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هي إحدى أكثر الریاضات العالمیة Volleyballباإلنجلیزیةلكرة الطائرةا:لكرة الطائرةتاریخ ا
فوق الشبكة الكرةعلى الفریق ضرب. بینهما شبكة عالیةیلعب فیها فریقان تفصل. شعبیة

تحسب نقطة للفریق حینما . لكل فریق ثالث محاوالت لضرب الكرة فوق الشبكة. لمنطقة الخصم
ا أخفق الفریق في صد الكرة وٕارجاعها تضرب الكرة أرضیة الخصم، أو إذا تم ارتكاب خطأ، أو إذ

.بشكل صحیح
تعتبر هذه .1900في عامكنداكانتالوالیات المتحدة األمریكیةأول دولة مارست اللعبة بعد

، ومعظم البرازیللریاضات شعبیة فيالریاضة اآلن من أكثر ا
.آسیاوبعض الدول في قارةروسیا، باإلضافة إلىوصربیاوهولنداإیطالیاوباألخصأوروبادول
لعبة ریاضیة جدیدة YMCAم، أنشأ مدیر التربیة البدنیة في اتحاد1895عامفبرایر9في

لتمضیة الوقت بشكل مسٍل، وفّضل أن تمارس هذه اللعبة داخل "مینتونیت"أطلق علیها اسم 
، في وكرة الیدالتنسأخذت اللعبة بعضًا من خصائصها من. الصاالت وبأي عدد من الالعبین

تم إنشاء كرة الطائرة على أساس أنها الریاضة . ریاضة جدیدةكرة السلةالوقت الذي كانت فیه
األكبر سنًا، على الرغم YMCAاألقل خشونة من كرة السلة المناسبة ألعضاء اتحادالداخلیة

.من أنها ال زالت تحتاج إلى بدل الجهد
اشترطت وجود ساحة اللعب التي یجب أن robaineالقوانین األولى للریاضة التي ابتكرها ولیام

استقباالت و 9مباراة مكونة من وعدد الالعبین محدد، یتبارون في . قدم50× 25یكون طولها 
م لم تصنع كرة خاصة بكرة الطائرة وكذلك لم تكن قوانین 1900والى عام . إرساالت لكل فریق3

اسم استبدل 1896بعد أول عرض للعبة في عام. اللعبة في تلك الفترة بالشكل الذي نعرفه الیوم
كما (ومن ثم طرأ على الریاضة . بمعنى كرة الطائرة الحالي(volleyball) "فولیبول"الریاضة إلى 

.العدید من التغییرات في القواعد) هو الحال مع كرة السلة
وأول بطولة عالمیة للرجال أقیمت في ،1947عام(FIVB)تأسس االتحاد العالمي لكرة الطائرة

أضافت الكرة الطائرة 1952.، بینما كانت أول بطولة عالمیة للسیدات في عام1949عام
الكرة الّطائرة باأللعاب األولیمبّیة ألّول مّرة في وظهرت 1964في عاماأللعاب األولمبیةإلى

الكرة الطائرة تم إنشاء ریاضة. طوكیو، وكانت منذ ذلك الحین ریاضة رئیسیة في تلك الدورة
والتي تعتبر ریاضة مشابهة إلى كرة الطائرة العادیة إلى حد كبیر رغم 1986عامالشاطئیة

رة الشاطئیة إلى برنامج األلعاب األولمبیة أضافت الكرة الطائ. االختالف في عدد الالعبین
. أطالنطافي1996الصیفیة في عام
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Père fondateur : le père fondateur du volley-ball est le pasteur William G. Morgan,
directeur d'éducation physique à l'YMCA (Young Men Christian Association)
d'Holyhoke dans l'état de Massachusetts.

Père fondateur : le père fondateur du volley-ball est le pasteur
William G. Morgan, directeur d'éducation physique à l'YMCA (Young Men Christian
Association) d'Holyhoke dans l'état de Massachusetts.
D'où vient le volley-ball ? Le pasteur Morgan avait besoin d'une activité de
récréation et de compétition pour varier son programme, axé sur le football américain.
Ses premières démarches l'amenèrent à penser au tennis. Ce sport demandant trop
d'équipements, il pensa à autre chose tout en gardant l'idée du filet qu'il éleva à
environ 2 mètres. Il devait ensuite trouver un ballon. Il pensa tout d'abord à la vessie
du ballon de basket, mais celle-ci était trop légère et trop lente. Aussi, il pensa au
ballon de basket lui même qui cette fois était trop lourd ! Il finit donc par fabriquer un
ballon en cuir avec une vessie de caoutchouc d'environ 300 grammes.
Nom de baptême : Mintonette
Première communion : 1910 par le professeur Halstead
Nom d'adulte : Volley-ball. Halstead attire l'attention sur le "lancer de balle" et
propose le nom volley-ball, mintonette étant trop enfantin pour lui.
Première compétition nationale : 1922 aux Etats-Unis
Première Fédération nationale : L'USVBA ou l'United States Volley-Ball
Association (1928).
Elargissement hors Etats-Unis : Le volley-ball sort des Etats-Unis entre 1920 et
1930 : Elwood Brown aux Philippines, OwardCrocker en Chine, Frank Brown au
Japon.
Nombre de licenciés dans le monde en 1986 : 140 millions
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Les dimensions
Le terrain est un rectangle de 18 * 9 m. Il est entouré d'une zone libre d'au moins 3 m
de large sur chaque côté.

L'espace de jeu libre est situé au-dessus de l'aire de jeu. Cet espace est libre de tout
obstacle sur une hauteur d'au moins 7 m mesurée à partir de la surface de jeu.

Pour les compétitions FIVB, la zone libre mesure au moins 5 m à partir des lignes de
côté et au moins 8 m à partir des lignes de fond. L'espace de jeu libre doit être d'au
moins 12,50 m de hauteur mesuré à partir de la surface de jeu.
Surface de jeu
La surface de jeu est plane, horizontale et uniforme. Elle ne doit présenter aucun
danger d'aucune sorte pour les joueurs/joueuses.

Pour les compétitions FIVB, seule une surface en bois ou synthétique est autorisée.
Toute surface doit être au préalable homologuée par la FIVB. Les lignes doivent être
de couleur blanche, et le terrain de jeu, ainsi que la zone libre doivent être
obligatoirement d'autres couleurs, différentes entre elles.
Lignes du terrain
Les lignes doivent être de couleur claire et différente de celle du sol et des autres
tracés. La largeur des lignes est de 5 cm.

 Lignes de délimitation
 Deux lignes de côté et deux lignes de fond délimitent le terrain de jeu. Les lignes de

côté et les lignes de fond sont tracées à l'intérieur du terrain de jeu.

 Ligne centrale
 L'axe de la ligne centrale divise le terrain en deux camps égaux de 9 * 9 m.

Zones et Aires
 Zone avant
 Dans chaque camp, la zone avant est délimitée par la ligne centrale et la ligne

d'attaque située. Elles sont séparées de 3 m.
Pour les compétitions FIVB, la ligne d'attaque est prolongée au-delà de chaque côté,
par 5 traits pointillés sur une longueur totale de 1,75 m.


 Zone de service
 La zone de service est la zone de 9 m de large situé derrière la ligne de fond (ligne de

fond exclue).
Elle est limitée latéralement par deux traits de 15 cm de long tracés à 20 cm en arrière.
Ces deux traits sont inclus dans la largeur de la zone de service.

 Zone de remplacement
 La zone de remplacement est délimitée par le prolongement des lignes d'attaque

jusqu'à la table du marqueur.

 Aire d'échauffement
 Pour les compétitions FIVB, les aires d'échauffement, d'environ 3 * 3 m, sont situées

aux angles de l'aire de jeu, du côté des bancs de touche, en dehors de la zone libre.
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 Aire de pénalité
 Les aires de pénalité, d'environ 1 * 1 m, équipées de deux chaises, sont situées dans la

zone de contrôle, à l'extérieur du prolongement de chaque ligne de fond. Elles peuvent
être délimitées par une ligne de 5cm de large.

FILET ET POTEAUX
Hauteur du filet
Un filet tendu verticalement est installé au-dessus de l'axe de la ligne centrale. Sa
partie supérieure doit être placée à 2,43 m pour les hommes et 2,24 m pour les
femmes.
Sa hauteur est mesurée au centre du terrain de jeu.
Structure
Le filet mesure 1 m de large et 9,50 m de long. Il est fait de mailles carrées et noires
de 10 cm de côté.
A sa partie supérieure, une bande de toile blanche, rabattue de chaque côté du filet sur
7 cm de large, est cousue sur toute la longueur. Chaque extrémité de la bande est
trouée afin d'y passer une cordelette permettant de l'attacher aux poteaux pour
maintenir le haut du filet tendu.
A l'intérieur de la bande, un câble flexible maintient le filet attaché aux poteaux et son
extrémité supérieure tendue.
Au bas du filet est cousue une autre bande horizontale de 5 cm de large, similaire à la
bande supérieure, dals laquelle est glissée une corde. Cette corde permet d'attacher le
filet aux poteaux et de maintenant le bas du filet tendu.
Bandes de côté
Deux bandes blanches sont cousues verticalement sur le filet au-dessus de chaque
ligne de côté.
Elles mesurent 5 cm de large et 1 m de long.
Antennes
L'antenne est une tige flexible de 1,80 m de long et de 10 mm de diamètre. Elle est en
fibre de verre ou matériau similaire.
Deux antennes sont attachées sur le bord extérieur de chaque bande de côté et placées
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en opposition de chaque côté du filet.
La partie supérieure de l'antenne dépasse le filet de 80 cm.
Elles sont considérées comme faisant partie du filet et délimitent latéralement l'espace
de jeu.
Poteaux
Les poteaux supportant le filet sont placés à une distance de 0,50 m à 1 m de chaque
ligne de côté. Ils doivent avoir une hauteur de 2,55 m.
Les poteaux doivent être arrondis, lisses, et être fixés au sol. La fixation des poteaux
au moyen de câbles est interdite. Tout aménagement présentant un danger ou une
gêne doit être éliminé.
Equipement complémentaire
Tout équipement complémentaire est déterminé par les règlements de la FIVB.
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1-BALLONS
Normes
Le ballon doit être sphérique avec une enveloppe en cuir souple comportant à
l'intérieur une vessie en caoutchouc ou en matière similaire.
Sa circonférence doit être comprise entre 65 et 67 cm et son poids entre 260 et 280 g.
La pression intérieure du ballon doit être de 294,3 à 318,82 mbar ou hPa (0,30 à 0,325
kg/cm²) pour les hommes et pour les femmes.
Uniformité des ballons
Tous les ballons utilisés lors d'un match doivent avoir les mêmes caractéristiques
(circonférence, poids, pression, etc.).
Les compétitions FIVB doivent être jouées avec les ballons homologués par la FIVB.
Système des trois ballons
Dans les compétitions FIVB, trois ballons doivent être utilisés. Dans ce cas, les six
ramasseurs sont placés comme suit : un à chaque angle de la zone libre et un derrière
chaque arbitre.
2-EQUIPES
Composition des équipes
Une équipe peut être composée de 12 joueurs au maximum, un entraîneur, un
entraîneur adjoint, un soigneur et un médecin.
Pour les compétitions mondiales et officielles FIVB, le médecin doit être accrédité au
préalable par la FIVB.
L'un des joueurs, autre que le Libéro, est le capitaine de l'équipe, et doit être identifié
comme tel sur la feuille de match.
Seuls les joueurs enregistrés sur la feuille de match peuvent pénétrer sur le terrain et
participer à la rencontre. Après la signature de la feuille de match par le capitaine et
l'entraîneur, la compistion de l'équipe ne peut plus être modifiée.
Place des participants
Les joueurs qui ne sont pas en jeu doivent être assis sur le banc de touche ou rester
dans leur aire d'échauffement. L'entraîneur et les autres membres de l'équipe doivent
être assis sur le banc, mais peuvent le quitter momentanément.
Les bancs de touche sont situés de part et d'autre de la table de marque, à l'extérieur
de la zone libre.
Seuls les membres de l'équipes sont autorisés à s'asseoir sur le banc pendant le match
et à participer à la séance d'échauffement.
Les joueurs qui ne sont pas en jeu peuvent s'échauffer sans ballon comme suit :

 Pendant le jeu : dans leur aire d'échauffement;
 Pendant les temps morts et les temps morts techniques : dans la zone libre située

derrière leur camp;
 Pendant les arrêts entre les sets, les joueurs peuvent utiliser les ballons pour

s'échauffer dans la zone libre.
Equipement
L'équipement du joueur se compose d'un maillot, d'un short, de chaussettes
(uniforme) et de chaussures de sport.
Les maillots, les shorts et les chaussettes doivent être de couleurs et de modèles
uniformes pour toute l'equipe à l'exception du Libéro. Les uniformes doivent être
propres.
Les chaussures doivent être légères et souples, avec des semelles en caoutchouc ou en
cuir, sans talons.
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Pour les compétitions Seniors mondiales et officielles de la FIVB, il est interdit de
porter des chaussures dont la semelle est noire. Les maillots et les shorts doivent
répondre aux normes de la FIVB.
Les maillots des joueurs doivent être numérotés de 1 à 18.
Les numéros doivent être placés sur le maillot au centre de la poitrine et du dos. La
couleur des numéros et sa vivacité doivent contraster nettement avec celle des
maillots.
Les numéros doivent avoir une hauteur minimale de 15 cm sur la poitrine et de 20 cm
sur le dos. La largeur de la bande formant le chiffre doit être d'au moins 2 cm.
Pour les compétitions mondiales et officielles de la FIVB, le numéro du joueur doit
être répété sur la jambe droite du short. Les numéros doivent mesurer entre 4 et 6 cm
de hauteur et la largeur de la bande formant le chiffre doit être d'au au moins 1 cm.
Le capitaine d'équipe est identifié grâce à une barrette de 8 x 2 cm placée sous le
numéro de la poitrine.
Il est interdit de porter une tenue sans numérotation réglementaire ou d'une couleur
différente de celle des autres joueurs à l'exception du Libéro.
Changement d'équipement
Le premier arbitre peut autoriser un ou plusieurs joueurs :

 à jouer pieds nus,
 à changer un uniforme mouillé ou endommagé entre deux sets ou après un

remplacement à condition que la couleur, le modèle et les numéros du nouvel
uniforme soient identiques au précédent.

 à jouer en survêtement par temps froid à condition qu'il soit de couleur et de modèle
identiques pour toute l'équipe (à l'exception du Libéro) et numérotés.
Objets interdits
Il est interdit de porter des objets pouvant occasionner des blessures ou procurer un
avantage artificiel à un joueur.
Les joueurs peuvent porter des lunettes ou des lentilles à leurs propres risques.
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Cours n° 3-STRUCTURE DE JEU
Séance d'échauffement
Si les deux équipes possèdent un terrain au préalable :

 les équipes ont le droit de s'échauffer au filet pendant 6 minutes ensemble.
Si les deux équipes ne disposent pas d'un terrain au préalable :

 les équipes ont le droit de s'échauffer au filet pendant 10 minutes ensemble.
Si les deux capitaines demandent de s'échauffer séparément, les équipes peuvent
disposer du filet pendant 3 ou 5 minutes (selon terrain disponible ou pas).
Tirage au sort
Avant le début de chaque match, l'arbitre fait un tirage au sort afin de décider quelle
équipe prendra la main. Cette dernière aura les choix suivants :

 Elle peut décider soit de servir, soit de recevoir le service.
 Elle peut choisir le terrain.
 Pour le set décisif, un autre tirage au sort sera effectué.

Dans le cas d'échauffements consécutifs, l'équipe qui a gagné le service dispose la
première du filet.
Formation de départ des équipes
Il doit toujours y avoir six joueurs en jeu pour chaque équipe.
La fiche de position indique l'ordre de rotation des joueurs sur le terrain.
Cet ordre doit être respecté pendant la totalité du set.
Avant le début de chaque set, l'entraîneur doit inscrire la formation de départ de son
équipe sur une fiche de position. Cette fiche, dûment remplie et signée, est remise au
second arbitre ou au marqueur.
Les joueurs qui n'appartiennent pas à la formation de départ sont les remplaçants pour
ce set (sauf le Libéro).
Après la remise de la fiche de position au second arbitre ou au marqueur, aucun
changement de formation n'est autorisé sans un remplacement normal.
Si les formations sur le terrain ne correspondent pas à la fiche de position, cela
entraîne les conséquences suivantes :

 lorsqu'une telle différence est constatée avant le début du set, les joueurs doivent
revenir aux positions indiquées sur la fiche de position - aucune sanction n'est
infligée;

 lorsque, avant le début d'un set, on constate qu'un joueur sur le terrain n'est pas inscrit
sur la fiche de position, ce joueur doit être changé pour se conformer à la fiche de
position - aucune sanction n'est infligée.
toutefois, si l'entraîneur désire conserver sur le terrain ce(s) joueur(s) non inscrit(s), il
devra demander le(s) remplacements(s) réglementaire(s) qui sera (seront) enregistré(s)
sur la feuille de match.

Positions
Au moment où le ballon est frappé par le joueur au service, chaque équipe doit être
placée dans son propre camp (excepté le joueur au service) selon l'ordre de rotation.
Les positions des joueurs sont numérotées comme suit :

 les trois joueurs placés le long du filet sont les avants et occupent respectivement les
positions 4 (avant gauche), 3 (avant centre), 2 (avant droit).

 les trois autres joueurs sont les arrières et occupent les positions 5 (arrière gauche), 6
(arrière centre), 1 (arrière droit).
Positions relatives des joueurs entre eux :

 chaque joueur de la ligne arrière doit être placé plus loin du filet que son avant
correspondant.
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 les joueurs avant et arrière doivent être respectivement positionnés latéralement.
Les positions des joueurs sont déterminées et contrôlées par l'emplacement de leurs
pieds en contact au sol comme suit :

 chaque joueur de la ligne avant doit avoir au moins une partie du pied plus proche de
la ligne centrale que ne le sont les pieds du joueur arrière correspondant;

 chaque joueur du côté droit (gauche) doit avoir au moins une partie du pied plus
proche de la ligne droite (gauche) que ne le sont les pieds du joueur centre de sa ligne.
Après la frappe du service, les joueurs peuvent se déplacer et occuper n'importe quelle
position dans leur propre camp ou la zone libre.

Faute de position
Une équipe commet une faute de position si un joueur n'occupe pas sa position au
moment où le joueur au service frappe le ballon.

Si le joueur au service commet une faute de service au moment de frapper le ballon,
sa faute prévaudra sur une faute de position.

Si, après la frappe du ballon, le service devient fautif, c'est la faute de position qui
sera prise en compte.

Une faute de position entraîne les conséquences suivantes :
 l'équipe est sanctionnée par la perte de l'échange de jeu;
 les positions des joueurs sont rectifiées.
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Rotation
L'ordre de rotation est déterminé par la formation de départ de l'équipe; il est contrôlé
au travers de l'ordre au service et la position des joueurs tout au long du set.
Lorsque l'équipe recevante gagne le droit au service, ses joueurs effectuent une
rotation en se déplaçant d'une position dans le sens des aiguilles d'une montre : le
joueur en position 2 va à la position 1 pour servir, le joueur 1 en 6, etc.
Faute de rotation
Une faute de rotation est commise quand le SERVICE n'est pas effectué selon l'ordre
de rotation. Elle entraîne les conséquences suivantes :

 l'équipe fautive est pénalisée par la perte de l'échange de jeu;
 l'ordre de rotation des joueurs est rectifié.

En outre, le marqueur doit déterminer le moment exact où la faute a été commise.
Tous les points marqués à partir de l'erreur sont annulés pour l'équipe fautive. Les
points marqués par l'adversaire sont maintenus.
Si le moment de la faute ne peut pas être déterminé, aucun point n'est supprimé et la
perte de l'échange de jeu sera la seule sanction.
SITUATIONS DE JEU
Ballon en jeu
Le ballon est en jeu à partir de la frappe de service qui a été autorisée par le premier
arbitre.
Ballon hors jeu
Le ballon est hors jeu à partir du moment où est commise une faute signalée par le
coup de sifflet de l'un des arbitres; en l'absence d'une faute au moment de ce coup de
sifflet.
Ballon "dedans" (in)
Le ballon est "dedans" quand il touche le sol du terrain de jeu, incluant les lignes de
délimitation.
Ballon "dehors" (out)
Le ballon est "dehors" lorsque :
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 la partie du ballon qui touche le sol est entièrement en dehors des lignes de
délimitation;

 il touche un objet hors du terrain, le plafond ou une personne extérieure au jeu;
 il touche les antennes, câbles, poteaux ou le filet lui-même à l'extérieur des bandes de

côté;
 il franchit entièrement l'espace inférieur situé sous le filet;
 il traverse le plan vertical du filet, totalement ou en partie à l'extérieur de l'espace de

passage, sauf pour ce cas :
un ballon qui a franchi le plan du filet dans la zone libre du camp adverse,
partiellement ou totalement au travers de l'espace extérieur, peut être ramené dans le
cadre des touches d'équipe réglementaires à condition que :
» le terrain adverse ne soit pas touché par le joueur;
» le ballon renvoyé franchisse à nouveau le plan du filet totalement ou partiellement
au travers de l'espace de l'espace extérieur et du même côté du terrain. L'équipe
adverse ne peut s'opposer à cette action.
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المبادئ الفنیة والتعلیمیة وتطبیقاتها للمهاراتاألساسیة في الكرة الطائرة: الرابعةالمحاضرة
المهارات األساسیة هي الحركات التي تحتاج إلى أدائها في جمیع المواقف التي تتطلبها :تقدیم

بغرض الوصول إلى أفضل النتائج مع االقتصاد التام في المجهود ولذلك یجب أن - اللعبة 
یجیدها كل العب إجادة تامة إذ عن طریقها یمكن التعاون مع أفراد الفریق في تنفیذ 

.إلى فوز الفریقالفنیة الموضوعة للدفاع أو الهجوم والتي یرجى أن تنتهيالخطط
ارات األساسیة للعبة الكرة الطائرة أهم العوامل التي تحقق للفریق النجاح یعد إتقان األداء للمه

والتقدم نحو التكامل والفوز إي أن نجاح الفریق یتوقف على مدى استطاعة أفراده جمیعا أداء 
.المهارات األساسیة بأنواعها بتوافق

كافئ من المقدرة حتى وینبغي أن یؤدى جمیع الالعبین المهارات األساسیة كلها على مستوى مت
یمكن لكل العب مقابلة احتیاجات موقفه بالملعب، كما یجب تحلیل المهارات الفنیة إلى عناصر 

فمثال في التدریب على . متعددة ینبغي أن تتوافر في الحركة للحصول على أفضل النتائج
ة یصل الضربة الهجومیة أو اإلرسال من أعلى یجب أن یضرب الالعب الكرة في أعلى منطق

.تدریبه هو وصوله إلى هذه النقطةإلیها وعلى ذلك یكون الغرض األساسي من
لذلك فان أهمیة تعلم المهارات األساسیة في الكرة الطائرة یرجع إلى إن طبیعة اللعبة 
تتطلب إجادة هذه المهارات إجادة تامة إذ أن عن طریق إجادتها وبالتعاون بین أفراد الفریق یمكن 

.فریق تنفیذ جمیع الخطط المهاریة والفنیة المطلوبة للدفاع أو الهجوملل
وبالرغم من أن - كما أن مقابلة احتیاجات قانون اللعبة عنصر هام من عناصر فن الحركة 

المهارات تبدو سهلة األداء إال أنها تتطلب بذل جهد كبیر في إتقانها لصعوبة تنفیذها وذلك لما 
.یفرضه قانون اللعبة

:مواصفات األداء المهاري في الكرة الطائرة والخصائص الممیزة له
حدد الخبراء المتخصصین في مجال الكرة الطائرة بضرورة توافر بعض الخصائص التي یجب 

حتى نضمن االنجاز األمثل لهذه المهارات وعلیه ، أن یتمیز بها األداء المهاري في الكرة الطائرة
:و المواصفات في األتيیمكن أن تتحدد هذه الخصائص أ

السرعة في إنجاز الواجب المحدد *الدقة واالنسیابیة في األداء  *االقتصاد في بذل الجهد  *
التوافق بین العناصر الحركیة      *مرونة الحركـــة            *التحكم والدقة في األداء   *
حسین قاسم "ة في المنافسة التكیف مع الظروف والمواقف المختلف*التوافق والتوقع الحركي   *

".28.27ص 1998حسن 
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إن االنجاز الفعال لمختلف أنواع المهاارات الحركیة : متطلبات االنجاز الریاضي في الكرة الطائرة
یستوجب فهم المبادئ المیكانیكیة التي تسهم في بناء المهارات الحركیة وبما یساعد على تحقیق 

معرفة االسس الدقیقة في تعلیم التطبیق المیداني لتلك الهدف المنشود من تلك المهارة مع
".145ص2001وجیه محجوب ".االسس
ما أحرزه المرء وحصل علیه أثناء التعلیم واالمتحان واالختبار "إن االنجاز یعني " مرزوق"ویرى 

. "من تفوق أو مهارات أو معلومات وتدل على األداء في سلسلة مقاسه من االختبارات التربویة
إنجاز "نقال عن قاموسالتربیة وعلم النفس أنه " العبیدي"ویذكر ". 348ص1977مرزوق سعد "

.1985العبیدي "". عمل أو إحراز تقدم او تفوق في مهارة ما او في مجموعة من المعلومات 
االنجاز الریاضي هو النتیجة المناسبة للسلوك الریاضي لشخص واحد "إلى أن " أبوعبیة"ویشیر

الجماعة الذین تركز فهم الجزء المدرب من األجهزة الحیویة بعنایة عن طریق نضام المجتمع أو 
ككل وعلى األخص التربیة الریاضیة، ویرتبط معنى االنجاز بهدف واضح وباستخدام مناسب 
للزمن وبمساهمة األدوات والوسائل الخاصة بفعالیة وتنظیم هادف باإلضافة إلى خطة طموحة 

أبو عبیة محمد حسن ". "اد وقیادات العملیات التي یكون االنجاز فیها واضحاوبتوجیه وٕارش
".12ص1977

إن الهدف األول واألخیر في التعلم هو إتقان األداء وبلوغ المهارة ورغم أن هناك معاییر مختلفة 
هذا لالنجاز إال أنه جوهریا یجب أن ننشد أكثر الطرق الفعالیة واالقتصادیة للوصول إلى الهدف و 

في طبیعته یطوي في طیاته إلى الحاجة في فهم طبیعة المهارة، المتعلم، عملیة التعلم وظروف 
التعلم إذ أن هناك العدید من العوامل تسهم في االنجاز المهاري ألي حركة فالجینات الوراثیة 

یستوجب والخبرة في مرحلة الطفولة واألهداف الشخصیة والبیئة تؤدي إلى حالة من اإلبداع لذلك 
فهمها قبل التدریب على أي حركة، فضال عن أنه ال یكون جمیع الالعبین بنفس الدرجة العالیة 

فاالنجاز یعتمد على قدرة الفرد على الخزن من الذاكرة الحركیة وهذا یعني ) االنجاز(من األداء 
ن أن تقوم به التجارب السابقة إذ أن قمة األداء الریاضي یعكس صورة دقیقة ألعقد وأرقى ما یمك

".226ص2001وجیه محجوب ". المنظومة الحركیة البشریة
هناك العدید من العوامل ترتبط باالنجازالمهاري وتؤثر في : االعتبارات الرئیسیة لالنجاز الریاضي

حالة الالعب وهي الذاتیة والمحیطیة وهذه تختلف مع كل متعلم وكل برنامج تعلیمي أو تدریبي 
لمهارة تعتمد على عدد من الثوابت بین المتعلمین والشكل التالي یشیر إلى أنه ان عملیة اكتساب ا

یجب األخذ بنظر االعتبار والعوامل الثالثة الرتباطها مع نوعیة االنجاز وتساعد في تفسیر 
ـ:االنجاز وهي

وجیه"). المحیطیة(العوامل الظرفیة : ثالثا.العوامل الشخصیة: ثانیا .عملیة التعلم: أوال
".228ص2001محجوب 
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)وقفات االستعداد والتحركات(المهارات األساسیة في الكرة الطائرة:المحاضرة الخامسة
اللعبة هو أحد الدعائم الهامة والركیزة األساسیة التي " فنیات" یعتبر اإلعداد المهارى :تقدیم

تنفیذ خطط اللعب الجدیدة المعقدة یدعمها اإلعداد البدني بتقسیماته والتي تؤثر تأثیرًا كبیرًا على 
التي تتطلب مقدرة عالیة وطابعًا ممیزًا ألداء المهارات األساسیة سواء الهجومیة أو الدفاعیة في 

.الكرة الطائرة بصورة تتسم باالتفاق واإلیقاعات السریعة والتركیز والتوافق
ن معًا بإیقاع سریع وأداء ومهارات الكرة الطائرة تنقسم إلى مهارات هجومیة ودفاعیة، تمتزجا

حركي بدرجة إتقان عالیة، وتتمیز باالنتقال السریع من الدفاع إلى الهجوم ومن الهجوم إلى 
الدفاع ،ولذا یتطلب من جمیع الالعبین تحقیق المستویات المطلوبة في األداء المهارى سواء 

من اللیاقة البدنیة الهجومي أو الدفاعي على حسب درجاتهم ومستویاتهم والتمتع بأكبر قدر
.الخاصة للعبة

.وهنا سوف نتناول تطور المهارات األساسیة في لعبة الكرة الطائرة
:تطور المهارات الحركیة األساسیة في الكرة الطائرة

تطورت لعبة الكرة الطائرة تطورا ملحوظا في السنوات األخیرة وخاصة بعد إن دخلت مجال 
م وقد حدث تغیر ونمو 1964دورة طوكیو لأللعاب األولمبیة عام التنافس األولمبي اعتبارا من 

مستمر للعبة على مدار تاریخها وهذه التغیرات نتیجة الصراع الالنهائي بین المهاجمین 
والمدافعین أو بین خطط الهجوم والدفاع أو بین المهارات الهجومیة أو الدفاعیة، وتحدث التغیرات 

بالتالي تغیر في الخطط التعدیل في مواد القانون الدولي الذي یتبعهفي لعبة الكرة الطائرة نتیجة 
.مما یترتب علیه تعدیل وتطویر في أداء مهارات اللعبة

ففي بدایة ظهور اللعبة ظل اإلرسال لوقتا طویال یستخدم فقط لجعل الكرة في حالة لعب عن 
خر یتحول إلى مهاجم نتیجة طریق إرسالها إلى ملعب المنافس ببطيء وبساطة وكان الفریق األ

.ضعف اإلرسال وظل هكذا حتى ادخل أنواع أخرى من اإلرسال تتمیز بالقوة والسرعة
فكان اإلرسال الشائع استخدامه هو اإلرسال الخطافیلتمیزه بالقوة وكان استقبال اإلرسال حتى 

ال اإلرسال م یتم باألصابع من أعلى وهذا النوع من االستقبال یصعب معه استقب1961عام 
الخطافي إلى حد أن الالعبین الذین كانوا یتقنون أداء هذا النوع من اإلرسال یمكنهم إحراز عشر 

بالقوة نقاط متتالیة، ظهر بعد ذلك االستقبال من أسفل بالیدین لمواجهة أنواع اإلرسال التي تتمیز
.والسرعة

م اإلرسال المتموج لمواجهة مهارة 1962بعد ذلك ظهر في الوالیات المتحدة األمریكیة عام 
م ظهر اإلرسال بالوثب كما استخدم الضرب 1982االستقبال من أسفل بالیدین ، وفى عام 

م ویمكن 1983الساحق الهجومي من المنطقة الخلفیة في بطولة العالم للجامعات بكندا عام 
والسرعة، وكانت نتائج هذا القول بان السبعینات قد أبرزت الضربات الهجومیة التي تتمیز بالقوة
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أن سعى المدربون إلى اختیار الالعبین طوال القامة المتمیزین بالقدرة على الوثب وكان في 
المقابل تطویر حائط الصد إلى أن وصل إلى اشتراك ثالث العبین فیه ، ولتفادى حائط الصد 

هجوم، مما سبق الثالثي لجأ المدربون إلى استخدام مهارة الضرب الساحق من خلف خط ال
یتضح مقدار المبارزة العلمیة بین خبراء الكرة الطائرة لتطویر مهارات الكرة الطائرة بما یتماشى 

.مع ما هو جدید
وتعد مهارة الصد من المهارات الرئیسیة في لعبة الكرة الطائرة، فهي المهارة األولى في الدفاع 

الفریق ویعد الصد هو أحدث ما وصلت ضد الضربات الهجومیة القویة وخط الدفاع األول عن 
إلیه فنون اللعبة من ناحیة مقابلة هجوم الفریق المنافس، حتى أصبحت أالن من المهارات 

.الهجومیة التي یمكن للفریق الذي یتقن أداؤها الفوز بالكثیر من النقاط
وثیقا لدرجة الیمكن والكرة الطائرة من األلعاب الجماعیة التي یرتبط فیها الهجوم بالدفاع ارتباطا 

أن نفصل بینهما فالفریق یتخذ وضع الهجوم والدفاع بسرعة في توقیت متزامن وخاصة أن انتقال 
المهاجم إلى الفریق المدافع الیاخذ وقتا كبیرا بل یتم بأقصى سرعة وبطریقة الكرة من الفریق

ت لذلك أصبح لزاما على غیر مباشرة حیث حدد القانون الدولي للعبة للفریق الحق في ثالث لمسا
الالعبین أن ینهوا خطة الهجوم من اللمسة الثانیة أو الثالثة وكذلك على الفریق المدافع أن یتخذ 

.وضع الدفاع بشكل سریع وذلك لمنع نجاح الهجوم وكسب نقطة
:وقد قسم حمدي عبد المنعم ومحمد صبحي حسانین هذه المهارات األساسیة إلى

"ارات دفاعیةمهارات هجومیة ومه- 1
).الصد الهجومي- الضربات الهجومیة - األعداد –اإلرسال (مهارات هجومیة مثل * 
).الصد الدفاعي- الدفاع عن الملعب - االستقبال (مهارات دفاعیة مثل * 
:مهارات تؤدى أعلى مستوى الكتف مثل- 2

).باألصابعاستقبال اإلرسال- الصد - الضربات الهجومیة - اإلعداد -اإلرسال * (
).استقبال اإلرسال- الدفاع عن الملعب (مهارات تلعب من أسفل مستوى الكتف مثل * 
:مهارات تؤدى نحو الزمیل ونحو المنافس- 3
)الصد الدفاعي- الدفاع -اإلعداد - االستقبال (نحو الزمیل مثل * 
).الصد الهجومي-الضربات الهجومیة - اإلرسال (نحو المنافس * 
:رات تؤدى داخل الملعب وخارج الملعبمها- 4
).الصد-الضربات الهجومیة - الدفاع - اإلعداد- االستقبال(داخل الملعب مثل* 
).الضربات الهجومیة- الدفاع -اإلعداد - اإلرسال (خارج الملعب مثل * 
:مهارات تؤدى قریبة من الشبكة أو بعیدة عن الشبكة- 5
).الدفاع- الصد - الضربات الهجومیة -اإلعداد (قریبة من الشبكة مثل * 
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).االستقبال- الضربات الهجومیة - اإلعداد -الدفاع - اإلرسال (بعیدة عن الشبكة مثل * 
:وقفات االستعداد والتحركات : أوال 

هي الوضع الذي یجب أن یتخذه الالعب الستقبال الكرة التي تأتى إلیه ، ومن هذا 
ي التحرك ألداء الضربات والمهارات والحركات األخرى ویمكن لالعب أن الوضع یبدأ الالعب ف

االتجاهات كما تساعد وقفة االستعداد المناسبة الالعب على یتحرك بسهولة وبسرعة لجمیع
االقتصاد في المجهود عند قیامه بالحركات الالزمة في الدفاع أو الهجوم لذلك یجب أن یتخذ 

.مواقفهم في الملعب بصفة مستمرةجمیعالالعبون وقفة االستعداد في
- :بعدة مستویات) الوضع ( ویمكن تأدیة هذه الوقفة 

:وقفة االستعداد المتوسطة) 1
.وقفة االستعداد المتوسطة هي الوقفة التي تتناسب مع تغطیة الملعب وبدء الهجوم

:وقفة االستعداد العالیة) 2
.تتناسب مع التمریر واألعداد خلفاوقفة االستعداد العالیة هي الوقفة التي 

:)الدفاعیة ( وقفة االستعداد العمیقة)3
للتمریر من -وقفة االستعداد العمیقة هي الوقفة التي تتطلبها اللعبة الحدیثة وضرورة العنایة بها

).الدفاع عن الملعب-استقبال اإلرسال(أسفل 
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)التمریر ( األعــــداد : السابعةالمحاضرة
مهارة اإلعداد من أهم مهارات الكرة الطائرة وعلى جمیع الالعبین أن یتعلموا األعداد ألن :تقدیم

بدون اإلعداد الجید ال یوجد ولقد تقدم مستوى أداء مهارة اإلعداد بشكل كبیر قیاسا بالسنوات 
، إضافة إلى قیام الماضیة حیث اتسم استقبال الكرة وتمریرها إلى صانع اللعب بدون قوس عالي

صانع اللعب بإعداد الكرة من الوثب وذلك الختزال الفترة الزمنیة الناشئة من استقبال الكرة 
.وتمریرها إلى صانع اللعب وبالتالي عمل الهجوم

یعد اإلعداد تمریر للكرة ألعلى سواء باستخدام الیدین من أعلى أو من أسفل وذلك إلعدادها في 
وقد یكون هذا اإلعداد من اللمسة األولى إال أنه غالبًا ما -ت الهجومیة المكان المناسب للضربا
.یؤدى من اللمسة الثانیة

ویتمیز صانع اللعب بدرجة عالیة من الذكاء وحسن التصرف والتركیز ألنه یحتاج إلى 
على مالحظة كثیر من األشیاء المحیطة به عند إعداد الكرة ویجب علیه أن یكون لدیه القدرة

ضربة أداء جمیع أنواع األعداد بإتقان ودقة إلعدادها إلى الضارب بصورة جیدة لتمكنه من أداء
كما علیه أن یراقب جیدًا مكان حائط الصد في الفریق المنافس كي یوجه إعداد الكرة - ناجحة 

األساسیة إلى الضارب الذي یكون متالئمًا مع الظروف القائمة ، ونجد أن اإلعداد من المهارات 
للكرة الطائرة وأنواعه متعددة واإلعداد یعد تمریرًا لكنه أكثر دقة نظرًا لضرورة سیر الكرة في طریق 

.محدد في الهواء الرتباطه بالضربة الهجومیة
- :ومن الممكن تقدیر أنواع األعداد من حیث االرتفاع أو االتجاه كاآلتي

:األعداد من حیث االرتفاع¨
.سم فوق الحافة العلیا للشبكة50حتى):مسطح(أعداد منخفض - 
.متر فوق الحافة العلیا للشبكة) 2- 1( من : أعداد متوسط االرتفاع - 
.متر فوق الحافة العلیا للشبكة2أكثر من : أعداد عال- 

:اإلعداد من حیث االتجاه
.إعداد قریب أو بعید عن الشبكة-
.أعداد موازى للشبكة-
).قطري(أعداد منحنى أو مائل على الشبكة -

والجدیر بالذكر بأن المعد الناجح هو الذي یترجم االستقبال إلى هجوم جید من خالل التشكیالت 
الفریق ، ألنه من الخططیة المركبة باستخدامه لمهارة اإلعداد ، ویعتبر المعد العقل المفكر داخل 

خالل موقعه في الملعب واختیاره من أنواع االرتفاعات المتعددة المناسبة لقدرات الالعبین 
.الضاربین واكتشاف الثغرات في حائط الصد للفریق المنافس
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:الفرق بین التمریر واإلعداد كما یلي
األعداد: ثانیا التمریر: أوالً 
.غالبا ما یقوم صانع اللعب باإلعداد -1.الفریقیقم بالتمریر جمیع الالعبین في-1
یتم التمریر بین أفراد الفریق أو من الفریق -2

.إلى الفریق المنافس
یتم اإلعداد ألحد المهاجمین في نفس -2

.الفریق
من الممكن أن یتم التمریر من أي لمسة -3

.من اللمسات الثالثة المتاحة للفریق
اإلعداد من اللمسة الثانیة غالبا ما یكون -3

.وأحیانًا من اللمسة األولى
دائما ما یتم التمریر بعد كرة وافدة من -4

.المنافس
غالبا ما تكون من الزمیل إلى مهاجم زمیل -4

.وأحیانًا بعد كرة وافدة من المنافس
یغلب علیه األداء باستخدام الساعدین من -5

.أسفل عنه باألصابع من أعلى
یغلب علیه األداء باستخدام األصابع من -5

.أعلى
أنواع األعداد

األعداد من أعلى لألمام-1
- هو أكثر أنواع األعداد استخداما بالنسبة لسهولة أدائه ویعد أساسا لجمیع أنواع التمریر األخرى 

كما - األخرى لذلك یجب البدء في تعلمه وٕاتقانه أوال حتى یساعد على تأدیة باقي أنواع األعداد 
یجب مراعاة إتقان األعداد من حیث االرتفاع واالتجاه ، لیتكیف الالعب مع ما تفرضه المواقف 

.المختلفة في اللعب

یتطلب األعداد من أعلى خلفا فوق الرأس درجة :األعداد من أعلى خلفا فوق الرأس-2
إلیه األعداد لحظة أدائه خلفا وهو عالیة من الحساسیة حیث أن الالعب ال یرى زمیله الذي یوجه 

-:یشبه األعداد األمامي في طریقة األداء أال أنه یختلف عنه فیما یلي
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یتم مقابلة الكرة أعلى الرأس یجب على الالعب أن یكون أسفل الكرة عند مالمستها بحیث- 
لحوض لألمام ویكون امتداد الجسم والذراعین ألعلى وللخلف بانسیاب ولیس بدفع بحیث یدفع ا

.مع سقوط الرأس للخلف قلیال یقف الالعب على األمشاط أثناء األداء
ویجب عدم فرد الذراعین للخلف حیث أن هذه الحركة تجعل قوس الكرة منبسطا-
ویحرك الالعبون الممتازون مفاصل الذراعین والرسغین في آخر لحظة لمنع المنافس من -

.نوع األعداد مبكرااكتشاف
یستعمل هذا النوع من األعداد في حالة الكرات المنخفضة القریبة من :األعداد بالسقوط-3

الشبكة وهو یشابه األعداد لألمام في الجري السریع للكرة في الوقت المناسب وفى حركة األصابع 
.والیدین على الكرة 

ل الجسم بأخذ وفى هذا النوع من األعداد یتحرك الالعب في اتجاه الكرة مع خفض مركز ثق
.خطوة كبیرة بالرجل القریبة من الكرة حتى یصل أسفل الكرة لیتمكن من أداء األعداد المنخفض

یستخدم هذا األعداد عندما یكون الالعب قریبا من الشبكة ،أو :األعداد من أعلى جانبي-4
عب عملیة دقة عند الرغبة في الخداع ویقف الالعب وقفة االستعداد وجانبه یواجه الكرة ولذا یص

توجیه الكرة وتتحمل الذراعان والیدان الحمل األكبر من هذا النوع من األعداد وفیما عدا ذلك فهو 
.مطابق لإلعداد األمامي

یستخدم هذا األعداد للكرات العالیة أو لعملیات خداع الفریق المنافس :األعداد بالوثب-5
تخدام الذراعین واألصابع حیث یبطل هنا استعمال ویعتمد األعداد بالوثب اعتمادا كلیا على اس

.الرجلین نتیجة الوثب لحظة األعداد
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Cours n° 8-La manchette
La manchette sert à réceptionner un ballon avec les deux avant-bras.
La mise en mouvement se fait avec un pied en retrait. Les jambes doivent
être fléchies pour permettre aux joueurs de se déplacer plus rapidement.
Les appuis sont écartés pour avoir une position confortable. L'appui pointe dans
la direction du renvoi. Le poids du corps se trouve sur la partie avant et
intérieure des appuis qui peuvent être parallèles ou intérieurs. Le joueur doit se
placer sous le ballon. Les deux avant-bras doivent être rapprochés au
maximum afin d'obtenir une surface plane.

Le joueur doit se préparer pour se déplacer le plus rapidement sur le ballon. Pour cela,
le joueur doit observer avec attention la trajectoire du ballon. Le poids de son corps
doit se trouver sur la pointe de ses pieds et son corps est légèrement baissé.
Le joueur se déplace par un pas chassé lorsque le ballon n'arrive pas directement sur
lui, mais à une proche distance. Le pied qui se trouve le plus près du ballon effectue
un petit saut vers la zone de réception, l'autre pied le suit sur la même ligne.
Si le ballon se trouve loin du réceptionneur, celui-ci devra utiliser le pas couru pour
se déplacer plus rapidement. Il effectue le même déplacement pour le pied le plus
proche de la zone de réception, mais son corps suit aussi le ballon.
Lors du contact avec le ballon, le poids du corps doit se trouver sur la jambe avant du
joueur. Les épaules sont tirées vers l'avant et le ballon doit être conduit vers la
direction désirée.
Le corps se trouve derrière le ballon. Le tronc ne doit pas être trop fléchi en avant,
mais doit être maintenu droit.
Pour effectuer une bonne réception, le joueur doit donc :

 Bloquer les coudes, ainsi les bras ne se plient pas et offrent une zone plate sur les
avant-bras.

 Serrer au maximum les avant-bras.

Il existe plusieurs positions des mains et des avant-bras le contact avec le ballon.
Voici les principales :

 Une main est fermée en poing et est entourée par l'autre main. Une légère pression des
talons des mains doit être effectuée afin d'éviter qu'ils ne se séparent.

 Une main dans la paume de l'autre
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 Les mains sont jointes et les doigts sont entrelacés au niveau des phalangines.

Quelque soit la méthode, les mains doivent pointer vers le sol afin d'offrir à la balle
une surface équilibrée et la plus plate possible des avant-bras afin de ne pas faire
dévier le ballon vers une direction non pas désirée.
Les épaules sont relâchées, les bras légèrement fléchis et les mains jointes en avant du
corps plus bas que la ceinture.

Le contact avec le ballon se fait au niveau de l'extrémité inférieure des avant-bras. Il
s'effectue au niveau des hanches. Un mouvement du corps vers l'avant sera effectué.
Lors du contact, les épaules sont avancées et soulevées, les bras s'allongent et les
mains pointent vers le sol.

Le tronc reste solidaire du bassin. Les bras sont parallèles à la cuisse d'appui avant
lors du contact.
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Les bras doivent être en complète extension. Toutefois, lorsqu'un joueur rencontre une
balle très basse, il est mieux que les bras soient fléchis pour ramener le ballon sur le
terrain.
L'amortissement de la balle dépend de la vitesse de cette dernière (sur un service ou
un smash). Par contre, si la balle est peu rapide, le joueur devra l'accélérer.
Pour amortir un ballon, le joueur a deux choix :

 Rotation du ballon vers soi, en lui imprégnant une rotation arrière. Le joueur doit
entrer sous le ballon et fléchir les bras au contact.

 Amorti du ballon par un recul des bras. Le joueur effectue une flexion des jambes, et
si nécessaire faire une chute vers l'arrière.
Pour accélérer le ballon, le joueur peut faire soit un balayage des bras, soit un transfert
de son poids vers l'avant.
En résumé, une bonne réception se fait comme cela :

 Avoir les mains bien pressées l'une contre l'autre (selon la méthode désirée)
 Joindre les coudes
 Serrer les avant-bras
 Genoux et taille sont fléchis
 Les hanches se trouvent vers l'arrière
 Les bras sont légèrement balancés jusquà 45° où ils s'immobilisent
 Le contact avec le ballon se fait environ à 10 centimètres des poignets.

FAUTES CAUSES CORRECTIONS

Le ballon est
relevé au dessus
du joueur.

L'angle des bras est trop
ouvert par rapport à la
cuisse d'appui avant.

Les bras sont fléchis au
moment du contact avec
le ballon.

Le joueur doit réduire l'angle afin
d'envoyer le ballon vers l'avant et
non à la verticale.
Les bras doivent être bien tendus,
sauf pour les ballons très bas.
Le tronc doit être légèrement penché
vers l'avant.
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Le tronc est incliné vers
l'arrière.

La trajectoire du
ballon est trop
horizontale.

L'angle des bras est trop
réduit par rapport à la
cuisse d'appui avant.

Le tronc est trop incliné
vers l'avant.

Le joueur doit trouver un angle juste
afin d'éviter une projection trop
horizontale ou verticale du ballon.
Le tronc ne doit être que légèrement
penché en avant.

Le ballon rebondit
dans toutes les
directions.

La surface de contact est
inégale.
Les pouces ne sont pas
collés ni parallèles.
Les talons des mains ne
sont pas collés.

La surface des avant-bras doit être
bien plate, et la position des mains
doit être correctement effectuée.

Les bras sont trop
près du corps lors
du contact.

Le joueur se trouve trop
près du ballon lors du
contact.
La trajectoire du ballon a
été mal jugée.

Le joueur doit évaluer la distance du
ballon et essayer de jouer le ballon
et le prendre loin en avant du corps.

La manchette est
trop courte.

Manque de poussée des
jambes.
Absence de balayage des
bras.
Bassin en arrière des

Le joueur doit essayer d'entrer dans
la balle.
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appuis.

La manchette est
trop longue

L'angle des bras avec le
tronc est fermé.
Le ballon est trop
accéléré.

Le joueur doit essayer de contrôler
le ballon en l'absorbant de façon
efficace.

Contact du ballon
sur les poignets.

Poussée sur l'appui avant
vers l'arrière et
redressement du tronc.
Le joueur se trouve trop
loin du point de chute du
ballon.

Le joueur doit essayer de recevoir le
ballon sur les parties inférieures des
avant-bras.

Voici quelques exercices pour améliorer la manchette :
 Le joueur envoie le ballon sur un mur et la récupère en manchette (de près et de loin).

Il doit essayer d'envoyer le ballon sur une cible bien précise qu'il aura défini sur le
mur.

 Le joueur qui réceptionne se trouve sur un terrain. Une autre personne, de l'autre côté
du terrain, lui envoie le ballon par dessus le filet en variant la distance. Le joueur
devra essayer de renvoyer le ballon précisément sur un passeur qui se trouvera au
milieu du terrain.

 Trois joueurs se placent sur une ligne, à distance égale. Le premier joueur envoie le
ballon sur le joueur 2 qui le lui renvoie. Le joueur 1 envoie ensuite le ballon au joueur
3 qui le renvoie à son tour au joueur 2 (le tout en manchette bien sûr). Le joueur 2
renvoie le ballon au joueur 3 qui le donne au joueur 1. Et le tout reprend à zéro...Dur,
dur pour comprendre ! Bref, voici un schéma un peu plus compréhensible :

 Réceptionner un service sur le passeur le suivre l'attaquant pour prendre le soutien et
renvoyer le ballon en manchette sur le passeur encore une fois.
L'exercice global sera de mettre deux réceptionneurs dans un terrain, avec un passeur
central. Un premier service part, et dès réception par l'un des joueurs, un deuxième
service part sur l'autre joueur pour alterner les réceptions.



الدكتور بوطالبي بن جدوالسنة الثالثة تخصص       مادة الكرة الطائرة                  

27

)والضربات الهجومیةاإلرسال(مهارة : التاسعةالمحاضرة
اإلرسال هو جعل الكرة في حالة لعب بواسطة الالعب الذي یشغل المركز الخلفي :اإلرسال- 1

وعن المهارات ذات الطابع الهجومي في الكرة الطائرةاألیمن في الفریق ، ویعد اإلرسال من 
طریق إتقان اإلرسال والقدرة على التحكم في أدائه یستطیع الالعب كسب نقطة حیث أن الالعب 

واإلرسال هو المهارة التي یبدأ بها اللعب في -في أدائه یكون مستقال وغیر مرتبط بزمالئه
ونقطة،ویقوم الالعب بضرب الكرة بالید مفتوحة أو المباراة ویستأنف بها اللعب بعد كل خطأ 

مغلقة أو بأي جزء من الذراع من داخل منطقة اإلرسال بهدف إرسالها داخل حدود ملعب المنافس 
.عبر الشبكة وبین عصا الجانب

ویعد اإلرسال كذلك من المهارات التي تطورت بدرجة كبیرة وظهرت منه أنواع جدیدة ومازالت 
الحین واألخر وقد كان اإلرسال الخطافي له خاصیة اإلرسال المتمیز بالقوة تظهر أنواع بین
أما اآلن فقد أصبح اإلرسال المتموج بنوعیة ذو أهمیة خاصة ویعتمد 1960وذلك حتى عام 

علیه في إحراز النقاط لصالح الفریق المرسل ومع تطور مهارة استقبال اإلرسال ظهر اإلرسال 
.القوة والسرعةالساحق بالوثب لتمیزه ب

-:وجمیع أنواع اإلرسال تهدف إلى تحقیق غرضین أساسیین
.اكتساب نقطة مباشرة مسجلة لصالح الفریق المرسل) 1
.تصعیب عملیة تشكیل هجوم ناجح من جانب الفریق المستقبل) 2

أنواع اإلرســــــال فى الكرة الطائرة
اإلرسال من أســفل: أوال )1
.ل من أسفل مواجهة أماميإرسا-1
.إرسال من أسفل جانبي-2
.إرسال من أسفل جانبي معكوس-3
اإلرسال من أعلــى: ثانیا )2
.إرسال من أعلى مواجه تنس-1
.إرسال من أعلى خطافي-2
إرسال من أعلى تموجي-3
.إرسال من أعلى ساحق بالوثب-4
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:الضربات الهجومیة : ثانیا
استمرت لعبة الكرة الطائرة تلعب بدون استخدام ضربات هجومیة وذلك لفترات لیست قصیرة 

في الدفاع على استقبال الكرات اآلتیة من 1922وكان اعتماد الفریق في ذلك الوقت حتى عام 
الفریق المنافس ثم توجهه هذه الكرات ببساطة عن طریق التمریر العادي إلى المكان الخالي 

.ـــریق المنافـسبملعب الف
بمرور الوقت تبین أن هذا األسـلوب غیر فعال وال یعد طـریقة من طرق الهجوم التي یعتمد 
علیها في إحراز نقاط خاصة مع الفرق التي تجید تغطیة الملعب وهذا أدى إلى ظهور طریقة 

إلى ملعـب جدیدة لضرب الكرة یتوافر فیها عنصري السرعة ، والقوة بدال من تمریرها بالیدین 
الفریــــق المنافس بطریقة ال تشكل خطورة أو صعوبة على الفریق المستقبل ومـنذ ذلك الوقت 

.ظـــهرت ضــربات الهجوم المتنوعة التي نراها اآلن 
وتعد الضربات الهجومیة أقوى وأهم طرق الهجوم المستخدمة من جانب الالعبین في مباریات 

.ولى إلحراز النقاط بالمقارنة بالمهارات األخرىالكرة الطائرة وتعد الوسیلة األ
) سرعة× قوة ( وتجرى المحاوالت التدریبیة لكي تحقق هذه الضربات الهجومیة عنصري القدرة 

.باإلضافة إلى عنصري التوجیه والدقة
:أنواع الضرب الهجومي

الضرب الهجومي السریع - 1
الهجومي القطريالضرب - 2
الضرب الهجومي من خلف خط الهجوم - 3

:الضرب الهجومي السریع - 1
هو ضرب هجومي سریع لالعب المنطقة األمامیة لتوجیه ضربة ساحقة سریعة مفاجئة للخصم 

.سم فوق حافة الشبكة العلیا50إلى 40ویتراوح ارتفاع الكرة من 
:الضرب الهجومي القطري- 2

هو ضرب هجومي من الجانب األیمن أو األیسر لملعب الفریق المهاجم حیث یتم توجیه الضرب 
بالمیل من أمام أیدي حائط الصد فى االتجاه

.الخط الجانبي البعید لملعب الفریق المدافع ، وهذا النوع من أكثر أنواع الضرب الهجومي انتشاراً 
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هو عبارة عن ضرب الكرة بطریقة هجومیة ویقوم :خلف خط الهجوم الضرب الهجومي من - 3
بها أحد الالعبین الذین یشغلون أحد المراكز الخلفیة للملعب ویكون ضرب الكرة أعلى من مستوى 
الحافة العلیا للشبكة وال تكون هذه اللعبة قانونیة إال إذا كان آخر تالمس لقدم الالعب المهاجم 

.قبل ضرب الكرةباألرض خلف خط الهجوم
:ویمكن أداء مهارة الضرب الهجومي بالطرق التالیة 

.الضربات الهجومیة المواجهة-
.الضربات الهجومیة المواجهة بالدوران-
.الضربات الهجومیة الجانبیة الخطافیة-
.الصاعدةالضربات الهجومیة السریعة -
.الضربات الهجومیة الساقطة بالرسغ-
.الضربات الهجومیة بالخداع-

ویعد الضرب الهجومي المستقیم بالمواجهة من أكثر أنواع الضربات الهجومیة استخداما 
الالعبین وهذا یتقنهاأسهل األنواع التي إلى أنه منوفاعلیة أثناء اللعب هذا باإلضافة

إلى رؤیة الملعب عند بدایة األداء ومواجهة ملعب الفریق المنافس وأداء الضرب دون یرجع
.تغییر في االتجاه 

تعد الضربات الهجومیة في الكرة الطائرة من :تحلیل مراحل أداء مهارة الضرب الهجومي
الجسم مسارا حركیا متنوعا ، ویخضع الجسم وجهة نظر المیكانیكا من المهارات التي یتخذ فیها 

) سرعة وزاویة ( وهذا بالتالي یشیر إلى أهمیة كل من . أثناء تأدیة هذه المهارة لقانون المقذوفات
.انطالق الجسم بالنسبة لقوس طیران الجسم أثناء أداء مهارة الضرب الساحق 

:تتالیةتنقسم طریقة األداء إلي أربعة مراحل م:طریقة األداء
.مرحلة االقتراب -

) .الوثب ( مرحلة االرتقاء -
.مرحلة الطیران والضرب -
.مرحلة الهبـــوط -
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.وتتشابه األنواع المختلفة للضربات الهجومیة في جمیع المراحل عدا مرحلة الضرب 
على خطوتین لهما إیقاع معین وتشكل الخطوة تشتمل مرحلة االقتراب :مرحلة االقتـــــراب : أوال 

األخیرة من خطوات االقتراب أهمیة خاصة في استفادة الالعب من المركبة األفقیة للسرعة 
لقصر مسافة االقتراب في الضرب الهجومي فأن المكتسبة وتحویلها إلى سرعة رأسیه ، ونظرا

دة من متطلبات هذه المرحلة تستوجب القدر المناسب من المركبة األفقیة لسرعة االقتراب كواح
.أحداث تغییرا جوهریا في خصائص خطوات االقتراب ألداء الضرب الهجومي 

ولهذا فأن الخطوة الثانیة تكون سریعة ویهبط مركز ثقل الجسم ألسفل نظرا التساع خطوة 
ها القدم أمام كما نؤكد على أهمیة الخطوة األخیرة من االقتراب والتي تمتد فی.االقتراب األخیرة 

الجسم لالرتكاز حیث یكون مركز ثقل الجسم خلفها بأنها تعمل كفرملة إلیقاف اندفاع الالعب 
حیث . لألمام ، وكذلك تعطى الالعب الوقت الكافي لمرجحه الذراعیین بما یخدم هذه المرحلة 
عمودي تمتد الذراعان من أسفل للخلف وألعلى بقدر اإلمكان حتى تصل ممدودتین في مستوى 

.على الجسم في نهایة الخطوة الثانیة 
)الوثب - الدفع ( :مرحلة االرتقاء/ ثانیا 

من الواضح أن هناك جدال واضح بین المدربین بالنسبة ألفضل أسلوب یستخدم لتؤدى 
االرتقاء في الضرب الهجومي هل یتم االرتقاء بالقدمین متوازیتین أم تتقدم إحداهما على األخرى 
حیث أثبتت الدراسات واألبحاث أن تفضیل إحداهما على األخرى یتوقف على طول خطوة الجري 

لتوزیع الوزن ، وعلى كل األحوال یجب على الضارب أن یستخدم قوة كال الرجلین في االرتقاء
.على الرجلین بالتساوي عند امتدادهما 

ضرب من أهم مراحل أداء مهارة تعد مرحلة الطیران وال:مرحلة الطیران والضرب-/ثالثا 
الضرب الهجومي حیث یخضع الجسم هنا لقانون المقذوفات وتلعب كل من سرعة وزاویة 
انطالقه دور هاما في تحدید مساره حیث یبدأ الالعب بعد كسر االتصال باألرض بزیادة مد 

حركة الدورانیة العمود الفقري بأحداث تقوس للخلف مصحوبا بانثناء في الركبتین وهذا إلیقاف ال
.الناتجة من القصور الذاتي
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انثناء الجذع قلیال لألمام مباشرة بعد الضرب مصحوبا بالحركة توازن :مرحلة الهبوط / رابعا 
من الساقین یتبع ذلك الهبوط على القدمین بقدر اإلمكان معا بعمق بسیط ومرونة ، إذا وجد 

ا على عدم تعدیة الخط أن یهبط بقدم الالعب نفسه قریبا جدا من خط المنتصف فعلیه حرص
.واحدة موازیة للخط 

:المبادئ التعلیمیة للضربات الهجومیة
یشترط لتعلیم الضرب الهجومي -:بعض المالحظات إلهامه قبل البدء في الخطوات التعلیمیة

اء فأذ لم یتوافر هذا الشرط فأنه یجب البدء بإعط-قدرة الالعبین على الوثب الرتفاع مناسب 
.لتقویة الوثبتدریبات

.كما یجب االهتمام أوال بدقة الضربات وتوجیهها الصحیح قبل البدء باالهتمام بقوة الضربات
قبل تعلم الضرب الهجومي ذلك ألنه یعد أعدادا جیدا " التنس " ویفضل تعلیم اإلرسال من أعلى 

، ) 4(جومي أوال من مركز ویبدأ بتعلیم الضرب اله.لالعب على تعلم أداء الحركة بسهولة 
بالنسبة للضارب بالید الیمنى حیث أن الكرة المعدة تكون آتیة من جهة الذراع الضارب فتسهل 

).3(وأخیرا من مركز ) 2( عملیة الضرب ثم یدرس بعد ذلك من مركز
:ویتبع الخطوات التالیة لتعلیم الضربات الهجومیة 

.الكرة الطائرة وأهمیتها لكل العبالتقدیم للمهارة بشرح أهمیتها في لعبة- 
:إعطاء نموذج لالعبین لمشاهدة األداء النهائي للمهارة ویعطى النموذج بالطرق األتیه - 

صور ولوحات عن طریق المدرس أو - العب ممتاز - فانوس سحري - سینما × فیدیو 
المدرب

:تقسم طریقة األداء في الضرب الهجومي إلى 
.الضاربة حركة الذراع ) 1
.خطوات االقتراب) 2

سواء في إرسال التنس ( یوجد تشابه كبیر في حركة الذراع الضاربة قبل بدء الضرب -
فحركة الذراع الضاربة في إرسال التنس تتجه لألمام ولكن حركة ).في الضرب الهجومي أو

.الذراع الضاربة في الضرب الهجومي تتجه ألسفل وتكون عمودي على األرض 
بعد وتأتى أهمیة التدریب على إتقان حركة الذراع الضاربة إلى أن الالعب عندما یثب ألعلى-

خطوة االقتراب فالمطلوب منه مالحظة الكرة المعدة من الالعب المعد وارتفاعها وكذلك بعده هو 
عن الشبكة وكذلك مطلوب منه مالحظة حائط الصد المشكل من جانب العبي الفریق المنافس ، 
جمیع هذه األسباب تجعل الالعب مشتت الذهن حیث انه یركز على جمیع الخطوات المذكورة 

.ومطلوب منه باإلضافة إلى ماتم ذكره تركیز انتباهه على كیفیة وضع یدیه أثناء الضرب
:التدریب على إتقان حركة الذراع الضاربة )1
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.ى الممتدة لألمام وقوف الالعب بأي مكان في الملعب والكرة على یده الیسر - 
لمس الكرة وهى على الید في المكان الصحیح بعد أن تأخذ الید الوضع الصحیح للضرب - 

. واالتجاه الصحیح لألرجحة حتى یشعر الالعب بالمكان الصحیح لضرب الكرة
محاولة ضرب الكرة بالطریقة السابقة إلسقاطها على األرض ثم استمرار حركة ضرب الكرة - 

.من األرض المرتدة
العبان مواجهان ومعهما كرة ویتبادالن ضربهما بالطریقة السابقة بحیث ترتد أمام الزمیل - 

.لیكرر نفس الضربة 
.تكرار ذلك على حائط تدریب- 
.ومن المهم أن تضرب الكرة عالیا بالتوقیت الصحیح وأن تقابلها الید فى الجزء العلوي لها- 

ة یحاول كل منهم ضرب الكرة بقوة حتى تمر الكرة فوق العبان على جانبي الشبك- 
یراعى أن تمتد الذراع الضاربة ألقصى ارتفاع - للزمیل وذلك بعد ارتدادها من األرضالشبكة

.لها
الالعب مواجها للحائط ویمسك الكرة بالید الیمن وضربها من أعلى في اتجاه األرض لترتد - 

.إلى الحائط وتعود مرة أخرى 
ذه الخطوات یكون الالعب قد أتقن الحركة الفنیة للذراع الضاربة وتتدرج في التعلم بعد ذلك بعد ه

سم ویتخذ الوضع النهائي قبل االرتقاء 70-60یقف ذلك الالعب مبتعدا عن الشبكة حوالي 
- :كالتالي -ویكون 

.كمسافة الكتفین تقریبا -الوقوف فتحا مسافة مناسبة - 
.ثنى الركبتین - 
.میل الجذع لألمام - 
.النظر للزمیل مالحظة ارتفاع الكرة وبعدها عن الشبكة - 
.الذراعین ممتدین للخلف - 
لكي یلمس كرة ) المشط -بطن القدم -كعب ( من الوضع السابق یثب الالعب ألعلى - 

كم ویكون لمس الكرة من معلقة أو كرة مسك بها الزمیل الواقف على كرسي عادى أو كرسي الح
.أعلى وتكرر هذه الخطوة مع إصالح األخطاء التي تظهر أثناء األداء - 

) .الكرة تكون ثابتة ( حتى تؤدى بدون أخطاء 
نفس الخطوة األولى ولكن على الالعب ضرب الكرة ولیس لمسها لكي یأخذ اإلحساس # 

.باتجاهها بعد إتمام عملیة الضرب 
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ة هامة وهى تدریب الالعبون على خطوات االقتراب وهى عبارة عن خطوة بعد ذلك تأتى خطو 
100- 70وبحیث تكون مسافة الخطوة األولى من –أولى قصیرة ثم خطوة ثانیة طویلة أو وثبه 

.سم تقریبا180- 160سم تقریبا والخطوة الثانیة من 
.خدام الشبكة توضع لالعب عالمات على األرض لتعلیم خطوتي االقتراب ودون است- 
كرة معلقة من الجانبین على ارتفاع مترین ونصف المتر ویحاول الالعب لمس هذه الكرة -

.الید تكون أعلى الكرة -الصحیح للضرب بیده ، فقط مع اتخاذ الوضع
.وثب الالعب أماما وقوف المدرب بجوار مكان هبوط الالعب حتى یقل من- 
تستخدم بعد ذلك كرة معلقه أو العب یقف على كرسي عادى أو كرسي حكم وضع الكرة - 

.على امتداد الذراع إلى أعلى لضرب الكرة من الوثب دون اتخاذ خطوات اقتراب 
ثم الضرب -بعملیة الوثب كالتدریب السابق مع زیادة اتجاه خطوات االقتراب قبل القیام- 

) .الكرة تكون ثابتة ( س مكان االرتقاء والهبوط بعد ذلك في نفـــ
كالتدریب السابق مع وقوف أحد الالعبین فوق كرسي ویقوم بقذف الكرة إلى أعلى بیدیه - 

) .الكرة تكون متحركة .( الرتفاع بسیط لالعب الضرب الذي یتقدم لضرب الكرة
تقدم الالعب بخطوات وبعد ذلك ی- كالتدریب السابق ولكن یقف المدرب ویقذف الكرة عالیا- 

.االقتراب التي یتدرب علیها لیضرب الكرة ضربه هجومیة 
.توجیه الكرة إلى مربعات مرسومة على األرض الملعب - 

.القیام بالضربة أثناء قیام العب وأحد بعملیة الصد - 
.القیام بالضربة أثناء قیام العبین بعملیة الصد - 

وميتدریبات تطبیقیة على الضرب الهج
)1( تدریب-

)حائط–كرة طائرة (:أدوات التدریب
:وصف التدریب

.أمتار من الحائط ومعه الكرة3یقف العب على بعد - 
.یقوم الالعب برمي الكرة إلى أعال ثم یضربها بیده على األرض إلى الحائط - 
إلى أعلى ویضربها على یجب أن تكون الكرة قویة بحیث ترتد من الحائط وتعود إلیة لیقفز- 

……األرض وهكذا 
)2(تدریب-

)ملعب كرة طائرة –كرة طائرة (:أدوات التدریب
:وصف التدریب

.العبان یقفان على الشبكة ومع أحدهما كرة-
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.یقوم الالعب برمى الكرة إلى أعال بحیث تكون الرمیة مشابهة للتمریر - 
.ضربة هجومیةیقفز الالعب اآلخر ویؤدى - 
)3: ( تدریب-

)شبكة–ملعب كرة طائرة –كرة طائرة ( :أدوات التدریب
:وصف التدریب

.العبان یقف أحدهما في جهة من الملعب في وسط المنطقة الهجومیة- 
.یقف الالعب اآلخر فى الجهة المقابلة من الملعب فى المنطقة الهجومیة- 
یر الكرة عالیا فوق الشبكة ویقوم اآلخر بالتقدم والقفز عالیا بضرب یقوم أحد الالعبین بتمر -

.الكرة ضربة هجومیة 
)4( :تدریب-

)شبكة–ملعب كرة طائرة –كرة طائرة ( :أدوات التدریب
:وصف التدریب

.العبان یقفان في المنطقة الهجومیة من الملعب - 
.اآلخر الذي یقوم برفعها وتمریرها على الشبكةیقوم الالعب برمى الكرة إلى الالعب - 
.یقوم الالعب اآلخر بضرب الكرة ضربة هجومیة - 
)5( :تدریب-

)شبكة–ملعب كرة طائرة –كرة طائرة 10( :أدوات التدریب
:وصف التدریب

.یقف أحد الالعبین في وسط المنطقة الهجومیة لإلعداد- 
.وراء خط الهجوم یقف بقیة الالعبین في صف - 
یقوم الالعب األول المهاجم بتمریر الكرة إلى الالعب المعد لیقوم برفعها على الشبكة لیقوم - 

.الالعب المهاجم بضربها ضربة هجومیة 
..…یقوم الالعب الذي یقف ورائه بالتقدم خلفه للتغطیة وهكذا- 
)6(:تدریب-

)شبكة–ة طائرة ملعب كر –كرة طائرة 5( :أدوات التدریب
:وصف التدریب

.ثالثة العبین یقفون في المنطقة الهجومیة- 
الثالث یقوم الالعب األول بتمریر الكرة إلى الالعب الثاني الذي یقوم برفعها إلى الالعب- 

على الشبكة لیقوم بضربها ضربها هجومیة محاوال أن یضرب أي هدف موجود في الملعب 
.ب تغییر مكان عربة الكرات وأماكن الالعبینیج). عربة كرات(اآلخر
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)7( :تدریب-
)شبكة–ملعب كرة طائرة –كرة طائرة ( :أدوات التدریب
:وصف التدریب

.یقف ثالثة العبین في المنطقة الهجومیة من الملعب - 
.یقوم الالعب األول بتمریر الكرة إلى الالعب الثاني- 
.برفعها على الشبكة إلى الالعب الثالثیقوم الالعب الثاني - 
.قوم الالعب الثالث بدوره بضربها ضربة هجومیة یتم تبدیل أماكن الالعبین- 
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مهارة الصــــد: العاشرةالمحاضرة
الصد هو خط الدفاع األول في لعبة الكرة الطائرة حیث یقوم به الالعبین القریبین من : تقدیم

الذین یشغلون المراكز األمامیة العتراض الكرة القادمة من المنافس وذلك بالوثب ورفع الشبكة
الذراعین عالیا للوصول أعلى من الحافة العلیا للشبكة ویكتمل الصد عندما تلمس الكرة أیدي 

.القائم بالصد وعلى هذا یسمح فقط لالعبي الصف األمامي بتكملة الصد
هامة جدا بغرض محاولة إیقاف هجوم الفریق المنافس على الشبكة ویعد الصد عملیة دفاعیة 

الهجومیة وبذلك فان ظهور حائط الصد في لعبه الكرة الطائرة كانت مرتبطة بظهور الضربة
.م وتتضح أهمیة حائط الصد الدفاعي في أنه یمتص قوة الضربة الهجومیة1922

لك ظهور الصد بالعبین ثم الصد بثالثة وقد بدأت عملیة الصد بالعب واحد تلتـــها بعد ذ
.العبین

ظهرت أهـمیة مهارة حائـط الصد عقب تعدیل قانون اللعبة بعد دورة طوكـــیو األولمبیة 
م فقد سمح بدخول ید القائم بالصد من فوق الشبكة إلى ملعب الفریق المنافــس بعد 1964عام

هذه المهارة هجومیة بجانب اعتبارها المهارة أن یكون األخیر قــد أتم عملیة الهجوم فأصبحت 
األولى في الدفاع ، كما سمح لالعب بلمستین متتالیتین للكرة ویجوز إن تحدث لمسات 

من العب أو أكثر من القائمین بالصد بشرط إن تكون اللمسات قد ) سریعة ومتصلة( متتالیة
.لجسم تمت في حركة واحدة ویجوز حدوث هذه اللمسات بأي جزء من ا

- :وعلى ذلك یمكن تشكیل الحائط بالطریق اآلتیة 
:أنواع حائط الصد 

)فردى.(حائط صد بالعب -أ 
)زوجي.(حائط صد بالعبین -ب 
)جماعي.(حائط صد بثالثة العبین - ج 

یستخدم الصد بالعب واحد غالبا عندما یوفق العب المنافس في :الصد الفردي بالعبحائط
ة مفاجأة ولم یكن هناك وقت كاف الشتراك زمیل أخر في حائط صد زوجي أداء لعبة هجومی

وحائط الصد الفردي یكون حاجز عرضه من .ویقوم بالصد الفردي الالعب المواجه للضارب
سم فوق الشبكة وتعد هذه المساحة صغیرة مما یتیح للضارب كشف مساحة كبیرة من ) 50- 40(

اء الهجوم السریع بنجاح ویستخدم الصد بالعب واحد ویستخدم حائط الصد الفردي أثن. الملعب
.في مباریات الكرة الطائرة%24بنسبة 

من أكثر الطرق استخداما یعتبر حائط الصد الزوجي بالعبین:حائط الصد الزوجي بالعبین
وحائط الصد الزوجي هو األكثر استخداما في . وتعتبر أفضل الطرق في إیقاف هجوم المنافس

سم مما یزید من فرصة نجاح حائط الصد ) 90-70(فهو یكون حاجز عرضه من المباریات
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ضد الضربات الهجومیة وعمل ظل مناسب لتغطیة مساحة كبیرة من الملعب لمساعدة الالعبین 
.القائمین بالدفاع 

وهذه ) 3(یتم الصد بثالثة العبین من مركز غالبا ما:حائط الصد الجماعي بثالثة العبین 
فعند الصد بثالث العبین یتكون حاجز أعلي الشبكة عرضه . تستخدمها الفرق المتقدمةالطریقة

سم في طریق الكرة لضمان نجاح الصد للضربات الهجومیة ونادرا ما یستخدم ) 120-150(
الصد بثالثة العبین في المباریات أال في أوقات مناسبة من فترات اللعب بهدف التأثیر النفسي 

.على الضارب
:لمبادئ الفنیة ألداء مهارة حائط الصدا
یقف الالعب الذي یقوم بتنفیذ حائط الصد على بعد )وقفة االستعداد:( المرحلة التمهیدیة-أ

مناسب من الشبكة من خطوة إلى خطوتین ، یوجه النظر على الالعب الضارب لیتحرك العب 
وات جانبیة في المسافة الصد لمواجهته إمام الشبكة ویجب أن تكون تحركات الالعب بخط

القصیرة أما المسافات الكبیرة فیتحرك من خالل االرتكاز والدوران واخذ خطوة ثم الوثب مع 
.الدوران لمواجهة الشبكة

یتم الوثب بالرجلین معا وذلك بعد ثنى الركبتین )الوثب ولمس الكرة( :المرحلة األساسیة- ب
ي من الرجلین إلى الجذع إلى الذراعین والیدین ویتم حیث یبدأ بفرد الجسم ومن خالل النقل الحرك

خالل ذلك مرجحة الذراعین مرجحة بسیطة لألمام وألعلى مع حفظهما قریبا من الجسم للمساعدة 
.في أداء حركة الوثب

ویجب أن تكون الیدین قریبتین من بعضهما وعلى كامل امتدادهما واألصابع مشدودة مع مراعاة 
والیدین أعلى من مستوى الشبكة مع عدم لمس الشبكة ویكون الجسم منحنى تكون الذراعان أن

.ومائال لألمام من مفصل الحوض
بعد أداء حركة الصد ولمس الكرة یقوم الالعب بجذب الذراعان )الهبوط :( المرحلة النهائیة-جـ

والمشاركة بسرعة للخلف وألعلى ویكون الهبوط على القدمین والنظر على مسار الكرة للمتابعة
.فى اللعب 

یقف الالعب فوق مقعد أو ما شابه ذلك ویتعلم * :المبادئ التعلیمیة ألداء مهارة حائط الصد
كیفیة أداء حركة الصد من الوقوف تكون الیدان أوال ألعلى أثناء جرى الضارب ویركز الالعب 

.على أداء حركة الیدین والذراعین بصورة واضحة 
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لسابق لفترة طویلة حتى یتعود المبتدئین عدم الخوف مثل إغماض العینین یؤدى التدریب ا* 
.وٕابعاد الوجه

یقف العبان متقابالن أمام الشبكة عند الوثب من الوقوف یحاول كل منهما لمس یدي زمیله * 
.وضغطهما خلفًا بقوة مع مالحظة عدم لمس الشبكة 

الالعبین سویًا ثم التصفیق مرتینمرة باشتراكالتدریب السابق ولكن یكون بالتصفیق *
یؤدى التدریب السابق ولكن للوقوف جانبًا وخلفًا مع استعمال كرة ثابتة فوق الشبكة * 
مع جرى المهاجم لتقلید أحد أنواع الضرب الهجومي في اتجاهات مختلفة بالوثب وعلى العب * 

.الصد تأدیة عمل الصد في االتجاه الصحیح
لحائط الصد في الكرة الطائرةتدریبات تطبیقیة 

)1:( تدریب-
)حائط تدریبي (:أدوات التدریب
:وصف التدریب

.سم من الحائط بحیث تكون یداه بمستوى كتفه 25یقف الالعب على بعد - 
یجلس الالعب قرفصاء ثم یقفز عالیا لیالمس الحائط عند أقصى ارتفاع مع رفع الذراعین - 

.عالیا
.هذا التمرین للمبتدئین. یتم لمس الحائط بأطراف األصابعیراعى إن - 
)2:( تدریب-

)سلم تدریبي –شبكة–ملعب كرة طائرة –كرة طائرة 5( :أدوات التدریب
:وصف التدریب

مستوى یقف المدرب على السلم التدریبي أمام الشبكة ویمسك كرة بین یدیه وتكون أعال من- 
.الشبكة

.الالعب قریبا من الشبكة في الجهة األخرى من الملعبیقف - 
.لصد الكرة یقفز الالعب عالیا- 
یقوم المدرب بتحریك الكرة یمینا أو شماال یحاول الالعب الوصول إلي الكرة بصدها أو - 

.دفعها إلى الخلف بكلتي كفیه
)3:( تدریب-

)سلم تدریبي –شبكة–ة ملعب كرة طائر –كرة طائرة 2( :أدوات التدریب
:وصف التدریب

.یقف المدرب على السلم التدریبي أمام الشبكة ویمسك بیدیه كرتین أعلى من مستوى الشبكة- 
.یقف الالعب في الجهة األخرى من الملعب وقریبا من الشبكة- 
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.حیحة یقوم الالعب بالقفز وصد الكرة األولى ثم الكرة الثانیة مقلدا حركة الصد الص-
)4:( تدریب-

)شبكة–ملعب كرة طائرة –كرة طائرة 5( :أدوات التدریب
:وصف التدریب

.یقف الالعب األول في وسط الملعب بأحد جانبي الملعب- 
.یقف الالعب الثاني فى الجهة الثانیة من الملعب أمام الشبكة- 
.یقوم الالعب األول برمي الكرة فوق الشبكة-
.یقوم الالعب الثاني بالقفز وصد الكرة فوق الشبكة -
یمكن أداء هذا التمرین بأن یقوم الالعب األول برمي الكرة على یدي الالعب الثاني بعد أن - 

.یقفز على الشبكة

تدریبات مركبة لإلرسال واالستقبال ولألعداد والضرب الهجومي وحائط الصد والدفاع عن 
الملعب

)1:( تدریب-
)شبكة–ملعب كرة طائرة –كرة طائرة 5( :أدوات التدریب
:وصف التدریب

.العبان یقفان مواجهان في الملعب أمام الشبكة- 
.یقف العب ثالث في منطقة الهجوم وتكون المسافة بین الالعب والشبكة مترا ونصف- 
ضربة الالعبین االثنین لیقوم بضربهایقوم الالعب الذي في المنتصف بأعداد الكرة إلى أحد - 

.هجومیة
یقوم الالعب اآلخر بالقیام بالصد وبالعكس یجب على الالعب القائم باألعداد أن یقوم برفع - 

.الكرات بسرعة وبشكل عشوائي
)2( :تدریب-

)شبكة–ملعب كرة طائرة –كرة طائرة 5( :أدوات التدریب
:وصف التدریب

.العبین یقسم الالعبون إلى مجموعتین المجموعة أربعة العبینثمانیة- 
.تقف كل مجموعة من الالعبین في أحد جانبي الملعب-
.المجموعة األولى تقوم بالضرب الهجومي - 
.المجموعة الثانیة تقوم بالصد كل اثنین معا- 
.عندما تنتهي حركة الصد یعود الالعبان للخلف لیحل محلهما آخران- 
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مجموعة الضرب یقوم أحد الالعبین بأعداد الكرات لیقوم الالعبون بالتناوب بضرب الكرة - 
.یجب القیام بهذا التمرین بسرعة.ضربة هجومیة 

)3:( تدریب-
)شبكة–ملعب كرة طائرة –كرة طائرة 5( :أدوات التدریب

:وصف التدریب
.میة یقف ثالثة العبین في وسط المنطقة الهجو - 
.یقف ثالثة العبین آخرین في الجهة المقابلة من الملعب- 
.یقوم الالعبون األول والثاني بالضرب الهجومي من طرفي الملعب األیمن واألیسر- 
.یقوم الالعب الثالث في وسط الملعب بتوزیع األعداد للشمال والیمین - 
الكرة على العب الصد األوسط االنتقال یقوم العبي الصد في الجهة المقابلة من الملعب بصد - 

.من جهة ألخرى للقیام بالصد
.یجب تغیر مواقع الالعبین عندما یتعب العب الصد الذي في الوسط-
)شبكة–ملعب كرة طائرة –كرة طائرة 5( :أدوات التدریب)4(:تدریب -

:وصف التدریب
م الشبكة بینما یقف العب ثالث في منتصف العبان یقفان مواجهان في الملعب أما- 

.الهجوم بالملعب المقابلمنطقة
.یقوم الالعب األول برمي الكرة إلى الالعب الثاني - 
.یقوم الالعب الثاني بأعداد الكرة على الشبكة الالعب األول- 
.یقوم الالعب األول بضرب الكرة ضربة هجومیة - 
.یقوم الالعب الثالث بعملیة الصد- 
.یقوم الالعب األول بضرب الكرة دائما على كفى الالعب الذي یقوم بالصد- 
)شبكة–ملعب كرة طائرة –كرة طائرة 5( :أدوات التدریب)5( :تدریب-

:وصف التدریب
.یقف الالعبان األول والثاني على أحد الجانبین من الشبكة- 
.الجانب اآلخر من الملعب یقف الالعبان الثالث والرابع في - 
.بقوم الالعب األول برمي الكرة إلى الالعب الثاني لیقوم بأعدادها على الشبكة- 
.یقوم الالعب األول بضرب الكرة ضربة هجومیة - 
.یقوم الالعب الثالث بمحاولة الصد الكرة - 
.یقوم الالعب الرابع برمي الكرة فوق الشبكة بعد االنتهاء من الصد- 
.قوم الالعب الثالث بالقفز مرة ثانیة لصد الكرة أو أعدادها أو ضربها ضربة هجومیةی- 
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خطط الهجوم والدفاع في الكرة الطائرة: 11رقم المحاضرة
تتمیز خطط اللعب بأنها العملیات الهجومیة :تطور خطط الهجوم والدفاع في الكرة الطائرة

یتفق وقانون اللعبة، والفریق الجید الذي یتمتع بقدرة والدفاعیة سواء كانت فردیة أو جماعیة بما 
عالیة في التغییر والتنویع في خطط اللعب حسب قوة وٕامكانیات الفریق المنافس تكون له السیطرة 

.أكثر أوقات المباریات
ویتطلب األداء الخططي إجادة كاملة للمهارات األساسیة للعبة وكذلك لیاقة بدنیة عالیة وهناك 

طرق اللعب في الكرة الطائرة ما هو كثیر ومتنوع حیث أصبحت طرق اللعب تعتمد من خطط و 
:على متغیرات ثالث هي

.العناصر البدنیة-1
.االستعداد الذهني-2
.المواصفات الجسمانیة-3

یكون كل العب واألمر یتطلب أن یجید جمیع الالعبین المهارات األساسیة للعبة ، كما یجب أن 
.ملما إلماما كامال بالواجبات المخصصة له، وكذلك الواجبات المخصصة لباقي الالعبین

بصورة جیدة ، وهذا األسلوب یعتمد ) 3- 3(م تستخدم 1960فقد كانت أغلب الفرق حتى عام 
ذي على نظام المهاجم الواحد تطور عبر األسالیب واألنظمة مستخدمین العبین أثنین إلى الحد ال

تستخدم فیه بعض أندیة المدارس العلیا ثالثة مهاجمین بصورة فعالة، وعلى المستوى الدولي فمن 
المؤكد أن جمیع الفرق تدرك أهمیة الهجوم المتنوع مستخدمین كل العبي الخط األمامي ومساحة 

الیة ، وقد انتشر هذا النمط من اللعب الهجومي العالي الفع) 5- 1(الملعب كلها طریقة العداء 
خالل المستویات العالیة والدولیة ، لذلك فان بعض عناصر الهجوم السریع أو الهجوم المضاعف 

.واضحة في كل مستوى حیث تتم ممارسة الكرة الطائرة بصورة جدیة
ویعتبر المعد بمثابة األساس أو القاعدة في فریق الكرة الطائرة فإذا نظرنا لعدد المرات التي یلمس 

رة فسوف نجد أنه یلمسها ضعف عدد المرات التي یلمسها الالعبون اآلخرون ولهذا فیها المعد الك
السرعة والرشاقة وخفة الحركة والیقظة والذكاء یجب أن تتوفر لدیه قدرات بدنیة ومهاریة مثل

كما یجب أن یتسم بشخصیة ثابتة ومتزنة، ویعد صانع األلعاب أو المعد طویل القامة ذو فائدة 
مستویات العالیة، وذلك لقدرته على تكوین حائط الصد وتغطیة التمریرات العالیة والتي كبیرة في ال

.یمكن أن تتخطى الشبكة
وینقسم الهجوم في الكرة الطائرة إلى هجوم فردى وهجوم جماعي ویرتبط كل منهما باألخر 

اسیة أتقانا جیدا ارتباطا وثیقا فالهجوم الفردي یعتمد على قدرة الالعب على إتقان المهارات األس
والخطط الجماعیة تقسم إلى خطط هجومیة وخطط دفاعیة وال یمكن الفصل بین خطط الهجوم 
والدفاع ألنه عندما یكون الفریق حائزا على الكرة فهو في حالة هجوم وعند إنهاء الهجوم وتنفیذ 
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ا مباشرة إلى حالة یعتبر هذا الفریق في حالة دفاع ینتقل بعده) للفریق المنافس ( اللمسة األولى
.اللمسة الثانیة والثالثة هي أعداد لهجوم مضادالهجوم العتبار أن

یقصد بطرق اللعب التطبیق المالئم للمهارات بواسطة :طرق اللعب الهجومي في الكرة الطائرة
الالعبین كأفراد، ویجب تعلیم طرق اللعب الهجومیة والدفاعیة بعد تعلم وٕاتقان المهارات الحركیة 
األساسیة والیمكن الفصل بین طرق اللعب واألعداد المهارى والبدني لما لهم من ارتباط وثیق 
بعضهم بالبعض األخر ، لذلك یجب على المدرب أو المدرس عدم تطبیق الجانب الخططي 
المرتبط بطرق اللعب إال بعد االنتهاء من إتقان وتثبیت األداء المهارى كي یتمكن الالعبین من 

.ق اللعب وخطط الهجومتنفیذ طر 
:وتنقسم طرق اللعب في الكرة الطائرة إلى األتي

.طریقة اللعب بدون ضرب هجومي -
.الطریقة الزوجیة في الهجوم-
.طریقة العداء-

وخاصة مع تعتبر هذه الطریقة من أسهل الطرق استخداما:طریقة اللعب بدون ضرب هجومي
الفرق المبتدئة ، كما تستخدم هذه الطریقة مع الفرق ذات المستوى الفني الضعیف في المهارات 
األساسیة وذلك لتنفیذها بدون الضرب الهجومي أو حائط الصد، وغالبا ما یستخدم الالعبین 

خالیة من اإلرسال من أسفل مع االعتماد على االستقبال والتمریر لتوجیه الكرة إلى األماكن ال
الملعب الستغالل أخطاء الفریق األخر لكسب نقطة وهنا یجب إن یقوم كل العب بتنفیذ 

.الواجبات الخاصة بالمركز المتواجد فیه
هي الطریقة التي یتبعها الفریق عند أعداد الكرة من : الطریقة الزوجیة للهجوم في الكرة الطائرة

في جمیع أوقات المباراة أي أنه البد من وجود للضارب ) المعد(أحد العبي المنطقة األمامیة 
مهاجم على األقل یجید الضربة الهجومي في منطقة الهجوم باستمرار، ویمكن أداء هذه الطریقة 

: 2(بعدة أشكال تتوقف على عدد الضاربین الموجودین بالفریق وأشهر الطرق المستخدمة هي 
د الضاربین والمعدین فالرقم األول یدل وهذه األرقام هي اختصار لعد) 2: 4(- ) 3: 3(-)4

.على الضاربین والثاني على المعدین
:ممیزات الطریقة الزوجیة في الهجوم

وجود أحد الضاربین على األقل باستمرار على الشبكة مما یتیح للفریق القیام بالضربات -
.الهجومیة من المنطقة األمامیة طول المباراة

.الطریقة دون تعقیدسهولة تنفیذ -
.تحدید المسئولیة بالنسبة للمعد والضارب-
.تغطیة الملعب في الدفاع بطریقة ممكنة بخمس العبین-
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.استغالل قانون اللعبة وذلك باستخدام الهجوم بعد اللمسة الثالثة-
.استغالل الكفاءة الفردیة في الفریق إلى أقصى حد-
التوزیع في تطبیقها تبعا لقوة الفریق وكذلك إدماجها مع بعض الطرق األخرى مثل كثرة -

.طریقة العداء لتكوین الهجوم بالطریقة المركبة
):4-2(طریقة 

هذه الطریقة تعنى وجود اثنین مهاجمین وأربعة معدین في الفریق وفي هذه الطریقة یصبح لدى 
الطبیعي أن یكون توزیع الضاربین بطریقة رة ومنالفریق ضارب على الشبكة بصفة مستم

).5- 2( )4-1()6-3(أي في مراكزقطریة أو متعامدة
وغالبا تستخدم هذه الطریقة مع الفرق ضعیفة المستوى حیث یغلب على هذه الطریقة الجانب 

.الدفاعي
):3-3( طریقة 

هذه الطریقة تعنى وجود ثالثة مهاجمین وثالثة معدین في الفریق في هذه الطریقة یصبح لدى 
الفریق ضاربین على الشبكة ومن الطبیعي أن یكون توزیع المعدین على المراكز الفردیة 

وهذه الطریقة أفضل فمن ) 6- 4- 2( أو)5- 3-1( الزوجیة بشكل مثلث أي في مراكزأو
ون هناك اثنین من الضاربین على الشبكة مما یصعب عملیة الدفاع للفریق خالل الدوران یك

.المنافس
: )2-4(طریقة 

هذه الطریقة تعنى وجود أربعة مهاجمین واثنین معدین یقومان بعملیة األعداد فى الفریق في هذه 
زیع ضاربین على الشبكة بصفة مستمرة ومن الطبیعي أن یكون تو 3الطریقة یصبح لدى الفریق 

- 1أو 4- 2أو 6-3( المعدین بطریقة قطریة أو متعامدة أي في مراكز 
5(

هي من أهم طرق الهجوم في الكرة الطائرة وتتمیز هذه الطریقة باستغالل :طریقة العـــداء
الهجومي بثالثة العبین العبي الخط الخلفي في عملیة األعداد وهذا بالتالي یتیح فرصة للضرب 

على الشبكة واثنین من المنطقة الخلفیة ، فبعد أن ینفذ الفریق المرسل ضربة اإلرسال یقوم 
.لشبكة ولذلك سمیت بطریقة العداءالالعب المعد بالجري من أي مركز متواجد فیه لألمام على ا

وتحتاج من الفرق إلى فطریقة العداء تعتبر طریقة متقدمة عن الطریقة الزوجیة في الهجوم 
مستوى مرتفع في األعداد والضرب وتغطیة الملعب وهدف هذه الطریقة هو جعل الفریق المنافس 
غیر قادر على تركیز مجهود دفاعه على أحد الالعبین دون سواه الستمرار وجود ثالثة ضاربین 

.علیها لفترة طویلةعلى الشبكة وینصح باستخدام هذه الطریقة للفرق المتقدمة جدا وبعد التدریب
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وال یقوم العداء باالشتراك في استقبال كرات اإلرسال من الفریق اآلخر حیث یبدأ الجري بمجرد 
انتهاء إرسال الالعب المنافس بصرف النظر عن مكان وصول الكرة ومن الطبیعي في هذه 

ه عدم إرباك زمالئه الحالة أن یقوم باقي زمالئه بتغطیة جمیع أجزاء الملعب بما فیها منطقته وعلی
م تقریبا وفى 3في الدفاع خالل جریه في اتجاه الشبكة ویكون مكانه بعیدا من خط الجانب 

-:ویكون تسلسل عمل العداء كالتالي) 3، 4( - ) 3، 2( منتصف المسافة أمام مركزي 
.الجري من المنطقة الخلفیة للقیام بعملیة األعداد خالل إرسال الفریق اآلخر-
تغطیة الالعب الضارب حتى یمكنه استقبال الكرة المرتدة من عملیة الضرب في الوقت -

.المناسب
.الرجوع للمنطقة الخلفیة لالشتراك في علمیة الدفاع باعتباره أحد العبي المنطقة الخلفیة-

- :واستخدام هذه الطریقة مرتبطة بما یلي
).صفر - 6( بالنسبة للمركز -أ
) .1- 5( بالنسبة لالعب- ب

):صفر : 6( طریقة العداء بالنسبة للمركز
ثم من المركز ) 6(حتى یتعلم جمیع الالعبین هذه الطریقة تبدأ أوال التدریب بالجري من المركز 

یقوم بمهمة ) 1(وهذا یعنى مثال أن كل العب یأتي في المركز رقم ) 5(وأخیرا من المركز ) 1(
العداء

).2،3،4،5،6(موقف الفریق عند إرسال الكرة من الفریق المنافس الضاربون -
).2(العب األعداد مختف وراء الضارب رقم - 
.بالقرب من الشبكة) 1(احتماالت التمریر إلى العداء رقم - 
).3،4، 2( األعداد للضاربین األساسیین بمراكز- 

) .5،6( الخلفیة بمركزي األعداد للضاربین االحتیاطیین بالمنطقة - 
هذه الطریقة تستخدمها الفرق ذات المستوى العالي وتتضمن ) :1-5(طریقة عداء الالعب 

ضاربین من 2هذه الطریقة وجود ثالث ضاربین أساسین بصفة مستمرة على الشبكة وكذلك عدد 
صلي إلى مكان المراكز الخلفیة وفى هذه الطریقة یقوم الالعب العداء بالتحرك من مركزه األ

.األعداد بمجرد خروج الكرة من ید العب اإلرسال 
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: 12لمحاضرة رقم ا
یشكل الدفاع نصف عمل الفریق خالل المباراة ویعتبر المهارة :طرق الدفاع في الكرة الطائرة

الهامة ألي لعب وتعادل فاعلیة الدفاع فاعلیة الهجوم إذ لم تكن تتفوق علیها من حیث النتائج 
فكلما ارتفعت مهارة الالعبین في أداء المهارات الدفاعیة وخطط الدفاع سواء أمام الشبكة أو في 

.الملعب زادت فرصة الفریق في إحراز الفوز
:والدفاع في الكرة الطائرة یؤدى بعدة أشكال ومراحل هي 

)استقبال اإلرسال ( مرحلة استقبال الكرة األولى ) 1
.بالصد أمام الشبكةمرحلة الدفاع عن الكرة) 2
.مرحلة الدفاع عن ارض الملعب بالتغطیة أثناء المنافسة) 3

)تشكیالت استقبال اإلرسال( مرحلة استقبال الكرة األولى :أوال 
یجب أن یتخذ الفریق المدافع المواقف الصحیحة داخل ملعبه عند تنفیذ الفریق المنافس لمهارة 

ثغرات في وسط الملعب یمكن أن تسقط الكرة داخلها اإلرسال ولذلك یجب مراعاة عدم وجود
وكذلك أن تساعد وقفة الالعبین على سرعة التحرك واالنتقال من الدفاع إلى الهجوم دون حدوث 

.أي خلل
قدیما كانت التشكیالت السائدة الستقبال اإلرسال في :تطور تشكیالت االستقبال لإلرسال

وذلك بأن یقوم خمس العبین باستقبال اإلرسال ووجود معد ) 1- 5(الكرة الطائرة تتم بنظام 
واحد ویقوم العبي المنطقة األمامیة غالبا بالضرب الهجومي ، وقد أخذت اللعبة في التطور من 
خالل تنوع التركیبات والتشكیالت الهجومیة ومحاولة االستفادة من الالعبین ذوى المهارات 

والقوة من خالل الضرب الهجومي من المنطقة الخلفیة الخاصة الذین یتمیزون بالوثب العالي 
.لمحاولة زیادة الفاعلیة وزیادة عدد المهاجمین

ونظرا ألن التشكیالت الخاصة باستقبال اإلرسال تعتمد على مهارة االستقبال وترتبط ارتباطا وثیقا 
.العبینبإمكانات وقدرات كل فریق بما یتالءم مع هذه القدرات واالحتیاجات الخاصة بال

.كما أن وقفة االستعداد الصحیحة تجعل الالعب یصل إلى مكان الكرة بشكل أیسر وأفضل 
وٕاذا تطرقنا إلى التشكیالت الخاصة بالفریق لالستقبال فإنها تختلف تبعا إلمكانیات وقدرات كل 

:فریق ونشیر إلى عدة تشكیالت أهمها
.Wتشكیل االستقبال بخمس العبین على هیئة-أ
).فنجان(Cupتشكیل االستقبال بأربع العبین على هیئة-ب
.تشكیل االستقبال بثالث العبین على هیئة خط مائل أو قوس- ج
.تشكیل االستقبال بالعبین بشكل حر-د
).المزج(تشكیل االستقبال بالعبین وثالث العبین -و
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ن أنواع تشكیالت استقبال وسوف نتحدث بالشرح والتوضیح ع:أنواع تشكیالت استقبال اإلرسال
:اإلرسال

:االستقبال من خالل خمس العبین- 1
تتمیز هذه الطریقة بتغطیة جیدة للملعب وتسهل من حركة الالعبین للقیام بالهجوم المضاد وهذا 

.النوع من أسهل تشكیالت االستقبال ویتناسب مع الفرق متوسطة المستوى
ویراعى أن موقف الالعب كما في الشكل) W(حرفویكون وقوف الالعبین على شكل -

المعد ومكانه على الشبكة مرتبطًا بعملیة التركیبات الهجومیة المرغوب في تنفیذها مع مراعاة 
.الناحیة القانونیة وسوف نسرد نموذج لهذا التشكیل وموقع الالعب المعد في كل حالة

التقدم یمینا وأمامًا بینما ) 1(الالعب في مركز فعلى ) 2(إذا كان المعد أمامي في مركز
).أ - 1( یقف یمینًا وخلفا كما في شكل) 6(العب مركز 
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قیاس القدرات البدنیة الخاصة فى الكرة الطائرة: 13المحاضرة رقم 
هدفه فى المدرب الناجح هو الذي یختار الطریقة المناسبة والذي یحاول من خاللها تحقیق 

االرتقاء بمستوى الالعب بدنیا وفنیا للوصول بالفریق إلى أعلى المستویات،وذلك عن طریق 
.المالحظة الدقیقة والتقویم الدائم بقیاس مستوى القدرات البدنیة الخاصة بالكرة الطائرة

بطاریات اختبارات اللیاقة البدنیة للكرة الطائرة
البطاریة األولى

المدیر Larry Kichوضع هذه البطاریة الرى كیش: )PhysicalTestingاالختبار البدني(
-:حیث تتضمن ست وحدات بیانها كاألتي. الفني التحاد اونتاریو للكرة الطائرة

Block Jumpالوثب للصد: الوحدة األولى
.قیاس الحد األقصى للوثب العمودي كمتطلب الداء مهارة الصد:الغرض من االختبار*
.لوحة مقسمة إلى سنتیمترات مثبتة على حائط:األدوات *
:مواصفات األداء* 
.یقف المختبر مواجه للحائط ومتخذا وضع االستعداد الداء مهارة الصد) 1
.یقوم المختبر بالوثب العمودي ولمس اللوحة بالیدین معاً ) 2
.لكل مختبر ثالث محاوالت یسجل له أفضلهم:الشروط* 
أفضل محاولة وذلك بقیاس المسافة من األرض وحتى یسجل للمختبر:التسجیل*

.مالمسة اللوحة بالیدین معاً مكان
Three long Jumpsثالث وثبات طویلة: الوحدة الثانیة

Leg Powerتقویم قدرة الرجل:الغرض من القیاس*
.شریط قیاس). عرض ملعب الكرة الطائرة(أمتار 9مسافة ال یقل طولها عن :األدوات*
:واصفات األداءم*
.یقف المختبر خلف نقطة البدایة) 1
.المختبر بالوثب لألمام بالقدمین معًا وذلك لثالث وثبات متتالیةیقوم) 2
.لكل مختبر محاولتین یحسب له أفضلها:الشروط*
مسافة (تقاس المسافة من نقطة البدایة وحتى آخر أثر للقدمین عقب الوثبة الثالثیة :التسجیل*

).الثالثةالوثبات
MeterShuttleأمتار جرى مكوكي9: الوحدة الثالثة -Run

Pivoting Speedوسرعة الدوران المحورRunningقیاس الجري:الغرض من االختبار*
أمتار، ساعة 9مترا، یرسم خطان موازیان المسافة بینهما 15مسافة طولها حوالي :األدوات*

.المقابل لخط البدایةكرات توضع على الخط 3إیقاف، 
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:مواصفات األداء*
.البدء بحیث تكون الیدان والقدمان خلف خط البدایة) 1
عند سماع إشارة البدء یعدو المختبر إلى الخط المقابل لیلتقط إحدى الكرات الثالث ) 2

الموضوعة خلف هذا الخط، على أن یعكس اتجاه العدو لیعدو نحو خط البدایة وهو حامل للكرة 
ها بكلتي الیدین خلف خط البدایة، ثم یعكس اتجاهه للعدو مرة أخرى إلى الخط المقابل لیضع

لیلتقط الكرة
الثانیة بنفس أسلوب التقاط الكرة األولى ویعود لوضعها بكلتي الیدین خلف خط البدایة، ثم یؤدى 

.هذا العمل مرة ثالثة یحضر بموجبه الكرة الثالثة لیضعها بجانب سابقتیها
.ذهابا وعودة) متراً 54أي یجرى مسافة (مرات 6× أمتار 9أن المختبر یجرى أي

یجب اتباع شروط األداء من حیث اتجاهات الجري وأسلوب التقاط ووضع الكرات :الشروط*
.الثالث

یحسب الزمن الذي قطع فیه المختبر المسافة المحددة وذلك من لحظة البدء :التسجیل*
.یة بأي جزء من أجزاء الجسم عقب الدورة الثالثةتجاوزه لخط البداحتى

Front Flexibilityالمرونة األمامیة: الوحدة الرابعة
Runk)قبض الجذع(تقویم قدرة الجذع على االنحناء :الغرض من االختبار*

Flexion)االنثناء األمامي.(
.مقعد أو صندوق، مسطرة أو شریط قیاس:األدوات*
:مواصفات األداء*
.یقف المختبر على الصندوق بحیث یكون القدمان متالصقتین وأصابع القدمین على حافته) 1
یجب عدم یقوم المختبر بثني الجذع لألمام وألسفل للوصول إلى أقصى مسافة مكنة بحیث) 2

عند أقصى مسافة یصل ثنى الركبتین نهائیًا الركبتین نهائیًا أثناء األداء، وعلى المختبر أن یثبت
.ألیها

.یجب عدم ثنى الركبتین أثناء األداء- :الشروط*
.یسمح بتكرار المحاولة وتسجل أفضل المحاوالت- 

یجب أن یكونا فى مستوى (تحسب المسافة من نهایة إصبعي الوسطى للیدین :التسجیل*
.. بحیث یحسب ما فوق السطح بالسالب وما تحته بالموجب. وسطح المقعد أو الصندوق)واحد

.موازاة األصابع لسطح المقعد أو الصندوق تماما یكون الرقم المسجل هو لصفروفى حالة
MintRunدقیقة جرى12: الوحدة الخامسة

.للریاضيAerobicAbilityتقویم المقدرة الهوائیة:الغرض من االختبار*
.ساعة إیقاف، أوراق، أقالم، طریق خارجي للجرى:األدوات*
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.دقیقة12من مكان البدایة یجرى أو یمشى المختبر لمدة :مواصفات األداء*
.یسمح بتبادل الجري أو المشي طیلة فترة األداء:الشروط *
).دقیقة12(یسجل للمختبر المسافة التي قطعها فى الزمن المحدد لالختبار:التسجیل*

Back Flexibilityالمرونة الخلفیة: الوحدة السادسة
).االنثناء الخلفي(Trunk Extensionتقویم قدرة الجذع على البسط:الغرض من االختبار* 
شریط قیاس:األدوات* 
أي وضع الرقود على ) الوجه مواجه األرض(ینبطح المختبر على األرض :مواصفات األداء* 

أقصى مسافة یقوم المختبر بثني الجذع للخلف إلى. البطن، الیدان متشابكتان خلف العنق
.وتثبیته عند أقصى مسافةممكنة 

.یسمح بتكرار المحاولة وتسجل أفضل المحاوالت:الشروط* 
.وتسجل للمختبر) عمودیاً (تقاس المسافة من الذقن إلى األرض :التسجیل * 
.مالحظات* 

:یالحظ أن الوحدات الست للبطاریة تقیس القدرات البدنیة التالیة
القوة المتفجرة للرجل)1
الرشاقة)2
المرونة)3
الجلد الدوري التنفسي)4

"اختبار االستعداد البدني المورفولوجي": البطاریة الثانیة
بناء بطاریة اختبار لقیاس االستعداد البدني "صمم هذه البطاریة حمدي عبد المنعم تحت عنوان 

سنة والبطاریة موضوعیة بغرض اختیار 12- 9المورفولوجي الختیار ناشئ الكرة الطائرة من 
:الناشئین من خالل المجالین التالیین

.االستعداد البدني)1
)الجسمیة(المقاییس المورفولوجي ) 2
:المرونة األمامیة : الوحدة األولى* 
.الفقريقیاس مرونة العمود : الغرض من االختبار* 
سم ،مسطرة غیر مرنة مقسمة بالسنتیمتر من صفر 50مقعد بدون ظهر ارتفاعه :األدوات* 

موازیًا لسطح المقعد 50سم ، تثبت المسطرة عمودیًا على المقعد بحیث یكون رقم 100إلى 
.موازیًا للحافة السفلي للمقعد100ورقم 
ان مضمومتان مع تثبیت أصابع القدمین یقف المختبر فوق المقعد والقدم: مواصفات األداء* 

على حافة المقعد، مع االحتفاظ بالركبتین مفرودتین، یقوم المختبر بثني الجذع لألمام وألسفل 
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بحیث یهبط بأطراف أصابعه على المسطرة إلى أسفل ألعمق مسافة مكنة على أن یثبت عند 
:توجیهات.أقصي مسافة یصل إلیها

.كبتین أثناء األداءیجب عدم ثنى الر - 
.للمختبر محاولتان یسجل له أفضلهما- 
.یجب ثنى الجذع ببطيء-

.یسجل للمختبر المسافة التي حققها فى المحاولتین ویحسب له المسافة األكبر:التسجیل-
.أمتار مع تغییر االتجاه-6-3-6-3-6الجري :الوحدة الثانیة* 
.قیاس الرشاقة: بارالغرض من االخت* 
.متر بدون شبكة، ساعة إیقاف4.5× 12ملعب كرة طائرة للصغار :األدوات* 
یقف المختبر خلف خط نهایة الملعب ، وعند سماع إشارة البدء یقوم :مواصفات األداء* 

3مستقیم لیلمس خط المنتصف بالید الیمنى ثم یستدیر لیجرى تجاه خط الـ بالجري في اتجاه
الموجود في منتصف الملعب الذي فى منتصف الملعب الثاني لیلمسه، ثم یستدیر لیجرى أمتار 

أمتار الذي فى منتصف الملعب الذي بدأ منه الجري لیلمسه، ثم یستدیر لیجرى 3تجاه خط الـ 
.لمنتصف الملعب الثاني لیتجاوزهتجاه خط النهایة

:توجیهات * 
.بالشرحیجب إتباع خط السیر كما هو موضح * 
.إذا أخطاء المختبر فى خط السیر یعاد االختبار بعد حصوله على دقیقتین للراحة* 
.یجب لمس الخط فى كل مرة بالید الیمنى* 
.یسجل للمختبر الزمن الذي قطع فیه المسافة المحددة وفقًا لخط السیر المحدد:التسجیل*

الوثب العمودي من الثبات: الوحدة الثالثة* 
.قیاس القوة المتفجرة لعضالت الرجلین:ن االختبارالغرض م*
سنتمترا 50سبورة تثبت على حائط بحیث تكون حافتها السفلي مرتفعة عن األرض :األدوات*

.سم، مسحوق مانیزیا400على أن تدرج بعد ذلك الى 
ذراعه یغمس المختبر أصابع الید الممیزة فىالمانیزیا ثم یقف بحیث تكون :مواصفات األداء*

الممیزة بجانب السبورة، ویقوم المختبر برفع الذراع الممیزة على كامل امتدادها لعمل عالمة 
باألصابع على السبورة، ویجب مالحظة عدم رفع الكعبین من على األرض ویسجل الرقم الذي تم 

.وضع العالمة علیه
ل خلفا مع ثنى الركبتین من وضع الوقوف یمرجح المختبر الذراعین أماما عالیا ثم أماما أسف- 

نصفا ثم مرجحتهما إماما عالیا مع فرد الركبتین للوثب العمودي إلى أقصى مسافة یستطیع 
.الوصول إلیها لعمل عالمة أخرى بإصبع الید الممیزة وهى على كامل امتدادها
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عند أداء العالمة األولى یجب عدم رفع العقبین من على األرض، كما یجب عدم :توجیهات* 
وللمختبر الحق فى أداء مرجحتین كما یمنح كل . رفع الذراع الممیزة عن مستوى الكتف األخرى

.مختبر محاولتین یسجل له أفضلهما
تعتبر المسافة بین العالمة األولى والعالمة الثانیة عن مقدار ما یتمتع به المختبر :التسجیل*

.من القدرة العضلیة للرجلین مقاسه بالسنتیمتر
تمثل هذه الوحدة العامل الطولي فى البطاریة ویستخدم فیها : طول الذراع: دة الرابعةالوح* 

شریط قیاس مرن مقسم بالسنتمتر، ویتم القیاس من الحافة الوحشیة للنتوء االخرومى لعظم اللوح 
.حتى نهایة اإلصبع األوسط وهو مفرد

لعامل المحیطىفى البطاریة تمثل هذه الوحدة ا):انقباض(محیط العضد : الوحدة الخامسة* 
ویستخدم فیها شریط قیاس مرن مقسم بالسنتیمتر ویتم القیاس من منتصف العضد وهو في حالة 

.االنقباض
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