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  الطائرة التنسي بالكره اإلرسال املهاريه يف األخطاء تقومييه لبعض دراسة
  ١احمد حامد احمد السویديد .م

  

 امللخص

 العــام اإلطــارتــي یتــضمنها  بــصفه عامــه الالجماعیــة واأللعــاب احــد صــور العــاب الكــره بــصفه خاصــه الطــائرة لعبــه الكــره تعــد    
 هـذه اللعبـة تتـسم بالدینامیكیـة التـي أصـبحت لمعظم بلدان العالم المتحضره ریاضیا فقـد الریاضیة الثقافة في نظام الریاضیةنشطة لأل 

 مـن  الحركـي لهـا وینجلـي ذلـكاإلیقـاع هنـاك تبـاین فـي أن آذ، خاصـة عنـد ممارسـة متطلبـات اللعبـةاإلثـارةینتج عنها ارتفاع مـستوى 
 الممارسـة الفعلیـة أثنـاءفـي  ضرورة توافق قدرات خالقة تتفـق وذلـك العطـاء المطلـوب إلى الذي دعى األمر،خالل التشكیالت الحركیة 

وعلیــه یتحــتم تحلیــل المهــارات الفنیــة الــى مراحلهــا حتــى یــسهل تعلمهــا بــصورة دقیقــة وصــحیحة ومــع مراعــاة ، فــي غــضون المنافــسة
 تتطلـب بـذل جهـد كبیـر فـي دقـة اتقانهـا وذلـك لمـا أنهـا إال األداء وعلى الـرغم مـن ان المهـارات تبـدو سـهلة .مطابقتها لقانون اللعبة 

  یفرضه قانون اللعبة من حیث قصر مدة لمس الكرة وتحدید لمس الكرة وصغر حجم الملعب وسرعة طیران الكرة وغیرها من النواحي
  :ف البحثاهدأ

بـالكرة الطـائرة لـدى طـالب الـسنة الدراسـیة الثانیـة فـي ) التنـسي (األعلى المواجه من اإلرسالرة  الفنیة في مهااألخطاء إلىالتعرف  -
  كلیة التربیة الریاضیة بجامعة الموصل

  بالكرة الطائرة) التنسي (األعلى المواجه من اإلرسال الفنیة لمهارة األخطاء تقویمي لتصحیح جبرناموضع   -
   :فروض البحث    
  . الفنیة األخطاءبعدد من ) التنسي (األعلى المواجه من اإلرسالة البحث لمهارة  عینأداءیتسم  -
الطـائرة  بـین  بـالكرة)التنـسي(األعلـى المواجـه مـن اإلرسـال متغیـرات  دقـة وسـرعة أداءتوجد فـروق ذات داللـة معنویـة فـي مـستوى  -

                   ن استخدام البرنامج التقویميولمصلحة المجموعة التجریبیة الناتجة م المجموعتین الضابطة والتجریبیة
  :مجاالت البحث   

  .جامعة الموصل-طالب السنة الدراسیة الثانیة في كلیة التربیة الریاضیة: المجال البشري 
    ٢٠٠٩  / ٣ / ١ ولغایة  ٢٠٠٨  /١٢ / ١ابتداء من  :ألزمانيالمجال  
  الموصل جامعة/ كلیة التربیة الریاضیة – الفرقیة األلعاب فرع المجال المكاني القاعة الداخلیة بالكرة الطائرة 
  استخدم الباحث المنهج التجریبي لمالئمته وطبیعة البحث:منهج البحث 
  :االستنتاجات 
 كان للتمرینات التصحیحیة التي تضمنها البرنـامج التقـویمي والـذي نفذتـه المجموعـة التجریبیـة اثراایجابیـا كبیـرا  فـي تحـسین  دقـة -

 وسرعة األرسال

   لدى عینة البحث    إلرسال ایجابیا كبیرا في تحسین األداء الفني أثراكان للتمرینات التصحیحیة  -
  :التوصیات       

                                                 
  Ahmad_alsweede@yahoo.com.العراق/ موصلجامعة ال/كلیة التربیة الریاضیة/فرع األلعاب الفرقیة ١
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  .استخدام التمرینات التصحیحیة في تطویر المهارات الحركیة لدى العبي كرة الطائرة - ١
 .البحثإجراء دراسات مشابهة على المهارات التي لم یتطرق إلیها  - ٢
أهمیة تحدید أخطاء األداء وكیفیة تصحیحها مـن خـالل تـصویر الالعبـین واالسـتعانة بـالخبراء ز تبر للمدربین خاصة إقامة دورات  - ٣

 .لتحلیل المهارات

  التأكید على توجه المدربین إلى تصحیح األخطاء عن طریق التقویم الموضوعي وفي األعمار المبكرة -٤
An evaluative study of some skill faults of volleyball tennis serve Assistant professor Ahmed 

lecturer.Dr.Ahmed. H. AlSweede 

Abstract 
         The Introduction and the importance of the research:   

Volleyball is considered one of the ball games in special and a team game in general which 
is included in the general framework of the sport activities for most of the countries developed in 
the field of sports as this game become characterized by the dynamic which leads to a high level 
of excitement especially when practicing the requirements of the game, because there are a 
variation in its kinetic rhythm and that is clear through the kinetic variety, and this entailed the 
necessity of creative abilities harmony which get in accord with the required performance during 
the real contest. (Hasan, 1998, 9)  

The technical skills are the movements that should be performed by the player in 
accordance with the circumstances required by the volleyball game in order to reach positive 
results, saving the physical effort and delaying the state of tiredness for the players and that is 
the reason behind mastering them completely.  

The players should perform all the basic skills in an equivalent level so that each player can 
accomplish his duty during playing.  

So, it is important to analyze the technical skills into their stages in order to be learned 
easily and accurately taking into consideration the law of the game. Despite the fact that the skills 
seem to be easily performed, but they require a great deal of effort in order to master them 
according to the law of the game represented by the short time of touching the ball, identifying 
the touching of the ball, the small size of the field and the flying speed of the ball and other 
aspects. 
The research objectives  
-Identifying the technical faults in the tennis serve in volleyball for the second year students in 

the college of sport education in the University of Mosul.  
- constructing up an evaluative program to correct the technical faults of the tennis serve in 

volleyball.  
- Identifying the effect of the evaluative program of the skill performance faults on the accuracy, 

speed and the strength of the tennis serve in volleyball.  
The hypotheses of the research:   
- The performance of the research sample concerning the tennis serve in volleyball is 
characterized by a number of technical faults.  
- There are significant differences in the level of performing the variables of accuracy, speed and 

the strength of the tennis serve in volleyball between the control and the experimental 
groups in favor of the experimental group 

- There are significant differences between the pretests and the posttests for both control and the 
experimental groups in the accuracy, speed and the strength of the tennis serve in favor of 
the experimental group. 

The research domains:  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ..........................دراسة تقوميية لبعض األخطاء املهارية

  ٧٤

- The human domain: The second year students in the college of sport education at the University 
of Mosul.  

-  The temporal domain: From 1/12/2009 until 1/3/2009.  
-  Spatial domain: the gymnasium of volleyball, branch of team games, college of sport education, 

University of Mosul.  
The research Methodology:  
The researcher used the experimental methodology as it is suitable for the nature of the research.  
Conclusions:  
1- The correctional exercises had a positive effect on improving the accuracy of the serve .  
2- The correctional exercises had a positive effect on improving the speed  of the serve for the 

sample.  
3- The correctional exercises had a positive effect on improving the serve arm peripheral speed 

for the sample.  
The correctional exercises had a positive effect on improving technical performance of the serve 

for the sample. 
Recommendations:  
1- Using the correctional exercises to develop the kinetic skills of volleyball players.  
2- Conducting similar studies on the skills the current research didn’t addressed.  
3- Holding training courses for the coaches concerning identifying the performance faults and 

how to correct them be means of filming and seeking the assistance of experts to analyze the 
skills.  

4- Directing the coaches to correct the faults by objective evaluation in younger ages. 
  :حثالتعریف بالب-١
 : وأهمیه البحثالمقدمة١-١

 لعبـــه الكـــره الطـــائره احـــد صـــور العـــاب الكـــره بـــصفه خاصـــه وااللعـــاب الجماعیـــه بـــصفه عامـــه التـــي یتـــضمنها تعـــد        
 هـذه اللعبـة أصـبحتفقد ،دان العالم المتحـضره ریاضـیااالطار العام لالنشطه الریاضیه في نظام الثقافه الریاضیه لمعظم بل

اذ ان هناك تبـاین فـي االیقـاع ،تتسم بالدینامیكیة التي ینتج عنها ارتفاع مستوى االثارة خاصة عند ممارسة متطلبات اللعبة
ق وذلــك االمــر الــذي دعــى الــى ضــرورة توافــق قــدرات خالقــة تتفــ،الحركــي لهــا وینجلــي ذلــك مــن خــالل التــشكیالت الحركیــة 

ن  المهــارات الفنیــة هــي الحركــات ا )٩,١٩٩٨،حــسن(  الممارســة الفعلیــة فــي غــضون المنافــسةأثنــاءفــي العطــاء المطلــوب 
التــي ینبغــي علــى الالعــب تنفیــذها وحــسب الظــروف التــي تتطلبهــا لعبــة الكــرة الطــائرة بهــدف الوصــول الــى نتــائج ایجابیــة 

  .لذلك یجب اتقانها اتقانا تاما ،ة التعب على الالعبینواالقتصاد  في المجهود البدني وتاخر ظهور حال
ویجب على جمیع الالعبین ان یودوا المهارات االساسیة جمیعها بمستوى متكافئ لكي یتمكن كل العب من تنفیـذ         

  .واجبه في اثناء اللعب
دقیقة وصحیحة  ومـع مراعـاة مطابقتهـا وعلیه یتحتم تحلیل المهارات الفنیة الى مراحلها حتى یسهل تعلمها بصورة         

وعلـى الــرغم مـن ان المهـارات تبـدو ســهلة االداء اال انهـا تتطلـب بــذل جهـد كبیـر فـي دقــة اتقانهـا وذلـك لمــا . لقـانون اللعبـة 
یفرضه قانون اللعبة من حیث قصر مدة لمس الكـرة وتحدیـد لمـس الكـرة وصـغر حجـم الملعـب وسـرعة طیـران الكـرة وغیرهـا 

        )٣٥,٢٠٠٢،الجمیلي (.ي القانونیة االخرى من النواح
 یبقـى اذ الریاضي مهما كان جیدا البد ان تشوبه بعض االخطاء والتي الیراهـا الالعـب وقـد الیحـس بهـا األداءن ا        

اء  ان كـشف االخطـكمـاحیث ان استمرار الخطا یعیق التقدم والوصول الى المستویات العالیـة ،على عاتق المدرب كشفها 
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 المطلـــوب الـــذي یـــودي وفـــق اســـس و قواعـــد النمـــوذجيبوقـــت مبكـــر واجـــراء التمرینـــات التقویمیـــة علیهـــا یقربهـــا مـــن االداء 
 هنـا نصحیحة من اجل اكساب الكرة السرعة والدقـة الالزمـة فـي االداء سـواء فـي االرسـال او بـاقي المهـارات االساسـیة ومـ

اریــة التــي تــصاحب اداء مهــارة االرســال التنــسي مــن االعلــى فــي الكــرة  البحــث فــي التعــرف علــى االخطــاء المهأهمیــة تبــرز
  . المثلى لمعالجتها او التقرب من االداء المثالي المتقنالطرائقالطائرة ومن ثم ایجاد 

   :مشكلة البحث٢-١   
ـــرة إن   ـــارات الكـ ــبیال المتعلمــــین بــــذل  الطــــالبلطــــائرة یتطلــــب مــــنا تعــــدد مهـ ــي ســ ــــر مــــن الجهــــد والممارســــة فــ ل كثی
 العملیــة التعلیمیــة تــوفیر تمــارین جدیـدة تــودى باســتمرار باســالیب حدیثــة مــن نفیــذوكــذلك یتطلــب مــن القــائمین علـى ت،اتقانهـا

ر الحاصـل فـي یمـع التطـو فـي تعلـم تلـك المهـارات والـتخلص مـن االخطـاء الـشائعة بمـا ینـسجم اجل المساهمة في االسـراع 
  .هذه اللعبة 

 مـن مالحظـة االخطـاء بـشكل دقیـق مـن خـالل المالحظـة العلمیـة المـدرسلریاضیة التمكن  الحركات اأداء سرعة إن      
لــذا فــاللجوء ) التنــسي(غیـر التقنیــة لــذا تبقــى معظــم االخطــاء مــصاحبة الداء الالعــب فــي اثنــاء مهــارة االرســال مــن االعلــى 

تحدیــد االخطــاء واطــالع الالعــب علــى الــى المالحظــات العلمیــة التقنیــة  وعــرض االفــالم الــصوریه علــى الخبــراء والمــدرب ل
اداءه واجــراء برنــامج تقــویمي یــساعد المــدرب والالعــب للوصــول الــى مــستویات عالیــة فــي اتقــان االداء لــذا تكــسب مــشكلة 

  البحث اهمیتها في حصر االخطاء وتقویمها من خالل البرنامج العملي التصحیحي 
  :أهداف البحث ٣-١

الكرة الطــائرة لــدى طــالب الــسنة بــ) التنــسي(ل المواجــه مــن االعلــى  فــي مهــارة االرســااالخطــاء الفنیــةالتعــرف علــى  ١-٣-١
  في كلیة التربیة الریاضیة بجامعة الموصلالدراسیة الثانیة 

  بالكرة الطائرة) التنسي( وضع  برناج تقویمي لتصحیح االخطاء الفنیة لمهارة االرسال المواجه من االعلى ٢-٣-١
) التنـسي(مـن االعلـىالمواجـه  اإلرساللبرنامج التقویمي الخطاء االداء المهاري في دقة وسرعة  التعرف على اثر ا٣-٣-١

  بالكرة الطائرة
    التعرف على الفروق بین االختبارین البعدیین للمجموعتین الضابطة والتجریبیة-٤-٣-١

   : فروض البحث٤-١
  .بعدد من االخطاء الفنیة ) التنسي(ى  یتسم اداء عینة البحث لمهارة االرسال المواجه من االعل١-٤-١
 وجود فروق ذات داللة معنویة بین االختبارات القبلیة والبعدیة للمجموعتین الضابطة والتجریبیـة فـي دقـة وسـرعة ٢-٤-١

   .االختبارات البعدیةولمصلحة ) التنسي (األعلى المواجه من اإلرسال
ـــي  مـــــستوى اداء ٣-٤-١ ــة معنویـــــة فــ ـــ ــد فـــــروق ذات دالل ــــرات  توجـــ ــة وســـــرعة  متغیـ ــــالدقـــ ـــى  المواجـــــهاإلرسـ ــ  مـــــن االعل
  .بالكرة الطائرة بین المجموعتین الضابطة والتجریبیة )التنسي(

   : مجاالت البحث٥-١
  .جامعة الموصل-طالب السنة الدراسیة الثانیة في كلیة التربیة الریاضیة:  المجال البشري١-٥-١
    ٢٠٠٩  / ٣ / ١ ولغایة  ٢٠٠٨  /١٢ / ١ابتداء من  : المجال الزماني٢-٥-١
  جامعة الموصل–كلیة التربیة الریاضیة – المجال المكاني القاعة الداخلیة بالكرة الطائرة فرع االلعاب الفرقیة ٣-٥-١
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  : النظریة والدراسات السابقةطاراإل-٢
  : الدراسات النظریة١-٢
   : المهارات االساسیة في الكرة الطائرة١-١-٢

لمهـاري الجیـد دورا كبیــرا فـي تحقیـق نتـائج ایجابیــه لـصالح الفریـق حیـث تلعــب ایثــه یلعـب األداء  الحدالطـائرةفـي الكـره 
 دورا بارزا في عملیه اتقـان ونجـاح طریقـه اللعـب بدرجـه عالیـه ممـا یـؤدي الـى اربـاك فریـق الخـصم وعـدم قدرتـه المهارة آلیة

  )٩,١٩٩٨،حسن.(على السیطره على مجریات اللعب واألداء 
 هي جمیع  الحركات الخاصه بالكره الطائره والتـي یؤدیهـا الالعبـون بأسـلوب هـادف وأقتـصادي األساسیةات  المهار إن

ــال ــى مـــستوى ریاضـــي عـ ــول الـ  "مـــع مراعـــاه قـــانون اللعبـــه فـــي أثنـــاء القیـــام بالحركـــه والغـــرض منهـــا تحقیـــق الفـــوز والوصـ
  : اقسام هيإلى)Keller،38.197٧,(و) ٢١،١٩٨٧الكاتب،( المصادر أكثر هاقسمت) ٨،١٩٩٦الصفار،(

  األرسال -
 التمریر -

 استقبال األرسال -

 الضرب الساحق -

 حائط الصد -

  الدفاع عن الملعب  -
  : المهاريلألداء المصاحبهاألخطاء٢-١-٢    

من الطبیعي انه الیمكن ان نتصور ان الناشئ او الالعب المبتدئ یمكـن ان یـؤدي المهـاره بالطریقـه الفنیـه المثلـى    
خطاء،بـل علـى العكـس مـن ذلـك فـالتوقع الطبیعـي ان المبتـدئ عنـد تعلمـه مهـاره معینـه یكـون اداءه بـه كثیـرا الخالیه مـن األ

ــا یكـــون واجـــب  مباشـــره فـــي اصـــالح هـــذه العـــب وأالســـراع ل اأداء فـــي أ معرفـــه مـــواطن الخطـــالمـــدرس مـــن االخطـــاء ،وهنـ
صبح هنــاك صــعوبه فــي اصــالح األخطــاء رغــم  مــستقبال، وتــللمهــارة الالعــب آلیــةاألخطــاء حتــى التــرتبط فــي األداء مــع 

  )٤١,١٩٩٨،حسن(.ضروره ذلك
اضــي مــن المــسائل المعقــده فـي اعــداد الریاضــیین والنجــاح فــي التغلــب علــى األخطــاء ییعـد الخطــأ فــي فــن األداء الر        

 من فـن األداء وتـشكل  األخطاء الدینامیكیه التي هي جزءالىیقلل من احتمالیه ظهورها الى النصف تقریبا وعلینا التعرف 
 مـــن نقلـــلعـــاده معـــضله كبیـــره للمتقـــدم مقارنـــه بالمبتـــدئ الـــذي ینظـــر للخطـــأ فـــي فـــن األداء علـــى انـــه حالـــه بـــسیطه ولكـــي 

فالـــشد العـــضلي وأداء  ألي نـــوع مـــن األلعـــاب الریاضـــیه أاألخطـــاء الحركیـــه یجـــب ان نتعـــرف علـــى مـــصدر وســـبب الخطـــ
ركــي الــذي یؤدیــه باقــل مــایمكن مــن األخطــاء الحركیــه فــأن ذللــك یــؤدي الــى الحركــات الجماعیــه بــشكل موحــد والنــشاط الح

  )٣٨٨،١٩٨٧الصمیدعي،.(قصر طریق الوصول الى البطوله 
   ظهور األخطاء الحركیه في فن األداء المهاريأسباب ٣-١-٢

  : ظهورها بالنقاط األتیهأسباب نوضح أن ونستطیع كثیرة الحركیة األخطاء إن        
الكامـل علـى فـن اداء التمـرین او الحركـه الریاضـیه والـنقص فـي اتقـان وفهـم المتطلبـات االساسـیه للتنفیـذ التعرف غیـر  -١

  .الصحیح
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 .األستیعاب الناقص للتمرین والحركه الریاضیه -٢

 .النقص في الثبات وعدم السیطره على الحركه ومراحلها في اثناء تنفیذها -٣

 .ضي الریاداءاألاألسراع في عملیه تعلم وأتقان فن  -٤

 .القدره غیر الكافیه على االستمرار في العمل اي مواصله الفعل الحركي نتیجه للنقص في الكفاءه البدنیه -٥

 .العوامل النفسیه واألنفعالیه تؤثر كثیرا في ظهور األخطاء الحركیه وكذلك العوامل البیئیه الخارجیه -٦

 )1987،389الصمیدعي(.ظهور حاله التعب للجهاز العضلي -٧

   :الحركیة الفني في المهارات األداء إتقان ٤-١-٢
 الفني للحركـات یعنـي ثبـات الحركـات وزیـاده القابلیـه البدنیـه والحركیـه وتحقیـق مـستوى افـضل فـي نـوع األداء إتقان إن

ـــات  ــاب والفعالیــــــ ـــــ ـــــــي االلعــ ـــــالي فــ ــستوى العــــ ـــــ ـــــى المــ ـــــــصول علــــ ــــــاس للحــ ــل األســـ ـــــد العامـــــــ ـــه یعــــ ـــیه وعلیــــــ ــــــه الریاضــــــ الفعالیـــ
  )Beers 1994,142,143(الریاضیه
 عن طریق اتقان المهـارات الحركیـه الریاضـیه وتثبیتهـا  فمهمـا إال الیاتي العالیة الریاضیة المستویات إلى الوصول إن

بلغ مستوى اللیاقه البدنیه من رقي ومهما اتصف الالعب بسمات خلقیه وارادیه فأنـه لـن یحقـق النتـائج المرجـوه مـالم یـرتبط 
  .التام للمهارات الحركیهباألتقان 

   تقویم االخطاء الریاضیة٥-١-٢
ها ووقــت حــدوثها مــن أیلعــب التحلیــل البایومیكــانیكي الــدور االســاس فــي كــشف االخطــاء الحركیــة والتعــرف علــى منــش   

خــالل التــسجیل االلكترونــي او التــصویر الــسینمائي ومــن خــالل صــیاغة الفكــرة النظریــة والتطبیقیــة لوضــع االســاس العــام 
یع االلعاب الریاضیة والمتعلقة بمستوى فن االداء والكفاءة البدنیـة والنفـسیة وفتـرة الـتعلم وان عملیـة للتمارین الریاضیة ولجم

 مــن زمــن حـصر هــذه االخطــاء مـن قبــل المربــي والمـدرب بعــد ان یتعــرف علـى الخطــا فــي فــن أرصـد االخطــاء الحركیــة تبـد
ســـیة او التعلیمیـــة لهـــذه الحركـــة واعـــادة مفـــردات االداء ویعمـــل جاهـــدا علـــى الـــتخلص منـــه عـــن طریـــق تجدیـــد الطریقـــة الدرا

البرنــامج الــذي وضــعه لتعلــیم فــن االداء وتنمیــة الــصفات البدنیــة التــي تلعــب دورا اساســیا فــي تــسهیل مهمــة التغلــب علــى 
الجهــاز الحركــي بــشكل صــحیح ومغــایر واســتخدام التــصویر الفیــدیوي او الــسیمي لبیــان االخطــاء الحركیــة وتجاوزهــا وكــذلك 

 وزمن وقوعه وكذلك استخدام الطرائـق الكمیـة والنوعیـة والمراقبـة والرصـد لهـذه االخطـاء واسـتخدام االجهـزة المـساعدة أالخط
  في التعلم وهي 

ویمكن تقویم االخطاء مـن خـالل النقـاط ).التصویر السیمي واالفالم التوضیحیة والدمى واالدوات البدیلة لالدوات الرئیسة (
  :االتیة

مـن خـالل حـصر وتحدیـد حجـم االخطـاء وتوجیـه الریاضـي مـن البدایـة الـى )بالحركة والشد العضلي(تمرالتصحیح المس-١
  .فالریاضي یجب ان یتقن االداء الحركي المناسب ویستثمره في كل حركة،التعرف على الخطا من بدایة اداء الحركة

متانة فـي تنفیـذ التمـارین الریاضـیة او الفعـل  تتحقق الساطتهاالنذار المبكر لتصحیح الخطا بالحركة والشد العضلي وبو -٢
  .الحركي وقد یقلل االنذار بوقوع الخطا من االمكانیة النوعیة الداء الحركة

  .وقد یكون تاثیره في زمن وقوع الخطا ولیس فقط بعد وقوعه)تعویض الخطأ(الفعل المتوازن اي -٣
  .ر من االحیان وتكون هذه الطریقة مناسبة وموثرة اي العمل على رفعه وعدم ظهوره في كثی)اسكاته(اخماد الخطا-٤
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ابطــال او تــصفیة االخطــاء الریاضــیة الحركیــة اي البــدء مــن عملیــة رویــة الخطــا ثــم اســباب حدوثــه فــي السلــسة  وهــذا -٥
  .یحدث من خالل التحدید التحلیلي للخطأ المعني والعمل على تفادیه والتخلص منه نهائیا 

  ) ٣٩١-٣٩٠ ،١٩٨٧ ،الصمیدعي                                                   (                         
   : الدراسات السابقة٢-٢
  ):٢٠٠٥( دراسة مال علو١-٢-٢

  "اثر تمارین تصحیحیة وفق التحلیل البایوكینماتیكي لالداء الفني واالنجاز لفعالیة الوثب العالي بطریقة فوسبوري"
  :هدفت الدراسة الى

  لتعرف على قیم عدة متغیرات كینماتیكیة لالداء الفني في مراحل فعالیة الوثب العالي  ا-
  . التعرف على تاثیر التمارین التصحیحیة في االداء الفني للوثب العالي-
  .جامعة الموصلب في كلیة التربیة الریاضیة األولىالدراسیة  اشتملت عینة البحث على طلبة السنة -

  وتوصل الباحث الى
  . حققت التمارین التصحیحیة اثرا معنویا ایجابیا في المتغیرات البایوكینماتیكیة الخاصة  بالركضة التقربیة-
ج .ك.ث. حققت التمارین التصحیحیة اثرا معنویا ایجابیا في المتغیرات البایوكینماتیكیة الخاصة بمرحلة النهوض وهي م-

  .لحظة اللمس االول
ثــرا معنویــا ســلبیا فــي المتغیــرات البایوكینماتیكیــة الخاصــة بمرحلــة النهــوض و هــي زاویـــة  حققــت التمــارین التــصحیحیة ا-

  .السرعة المحیطیة للرجل الحرة–النهوض 
  . كان للتمارین التصحیحیة اثرا معنویا في االداء الفني في الوثب العالي -

  : البحثإجراءات-٣
  : منهج البحث١-٣

  .مالئمته وطبیعة البحث استخدم الباحث المنهج التجریبي ل     
  : مجتمع البحث وعینته٢-٣

 ذینالثانیـــة فـــي كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة والـــ تـــم اختیـــار مجتمـــع البحـــث بـــصورة عمدیـــة مـــن طـــالب الـــسنة الدراســـیة        
لتكـــون العینـــة التجریبیـــة وقـــد تـــم ) ز(لتكـــون العینـــة الـــضابطة للبحـــث وشـــعبة ) ج(  شـــعب وتـــم اختیـــار شـــعبة )٧(یمثلـــون
 عینـة أفـرادیبـین عـدد  )١(والجـدول رقـم ،الطالب الراسبون والطالب الذین غـابوا عـن البرنـامج والطـالب المرضـى :استبعاد
  .البحث

  معلومات عن افراد عینة البحث) ١(الجدول رقم 
  عدد افراد العینة الكلي  المستبعدون  عدد الطالب  المتغیرات
  ١٤  ٨  ٢٢  ةیجریبالمجموعة الت

  ١٤  ٩  ٢٣  المجموعة الضابطة
  ٢٨  ١٧  ٤٥  العدد الكلي
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  : تكافؤ مجموعتي البحث-٣-٣
وكمـا مبـین ∗  التي تم االتفاق علیها مـن قبـل الخبـراءالصفات البدنیةتم التحقق من تكافؤ مجموعتي البحث في بعض 

  )٢(في الجدول رقم
 تكافؤ مجموعتي البحث) ٢(الجدول رقم 

         المجموعات           المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة
  ع-+  ـس ع-+  ـس االختبارات

 

  قیمة ت
  المحسوبة

 ٠.٥٥٤ ٩.٩ ١٦٩.٤ ١١.٢ ١٦٧.٣ سم/  لألطراف السفلىاالنفجاریةالقوة 

 ٠,٤٥ ٠.٨ ١٧,٩ ٠.٩ ١٨ م/  لألطراف العلیااالنفجاریةالقوة 

 ٠.٧٧٧ ٠.١٨ ٥.٠٤ ٠.٢٤ ٤.٩٨ ثا /السرعة االنتقالیة م

 مایدل علـى وجـود فـروق  )٢,١٦ (ةالجدولیة البالغ)ت(المحسوبة اقل من قیمة )ت( ان قیمة )٢(یتبین من الجدول رقم
  .معنویة بین مجموعتي البحث وهذا یعني تكافؤهماغیر 

  : وسائل جمع البیانات٤-٣
 sony(یدیوي حیث تم استخدام الة تصویر فیدیویـة نـوع  تم استخدام المالحظة العلمیة التقنیة باستخدام التصویر الف١-٤-٣

digital ( وضـــعت علـــى بعـــد)ســـم عـــن ســـطح االرض لتـــصویر عینـــة البحـــث فـــي اداء )١.٥(وكـــان ارتفـــاع العدســـه متـــر ) ١٠
 بــالكرة)التنــسي(بعـض المهــارات الخاصــة بــالكرة الطــائرة للتعــرف علــى اخطــاء االداء المهـاري فــي االرســال المواجــه مــن االعلــى 

  .الطائرة
  :في الكرة الطائرة)التنسي( اختبارات متغیرات مهارة االرسال المواجه من االعلى ٢-٤-٣

 : اإلرسال دقة :.االختبار االول 

العـب بمـسك ل حیـث یقـوم االـشبكة متـر مـن )٩ ( فـي منتـصف خـط نهایـة الملعـب علـى بعـدالالعـب یقـف :صـفات األداء  مـوا
  الكرة الى نصف الملعب المخطط لتعبر اإلرسالالكرة ویؤدي عملیة 

  :شروط األداء 
   محاوالت ١٠  لكل العب -١
ــا تحـــسب محاولـــ-٢ ة الالعـــب مـــن ضـــمن  فـــي حالـــة لمـــس الكـــرة للـــشبكة ووصـــولها الـــى نـــصف الملعـــب المخطـــط او خروجهـ

  .المحاوالت العشر
  :التسجیل 

                                                 
  االسم                              االختصاص  ∗
  خالد عبد المجبد    تعلم حركي كرة الطائرة  في كلیة التربیة الریاضیة  جامعة الموصل. د.أم -
 صل تعلم حركي كرة الطائرة   في كلیة التربیة الریاضیة  جامعة المو  خالد محمد داؤد   . د.م -
  السید إبراهیم صالح      مدرب منتخب محافظة نینوى للكرة الطائرة  -
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العــب لــه لكــل  ان  اذ ملعــب المخطــط  صــحیحة رقــم المنطقــة التــي تهــبط فیهــا الكــرة فــي نــصف الإرســال ضــربةیحــسب لكــل 
 االختبــار درجــات والدرجــة العظمــى لهــذا ٤-١ وتكــون الــدرجات موزعــة علــى المنــاطق مــن االختبــارمحــاوالت علــى هــذا ) ١٠(

   )٢٤٧-١٦٠ ، ١٩٨٨حسانین واحمد ،(  درجة ٤٠
حیـث  )  sony digital(  نـوع ویـةفید تـصویر آلـةتـم قیـاس سـرعة الكـرة وذلـك باسـتخدام :   اإلرسـال سـرعة :االختبـار الثـاني

   متر عن سطح األرض)  ١.٥( وبارتفاع بالالع عن أمتار)  ١٠ (وضعت على بعد
  :الضاربة  السرعة المحیطیة للذراع :االختبار الثالث

   التالیة تم قیاس السرعة المحیطیة للذراع الضاربة وذلك باستخدام البرامج 
 video CD cutter  برنامج -١

 ACDC  برنامج-٢

 AUTOCAD برنامج -٣

  : االخطاء في مراحل اداء المهاراتأهم تحدید ٥-٣
 لدى عینة البحـث ولكـي ال یكـون  التنسي بالكرة الطائرة لإلرسال التي تتخلل مراحل االداء الفني األخطاء أهملتحدید 

ت والتعـرف علـى اهـم االخطـاء التـي  االداء معتمدا على المالحظة والتقویم الذاتي فقـد تـم تـصویر هـذه الحركـاص اخطاءیشخت
  .من اجل  مالحظة ادق الحركات)مراحل( من خالل تحلیل المهارة الى اجزاءاألداء أثناءتحدث في 

   :األداءالتعلیمي وتقویم البرنامج  ٦-٣
لخبــراء  تــم تحدیــد االخطــاء فــي اداء االختبــارات مــن افیــدویا وتــصویرها الكــرة الطــائرةبعــد االنتهــاء مــن االختبــارات فــي 

وبعــد االطــالع علــى نتــائج تحلیــل مراحــل  االداء الفنــي للمهــارة علــى وفــق مــاتم تشخیــصه مــن اخطــاء فــي المــسارات الحركیــة 
ومن اجل اتباع السیاق العلمي السلیم للتوصل الـى ادق النتـائج لحـل المـشكلة ومـن اجـل تحقیـق اهـداف )عینة البحث(لالعبین 

 التنـسي اإلرسـال فـي متغیـرات مهـارة تحدیـد االخطـاء المهاریـة والتمـارین التـصحیحیةى البحث تم وضع منهاج تعلیمـي یرمـي الـ
  )١الملحق.( الفني لهذه المهارةاألداءخالل مراحل 

  : المستخدمةاألدوات ٧-٣
  )١( شریط فیدیوي -حامل آلة التصویر         -آلة تصویر فیدیویة نوع سوني دیجیتل                -
   ساعة إیقاف-                                  كرة طائره قانونیة-                         )CD(قرص -
  :احصائیا باستخدام الوسائل االتیة  عولجت البیانات :اإلحصائیة المعالجات ٨-٣
  تساویة للعینات المرتبطة والم) ت( اختبار -االنحراف المعیاري            -الوسط الحسابي                    -
  )١٠٣,١٩٩٦، ألعبیديالتكریتي و  (                              غیر مرتبطة     العینات ال)ت(اختبار -
   عرض النتائج وتحلیلها ومناقشتها-٤
   عرض نتائج وتحلیل االختبارین القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة ١-٤

 القبلیة والبعدیة للمجموعة الضابطةقیمة ت المحسوبة والجدولیة لالختبارات )٣(ل رقمالجدو

  البیانات
  االختبارات

  ٢  ١،٨  ٣.٦  درجة/دقة اإلرسال  قیمة  ت المحسوبة  انحراف متوسط الفروق  متوسط الفروق
  ١.٨٦  ٠،٤  ٠.٨٦  ثا/سرعة األرسال م

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ..........................دراسة تقوميية لبعض األخطاء املهارية

  ٨١

  ٢.٢٣ =١٢ حریة  ودرجة٠.٠٥الجدولیة عند نسبة خطا ) ت(قیمة  ∗

ــن الجــــدول رقــــم          ــین مــ ــارین القبلــــي والبعــــدي للمجموعــــة الــــضابطة الن  غیــــر وجــــود فــــروق) ٣(یتبــ  معنویــــة بــــین االختبــ
الجدولیة ویعزو الباحث ذلك الى عدم خضوع هـذه المجموعـة للتمرینـات التـصحیحیة ) ت(المحسوبة اصغر من قیمة ) ت(قیمة

  .الن في تعلیم المهارات للمبتدئین یحتاج الى فترة زمنیة طویلةفضال عن قصر الفترة التعلیمیة 
   االختبارین القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة  مناقشة وتحلیل و عرض نتائج ٢-٤

  المحسوبة والجدولیة لالختبارات القبلیة والبعدیة للمجموعة التجریبیة) ت(قیمة ) ٤(الجدول رقم 
   البیانات               

  تباراتاالخ
  قیمة  ت المحسوبة  انحراف متوسط الفروق  متوسط الفروق

 ٩.٧٧٧  *   ٣.٦  ٨.٨  درجة/دقة األرسال

  ١٣.٦٥٨  *   ١,٢٣  ٤.٢  ثا/سرعة األرسال م
  ١٧.٩٦  ٢.٥٦  ١١.٥  ثا/السرعة المحیطیة للذراع درجة

  ٢.٢٣= قیمة ت الجدولیة ١٢ ودرجة حریة ٠.٠٥<معنوي عند نسبة خطأ*
  : والسرعة المحیطیة للذراع الضاربةاإلرسالوسرعة ة نتائج اختبارات الدقة  تحلیل ومناقش١-٢-٤

االختبارین القبلي والبعدي ولمصلحة االختبـار البعـدي  ان هناك فرقا معنویا بین نتائج)٤(یتبین من الجدول رقم           
 )٠.٠٥=(<عنـــد نـــسبة خطـــأ) ٢.١٦(وهـــي اكبـــر مـــن قیمـــة ت الجدولیـــة البالغـــة ) ٩.٧٧٧(المحـــسوبة )ت(اذ كانـــت قیمـــة 

وهذا یدل على تطـور عینـة البحـث الـذي ظهـر بـشكل واضـح مـن خـالل التحـسن الـذي طـرا علـى نتـائج  )١٢(ودرجة حریة 
والذي ادى الى تطور التوافـق االختبار البعدي مما یوكد االثر لفعال للبرنامج التصحیحي الخاص باداء المهارات الحركیة 

البحث لعضالت الـذراعین والـرجلین مـن خـالل زیـادة عـدد التكـرارات بمـسار حركـي یـشابه المـسار في االداء الحركي لعینة 
اذ یجب ان تحتوي لتمرینات على جزء ومسار الحركة للفعالیة التي تعمـل فیهـا عـضله  او عـدة ،الحركي النموذجي للمهارة

وهــذا یتفــق مــع مــا )٩٥,١٩٩١،هــارة(نافــسة عنــد اداء حركــات الم)  المــسار- الــزمن –القــوة(عــضالت فیمــا یتعلــق بكــل مــن 
ان افـضل اسـالیب التـدریب فـي )عادل فـوزي(ویوكد ) ١٥٥,١٩٨٣،حمادة).(محمد جمال الدین حمادة(توصلت الیه دراسه 

) ٦٩,١٩٨٣،فــوزي(الكــرة ارشــاد المــتعلم الــى االخطــاء وتــصحیحها لــه مــع تكــرار االداء الــصحیح لتقــدم المــستوى المهــاري 
 والتوجیـه لتـصحیح االخطــاء خـالل الموقــف التـدریبي یعمـالن علــى تـصحیح اســتجابات اإلرشــادان ) ونواخر خـاطر (ویـذكر 

 )٦٣,١٩٧٨،خاطر ( على سرعة التعلم واتقان المهارةالفرد مما یساعد 

 یرجـــع الـــى التطـــور الحاصـــل فـــي اداء اإلرســـالمـــن خـــالل ماتقـــدم یمكـــن القـــول ان التطـــور الـــذي حـــصل فـــي دقـــه         
 .البرنـامج التقـویمي والذي جاء من خالل استخدام التمرینات التصحیحیة الخطاء االداء والني اسـتمرت طیلـة مـدة المهارة 

 والـسرعة المحیطیـة للـذراع الــضاربة ولمـصلحة المجموعـة التجریبیــة اإلرســالوكـذلك وجـود فـرق معنــوي فـي متغیـرات سـرعة 
علــى التــوالي وهــي اكبــر مــن قیمــة ت  ) ١٧.٩٦(و  )١٣.٦٥٨(حیــث كانــت قیمــة ت المحــسوبة فــي االختبــارات البعدیــة 

ویعـزو الباحـث ذلـك الـى التمرینـات التـصحیحیة  )١٢ (ودرجـة حریـة) ٠.٠٥( عند نـسبة خطـأ  ) ٢.١٦(  الجدولیة البالغة

  ١.٧١٣  ٠،٨  ١.٨٧  ثا/السرعة المحیطیة للذراع درجة
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فـــصل الكتـــف م ممـــا عمـــل علـــى زیـــادة المـــدى الحركـــي مـــن اإلرســـال أداء أثنـــاءالمـــدى الحركـــي لالعـــب فـــي التـــي عالجـــت 
  )٨٥ ،١٩٩٩الهاشمي،(  عالیة وهذا ینطبق مع القانون الفیزیائي السرعة تساوي المسافة مقسوما على الزمنوبسرعة 

  : عرض نتائج االختبارات البعدیة في الكرة الطائرة لمجموعتي البحث٣-٤
  المحسوبة لمجموعتي البحث)ت(واالنحراف المعیاري وقیمه الوسط الحسابي ) ٥(الجدول رقم 

                                                                                                      

  )     ٢.٠٦ (ةالجد ولیقیمة ت  )٢٦( ودرجة حریة ٠.٠٥< معنوي عند نسبة خطا*
لغـت  باذ وجـود فـروق ذات داللـة معنویـة فـي دقـة االرسـال بـین االختبـارین القبلـي والبعـدي )٥(یتبین من الجـدول رقـم          

 الجدولیـة ویعـزو الباحـث )ت(وهـي اكبـر مـن قیمـة )  ٣٠  ( ودرجة حریة٠.٠٥عند نسبة خطأ  ) ١١.٦٧(قیمة ت المحسوبة 
وكـذلك وجـود فـرق معنـوي فـي .  الالعـب والتـي جـاءت نتیجـة التـشخیص العلمـي والمقـنن أداهـاذلك الى طبیعة التمرینـات التـي 

ودرجــة ) ٠.٠٥(وهــي اكبــر مــن قیمــة ت الجدولیــة عنــد نــسبة خطــأ )  ٤.٢١٣ (حیــث بلغــت قیمــة ت المحــسوبة اإلرســالســرعة 
 والتغذیـة الراجعـة التـي اسـتفاد منهـا الالعـب للحـصول علـى مـدى لـألداء ذلـك الـى عملیـة التـصحیح الباحـث ویعزو )٢٦(حریة 

 المحیطیــة للـــذراع وكــذلك وجــود فـــرق معنــوي فــي الــسرعة . اإلرســالحركــي واســع للــذراع الــضاربة وبالتــالي تحـــسن فــي ســرعة 
 وهـي اكبـر مـن قیمـة ت الجدولیـة عنـد نـسبة )١١.٥٣٨(الضاربة ولصالح المجموعة التجریبیة حیث بلغـت قیمـة ت المحـسوبة 

تــي مــن شــأنها ان ل الالعــب واأداهــا ویعــزو الباحــث ذلــك الــى تمرینــات التــصحیحیة التــي )٢٦  (ودرجــة حریــة)  ٠.٠٥ (خطــأ
 خــالل فتــرة تطبیــق اإلرســال مهــارة أداء أثنــاءبة نتیجــة الــى تمرینــات الــدوران والمرجحــة فــي توســع المــدى الحركــي للــذراع الــضار 

   البرنامج التصحیحي لعینة البحث
  : االستنتاجات والتوصیات-٥
  : االستنتاجات١-٥
  فــيیــا كبیــرا ایجاب اثرا التــي تــضمنها البرنــامج التقــویمي والــذي نفذتــه المجموعــة التجریبیــةالتــصحیحیة كــان للتمرینــات ١-١-٥

 . األرسال وسرعة دقةتحسین 

 وكـذلك الـسرعة المحیطیـة للـذراع الـضاربة اإلرسـال لم تحقـق المجموعـة الـضابطة أي تطـور ایجـابي فـي دقـة وسـرعة ٢-١-٥
     بالكرة الطائرةاألعلى المواجه من اإلرسالفي 

 وكــذلك الــسرعة اإلرســال فــي دقــة وســرعة ديألبعــ المجموعــة التجریبیــة علــى المجموعــة الــضابطة باالختبــار تتفوقــ ٣-١-٥
       بالكرة الطائرةاألعلى المواجه من اإلرسالالمحیطیة للذراع الضاربة في 

  :التوصیات ٢-٥

  جموعات          الم  المجموعة الضابطة  المجموعة التجریبیة
  

  االختبارات
  ع-+   ـس  ع-+   ـس

  قیمة ت
   المحسوبة

  ١١.٦٧  *   ١.٧  ١١  ٢.٢  ١٤  درجة/دقة األرسال
  ٤.٢١٣  *   ٢.٩  ١٦  ٣.٦  ١٩  ثا/سرعة األرسال م

  ١١.٥٣٨  *   ٥.٢  ٢٠١  ٦.٨  ٢٢٢  ثا/السرعة المحیطیة للذراع درجة
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 التمرینـــات التـــصحیحیة فـــي تطـــویر المهـــارات الحركیـــة لـــدى العبـــي كـــرة  البرنـــامج التقـــویمي الـــذي یحتـــوي علـــىاســـتخدام -١
  .الطائرة

 وكیفیة تصحیحها من خـالل تـصویر الالعبـین واالسـتعانة األداء أخطاء تحدید أهمیة تبرزبین للمدر خاصة  دورات إقامة -٢
 .بالخبراء لتحلیل المهارات

 فـي  المبكـرةاألعمـاروفـي  عـن طریـق التقـویم الموضـوعي األخطـاء تـصحیح إلـى على توجه المـدربین التأكیدالعمل على  -٣
 . المواجه في الكرة الطائرةاإلرسال أداء

  اء دراسات مشابهة على المهارات التي لم یتطرق إلیها البحث إجر -٤
  :العربیة واألجنبیة المصادر

، التطبیقـات االحــصائیه فـي بحــوث التربیـه الریاضــیه:١٩٩٦حـسن محمــد، ودیـع یاســین محمـد والعبیــدي،التكریتـي  •
  .جامعه الموصل، والنشر للطباعةدار الكتب 

  واالعداد المهاري والخططي سنه الطائرةالكرة  ٢٠٠٢. سعد حماد. الجمیلي  •

 ١ط.  وطـــرق القیـــاسالطـــائرة للكـــره العلمیـــة األســـس:١٩٨٨حـــسانین،محمد صـــبحي واحمـــد، حمـــدي عبـــد المـــنعم  •
  .القاهرة،

ـــدفاع والهجـــوم):١٩٩٨(زكـــي محمـــد، حـــسن • ــائرة اســـتراتیجیه وتـــدریبات ال منـــشأة المعـــارف باالســـكندریه ،الكـــرة الطـ
  مصر،

  دار المعارف االسكندریه ،دراسات في التعلم الحركي  :)١٩٧٨( ،وآخروناحمد ، خاطر  •
 )٦٣,١٩٧٨،خاطر(  :١٩٩٦زیاد یونس،الصفار 

   في تعلم بعضوالمتأخرة الفوریة الراجعة التغذیة مقارنه بین دراسة •
  .جامعه الموصل، والنشر للطباعة دار الكتب والریاضةالبایومیكانیك )١٩٨٧(،لؤي غانم ،الصمیدعي •

  ، جامعه الموصل ،كلیه التربیه الریاضیه ،  ماجستیررسالة،یه بالكرة الطائرة المهارات االساس
  ،جامعه بغداد  ، مطبعه التعلیم العالي،التكنیك الفردي ،الكرة الطائرة  :١٩٨٧  وآخرونعقیل ،الكاتب  •
نجـاز العـالي  الفنـي وااللـألداءاثـر تمـارین تـصحیحیه وفـق التحلیـل البایوكینـامیكي ) ٢٠٠٥(،مثـائر غـانمال علـو،  •

  كلیه التربیه الریاضیه،جامعه الموصلرسالة ماجستیر غیر منشورة ، الوثب العالي بطریقه فوسبري،لفعالیة
ــسلط  • ــمیر مــ ـــیم العــــالي والبحــــث البایومیكانیــــك الریاضــــي ، الطبعــــة الثانیــــة  ) ١٩٩٩(الهاشــــمي ، ســ ، وزارة التعلـ

  جامعة بغداد ،العلمي
• Keller- national coaches certification program . level 1,technical modal Asics tiger 

company, hunting beach U.S.A. 1977. 
• Beers- B, 1994.Biomechanics spotlight .bewegungen Berlin.      

  األخطاء المهاریة والتمارین التصحیحیة)١ ( رقمالملحق
  التمارین التصحیحیه  أ المهاري لالرسال المواجهالخط

ــون الــذراع -١ ــر مناســب وتك ــو غی ــى لعل یرمــي الالعــب الكــرة لألعل
   بالكرة مثنیةطامهاالضاربة  في لحظة ارت

 متــر بــصورة منتظمــة وصــحیحة قریبــه ٢-١رمــي الكــرة لمــسافة -١
   والذراع الضاربة ممدودةمن الجسم وقریبه من الكتف األیمن
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  ..........................دراسة تقوميية لبعض األخطاء املهارية

  ٨٤

   قریبه من الجسم وتكون الكرة قریبه من الید الضاربة رمي الكرة-٢   رمي الكرة بصورة بعیده عن الید الضاربة -٢
وعلـى وبـشكل فعـال لف الرسغ على الكرة وضربها بصورة متكررة -٣  حركه الرسغ غیر فعاله وبطیئة مع عدم اخذ تقوس بالظهر-٣

  الحائط مع تقوس الظهر الى الخلف
  رمي الكرة وضربها براحه الید-٤  ضرب الكرة بالید المضمومة-٤
یقـــف الالعـــب بوضـــعیه المـــشي المواجـــه للـــشبكة وتكـــون فتحـــه -٥   مواجهه الجسم للملعبعدم-٥

  الساقین متساویة بعرض الكتف
 عدم اخذ الذراع الضاربة المدى الحركي الواسع قبل ضرب الكرة -٦
  ) قبل مالمسة الكف للكرة ( 

ذراع الضاربة الى أقـصى الخلـف لبـدء الحركـة ال بسحب العبیقوم ال
  بمدى واسع

 عدم االرتكاز الجید على القدم او القدمین في الفترة التحضیریة -٧
  ألداء اإلرسال

یقوم الالعب بالتحـضیر واالرتكـاز علـى مـصطبة موضـوعة أمامـه ثـم 
  یقوم بالقفز واالرتكاز الجید على المصطبة ألخذ فترة تحضیریة جیدة

  الكرة الى األعلى ثم یحاول مسكها بأعلى نقطة برمي بیقوم الالع   ضرب الكرة قبل وصولها الى اعلى نقطة -٨
 انحــراف الــذراع الــضاربة الــى خــارج الجــسم بــصورة كبیــرة وهــذا -٩

  یؤثر على قوة اإلرسال 
 الــذراع مـــن الخلـــف الــى األمـــام بحیــث تكـــون الـــذراع تـــدویرتمــارین 

  ممدودة قریبا من ارأس 
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