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مقدمـــة
حتمت معطيات ىجوم المنافس اتخاذ مختمف منيجيات واستراتيجيات الدفاع المختمفة لكبح جماح
الضرب من مواقع التكتيك المختمفة المعده كاىم وسائل انياء تداول الكرة ,حيث تشعبت التشكيالت المتمثمة
بحائط الصد والتمركز الدفاعي لمالئمة مواقع الضرب المحتممو من خالل تالقح الميام المتخذة في البناء
الدفاعي االمامي والخمفي لمعالجة اليجوم المنافس.
ان مزايا التشكيالت والعدد المندرج ضمن الميام الدفاعية يتناسب طرديا مع حجم التكتيك اليجومي
المستخدم وطبيعة الضارب والتمركز اليجومي وكذلك التوقع المحتمل لموقع الضرب ,كل ذلك وبعض
المتغيرات الخارجية تمعب دور كبير في نجاح الميمة الدفاعية قيد البحث.
من المشاكل التي تواجو التمركز الدفاعي معطيات كثيرة منيا ماىو مرتبط بالفريق المدافع ومنيا ما
يرتبط بالفريق المياجم ,فالفريق المدافع موضع األىتمام يتطمب منو التفكير المنطقي لمعالجة اليجوم وىذا
التفكير في واقع االمر يتبمور بمنيجية المعرفة االستباقية بتمركز الالعب المدافع وتوزيع ممعب الدفاع بين
التشكيل االمامي والخمفي ,حيث ان التشكيل االمامي يتمثل بضرورة التمركز بحائط الصد والتشكيل الخمفي
يغطي الممعب سواء المنطقة الخمفية (اساسية التغطية) او المنطقة االمامية (ثانوية التغطية) ,وىذا يختمف
في واقع االمر عما اذا كان اليجوم في النطاق العام (اليجوم المكشوف) او النطاق الخاص (اليجوم غير
المكشوف) وكذلك الحسابات التكتيكية لممنافس وطبيعة البناء.
ىذا كمو يمكن ان يكون معموم ومبدئياً مفيوم من الناحية التكتيكية الدفاعية في مستويات الناشئين
والشباب وكذلك اإلمكانيات المتواضعة ,إال ان المستويات العميا وما يرافقيا من قدرات وامكانيات وحسابات
تكتيكي ة عالية واجو المنيج والتشكيل الدفاعي صعوبات جمة بضرورة التكتيك اليجوم العالي وكذلك
اإلمكانيات اليجومية الخارقة ,حيث أصبح رد اليجوم المنفذ من قبل المنافس معقد لدرجة كبيرة ,وفي الغالب
تعتمد الفرق عمى تاثير االرسال إلعاقة الميام اليجومية لتقميل الزخم اليجوم وبالتالي اتاحة الفرصة لمواجبات
الدفاعية الخذ دورىا وتخفيف الحجم التكتيكي اليجومي لمعالجة المرور اليجومي ,ىذا وعمى اقل تقدير
انكشافيا امام التكتيك الدفاعي التخاذ الوضعيات والتشكيالت المناسبة إلحباطيا.
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ان التكتيك الدفاعي موضع االىتمام يرتبط ارتباط وثيق بماىية استقبال المنافس وكذلك الحسابات
التكتيكية اليجومية والمدخرات التكتيكية فضالً عن إمكانية اإلعداد والقدرات التي يتمتع بيا الالعب المعد,
وبالتالي قد يؤثر كل ذلك عمى الميام الدفاعية التي ىي مرتبطة كذلك بإمكانيات المدافعين وكمية التركيز ورد
الفعل والتكنيك المثالي وحسن التصرف فضال عن الصفات البدنية والنفسية والبايوميكانيكية وغيرىا.
ان عمميات وميام الدفاع تتأثر بنسب كبيرة في الفرص المتاح لميجوم التي تعتبر من أىم النقاط
المؤثرة في التمركز الدفاعي وامكانيات نجاح الدفاع الحباط الزخم اليجومي ,كل ذلك يندرج وفقاً لمدى
اإلمكانيات في استقبال الكرة ومستوى اإلعداد الذي بدوره يتأثر بدرجة عالية في مستوى االستقبال والكرات
الواردة من االرسال في المكان المثالي لإلعداد (الربع االول من موقع رقم " )"3الذي تم التطرق اليو بالتفصيل
في كتاب استيراتيجيات االستقبال واليجوم والتغطية ,وعمى اثر ذلك يبدأ دفاع الفريق من االرسال ومدى
فاعميتو في ارباك ميمة المستقبمين ,وليذا يعتبر االرسال من أنجع الميارات اليجومية الدفاعية في الحسابات
التكتيكية لمفريق المدافع.
وعميو رأينا من واجبنا في مجال تدريب الكرة الطائرة لممستويات العميا ان نضع بين ايدكم ىذا الكتاب
الذي يوضح التشكيالت الدفاعية المناسبة مع مواقع اليجوم المختمفة ,حيث عمدنا إلى توضيح كافة
االحتماالت اليجومية ووضعنا ليا تشكيالً دفاعيا يتناسب معيا قدر اإلمكان مراعين كافة الحسابات اليجومية
والدفاعية  ...ومن اهلل جل جاللو التوفيق ....
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التعريف
مناطق ىجوم الفريق المنافس

TEAM DEFENSE EARAS

مناطق دفاع الفريق المدافع

2 - 3 - 4

مواقع ىجوم المنافس االمامية

6 - 1

مواقع ىجوم المنافس الخمفية

5

()1

ال تدخل في الحسابات اليجومية في الغالب

()1

4 - 3 - 2

مواقع دفاع المنطقة االمامية لمفريق المدافع

5 - 6 - 1

مواقع دفاع المنطقة الخمفية لمفريق المدافع

NET

شبكة

في االعم األغمب تكون منطقة رقم ( )5مخصصة لالعب الميبرو ( ) Lوعمى ىذا االساس تكون منطقة دفاعية اكثر من ىجومية لذلك

تم استثناءىا من الحسابات اليجومية في ىذا الكتاب الن فرص استخداميا في الواجبات اليجومية ضئيل جداً ,ىذا من جانب والجانب االخر
ىو مشاركة الالعب الميبرو في المنطقة الخمفية الذي يدعم الطرح.
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اتجاهات توقع الهجوم
منطقة رقم

A

()4

المنطقة القريبة إلى

B

الخط التماس االيسر

المنطقة الوسط

C

المنطقة القريبة إلى
موقع ()3

الفرص المتاحة
منطقة رقم

B

()6( , )3

المنطقة القريبة إلى

A

موقع ()5( , )4

المنطقة الوسط

C

المنطقة القريبة إلى
موقع ()1( , )2

الفرص المتاحة
منطقة رقم

C

()1( , )2

المنطقة القريبة إلى

B

موقع ()6( , )3

المنطقة الوسط

A

المنطقة القريبة إلى
الخط التماس االيمن

الفرص المتاحة
منطقة رقم ()5

×

التدخل ضمن الحسابات التكتيكية اليجومية كما ذكر سمفاً

فرص نجاح اليجوم عالية ومرور الكرة لمممعب اآلخر متاح بنسب كبيرة
فرص نجاح اليجوم متوسطة ومرور الكرة لمممعب اآلخر متاح بنسب متوسطة
فرص نجاح اليجوم منخفضة ومرور الكرة لمممعب اآلخر غير متاح بنسب كبيرة
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في ىذا المرور اليجومي الذي يكون متاح بنسب كبيرة نتيجة لعدة اساب في مختمف المواقع
 في حالة اليجوم من موقع (-:)4

ُ بعد المسافة بين حائط صد الفريق المدافع بين العب االرتكاز أو الالعب السريع ( )Uفي موقع
رقم ( )3والالعب الطرف المياجم العالي االيمن أو االيسر ( )A1-2في موقع رقم ( )2االمر الذي
يتيح المجال اليجاد فراغ واسع في حاالت التكتيك المثالثة ,وىذا ما يشكل تصعيب الواجبات

والميام الدفاعية لمفريق المدافع ,وباالخص في حالة نجاح اسموب الخداع والتمويو في عرقمة
العب االرتكاز (ايقافو من تكممة ميمة المشاركة في حائط الصد إلى جانب الالعب الطرف او

تأخير المشاركة).

 اتاحة عدة خيارات ىجومية لمالعب الضارب في إمكانية توجيو الكرة اليجومية لممعب الفريق
المدافع في عدة مواقع نتيجة القرب من خط التماس األيسر.

 تناسب التكنيك المستخدم مع التكتيك المثالي المتمثل في ايصال كرة اإلعداد إلى المكان الذي
يتوقع الضارب وصول الكرة اليو وىذا ميم في تناسق وتالقح مراحل الضرب المتمثمة بالمتغيرات

البايوميكانيكية والتوافقات األخرى التي من شأنيا توفير االجواء اليجومية المالئمة ,وان التغير في
مسار الكرة او دقتيا يؤثر بشكل كبيرة في مدى النجاح المتوقع.

 في حالة اليجوم من موقع (-:)3

 تكون منطقة المنتصف في موقع رقم ( )3ىي المفضمة والموقع المثالي لميجوم وذلك لوجود
مسافات متساوية تقريباً بين االطراف واالرتكاز مما يجعل فرص اليجوم كبيرة وخطورتيا عمى
الفريق المدافع عالية لوجود عدة احتماالت ىجومية تربك حائط صد الفريق المدافع وحساباتو

الدفاعية في المنطقة الخمفية.

 في حالة اليجوم من موقع (-:)2

 تكون مشابو لميجوم من موقع ( )4في الحسابات اليجومية والدفاعية إال ان المسافة بين االرتكاز
والطرف تكون أقل بسبب منطقة اإلعداد المثالية (الربع األول من منطقة رقم ".)"3

 الحسابات اليجومية والدفاعية بصورة عامة تتاثر بالمتغيرات االنثروبومترية وباالخص اليد

الضاربة عما اذا كانت الذراع اليمن او الذراع اليسار ىي من تؤدي ميام اليجوم المختمفة ,وعمى

اية حالة يكون اليجوم من منطقة رقم ( )2مربك لمحسابات الدفاعية اذا ما نجح التكتيك اليجومي
إلى درجة ما تتيح لميجوم فرص عمى حساب فرص الدفاع.
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 في حالة اليجوم من موقع (-:)6( , )1

 ظروف اليجوم من كال الموقعين تكون مشابو لمواقع ( )2( , )3لحد كبير مع أفضمية ليذين
الموقعين متمثمة في فتح زاوية الضرب بشكل أكبر من مواقع الخط األمامي وىذا ما يتيح المجال

األكبر لميجوم عمى حساب الدفاع إلى حد ما واضح ,حيث نرى أن نجاح اليجوم الخمفي عمى
حساب اليجوم األمامي في مثالية األعداد تكون عالية.

 الحسابات الخمفية اليجومية تربك الميام الدفاعية بضرورة اختالف تمركز المدافعين عما اذا كانت
عميو الحسابات من الخط االمامي.

في ىذا المرور اليجومي الذي يكون متاح بنسب متوسطة نتيجة لعدة اساب في مختمف المواقع
 في كافة مواقع اليجوم تكون فرص اليجوم والدفاع متساوية لحد كبير ,حيث تكون الحسابات
اليجومية محددة الخيارات وتكون الحسابات الدافعية افضل من سابقتيا من حيث انتفاء بعض

الجودة اليجومية وانتعاش الدفاع المتمثل بتقارب المسافات بين االطاراف واالرتكاز التي تكون
ميمة لمفريق المدافع في كبح الجانب اليجومي ,وان ىذا التقارب يضمن لحد ما سرعة إعادة
االرتكاز لممشاركة بالصد والقيام بالواجبات الدفاعية ومشاركتو لالعب الطرف في موقعي (, )4

( )2الذي يييئة اجواء دفاعية ممكنة في ظل تقارب المساقات آنفة الذكر.

 في حالة اليجوم من مركز ( )3ابتعاد اإلعداد من المنتصف يعني مقاربة االطراف في كال
الجانبين الذي يتح الفرص لالطراف بمشاركة االرتكاز.

 زواية الضرب في حالة األبتعاد عن الوسط تقل لدرجة ما تتيح لممدافعين في كال الخطين من
تحقيق اريحية ممكنة في إحداث تغير عمى المستوى الدفاعي في احباط اليجوم.
في ىذا المرور اليجومي الذي يكون غير متاح بنسب كبيرة نتيجة لعدة اساب في مختمف المواقع
 ان مواقع كل من ( )1( , )2( , )4تكون مشمولة بيذا المرور اليجومي الذي يكون ضعيف
بسبب تقارب المسافات بين االرتكاز والطرف لحد كبير جدا مما يجعل ىناك اريحية كبيرة لمفريق

المدافع الذي يكون في احسن حاالتو في ىذا المرور اليجومي الضعيف.

 الجانب الميم في ىذا المرور ىو ارتباك الحسابات التكنيكية لحد كبير لمضاربين مما يعود
باالىمية والفائدة عمى الجانب الدفاعي لمفريق المدافع وارتفاع نسبة نجاح الدفاع لدرجة كبيرة.
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تقسيم مواقع الدفاع

الخط

االمامي
الخط

الخمفي

منطقة ()2

A

بمحاذاة خط التماس االيمن

منطقة ()3

A

قرب موقع رقم ()2

 Bالوسط
 Bالوسط

 Cقرب موقع رقم ()3
 Cقرب موقع رقم ()4

منطقة ()4

A

بمحاذاة خط التماس األيسر

B

الوسط

منطقة ()1

A

بمحاذاة خط التماس االيمن

B

الوسط

 Cقرب موقع رقم ()3
 Cقرب موقع رقم ()6

D

بمحاذاة خط التماس االيمن

E

الوسط

A

قرب موقع رقم ()1

B

الوسط

 Fقرب موقع رقم ()6
 Cقرب موقع رقم ()5

D

قرب موقع رقم ()1

E

الوسط

B

الوسط

 Fقرب موقع رقم ()5
 Cقرب موقع رقم ()6

E

الوسط

 Fقرب موقع رقم ()6

منطقة ()6
منطقة ()5

 Aبمحاذاة خط التماس االيسر
 Dبمحاذاة خط التماس االيسر
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دفاع المنطقة األمامية
منطقة ()2
CBA

تكون نسبة سقوط الكرة في ىذه المنطقة ضئيمة ,إال في حاالت مثل تحويل الضرب

الساحق إلى وضع الكرة باصابع اليد خمف جدار الصد (اسقاط الكرة) أو في حاالت

التماس مع جدار الصد ,ىذا كمو صحيح أذا كان مركز اليجوم من مركز رقم ( ,)4اما

اذا كان اليجوم من مركز ( )2فتكون ىذا الموقع بمواقعو الفرعية عرضة لسقوط الكرة
لدرجة ما فتكون منطقة رقم ( )Aىي االىم في االستناد الدفاعي ,وباقي المواقع الفرعية
( )B,Cتتعتمد عمى العدد المشارك في الصد وكذلك فرص المرور اليجومي المتاح.
منطقة ()3
CBA

ىذا الموقع يشاطر موقع ( )2إال ان تكتيك اليجوم من موقع ( )3ىو المرجح في الغالب
وبنفس اإلحتماالت آنفة الذكر ,ومن ذلك يتضح األىمية الضئيمة لتمركز الدفاع وتكاد

تكون منحسرة في األعم األغمب وباالخص في تفرع رقم ( ,)Bوبقية التفرعات في ()A,C
تاخذ نفس االىمية وبالتبادل في حالة اليجوم من موقعي (.)4,2

منطقة ()4
ABC

كما ىو الحال يكون موقع الدفاعي ( )4مقسم إلى تفرعات وتكون منطقة التفرع ()A
مثالية االستناد الدفاعي اذا كان التكتيك اليجومي منفذ من موقع رقم ( ,)2وبقية التفرعات

( )B,Cترتبط بالعدد المشارك باليجوم والقيمة الفنية لإلعداد بنسب المرور اليجومي ,كما

وان تمركز الالعب في مركز رقم ( )4في حالة مشاركة بالدفاع المكشوف يعتمد عمى

التكتيك المنفذ من الخصم ,ففي حالة كان التكتيك المستخدم اليجوم العالي تكون المنطقة

الفرعية ( )Aىي المثالية ,وفي حال كان اليجوم السريع تذىب االىمية حسب البعد من
منطقة اإلعداد المثمى في الربع االول من منطقة رقم (.)3

مالحظة :ان االستناد االمامي الدفاعي ضروري جدا وقد يكون مشارك في حالة مشارك الصد بالعب
واحد او بالعبين ويسيم لدرجة كبيرة في زيادة الزخم الدفاعي والمشاركة الفعمية في احباط اليجوم ,وكل
ذلك يتاثر بعدد الصد وكذلك كمية الزخم التكتيكي لمفريق المنافس الذي يسمح بمشارك العب الخط

االمامي باالستناد الدفاعي ,فيما تتعذر المشاركة في تشكيل الصد الثالثي النتفاء العدد ,ىذا من ناحية
ومن ناحية أخرى ان خطوط االستناد الدفاعي االمامي تكاد تكون في االعم االغمب منحسرة عمى العبي

االطراف فقط لتعذر العب االرتكاز من المشارك في الدفاع المكشوف النشغالو الدائم بجدار الصد وىذه

ىي الميمة االساسية لالعب االرتكاز الذي تعطى لو الميام الدفاعية األولى بضرورة التكتيك واصول
المعبة والحسابات الدفاعية موضع االىتمام.
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دفاع المنطقة الخمفية
منطقة ()1
CBA
FED

تعتبر مناطق الدفاع الخمفية ىي ذات العالقة المباشرة مع التشكيالت الدفاعية وقد يشترك

الخط األمامي ولكن بحجم دفاعي يقل عن الخط الخمفي موضع الدفاع المعول ,ففي دفاع

منطقة رقم ( )1وىي منطقة دفاعية صرفة ,حيث يكون الخط الدفاعي مكشوف امام الزخم
اليجومي باالخص في حاالت المرور اليجومي المثمى ,وتكون مناطق التفرع المختمفة
موضع االستناد الدفاعي منسجمة مع العدد المشارك بجدار الصد والتمركز اليجومي في

مناطق اليجوم سواء االمامي أو الخمفي واشارات المرور اليجومي وحجم التكتيك
المستخدم واثره في ارباك خط الدفاع األول (جدار الصد) ,وكل التمركزات الفرعية التي

قسمت إلى مناطق الدفاع في منطقة ( )1االمامية ومناطق الدفاع ( )2الخمفية متناسبة
مع الموقع اليجومي ,حيث التشكيل في مناطق ( )1االمامية يكون في حاالت اليجوم

االمامي ,والتشكيل في مناطق ( )1الخمفية يكون في حالة اليجوم الخمفي ,وكل التمركزات
سواء كانت االمامية أو الخمفية في منطقة ( )1تختمف حسب موقع اليجوم سواء كان من

موقع ( )6,1,2,3,4لمفريق المياجم.
منطقة ()6
CBA
FED

غالبة ما تكون مناطق الدفاع ( 6االمامية) مخصصة لمعالجة اليجوم السريع ,وقد تشارك
في حاالت مختمفة ومرتبطة بالعدد المشارك بالصد ,من ناحية ومن ناحية أخرى تكون

مناطق الدفاع ( 1الخمفية) مشكمة لمعالجة اليجوم العالي وحسب تشكيل اليجوم ومروره

في المواق ع اليجومية المختمفة االمامية منيا والخمفية ,وفي االعم االغمب تكون منطقة

( )6مخصصة لمعالجة الكرات اليجومية المتماسة بجدار الفريق المدافع وكذلك الخروقات

في جدار الصد كوجود المسافات بين االرتكاز والطرف ,وال ننسى المشاركة الفعمية

لمنطقة ( )6في حالة تقمص العدد المشارك بالصد حيث يصبح الممعب مكشوفاً امام

المياجمين ,وكل ذلك يترتب وينسج مع فرص مرور اليجوم.
منطقة ()5
ABC
DEF

في االعم االغمب تكون منطقة رقم ( )5مخصصة لالعب الميبرو ( )Lوتكون منطقة
دفاعية صرفة بمعنى عدم شموليا بالواجبات اليجومية لمفريق المدافع ,وىذا ما يميز ىذه

المنطقة بقوتيا الدفاعية بضرورة االختصاص وقمة الميام ,وكما ىو الحال في موقع ()1

تشكل منطقة رقم ( )5في مواقع التفرعات كما ذكر آنفاً في (.)1

مالحظة :منطقة الدفاع الخمفية ىي منطقة الدفاع االساسية ,كما وان التخصص في التمركز اصبح واضح
حيث يكون الالعب الميبرو ( )Lفي منطقة رقم ( )5كمدافع رئيسي ,والالعب السوبر ( )Rفي منطقة رقم

( )1كمياجم رئيسي.
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تعريف االشارات
التعريف

االشارات
كرة طائرة
مثمث اليجوم
حائط الصد بالعب واحد
حائط الصد بالعبين
حائط الصد بثالث العبين
6 5 4 3 2 1

تحرك الالعبين

A B C

المواقع الفرعية لميجوم

A BC D E F

المواقع الفرعية لمدفاع
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دفاع الهجوم من موقع رقم ( )A-4بجدار صد مشكل من العب واحد
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
D-1
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس األيمن

2

A-2

اداء ميمة الصد الحباط ميمة المرور اليجومي عالي النجاح

3

B-3

لقيامو بوضع الصد (مع ارتكاز المنافس) يستثنى من ميام الدفاع لقمة الوقت المتاح

4

C-5

دفاع اليجوم في زاوية الدفاع مع ترك منطقة ( )4واالنتقال إلى منطقة ()5

5

C-6

دفاع اليجوم في زاوية الدفاع مع ترك منطقة ( )5واالنتقال إلى منطقة ()6

6

E-6

دفاع اليجوم في زاوية الدفاع في منطقة رقم ( )6والخروج من ظل جدار الصد,
بسبب قمة العدد المشارك في الصد وكبر زاوية الدفاع

مالحظة دفاع اليجوم من موقع ( )4بالعب صد واحد في الغالب يكون نتيجة عرقمة العب االرتكاز من
المشاركة في الصد وىذا ما يمقي بميام دفاعية عمى االستناد الدفاعي كبيرة ,حيث يكون ظل
جدار الصد ضيق مما تكون مساحة الدفاع كبيرة متمثمة بإتساع زاوية الدفاع.
13
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دفاع الهجوم من موقع رقم ( )A-4بجدار صد مشكل من العبين
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
D-1
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس األيمن

2

A-2

اداء ميمة الصد الحباط ميمة المرور اليجومي عالي النجاح

3

B-2

المشاركة في ميمة الصد إلى جانب الالعب رقم ""2

4

A-5

دفاع اليجوم في زاوية الدفاع في منطقة رقم ()5

5

B-5

دفاع اليجوم في زاوية الدفاع في منطقة رقم ()5

6

F-6

دفاع اليجوم في ظل جدار الصد في منطقة رقم ( )6لعالج الثغرات بين الطرف
واالرتكاز ودفاع الكرات البعيدة المالمسة لمصد ()Touch out

مالحظة دفاع اليجوم من موقع ( )4بالعبين متواتر ويعتبر مناسب بين جدار الصد واالستناد الدفاعي
بحيث تكون المسؤوليات موزعة بشكل يحقق جزء من التناسب بين الواجبات الدفاعية ,بسبب
تساوي ظل جدار الصد مع زاوية الدفاع موضعي االىتمام.
14

BY AHMED.J.KAWOOSH

2015-2016

VOLLEYBALL DEFENSE STRATEGIES

دفاع الهجوم من موقع رقم ( )A-4بجدار صد مشكل من ثالث العبين
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
D-1
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس األيمن

2

A-2

اداء ميمة الصد الحباط ميمة المرور اليجومي عالي النجاح

3

B-2

المشاركة في ميمة الصد إلى جانب الالعب رقم ""2

4

B-2

المشاركة في ميمة الصد إلى جانب الالعب رقم ""3","2

5

A-5

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد بجانب خط التماس األيسر

6

E-6

دفاع اليجوم في ظل جدار الصد في منطقة رقم ( )6لعالج الثغرات بين الطرف
واالرتكاز ودفاع الكرات البعيدة المالمسة لمصد ()Touch out

مالحظة دفاع اليجوم من موقع ( )4بثالث العبين ىو اقوى تشكيل صد نتيجة توافر أصغر زاوية دفاع
وأكبر ظل لجدار الصد.
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دفاع الهجوم من موقع رقم ( )B-4بجدار صد مشكل من العب واحد
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
D-1
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس األيمن

2

B-2

اداء ميمة الصد الحباط ميمة المرور اليجومي متوسط النجاح

3

B-3

لقيامو بوضع الصد (مع ارتكاز المنافس) يستثنى من ميام الدفاع لقمة الوقت المتاح

4

A-5

دفاع اليجوم في زاوية الدفاع مع ترك منطقة ( )4واالنتقال إلى منطقة ()5

5

E-5

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد بجانب خط التماس األيسر

6

E-6

المشاركة في االستناد الدفاعي داخل زاوية الدفاع لقة العدد المشارك في الصد

مالحظة عندما تكون فرص اليجوم متوسطة النجاح يجب التعامل معيا في وضعيات تختمف عما اذا
كانت الفرص اليجومية عالية الفرص ,ويتمثل ذلك بالتمركز الدفاعي ,وفي ىذه الحالة تُشكل
زاوية لمدفاع من طرفي اليجوم وتكون في الجانب الدافعي االيسر اكبر.
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دفاع الهجوم من موقع رقم ( )B-4بجدار صد مشكل من العبين
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
D-1
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس األيمن

2

B-2

اداء ميمة الصد الحباط ميمة المرور اليجومي متوسط النجاح

3

B-2

المشاركة في ميمة الصد إلى جانب الالعب رقم ""2

4

A-4

دفاع اليجوم في زاوية الدفاع في منطقة رقم ()4

5

A-5

دفاع اليجوم في زاوية الدفاع في منطقة رقم ()5

6

F-5

دفاع اليجوم في ظل جدار الصد في منطقة رقم ( )6لعالج الثغرات بين الطرف
واالرتكاز ودفاع الكرات البعيدة المالمسة لمصد ()Touch out

مالحظة يخفف العبئ الدفاعي عندما يكون المرور اليجومي متوسط الفرص وباالخص عند توافر جدار
صد بالعبين مما يؤدي إلى ضيق زاوية الدفاع.
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دفاع الهجوم من موقع رقم ( )B-4بجدار صد مشكل من ثالث العبين
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
D-1
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس األيمن

2

A-2

اداء ميمة الصد الحباط ميمة المرور اليجومي متوسط النجاح

3

B-2

المشاركة في ميمة الصد إلى جانب الالعب رقم ""2

4

C-2

المشاركة في ميمة الصد إلى جانب الالعب رقم ""3","2

5

A-5

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد بجانب خط التماس األيسر

6

E-6

دفاع اليجوم في ظل جدار الصد في منطقة رقم ( )6لعالج الثغرات بين الطرف
واالرتكاز ودفاع الكرات البعيدة المالمسة لمصد ()Touch out

مالحظة دفاع اليجوم من موقع ( )4بثالث العبين ىو اقوى تشكيل صد نتيجة توافر أصغر زاوية دفاع
وأكبر ظل لجدار الصد ,وتزداد االىمية وفرص الدفاع عند تقارب المسافة بين الطرف واالرتكاز

وىو ما ُممثل في ىذا التشكيل وفقاً لممرور اليجومي المتوسط الفرص.
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دفاع الهجوم من موقع رقم ( )C-4بجدار صد مشكل من العب واحد
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
A-1
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس األيمن

2

C-2

اداء ميمة الصد الحباط ميمة المرور اليجومي ضعيف النجاح

3

B-3

لقيامو بوضع الصد (مع ارتكاز المنافس) يستثنى من ميام الدفاع لقمة الوقت المتاح

4

A-5

دفاع اليجوم في زاوية الدفاع مع ترك منطقة ( )4واالنتقال إلى منطقة ()5

5

B-5

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد بجانب خط التماس األيسر

6

F-6

المشاركة في االستناد الدفاعي داخل زاوية الدفاع لقة العدد المشارك في الصد

مالحظة عندما تكون فرص اليجوم ضعيفة النجاح نتيجة ضعف أو خمل اإلعداد يكون المرور اليجومي
ضعيف بسبب خمل في التكنيك اليجومي في الغالب واضح.

19

BY AHMED.J.KAWOOSH

2015-2016

VOLLEYBALL DEFENSE STRATEGIES

دفاع الهجوم من موقع رقم ( )C-4بجدار صد مشكل من العبين
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
A-1
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس األيمن

2

C-2

اداء ميمة الصد الحباط ميمة المرور اليجومي ضعيف النجاح

3

C-2

المشاركة في ميمة الصد إلى جانب الالعب رقم ""2

4

A-5

دفاع اليجوم في زاوية الدفاع في منطقة رقم ()5

5

A-5

دفاع اليجوم في زاوية الدفاع في منطقة رقم ()5

6

F-5

دفاع اليجوم في ظل جدار الصد في منطقة رقم ( )5لعالج الثغرات بين الطرف
واالرتكاز ودفاع الكرات البعيدة المالمسة لمصد ()Touch out

مالحظة في ىذا الوضع ترتفع فرص الدفاع عمى حساب اليجوم لدرجة كبيرة لعدة أسباب منيا وجود خمل
في التكنيك والتكتيك اليجومي ورصانة الوسائل الدفاعية المتمثمة بالعدد المشاركة بالصد وغمق

زاوية الضرب لمستوى كبير.
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دفاع الهجوم من موقع رقم ( )C-4بجدار صد مشكل من ثالث العبين
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
A-1
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس األيمن

2

C-2

اداء ميمة الصد الحباط ميمة المرور اليجومي ضعيف النجاح

3

C-2

المشاركة في ميمة الصد إلى جانب الالعب رقم ""2

4

A-3

المشاركة في ميمة الصد إلى جانب الالعب رقم ""3","2

5

A-5

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد بجانب خط التماس األيسر

6

E-6

دفاع اليجوم في ظل جدار الصد في منطقة رقم ( )6لعالج الثغرات بين الطرف
واالرتكاز ودفاع الكرات البعيدة المالمسة لمصد ()Touch out

مالحظة ىذا ىو التشكيل االخير قبل االنتقال لدفاع اليجوم من مركز ( )3ويتضح جمياً الزخم الدفاعي
المتمثل بحائط الصد الثالثي وضعف الجانب اليجومي ذات المرور اليجومي الضعيف.
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دفاع الهجوم من موقع رقم ( )A-3بجدار صد مشكل من العب واحد
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
B-1
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد بجانب خط التماس األيمن

2

B-2

المشاركة في االستناد الدفاعي ضعيفة لقمة الوقت المتاح

3

B-3

اداء ميمة الصد الحباط ميمة المرور اليجومي عالي النجاح

4

B-4

المشاركة في االستناد الدفاعي ضعيفة لقمة الوقت المتاح

5

A-5

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد بجانب خط التماس األيسر

6

C-5

المشاركة في االستناد الدفاعي داخل زاوية الدفاع لقة العدد المشارك في الصد

مالحظة ىذا التكتيك اليجومي يتصدى لو بشكل اساسي العب االرتكاز الذي يكون مسؤول بشكل مباشر
عن احباط كرات الضرب السريع فيما تكون الميمة ثانوية لالطراف بضرورة انشغاليم بمياميم

االساسية (التييؤ لتشكيل الصد في االطراف)
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دفاع الهجوم من موقع رقم ( )A-3بجدار صد مشكل من العبين
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
B-1
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد بجانب خط التماس األيمن

2

B-2

المشاركة في االستناد الدفاعي ضعيفة لقمة الوقت المتاح

3

B-3

اداء ميمة الصد الحباط ميمة المرور اليجومي عالي النجاح

4

B-3

المشاركة في ميمة الصد إلى جانب الالعب رقم ""3

5

A-5

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد بجانب خط التماس األيسر

6

E-6

دفاع اليجوم في ظل جدار الصد في منطقة رقم ( )6لعالج الثغرات بين الطرف
واالرتكاز ودفاع الكرات البعيدة المالمسة لمصد ()Touch out

مالحظة تكون ميمة الصد ُميسرة بالمقارنة بالعب واحد ,وىذا ُيستغل لدرجة كبيرة عندما يكون توقع
الطرف جيد أو قراءة المنافس صحيحة ,وعيمو فرص الدفاع ترتفع مع انخفاض فرص اليجوم.
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دفاع الهجوم من موقع رقم ( )B-3بجدار صد مشكل من العب واحد
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
B-1
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد بجانب خط التماس األيمن

2

B-2

المشاركة في االستناد الدفاعي ضعيفة لقمة الوقت المتاح

3

B-3

اداء ميمة الصد الحباط ميمة المرور اليجومي متوسط النجاح

4

B-4

المشاركة في االستناد الدفاعي ضعيفة لقمة الوقت المتاح

5

B-5

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد بجانب خط التماس األيسر

6

C-6

المشاركة في االستناد الدفاعي داخل زاوية الدفاع لقة العدد المشارك في الصد

مالحظة ابتعاد زاوية اليجوم عن منتصف الممعب يكون في صالح الميمام الدفاعية المتمثمة في حائط
الصد والتشكيل الخمفي لمدفاع ,بسبب اقتراب المسافة بين االرتكاز والطرف ,ىذا ما يتيح الوقت

لمطرف لممشاركة بميمام الصد لتقميل الزخم اليجومي.
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دفاع الهجوم من موقع رقم ( )B-3بجدار صد مشكل من العبين
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
A-1
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد بجانب خط التماس األيمن

2

A-3

المشاركة في ميمة الصد إلى جانب الالعب رقم ""3

3

A-3

اداء ميمة الصد الحباط ميمة المرور اليجومي متوسط النجاح

4

B-4

المشاركة في االستناد الدفاعي ضعيفة لقمة الوقت المتاح

5

B-5

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد بجانب خط التماس األيسر

6

D-6

دفاع اليجوم في ظل جدار الصد في منطقة رقم ( )6لعالج الثغرات بين الطرف
واالرتكاز ودفاع الكرات البعيدة المالمسة لمصد ()Touch out

مالحظة تزداد فرص الدفاع بزيادة العدد المشارك بالصد وكذلك بضعف فرص اليجوم المتمثمة بقيمة
المعد ,وىذا ما يالحظ في ىذا الوضع الذي يوضح ذلك جمياً.
النموذج التكتيك ُ
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دفاع الهجوم من موقع رقم ( )C-3بجدار صد مشكل من العب واحد
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
B-1
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد بجانب خط التماس األيمن

2

B-2

المشاركة في االستناد الدفاعي ضعيفة لقمة الوقت المتاح

3

C-3

اداء ميمة الصد الحباط ميمة المرور اليجومي متوسط النجاح

4

B-4

المشاركة في االستناد الدفاعي ضعيفة لقمة الوقت المتاح

5

A-5

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد بجانب خط التماس األيسر

6

A-6

المشاركة في االستناد الدفاعي داخل زاوية الدفاع لقة العدد المشارك في الصد

مالحظة عمى خالف التكتيك اليجومي السابق وما يرافقو من تشكيل دفاعي تكون زاوية الدفاع في
النصف االيمن اكبر من زاوية الدفاع في النصف االيسر ,وىذا يعود بالفائدة لمجانب الدفاعي

أكبر من الجانب اليجومي الن اليجوم عكس ذلك ىو األرجح فرص بالضرورة المشاعة في
عالم التكتيك اليجومي.
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دفاع الهجوم من موقع رقم ( )C-3بجدار صد مشكل من العبين
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
C-1
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد بجانب خط التماس األيمن

2

B-2

المشاركة في االستناد الدفاعي ضعيفة لقمة الوقت المتاح

3

C-3

اداء ميمة الصد الحباط ميمة المرور اليجومي متوسط النجاح

4

C-3

المشاركة في ميمة الصد إلى جانب الالعب رقم ""3

5

A-5

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد بجانب خط التماس األيسر

6

F-6

دفاع اليجوم في ظل جدار الصد في منطقة رقم ( )6لعالج الثغرات بين الطرف
واالرتكاز ودفاع الكرات البعيدة المالمسة لمصد ()Touch out

مالحظة ان الزيادة العددية في ىذا التمركز تشكل عبئ عمى الجانب اليجومي ,وبالتالي فرص الدفاع
المتمثمة بالصد واالستنداد الدفاعي ترتفع مع ىبوط ممحوظ بالفرص اليجومية
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دفاع الهجوم من موقع رقم ( )A-2بجدار صد مشكل من العب واحد
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
C-1
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من منتصف الممعب

2

B-1

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيمن

3

B-3

لقيامو بوضع الصد (مع ارتكاز المنافس) يستثنى من ميام الدفاع لقمة الوقت المتاح

4

A-4

اداء ميمة الصد الحباط المرور اليجومي عالي النجاح

5

A-5

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيسر

6

B-6

دفاع اليجوم في زاوية الدفاع في منطقة رقم ( )6والخروج من ظل جدار الصد,
بسبب قمة العدد المشارك في الصد وكبر زاوية الدفاع

مالحظة دفاع اليجوم من منطقة رقم ( )2يماثل تشكيل الدفاع في المرور اليجومي من منطقة رقم ()4
حيث يتشكل الدفاع بشكل معكوس تماما مع التشكيل السابق ,وفي ىذا التشكيل الذي ينسجم مع

المرور اليجومي ,حيث يحاول المدافعين احباط المرور اليجومي ذو الفرص االوفر في النجاح.
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دفاع الهجوم من موقع رقم ( )A-2بجدار صد مشكل من العبين
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
B-1
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من منتصف الممعب

2

B-1

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيمن

3

B-4

المشاركة في ميمة الصد إلى جانب الالعب رقم ""4

4

A-4

اداء ميمة الصد الحباط المرور اليجومي عالي النجاح

5

A-5

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيسر

6

B-6

دفاع اليجوم في ظل جدار الصد في منطقة رقم ( )6لعالج الثغرات بين الطرف
واالرتكاز ودفاع الكرات البعيدة المالمسة لمصد ()Touch out

مالحظة دفاع اليجوم من موقع ( )2بالعبين يتيح فرصة افضل من التشكيل السابق مما يسمح بتضيق
زاوية الدفاع واعاقة المرور اليجومي.
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دفاع الهجوم من موقع رقم ( )A-2بجدار صد مشكل من ثالث العبين
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
A-1
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيمن

2

B-4

المشاركة في ميمة الصد إلى جانب الالعب رقم ""4

3

B-4

المشاركة في ميمة الصد إلى جانب الالعب رقم ""2","4

4

A-4

اداء ميمة الصد الحباط المرور اليجومي عالي النجاح

5

A-5

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيسر

6

E-6

دفاع اليجوم في ظل جدار الصد في منطقة رقم ( )6لعالج الثغرات بين الطرف
واالرتكاز ودفاع الكرات البعيدة المالمسة لمصد ()Touch out

مالحظة ثالثي الصدد ىو اقوى تشكيل دفاعي الذي يسبب ارتياح كبير لخط الدفاع الخمفي ,إال ان
المرور اليجومي ما زال عالي النجاح ولكن ليس كما سبق من التشكيل في االىمية نتيجة ثالثي

الصد الذي يجعل الفرص متساوية في القيمة التكتيكية الدفاعية منيا واليجومية.
32

BY AHMED.J.KAWOOSH

2015-2016

VOLLEYBALL DEFENSE STRATEGIES

دفاع الهجوم من موقع رقم ( )B-2بجدار صد مشكل من العب واحد
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
C-1
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من منتصف الممعب

2

A-1

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيمن

3

B-3

لقيامو بوضع الصد (مع ارتكاز المنافس) يستثنى من ميام الدفاع لقمة الوقت المتاح

4

B-4

اداء ميمة الصد الحباط ميمة المرور اليجومي متوسط النجاح

5

A-5

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيسر

6

B-6

دفاع اليجوم في زاوية الدفاع في منطقة رقم ( )6والخروج من ظل جدار الصد,
بسبب قمة العدد المشارك في الصد وكبر زاوية الدفاع

مالحظة قيمة المرور اليجومي المتوسط تخفف العبئ الدفاعي ,إال ان قمة العدد المشارك تسبب المشكمة
في عالج التكتيك اليجومي مما يجعل التشكيالت الدفاعية تتحرك الحباط اليجوم في فرص

ليس متساوية ,حيث يكون الزخم اليجومي متفوقاً ,وعمى ذلك يتطمب جيد دفاعي عالي لمحيمولة

دون المرور اليجومي.
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دفاع الهجوم من موقع رقم ( )B-2بجدار صد مشكل من العبين
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
B-1
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من منتصف الممعب

2

A-1

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيمن

3

B-4

المشاركة في ميمة الصد إلى جانب الالعب رقم ""4

4

A-4

اداء ميمة الصد الحباط المرور اليجومي متوسط النجاح

5

A-5

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيسر

6

D-6

دفاع اليجوم في ظل جدار الصد في منطقة رقم ( )6لعالج الثغرات بين الطرف
واالرتكاز ودفاع الكرات البعيدة المالمسة لمصد ()Touch out

مالحظة يخفف العبئ الدفاعي عندما يكون المرور اليجومي متوسط الفرص وباالخص عند توافر جدار

صد بالعبين مما يؤدي إلى ضيق زاوية الدفاع ,وىنا تكون الفرص متساوية بين القيمتين

الدغتعية واليجومية.
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دفاع الهجوم من موقع رقم ( )B-2بجدار صد مشكل من ثالث العبين
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
A-1
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس األيمن

2

C-4

المشاركة في ميمة الصد إلى جانب الالعب رقم ""4

3

B-4

المشاركة في ميمة الصد إلى جانب الالعب رقم ""2","4

4

B-4

اداء ميمة الصد الحباط ميمة المرور اليجومي متوسط النجاح

5

A-5

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيسر

6

E-6

دفاع اليجوم في ظل جدار الصد في منطقة رقم ( )6لعالج الثغرات بين الطرف
واالرتكاز ودفاع الكرات البعيدة المالمسة لمصد ()Touch out

مالحظة ىذا التشكيل ىو يمثل مثالية التكتيك الدفاعي وفي الغالب تمجئ الفرق إلى ىذا التشكيل عند
توفر االجواء المناسبة المتمثمة بوضوح التكتيك اليجومي لدرجة كبير يتيح لممدافعين في الخط

االمامي استثمار التعثر التكتيكي لممنافس والقيام بيذا التشكيل العمالق.
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دفاع الهجوم من موقع رقم ( )C-2بجدار صد مشكل من العب واحد
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
B-1
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من منتصف الممعب

2

A-1

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيمن

3

B-3

لقيامو بوضع الصد (مع ارتكاز المنافس) يستثنى من ميام الدفاع لقمة الوقت المتاح

4

C-4

اداء ميمة الصد الحباط ميمة المرور اليجومي ضعيف النجاح

5

A-5

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيسر

6

A-6

دفاع اليجوم في زاوية الدفاع في منطقة رقم ( )6والخروج من ظل جدار الصد,
بسبب قمة العدد المشارك في الصد وكبر زاوية الدفاع

مالحظة عندما تكون فرص اليجوم ضعيفة النجاح نتيجة ضعف أو خمل اإلعداد يكون المرور اليجومي
ضعيف بسبب خمل في التكنيك اليجومي ,حيث تكون الفرص متساوية بين الجانب اليجومي

والجانب الدفاعي المتمثل في جدار الصد واالستناد الدفاعي.
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دفاع الهجوم من موقع رقم ( )C-2بجدار صد مشكل من العبين
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
A-1
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيمن

2

A-2

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيمن

3

C-4

المشاركة في ميمة الصد إلى جانب الالعب رقم ""4

4

C-4

اداء ميمة الصد الحباط المرور اليجومي ضعيف النجاح

5

A-5

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيسر

6

D-6

دفاع اليجوم في ظل جدار الصد في منطقة رقم ( )6لعالج الثغرات بين الطرف
واالرتكاز ودفاع الكرات البعيدة المالمسة لمصد ()Touch out

مالحظة ترتفع فرص الدفاع عمى حساب فرص اليجوم ,وىذا االرتفاع جاء نتيجة قيمة المرور اليجومي
من جية وثنائي الصد المشاع من جية أخرى.
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دفاع الهجوم من موقع رقم ( )C-2بجدار صد مشكل من ثالث العبين
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
A-1
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس األيمن

2

C-3

المشاركة في ميمة الصد إلى جانب الالعب رقم ""4

3

C-4

المشاركة في ميمة الصد إلى جانب الالعب رقم ""2","4

4

C-4

اداء ميمة الصد الحباط ميمة المرور اليجومي ضعيف النجاح

5

A-5

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيسر

6

E-6

دفاع اليجوم في ظل جدار الصد في منطقة رقم ( )6لعالج الثغرات بين الطرف
واالرتكاز ودفاع الكرات البعيدة المالمسة لمصد ()Touch out

مالحظة ىذا ىو التشكيل االخير قبل االنتقال لدفاع اليجوم من مركز ( )1من الخط الخمفي ,ويتضح
جمياً الزخم الدفاعي المتمثل بحائط الصد الثالثي وضعف الجانب اليجومي ذات المرور

اليجومي الضعيف ,وعميو يتمتع ىذا التشكيل الدفاعي بدرجة عالية من الفرص نقيضاً لمجانب

اليجومي الذي يكون في اسوء حاالتو.
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دفاع الهجوم من موقع رقم ( )A-1بجدار صد مشكل من العب واحد
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
D-6
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من نياية الممعب

2

B-1

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيمن

3

B-3

لقيامو بوضع الصد (مع ارتكاز المنافس) يستثنى من ميام الدفاع لقمة الوقت المتاح

4

A-4

اداء ميمة الصد الحباط المرور اليجومي عالي النجاح

5

D-5

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيسر

6

F-5

دفاع اليجوم في زاوية الدفاع في منطقة رقم ( )5والخروج من ظل جدار الصد,
بسبب قمة العدد المشارك في الصد وكبر زاوية الدفاع

مالحظة دفاع اليجوم من منطقة رقم ( )1يماثل تشكيل الدفاع في المرور اليجومي من منطقة رقم ()2
حيث يتشكل الدفاع لمعالجة اليجوم الخمفي بالتييؤ لمدفاع في ميام تكاد تكون متشابية في

تكتيكيا الدفاعي عندما يكون اليجوم من مركز ( )2بالعب صد واحد.
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دفاع الهجوم من موقع رقم ( )A-1بجدار صد مشكل من العبين
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
F-1
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من نياية الممعب

2

A-1

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيمن

3

B-3

المشاركة في ميمة الصد إلى جانب الالعب رقم ""4

4

A-4

اداء ميمة الصد الحباط المرور اليجومي عالي النجاح

5

D-5

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيسر

6

E-6

دفاع اليجوم في زاوية الدفاع في منطقة رقم ( )6والخروج من ظل جدار الصد,
بسبب قمة العدد المشارك في الصد وكبر زاوية الدفاع

مالحظة فرص الدفاع تزداد بسبب مشاركة العبين في ميام الصد ,إال انو الزالت فرص اليجوم أكبر
بسبب تكتيك اإلعداد عالي الفرص ,ولكن بالمقارنة مع التشكيل السابق يكون ىذا التشكيل

مرجحاً لما يمتمك من اسموب تكتيكي دفاعي مشاع في الغالب.
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دفاع الهجوم من موقع رقم ( )A-1بجدار صد مشكل من ثالث العبين
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
A-1
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيمن

2

B-4

المشاركة في ميمة الصد إلى جانب الالعب رقم ""4

3

B-4

المشاركة في ميمة الصد إلى جانب الالعب رقم ""2","4

4

A-4

اداء ميمة الصد الحباط المرور اليجومي عالي النجاح

5

D-5

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيسر

6

F-1

دفاع اليجوم في زاوية الدفاع في منطقة رقم ( )1والخروج من ظل جدار الصد,
بسبب قمة العدد المشارك في الصد وكبر زاوية الدفاع

مالحظة مع ثالثي الصد نحصل عمى تشكيل دفاعي مثالي بل وجدار صد من الصعد اختراقو ,إال انو
الزل العب رقم ( )6خارج ظل جدار الصد بسبب ُبعد نقطة اليجوم التي توسع من زاوية الدفاع
وبالتالي يكون لو دورين االول استناد دفاعي واالخر معالجة كرات التماس المالمسو بالصد.
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دفاع الهجوم من موقع رقم ( )B-1بجدار صد مشكل من العب واحد
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
D-6
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من نياية الممعب

2

B-1

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيمن

3

B-3

لقيامو بوضع الصد (مع ارتكاز المنافس) يستثنى من ميام الدفاع لقمة الوقت المتاح

4

B-4

اداء ميمة الصد الحباط ميمة المرور اليجومي متوسط النجاح

5

D-5

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيسر

6

F-6

دفاع اليجوم في زاوية الدفاع في منطقة رقم ( )6والخروج من ظل جدار الصد,
بسبب قمة العدد المشارك في الصد وكبر زاوية الدفاع

مالحظة انحراف اإلعداد لمداخل يسيل من ميمة الصد بسبب تضيق زاوية الدفاع من جية وخمل في

التكنيك اليجومي من جية أخرى ,وىذا ما يساعد التكتيك الدفاع كثي ار ويييئ لو ظروف مثمى

إلحباط المرور اليجومي.
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دفاع الهجوم من موقع رقم ( )B-1بجدار صد مشكل من العبين
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
E-1
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من نياية الممعب

2

A-1

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيمن

3

C-4

المشاركة في ميمة الصد إلى جانب الالعب رقم ""4

4

B-4

اداء ميمة الصد الحباط المرور اليجومي متوسط النجاح

5

D-5

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيسر

6

D-6

دفاع اليجوم في زاوية الدفاع في منطقة رقم ( )6والخروج من ظل جدار الصد,
بسبب قمة العدد المشارك في الصد وكبر زاوية الدفاع

مالحظة عندما يكون اليجوم متوسط ومن ىذه المنطقة تتساوى قيمتو مع التشكيل الدفاعي وتصبح
الفرص في النجاح متساوية لحد كبير ,وكل ذلك من شأنو ان يخفف نوعاً ما من الجيود

المبذولة بالدفاع بالمقارنة مع الصد بالعب واحد.
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دفاع الهجوم من موقع رقم ( )B-1بجدار صد مشكل من ثالث العبين
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
A-1
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس األيمن

2

C-4

المشاركة في ميمة الصد إلى جانب الالعب رقم ""4

3

C-4

المشاركة في ميمة الصد إلى جانب الالعب رقم ""2","4

4

B-4

اداء ميمة الصد الحباط ميمة المرور اليجومي متوسط النجاح

5

D-5

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيسر

6

E-1

دفاع اليجوم في زاوية الدفاع في منطقة رقم ( )1والخروج من ظل جدار الصد,
بسبب قمة العدد المشارك في الصد وكبر زاوية الدفاع

مالحظة ثالثي الصد ينجح في الغالب بسبب غمق معظم المنافذ اليجومية وباألخص اذا كان التكنيك
عالي ومثالي لالعبين الثالث مما يوفر فرص أكبر لمجانب الدفاعي عمى حساب الجانب

اليجومي وباألخص اذا كان المرور اليجومي متوسط النجاح.
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دفاع الهجوم من موقع رقم ( )C-1بجدار صد مشكل من العب واحد
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
F-1
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من نياية الممعب

2

A-1

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيمن

3

B-3

لقيامو بوضع الصد (مع ارتكاز المنافس) يستثنى من ميام الدفاع لقمة الوقت المتاح

4

C-4

اداء ميمة الصد الحباط ميمة المرور اليجومي ضعيف النجاح

5

E-5

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيسر

6

E-6

دفاع اليجوم في زاوية الدفاع في منطقة رقم ( )6والخروج من ظل جدار الصد,
بسبب قمة العدد المشارك في الصد وكبر زاوية الدفاع

مالحظة الفرص متساوية بين الجانب اليجومي والجانب الدفاعي المتمثل في جدار الصد واالستناد
الدفاعي ,وىذا التشكيل اليجومي ضعيف النجاح يقابمو تشكيل دفاعي متساوي في األىمية عمى

الرغم من قمة العدد المشارك في الصد.
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دفاع الهجوم من موقع رقم ( )C-1بجدار صد مشكل من العبين
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
D-1
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيمن

2

A-1

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيمن

3

C-3

المشاركة في ميمة الصد إلى جانب الالعب رقم ""4

4

C-4

اداء ميمة الصد الحباط المرور اليجومي ضعيف النجاح

5

D-5

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيسر

6

F-1

دفاع اليجوم في زاوية الدفاع في منطقة رقم ( )1والخروج من ظل جدار الصد,
بسبب قمة العدد المشارك في الصد وكبر زاوية الدفاع

مالحظة ترتفع فرص الدفاع عمى حساب فرص اليجوم ,وىذا االرتفاع جاء نتيجة قيمة المرور اليجومي
من جية وثنائي الصد المشاع ,حيث ان انسحاب التكتيك إلى منتصف الممعب يتيح الفرصة

لالعب االرتكاز بالمشاركة في اقل جيود تحرك.
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دفاع الهجوم من موقع رقم ( )C-1بجدار صد مشكل من ثالث العبين
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
A-1
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس األيمن

2

C-3

المشاركة في ميمة الصد إلى جانب الالعب رقم ""4

3

C-3

المشاركة في ميمة الصد إلى جانب الالعب رقم ""2","4

4

C-4

اداء ميمة الصد الحباط ميمة المرور اليجومي ضعيف النجاح

5

E-5

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيسر

6

D-1

دفاع اليجوم في زاوية الدفاع في منطقة رقم ( )1والخروج من ظل جدار الصد,
بسبب قمة العدد المشارك في الصد وكبر زاوية الدفاع

مالحظة ىذا التشكيل يعتبر اكبر كثافة دفاعية بوجو المرور اليجومي من الخط الخمفي وباالخص عندما
يكون المرور اليجومي ضعيف الذي يدل عمى خمل واضح في التكتيك اليجومي المتمثل

باإلعداد وىذا ما يوفر فرص دفاعية مثمى.
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دفاع الهجوم من موقع رقم ( )A-6بجدار صد مشكل من العب واحد
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
F-1
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من نياية الممعب

2

A-2

لقيامو بوضع الصد (مع ارتكاز المنافس) يستثنى من ميام الدفاع لقمة الوقت المتاح

3

B-3

اداء ميمة الصد الحباط المرور اليجومي عالي النجاح

4

A-4

لقيامو بوضع الصد (مع ارتكاز المنافس) يستثنى من ميام الدفاع لقمة الوقت المتاح

5

E-5

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيسر

6

F-6

دفاع اليجوم في زاوية الدفاع في منطقة رقم ( )6والخروج من ظل جدار الصد,
بسبب قمة العدد المشارك في الصد وكبر زاوية الدفاع

مالحظة دفاع اليجوم من منطقة رقم ( )6يماثل تشكيل الدفاع في المرور اليجومي من منطقة رقم (,)3
إال انو يختمف في التمركز الدفاعي نتيجة ابتعاد زاوية اليجوم التي ينتج عنيا اتساع في زاوية

الدفاع.
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دفاع الهجوم من موقع رقم ( )A-6بجدار صد مشكل من العبين
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
E-1
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من نياية الممعب

2

A-1

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيمن

3

B-3

اداء ميمة الصد الحباط المرور اليجومي عالي النجاح

4

B-3

المشاركة في ميمة الصد إلى جانب الالعب رقم ""3

5

E-5

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيسر

6

D-6

دفاع اليجوم في زاوية الدفاع في منطقة رقم ( )6والخروج من ظل جدار الصد,
بسبب قمة العدد المشارك في الصد وكبر زاوية الدفاع

مالحظة التشكيل بالعبي صد عادة ما يستخدم عندما يمكن قراءة التكتيك اليجومي من جية وسرعة رد

فعل الالعب الطرف ,كما ويعتمد عمى طبيعة االستقبال لممنافس ومدى بعد االستقبال عن نقطة

اإلعداد المثالية.
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دفاع الهجوم من موقع رقم ( )A-6بجدار صد مشكل من ثالث العبين
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
E-1
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيمن

2

A-3

المشاركة في ميمة الصد إلى جانب الالعب رقم ""3

3

B-3

اداء ميمة الصد الحباط المرور اليجومي عالي النجاح

4

B-3

المشاركة في ميمة الصد إلى جانب الالعب رقم ""2","3

5

D-5

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيسر

6

F-5

دفاع اليجوم في زاوية الدفاع في منطقة رقم ( )5والخروج من ظل جدار الصد,
بسبب قمة العدد المشارك في الصد وكبر زاوية الدفاع

مالحظة في الغالب ياتي ىذا التشكيل وفق معطيات منيا رداءة االستقبال من جية والقراءة ورد الفعل
لالطراف من جية أخرى ,كل ذلك يساعد في اتاحة الفرصة لمثل ىذا التشكيل الذي يقاربو
باالىمية عمى مستوى التكتيك اليجومي العالي النجاح ,فتكون الفرص متساوية لحد ما.
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دفاع الهجوم من موقع رقم ( )B-6بجدار صد مشكل من العب واحد
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
E-1
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من نياية الممعب

2

A-2

لقيامو بوضع الصد (مع ارتكاز المنافس) يستثنى من ميام الدفاع لقمة الوقت المتاح

3

A-3

اداء ميمة الصد الحباط المرور اليجومي متوسط النجاح

4

A-4

لقيامو بوضع الصد (مع ارتكاز المنافس) يستثنى من ميام الدفاع لقمة الوقت المتاح

5

E-5

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيسر

6

F-6

دفاع اليجوم في زاوية الدفاع في منطقة رقم ( )6والخروج من ظل جدار الصد,
بسبب قمة العدد المشارك في الصد وكبر زاوية الدفاع

مالحظة عندما يكون مستوى اليجوم متوسط النجاح يختمف عما سبق في القيمة اليجومية التي عمى

اساسيا تعطى القيمة الدفاعية موضع االىتمام ,حيث يتشكل االستناد الخمفي لمدفاع وفقاً لمعدد
المشارك في الصد وفي الغالب يكون الصد بالعب واحد تعبي اًر عن جودة التكتيك اليجومي.
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دفاع الهجوم من موقع رقم ( )B-6بجدار صد مشكل من العبين
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
E-1
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من نياية الممعب

2

A-1

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيمن

3

A-3

اداء ميمة الصد الحباط المرور اليجومي متوسط النجاح

4

B-3

المشاركة في ميمة الصد إلى جانب الالعب رقم ""3

5

D-5

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيسر

6

F-5

دفاع اليجوم في زاوية الدفاع في منطقة رقم ( )5والخروج من ظل جدار الصد,
بسبب قمة العدد المشارك في الصد وكبر زاوية الدفاع

مالحظة براعة جدار الصد ورد الفعل السريع وتراجع جودة التكتيك اليجومي يساىم في تشكيل الصد
بالعبين ,والذي يسمح بتخفيف االعباء الدفاعية وباالخص في القسم الثاني من الدفاع ,ىذا ما

يشير بوضوح إلى مثالية الصد بالعبين وأشاعتو في اصول التكتيك الدفاعي.
55

BY AHMED.J.KAWOOSH

2015-2016

VOLLEYBALL DEFENSE STRATEGIES

دفاع الهجوم من موقع رقم ( )B-6بجدار صد مشكل من ثالث العبين
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
D-1
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيمن في نياية الممعب

2

A-3

المشاركة في ميمة الصد إلى جانب الالعب رقم ""3

3

A-3

اداء ميمة الصد الحباط المرور اليجومي متوسط النجاح

4

B-3

المشاركة في ميمة الصد إلى جانب الالعب رقم ""2","3

5

E-5

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيسر

6

F-5

دفاع اليجوم في زاوية الدفاع في منطقة رقم ( )5والخروج من ظل جدار الصد,
بسبب قمة العدد المشارك في الصد وكبر زاوية الدفاع

مالحظة ثالثي الصد في معالجة اليجومي الخمفي لو االثر الكبير ,الذي يعطي الجانب الدفاعي اىمية
بالغة في إحباط الواجبات اليجومية لممنافس من الخط الخمفي ,وما يعزز ىذه األىمية المرور

اليجومي متوسط النجاح الذي يدعم جودة الواقع الدفاعي لمجدار واالستناد الدفاعي.
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دفاع الهجوم من موقع رقم ( )C-6بجدار صد مشكل من العب واحد
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
E-1
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من نياية الممعب

2

A-2

لقيامو بوضع الصد (مع ارتكاز المنافس) يستثنى من ميام الدفاع لقمة الوقت المتاح

3

C-3

اداء ميمة الصد الحباط المرور اليجومي متوسط النجاح

4

A-4

لقيامو بوضع الصد (مع ارتكاز المنافس) يستثنى من ميام الدفاع لقمة الوقت المتاح

5

E-5

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيسر

6

D-6

دفاع اليجوم في زاوية الدفاع في منطقة رقم ( )6والخروج من ظل جدار الصد,
بسبب قمة العدد المشارك في الصد وكبر زاوية الدفاع

مالحظة في ىذا المرور الذي يكون نظي اًر لمتشكيل السابق في ( )B-6في األىمية والفرص اليجومية
والدفاعية ,نرى انحراف اإلعداد لمجانب االيسر يعزز ضيق زاوية الدفاع في الرواق االيسر

لمممعب مما يجعل التمركز مكثف في الرواق االيمن لمنطقة الدفاع.
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دفاع الهجوم من موقع رقم ( )C-6بجدار صد مشكل من العبين
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
E-1
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من نياية الممعب

2

A-1

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيمن

3

C-3

اداء ميمة الصد الحباط المرور اليجومي متوسط النجاح

4

C-3

المشاركة في ميمة الصد إلى جانب الالعب رقم ""3

5

D-5

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيسر

6

D-6

دفاع اليجوم في زاوية الدفاع في منطقة رقم ( )6والخروج من ظل جدار الصد,
بسبب قمة العدد المشارك في الصد وكبر زاوية الدفاع

مالحظة كمما كانت ىناك زيادة في العدد المشارك في الصد كمما كانت زاوية الدفاع في احدى االروقة

ضيقة ,وبما ان االنحراف بالتكتيك اليجومي يكون بمحاذاة الجانب االيسر فان زاوية الدفاع في

الجانب االيسر تضيق ,وىذا ما يساعد االستناد الدفاعية لدرجة كبيرة.
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دفاع الهجوم من موقع رقم ( )C-6بجدار صد مشكل من ثالث العبين
فرص الهجوم
الالعب المنطقة
D-1
1

فرص الدفاع
الميام
دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيمن في نياية الممعب

2

C-3

المشاركة في ميمة الصد إلى جانب الالعب رقم ""3

3

C-3

اداء ميمة الصد الحباط المرور اليجومي متوسط النجاح

4

C-4

المشاركة في ميمة الصد إلى جانب الالعب رقم ""2","3

5

D-5

دفاع اليجوم خارج ظل جدار الصد قريبا من خط التماس االيسر

6

F-1

دفاع اليجوم في زاوية الدفاع في منطقة رقم ( )1والخروج من ظل جدار الصد,
بسبب قمة العدد المشارك في الصد وكبر زاوية الدفاع

مالحظة الشك ان ثالثي الصد يبقى مثالياً وباالخص في اليجوم الخمفي ,الن الوقت ممكن ان يكون
متاح لالطراف لممشاركة في الصد ,وىذا كمو يعتمد عمى رد الفعل ومستوى التكتيك اليجومي

لممنافس وطبيعة االستقبال الذي يرسم مالمح التكتيك اليجومي ويحدد التكتيك الدفاعي.
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