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 الطائرة الكرة في والدفاع الهجوم خطط : 11 رقم المحاضرة

 والدفاعیة الهجومیة العملیات  بأنها اللعب  خطط تتمیز  :الطائرة الكرة في والدفاع الهجوم خطط تطور

 التغییر في عالیة بقدرة یتمتع الذي الجید  والفریق اللعبة، وقانون یتفق بما جماعیة أو فردیة كانت  سواء

 .المباریات  أوقات  أكثر السیطرة له تكون المنافس الفریق وٕامكانیات  قوة حسب  اللعب  خطط في والتنویع

 خطط من  وهناك عالیة بدنیة لیاقة وكذلك للعبة األساسیة رت  ا  للمها كاملة إجادة الخططي األداء ویتطلب 

 ثالث  غیرات مت على تعتمد  اللعب طرق أصبحت  حیث  ومتنوع كثیر هو ما الطائرة الكرة في اللعب  وطرق

 :هي

 .البدنیة العناصر 1 -

 .الذهني االستعداد 2 -

 .الجسمانیة المواصفات 3 -

 ملما  العب  كل یكون أن یجب  كما ، للعبة األساسیة رت  ا المها الالعبین جمیع یجید  أن یتطلب  واألمر

 .الالعبین لباقي المخصصة الواجبات  وكذلك له، المخصصة بالواجبات  كامال إلماما

 3 ) تستخدم م 1960 عام حتى الفرق أغلب  كانت  فقد  - یعتمد  األسلوب  وهذا ، جیدة ةبصور (3

 تستخدم   الذي الحد  إلى أثنین العبین مستخدمین واألنظمة األسالیب  عبر تطور الواحد  المهاجم نظام على

 جمیع أن المؤكد  فمن الدولي المستوى وعلى فعالة، بصورة مهاجمین ثالثة العلیا المدارس أندیة بعض  فیه

 ومساحة  األمامي الخط العبي  كل مستخدمین المتنوع الهجوم أهمیة تدرك الفرق

 1 ) العداء طریقة كلها الملعب  - الفعالیة العالي الهجومي اللعب  من النمط هذا انتشر وقد  ، (5

 حةواض  المضاعف الهجوم أو السریع الهجوم عناصر بعض  فان لذلك ، والدولیة العالیة المستویات  خالل

 .جدیة بصورة الطائرة الكرة ممارسة تتم حیث  مستوى كل في

 فیها  یلمس التي المرات  لعدد  نظرنا فإذا الطائرة الكرة فریق في القاعدة أو األساس  بمثابة المعد  ویعتبر

 أن یجب   ولهذا اآلخرون الالعبون یلمسها التي المرات   عدد  ضعف یلمسها أنه نجد  فسوف الكرة المعد 

 یتسم أن یجب  كما  والذكاء والیقظة الحركة وخفة والرشاقة السرعة مثل ومهاریة بدنیة رات قد  لدیه تتوفر

 فائدة ذو القامة طویل المعد  أو األلعاب  صانع ویعد  ومتزنة، ثابتة بشخصیة

 یمكن  والتي العالیة رات التمری وتغطیة الصد  حائط تكوین على لقدرته وذلك العالیة،  المستویات  في كبیرة

 .الشبكة تتخطى أن

 وثیقا ارتباطا  باألخر منهما كل ویرتبط جماعي وهجوم فردى هجوم إلى الطائرة الكرة في الهجوم وینقسم

 تقسم الجماعیة والخطط  جیدا أتقانا األساسیة رات المها  إتقان على الالعب  قدرة على یعتمد  الفردي فالهجوم

 الفریق یكون عندما ألنه والدفاع  الهجوم خطط بین الفصل یمكن وال دفاعیة وخطط هجومیة خطط إلى

 یعتبر ( المنافس للفریق )األولى اللمسة __وتنفیذ  الهجوم إنهاء وعند  هجوم حالة في فهو الكرة على ىزاحا

 أعداد  هي  والثالثة  الثانیة  اللمسة أن العتبار الهجوم   حالة إلى مباشرة بعدها  ینتقل دفاع حالة في  الفریق هذا

 .مضاد  لهجوم

 الالعبین  بواسطة للمهارات  المالئم التطبیق اللعب  بطرق یقصد  :الطائرة الكرة في لهجوميا اللعب طرق

  وال  األساسیة  الحركیةرات  المها وٕاتقان تعلم بعد  والدفاعیة الهجومیة اللعب  طرق تعلیم ویجب  ،راد كأف

 ، األخر بالبعض  بعضهم  وثیق ارتباط من لهم لما والبدني المهارى واألعداد  اللعب  طرق بین الفصل یمكن

 االنتهاء بعد إال اللعب  بطرق المرتبط  الخططي الجانب  تطبیق عدم المدرس أو المدرب على یجب لذلك

 .الهجوم وخطط اللعب  رق ط تنفیذ  من الالعبین یتمكن كي المهارى األداء وتثبیت  إتقان من

 :األتي إلى الطائرة الكرة في اللعب طرق وتنقسم

 . جوميه ضرب بدون اللعب طریقة -

 .الهجوم في الزوجیة الطریقة -

 .العداء طریقة -

 الفرق  مع وخاصة استخداما الطرق أسهل من الطریقة هذه تعتبر :هجومي ضرب بدون اللعب طریقة

 وذلك األساسیةرات  المها  في الضعیف الفني المستوى ذات  الفرق مع الطریقة هذه تستخدم كما ، المبتدئة

 االعتماد  مع أسفل من اإلرسال  الالعبین یستخدم ما وغالبا الصد، حائط أو الهجومي الضرب  بدون لتنفیذها
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 األخر الفریق أخطاء الستغالل الملعب   من الخالیة األماكن إلى  الكرة لتوجیه والتمریر االستقبال على

 .فیه المتواجد  بالمركز الخاصة الواجبات  بتنفیذ  العب  كل یقوم إن یجب  وهنا نقطة لكسب 

 من  الكرة أعداد  عند  الفریق یتبعها التي الطریقة هي :الطائرة الكرة في للهجوم الزوجیة ةالطریق

 على مهاجم  وجود  من البد  أنه  أياراة  المب أوقات  جمیع في للضارب  (المعد ) األمامیة المنطقة العبي أحد 

 تتوقف أشكال بعدة :  الطریقة  هذه أداء ویمكن ر،راباستم الهجوم منطقة في الهجومي الضربة یجید  األقل

 اختصار هي األرقام وهذه (2 2 ) هي المستخدمة الطرق وأشهر بالفریق الموجودین الضاربین عدد  على

 4)- (3: 3) - (4: یدل األول فالرقم والمعدین الضاربین لعدد 

 .المعدین على  والثاني الضاربین على

 :الهجوم في الزوجیة الطریقة ممیزات

 من الهجومیة  بالضربات  القیام للفریق یتیح مما الشبكة على باستمرار األقل على  الضاربین أحد  وجود  -

 المباراة طول األمامیة المنطقة

 .تعقید  دون الطریقة تنفیذ  سهولة -

 .والضارب  للمعد  بالنسبة المسئولیة تحدید  -

 .العبین  بخمس ممكنة بطریقة الدفاع في الملعب  تغطیة -

 .الثالثة اللمسة بعد  الهجوم تخدامباس وذلك  اللعبة قانون استغالل -

 .حد  أقصى إلى الفریق في الفردیة الكفاءة استغالل -

 العداء طریقة  مثل األخرى الطرق بعض  مع إدماجها وكذلك الفریق لقوة تبعا تطبیقها في التوزیع كثرة -

 .المركبة بالطریقة الهجوم لتكوین

 2 ) طریقة - 4):

 الفریق  لدى یصبح الطریقة هذه وفي الفریق في معدین وأربعة مینمهاج اثنین وجود  تعنى الطریقة هذه

 6) (1- 4) ( 2 - 5).  بطریقة الضاربین توزیع یكون أن الطبیعي ومن مستمرة بصفة الشبكة على ضارب 

 3 ) ركز ا م  في أي متعامدة أو قطریة -

 .الدفاعي الجانب  یقةالطر هذه على یغلب  حیث  المستوى ضعیفة الفرق مع الطریقة هذه تستخدم وغالبا

 3 ) طریقة -3 ):

 الفریق  لدى یصبح الطریقة هذه في الفریق في معدین وثالثة مهاجمین ثالثة وجود  تعنى الطریقة هذه

 الطریقة وهذه ( 6  الفردیة راكزالم على المعدین توزیع یكون أن الطبیعي ومن الشبكة على ضاربین

 من  اثنین  هناك یكون الدوران خاللمراكز   في أي مثلث  لبشك الزوجیة أو -3 - 2 )أو(5 -4 - فمن أفضل

 .المنافس للفریق الدفاع عملیة یصعب  مما الشبكة على الضاربین

 4 ) طریقة -2):

 الطریقة  هذه في الفریق فى األعداد  بعملیة یقومان معدین واثنین مهاجمین أربعة وجود  تعنى الطریقة هذه

 أو 6 - 1 أو 4 -  توزیع یكون أن الطبیعي ومن مستمرة بصفة الشبكة على ضاربین 3 الفریق لدى یصبح

 3 )مراكز في أي متعامدة أو قطریة بطریقة المعدین - 2

( 5 

 الخط العبي  باستغالل الطریقة هذه وتتمیز الطائرة الكرة في الهجوم طرق أهم من هي :العداء طریقة

 من واثنین الشبكة على  العبین بثالثة جومياله للضرب  فرصة یتیح بالتالي وهذا األعداد  عملیة في الخلفي

 مركز أي من بالجري المعد  الالعب   یقوم اإلرسال ضربة المرسل الفریق ینفذ  أن فبعد  ، الخلفیة المنطقة

 .العداء بطریقة سمیت  ولذلك الشبكة على لألمام فیه متواجد 

 مرتفع مستوى إلى الفرق من جوتحتا الهجوم في الزوجیة  الطریقة عن متقدمة طریقة تعتبر العداء فطریقة

 تركیز  على قادر غیر  المنافس الفریق جعل هو الطریقة هذه وهدف الملعب  وتغطیة والضرب  األعداد  في

 باستخدام وینصح الشبكة على  ضاربین ثالثة وجود  رارالستم سواه دون الالعبین أحد  على دفاعه مجهود 

 .طویلة لفترة اعلیه التدریب  وبعد  جدا المتقدمة للفرق الطریقة هذه


