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  :مدخل
تعتبر كرة الطائرة مف بيف الرياضيات الجماعية األكثر شعبية في العالـ وذلؾ لمدور الذي تمعبو 

فمقد  مف جوانب عدة،فييا في التخفيؼ مف الضغوطات النفسية واليومية، وقد مرت بعدة مراحؿ تطورت 
بدنية، نفسية، ميارية، خططية تحولت ىذه المعبة مف لعبة ترويحية إلى لعبة أولمبية ذات متطمبات 

وتتضمف كرة الطائرة مجموعة مف الميارات الحركية التي تتبايف في نوعيا وأىدافيا ودرجة وعقمية 
وتنقسـ  إلى ميارات ىجومية تتضمف اإلرساؿ واإلعداد والضربات الساحقة، وميارات دفاعية ، تعقيدىا

. تتضمف الدفاع عف اإلرساؿ والصد والدفاع عف الممعب
مف أجؿ ازدىار ونجاح كرة الطائرة مستقبال كاف لزاما وضع برامج لجذب عدد ىائؿ           و

 وتعتبر الكرة الطائرة مف األلعاب المحببة لدى .مف األطفاؿ قصد جعميا الرياضة العالمية رقـ واحد
الناشئيف ألنيا تحتوي عمى ألعاب مصغرة في مساحات صغيرة وىذا ما يضفي عميو جوا مف الحماس 
تسمح لنا أثناء التدريب بالعمؿ عمى ىدؼ محدد حيث يمكف قياس أىدافيا بتوظيؼ قدرات الالعب 

. والحاجيات المسطرة كأىداؼ في تدريب الالعب الناشئ
فمف الواجب معرفة كؿ الجوانب العممية والتدريبية ليذه الطريقة الحديثة حتى تتـ بالشكؿ الصحيح 

      .  والفعاؿ وتحقؽ األىداؼ المرجوة
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  كـــرة الطــائرةماهية وتاريخ : المحاضرة األولى_ 1
فييا فريقيف فوؽ الميداف الذي ويتفاعؿ كرة الّطائرة رياضة جماعية يتقابؿ  :كرة الّطائرة  تعريف-1-1

ـ 2.43ارتفاع الّشبكة  حيث يبمغ  متساوييف،قسميفشبكة إلى باؿقسـ يـ و9ـ وعرضو 18يبمغ طولو 
 محاولة إسقاط الكرة في جية الخصـ وتفادي المعبة حوؿىدؼ ىذه يدور ـ لإلناث، و2.33لمذكور و

عف طريؽ الاّلعب بميارة اإلرساؿ  وتتحّرؾ الكرة فوؽ الّشبكة، يبدأ الّمعب ،سقوطيا في الجزء الخاص بو
رساليا فوؽ الّشبكة  محاوال تسجيؿ لى منطقة الفريؽ الخصـ إالخمفي األيمف حيث يبدأ بضرب الكرة وا 

، ولكؿ فريؽ الحؽ في لمس الكرة ثالث مّرات دوف حساب لمسة الّصد إف وجدت، وال يمكف لالعب نقطة
في إحدى الجيتيف حّتى تالمس الكرة األرض وال يتوقؼ واحد لمس الكرة مّرتيف متتاليتيف ويستمر المعب 

  .عدـ تحقيؽ إرساؿ صحيح في حالة أو
 الفريؽ لإلرساؿ يقـو اكتساب وعند ،كرة الطائرة حسب نظاـ التسجيؿ المستمر تحسب نقاط المباراة في

 وبيذا التغيير يكوف عناصر الفريؽ قد لعبوا في مختمؼ ،عناصره بالدوراف وفؽ عقارب الساعة
    ( 15 ،ص2000"سفيل"لفدرالية العالمية لكرة الطائرة ا) .الوضعيات

 : لمحة تاريخية عن كرة الّطائرة في العالم -1-2
مدّرس الّتربية البدنية والمدير الّسابؽ لجمعية الّشباب " ولياـ مورغاف"يرجع منشأ كرة الّطائرة إلى  

، حيث اقترح تغيير اسميا  إلى "ىالستد"وقد شاىد ىذه الّمعبة " مانتونات "اسـالمسيحية وقد أطمؽ عمييا 
 لعبور الّشبكة وكاف إلى األماـالكرة الّطائرة نظرا ألّف الفكرة األساسية لّمعب ىي طيراف الكرة عاليا، وخمفا و

. ـ1895ىذا عاـ 
وقد عممت جمعية الّشباب المسيحية عمى الّتعريؼ بيذه الّمعبة عبر كافة أنحاء العالـ لتنتشر بذلؾ بشكؿ 

ـّ في المشرؽ واإلتحاد 1905ـ، لتظير بكوبا سنة 1900كبير وسريع حيث احتضنتيا كندا سنة  ـ  ث
. ـ1913السوفياتي، والّصيف ، والياباف سنة 

ـ 1929ـ وصمت كرة الّطائرة إلى إفريقيا عف طريؽ مصر وتونس والمغرب وفي سنة 1923وفي سنة 
. الّمجنة األولمبية الوطنية ألمريكا الوسطى تدخؿ الكرة الّطائرة لمّرجاؿ في األلعاب األولمبية في كوبا

ـّ فيو تأسيس الفيدرالية الّدولية لمكرة الّطائرة 1947 أفريؿ 20في  ـّ  (FIVB)ـ عقد مؤتمر باريس الذي ت وت
ـ الذي أظير 1946سنة " بودابست"توحيد القواعد وظير القانوف الّدولي الحالي وذلؾ عقب مؤتمر 

. خالفات بيف الدوؿ وشّدة الحاجة إلى التوحيد
. تنظيـ أّوؿ بطولة أوربية لمذكور: ـ1948سنة - 
. تنظيـ أّوؿ بطولة عالمية لمّذكور وأّوؿ بطولة عالمية لإلناث: ـ1949سنة - 
.   إجراء ثاف بطولة عالمية لمّذكور وأوؿ بطولة عالمية لإلناث: ـ1952سنة - 
.  بالكرة الّطائرة كرياضة أولمبيةاالعتراؼ: ـ1957سنة - 
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.  األوربية لمكرة الطائرة تؤّسس الكأس األوربية لنادي األبطاؿةالكوف فدرالي: ـ1960سنة - 
الفيدرالية الدولية لمكرة الطائرة تؤسس الرابطة العالمية لمكرة الطائرة                                                                                       : ـ1990سنة - 
. يعترؼ بيا كرياضة أولمبية Beach-Volley( 2×2)كرة الّطائرة الّشاطئية : ـ1993سبتمبر - 
وألّوؿ مرة في برنامج األلعاب األولمبية  (2×2)ظيور رياضة الكرة الّطائرة الّشاطئية : ـ1996سنة - 

. (إناث/ ذكور )بأطمنطا 
:  لمحة تاريخية عن كرة الّطائرة في الجزائر- 1-3

قبؿ االستقالؿ كانت كرة الّطائرة تمارس مف طرؼ المستوطنيف، ونادرا ما تمارس مف طرؼ الجزائرييف، 
ـّ إنشاء الفيدرالية الجزائرية لمكرة الّطائرة عمى يد الّدكتور 1962وفي سنة  ، وفي نفس الّسنة "بوركايب"ـ ت

ـّ إنشاء المنتخب الوطني لمّذكور وسنتيف بعد ذلؾ إنشاء المنتخب الوطني لإلناث، أّما في الّسنوات  ت
 وىذه بعض نتائج المشاركات لمفريؽ . التراب الوطني مناطؽاألخيرة فقد أصبحت تمارس في أغمب

: الوطني في المحافؿ الّدولية
أّوؿ مشاركة لمفريؽ الوطني ذكور في كأس العالـ واحتّؿ المركز التّاسع وفي نفس الّسنة : ـ1991سنة - 

 .ف المركز الثاني عشرؿأّوؿ مشاركة لمفريؽ الوطني لمّناشئات في بطولة العالـ واحتؿ
. أّوؿ مشاركة لمفريؽ الوطني ذكور في األلعاب األولمبية واحتّؿ المركز الثاني عشر: ـ1992سنة - 
 .أّوؿ مشاركة لمفريؽ الوطني في البطولة العالمية واحتّؿ المركز الثالث عشر: ـ1994سنة - 

: أّما بالّنسبة لممحافؿ القارية
. (البمد المنّظـ كوت ديفوار) الجزائر المركز الثاني احتالؿ: ـ1989سنة 
. (البمد المنّظـ مصر)الجزائر تحتؿ المرتبة األولى : ـ1991سنة 
. (البمد المنّظـ الجزائر)الجزائر تحتؿ المرتبة األولى عمى الّتوالي : ـ1993سنة 
. (البمد المنّظـ نيجيريا)الجزائر تحتؿ المركز الثالث : ـ1997سنة 

 :أّما بالّنسبة لألندية
 (23، ص1994عمي معوش،).مولودية الجزائر تفوز بالبطولة اإلفريقية لألندية: ـ1988سنة 

 :ممّيزات وخصائص كرة الّطائرة- 1-4
أّنيا تعتمد عمى القدرات العقمية بقدر ما تعتمد عمى ليا، ما يميز الكرة الّطائرة عف باقي األلعاب المشابية 

يعمؿ وقبؿ التحرؾ ، ففي كؿ حركات كرة الّطائرة نجد أّف الالعب يفّكر (القدرات البدنية)الّتكويف البدني
 متى يسرع )مواقؼ المعبمختمؼ وافؽ بيف جيازيو العصبي والعضمي ويعرؼ كيؼ يحّمؿ عمى إحداث الت

متى وكيؼ يتمّكف مف لعب الكرة المرتّدة مف الّشبكة في ، أيف يتـ تغيير الالعبيف لمراكزىـ، ومتى يبطئ
أـ مف الّطيراف أماما   مف الوقوؼ في وضع نصؼ القرفصاءالمنخفضالوقت المناسب، وىؿ يتـ الدفاع 

 (.87، ص2001،محمد لطفي السيد،محمد سعد زغمول ).(حسب متطّمبات الموقؼ
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أو  تعتبر كرة الّطائرة شعبية جدا وتمعب في الكثير مف األماكف مثؿ المنتزىات أو عمى الّشواطئ- 
. األماكف األخرى

. (58،ص1998عصام الوشاحي، )كرة الّطائرة ليا جاذبية شعبية عظيمة وتعتبر شّيقة ومثيرة لممتفّرجيف- 
.  (37،ص1991عصام الوشاحي،)تتضمف انسجاـ أو استرخاء كامؿ بدوف أي خطر مف اإلصابات- 

 كما يمكف ،تعتبر لعبة مف األلعاب الجماعية التي تناسب جميع األعمار وتصمح مزاولتيا لكال الجنسيف
 ىاممارستيا بطرؽ مختمفة مف الجنسيف لقضاء وقت الفراغ باإلضافة إلى أّنيا لعبة أولمبية ليا متطّمبات

. (47، ص1996أكرم زكي حطايبية، ) البدنية العالمية
. يعتبر ممعب الكرة الّطائرة أصغر ممعب في األلعاب الجماعية- 
. تعتبر الّمعبة الجماعية الوحيدة التي تمعب و ال تممس الكرة األرض- 
. يمكف إعادة الكرة ولعبيا حّتى ولو كانت خارج الممعب- 
. يعتبر ممعب الكرة الّطائرة أكبر ىدؼ في األلعاب الجماعية يمكف الّتصويب عميو- 
في المراكز " Libéro"يمكف لالعب أف يمعب في جميع المراكز األمامية والخمفية ماعدا الّمعب الحر - 

. الخمفية فقط
. حتمية أداء ضربة اإلرساؿ لجميع أفراد الفريؽ- 
. (15،16، ص1999عمي مصطفى طه،)شوط وحدة مستقمة بذاتياكؿ يعّد - 
. ال بّد أف تنتيي المباراة بفوز أحد الفريقيف- 
.  لعبة الكرة الّطائرة ليس ليا وقت محّدد- 
.السنة، في مالعب مكشوفة ومغطاة ويمكف ممارستيا ليال ونياراطواؿ يمكف ممارستيا -   
ىي قميمة التكاليؼ مف الناحية المادية ال تحتاج إلى تجييزات كثيرة فاألدوات المستخدمة دائما ىي - 

.ممعب ويمكف ممارستيا عمى رماؿ الشواطئوكرة  شبكة،  
.قميمة االحتكاؾ الجسماني مع الفريؽ الخصـ، فكؿ فريؽ يمعب في ممعب منفصؿ عف اآلخر-   
قانوف المعبة يسمح لالعب لمس الكرة مرة واحدة، مما يعطي الفرصة لعدد كبير مف الالعبيف في - 

.االشتراؾ في المعب  
  الظير الناتج عف الجموس الغير السميـ لذلؾانحناءمف األلعاب العالجية التي تعمؿ عمى عالج  تعتبر- 

.(62،61،ص1996أكرم زكي حطايبية،)  
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أهّم القوانين الخاّصة بالكرة الّطائرة: المحاضرة الثانية_ 2  
 : أهّم القوانين الخاّصة بالكرة الّطائرة- 2
يجب أف يكوف مسّطح وبموف وـ 9*18تجري مباريات الكرة الطائرة في ممعب مساحتو : الممعب- 2-1

  أو9.5 ـ وطوليا1 مقسـ إلى قسميف متساوييف بواسطة شبكة عرضيا،فاتح خاّصة في المالعب المغّطاة
 ويثّبت عمى الّشبكة شريطاف بالّموف  بالنسبة لإلناث2.33بالنسبة لمرجاؿ و ـ2.43أمتار، وارتفاعيا 10

ـ ، ويعتبراف جزءا مف الّشبكة، وىي مصنوعة بعيوف مرّبعة 1سـ وبطوؿ 5األبيض عموديا ىما بعرض 
ـ 09األمامية وتسمى منطقة اليجـو طوليا   وتقسـ كؿ جزء إلى منطقتيف المنطقة ،سـ10سوداء بقياس 

 .ـ06ـ وعرضيا 09ـ والمنطقة الخمفية طوليا 03وعرضيا 
مصنوعاف مف ممـ 10وبقطر ـ1.80 طوؿ كؿ واحد منيما يحدد الممعب في اليواء بواسطة عموديف

             سـ80كؿ عمود يعمو عمى الشريط العموي لمشبكة ب، األلياؼ الّزجاجية أو بأي مادة مماثمة
ـ خارج الخّطيف الجانبييف وىما 01ـ إلى 0.5القائماف المثبتاف لمشبكة يوضعاف عمى مسافة تتراوح ما بيف 

 .ـ ويفضؿ أف يكوف القائماف قابالف لمّتعديؿ ويكوناف مستديراف وأممساف2.55بارتفاع 
ـ وراء كؿ خط 05، ولمممعبـ وراء كؿ خط خمفي 08أما مساحة المعب فيي واسعة حيث تمتد ب      

. (ـ12 إلى7)جانبي، أما عمو السقؼ فيكوف بيف 
الكرة مصنوعة مف الجمد الخفيؼ وأصبحت حديثا تصنع مف الجمد المموف بثالثة ألواف  :الكـرة- 2-2

. غ280-260وزنيا بػػيف - وىي تعتبر مف الكرات الخفيفة   
. سـ67 -65محيطيا بػػيف               - 
. سـ/ كمغ0.325-0.3ضغط اليواء بيػف               - 

( FIVB)ويجب أف تكوف مطابقة لمقاييس اإلّتحاد الّدولي لمكرة الّطائرة 
 06 العب كحد أقصى ومدّرب ومساعده وممّرض وطبيب، 12يتكّوف الفريؽ مف : الفريق- 2-3

 06) احتياطييف وال يجوز أف تبدأ المباراة أو تنتيي بأقؿ مف ىذا العدد القانوني 06العبيف أساسييف و
 يستطيع كؿ العب قيادة الفريؽ ماعدا الالعب الحر ويجب أف يكوف معيف  في ورقة المباراة ال ،(العبيف

 ةؿييحؽ ألي العب غير مسجؿ في ورقة المباراة الدخوؿ الميداف والمشاركة في المقاء وال يحؽ تغير تشؾ
 الفريؽ بعد إمضاء أو توقيع ورقة المباراة مف طرؼ القائد أو المدرب

عندما يفوز الفريؽ المستقبؿ بالتداوؿ يقـو بالدوراف مف أجؿ التداوؿ  :دوران الالعبين في الميدان- 2-4
عمى اإلرساؿ، أما في حالة فوز الفريؽ المرسؿ بالتداوؿ فال يحدث الدوراف بؿ يبقى نفس الالعب في 

 .اإلرساؿ
يسمح لمفريؽ الذي بحوزتو الكرة القياـ بثالث تمريرات عمى األكثر باإلضافة  :التمريرات الثالثة- 2-5

 . ويحتسب خطأ عند القياـ بأربعة تمريرات،إلى تمريرة الصد، قبؿ تمريرىا إلى الفريؽ المنافس
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أو ما يسمى نقطة تتابع نقطة أي كؿ فوز بالتبادؿ ىو فوز (: R.P.S)نظام التنقيط المستمر - 2-6
 نقطة ما عدا الشوط 25ط يجب تسجيؿ بشو بغض النظر عف الفريؽ الذي يممؾ اإلرساؿ ولمفوز ،بنقطة

 ولمفوز ، الفارؽ بيف الفريقيف نقطتيف عمى األقؿشرط أف يكوف نقطة 15 حتىالخامس الذي يمعب 
 .عمى األقؿبالمباراة يجب الفوز بثالثة أشواط 

 ثانية ولو 30يحؽ لكؿ فريؽ طمب وقت مستقطع مّرتيف في كؿ شوط بمدة  :الوقت المستقطع- 2-7
 .16 والّنقطة 8الحؽ في وقتاف مستقطعاف فنياف في كؿ شوط في الّنقطة 

 :ويتميز الالعب الحر بما يمي: الالعب الحر- 2-8
. الالعب الحر دفاعي فقط- 
. السحؽ مف أي مكاف إذا الكرة فوؽ ارتفاع الشبكة و القياـ باإلرساؿ، الصدى الالعب الحرممنوع عؿ- 
.  فريقولباسعف الموف  مختمؼ لباسيستعمؿ الالعب الحر - 
 (.7-6،ص2004القانون الدولي لمكرة الطائرة،) تغيرات لالعب ليست محددة في حدود المنطقة التفاعمية- 
:    يدير المباراة ىيئة مف الحكاـ وتتكوف مف:الحكام- 2-9

 مؿ  وىو مكمؼ بتحديدوموقعو يعمو الشبكة والقرار األخير يعود إليو وىو الحكـ الرئيسي :الحكم األول- 
  :يمي

. طبيعة الخطأ -
. الفريؽ الذي يقـو باإلرساؿ -
. الالعب المخطئ -

  : مايميوىو مكمؼ بتحديدويكوف عمى الجانب بيف منطقتي التبديؿ : الحكم الثاني- 
 .طبيعة الخطأ -
 .الالعب المخطئ -
. الفريؽ الذي يقـو باإلرساؿ طبقا لمحكـ األوؿ -

، إضافة يقـو بتسجيؿ كؿ مف النقاط ،األخطاء الخاصة بالالعبيف وكذلؾ التبديالت :المسجل- 2-10
  . مراقباف لمخطوط في كؿ جيةإلى
 أشواط قبؿ 03 يفوز فييا مف يحرز  أشواط05حتى  أشواط 03تتأّلؼ المباراة مف  :المباراة-2-11

( 1-3( )0-3): اآلخر وال يجوز أف تنتيي المباراة بالّتعادؿ، بؿ يفوز أحد الفريقيف بإحدى الّنتائج التّالية
-30( )25-27( )23-25): مثاؿبفارؽ نقطتيفأو أكثر شرط أف ينتيي  نقطة لكؿ شوط 25(3-2)

28). 
.  نقطو وتنتيي حيف يكوف الفرؽ بيف الفريقيف نقطتيف15يكوف التنقيط فيو حتى : الشوط الفاصل-2-13
  (.307-303،ص2013سعد حماد الجميمي،)
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 (اإلرسال)المهارات األساسية : المحاضرة الثالثة_ 3
إف الميارات األساسية ليذه المعبة متعددة ومتنوعة لذا ال ينبغي : المهارات األساسية في الكرة الّطائرة- 

كما أنو يجب االىتماـ بيا، وذلؾ عف طريؽ تدريب الالعبيف عمى عدة  أف يتـ تعمميا في مدة قصيرة،
كؿ ىذه النشاطات وما  نواحي قبؿ البدء بالمعب كما يمكننا إدخاؿ الالعب ضمف ألعاب إعدادية صغيرة،

شابييا تساىـ مساىمة فعالة في إتقاف المبادئ الخاصة وأنيا تجذب المبتدئيف وتبعد عنيـ روح الممؿ 
. وتحركيـ بالمنافسة نحو الفرح والبيجة

. االستقباؿ، التمرير، اإلرساؿ، السحؽ، الصد: وتنقسـ ىذه الميارات إلى ما يمي
 (SERVICE)اإلرسال 

في رياضة الكرة الطائرة الحديثة يمّثؿ اإلرساؿ أحد الميارات عمى األقؿ التي يجب أف  :اإلرسال- 3-1
توضع في االعتبار وتكوف محور اىتماـ لكثير مف المدّربيف ومساعدييـ وكذا الالعبيف  ويقوؿ البعض أّف 

اإلرساؿ أحد األسمحة المؤّثرة والفّعالة الذي إذا ما استخدـ بطريقة مالئمة أو مناسبة تستطيع أف تشؽ 
 .طريقؾ مف خاللو في المباراة

المتواجد في منطقة اإلرساؿ  (01رقـ )وىو حركة وضع الكرة في المعب بواسطة الالعب الخمفي األيمف 
حيث يجب أف يضرب الكرة بيد واحدة، أو بأي جزء مف الّذراع ويسمح بقذؼ الكرة مّرة واحدة ، و يجب 

 أو خط العمؽ)وعدـ لمس الممعب  عمى المرسؿ عند لحظة اإلرساؿ أو االرتقاء لإلرساؿ بالقفز،
(. ligne de fond()النياية

والمرسؿ يجب أف يقرر مسبقا نوع اإلرساؿ الذي سوؼ ينفذه مع التركيز عمى نقاط الضعؼ في الفريؽ 
مكاف الفراغ، الالعب الضعيؼ االستقباؿ، مكاف المعد، مراكز تغيير الالعبيف، الالعب : المنافس وىي

غير المستعد نفسيا وبدنيا، الالعب األقؿ خبرة في المباراة، اإلرساؿ إلى المناطؽ القريبة مف حدود الممعب 
. استخداـ اإلرساؿ األكثر صعوبة كؿ ىذه األمور يضعيا الُمرسؿ في الحسباف ومف ثـ ينفذ اإلرساؿ

 :ويؤدي إلى
 .الحصوؿ عمى نقطة بدوف إجياد الفريؽ- 
 .إعطاء فرصة راحة لمفريؽ- 
 .كسب ثقة أعضاء فريقو مف الناحية النفسية في حالة نجاحو- 
 .زعزعة الثقة عند الفريؽ الخصـ- 
 .عدـ إعطاء الفرصة لمفريؽ الخصـ مف ترتيب اليجوـ- 
 .  (21،ص2010سعد حماد الجميمي،). إجياد الفريؽ الخصـ- 
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 وسرعة الكرة ،ومف الطبيعي أف يختار المرسؿ بيف أسموبيف ألداء اإلرساؿ إما مف الثّبات أو الوثب
اإلرساؿ ىو األداء أو التصرؼ الذي يبدأ بو و. المرسمة وقّوتيا مف العوامؿ اليامة ألداء إرساؿ مؤّثر
.  نقطةتسجيؿالمعب في لعبة الكرة الّطائرة، وفرصة الفريؽ األولى ؿ

 :يمر اإلرساؿ بالمراحؿ التالية: خطوات مهارة اإلرسال- 3-2
 .(االستعداد)التييؤ: أوال
 .إلى األعمى(قذؼ الكرة)رمي الكرة : ثانيا
 .مرجحة الجسـ والذراعيف: ثالثا
 .الخطوات: رابعا

 .القفز: خامسا
 (23،ص2010سعد حماد الجميمي،) .(األداء)فف التنفيذ: سادسا

 نستطيع مف خالؿ التكتيؾ الّصحيح ألداء ضربات اإلرساؿ مف حيث الّطريقة أف :أنواع اإلرسال -3-2
: نوعيف نقسـ اإلرساؿ إلى

اإلرساؿ مف األعمى يتـ بواسطة ضرب الكرة باليد المفتوحة بعد قذفيا إلى : اإلرسال من األعمى-3-2-1
األعمى، بحيث تقابؿ اليد الكرة وىي أعمى مف مستوى الكتؼ وتكوف رجؿ متقّدمة عمى األخرى حسب 
المنّفذ باليمنى أو باليسرى، ويشبو عممية اإلرساؿ في لعبة التنس الذي يسمى بإرساؿ التنس وينقسـ 

: اإلرساؿ مف األعمى إلى ما يمي
: اإلرسال المتأرجح- 

في ىذا اإلرساؿ يكوف الكتفاف في وضعية متعامدة لمّشبكة، حيث تنّفذ الحركة بعد حركة دائرية مف األسفؿ 
 .إلى األعمى مع إبقاء الّذراع مستقيمة

:  ئاإلرسال المتموج الّطاف- 
.  بتنفيذ ضربة موّجية نحو الخصـ مع تفادي الّتوازف العمودي لمكرة وىذا لمنع دورانيا حوؿ نفسياويكوف

:  حقارسال الّس  اإل-
الذي يتبع حركة اليد حيث أّنو يحّقؽ فكرة " االرتقاء" بتنفيذ ضربة بعد القياـ بقفزة إلى األعمى ويكوف

. اإلرساؿ وىو عبارة عف ىجوـ
ويتـ  ىو اإلرساؿ العادي البسيط ويعتبر مف أسيؿ أنواع اإلرساؿ :اإلرسال من األسفل- 3-2-2

بواسطة ضرب الكرة باليد المفتوحة أو المقبوضة بعد تركيا مف اليد األخرى، بحيث أف اليد الّضاربة تّتجو 
مف األسفؿ إلى األعمى، يستعممو المبتدئيف لسيولة أدائو وعدـ حاجتو إلى قّوة كبيرة فيو في أغمب 

. األحياف مضموف الّنجاح إاّل أّف مف الّسيؿ عمى الفريؽ المنافس استقبالو والّدفاع عنو
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وىذه نقطة ضعؼ فيو إاّل أّف الالعب يستطيع توجيو ىذا الّنوع مف اإلرساؿ بسيولة إلى أماكف الّمعب 
وينقسـ اإلرساؿ إلى . الخالية في ممعب الفريؽ الخصـ، ويتـ فيو قذؼ الكرة باليد بارتفاع مستوى الكتؼ

: ثالثة أنواع ىي مف األسفؿ إلى األعمى كما يمي
: اإلرسال القاعدي- 

 .ة لإلرساؿ إلى الخمؼ ثـ إلى األماـمؿتنفيذ ضربة اإلرساؿ بعد تحريؾ أو إرجاع اليد المستعإثر يكوف 
:  اإلرسال الجبهي من األسفل- 

حيث اليد تضرب الكرة عمى مستوى  يكوف فيو الذراع الفعاؿ مستقيـ بحيث يؤدي حركة إلى األماـ،
. الحزاـ

: اإلرسال الجانبي من األسفل-
الالعب المنّفذ يوجو الكتفيف بتعامد مع الّشبكة، واليد المنفذة تؤدي حركة جانبية مف الخمؼ إلى األماـ 

. ومف األسفؿ إلى األعمى
: تدريب اإلرسال- 3-3

كما ىو مفتاح الّنجاح في الكرة الّطائرة وكّمما نجح  اإلرساؿ ىو لعبة البداية أو وضع الكرة في المعب،
وبالتّالي ربح  الالعبوف في تأدية ىذه الميارة بنجاح أصبح لمفريؽ المرسؿ صفة المبادرة وتسيير الممعب

 .المباراة
البد مف أف يأخذ كؿ العب مف الفريؽ دوره في ضربات اإلرساؿ والتّأكيد عمى كؿ مرسؿ أف يؤدي إرساال 
جيدا ومؤّثرا مف بداية المباراة إلى ّنيايتيا، ويّتضح لنا مف العامؿ األوؿ وجوب ممارسة اإلرساؿ بانتظاـ 

اإلرساؿ  يجب أف يتـ في بداية  ما العامؿ الثاني فيشير إلى أف التدريب عمى ألكؿ العب في الفريؽ،
وأتناء ونياية الّتدريب ، فعند بداية المعب البد وأف يتعامؿ الالعب المرسؿ مع الشد العصبي وقبؿ 

 ،محمد لطفي السيد ومحمد سعد زغمول) عمى شّدة المعب والتي تؤّدي إلى زيادة الّتوّتراالعتمادالمنتصؼ يكوف 
(   60-59، ص 2001

يمّثؿ الغرض مف ىذا الّتدريب  تحسيف ميارة اإلرساؿ، وذلؾ مف خالؿ تصحيح المدّرب ألي خطأ يحدث 
رساالت فاشمة أو إوتكوف  في األداء المياري لإلرساؿ، خاصة عندما ترسؿ الكرة أكبر عدد مف المّرات

خارج  الممعب أيضا، ويتضمف الغرض تركيز المدّرب عمى تصحيح أخطاء اإلرساؿ والتي يمتاز بيا كؿ 
                            .(125ص، 1998كي محمد محمد حسن،ز) العب بيدؼ منع الاّلعبيف مف ارتكاب أو تكرير أي خطأ

  :عممية تدريب ضربة اإلرسال -
تجزئة الميارات إلى عدة )تتـ عممية تدريب ضربة اإلرساؿ وفؽ خطوات متدرجة ووفؽ الطريقة التحميمية 

 :وذلؾ انطالقا مف (مراحؿ
تدريب أرجحة الذراع يمييا بعد ذلؾ تدريب اإلعداد مع محاولة تجزئة كؿ ضربة ومف ثـ االعتزاـ عمى - 

ضربة إرساؿ واحدة  سواء كاف اإلرساؿ مف األسفؿ أو اإلرساؿ عمى شكؿ التنس أو اإلرساؿ مف األعمى 
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لجية معينة أو اإلرساؿ مف الثبات أو اإلرساؿ مف الوثب وغيرىا، وصوال إلى اإلرساؿ المسيطر عميو أي 
 .(225 ص،1998عصام الوشاحي ،)وضع ضربة اإلرساؿ في موضع ومكاف معيف

 :أهّمية ومميزات اإلرسال- 3-4
ترجع أىمية اإلرساؿ إلى أّنو أحد الميارات األساسية ذات الّطابع اليجومي، حيث أف الفريؽ ال يستطيع 

 بو، فيجب عمى العبي الكرة الّطائرة أف يدركوا أف اإلرساؿ ليس مجرد عبور االحتفاظتحقيؽ الّنقاط بدوف 
ويستطيع  الكرة فوؽ الّشبكة ولكف يجب عمى العبي الفريؽ أف يجيدوا أداء اإلرساؿ بطريقة جيدة ودقيقة،

الفريؽ إحراز الّنقاط مف خالؿ اإلرساؿ، والعب اإلرساؿ يكوف أداؤه مستقؿ وبدوف التّأثير مف زمالئو 
  (.35، ص1999عمي مصطفى طه،  وأحمد عبد الدايم الوزير ).والعبي الخصـ

 :األخطاء الّشائعة في اإلرسال- 3-5
. ضرب الكرة بأصابع اليد-  
. عدـ ضرب الكرة بالقوة الاّلزمة مما يؤدي إلى عدـ عبورىا الّشبكة - 
. قذؼ الكرة بعيدا إلى األماـ حيث ال يستطيع الاّلعب ضربيا باليد كاممة - 
. عدـ نقؿ الجسـ أثناء األرجحة لمخمؼ عمى القدـ الخمفية ، وأثناء الّضرب عمى القدـ األمامية- 
 (.45، ص 1997 زكي محمد محمد حسن،).القذؼ المبّكر قبؿ أرجحة الّذراع خمفا- 
                        االمتدادقذؼ الكرة بعيدا عف الجسـ أو خمفو أو بجانبو مما يؤّدي بالمرسؿ إلى تغيير وضع - 

. والّسيطرة عمييا
. عدـ امتداد الجسـ والّذراع أثناء الّضرب - 
. عدـ القدرة عمى الّتوقيت بيف سرعة الكرة وحركة الّضرب - 
. أرجحة الّذراع بقوة كبيرة لضرب الكرة مما يؤدي إلى خروج الكرة خارج الممعب - 
 .عدـ الّدخوؿ إلى الممعب بعد القياـ باإلرساؿ مباشرة، وعدـ متابعة الجسـ الستمرارية الحركة- 
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  (االستقبال)المهارات األساسية : المحاضرة الرابعة_ 4
 :(Rréception)االستقبال - 4-1
دفاع ضد ارساؿ الخصـ ويطمؽ عميو التمريرة مف األسفؿ، وتعد مف الميارات الفنية  هو الستقباؿا

األساسية الدفاعية والميمة في لعبة الكرة الطائرة، وفي حالة حدوث خطأ فيو يعطى لمفؤيؽ الخصـ المجاؿ 
في اكتساب نقطة أو القياـ بيجوـ مضاد عمى فريقو، أما في حالة االستقباؿ الجيد فيتيح الفرصة لفريقو 

إلجراء ىجـو جيد ضد الفريؽ الخصـ، واقتصرت عممية االستقباؿ عمى العبيف متخصصيف في كؿ فريؽ 
 المتنوعة، تليذه الميمة ألنيا صعبة وميمة عمى ضوء المستويات الفنية العالية لمفرؽ في أداء اإلرساال

 (.115،ص2010سعد حماد الجميمي،) .تقريبا بالنسبة لبقية ميارات الكرة الطائرة%12وتحتؿ حوالي نسبة 
ىو استقباؿ الكرة المرسمة مف الاّلعب المرسؿ مف الفريؽ المنافس لتييئتيا إلى الاّلعب المعد أو الّزميؿ 

في الممعب، وذلؾ المتصاص سرعتيا وقوتيا وتمريرىا مف األسفؿ إلى األعمى بالّساعديف، أو مف األسفؿ 
  (.71ص،1999عمي مصطفى طه،) بالّتمرير إلى أعمى حسب قوة الكرة وسرعتيا ووضعية الاّلعب المستقبؿ

 ينقسـ األداء الحركي الفني لميارة االستقباؿ ويسمى أحيانا المراحؿ :(الحركي)األداء الفني- 4-2
 :التعميمية إلى األقساـ التالية

 (االستعداد)التييؤ: أوال
 .قدرات التوقع والتقدير واإلحساس: ثانيا
 .قدرات رد الفعؿ:ثالثا
 .حركة القدميف: رابعا

  (.115،ص2010سعد حماد الجميمي،).(األداء)فف التنفيذ: خامسا
: أهمية االستقبال -4-3

يعتبر الّدفاع عف اإلرساؿ مف الميارات الّدفاعية ذات أىمية كبيرة في الكرة الّطائرة فمنذ نشأتيا وحتى 
وقتنا الحاضر، تنّوعت وتتابعت طرؽ استقباؿ الكرة سواء بالكتفيف أو الّذراعيف، بعد أف كانت تؤدى مف 

 وتؤدى باستخداـ الّسطح "Begger"األعمى أصبحت طريقة متبعة بالّذراعيف مف األسفؿ يطمؽ عمييا 
مختار ) .الّداخمي لمّساعديف، وذلؾ لضماف استالـ الكرة بطريقة جيدة وتوصيميا لزميؿ وبدوف حدوث أخطاء

 .(121، ص1996سالم ، 
: طريقة استقبال اإلرسال- 4-4

يتخذ الالعب الوقوؼ الّصحيح الستقباؿ الكرة مع مواجية الكرة تماـ، ثـ يبدأ في ميؿ الجذع قميؿ إلى 
األماـ بسرعة مساوية لسرعة اندفاع الكرة ، حيث يقؼ الاّلعب و القدماف متباعدتاف أوسع مف الحوض 
والّركبتاف منثنيتاف قميال، وتشّكالف زاوية قائمة تقريبا  مع الحوض، الّرأس يكوف عموديا عمى مستوى 
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الكتفيف وتوجيو الَنظر إلى المنافس  والذراعيف متباعدتيف عف بعضيما بمسافة حوالي اتساع الكتفيف 
. (37 ص،1999عمي مصطفى طه،) وممدودتاف لألماـ ومائمتاف إلى األسفؿ

: أنواع االستقبال -4-5
:  من األسفلاالستقبال- 

 أو اإلرجاع بمقّدمة اليديف، ويكوف الالعب مقابؿ لمكرة مع االستعماؿىو األكثر استعماال وتكوف مساحة 
. ضرورة استقامة اليديف

:  من األعمى االستقبال-
" فوؽ الّرأس"ىو استقباؿ الكرة القادمة مف الخصـ بمقّدمة اليديف، وىذا مف وضعية عالية 

: االستقبال الجانبي -
.  ، وىذا عندما يكوف اّتجاه الكرة عمى جانب الجسـ معايكوف بيد واحدة أو باليديف

: االستقبال مع االنبطاح -
 وىذا عند محاولة إنقاذ الكرة مف زاوية ميتة، ويكوف استقباؿ الكرة بعد القياـ  معايكوف بيد واحدة أو باليديف

 (.DATTAX. P85)بانبطاح أو ارتماء نحو األرض

: االستقبالاألخطاء الّشائعة في - 4-6
األرجحة الّزائدة لمّذراعيف أماما، ولألعمى لمعب الكرة مما يؤدي إلى زيادة قوة و سرعة طيراف الكرة خارج - 

. حدود الممعب
. عدـ تساوي الّسطح الّداخمي لمّساعديف عند ضرب الكرة، مما يؤّدي إلى طيرانيا جانبا- 
. وضع الّذراعيف بمستوى عاؿ جدا، مما يجعؿ طيراف الكرة عموديا وقصير المسافة- 
. ثني الالعب لممرفقيف أثناء ضرب الكرة مما يؤدي إلى طيرانيا خمفا- 
 (بمعنى وضع منخفض عمى الّركبتيف لثني منطقة فوؽ الوسط)عدـ المحافظة عمى استقامة الّظير - 

. (316، ص1998 ، زكي محمد محمد حسن)
. ضرب الكرة باليد عمى سطح الّساعديف، مما يؤدي إلى طيرانيا ألحد الجانبيف- 
عمي مصطفى طه، ) عممية امتصاص قوة الكرة عمى الّساعديف كبيرة، مما يؤدي إلى طيرانيا لمسافة قصيرة- 

. (71ص، 1999
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  (الّتمرير)المهارات األساسية : المحاضرة الخامسة_ 5
 :(passe)التمرير - 5-1

يعتبر الّتمرير مف أىـ العناصر األساسية والّرئيسية لتكتيؾ رياضة كرة الّطائرة، فبدوف إتقاف ىذا العنصر 
ال يستطيع الالعب أف يوجو الكرة إلى زميمو بطريقة صحيحة، كما ال يستطيع اإلعداد لميجوـ بالّسحؽ، 
نستطيع أف نقوؿ أف التمرير ىو قاعدة الالعب بحيث يتطّمب تنقؿ سريع وتمركز جيد بدوف كرة وتحريؾ 

 .كبير لمّذراعيف خاصة تحرؾ جيد لألصابع، فبدونيا ال يمكف أف يكوف ىناؾ لعب
(SILLANY-ROBERT, 1990,P 416) 

يمر األداء الحركي الفني لميارة التمرير بنفس مراحؿ ميارة االستقباؿ : (الحركي)األداء الفني- 5-2
 .واإلعداد

 :أهّمية الّتمرير- 5-3
الّتمرير ىو األساس في لعب الكرة الّطائرة، حيث يتوّقؼ نجاح الفريؽ عمى مدى قدرة العبيو في السيطرة 

 وبطريقة صحيحة وقانونية  خاصة تمؾ التي تمرر نحو المعد االتجاىاتوالّتحكـ وتوجيو الكرة في كؿ 
وىو الميارة األىـ بالنسبة لخطط الّدفاع واليجوـ التي يستخدميا الفريؽ المعب يستخدـ في ميارة الّتمرير 

أطراؼ األصابع واأليدي واألذرع عمى األغمب أكثر مف أي جزء مف الجسـ ويمكف أف نعتبر اإلعداد 
تمريرا، ولكف بأكثر دقة  نظرا لضرورة سير الكرة في طريؽ محدودة في اليواء ومرتبطة بالّضربة 

. (84، ص1994زينب فهمي وآخرون ،  )اليجومية
والّتمرير مف األعمى باألصابع، ىي الّممسة اليامة التي يجب أف تتقف إتقانا تاما، األمر الذي يؤدي  

محمد سعد زغمول ومحمد لطفي السيد، ) لوصوؿ الكرة إلى الّزميؿ بطريقة تمّكنو مف إحراز نقطة أو كسب إرساؿ

 .(69ص، 2001
: أنواع الّتمرير- 5-4

لقد تنوع وتعدد التمرير في الكرة الّطائرة، حيث يمكف أف نقّسـ الّتمرير مف حيث طريقة أدائو إلى تمرير 
مف الثّبات وتمرير مف الحركة، ونقّسمو مف حيث المستوى الذي تصؿ فيو الكرة إلى تمرير مف األعمى 

وتمرير مف األسفؿ، كما يمكف تقسيمو مف حيث استخداـ اليد أو اليديف إلى تمرير باليديف أو تمرير باليد 
 (72ص، 1999عمي مصطفى طه، ): الواحدة، وعموما يمكننا أف نقّسـ التمرير إلى نوعيف ىما

: ويشتمؿ عمى :التمرير العالي- 5-4-1
 :(الّتمريرة الّصدرية):التمرير إلى األمام -

التمريرة الّصدرية ىي األكثر استعماال في المعب لممسافات القصيرة والّطويمة، فإتقانيا ىو الخطوة األولى 
 وذلؾ برفع الالعب لذراعيو أماـ الوجو في وضع الّتكور، وعند وصوؿ الكرة إلى واالندماجنحو التّقدـ 

سـ تقريبا عمى مستوى الّرأس، تتحّرؾ اليداف إلى األعمى الستقباؿ الكرة وعندما 20 إلى 15ارتفاع 
  . المرغوب فيواالتجاه خفيفة تمييدا لدفعيا إلى رجعيةتالمسيا األصابع تقوـ الّذراعاف بحركة 
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: التمرير إلى األمام بعد الّدوران- 
وفيو يدور الالعب عمى مشط القدـ األمامية لوجو الالعب الذي سيعد لو الكرة عمى أف يعود الجسـ إلى 

. وضع االتزاف
: إلى األمام من وضع الطعن التمرير- 

 مداىا بينما تكوف الساؽ مع الفخذ في الرجؿ األمامية بزاوية قائمة، أقصى إلىفيو تمتد الرجؿ الخمفية 
. (39ص-28، ص1996الموسوعة الرياضية، ) عمى الالعب العودة بأقصى سرعة إلى وضع االستقباؿ األصمي

: التمرير لمجانبين -
  المعاكس الّتجاه الكرةاالتجاهيقؼ الالعب مواجيا لمّشبكة أو ظيره لمّشبكة، ويرفع الكرة بعد ثني اليد في 

. وىي تمريرة صعبة تحتاج إلى تدريب مكّثؼ
: التمرير مع الّدحرجة- 

يستخدـ ىذا الّنوع عند استقباؿ كرة قوية وسريعة نتيجة ضربة ىجومية والمقصود امتصاص قوتيا  يمـز 
. الالعب مرونة بحيث يؤّدييا دوف أف يصاب بأذى، ويمكنو العودة إلى الوضع األصمي بأقصى سرعة

 .(73-72ص، 1999عمي مصطفى طه،)
: التمرير مع الوثب- 

عبارة عف عممية خداع لمواجية عممية الّصد التي يقوـ بيا الفريؽ المضاد بشكؿ يظير وثبة الالعب وىو 
محمد سعد زغمول ومحمد لطفي  )ألداء التمرير، كأف ينوي أداء ضربة ىجومية فيقوـ بإعدادىا لمّزميؿ اآلخر

 (64، ص2001السيد،
: التمرير من األسفل- 5-4-2

يمكف أف نطمؽ عمى ميارة الّتمرير مف األسفؿ بالّساعديف بأّنيا حركة إيجابية لمّرجميف باّتجاه اليدؼ، 
وذلؾ بمواجية الالعب لمكرة متحّركا إلييا بالّسرعة المناسبة التي تتفؽ مع مسافة أو ُبعد الكرة، وكذلؾ في 

 الذي ستمعب إليو الكرة دافعا إياىا بيديو بالقدر المناسب ويتوّقؼ نجاح الفريؽ أو فشمو إلى حد االتجاه
الّطرؽ في جميع حاالت ومواقؼ  عمى ميارتو في تمرير الكرة مف األسفؿ بالّساعديف حيث أّنيا أأمف كبير

. مف األسفؿ المعب ويجب أف نميز بيف ثالثة أنواع مف التمرير
(: يتم التنفيذ بطرق مختمفة)التمرير باليدين -

يجرى بتالصؽ الكفيف جنبا إلى جنب، ويتجياف إلى أعمى امتداد األصابع فتالمس الكرة الجزء العرضي 
. مف مؤّخرة اليديف قرب الّرسغ

.  الكفيف جنبا إلى جنب ويتجياف إلى األسفؿ مع امتداد األصابع فتالمس الكرة ظير الكّفيفيتالصؽ
 الكّفيف وجيا لوجو مع إثناء أصابع إحدى اليديف حوؿ أصابع اليد األخرى، فتالمس سطح يتالصؽ

. اإلبياميف والّسّبابتيف
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: التمرير باليد الواحدة- 
 ..... التي ال تسمح باستخداـ اليديف معاؼالضر وتستعمؿ عادة لمّتخّمص مف موقؼ حرج، خاصة في 

مف المعب بحيث يمّررىا الاّلعب   يتـ ذلؾ عند وصوؿ الكرة إلى مكاف قريب:التمرير مع االنبطاح- 
بالّطريقة العادية فيندفع إلنقاذىا مف الّسقوط عمى األرض، فيالمس الكرة قبؿ وصوليا إلى األرض فيرفعيا 

. (40 ص،2006الموسوعة الرياضية،) قميال
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 (حقاالّس الهجوم )المهارات األساسية : المحاضرة السادسة_ 6
: حقاالّس الهجوم  -6-1

اليجـو الساحؽ ىو ضرب الكرة بطرؽ مختمفة، مف فوؽ حافة الشبكة نحو ممعب الخصـ وبإحدى 
مف بقية الميارات األساسية %21ويعتبر مف أجسف األسمحة الكتساب نقطة لفريقو ويحتؿ نسبة . الذراعيف

وأف كؿ الميارات والخطط تصبح عديمة الفائدة والتشويؽ والحماس إذا لـ . الفنية في لعبة الكرة الطائرة
  (. 203،ص2012سعد حامد الجميمي، ).تنتو باليجوـ

يعتبر الّسحؽ روح الكرة الّطائرة ورونقيا، والغرض مف الّسحؽ ىو ضرب الكرة أو إرساليا إلى ممعب 
 .الفريؽ المنافس بطريقة قانونية بحيث يفشؿ ىذا األخير في إعادتيا

توجيو قوي لمكرة يؤّديو الاّلعب وىو في اليواء بعد ارتقاء عمودي بمحاذاة الّشبكة وتكوف كذلؾ وىو 
 .حركاتو منسجمة

 ىو عبارة عف ضرب الكرة بإحدى اليديف بقوة لتعديتيا بالكامؿ فوؽ الّشبكة، إلى ممعب الفريؽ وىو كذلؾ
. المنافس بطريقة قانونية

إف الّضربات الّساحقة ىي أحد الوسائؿ الّرئيسية اليامة في إحراز الّنقاط واستخداميا غالبا ما يكوف مف - 
 (.74، ص2001محمد سعد زغمول ومحمد لطفي السيد، )القوة والّتوجيو: الممسة الثّالثة ويؤّثر فييا عامميف ىما

اليجـو الساحؽ يمر بخمس مراحؿ فنية في األداء أو تسمى مراحؿ : (الحركي)األداء الفني - 6-2
وتظير فييا اختالفات  (التنفيذ)تعميمية وأف ىذه اليجمات تتشابو في ىذه المراحؿ عدا مرحمة ضرب الكرة 

 .حسب نوعية اليجـو وظروؼ وحاالت الالعب
 :وتؤدي ىذه بتوافؽ وتوازف كامميف بدوف أي تردد أو انتظار بيف مرحمة وأخرى وىذه المراحؿ ىي

 (االستعداد)التييؤ: أوال
 .حركة القدميف: ثانيا
 .(الطيراف)القفز: ثالثا
 .(التنفيذ)األداء : رابعا

 (.207،ص2012سعد حامد الجميمي،).اليبوط والتغطية: خامسا
: حقاالّس الهجوم أهمية -6-3

اليدؼ مف الّضرب الّساحؽ في لعبة الكرة الّطائرة ىو الحصوؿ عمى نقاط المباراة  أو الحصوؿ عمى 
اإلرساؿ وتتطّمب الميارة نوعية معّينة مف الاّلعبيف يتمّيزوف بالّسرعة وحسف الّتصّرؼ والثّقة بالّنفس، 

وارتفاع القامة، وقوة عضالت الّرجميف والّسرعة الحركية الفائقة والّرشاقة والّتوافؽ العصبي العضمي، والقوة 
 العالية في الوثب والّضرب والّدقة في األداء الحركي وتوجيو ضربات إلى نقطة معّينة باإلضافة االنفجارية

ليذا ال يستطيع جميع الاّلعبيف أف يقوموا بأداء مثؿ ىذه الميارات نظرا الختالؼ . إلى اليبوط الّصحيح
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ـّ اختيار أفضؿ  تكوينيـ الجسمي وقدراتيـ الحركية، فيفّضؿ تدريب جميع أفراد الفريؽ ألداء ىذه الميارة ث
 .(101،ص1999عمي مصطفى طه،)الاّلعبيف لمقياـ بمياـ أدائيا أثناء المباريات

  : مف السحؽ وىيىناؾ أنواع عّدة: حقاالّس الهجوم أنواع - 6-4
  :الّسحق األمامي-

 ويكوف المبتدئيف،ىـ، لذلؾ تجد المدّربيف يعطونو اىتماما كبيرا خاّصة عند ـىو أسيؿ أنواع الّسحؽ وأه
  (20، ص1964حسن عبد الجواد،)توجيو الكرة عند أدائيا في خط مستقيـ مع خط جري الاّلعب الّضارب

  :الّسحق الجانبي-
 يأخذ الخطوة والوثبة االقترابيؤّدى ىذا الّنوع مف الّسحؽ عندما يكوف الاّلعب بيف الّشبكة والكرة ويكوف 

أو " الّضرب الخطافي" في الّضرب األمامي ويطمؽ عميو بعض المدّربيف االرتقاءبالموازاة مع الّشبكة ويتـ 
 ."الّضرب بدوراف الّذراع"

يؤّدى عندما يكوف الّظير موّجو لمشبكة فيوثب الاّلعب ويدور  في اليواء حتى يواجو  :الّسحق الخمفي -
الّشبكة ثـ يقوـ بضرب الكرة بقوة وبسرعة في أعمى أجزائيا، ويعتبر مف أصعب أنواع الّسحؽ مف حيث 

. (87،ص1987عقيل عبد اهلل،) األداء
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 (الّصدحائط )المهارات األساسية : المحاضرة السابعة_ 7
: الّصدحائط - 7-1

الصد ىو خط الدفاع األوؿ في لعبة الكرة الطائرة حيث يقوـ بو الالعبوف القريبوف مف الشبكة الذيف 
يشغموف المراكز األمامية العتراض الكرة القادمة مف المنافس وذلؾ بالوثب ورفع الذراعيف عاليا لموصوؿ 
أعمى مف الحافة العميا لمشبكة ويكتمؿ الصد عندما تممس الكرة أيدي الالعب وعمى ىذا األساس يسمح 

  .(35،ص2014صالح أحمد،)فقط لالعبي الخط األمامي بتكممة الصد
 الّنواة األساسية لمجموع الّتصّرفات التي يقوـ بيا الفريؽ لمّدفاع عف الممعبأو حائط الصد يعتبر الّصد 

 مع مد الّذراعيف عاليا إلى األماـ قميال حيث يقابؿ الحائط  اّتجاه الكرة ارتقاءعف طريؽ الوثب إلى أقصى 
عند أداء السحؽ مف قبؿ الخصـ  بمواجية الّشبكة أو قريب منيا، وقد يقوـ بعممية الّصد العب أو العبيف 

 (.94، ص1964حسن عبد الجواد،).أو ثالث العبيف شرط أف يكوف في المنطقة األمامية
.  لمكرة المضروبة سحقا مف ممعب الفريؽ المنافس فوؽ الحافة العميا لمّشبكةاالعتراضأو ىو - 
يمر حائط الصد بخمس مراحؿ فنية وىي نفس مراحؿ األداء الحركي : (الحركي)األداء الفني- 7-2

 :لميجـو الساحؽ وىي خمسة
 (االستعداد)التييؤ: أوال
 .حركة القدميف: ثانيا
 .(الطيراف)القفز: ثالثا
 .(التنفيذ)األداء : رابعا

 (.270،ص2012سعد حامد الجميمي،).اليبوط والتغطية: خامسا
 : الّصدحائط أهّمية  -7-3

يعتبر الّصد مف الميارات األساسية واليامة في عممية الّدفاع عف الممعب أماـ الّضربات اليجومية 
المختمفة عمى الّشبكة وىو وسيمة إلحباط عـز الفريؽ المنافس مف خالؿ منع مياجميو مف ضرب الكرة 

 .الّساحقة فوؽ الّشبكة
 :ينقسـ حائط الصد إلى نوعيف أساسييف :الّصدحائط أنواع  -7-4

:  الّصد الهجوميحائط - 
عند أداء الّصد اليجومي تكوف األيدي المكونة لحائط الّصد متوازنة قريبة مف الّشبكة، وفييا انثناء نحو 

. ممعب المنافس فتتحّرؾ الذراعاف واليداف أثناء الّصد لمحاولة ضرب الكرة في ممعب المنافس
: الّصد الدفاعي حائط -

قوتيا وفقدت  وفيو يتـ سقوط الكرة بعد عممية الّصد في نفس ممعب الفريؽ المدافع، بعد أف تكوف قد قمت
. خطورتيا بحيث يمكف لمفريؽ أف يستغّميا في اإلعداد لضربات ساحقة
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 :ويقسـ حائط الصد حسب الشكؿ كذلؾ إلى
 :(بالعب واحد)حائط الصد الفردي - 

ينفذ ىذا النوع بالعب واحد أي كؿ العب يقـو بصنع حائط الصد مف مركزه أو مركز زميمو في خط 
اليجـو لممراكز األمامية الثالثة وأحيانا يحدث تغيير بيف العبي الخط األمامي في مراكزىـ مما يجعؿ 
مكانية المعب، ونسبة استخدامو  الالعب الواحد يقوـ بصنع حائط الصد الفردي وذلؾ حسب الظروؼ وا 

 .%24حوالي 
 :(بالعبين)حائط الصد الزوجي- 

 أو 02 في المركز رقـ 03ينفذ ىذا النوع بالعبيف في الخط األمامي كأف يتحرؾ الالعب في المركز رقـ 
 .%72 ونسبة استخدامو حوالي 04مع الالعب في المركز 

 (:بثالثة العبين)حائط الصد الثالثي- 
 والالعب في 02ينفذ ىذا النوع بثالثة العبيف في الخط األمامي كأف يكوف تحرؾ الالعباف في المركز رقـ 

    (.270،ص2012سعد حامد الجميمي،).%04 ونسبة استخدامو 03 مع الالعب في المركز رقـ04المركز رقـ 
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