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 : الطبطبة: رابعا

. هي التحرك في الملعب عن طريق ارتداد الكرة بيد واحدة ضد األرض من قبل الالعب المهاجم 

لمناولة  التي  تمكن لالعب بجانب ا  واألساسيةوتعتبر الطبطبة أيضا الوسيلة الهجومية الفعالة 

أو تحقيق فرصة جيدة لخلق ستراتيجية  إيجادمن التقدم بالكرة من منطقة الى أخرى من أجل 

، األصابعحركة متوافقة منسجمة بين الذراع ،  الرسغ ،  أيضاالطبطبة هي . الهجوم والتصويب 

في  أداءالمهارات الفنية  أصعبوتعتبر الطبطبة أيضا من . الرجلين ، الجذع، العينيين ، والكرة 

 . العصبي بين العينيين وبقية أعضاء الجسم -كرة السلة وذلك لحاجتها القصوى للتوافق العضلي 

التي يجبب علبى كبل  عبب اق هتقنهبا وقبد   األساسيةلقد اعتبرت الطبطبة إحدى المهارات 

نهبا إالمهبارات الفنيبة الهجوميبة فبي كبرة السبلة فحسبب ببل  أهبماعتبرت مبن قببل المبدربين بانهبس لبي  

  يسببتطيع أق يطبطببب  الببذ التببي علببى الالعبببين اق هتقنوهببا وذلببك لكببوق الالعببب  األولببىالمهببارة 

 عبببا مهاجمببا وبنبباء علببى ذلببك يمكببن القببو  ببباق الطبطبببة  فسنببب بالتسكيببد لببن يكببوق  وبموازنببةبسببهولة 

 . ا للعب الهجوم الفع أساس لريبددوق 

  :أنواع الطبطبة 

يكوق فعا   إقهناك أنواع عدهدة من الطبطبة ،  لهذا على الالعب ذى المستوى العالي ألجل 

أق أنواع .الطبطبة وكيفية استخدام  كل نوع  أنواعالهجوم علية أق يعرف جميع   أثناء ومؤثرا

 : ما هلي  إلىالطبطبة يمكن تقسيمها 

 ( :العالية ) الطبطبة السريعة :اوال

يستخدم هذا النوع من الطبطبة  وذلك عندما تسنح الفرصة لالعب أثناء اللعب بالتقدم بالكرة 

ألداء هذا النوع من الطبطبة  على الالعب اق هدفع الكرة . هدف الخصم  باتجاهسرعة  بسقصى
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ت ارتداد الكرة وخارج القدم قليال باتجاه األرض وانب يستطيع أق يسخذ عدة خطوات بين فترا لألمام

 . طالما أق الكرة لم تم  هده

انثناء  بواسطةوهذا هتم  لألمامالالعب يجب اق يكوق عاليا مع ميالق الجسم  جسم إلىبالنسبة 

 .خال  فترة التعجيل  واألعلىقليل في الركبتين وارتفاع الورك ومركز ثقل الالعب يكوق لألمام 

بمستوى الخصر قبل أق ترتد لألرض ثانية وهذا هتم اما بالنسبة  رتفاع الكرة فيجب اق يكوق 

 . كبير في الرسغ وكذلك انثناء وامتداد المرفق  انثناءعن طريق 

طبيعببي أق الحمايببة والسببيطرة علببى الكببرة فببي هببذا النببوع مببن الطبطبببة يكببوق قلببيال ،  ولهببذا علببى 

  تدريباتبب مبن اجبل أق هذا النوع خبال أداءالالعب أق هتقن واق هوفق بين السرعة والسيطرة  عند 

 . (6)شكل  يكوق أكثر فاعلية ومجابهة حا ت اللعب المختلفة

 

 (6)شكل 
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 : الطبطبة الواطئة: ثانيا

أق هذا النوع من الطبطبة يستخدم أثناء التوقف وحماية الكرة من الخصم عندما يكوق قريبًا من 

ب عند الخصر مما يسبب هبوط هدي األمام إلىلهذا على الالعب أق   هثني جسمب . الالعب 

مع المحافظة على الجذع  لألسفلوالورك ب على الالعب أق هثني ركبتي األفضل، بل لألسفل

 . مستقيمًا تقريباً 

انثناء وامتداد  إلىتحتاج  وإنهاأق ارتفاع مستوى الكرة أثناء هذه الطبطبة يكوق بمستوى الركبة 

 (.7)وقلياًل من ا نثناء وا متداد في الرسغ، شكل  األصابع

 

 

 

 

 

  

 

 

 (7)شكل

 : هذا النوع من الطبطبة فهناك طريقتان  أثناءأما بخصوص حماية الكرة 

عند الطبطبة باليد ألجل إخفاء الكرة بجانب الساق  لألمامهي جلب الساق اليمنى  األولىالطريقة 

 اليمنى 

وذلبك لحمايبة الكبرة خلبف الحباجز عبن  لألمامهي جلب الساق والذراع والمعاكسة   الطريقة الثانية
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 . تقدم الذراع والساق المعاكسة 

 : الطبطبة بتغير السرعة 

الهببدف مببن هببذا النببوع الطبطبببة هببو الببتخل  مببن المراقبببة  الخصببم أثنبباء قيببام الالعببب أثنبباء قيببام 

بببارة  عببن القيببام بالطبطبببة بببنف  ال ببدة خببال  أق هببذا النببوع مببن  الطبطبببة ع.  الالعببب بالطبطبببة

الحركببة ولكببن بجمببل الجسببم بوضببع بببين السببرعة القليلببة والتعجيببل السببريع المفبباج  ، أيضببا نفبب  

التسثير والفعالية يمكن أق هنجز بواسطة الالعب الذ  يطبطب بسبرعة ثابتبا مبع الترييبر فبي درجبة 

 .سرعة الطبطبة 

 :الطبطبة بتغيير االتجاه 

أق المبدأ . قيام بالطبطبة  من هذا النوع من الطبطبة هو التخل  من مراقبة الخصم أثناءالهدف 

العام لهذا النوع من الطبطبة هو تحويل الكرة من هد الى أخرى مستخدما خداع تريير ا تجاه 

 .ألجل التخل  من مراقبة الخصم 

ألجل توضيح هذا النوع من الطبطبة ب كل تفصلي ، يمكن القو  عندما يكوق الالعب مسبتخدما 

وبعبدها هبدفع مركبز  لألمباماليد اليسرى في الطبطبة، الالعبب هتجبب نحبو اليسبار مثبتبا قبدم اليسبار 

 . الطبطبة  أثناءثقل الجسم على القدم اليمنى  الخلفية بسرعة وفي نف  الوقت يرير الكرة 

جسمب بزاوية تمكن الالعب من ا ستمرار بالطبطبة من  أماماليد اليمنى من  إلىاليد اليسرى  من

 . تريير ا تجاه أثناءجهة اليمين بوضع جسم الالعب بين الكرة والخصم ولحماية الكرة 

أق تريير الكرة من هد الى أخرى يجب أق هتم بواسطة دفع الكرة باليد اليسرى ب كل واط  ضد 
أق . واليد اليمنى تكوق في وضع ثابت تقريبا  ستقبا  الكرة بعد ارتدادها من األرضاألرض 

هذا النوع من الطبطبة بدوق ريب سيجعل من الصعوبة على المدافع أق هبقى  أداءالنجاح في 
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التي اتخذها المهاجم  األولىمالزما لخصمب وذلك لكوق المدافع سيتفاعل ويستجيب للخطوة 
لهذا من الصعوبة على المدافع أق يستجيب لخطوة المهاجم الثانية باتجاه اليمين باتجاه اليسار، 

 صلى أو  ثم ا ستجابة لحركة المهاجم الجدهد ثانيةوذلك ألنب يحتاج العودة الى وضعب األ


