جامعة القادسية
كمية التربية الرياضية
فرع األلعاب الفرقية

عنوان المحاظرة (تعمم مهارة األرسال الموجو من األعمى –التنسي )-
أعداد م.د عالء كاظم عرموط الياسري
تعتبر ميارة األرسال واحدة من أىم ميارات الكرة الطائرة حيث يمكن أن نقول ىذة الميارة ىي

مفتاح المعب حيث انة اليمكن أن يبدأ المعب بدون ميارة األرسال  ,ويعد اإلرسال من
الميارات اليجومية في الكرة الطائرة ويحتاج الالعب إلى الذكاء والدقة عند أدائو
ولذلك غالباً ما يكون االرسال سيل األداء ولكنو يحتاج الى تدريب مستمر ومتواصل
لسنوات طويمة حتى يصل الى مرحمة اإلتقان والمستوى الجيد حيث يكون مؤثر
وفعال فال يكفي ان يقوم الالعب عند اداء ميارة األرسال ان يكون ناجحاً فقط أدائيا
بل يجب ان يكون مؤثر فيحصل الالعب من خاللة عمى نقطة مباشرة أو عمى األقل
ان يجد الفريق المنافس الصعوبة في الدفاع عنة وبالتالي يصعب عمييم أجراء
تطبيقات ىجومية .
" ولو تاثير فعال وايجابي لمفريق المرسل وسمبي لفريق الخصم إذا تم تنفذه بالطريقة المطموبة "
(.) 1وىي -:
 -1الحصول عمى نقطة بدون اجياد فريقو .
 -2اعطاء فرصة راحة لفريقو .
 -3كسب الثقة ألعضاء فريقو من الناحية النفسية .
 -4اجياد فريق المنافس بدنيا ونفسيا عند نجاحو .
 -5زعزعة الثقة عند الفريق المنافس (.) 2
( ) 1سعععد حمععادي الجميمععي  :الك عرة الطععائرة واالعععداد الميععاري والخططععي  ,ط , 1االردن  ,دار زى عران لمطباعععة والنشععر ,
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وىناك عدة عوامل يجب مراعاتيا عند تنفيذ االرسال وىي

:

 -1استغالل نقاط الضعف لدى الفريق المنافس وذلك بتوجيو االرسال الى الالعب
الضعيف .
 -2االستفادة من استخدام الخداع وذلك عن طريق تغير قوة الضربة بعد اداء ارسال
ضعيف خمف الشبكة مباشرة أو تغيير االتجاه لألماكن المكشوفة .
 -3التعرف عمى نواحي الضعف والقوة لدى الفريق المنافس من حيث االستقبال والصد
والضرب وغالبا ما يكون خالل الشوط االول من المباراة .
 -4توجية األرسال بالقرب من الخطوط الجانبية أو الخط النيائي لمممعب
 -5توجية األ رسال بين مراكز األعبين أو في منطقة دخول االعب المعد اذا كان في
المنطقة الخمفية .
وىنالك عدة انواع لميارة األرسال ومنيا-:

 .1اإلرسال المواجو من االسفل .
 .2االرسال المواجو من االعمى ( إرسال تنس) .
 .3االرسال الجانبي ( االرسال الخطافي ) .
 .4االرسال المتموج .
 .5االرسال الساحق ( من القفز )
اإلرسال المواجو من األعمى ( إرسال تنس )
يعد من اىعم انعواع االرسعال حيعث يحتعاج تقعوس الجعذع والتقعاء اليعد بعالكرة معن
االعمى ويفضل إن تعطى ىذه الميارة دائماً قبل البدء بتعمم الضرب الساحق.
ويمكععن توجيععو ىععذه الض عربة بسععيولة الععى سععاحة المنععافس وتحتععاج الععى تقععوس
كبي ععر ف ععي الج ععذع ال ععى الخم ععف  ,وى ععو م ععن االرس ععاالت الت ععي ال تس ععتخد م ف ععي الوق ععت

الحاض ععر م ععن الف ععرق ذات المس ععتوى الع ععالي فحس ععب ب ععل ويس ععتخدم ب ععين ف ععرق االش ععباب
والناشئين وحتى فرق النساء .
يمكن أدراج المراحل الفنية لهذه المهارة كاآلتي
 .1يق ععف الالعع ععب بوضع عععية المشع ععي المواجع ععو لمشع ععبكة وتكع ععون فتحع ععة السع ععاقين مناسع ععبة
بعرض الكتف وينظر إلى اتجاه منطقة توجيو االرسال .
 .2ثقل الجسعم يكعون موزععاً بالتسعاوي عمعى العرجمين وتكعون الرجعل اليسعرى العى األمعام
إذا كان الالعب أيسر وبالعكس .

 .3تك ععون الكع عرة محمول ععة بالي ععد اليس ععرى أو بكمتييم ععا أم ععام الجس ععم ويت ععرك ذل ععك لالع ععب
حسععب رغبتععو يرمععي الالعععب بعععد ذلععك الك عرة الععى االعمععى وىنععا يجععب ت كيععد ارتفععاع
الكعرة بمععا ال يقععل ععن 1م إلععى 2م وبصععورة متقنععة وصعحيحة  ,بحيععث تكععون قريبععة
مععن الجسععم وقريبععة مععن الكتععف األيمععن ( اليععد الضععاربة ) ويجععب إن يعععرف الالعععب
إن ارتفععاع الك عرة سععوف يحععدد سععرعتيا فكممععا كععان األداء س عريعاً كانععت الك عرة عمععى
ارتفاع اقل .

 .4ينتقعل ثقععل الجسععم العى الرجععل الخمفيععة معي انثنععاء بسععيط لمعركبتين وفععي ىععذا االنثنععاء
يتقوس الظير لمخمف وكمما كان التقوس كبي اًر مي مرجحة الذراع استطاع الالععب
الوصول إلى السرعة والقوة المناسبة التي يتطمبيا ىذا اإلرسال

 .5بعد ذلك يحدث نقل حركي من الجذع العى العذراع الممعدودة التعي تمتقعي الركبعة معن
أعمععى نقطععة ومععن الخمععف واألسععفل ويرافقيععا قمععيالً مععن األمععام بحركععة تحععويط الرسع

عميي ععا وال ععذي يعطيي ععا ال ععدوران المطم ععوب وتب ععدأ ى ععذه الحرك ععة بم ععد ال ععذراع لألعم ععى
واألمام لحظة ىبوط الكرة لألسفل .
 .6وفي نياية الحركة يحاول الالعب شعدة الضعرب وذلعك بتقعديم الرجعل اليمنعى لألمعام
وينتقل ثقل الجسم فوقيا ثم يسرع الى داخل الممعب لي خذ مكانو.

األخطاء الشائعة في تفيذ ميارة األرسال .
 .1رمي الكرة ب رتفاع غير مناسب .
 .2حركة الرس غير فعالة وبطيئة مي عدم تقوس الظير.
 .3تقدم الساق اليمين لألمام بالنسبة لالعب الذي يستخدم اليد اليمنى .
 .4تكون الذراع الضاربة مثنية لحظة التقائيا بالكرة .
 .5تضرب الكرة باليد المضمومة .

األخطاء القانونية تحدث األرسال:
 .1اخالل بترتيب األرسال .
 .2لم ينفذ األرسال بصورة صحيحة .
 .3اخطاء بعد ضرب األرسال -:
أ -تممس العبا معن الفريعق المرسعل أو تفشعل فعي عبعور المسعتوى العمعودي
لمشبكة كمياً من خالل مجال العبور.
ب -تذىب خارجاً
المصادر
 .1اسعد عدنان الصافي  ,عمي ميدي ىادي  :الكرة الطائرة (تاريح ,ميارات ,اختبارات
,خطط,تدريب ,قانون ) النجف,مطبعة النجف 2012,
 .2القانون الدولي لمكرة الطائرة 2005 ,
 .3عقيل عبد اهلل الكاتب  :الكرة الطائرة التكنيك والتكتيك الفردي  ,جامعة بغداد  ,و ازرة
التعميم العالي والبحث العممي 1987 ,
 .4سعد حمادي الجميمي  :الكرة الطائرة واالعداد المياري والخططي  ,ط , 1االردن  ,دار
زىران لمطباعة والنشر 2002 ,

