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 (-التنسي –عنوان المحاظرة )تعمم مهارة األرسال الموجو من األعمى 
 أعداد  م.د عالء كاظم عرموط الياسري

ىي تعتبر ميارة األرسال واحدة من أىم ميارات الكرة الطائرة حيث يمكن أن نقول ىذة الميارة 
اإلرسال من ,  ويعد ث انة اليمكن أن يبدأ المعب بدون ميارة األرسال مفتاح المعب حي

الميارات اليجومية في الكرة الطائرة ويحتاج الالعب إلى الذكاء والدقة عند أدائو 
ولذلك غالبًا ما يكون االرسال سيل األداء ولكنو يحتاج الى تدريب مستمر ومتواصل 

والمستوى الجيد حيث يكون مؤثر  لسنوات طويمة حتى يصل الى مرحمة اإلتقان
 أدائيا وفعال فال يكفي ان يقوم الالعب عند اداء ميارة األرسال ان يكون ناجحًا فقط

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 

 ت ىجومية .تطبيقا
" ولو تاثير فعال وايجابي لمفريق المرسل وسمبي لفريق الخصم إذا تم تنفذه بالطريقة المطموبة " 
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 اإلرسال المواجو من األعمى ) إرسال تنس ( 

تقعوس الجعذع والتقعاء اليعد بعالكرة معن يحتعاج  االرسعال حيعث  اىعم انعواع يعد من
 .االعمى ويفضل إن تعطى ىذه الميارة دائمًا قبل البدء بتعمم الضرب الساحق

تقععوس  الععى ويمكععن توجيععو ىععذه الضععربة بسععيولة الععى سععاحة المنععافس وتحتععاج 
 , وىعععو معععن االرسعععاالت  التعععي ال تسعععتخد م فعععي الوقعععتكبيعععر فعععي الجعععذع العععى الخمعععف 

                                                                                                                                                                      

 



الشعععباب الحاضعععر معععن الفعععرق ذات المسعععتوى الععععالي فحسعععب بعععل ويسعععتخدم بعععين فعععرق ا
   . والناشئين وحتى فرق النساء 

 يمكن أدراج المراحل الفنية لهذه  المهارة كاآلتي  

يقععععف الالعععععب بوضعععععية المشععععي المواجععععو لمشععععبكة وتكععععون فتحععععة السععععاقين مناسععععبة  .1
 بعرض الكتف وينظر إلى اتجاه منطقة توجيو االرسال . 

ثقل الجسعم يكعون موزععًا بالتسعاوي عمعى العرجمين وتكعون الرجعل اليسعرى العى األمعام  .2
 إذا كان الالعب أيسر وبالعكس . 

تييمعععا أمعععام الجسعععم ويتعععرك ذلعععك لالععععب تكعععون الكعععرة محمولعععة باليعععد اليسعععرى أو بكم .3
حسععب رغبتععو يرمععي الالعععب بعععد ذلععك الكععرة الععى االعمععى وىنععا يجععب ت كيععد ارتفععاع 

م  وبصععورة متقنععة وصعحيحة , بحيععث تكععون قريبععة 2م إلععى 1الكعرة بمععا ال يقععل ععن 
مععن الجسععم وقريبععة مععن الكتععف األيمععن ) اليععد الضععاربة ( ويجععب إن يعععرف الالعععب 

سععوف يحععدد سععرعتيا فكممععا كععان األداء سععريعًا كانععت الكععرة عمعععى إن ارتفععاع الكععرة 
 ارتفاع اقل . 

 ينتقعل ثقععل الجسععم العى الرجععل الخمفيععة معي انثنععاء بسععيط لمعركبتين وفععي ىععذا  االنثنععاء .4
يتقوس الظير لمخمف وكمما كان التقوس كبيرًا مي مرجحة الذراع استطاع الالععب 

 يتطمبيا ىذا اإلرسالالوصول إلى السرعة والقوة المناسبة التي 
بعد ذلك يحدث نقل حركي من الجذع العى العذراع الممعدودة التعي تمتقعي الركبعة معن  .5

أعمععى نقطععة ومععن الخمععف واألسععفل ويرافقيععا قمععياًل مععن األمععام بحركععة تحععويط الرسعع  
عمييعععا والعععذي يعطييعععا العععدوران المطمعععوب وتبععععدأ ىعععذه الحركعععة بمعععد العععذراع لألعمععععى 

 ة لألسفل . واألمام لحظة ىبوط الكر 
وفي نياية الحركة يحاول الالعب شعدة الضعرب وذلعك بتقعديم الرجعل اليمنعى لألمعام  .6

 ل الجسم فوقيا ثم يسرع الى داخل الممعب لي خذ مكانو.وينتقل ثق
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