الارسال وتدريباته
أ .د .محمد صاحل محمد نوري

امهية الارسال
ان تعمل همارة الارسال يه احدى املتطللبات الرئيس ية الالزمة ملامرسة الكرة الطائره واذلي يعد واحدا من املهارات ذات الطابع
الهجويم اذ تتلخص امهيته من كونه مفتاح احلصول عىل النقاط للفريق ،فعىل العيب الكرة الطائرة ان يدركوا ان الارسال ليس
جمرد رضب الكرة وجعلها حتلق فوق الش بكة ولكن جيب اجادة همارة الارسال وامتالك قابلية ارسالها اىل اية نقطة يف ملعب
الفريق املقابل مع مراعاة املسافه والارتفاع واملاكن احملدد ،وهذا مما يدفع الفريق املقابل يف لك ارسال اىل اختاذ مواقف ادلفاع
وابلتايل يس تطيع الالعبون ان يتحمكوا يف خط سري املباراة ونتيجهتا وبعد ذكل الفوز ابلشوط او املباراة كام انه من الواجب عىل
املدرب او املدرس القيام بتعلمي مجيع الالعبني بدون اس تثناء معلية الارسال ،اذ ان القانون يسمح مجليع الالعبني ابداء هذه املهارة
(عدا الالعب احلر).
والارسال هو املفتاح الاول لبداية اللعب والايذان لبدء املباراة اذ بدون الارسال ال كمكن ان يبدأ اللعب اذ يبدأ به اللعب يف
اول لك مباراة ويف بداية لك شوط وعقب لك خطا حيتس به احلمك ،ويعد الارسال من امه رضابت الهجوم املبارش اذلي
يس تخدمه الالعبون خالل اللعب والقوة الضاربة يف الكرة الطائرة احلديثة اذ انه من املهارات املغلقة (حمددة احمليط) اذ ان
الارسال هو الرضبة الوحيدة اليت يؤدهيا الالعب دون الوقوع حتت ضغط ما اذ يكون ادائه مس تقال وغريمرتبط بزمالئه او
الفريق املنافس كام يكون دليه الوقت الاكيف العداد نفسه للقيام برضب الكرة وذلا ينصح املدربون الالعبون عىل تركزي التفكري
بشلك كبري عند تنفيذ الارسال واخذ شهيق معيق مث يعقبه بزفري خفيف سوف يساعد عىل الاسرتخاء قبل الرشوع بتنفيذ
الارسال اذلي قد يس تغرق بضع ثوان واذلي جيب ان ينفذ بشلك حصيح ودقيق اذ يس تطيع الالعب وحده ان حيصل عىل نقطة
مبارشة دون ان يبذل فريقه اي جمهود وخسارته تعين فقدان الفريق للنقاط وهنا اتيت امهيته النه يعد الهجوم الاول ضد الفريق
املس تقبل او خطة فردية يقوم هبا الالعب املرسل ذلا جيب ان يمتتع الالعب املرسل بدقة ادائه وذاكئه يف ارسال الكرة اىل
مناطق حيددها هو من خالل مالحظاته لفريق املنافس اذ ان اتقان الاداء الفين واطخطط ملهارة الارسال يعين الكيري من
حساابت الفريق (الاسرتاتيجيه) اذا اس تطاع الالعب ان خيتار الارسال املناسب ويف اللحظة املناس بة وتوجهيه اىل املاكن
املناسب فسوف حيصل عىل نقاط كثريه لفريقه فضال عن تأثريه يف اس تقبال الفريق املنافس وارابكه مما جيعل وصول الكرة اىل
الالعب املعد بشلك غري جيد ،كام تظهر امهية الارسال يف انه مفتاح اللعب الهجويم والفريق اذلي كمتكل العبوه ارساالت تمتزي
ابلقوة وادلقة تكون فرصته كبرية يف كسب املباراة اذ كمكن لالعب ادائه كخطة فرديه كتوجيه الارسال اىل الالعب اذلي ال جييد
الاس تقبال (الضعيف) او يف ماكن خال او للعداء او خلفه عند الركض عىل الكره او اىل الالعب املستبدل حديثا او بني
الالعبني وجيب عىل الالعب املرسل ان يكون يف عزةل اكمةل عن امجلهور حىت يفوز ابلطابع الهجويم لالرسال كام ان همارة

الارسال كمكن ان تكشف مس توى الفريق املنافس اذا مل تكن معروفة سلفا ،اذ من خالل اس تخدام انواع الارساالت وتسجيل
نتيجة تأثري لك نوع عىل الالعبني وتوجيه الارسال اىل مجيع العيب الفريق املنافس بغية التعرف عىل الفروق الفرديه يف مس توايهتم
وحتتاج همارة الارسال اىل الكيري من ضبط الاعصاب واملهارة يف الاداء ،كام انه ليس هناك طريقة التقان هذه املهارة احلركية
سوى التدريب املس متر وفقا للمتطلبات الفنية يف حراكت الارسال ،ذلكل عىل املدربني او املدرسني ان كمضوا مدة طويهل من
زمن الوحدات التدريبية او التعلميية لتعزيز هذه املهارة املهمة والاساس ية واليت اذا نفذت ابلطريقة املطلوبة كمكن ان قحقق ماها ما
اييت:
اوال :احلصول عىل نقطة بدون اهجاد الفريق
اثنيا :اعطاء فرصة راحة للفريق
اثلثا :كسب الثقة العضاء فريقه من الناحية الفنية
رابعا :اهجاد فريق اطخصم بدنيا ونفس يا عند جناحه
خامسا :زعزعة الثقة عند فريق اطخصم
غري ان الارسال جبميع انواعه هيدف اىل حتقيق غرضني اساس يينك
اوال :اكتساب نقطة مبارشة مسجةل لصاحل الفريق املرسل
اثنيا :تصعيب معلية اس تقبال الكرة من قبل املنافس وعدم اعطاءه فرصة لالس تقبال اجليد مما يرتتب عليه اعداد جيد ورضب
ساحق انحج ،ذلكل لكام اكن الارسال قوي ومتقن ويف املاكن املناسب لكام اكنت هممة الفريق املنافس اصعب وابلتايل سهوةل هممة
الفريق املرسل
لقد ازدادت فعالية الارسال بعد التعديل اذلي حدث يف دورة لوس أجنلوس الاوملبيه عام  1984وهو عدم جواز صد الارسال
قرب الش بكة الا بعد عبور الكرة خط الهجوم (منطقة الهجوم) ذلكل ترك اجملال أمام ضارب الارسال يف اختيار الارتفاع
املناسب دون اي ازعاج او خوف من ان أحد الالعبني من الفريق املنافس سوف يقوم بعمل حائط صد الرساهل ،كام ان
التعديل احلادث يف أثناء انهتاء البطوةل العامليه يف اليوانن عام  1994القايض يف كرب مساحة رضب الارسال وجعلها ( )9مرت
بدال من ( )3مرت اذ اصبح ماكن لعب الارسال بعرض الساحة ،ان هذا التعديل قد ااتح لالعب املرسل يف زايدة تأثريه عىل
العيب الاس تقبال اذ ان اداء الارسال من مراكز عديدة قد زاد من احامتالت ومسارات وزوااي لريم أنواع الارساالت وابختالف
رسعاهتا وهذا أضاف همام جديدة لالعب املس تقبل وتعقيدا اكرب ،اضافة اىل جعل املنطقة اطخلفية ملنطقة الارسال خالية من لك
عائق وعىل بعد  9م بعد ان اكنت  8م و 6م من اجلانب بعد ان اكنت  5م ،كام اضاف التعديل يف القانون اطخاص يف نظام
احتساب النقاط يف الارسال امهية خاصة لالرسال واظهر دور هذه املهارة يف حسم النتيجة الاهائية للمباراة اذ يقيض مبنح نقطة
للفريق املنافس يف حاةل فشل الارسال فضال عن تبديهل اىل الفريق املنافس ،ان هذا التعديل جعل هناك معادةل صعبة ينبغ
عىل الالعبني مراعاة رشطهيا وهام:
 -حماوةل اداء الارسال بأعىل نس بة تأثري لتحقيق نقطة مبارشة

 -حتقيق اكرب قدر من الامان لضامن عدم خسارة الارسال وفقده

التكتيك الفردي لالرسال
ان مقدرة الالعب عىل تنفيذ املهارات اطخططية الفردية تعترب من اصعب الامور اذ جيب ان يضع يف عينه اعتباارات ونقااط كثارية
نس تطيع ان نذكر ماها ما يأيت:
 -1اخرت التكتيك اذلي تروم القيام به برسعة واختار قوة رضب مناس بة من اجل حتقيق نقطة مبارشة
 -2اعتبار الارسال سالحا جهوميا مؤثرا
 -3جيب عىل الالعب دامئا رضب الارسال اذلي جييده وخاصة يف النقاط الاخرية وعند تقارب النقاط
 -4راقب املنافس برسعة وبدقة وحاول توجيه الكرات اىل مناطق الضعف
 -5ارضب الكرة بني العبني الن سوء الفهم يكون يف هذه املناطق
 -6ارضب الكرة اىل الالعب اذلي ال جييد همارة اس تقبال الارسال
 -7ارضب الكرة اىل الالعب اذلي دخل امللعب حديثا
 -8ارضب الكرة اىل الالعب اجملهد
 -9ارضب الكرة ابجتاه الالعب املعد
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الرمس التوضيح

 .1 -1يقف الطالب يف صف عىل طول اطخط الاهايئ مللعب الكرةالطاائرة  ،مث
امليش ا والتوقااف امااام اطخااط وأخااذ وضااع الاس ا تعداد لالرسااال بتقااد
الرجل عكس اذلراع الضاربة
 .2يمت تنفيذ احلركة بدون كرة

.3

امليش واخذ وضع الاس تعداد مع محل الكرة
اخذ وضع الاس تعداد مع ريم الكرة
الوقوف عىل بعد نصف مرت عن احلائط وريم الكرة

.6

امليش واخذ وضع الارسال مع ريم الكرة وجعلها تسقط عىل الارض
المترين السابق نفسه وعند الاشارة ترىم الكرة عاليا امام كتف اليد
الضاربة وابمتداد اليد الضاربة وترتك الكرة تسقط أمام هجة اليد
الضاربة.

.8

ريم الكرة واداء الارسال اىل الزميل اذلي يقف عىل بعد 5م منه
واذلي بدوره يقوم ابداء الارسال ايضا وارجاعه
يقف الطالب عىل اطخطوط اجلانبية للملعب ويقوم ُ ل
لك طالب بتنفيذ
الارسال لزميهل عىل اطخط اجلانيب الاخر واذلي يقوم بعملية مسك
الكرة مث القيام بعملية تنفيذ الارسال.
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.11

يقف الطالب يف صف أمام احلائط وعىل مسافة ()3م عنه ُ ل
ولك
ماهم دليه كرة طائرة ،مث يقوم ُ ل
لك طالب ابرسال الكرة ابجتاه احلائط

2م

3م

.11
.12

.13

ت

وابرتفاع ()2م
اداء نفس المترين ولكن عىل بعد ( )5م
اداء نفس المترين مع اس مترار ارجاع الطالب مرت للخلف اكرث وصوال
اىل مسافة ( )9م عن احلائط
اداء نفس الامترين السابقة عىل احلائط ولكن مع حتديد عالمة عىل
احلائط يلعب الطالب علهيا الارسال
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الرساملتوضيح
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-5

.14

يقف الطالب عىل شلك صف وعاىل مساافة ()3م عان الشا بكة يف
ُل
لك من نصف امللعاب ويأخاذون وضاع الاسا تعداد داء الارساال مث
يقوم ُ ل
لك طالب بتنفيذ الارسال اىل الزميل الثاين اذلي يقف أمامه يف
نصف امللعب الاخر واذلي يؤدي المترين بعد وصول الكرة اليه.

.15

تنفيذ الارسال من فوق الش بكة من مسافة()6م اىل الزميل اذلي
يقوم مبسك الكرة مث تنفيذ الارسال .
اداء نفس المترين مع الاس مترار ابرجاع الطالب اىل اطخلف مرت بعد
اخر عن الش بكة

.17

تنفيذ الارسال من منتصف وخارج امللعب اىل الزميل يف اجلهة املقابةل
اذلي يقوم مبسك الكرة مث تنفيذ الارسال ولكن جيب اسقاط الكرة
يف داخل امللعب وامام الطالب املقابل

.18

تنفيذ الارسال من منتصف هناية امللعب اىل هجة امللعب امللعب
املقابةل املقسمة اىل قسمني.
نفس المترين السابق مع تنفيذ الارسال من خمتلف الاماكن خارج
امللعب
تنفيذ الارسال من منتصف هناية امللعب اىل هجة امللعب املقابةل
وحماوةل ملس الكرة للبساط او دوائر او كريس او اي يش خيتاره
املدرس ويضعه يف اماكن خمتلفة من امللعب
نفس المترين السابق ولكن تنفيذ الارسال من خمتلف الاماكن خارج
امللعب
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