.28 – 21.04( أن قيم متوسط المسافة تراوحت ما بير  )4يتضح من جدول ) كما تراوح   ؛مي 
( حيث كانت م/ث 7.55- 3.96كما تراوح متوسط الشعة ما بير  )  ؛(ث 4.60 – 2.40متوسط الزمن ما بير  )

  زمن أفضل مس
 
 . م/ث3.96بأفضل رسعة  ث4.60افة ف
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  سوف تبدأ منها الهجمة يضاف إليها متوسط المسافات من الدول المشاركة ويعتي  هذا 
المنطقة الت 

  هذه القيمة بانحراف معياري 
 
  عليه الهجمة أو التمريرة حيث أن عينة البحث تنحض ف

هو الحير  الذي تبت 
 م.  3 ± 20

  الهجوم الخاطف حيث أنه ي ىوير 
 
  أقل الباحث أن الفريق القطري يتفوق ف

 
قوم بأفضل مسافة ف

 . جع إىل  ضعف الفريق المضي( وأقل رسعة مما ير م21.04بينما جاء الفريق المضي بأقل مسافة ) ،زمن

  

 قطر اسبانيا

  

 مصر أستراليا

 

 فرنسا

 (1شكل )

 2015في بطولة العالم  لبعض الفرق المشاركةعدد ومواضع التمريرات الحاسمة 
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 الزمنى )ث(( التوزيع 5جدول )

 2015بطولة العالم  يالمشاركة ف لبعض الفرقلمراحل التمريرة الحاسمة 

 الهجمة الفريق
  يإجمال مراحل التمريرة الحاسمة

 الزمن

   تصويب خطوات تمرير )ث(

 سبانياا
1 1.20 0.70 0.80   2.70 

2 1.33 0.77 --   2.10 

 فرنسا

1 2.31 0.33 0.46   3.10 

2 
   تصويب تمرير خطوات تمرير

1.01 0.53 0.60 0.26  2.40 

3 
    تصويب خطوات تمرير

1.19 0.34 0.27   1.80 

4 2.54 1.24 0.82   4.60 

5 1.67 -- 0.23   1.90 

6 2.15 0.49 0.76   3.40 

7 
  تصويب خطوات تمرير خطوات تمرير

-- 0.31 1.71 0.69 0.29 3.00 

    تصويب خطوات تمرير 

8 1.71 1.00 0.49   3.20 

 قطر
1 2.59 1.20 0.51   4.30 

2 2.54 1.36 1.00   4.90 

 أستراليا
1 2.80 0.77 0.63   4.20 

2 2.10 1.44 0.66   4.20 

 مصر
 0.40 0.40 0.40   2.90 

 0.40 0.40 0.40   3.20 

  أنه تراوحت األزمنة للتمريرة الحاسمة لبعض الفرق بير  )5) يتضح من جدول
 4.90( التوزي    ع الزمت 

للهجمة الثالثة  1.80للهجمة الثانية لفريق قطر بينما جاءت أقل زمن  4.90زمن  ( جاءت أعىلث 1.80 –
 لفريق فرنسا. 

 

 2015العالم ( متوسط مسافة التمريرات الحاسمة لبعض الفرق المشاركة في بطولة 2شكل )
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 2015( متوسط زمن التمريرات الحاسمة لبعض الفرق المشاركة في بطولة العالم 3شكل )

 

 

 2015( متوسط سرعة التمريرات الحاسمة لبعض الفرق المشاركة في بطولة العالم 4شكل )
 

  :االستنتاجات

   : (4)، (3)، (2) ،(1ضح شكل )و يو  (5(، )4، )(3) ،(2) ،(1يتضح من جدول )
1.   

 
ة ف   المرتبة األخير

 
  الحاس مة لبعض الفر  اتمس افة التمرير متوس ط أنه جاءت مض  ف

 
ق المش اركة ف

  المسافة  م وأعىل2015بطولة العالم 
 
 قطر. متوسط ف

  التمريرة الحاس مة لبعض الف .2
 
  بطولة العالم أعىلبينما جاء متوس ط الزمن ف

 
متوسط  رق المش اركة ف

  
  قطر وأقل متوسط زمت 

 . سبانيا ازمت 
  بطولة العالم أعىل   .3

 
  التمريرة الحاس             مة لبعض الفرق المش             اركة ف

 
بينما جاء متوس             ط الش             عة ف

  الشعة مض وأقل متوسط رسعة قطر. 
 
 متوسط ف

 

 :التوصيات

 . أهم مناطق التمريرات الحاسمةاالهتمام بتحليل المباريات لمعرفة  .1
ات .2  . البحثية مراعاة االستفادة من هذا البحث والعمل عىل  تحسير  المتغير
 . ات الحاسمة لتحسير  الزمن والشعةالتمرير  التدريب عىل .3
 . دريبية لتنمية التمريرات الحاسمةوضع برامج ت .4
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 المراجع
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