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مقدمة ...
من البدييي أن تتظافر الجيود من أجل تحقيق اإلنجاز في كل مناسبة يمجأ فييا طرفا
التباري لتأكيد صحة التكتيكات المستخدمة وفاعميتيا في حسم وانياء كل مرة يحدث فييا
التداول أو حسم اليدف مباشرةً قبل التداول ,ومن ىنا يحدث التجميع لألفكار والخطط

والمناىج والحسابات ُك ٌل وطبيعة التنافس وأىمية المنافس ومتغيرات التباري لتحديد وترجمة
األسموب المناسب لتحقيق الميمة ,ولعل اإلختصاصات المختمفة لمكوادر التدريبية تدل عمى
صعوبة الميمة التي تتطمب التنسيق فيما بينيا بغية اإللمام بكافة معايير إحراز الفوز ,وعميو
كان ىناك المدير الفني لمفريق ويساعده كادر مؤلف من (المساعد الفني ,اإلداري ,البدني,
الطبي واإلحصائي فضالً عن أصحاب الخبرة  ..الخ) ,ومن ىنا نرى إن كل ىؤالء
يساىمون ُك ٌل واختصاصو بتحقيق اإلنجاز.
إن من دواعي اإلىتمام بفمسفة التكتيكات تظير من خالل أثر كل ميارة من الميارات
المستخدمة بالميارة اإل خرى مما تسبب تسييل الميمة القادمة أو تصعيبيا ,إذ ال يمكن في
معظم األحوال النظر في تكتيك ما إليو فقط دون معرفة مدى مساىمة التكتيك السابق بمدى
الفشل أو النجاح المترجم ومستوى األىمية والدور في التكتيك القادم سواء كان ضمن
الحسابات اليجومية أو الدفاعية من جية ومدى مشارك المدير الفني في تقرير المالمح
التكتيكية قبل التطبيق من جية أخرى فضالً عن مساىمات الكادر المساعد.
إن تأثير التبادل التكتيكي ميم جدا لنقل الفريق من وضع آلخر ,وباألخص من الوضع
الحرج  ...لو مردودات كبيرة عمى مختمف المستويات متمثمة باإلنتعاش الحركي والنفسي
وشحذ اليمم الفنية بوجو خاص كتعزيز مقدم من قبل النجاح السابق فضالً عن فتح
الخيارات التكتيكية اليجومية بعد اإلنتقال من وضع الدفاع إلى اليجوم ,فنجاح عمميات
الدفاع ميم جدا في إستيالك الجانب الفني والخبرات اليجومية وتقميل الخيارات التكتيكية
اليجومية لمفريق المياجم لدرجة كبيرة وىذا ما يمكن أن نطمق عميو بالتأثير السمبي لمتبادل
التكتيكي (الفشل في الميمة السابقة ومدى تأثيره عمى الميارات األخرى في الميمة القادمة)
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يقابمو بالضد مردودات كبيرة لمفريق المدافع تدفع بإتجاه إعاقة المنافس وتبديد الخيارات
والحسابات النوعية اليجومية باالخص في حال نجاح الميمة القادمة (إذا تمى الدفاع ىجوم
ناجح لمفريق المدافع) وىذا ما يمكن أن نطمق عميو التأثير األيجابي لمتبادل التكتيكي.
وعميو إن األىداف التكتيكية تختمف عما إذا كان اليدف ىجومي أو دفاع ىذا ما يقرره
الواقع التكتيكي أثناء التباري أو يحدده المدرب الفني وفقاً لمقتضيات التنافس فضالً عن
الغرض من األداء في كل محاولة من المحاوالت الثالث ,وقد تدخل الحسابات التكتيكية
وا لتأثير عمى الميمة التالية لمتداول كحل ال خيار لو عندما تكون عمى سبيل المثال كرة
المركز ,ىذا األختالف في التحضير
اإلعداد بعيدة عن توافق حركة الالعب في مختمف ا
لميجوم لدى الالعب الذي يكون عنده اليدف التكتيكي اليجومي بعيداً عن متناول اليد فيمجأ
لمت أثير عمى دفاع وتوجيو الكرة لإلعداد كمحاولة لتحقيق ىدف تكتيكي دفاعي لمفريق
المياجم عمى حساب الفريق المدافع يخدم بو من خالل التحضير لميجوم بشكل يؤثر أيجاباً
عمى الجانب الدفاعي لمفريق المياجم.
إن رسم االستراتيجيات خالل الوحدات التدريبية ميم إال أنو غير كافي بإعتبارات
تماشي أو عدم تماشي تمك االستراتيجيات مع متطمبات التنافس وفقاً لطبيعة المنافس ومدى
مساىمتو في الحد أو اإلعاقة لمتخطيط المسبق ,وعميو فإن األىداف التكتيكية والتأثير
الوظيفي المتبادل لمميارت أثناء التنافس ىو الحل األمثل الذي تمجأ إليو الفرق لردم اليوه في
الثغرات التكتيكية ومعالجة وتسييل الميام القادمة وفقاً لما سوف نتناولوُ في ىذه الموضوع

بإذنو تعالى...
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مهارة اإلرسال واإلستقبال (دفاع اإلرسال)
إن اإلرسال في الوقت الراىن ُيعد في مقدمة الميام التكتيكية اليجومية والدفاعية في

آن واحد ,حيث يمثل التكتيك اليجومي الدفاعي األنجع بإنياء الميمة اليجومية أو تسييل
الميام الدفاعية لمفريق المرسل ,وعميو فإن الزخم اليجومي يكون أكثر ضراوة عندما يكون
اإلرسال حاسماً النياء التداول مبك اًر ,ىذا من جية ومن جية التكتيك الدفاعي فإن تأثير
اإلرسال يربك الميام اليجومية لمفريق المستقبل مما يسيل لحد كبير الميام الدفاعية لمفريق
المرسل ,وفي أثر ذلك نرى االىتمام الكبير في نوعية اإلرسال المنفذ والذي في الغالب يكون
عمى نوعين في تباري المستويات العميا وىما االرسال الساحق واالرسال المتموج من القفز,
وفي األعم األغمب يمجأ الفريق ليذا النوعين من اإلرسال تمبية لمحسابات التكتيكية أو نتيجة
الجودة الفنية.
النوع األول" :اإلرسال الساحق" الذي يتيح الفرصة لمنجاح والتأثير في نفس الوقت مع
وجود نسبة عاليا من المجازفة ما بين النجاح والفشل ,ويمجأ الفريق ليذا النوع من اإلرسال
تمبية لمحسابات التكتيكية أو نتيجة الجودة الفنية في إستقبال أو دفاع األرسال.

الشكل ( )1يوضح مراحل اإلرسال الساحق
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النوع الثاني " :اإلرسال المتوج من القفز" الذي يوفر فرصة لتوجيو اإلرسال لممواقع التي
يمكن أن تشكل صعوبة لمفريق المستقبل ويكون اليدف منو تقميل الخيارات اليجومية التي
تعتمد بصورة كبيرة عمى جودة إستقبال الكرة ,ومن ناحية أخرى فإن ىذا النوع من اإلرسال
ال يقل تأثير عن سابقو وتكون نسبة الفشل فيو قميمة بالمقارنة مع الساحق.

الشكل ( )2يوضح مراحل اإلرسال المتموج

ان كل الحسابات التكتيكة اليجومية لمفريق المستقبل تتأثر بنسب كبيرة في جودة
االستقبال الذي يكون مرىوناً بقوة اإلرسال والجودة والمكان الذي يكون فيو استقبال الكرة ,كل
تمك المتغيرات يرسميا اإلرسال ويحدد مدى أىميتيا في حسم المباراة ,حيث إن اإلرسال
المؤثر يمكن ان ُي بعد لدرجة كبيرة التكتيك اليجومي لمفريق المستقبل عن الجودة التكتيكة
والفنية في نفس الوقت ويمكنو كذلك تقميل الخيارات اليجومية لمفريق المستقبل ويمقي بعبئ

كبير عمى ميمة المعد لمفريق المستقبل.
وىذا ما يفسر فشل اإلرسال بنسب ليس بقميمة في مباريات المستويات العميا والعمة في
ذلك تتضح من خالل طموح كل الفرق عمى أداء النموذج األكثر تأثير وتقبل المجازفة
بدواعي التأثير وتقميل زخم التكتيك اليجومي لمفريق المستقبل ,حيث أن الميام اليجومية من
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ناحية التفوق تُرجح عمى الميام الدفاعية في كل األحوال ,األمر الذي يتطمب إرباكيا من
خالل اإلرسال المؤثر.
وان التعميل المنطقي لقوة االرسال بالتغاضي عن الدقة ىو محاولة إرباك الميام
اليجومية وعدم تحقيق استثمار أفضل لمنواحي اليجومية لمفريق المستقبل عمى أقل تقدير
كون ان جودة االستقبال تساىم بنسب كبيرة ويمكن القول عالية بداعي ترجيح الحسابات
التكتيكية اليجومية عمى الدفاعية لمستوى كبير ,وبذلك يكون االرسال دفاعي ىجومي وليس
ىجومي دفاعي بسبب اإلمكانيات العالية التي يتمتع بيا العبي المستويات العميا في دفاع
األرسال ومستوى الترويض.
ومن ىنا نفيم إن اإلرسال يكون ىدفو ىجومي صرف إذا كان األداء باالرسال الساحق
لعدة اسباب منيا صعوبة الدقة وفقاً لمقوة المستخدمة فضالً عن تدخل عدة عوامل يصعب
ضبطيا متمثمة بمتغيرات مثل ارتفاع الكرة ومدى التوافق بين الذراع والكرة لحظة الضرب
والحدود القانونية لإلرتقاء ,في حين يكون اليدف دفاعي عندما يكون اإلرسال متموجاً من
الثبات أو القفز لسيولة ضبط متغيراتو ,وىذا ما يمكن إن تتشكل عنده األىداف التكتيكية
المتمثمة بتوجيو الكرة لممناطق التي يرمي المرسل وصل الكرة إلييا بدواعي التأثير المباشر
عمى جودة اإلستقبال أو حصر توجيو كرة اإلستقبال في زوايا معينة ُيحتمل فييا إستيالك
المعد في الحسابات اليجومية ومن ىنا تُخدم
لرصيد الخيارات التي يمتمكيا الالعب ُ
الحسابات الدفاعية لمفريق المرسل من خالل التأثير عمى ترويض الكرة في دفاع اإلرسال

الذي ُيعد من الميارات الدفاعية الميمة في لعبة الكرة الطائرة.
وىنا يظير بشكل جمي التأثير التكتيكي المتبادل بين ميارة اإلرسال وبقية الميارات ُك ٌل
وطبيعة التأثير واليدف  ,ويمكن القول إن اإلرسال ىو المؤشر الرئيسي لمنوايا التكتيكية
لمفريق المرسل كما وان إستقبال أو دفاع اإلرسال يعتبر مؤشر لمدى تأثير التبادل التكتيكي
بينو وبين الحسابات التكتيكية األخرى اليجومية منيا والدفاعية.
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مهارة اإلعداد
يعتبر إعداد الكرات لغرض اليجوم ىو المحاولة الثانية والتي تبنى وفقاً لممحاولة
األولى (اإلستقبال أو دفاع األرسال) ,وىذا يعتمد بطبيعة أو مستوى ترويض كرة األرسال
في المحاولة األولى ,وعميو إن التكتيكات التي تكون في متناول الالعب المعد يتحكم بيا
لدرجة كبيرة مستوى اإلستقبال ومدى الترويض والتييئة لمكرة فضالً عن ورود الكرة مكان
اإلعداد المثالي* كما في الشكل ( )3الذي يتيح الفرصة لممعد إستثمار وصل الكرة لمموقع
المثالي ألقصى الخيارات التكتيكية اليجومية.

الشكل ( )3يوضح حاالت وصل كرة اإلستقبال إلى منطقة اإلعداد المثالية

أن اإلعداد في الوقت الراىن أختمفت اساليبو وتفرعت ميامو بسبب تعدد التكتيكات
اليجومية التي تُعد مفتاح الفريق الرئيسي لحسم النقاط والتي تعتمد بالدرجة األساس عمى
جودة ومثالية اإلعداد في حدود المتغيرات المناسبة والمتفق عمييا والمنسجمة مع آلية الثبات
المكتسبة لالعبين المياجمين وفقاً لممتغيرات المشاعة في عالم التدريب والتباري.

* الزبع األلو نه نزز  )3الذي يتيح للمعذ إستخذام زافة الخيارات التكتيكية الهجونية لوضمان نشارزة العذد الكانل
للمهاجميه  ..راجع استراتيجياث االستقبال والهجىم والتغطيت بالكرة الطائرة)).
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ونتيجة التطور في مختمف الميارات وباإلخص الدفاعية المتمثمة بالتمركز الدفاع وفي
الدرجة االساس حائط الصد حتمت ذلك تطور اإلعداد ليناسب كل تمك المتغيرات المتطورة
لكي يسيم بدرجة كبيرة لرسم الميام اليجومية في مختمف التكتيكات سواء عمى مستوى الخط
االمامي أو عمى مستوى الخط الخمفي ,يرافق ذلك إىمية تمويو وخداع المعد والعدد المشترك
في الحسابات اليجومية ,كل ذلك يستدعي متغيرات عدة عمى المستوى الحركي والفسيولوجي
والنفسي متوفرة لدى المعد وبكفاءة عالية.
إن تأثير التبادل التكتيكي بين اإلستقبال واإلعداد ىام لمغاية وكما أسرد سمفاً بتحكم
اإلستقبال بمستوى وخيارات اإلعداد فضالً عن الرصيد التكتيكي والمدخرات التكتيكية
اليجومية التي تنتعش بجودة اإلستقبال وكفاءة الترويض ,إن التأثير اإليجابي لمميارتين
يقابمو تأثي اًر سمبياً لميارة األرسال والصد لمفريق المرسل واستيالك لمخبرات الفنية والحركية
لدرجة ينجم عنيا فوائد لمفريق المستقبل من شإنيا خدمة الميام القادمة وبشكل يتيح لممعد
إستخدام عدة خيارات تكتيكية تكون في طي المخزون والرصيد التكتيكي لتشكيالت اليجوم.
من زاوية أخرى إن نجاح اإلرسال لمفريق المرسل بدرجة ما وبيدف دفاعي ينجم عنو
سحب المعد من منطقة اإلعداد المثالية كما في الشكل ( )4يسيم في تقميل الخيارات
التكتيكية ولربما إلغاء بعض الخيارات وتقميص العدد المشارك باليجوم يتيح المجال
لمحسابات الدفاعية لمفريق المرسل ويقمل العبئ عن جدار الصد وبالتالي يمكن حمحمة
البرنامج التكتيكي لممعد وجعمو أكثر رؤية وتوقع من قبل التمركزات الدفاعية وفي كال
الخطين ,ىذا ما ينتج من نقل األثر بين اإلرسال والتكتيكات الدفاعية.

الشكل ( )4يوضح حاالت إبتعاد كرة اإلستقبال عن منطقة اإلعداد المثالية
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مهارة الهجوم والصد
ان اليجوم (الضرب الساحق) ىو نتاج كل من االستقبال واإلعداد وكذلك الدفاع في
حال استمرار التناوب ,وبالتالي يكون اليجوم العامل الحاسم النياء تداول الكرة وكسب
النقاط ,وفي الوقت الحالي ووفقاً لإلمكانيات التكتيكية العالية عمى مستوى الصد تطمب ان
يكون اليجوم بأداء فني رفيع فضالً عن تكتيك عالي يتمتع بو اإلعداد ,وفي كل األحوال
تكون التكتيكات اليجومية مرىونة بطبيعة البناء وكمية المدخرات التي يحتفظ بيا المعد
إلرباك الحسابات الدفاعية لصد الفريق المدافع مما يوفر فرصة أكبر لنجاح اليجوم ,وكل
ذلك يعتمد عمى طبيعة التنظيم التكتيكي وفرص اليجوم المتاحة والعدد المندرج لمصد يكون
ىام لترجيح كفة الحسابات اليجومية المنطوية عمى رفعت ومثالية اإلعداد وحسن التمويو
فضالً عن إمكانية الالعب المياجم والتنسيق العالي لممتغيرات المؤثرة حركي ًا ونفسياً
وفسيولوجياً ,ومن ناحية التفضيل اليجومي فيو يعتمد عمى جودة األداء الفني ودرجة
الصعوبة الدفاعية مما نرى لجوء الفرق عمى استخدام التكتيك الخمفي في اليجوم تفادياً
لرصانة الصد ومحاولة خمق ثغرات بحائط الصد تسمح بنفاذ اليجوم لممعب الفريق المدافع
ومفاجئة التمركز الخمفي الدفاعي.
حائط الصد ىو العممية الدفاعية األولى لمفريق المدافع ,حيث يمثل النجاح في الصد
بمختمف تشكيالتو ومن مختمف مراكز الخط األمامي في كل مرة زيادة في رصيد المخرون
المياري لالستناد الدفاعي ولطرق الدفاع األخرى.
ان حائط الصد وتشكيالتو يبنى وفقاً لمدى التوقع التكتيكي لمفريق المدافع الذي يكون
مرتبط بعدة متغيرات تكون بمثابة رسم إلستيراتيجية التمركز في الصد ,حيث يمعب كل من
طبيعة المرور اليجومي ومدى الكشف عن تكتيك اليجوم دور كبير في بناء الصد والعدد
المندرج في تشكيمو ,ولعمو من اىم المتغيرات التكتيكية التي ترسم مالمح الصد ىو سوء
استقبال الفريق المياجم الذي يحقق عدم وجود خيارات تكتيكية كثيرة مما يجعل اإلعداد لحد
 إبتعاد كرة اإلعداد أو أقترابها من مواقع الهجوم المثالية .راجع (استيراتيجيات الدفاع بالكرة الطائرة للمستويات العليا)
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ما مكشوف وبالتالي يكون جدار الصد بثالث العبين كما في الشكل ( )5ىو الخيار األمثل
إلحباط الزخم اليجومي من مختمف المراكز.

الشكل ( )5جدار الصد بثالث العبين

إن الميام والتشكيالت الدفاعية لمصد تختمف عما اذا كان اليجوم من المراكز األمامية
أو المراكز الخمفية كما في الشكل ( )6وبالتالي يختمف معيا كذلك التمركز الخمفي
لتشكيالت الدفاع ,وعميو إن التمركز المثالي لالعب األرتكاز يحدد طبيعة البناء لمصد
والعدد المشترك ,فيما تناط لألطراف ميمة الحركة وفقاً لمتابعة المنافس وتحركاتو ُكالً
والواجبات الممقاة عميو والمنسجمة مع تكتيكات الصد.

الشكل ( )6الهجوم من الخط األمامي والخمفي

ومن ىنا يظير جمياً تأثير التبادل التكتيكي بين الصد والتمركز الدفاعي عندما يكون
اليدف من الصد تخفيف اليجوم مما يسيم في تقميل العبئ عمى التمركز الدفاعي ىذا من
جانب ومن جانب آخر ييدف اليجوم في حال كان إعداد الكرات في فرص مرور ضئيمة
لمحاولة التأثير عمى الدفاع برغبة ضمان دفاع سمبي من ناحية ورورد الكرات المرتدة من
الدفاع ألماكن بعيدة عن منطقة اإلعداد المثالية.
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