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  مدخل:

تعتبر الكرة الطائرة من بين الرياضيات الجماعية األكثر شعبية في  العيالو لكليل لريالذ اليعب ترعبي  
فرقيا  ،مين ووابيع عياةفيهيا ف  التخفيف من الضغوطات النفسية لاليومية، لقيا ميرت دعياة مراتيو تطيوذت 

، مهاذييية ، طططييية بابييية ، بفسيييةإلييل لعبيية بللمبييية كات متطربييات  تحولييه هييعل الرعبيية ميين لعبيية ترليحييية
فييي  بوعهيييا لبهييياافها ل ذوييية تتضيييمن الكيييرة الطيييائرة مجموعييية مييين المهييياذات الحر يييية التييي  تتبيييا ن ل لعقريييية 
فاعييية لتنقسييو  إلييل مهيياذات هجومييية تتضييمن ادذدييال لادعيياا  لالضييراات السيياتقة، لمهيياذات  ، تعقييياها

 الافاع عن المرعع.تتضمن الافاع عن ادذدال لالصا ل 
عييييا  هائييييو            بجيييياك الكييييرة الطييييائرة مسييييتقبب  يييياذ ل امييييا لضيييي  بييييرام  لجييييع از هيييياذ ل ميييين بوييييو ل 

تعتبييير الكيييرة الطيييائرة مييين األلعيييا  المحببييية ليييا  ل  .ا الرياضييية العالميييية ذقيييو لاتييياقصيييا وعرهيييمييين األطفيييال 
 لهييعا مييا  ضييف  عرييي  وييوا ميين الحمييا الناشيينين ألبهييا تحتييوب عرييل بلعييا  مصييغرة فيي  مسيياتات  ييغيرة 

تسيييمن لنيييا بلنيييا  التييياذيع دالعميييو عريييل هييياأ محيييا  تييييق  متييين قييييا  بهييياافها بتو ييييف قييياذات البعيييع 
 لالحاويات المسطرة  أهااأ ف  تاذيع البعع الناشئ.

فمن الواوع معرفة  و الجوابع العرمية لالتاذيبية لهعل الطريقة الحا ثة تتل تتو دالشتو الصيحين 
      لالفعال لتحقق األهااأ المرووة.  

 
 
 
 
 
 
 



  الكـــرة الطــائرةالمحور األول: ماهية وتاريخ 
:تعريف الكرة الّطائرة -1-1  

م 9لعرضي   م18ن فيو  المييااذ اليعب  بريل طولي  فيهيا فيريقيليتفاعيو الكرة الّطائرة ذياضة وماعية  تقابيو 
ييالذ ، ل لإلبيا  م2.33لريع وذ لم 2.43اذتفياع الّشيبتة تييق  بريل  متسياليين، قسيمينشبتة إليل دالقسو يل 

 ،تفيييا ب دييقوطها فييي  الجيي   الخيييا  دييي محالليية إديييقار الكييرة فييي  وهييية الخصييو ل  الرعبيية تيييولهيييعل هيياأ 
خرفييي  األ ميين تيييق  بييياب عييين طريييق الّبعييع الدمهيياذة ادذدييال لكييرة فيييو  الّشييبتة ،  بيياب الّرعيييع لتتحييّرا ا

، للكيو فرييق الحيق في  محيال  تسيجيو بقطيةلخصيو لل منطقية الفرييق اإإذدالها فو  الّشبتة ل  دضر  الكرة
رة ميييّرتين لمييا الكييرة ليييب  مييّرات  لذ تسييا  لمسييية الّصييا إذ لوييات، ل   متييين لبعييع لاتييا لميييا الكيي

عيام تحقييق ف  تالية  بلف  إتا  الجهتين تّتل تبما الكرة األذض ل   توقف متتاليتين ليستمر الرعع 
  إذدال  حين.

الفرييق لإلذديال  قيوم  اكتسيا لعنيا  ،تسيع بايام التسيجيو المسيتمر الكيرة الطيائرة تحسع بقار المباذاة في 
لاهييييعا التغيييييير  تييييوذ عنا يييير الفريييييق قييييا لعبييييوا فيييي  مخترييييف  ،نا ييييرل دالييييالذاذ لفييييق عقيييياذ  السيييياعةع

    ( 15،ص 2000لفدرالية العالمية لكرة الطائرة "سفيل"ا) الوضعيات.
 لمحة تاريخية عن الكرة الّطائرة في العالم:  -1-2
الميييا ر الّسيييابق لجمعيييية الّشيييبا  ذغييياذ  مييياّذ  الّترايييية البابيييية ل  روييي  منشيييأ الكيييرة الّطيييائرة إليييل  للييييام مو  

غييير اديمها  إليل  مابتوبيات  لقيا شياها هيعل الّرعبية  هالسيتا ، تييق اقتيرك ت ادوالمسيحية لقا بطرق عريها 
لعبوذ الّشيبتة ل ياذ  إلل األمامرا ألّذ الفكرة األدادية لّرعع ه  طيراذ الكرة عاليا، لطرفا ل با الكرة الّطائرة

 م.1895هعا عام 
ة ببحيا  العيالو لتنتشير بيعلل دشيتو ل الّتعريف بهعل الّرعبة عبير  افيلقا عمره ومعية الّشبا  المسيحية عر

 فيي  المشيير  لادتحييا  م  لييوّ 1905 م، لتاهيير دتواييا ديينة1900ديينة كبييير لدييري  تيييق اتتضيينتها  نيياا 
 م.1913، لالّصين ، لالياداذ دنة السوفيات 

م 1929المغير  لفي  دينة ائرة إلل إفريقييا عين طرييق مصير لتيوبا ل م ل ره الكرة الطّ 1923ف  دنة ل 
  واا.الّرجنة األللمبية الوطنية ألمريتا الودطل تاطو الكرة الّطائرة لرّروال ف  األلعا  األللمبية ف  

( لتيّو FIVBم عقا مؤتمر داذيا العب تّو في  تأديا الفياذالية الّاللية لركرة الّطيائرة  1947بفريو  20ف  
م اليييعب ب هييير 1946 توتييييا القواعيييا ل هييير القيييابوذ اليييّالل  الحيييال  لكليييل عقيييع ميييؤتمر  بو ادسيييه  دييينة

 وتيا.طبفات بين الالل لشّاة الحاوة إلل الت
  وذ.ّلل دطولة بلذاية لرعم: تنايو ب1948دنة  -
 : تنايو بّلل دطولة عالمية لرّعكوذ لبّلل دطولة عالمية لإلبا .م1949دنة  -
 : إورا  لاذ دطولة عالمية لرّعكوذ لبلل دطولة عالمية لإلبا .  م1952دنة  -
 بللمبية.دالكرة الّطائرة  رياضة  ا عتراأ: م1957دنة  -



 ية لركرة الطائرة تؤّدا الكأ  األلذاية لنا ب األدطال.األلذا ةذ فاذاليو الك: م1960دنة  -
                                : الفياذالييييييييييية الاللييييييييييية لركييييييييييرة الطييييييييييائرة تؤدييييييييييا الرادطيييييييييية العالمييييييييييية لركييييييييييرة الطييييييييييائرة                                                       م1990ديييييييييينة  -
 (  عترأ بها  رياضة بللمبية.Beach-Volley  2×2:  رة الّطائرة الّشاطنية م1993دبتمبر  -
ألّلل مييرة فيي  بربييام  األلعييا  األللمبييية ( ل 2×2ّشيياطنية  م:  هييوذ ذياضيية الكييرة الّطييائرة ال1996ديينة  -

 دأطرنطا  ك وذ / إبا (.
 : لمحة تاريخية عن الكرة الّطائرة في الجزائر -1-3

با ذا ما تماذ  من طيرأ الج ائيريين، ائرة تماذ  من طرأ المستوطنين، ل لكرة الطّ قبو ا دتقبل  ابه ا
م تّو إبشا  الفياذالية الج ائرية لركرة الّطائرة عرل  ا اليّاكتوذ  بوذ ا يع ، لفي  بفيا الّسينة 1962لف  دنة 

ا فيي  الّسيينوات تييّو إبشييا  المنتخييع الييوطن  لرييّعكوذ لديينتين دعييا كلييل إبشييا  المنتخييع الييوطن  لإلبييا ، بّميي
لهيييعل دعيييج بتيييائ  المشييياذ ات لرفرييييق  .را  اليييوطن التييي منييياطق ة فقيييا ب يييبحه تمييياذ  فييي  بغريييعاألطيييير 

 الوطن  ف  المحافو الّاللية:
ّسنة م: بّلل مشاذ ة لرفريق الوطن  ك وذ ف   أ  العالو لاتتّو المر   الّتاد  لف  بفا ال1991 دنة -

 .المر   الثاب  عشرن رّناشنات ف  دطولة العالو لاتترلربّلل مشاذ ة لرفريق الوطن  
 شر.م: بّلل مشاذ ة لرفريق الوطن  ك وذ ف  األلعا  األللمبية لاتتّو المر   الثاب  ع1992دنة  -
 .اتتّو المر   الثالق عشريق الوطن  ف  البطولة العالمية ل م: بّلل مشاذ ة لرفر 1994دنة  -

 بّما دالّنسبة لرمحافو القاذية:
 (.لثاب   البرا المنّاو  وت   فواذالج ائر المر   ا اتتبلم: 1989دنة 
 : الج ائر تحتو المرتبة األللل  البرا المنّاو مصر(.م1991دنة 
 : الج ائر تحتو المرتبة األللل عرل الّتوال   البرا المنّاو الج ائر(.م1993دنة 
 : الج ائر تحتو المر   الثالق  البرا المنّاو بيجيريا(.م1997دنة 

 :بّما دالّنسبة لألبا ة
 (23، ص1994)علي معوش،دفريقية لألبا ة.: مولو  ة الج ائر تفوز دالبطولة ام1988دنة 

 :ات وخصائص الكرة الّطائرةممّيز  -1-4
اذ ما تعتما عرل بّبها تعتما عرل القاذات العقرية دقلها، ما  مي  الكرة الّطائرة عن داق  األلعا  المشابهة 

يعميو ل قبيو التحيرا  ات الكيرة الّطيائرة بجيا بّذ البعيع  فّكير ، فف   و تر  القاذات البابية(الّتكوين الباب 
متل  سرع   عمواقف الرعمخترف يعرأ  يف  حّرو وافق بين وهازي  العصب  لالعضر  ل عرل إتاا  الت

 يف  تمّتن مين لعيع الكيرة المرتيّاة مين الّشيبتة في  متل ل ،  تو تغيير البعبين لمراك هو ب ن، لمتل  بطئ
بم مين الّطييراذ بماميا  من الوقوأ في  لضي  بصيف القرفصيا  المنخفجالوقه المنادع، لهو  تو الافاع 

 (.87، ص2001،محمد لطفي السيد،محمد سعد زغلول  .(تسع متطّربات الموقف



بل  األميياكن مثييو المنت هييات بل عرييل الّشييواطئترعييع فيي  الكثييير ميين اا ل تعتبيير الكييرة الّطييائرة شييعبية ويي -
 .األماكن األطر  

 .(58ص،1998)عصام الوشاحي، الكرة الّطائرة لها واكبية شعبية عايمة لتعتبر شّيقة لمثيرة لرمتفّروين -
 . (37،ص1991)عصام الوشاحي،تتضمن ابسجام بل ادترطا   امو بالذ بب ططر من اد ادات -

 ميا  متين  ،تصيرن م اللتهيا لكيب الجنسيينع ومي  األعمياذ ل لجماعية الت  تنادتعتبر لعبة من األلعا  ا
 هييامماذدييتها دطيير  مخترفيية ميين الجنسييين لقضييا  لقييه الفييرّا دادضييافة إلييل بّبهييا لعبيية بللمبييية لهييا متطّربات

 .(47، ص1996طايبية، حكي )أكرم ز  البابية العالمية
 .أللعا  الجماعيةة ب غر مرعع ف  ا عتبر مرعع الكرة الّطائر  -
 تعتبر الّرعبة الجماعية الوتياة الت  ترعع ل   ترما الكرة األذض. -
 لعبها تّتل للو  ابه طاذج المرعع. متن إعا ة الكرة ل  -
  عتبر مرعع الكرة الّطائرة بكبر هاأ ف  األلعا  الجماعية  متن الّتصويع عري . -
  في  المراكي  Libéroلبعع بذ  رعيع في  وميي  المراكي  األماميية لالخرفيية ماعياا الّرعيع الحير    متن -

 الخرفية فقط.
 .ضراة ادذدال لجمي  بفرا  الفريقتتمية ب ا   -
 .(15،16ص ،1999)علي مصطفى طه،ور لتاة مستقرة بعاتهاش و  عّا  -
   بّا بذ تنته  المباذاة دفوز بتا الفريقين. -
 . لكرة الّطائرة ليا لها لقه محّا عبة ال -
.طاة ليمتن مماذدتها ليب لبهاذامغف  مبعع متشوفة ل  ،السنةطوال  متن مماذدتها  -  
األ لات المستخامة  ائما ه  ه  قريرة التكاليف من الناتية الما  ة   تحتاج إلل تجهي ات  ثيرة ف -

.الشواطئليمتن مماذدتها عرل ذمال مرعع ل  رة  ،شبتة  
.ريق  رعع ف  مرعع منفصو عن اآلطر، فكو فتتكاا الجسماب  م  الفريق الخصوقريرة ا  -  
الرعبة  سمن لبعع لما الكرة مرة لاتاة، مما  عط  الفر ة لعا   بير من البعبين ف   قابوذ  -
.شتراا ف  الرععا   
 ات  عن الجرو  الغير السريو لعللالاهر الن ابحنا من األلعا  العبوية الت  تعمو عرل عبج  رتعتب -

.(62،61،ص1996طايبية،ح)أكرم زكي   
 
 
 

 



القوانين الخاّصة بالكرة الّطائرةأهّم المحور الثاني:   
 أهّم القوانين الخاّصة بالكرة الّطائرة:  -2
 اروذ يجع بذ  توذ مسّطن ل ل م 9*18تجرب مباذيات الكرة الطائرة ف  مرعع مساتت  : الملعب -2-1

 بل 9.5 م لطولها1طة شبتة عرضهامقسو إلل قسمين متساليين بواد ،فاتن طاّ ة ف  المبعع المغّطاة
ليثّبه عرل الّشبتة شريطاذ دالّروذ  دالنسبة لإلبا  2.33دالنسبة لرروال ل م2.43، لاذتفاعها بمتاذ10

وعة دعيوذ مرّاعة ه  مصنم ، ليعتبراذ و  ا من الّشبتة، ل 1دو لاطول 5عمو  ا هما دعرض  األبيج
م 09ل منطقة الهجوم طولها مية لتسماألما نطقةالملتقسو  و و   إلل منطقتين  ، دو10دو ا  دقيا  

 .م06م لعرضها 09م لالمنطقة الخرفية طولها 03لعرضها 
مصنوعاذ من مرو 10لاقطر م1.80طول  و لاتا منهما  المرعع ف  الهوا  بوادطة عمو  ن حا  

             دو80عرل الشريط العروب لرشبتة    و عمو   عرو، األلياأ الّ واوية بل دأب ما ة ممالرة
م طاذج الخّطين الجاببيين لهما 01م إلل 0.5عاذ عرل مسافة تترالك ما بين القائماذ المثبتاذ لرشبتة  وض

 .بمرساذبذ لرّتعا و ليتوباذ مستا راذ ل يفضو بذ  توذ القائماذ قابم ل 2.55داذتفاع 
 و طط م لذا  05ل ،لرمرععم لذا   و طط طرف  08بما مساتة الرعع فه  لادعة تيق تمتا        
 .م(12إلل 7 ، بما عرو السقف فيتوذ بين وابب 

ب بحه تا ثا تصن  من الجرا المروذ بثبلة بلواذ الكرة مصنوعة من الجرا الخفيف ل  :الكـرة -2-2
 ّ.280-260لزبها بييين  -الخفيفة   له  تعتبر من الكرات 

 دو.67- 65محيطها بييين  -              
  رل/دو. 0.325-0.3ضغط الهوا  بيين  -              

 (FIVBليجع بذ تكوذ مطادقة لمقا يا ادّتحا  الّالل  لركرة الّطائرة  
 06، صل لماّذ  لمساعال لممّرض لطبيع عع  حا بق 12 تكّوذ الفريق من  :الفريق -2-3

 06اتتياطيين ل   جوز بذ تباب المباذاة بل تنته  دأقو من هعا العا  القابوب    06 عبين بداديين ل
 ستطي   و  عع قيا ة الفريق ماعاا البعع الحر ليجع بذ  توذ معين  ف  لذقة المباذاة    ، عبين(

 ةريتشت  حق ألب  عع غير مسجو ف  لذقة المباذاة الاطول الميااذ لالمشاذ ة ف  الرقا  ل   حق تغير
 الفريق دعا إمضا  بل توقي  لذقة المباذاة من طرأ القائا بل الماذ 

لذاذ من بوو التاالل عناما  فوز الفريق المستقبو دالتاالل  قوم دالا :دوران الالعبين في الميدان -2-4
البعع ف  ذ بو  بقل بفا ، بما ف  تالة فوز الفريق المردو دالتاالل فب  حا  الالذاعرل ادذدال

 .ادذدال
األكثر دادضافة  سمن لرفريق العب دحوزت  الكرة القيام بثب  تمريرات عرل  :التمريرات الثالثة -2-5

 .ع ططأ عنا القيام دأذاعة تمريراتليحتس ،، قبو تمريرها إلل الفريق المنافاإلل تمريرة الصا



  بقطة بب  و فوز دالتبا ل هو فوز بل ما  سمل بقطة تتاد: (R.P.Sنظام التنقيط المستمر ) -2-6
بقطة ما عاا الشور  25ر  جع تسجيو دشو لرفوز عن الفريق العب  مرل ادذدال ل  دغج النار ،بنقطة

للرفوز  ،الفاذ  بين الفريقين بقطتين عرل األقو شرر بذ  توذ بقطة  15 تتلالخاما العب  رعع 
 .عرل األقودالمباذاة  جع الفوز بثبلة بشوار 

لي  لابيية ل  30ّرتين في   يو شيور دمياة  حيق لكيو فرييق طريع لقيه مسيتقط  مي الوقت المسـتقطع: -2-7
 .16الّنقطة ل  8فنياذ ف   و شور ف  الّنقطة  الحق ف  لقتاذ مستقطعاذ

 ليتمي  البعع الحر دما  ر :: الالعب الحر -2-8
 البعع الحر  فاع  فقط. -
 .الشبتة إكا الكرة فو  اذتفاع السحق من بب متاذل  القيام دادذدال، الصا ل البعع الحرممنوع عر -
 فريق . لبا عن الروذ  مخترف لبا  ستعمو البعع الحر  -
 (.7-6ص،2004)القانون الدولي للكرة الطائرة، تغيرات لبعع ليسه محا ة ف  تال  المنطقة التفاعرية -
 :  تكوذ من ا ر المباذاة هينة من الحتام لت :الحكام -2-9
مو  لهو مترف بتحا ا لموقع   عرو الشبتة لالقراذ األطير  عو  إلي  لهو الحتو الرئيس  :كم األولالح -

   ر :
 طبيعة الخطأ. -
 الفريق العب  قوم دادذدال. -
 البعع المخطئ. -

  ما ر : لهو مترف بتحا اليتوذ عرل الجابع بين منطقت  التبا و : الحكم الثاني -
 طبيعة الخطأ. -
 البعع المخطئ. -
 الفريق العب  قوم دادذدال طبقا لرحتو األلل. -

، إضافة  قوم بتسجيو  و من النقار ،األططا  الخا ة دالبعبين ل علل التبا بت :المسجل -2-10
  .مراقباذ لرخطور ف   و وهة إلل
بشوار قبو  03 فوز فيها من  حرز  بشوار 05تتل بشوار  03تتأّلف المباذاة من  المباراة:-2-11

( 1-3(  0-3لفريقين دإتا  الّنتائ  الّتالية:  اآلطر ل   جوز بذ تنته  المباذاة دالّتعا ل، بو  فوز بتا ا
-30(  25-27  (23-25مثال:  دفاذ  بقطتينبل بكثر شرر بذ  نته  بقطة لكو شور  25(3-2 

28). 
.  توذ الفر  بين الفريقين بقطتين بقط  لتنته  تين 15:  توذ التنقيط في  تتل الشوط الفاصل-2-13

  .(307-303،ص2013)سعد حماد الجميلي،
 



 )اإلرسال( : المهارات األساسيةلثالمحور الثا
نبغ  إذ المهاذات األدادية لهعل الرعبة متعا ة لمتنوعة لعا    المهارات األساسية في الكرة الّطائرة:  -

 ما بب   جع ا هتمام بها، لكلل عن طريق تاذيع البعبين عرل عاة  ،بذ  تو تعرمها ف  ماة قصيرة
 و هعل النشاطات لما  ،غيرةالبعع ضمن بلعا  إعاا  ة   بوات  قبو البا  دالرعع  ما  متننا إ طال

شابهها تساهو مساهمة فعالة ف  إتقاذ المبا ئ الخا ة لببها تجع  المبتائين لتبعا عنهو ذلك المرو 
 لتحر هو دالمنافسة بحو الفرك لالبهجة.

 ، الصا.المهاذات إلل ما  ر : ا دتقبال، التمرير، ادذدال، السحق لتنقسو هعل
 (SERVICE) اإلرسال

ف  ذياضة الكرة الطائرة الحا ثية  مّثيو ادذديال بتيا المهياذات عريل األقيو التي   جيع بذ  اإلرسال: -3-1
 توض  ف  ا عتباذ لتكوذ محوذ اهتمام لكثير من الماّذاين لمساعا هو ل عا البعبين  ليقول البعج بذّ 

تسييتطي  بذ تشييق  بل منادييبةادييتخام دطريقيية مبئميية  الفّعاليية الييعب إكا ميياادذدييال بتييا األدييرحة المييؤّلرة ل 
 طريقل من طبل  ف  المباذاة.

المتواويا في  منطقية ادذديال  (01لهو تر ة لض  الكرة ف  الرعيع بواديطة البعيع الخرفي  األ مين  ذقيو 
يسيمن دقيعأ الكيرة ميّرة لاتياة ، ل  جيع لاتياة، بل ديأب وي   مين اليّعذاع ل  تيق  جيع بذ  ضير  الكيرة بييا

بل  لعييييام لمييييا المرعييييع  طييييط العمييييق ،ذدييييال بل ا ذتقييييا  لإلذدييييال دييييالقف لحايييية ادعرييييل المردييييو عنييييا 
 (.ligne de fond( النها ة

لالمردو  جيع بذ  قيرذ مسيبقا بيوع ادذديال اليعب ديوأ  نفيعل مي  التر يي  عريل بقيار الضيعف في  الفرييق 
، البعييع الضييعيف ا دييتقبال، متيياذ المعييا، مراكيي  تغي ييير البعبييين، البعييع المنييافا لهيي : متيياذ الفييرّا

غير المستعا بفسيا لاابيا، البعع األقو طبرة ف  المباذاة، ادذدال إلل المناطق القريبة من تال  المرعع 
ادييتخاام ادذدييال األكثيير  ييعواة  ييو هييعل األمييوذ  ضييعها الموردييو فيي  الحسييباذ لميين لييو  نفييع ادذدييال. 

 ليؤ ب إلل:
 الحصول عرل بقطة بالذ إوها  الفريق. -
 إعطا  فر ة ذاتة لرفريق. -
  سع لقة بعضا  فريق  من الناتية النفسية ف  تالة بجات . -
 زع عة الثقة عنا الفريق الخصو. -
 عام إعطا  الفر ة لرفريق الخصو من ترتيع الهجوم. -
 .  (21،ص2010)سعد حماد الجميلي،إوها  الفريق الخصو.  -



لديييرعة الكيييرة  ،مييين الّثبيييات بل الوليييع أل ا  ادذديييال إميييا بيعييي  بذ  ختييياذ المرديييو بيييين بديييرواينلمييين الط
أ اليييعب  بييياب دييي  ادذديييال هيييو األ ا  بل التصييير ل قّوتهيييا مييين العواميييو الهامييية أل ا  إذديييال ميييؤّلر. المرديييرة ل 

 بقطة. تسجيوئرة، لفر ة الفريق األللل لالرعع ف  لعبة الكرة الّطا
 دالمراتو التالية: مر ادذدال  خطوات مهارة اإلرسال: -3-2

 بل : التهيؤ ا دتعاا (.
 لابيا: ذم  الكرة  قعأ الكرة(إلل األعرل.

 لالثا: مروحة الجسو لالعذاعين.
 ذادعا: الخطوات.
 طامسا: القف .

 (23،ص2010)سعد حماد الجميلي، دا دا: فن التنفيع األ ا (.
بستطي  من طبل التكتيل الّصحين أل ا  ضيراات ادذديال مين تييق الّطريقية بذ  أنواع اإلرسال: -3-2

 بوعين: بقسو ادذدال إلل
ادذدال من األعرل  تو بوادطة ضر  الكرة داليا المفتوتة دعا قعفها إلل اإلرسال من األعلى: -3-2-1

ميية عرييل األطيير  تسييع األعرييل، دحيييق تقابييو اليييا الكييرة لهيي  بعرييل ميين مسييتو  الكتييف لتكييوذ ذوييو متقاّ 
ينقسيييو التييينا اليييعب  سيييمل دإذديييال التييينا ل  ، ليشيييب  عمريييية ادذديييال فييي  لعبيييةداليسييير   المنّفيييع دييياليمنل بل

 ادذدال من األعرل إلل ما  ر :
 :اإلرسال المتأرجح -

و ف  هعا ادذدال  توذ الكتفاذ ف  لضعية متعاماة لرّشبتة، تيق تنّفع الحر ة دعا تر ة  ائرية من األدف
 .إلل األعرل م  إدقا  الّعذاع مستقيمة

 : ئاإلرسال المتموج الّطاف -
 هعا لمن   لذابها تول بفسها.تفا ب الّتوازذ العمو ب لركرة ل  بتنفيع ضراة موّوهة بحو الخصو م  ليتوذ 

 حق: ارسال السّ اإل  -
ا تيييق بّبيي   حّقييق فكييرة   الييعب  تبيي  تر يية اليييا ذتقييا بتنفيييع ضييراة دعييا القيييام دقفيي ة إلييل األعرييل   ليتييوذ 

 هو عباذة عن هجوم.ادذدال ل 
يتو بوادطة ل  هو ادذدال العا ب البسيط ليعتبر من بدهو ببواع ادذدال :اإلرسال من األسفل -3-2-2

اذاة تّتجيي  ميين ، دحيييق بذ اليييا الّضييتر هييا ميين اليييا األطيير  مقبوضيية دعييا ضيير  الكييرة داليييا المفتوتيية بل ال
،  سييتعمر  المبتيائين لسييهولة ب ائي  لعييام تاوتي  إلييل قيّوة  بيييرة فهيو فيي  بغريع األتييياذ األديفو إلييل األعريل

 الّافاع عن .و عرل الفريق المنافا ادتقبال  ل مضموذ الّنجاك إّ  بّذ من الّسه



ع  سييتطي  تووييي  هييعا الّنييوع ميين ادذدييال دسييهولة إلييل بميياكن الّرعييع لهييعل بقطيية ضييعف فييي  إّ  بّذ البعيي
ييتو فيي  قيعأ الكيرة دالييا داذتفياع مسيتو  الكتيف. لينقسيو ادذديال إليل الخالية في  مرعيع الفرييق الخصيو، ل 

 لبلة ببواع ه  من األدفو إلل األعرل  ما  ر :
 :اإلرسال القاعدي -

 ة لإلذدال إلل الخرف لو إلل األمام.مردعا تحريل بل إذواع اليا المستعتنفيع ضراة ادذدال إلر  توذ 
 : اإلرسال الجبهي من األسفل -

 تيق اليا تضر  الكرة عرل مستو  الح ام. ،يو دحيق  ؤ ب تر ة إلل األمام توذ في  العذاع الفعال مستق
 :اإلرسال الجانبي من األسفل-

اليييا المنفييعة تييؤ ب تر يية واببييية ميين الخرييف إلييل األمييام   الكتفييين بتعامييا ميي  الّشييبتة، ل البعييع المنّفييع  وويي
 لمن األدفو إلل األعرل.

 :تدريب اإلرسال -3-3
 مييا هييو مفتيياك الّنجيياك فيي  الكييرة الّطييائرة ل ّرمييا بجيين  ادذدييال هييو لعبيية الباا يية بل لضيي  الكييرة فيي  الرعييع،

لاالتّيال  ذاين  لتسييير المرعيع يبن لرفرييق المرديو  يفة المبيا ذة بنجياك بالبعبوذ في  تأ  ية هيعل المهياذة 
 .المباذاة 

ردو بذ  ؤ ب إذدا  الّتأكيا عرل  و مالفريق  لذل ف  ضراات ادذدال ل   با من بذ  أطع  و  عع من
ال دابتايام مماذدية ادذدييّتضين لنيا مين العاميو األلل لويو  من باا ية المبياذاة إليل ّبها تهيا، ل  مؤّلراوياا ل 

ع بذ  ييتو فيي  باا يية ادذدييال   جيي مييا العامييو الثيياب  فيشييير إلييل بذ التيياذيع عرييلب لكييو  عييع فيي  الفريييق،
قبيييو البعيييع المرديييو مييي  الشيييا العصيييب  ل  بذ  تعاميييواذيع ، فعنيييا باا ييية الرعيييع  بيييا ل بها ييية التّيييلبتنيييا  ل 

 ،محمـد لطفـي السـيدو محمـد سـعد زغلـول)إليل زييا ة التّيوّترالت  تؤّ ب عرل شّاة الرعع ل  ا عتما المنتصف  توذ 
 (  60-59، ص 2001

  كلل من طبل تصحين المياّذ  ألب ططيأ  حياّتاذيع  تحسين مهاذة ادذدال، ل  مّثو الغرض من هعا ال
ا ت فاشيرة بل ذديإتكيوذ ل  ، طا ية عنياما ترديو الكيرة بكبير عيا  مين الميّراتفي  األ ا  المهياذب لإلذديال

التي   متياز بهيا  يو ماّذ  عرل تصحين بططيا  ادذديال ل ، ليتضمن الغرض تر ي  الطاذج  المرعع ب ضا
                            .(125ص، 1998كي محمد محمد حسن،ز )  عع بهاأ من  الّبعبين من اذتكا  بل تكرير بب ططأ

  :عملية تدريب ضربة اإلرسال -
ضراة ادذدال لفق ططيوات متاذوية للفيق الطريقية التحريريية  تج ئية المهياذات إليل عياة  تتو عمرية تاذيع

 مراتو( لكلل ابطبقا من:
تاذيع بذوحة العذاع  ريها دعا كلل تاذيع ادعياا  مي  محاللية تج ئية  يو ضيراة لمين ليو ا عتي ام عريل  -

تو التينا بل ادذديال مين األعريل ضراة إذدال لاتاة  دوا   اذ ادذدال من األدفو بل ادذدال عرل شي



لجهة معينة بل ادذدال من الثبات بل ادذدال من الولع لغيرها، ل و  إلل ادذديال المسييطر عريي  بب 
 .(225ص ،1998،)عصام الوشاحي لض  ضراة ادذدال ف  موض  لمتاذ معين

 مميزات اإلرسال:أهّمية و  -3-4
تروي  بهميية ادذديال إليل بّبي  بتيا المهياذات األداديية كات الّطياد  الهجيوم ، تييق بذ الفرييق    سييتطي  

ا مجير  عبيوذ ، فيجع عرل  عب  الكرة الّطائرة بذ  اذ وا بذ ادذدال لييد  ا تتفاظتحقيق الّنقار بالذ 
يسيتطي  ل  ادذديال دطريقية ويياة ل قيقية، لكن  جع عريل  عبي  الفرييق بذ  جييالا ب ا الكرة فو  الّشبتة ل 

سييتقو لاييالذ التّييألير ميين زمبئيي   عييع ادذدييال  تييوذ ب ا ل متييراز الّنقييار ميين طييبل ادذدييال، ل الفريييق إ
  (.35، ص1999علي مصطفى طه، و  أحمد عبد الدايم الوزير   عب  الخصو.ل 

 :األخطاء الّشائعة في اإلرسال -3-5
 ضر  الكرة دأ اد  اليا.  -
 عام ضر  الكرة دالقوة الّبزمة مما  ؤ ب إلل عام عبوذها الّشبتة . -
 قعأ الكرة دعياا إلل األمام تيق    ستطي  الّبعع ضراها داليا  امرة . -
 عام بقو الجسو بلنا  األذوحة لرخرف عرل القام الخرفية ، لبلنا  الّضر  عرل القام األمامية. -
 (.45، ص 1997زكي محمد محمد حسن، )القعأ المبّتر قبو بذوحة الّعذاع طرفا. -
                        ا متيييياا قييييعأ الكييييرة دعييييياا عيييين الجسييييو بل طرفيييي  بل دجاببيييي  ممييييا  ييييؤّ ب دالمردييييو إلييييل تغيييييير لضيييي   -

 لالّسيطرة عريها.
 الّعذاع بلنا  الّضر  .عام امتاا  الجسو ل  -
 تر ة الّضر  .ة عرل الّتوقيه بين درعة الكرة ل عام القاذ  -
 بذوحة الّعذاع دقوة  بيرة لضر  الكرة مما  ؤ ب إلل طرلج الكرة طاذج المرعع . -
 .عام متادعة الجسو  دتمراذية الحر ةدعا القيام دادذدال مباشرة، ل  عام الّاطول إلل المرعع -
 
 
 
 


