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 بحثال ملخص

 األداء إتقانجلوسا مميز يجب على العبيه -يكون فريق الكرة الطائرة أنمن اجل      

منها معرفة بدرجة عالية من الدقة وهذا يرتبط في كيفية وضع اختبارات الغاية 

وهجومية وحتى أ  كانت مهارات دفاعية اءالمهاري سو أدائهممستوى العبين لال

 واعتماد عيتقويم الموضوالير علمية تعتمد على يتسنى للمدربين العمل في معاي

دقة لقياس المهارات الفنية للكرة الطائرة من أجل مواصلة التقدم  أكثرمعايير 

يتحدد مجتمع  ،في مجال التدريب لينلغرض استفادة العامومواكبة التطورات الحديثة 

جلوس وتقسم _ البحث من العبي األندية واللجان الفرعية في العراق بالكرة الطائرة 

إذ بلغ عدد مجتمع (الجنوبية والشمالية والوسطى والفرات األوسط)إلى أربع مناطق 

ع فرق عشوائيا من أرب (9)اختيرت منها فريقا (19)العبا من مجموع ( 172)البحث 

 ألعاملياستخدم الباحث البطارية المستخلصة عن طريق التحليل و مناطق في العراق

كونها ( بطريقة التتابع)سبعة عوامل ، وتم استخدام  الدرجة المعيارية المعدلة  إلى

إحدى الوسائل القياسية لتقويم األرقام المسجلة من أالعبين،علما إن قيمتها تتراوح من 

ومن ثم ( 50)الحسابي مقابل الدرجة المعيارية المعدلة  إذ يوضع الوسط( 100-0)

من الدرجة ( 51)إضافة المقدار الثابت للوسط الحسابي والذي يقابل القيمة األعلى 

( 49)، ونقصان الرقم الثابت من الوسط الحسابي والذي يقابل القيمة األقل (100)

 (.الصفر)حتى الدرجة 
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Research Summary 

      In order to be volleyball team - Seated Senior must players 

master the performance with a high degree of accuracy and this is 

linked to how to develop tests designed to see players of the level of 

their performance skills, whether skills defensive Ohjumah In order 

for the coaches to work in scientific criteria depend on the calendar 

substantive and adoption of standards more accurate to measure the 

technical skills of volleyball in order to continue the progress and 

keep up with new developments for the purpose of benefit workers 

in the area of training, determined the research community of 

players, clubs and sub-committees in Iraq volleyball _ Seating is 

divided into four regions (South and North, Central and Middle 

Euphrates) The number of community Find (172) player of the total 

(19) teams selected them (9) teams randomly from four regions in 

Iraq and the researcher used battery learned through factor analysis 

to seven factors were used class standard amended (way relay) being 

one of the standard means to evaluate the numbers registered 

players, note that value ranging from (100-0) as placed the 

arithmetic mean for class standard amended (50) and then add the 

amount of the fixed-center arithmetic which corresponds to the 

highest value (51) Class (100), and decrease the number fixed by the 

middle arithmetic and that corresponds to the value of at least (49) 

class (zero). 



 الباب األول

 :بالبحث التعريف -0

 :مقدمة البحث وأهميته 0-0

شهد عالمنا المعاصر ثورة علمية ومعلوماتية فاقت مسابقتها من ثورات على مرر       

العصرور، وهررذت تتطلررب قاعرردة علميرة قويررة األسرراس، إذ أنهررا تحتراع إلررى إنسرران مبرردع 

يث مبتكر وبصير النافذة يستفاد من التكنولوجيا الحديثة لمواكبة متطلبات العصر الحرد

من اجل تأهيرل الالعبرين لكري يكونروا مسراهمين فري هرذا التطرور السرريع الرذي يجتراح 

 .العالم

جلوسررا مميررز يجررب علررى العبيرره اتقرران -مررن اجررل ان يكررون فريررق الكرررة الطررائرة      

االداء بدرجررة عاليررة مررن الدقررة وهررذا يرررتبط فرري كيفيررة وضررع اختبررارات الغايررة منهررا 

المهاري سوى كانت مهارات دفاعية وهجوميرة وحترى  معرفة الالعبين مستوى ادائهم

 يتسنى للمدربين العمل في معايير علمية تعتمد على تقويم الموضوعي 

وهنا جاء دور االختبارات كأداة مسراهمة مرن أدوات التقرويم فري المجرال الرياضري     

ء ويكشر  والذي ترتكز عليه بقية العلوم وأهمها التعلم والتدريب أو تقييم مستوى األدا

األخطرراء فرري  ررروا المنافسررة والعمررل علررى  تطويرهررا بشرركل موضرروعي ودقيررق، 

ودورها المباشرر فري تقرويم المهرارات األساسرية برالكرة الطرائرة جلروس لتكروين ر يرة 

واضحة وتقدير الحالة المهارية الفنية مرن اجرل تقرديم حلرول فنيرة واسرتثمارها مرن قبرل 

 خدمة لبلدنا العزيز   المدرب الرياضي لتعديل مسار التقدم

 :مشكلة البحث  2 -0 

مرررن خرررالل متابعرررة الباحرررث للعبرررة واطالعررره علرررى الكثيرررر مرررن المصرررادر      

والمراجع العلمية كالبحوث والدراسات المشابهة ، وكون هذت اللعبة من األلعراب التري 

هرذا  يحتل فيها بلدنا العزيز مكانة مرموقة فري العرالم وأن االسرتمرار والمحافعرة علرى

التقدم يأتي من التخطيط السليم واالعتماد على الكثير من الدراسات والبحوث ، وكرون 

هررذت اللعبررة تفتقررر لبطاريررة اختبررار لقيرراس دقررة المهررارات الفنيررة وعرردم وجررود دراسررات 

سابقة في هذا المجال واعتماد أغلب المدربين على التقويم الذاتي فري القيراس لرذا عمرد 



قنرين اختبرارات تعتمرد علرى معرايير اكثرر دقرة لقيراس المهرارات الباحث الرى تصرميم وت

الفنيررة للكرررة الطررائرة مررن أجررل مواصررلة التقرردم ومواكبررة التطررورات الحديثررة ألجررل 

 . االستفادة منها للعاملين في مجال التدريب 

 :هدف البحث 0-3

-اشتقاق معايير لمفردات بطارية محمد النهائية المستخلصة بالكرة الطائرة .0

 .سجلو

  :مجاالت البحث 0-5

 جلوس في العراق –العبوا اندية الكرة الطائرة : المجال البشري 0-5-0

والررررررررى (. م01/2100/ 5)المرررررررردة الواقعررررررررة بررررررررين : المجااااااااال ال مااااااااا   0-5-2

 (.م22/3/2102)

 .المالعب والصاالت الداخلية لفرق عينة البحث: المجال المكا   0-5-3

 

 الباب الثا  

 :ية والدراسات المشابهةالدراسات النظر-2

 :الدراسات النظرية 2-0

 :أعداد المعايير 2-0-0

المعايير هي أساس للحكم من داخل العاهرة موضوع التقويم وتأخذ الصفة  

.الكمية في اغلب األحوال وتحدد في ضوء الخصائص الحقيقية للعاهرة 
(0) 

استخدام أساس كمي للحكم الموضوعي على العاهرة عن طريق "وتعرا بأنها 

"الدرجة المعيارية 
(2) 

                                                           
(0)

 3،ص(2112م،.ب: ) االختبارات والقياس واإلحصاء ف  المجال الرياض علي سلوم جواد الحكيم ؛ 
(2)

بغداد،مطبعة جامعة : ) االختبارات ومبادئ اإلحصاء ف  المجال الرياض قيس ناجي وبسطويسي احمد ؛ 

 031،ص(0892بغداد،



وان من الخطوات المهمة في بناء و تقنينا الختبار هي إعداد المعايير ،ويتم 

الحصول عليها بعد إجراء تطبيق االختبارات التي اختيرت لقياس اإلبعاد األساسية  

هي مجموعة "للعاهرة أو بعد تطبيق بطارية االختبار عليها ،ويقصد من البطارية 

اختبارات تطبق على التوالي على اإلفراد أو الفرد وتوضع هذت االختبارات  من عدة

"لتحقيق مجموعة مترابطة من اإلغراض
(0)

مجموعة من االختبارات "وهي أيضا  

"المقننة على األشخاص أنفسهم ومعاييرها مشتقة بطريقة تسمح للمقارنة 
(2)

 

ت التي تمثل أنها االختبارا"على 2111والباحث يتفق مع فارس سامي ،

لقياس اإلبعاد األساسية ( التحليل ألعاملي )العوامل المستخلصة بطريقة إحصائية 

"لمكونات العاهرة
(3)

 

وبعد تطبيق االختبارات على العينة المختارة وجمع البيانات واعدادهافي 

جداول وبعد معالجتها إحصائيا تسمى هذت عملية التقنين ،وله بعدان هما المعايير 

طريقة إجراء االختباراتوتقنين 
(2).

االختبارات التي يتم بناءها وتقنينها على "وان 

عينات تمثل مجتمع المستفيدين تعد أصلح من غيرها والتي يتم بناءها وتقنينها على 

"عينات تمثل مجتمعاٍ أخرا ٍمهما بلغت درجة التشابه من المجتمعيين 
(5) 

 

وتتلخص أهمية المعايير في األتي
(1)

 

 .اس للحكم على العاهرة من الداخل اس انها .0

 .تأخذ الصيغة الكمية  .2

 .تتحدد في ضوء الخصائص الواقعية للعاهرة  .3

 .تعكس المستوى الراهن للفرد .2

                                                           
(0)

محمد صبحي حسانيين اقتبسه احمد حازم احمد فتحي ؛بناء بطارية اختبار اللياقة البدنية لطالب الكلية  

 02،ص(2110رسالة ماجستير ،كلية التربية الرياضية جامعة الموصل ،: )العسكرية األولى والثانية 
(2)

ختبار المهارات األساسية في لعبة محمد صبحي حسانيين اقتبسه أيثار عبد الكريم غزال سعيد ؛بناء بطارية ا 

أطروحة دكتورات ،كلية التربية الرياضية جامعة الموصل : )التنس لطالب كلية التربية الرياضية 

 02،ص(2111،
(3)

: فارس سامي يوس ؛بناءو تقنين بطارية اختبار لقياس بعض المهارات الهجومية المركبة بكرة السلة  

 32،ص( 2111رياضية جامعة بغداد،أطروحة دكتورات،كلية التربية ال)
(2)

 55،ص المصدر السابق؛(0888)محمد صبحي حسانيين  
(5)

القاهرة ، دار الفكر العربي، .: )  القياس ف  كرة السلة. محمد محمود عبد الدايم و محمد صبحي حسانين  

 .011-88، ص(م0892
(1)

شبكة االنترنيت ،األكاديمية الرياضية )إيمان حسين ؛محاضرات القياس والتقويم في التربية الرياضية ، 

 (العراقية 



 .مهمة في االختبارات التي تكون على شكل بطارية  .5

 .وسيلة من وسائل المقارنة و التقويم  .1

 .ع  يمكن االستفادة منها في التنبؤ وتشخيص نواحي القوة والض .5

مععم المقاييس واالختبارات األجنبية التتناسب في مستوياتها ومعاييرها مع "وان     

"قدرات الدول العربية 
(0)

وبما إن أختبارات المهارات الفنية موضوع البحث أصبح  

من الضروري تحويل درجات االختبارات الخام ذات وحدة القياس إلى درجات 

 .داا البحثمعيارية ووضع المعايير لتحقيق أه

 :الــدراســات المشــــابهة 2-2

  -(:2112)دراسة فارس سام  شابا  2-2-0

بناء وتقنين بطارية اختبار لقياس بعض المهارات الهجومية بكرة السلة )عنوانها  

(للشباب
(2)

  

- :أهداف البحث 

 .تحديد المهارات الهجومية المركبة بكرة السلة للشباب  .0

قيس بعض المهارات المركبة الهجومية بكرة السلة بناء االختبارات  التي ت .2

 .للشباب وتقنينها 

استخالص بطارية اإلختبار التي تقيس بعض المهارات الهجومية المركبة  .3

 .بكرة السلة للشباب 

للبطارية ( الدرجة المعيارية المعدلة بطريقة التتابع)أشتقاق المعايير  .2

 .المستخلصة 

- :عينة البحث 

العباً ( 95)الالعبين الشباب الذين مثلوا اندية بغداد بعدد شملت عينة البحث 

 .اندية ( 9)يمثلون 

- :اهم االستنتاجات 

                                                           
(0)

جامعة : )طرق تصميم بطاريات االختبار والقياس ف  التربية الرياضيةريسان خريبط وثائر داود سلمان؛  

 309،ص( 0882، مطبعة الحكمة، البصرة
(2)

 2006،. المصدر السابقفارس سامي يوس  ؛ 



صفة مخمن االتساق الذاتي تسهم في ترجيح أختبار مصفوفة المركبات التي  .0

 .تمثل العوامل 

أعتمدت مصفوفة المركبات بأسلوب التدوير المركب أو المختلط من بين  .2

 .مس في تفسير العوامل وتسميتها طرائق التدوير الخ

التوصل الى بطارية االختبار المستخلصة وتسميتها ببطارية اختبار فارس  .3

لقياس بعض المهارات الهجومية المركبة بكرة السلة والتي تتالئم وطبيعة 

 .البيئة العراقية 

 .للبطارية المستخلصة ( الدرجة المعيارية بطريقة التتابع)تحديد المعايير  .2

 

 اب الثالثالب

 :منهجية البحث وإجراءاته الميدا ية  -3

 :منهج البحث 3-0

 .استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب المسح

 :مجتمع البحث وعينته 3-2

يتحرردد مجتمررع البحررث مررن العبرري األنديررة واللجرران الفرعيررة فرري العررراق بررالكرة         

شمالية والوسرطى والفررات الجنوبية وال)جلوس موزعين على أربع مناطق _ الطائرة 

اختيرررت  فريقررا(19)العبررا مررن مجمرروع ( 172)إذ بلررغ عرردد مجتمررع البحررث (األوسررط

والفرررق هرري  بطريقررة القرعررة  فرررق عشرروائيا مررن أربررع منرراطق فرري العررراق(9)منهررا

،اخترار (،الوالء ،هيت ،النجر  ،واسرط ،المثنرى ،لجنرة ذي قار،ميسران،نينوى  الوسام)

مررن مجتمررع %( 51)هررم عينررة البحررث وقررد شرركلوا مررا نسرربتهالعبررا و(91)الباحررث مررنهم

 يبن تفاصيلها ( 1)والجدول  البحث

 

 

 

 



 (1)جدول 

 العدد الفرق المناطق
عينة 

 التقنين

 بغداد

  12 الشموخ 1

 12 12 الوسام 2

 12 12 الوالء 3

 المنطقة الوسطى

  10 صالح الدين 4

5 

6 

  10 ديالى

  10 بابل

 10 10 هيت 7

 لفرات االوسطا

 10 10 النجف 8

  9 كربالء 10

 8 8 واسط 11

 7 7 المثنى 12

  8 الديوا ية 13

 المنطقة الجنوبية

  9 ذي قار 14

 9 9 لجنة ذي قار 15

 9 9 ميسان 16

  10 البصرة 17

 المنطقة الشمالية
 9 9  ينوى 18

  8 كركوك 19

 86 172 المجموع

 

 :المستخدمة ف  البحث  األدوات والوسائل 3-3

  المصادر والمراجع العربية واألجنبية. 

  (االطار النعري .)شبكة االنترنيت الدولية 



  االختبارات والقياس. 

  المقابالت الشخصية
.)*(

 

 برمجيات الحاسوب 

  كمبيوتر نوعPentium 4 (0)عدد 

  حاسبة الكترونية يدوية نوع 

 اس األطوال والمسافات بطول غير قابل لإلطالة لقي شريط قياس نسيجي مرن

 .م (01)

 (01)كرات طائرة عدد 

 أشرطة ملونة فسفورية. 

  (2)م عدد(01)حبل بطول 

  (2)م عدد(3)أعمدة بارتفاع 

 (0)كأميرة تصوير عدد 

 جلوس -ملعب قانوني للكرة الطائرة 

 

 :البطارية المهارية المستخلصة 3-4

ة من خرالل تحديرد على ضوء شروط قبول العوامل فسرت العوامل المستخلص 

االختبارات ذات التشبعات الجوهرية على العوامرل المستخلصرة  مرع األخرذ باالعتبرار 

اعلري التشربعات مرن الواجهرة اإلحصررائية إذ سرميت العوامرل باسرم االختبرار األول مررن 

حيث التشبعات عدا عامال واحد وهو العامل الثالث ،والن االختبار األول على العامرل 

ر الثاني يكمل البطارية من الناحيرة المهاريرة لرذا ارترأى الباحرث تسرمية مكرر واالختبا

 .2))هذا العامل باسم االختبار الثاني  وكما موضح في الجدول 

 

 

 

                                                           
)*(

 (  سبهان حسين د. م.ا  حكمت أسماء د. ا   يوسف عل    د.ا    حسن طارق د.ا)  مع  شخصية مقابلة الباحث اجرى



 (2)الجدول 

 التشبع اسم االختبار رقم االختبار العامل

 A1 .796اإلرسال المواجه األمامي من األعلى 1 1

 803. حائط الصد 13 2

 670. (5)ع عن الملعب مركز الدفا 11 3

 752. اإلعداد العالي القريب عن الشبكة لمنطقة محددة 8 4

 A3 .757اإلرسال المواجه األمامي من األعلى  3 5

 750. (4)الضرب الساحق القطري مركز  10 6

 B3 .859استقبال اإلرسال   6 7

 (:0)االختبار االول

 من االعلىاالرسال المواجه االمامي : اسم االختبارA1. 

 دقة ااالرسال المواجه االمامي من االعلى: الغرض من االختبار. 

 شرررربكة، اعمرررردة (5)ملعررررب الكرررررة الطررررائرة، جلرررروس، كرررررات عرررردد: االدوات ،

 .م(3)بارتفاع

 سرم، فروق الشربكة ويثبرت الحبرل (31)يثبرت الحبرل االول بارتفراع: وصف االختباار

ن المسرافة برين الحافرة العليرا للشربكة م، فوق الحبل االول أي تكو(0)الثاني بارتفاع

سم، يجلس المختبر في منطقة االرسال ويقوم باالرسرال الرى (0،31)والحبل الثاني

المنطقة المعللة والتري هري عبرارة عرن مسرتطيل بعررض منطقرة االرسرال وبطرول 

، وعلرررى المختبرررر ان يقررروم (0)م، داخرررل الملعرررب وكمرررا موضرررحة فررري الشررركل(0)

 .بلين الى المنطقة المعللةبارسال الكرة بين الح



 

 (0)الشكل

 A1 اختبار االرسال المواجه االمام  من االعلى   

 

 لكل مختبر خمس محاوالت وتحتسب كاالت : التسجيل: 

 (3) درجررات اذا مرررت الكرررة مررن دون ان تلمررس الحبررل وتسررقط فرري المنطقررة

 .المعللة

 (2) والحبررل درجتررين اذا مرررت الكرررة مررن فرروق الحبررل العلرروي وبررين الشرربكة

 .االسفل وسقطت في المنطقة المعللة

  درجة واحدة اذا مرت الكرة من فوق الحبل العلوي او من بين الحبل االسرفل

والشرربكة او مسررت الحبررل او الشرربكة وسررقطت فرري ارجرراء الملعررب االخرررى 

 .خارع المنطقة المعللة

 (صفر )لالرسال الفاشل او مخال  قواعد اللعبة. 

 درجة(05)الدرجة الععمى. 

 

 

 

 



 (:2)االختبار الثا  

 حائط الصد  :اسم االختبارE1. 

 دقة حائط الصد :الغرض من االختبار. 

 شبكة(5)، كرات عدد(جلوس -الكرة الطائرة)ملعب :االدوات ،. 

 المنطقرة الهجوميرة ( أ)تقسم سراحة الالعرب المهراجم والمعرد الرى :وصف االداء

المنطقررة (ع)فتقسررم الررىالمنطقررة الدفاعيررة امررا سرراحة الالعررب المختبررر ( ب)و

، يقروم المردرب او (2)المنطقة الدفاعية، وكما موضحة بالشركل( د)الهجومية و

المعد باالعداد الى الالعب المهاجم بالضرب الساحق على المختبرر فري مركرز 

 (.3)رقم

 

 

 

 

 

 

 

 (2)الشكل

 اختبار حائط الصد

 

 محاوالت( 5)للمختبر: التسجيل . 

 (2 )(.أ)لكرة وسقطت في منطقةدرجات اذا صد المختبر ا 

 (3 )(.ب)درجات اذا صد المختبر الكرة وسقطت في منطقة 

 (2 )(.جـ)درجتان اذا صد المختبر الكرة وسقطت في منطقة 

 (.د)درجة واحدة اذا صد المختبر الكرة وسقطت في منطقة 

 (صفر )اذا خالفت النقاط اعالت او قواعد اللعبة. 



 حسب الدرجة االعلىاذا سقطت الكرة على حدود المنطقة ت. 

 (.20)الدرجة الععمى 

 (:3)االختبار الثالث

 (.5)الدفاع عن الملعب مركز رقم: اسم االختبار 

 دقة مهارة الدفاع عن الملعب :الغرض من االختبار. 

 شررريط قيرراس، ( 5)جلرروس، شرربكة، كرررات عرردد -ملعررب الكرررة الطررائرة :االدوات،

 .شريط لتحديد االهداا

 خررط مرروازي للخررط الجانررب مررن المنطقررة االماميررة جهررة يرسررم  :مواصاافات االداء

ويرسررم خررط اخررر ايضررا مرروازي للخررط ( ب)م، تسررمى المنطقررة(0)اليمررين عررن بعررد

ويرسم ايضرا خرط ( أ)وتسمى( 2×2)م، لتكون منطقة مساحتها(3)الجانبي عن بعد

لتكررون ثالثررة منرراطق للدقررة فرري ( ب)م، وتسررمى(0)مرروازي للخررط االخيررروعن بعررد

مية، ثم يقوم المعد باألعداد الى الالعرب المهراجم ليقروم االخرر بعمليرة المنطقة االما

الضرررب السرراحق علررى المنطقررة المحررددة لجلرروس المختبررر وبعرردها يقرروم المختبررر 

بالدفاع عن الملعرب وتوجره الكررت علرى المنراطق المشرار اليهرا وكمرا موضرحة فري 

 (.3)الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 (3)الشكل

 (5)منطقةاختبار الدفاع عن الملعب من 

 



 محاوالت( 5)للمختبر: التسجيل . 

 (3)(.أ)درجات اذا دافع الكرة وسقطت في منطقة 

 (2)(.ب)درجتين اذا دافع الكرة وسقطت في منطقة 

 (0)درجة واحدة اذا دافع الكرة وسقطت في ارجاء الملعب. 

 (صفر )للمحاولة الفاشلة او مخالفة قواعد اللعبة. 

 درجة(05)الدرجة الععمى. 

 (:4)ر الرابعاالختبا

 االعداد العالي القريب عن الشبكة لمنطقة محددة :اسم االختبارC2. 

 دقة االعداد العالي القريب عن الشبكة :الغرض من االختبار. 

 شررريط لتحديررد ( 1)ملعررب الكرررة الطررائرة، جلرروس، شرربكة، كرررات عرردد :االدوات،

 (.م3)م، حبل بطول0755االهداا، شريط قياس، اعمدة بارتفاع 

  ومركرز  -2مركرز)يقسم ملعب المنطقة االماميرة مرن جرانبي الملعرب :االداءوصف

يرسم خط بين خط المنتص  وخط الهجروم ( ب)، و(أ)الى ثالث مناطق منطقة( 2

م، ثرم تنصر  المنطقرة المحرددة (0)وموازيا للخط الجرانبي القريرب منره ويبعرد عنره

م خرط اخررر م، ،ونرسرر(0)بخرط يروازي خررط المنتصر  وخررط الهجروم ويبعررد عنهمرا

م، وتسرمى المنطقرة الهردا (075)موازيا للخط الجانبي القريب ويبعرد عنره بمسرافة

اما المنطقة المحصورة بين الخطين ( ب)، والبعيد من الشبكة(أ)القريب من الشبكة

ويكرررر نفررس ( جررـ)م، المنطقررة(1،5×2)المرروازيين للخررط الجررانبي والترري مسرراحتها

،ويضرررع اعمررردة علرررى ( 2)ركرررز رقرررمالشرركل علرررى الجانرررب االخرررر مرررن الملعرررب م

م، ويجلرس المختبرر (075)فيهرا يوصرل حبرل بارتفراع( جرـ)م، عن منطقرة(175)بعد

م، بحيث يالمس محيطها خرط (0)في منتص  المنطقة االمامية داخل دائرة قطرها

م، يجلررس المرردرب فرري منتصرر  المنطقررة (175)المنتصرر  ويبعررد مركزهررا عنرره

م، وعررن (0)بعررد مركزهررا عررن خررط االرسررالم، وي(2)الخلفيررة داخررل دائرررة قطرهررا

 (.2)م، ويقوم بتمرير الكرة الى المختبر وكما موضحةبالشكل(3)الخط الجانبي

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 (4)الشكل

 اختبار االعداد العال  القريب عن الشبكة

 (.ثالثة امام ، ثالثة للخلف)محاوالت( 2)للمختبر: التسجيل 

 (3 )(.أ)حبل وتسقط في منطقةدرجات في حالة اعداد الكرة من فوق ال 

 (2 ) درجترررران فرررري حالررررة اعررررداد الكرررررة مررررن فرررروق الحبررررل وسررررقطت فرررري

 (.ب)المنطقة

  درجررة واحرردة فرري حالررة اعررداد الكرررة مررن فرروق الحبررل واسررفله وسررقطت فرري

 (.جـ)المنطقة 

 (صفر )اداء فاشل ومخال  لقواعد اللعبة. 

 ة تحتسررب الدرجررة االعلررى فرري حالررة سررقوط الكرررة علررى الخطرروط المحرردد

 .للمناطق

 (درجة 09)الدرجة الععمى 

 (:5)االختبار الخامس

 االرسال المواجه االمامي من االعلى :اسم االختبارA3. 

 دقة االرسال المواجه االمامي من االعلى :الغرض من االختبار. 

 شبكة(1)ملعب الكرة الطائرة، جلوس، كرات عدد :االدوات ،. 



 سال المرسل اليه الى ثالثة منراطق تقسيم منطقة بعرض منطقة االر :وصف االداء

م، وتحرردد فرري كررل (0×2)م، داخررل الملعررب لتكررون مسرراحة كررل منطقررة(0)بطررول

( أ)م،  لتكرون ثرالث منراطق تسرمى(0×0)م، منطقة داخلهما مسراحته(0×2)منطقة

، يجلررس المختبررر فرري منطقررة االرسررال ويقرروم برراداء (ب)م، تسررمى(0×2)ومنطقررة

االولرررى محررراولتين، وايضرررا يرسرررل الرررى ( ب) ،(أ)االرسرررال الرررى المنطقرررة المحررردد

الثانيرررة محررراولتين، وبرررنفس االداء يرسرررل الكررررة الرررى ( ب)، (أ)المنطقرررة المحرررددة

 (5)موضحة بالشكل محاولتين وكما( ب)، (أ)المنطقة الثالثة 

 محاوالت وتحتسب كاالت ( 2)لكل مختبر: التسجيل: 

 (3 )(.أ)في حالة سقوط الكرة في المنطقة 

 (2) (.ب)في حالة سقوط الكرة في المنطقةدرجتان 

 في حالة سقوط الكرة في ارجاء الملعب االخرى. 

 (صفر )لألرسال الفاشل او مخالفة قواعد اللعبة. 

 درجة(09)الدرجة الععمى. 

 

 (5)الشكل

 A3اختبار االرسال الموجه االمام  من االعلى 

 

 (:2)االختبار السادس

 (.2)ز رقمالضرب الساحق القطري مرك :اسم االختبار 

 دقة الضرب الساحق القطري :الغرض من االختبار. 

 شرربكة، شررريط قيرراس، ( 5)ملعررب الكرررة الطررائرة، جلرروس، كرررات عرردد :االدوات،

 .شريط تحديد االهداا

 ينصرر  المنطقررة الدفاعيررة الررى نصررفين وتقسررم المنطقررة القطريررة  :وصااف االداء

( أ)منطقرررررةالملعرررررب الثررررراني الرررررى ثالثرررررة منررررراطق ( 2)المقابلرررررة مركرررررز رقرررررم

المحيطرة ( ب)م، بجانب الخط الجرانبي ومنطقرة االرسرال، ومنطقرة(0×0)مساحتها



( ب)لمنطقرةالمحيطرة عرن ا( جرـ)م، من جوانبها ومنطقرة(0)تبعد عنها( أ)بالمنطقة 

م، مررن جوانبهررا، ويقرروم المرردرب او المعررد باألعررداد الررى الالعررب (0)وتبعررد عنهررا

ليقرروم بالضرررب السرراحق علررى منرراطق الدقررة كمررا فرري ( 2)المختبررر فرري مركررز رقررم

 (.1) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)الشكل

 (4)اختبار الضرب الساحق من منطقة

 محاوالت( 5)للمختبر: التسجيل . 

 (2)(.أ)لكرة في المنطقةدرجات اذا سقطت ا 

 (3)(.ب)درجات اذا سقطت الكرة في المنطقة 

 (2)(.جـ)درجتان اذا سقطت الكرة في المنطقة 

 (0)درجة واحدة اذا سقطت الكرة في ارجاء الملعب 

 (صفر )مخالفة النقاط اعالت او قواعد اللعبة. 

  درجة(21)الدرجة الععمى. 

 (:7)االختبار السابع

 رسال من جهتي الملعب لمنطقة محددةاستقبال اال :اسم االختبارB3. 

 دقة استقبال االرسال :الغرض من االختبار. 



 اشررطة الصرقة، شرريط ( 1)ملعب الكرة الطرائرة، جلروس، كررات عردد :االدوات،

 .م(5)م، حبل بطول(0755)قياس، اعمدة بارتفاع 

 في ركنري الملعرب بحيرث تكرون المسرافة برين ( ب -أ )ترسم دائرتان :وصف االداء

( 0)م، وتكرون نصرر  قطرر الرردائرة (0)ركرز الرردائرة وخرط الجانررب وخرط النهايررةم

م، وعلرى امترداد (2×2)وتقسم المنطقة االمامية الى ثالث مناطق مسراحة كرل منهرا

م، وفررري كرررل منطقرررة يرسرررم مربرررع (0755)الخرررط الهجرررومي نضرررع حبرررل بارتفررراع

، وكمررا (ب)امررا بقيررة مربررع المنطقررة المعللررة تسررمى( أ)م، ويسررمى(0×0)مسرراحته

السرتقبال االرسرال مرن قبرل ( أ)، ويجلرس المختبرر فري الردائرة(5)موضحة بالشركل

ثررالث محرراوالت ومركررز ( 2)المرسررل ليمرررر الكرررة مررن فرروق الحبررل الررى المركررز

محراوالت وتعراد نفرس المحراوالت  ثرالث( 2)ثالث محاوالت ومركرز رقرم( 3)رقم

 (.ب) من منطقة مختبرلل

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7)الشكل

 ستقبال االرسال من جهت  الملعب لمنطقة محددةاختبار ا

 محاوالت( 01)للمختبر: التسجيل. 

 (3)(.أ)درجات اذا مرت الكرة من فوق الحبل وسقطت في منطقة الهدا 

 (2)(.ب)درجتان اذا مرت الكرة من فوق الحبل وسقطت في منطقة الهدا 



 (0)وسرقطت  درجة واحدة اذا مرت الكرة من فروق الحبرل او مسرت او دون الحبرل

 .في ارجاء الملعب االخرى

 (صفر)اذا خالفت النقاط اعالت او قواعد اللعبة. 

 درجة(52)الدرجة الععمى. 

 :التجارب االستطالعية 3-5

م على 5/2011/ 13-12أجريت التجربة االستطالعية خالل الفترة من 

بهدا (1)العبا مبينا تفاصيلها في جدول ( 20)كان عددهم ( ديالى،بابل)قيفري

 :تعرا علىال

  قدرة العينة على تنفيذ االختبارات ومدى وضوح التعليمات. 

 تنعيم تطبيق تسلسل االختبارات والوقت الذي ستغرقه االختبارات. 

 سالمة األدوات الموضوعة فضالً عن وجود أماكنها وأبعادها. 

 كفاية فريق العمل.
)*(

 

  مالئمة االختبارات للعينة. 

 ارات المعامالت العلمية لالختب 3-2

نعمرررت االختبرررارات قيرررد الدراسرررة فررري التجرررارب االسرررتطالعية وترررم تطبيرررق 

العبا والذين يمثلون فريقي بابل وديالى خرالل الفتررة المرذكورة (20)االختبارات على 

 ( .3)اعالت  ، وعليه تم استخراع خصائص االختبارات المبينة تفاصيلها في الجدول

 

 

 

 

 

                                                           
)*(
 م  باسم عواد.عارا عبد الجبار   م. احمد سبع    م. م



 (3)الجدول 

 وقيم الداللة لالختبارات( الموضوعية)ومعامل االرتباط ( معامل الثبات)يبين 

 المهارية الفنية

 الموضوعية الثبات االختبار ت

معامل 

 االرتباط

معامل  قيم الداللة

 االرتباط

قيم 

 الداللة

اإلرسال المواجه األمامي  1

 A1من األعلى 

0.81 0.002 
0.89 

0.000 

اإلرسال المواجه األمامي  2

 A3   من األعلى

0.83 0.001 
0.92 

0.000 

 B3 0.82 0.005 0.87 0.003استقبال اإلرسال    3

اإلعداد العالي القريب عن  4

 الشبكة لمنطقة محددة

0.80 0.010 
0.89 

0.000 

الضرب الساحق القطري  5

 (4)مركز 

0.84 0.001 
0.94 

0.000 

 0.001 0.82 0.040 0.78 حائط الصد 6

الدفاع عن الملعب مركز  7

(5) 

0.78 0.010 0.87 0.001 

 

 تطبيق اختبارات البطارية على عينة التقنين: التجربة الرئيسية  3-7

العبا ( 86)قام الباحث بتطبيق االختبارات على عينة التقنين البالغ عددها  

باعتبارها  24/3/2012ولغاية \10\2011 5بتاريخ( 0)والمبينة تفاصيلها في جدول 

إذ تم استخراع . ثم تم تفريغ البيانات ومعالجتها إحصائياجزء من التجربة الرئيسة 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوسيط ومعامل االلتواء والخطأ 



ات عند تطبيقها على عينة المعياري للتعرا على الكيفية التي توزعت بها االختبار

 .التقنين

 الوسائل اإلحصائية 3-1

لمعالجة  (SPSS)إلحصائية للعلوم االجتماعية استخدم الباحث الحقيبة ا 

 :البيانات وتم استخدام الحقيبة في المواضع اآلتية

 الوسط الحسابي. 

  االنحراا المعياري. 

  (.للتجانس)معامل االلتواء 

 الوسيط. 

 الخطا المعياري. 

 الدرجة المعيارية المعدلة. 

 

 الباب الرابع

 :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -4

 ض النتائج وتحليلهاعر 4-0

 الوصف اإلحصائ  لتوزيع االختبارات على عينة ألتقنين: 4-0-0

العبررا ( 86)قررام الباحررث بتطبيررق االختبررارات علررى عينررة التقنررين البررالغ عررددها  

باعتبارهرا  24\3\2012ولغايرة 5\10\2011بتاريخ ( 1)والمبينة تفاصيلها في جدول 

إذ ترم اسرتخراع . لبيانرات ومعالجتهرا إحصرائياجزء من التجربة الرئيسرة ثرم ترم تفريرغ ا

المتوسرررطات الحسرررابية واالنحرافرررات المعياريرررة والوسررريط ومعامرررل االلترررواء والخطرررأ 

المعياري للتعرا على الكيفية التي توزعرت بهرا االختبرارات عنرد تطبيقهرا علرى عينرة 

 .يبين اإلحصاء الوصفي لالختبارات ( 8)التقنين ،والجدول

 



 (1)الجدول

 ختباراال ت
وحدة 

 القياس

الوسط 

 الحسابي

االنحراا 

 المعياري
 الوسيط

الخطا 

 المعياري

معامل 

 االلتواء

1 
اإلرسال المواجه األمامي 

 A1من األعلى
 0.088- 18225. 10.0000 1.69012 9.95 درجة

 0.903 19692. 14.0000 1.82613 14.550 درجة حائط الصد 2

3 
الدفاع عن الملعب مركز 

(5) 
 0.967 0.26434 9.0000 2.4500 9.7900 درجة

4 
اإلعداد العالي القريب عن 

 الشبكة لمنطقة محددة
 0.162 21338. 12.0000 1.97882 12.1070 درجة

5 
اإلرسال المواجه األمامي 

 A3من األعلى 
 386. 20834. 12.0000 1.93209 12.249 درجة

6 
الضرب الساحق القطري 

 (4)مركز 
 333. 24352. 13.0000 2.25832 13.251 درجة

 507. 47784. 40.000 4.43128 40.750 درجة B3استقبال اإلرسال   7

- :المعايير: 2-2

إن االختبارات الجيدة هي التي تتضمن معايير تعطي القيم الخام التي يتم 

استخالصها من خالل تطبيق االختبارات داللة ومعنى، إذ إن المعايير تساعد المختبر 

ى مركزت النسبي في مجموعته، وهذا يعد إجراًء مهماً وضروريا في التعرا عل

.لتحقيق شروط التقويم
(0)

 

                                                           
(0)

 ،دار الفكر العربي، القاهرة )،1ع،القياس والتقويم ف  التربية الرياضيةمحمد صبحي حسانين ؛  

 .304ص ،1995)،3ط



العب تم ( 86)وبعد تطبيق االختبارات المهارية على عينة التقنين البالغة 

الحصول على النتائج التي جاءت كدرجات خام، تم التعامل معها إحصائيا إليجاد 

نتائج عينة البحث بقصد تقويم قدراتها، وتم  المعايير التي يمكن من خاللها تعميم

كونها إحدى الوسائل القياسية ( بطريقة التتابع)استخدام  الدرجة المعيارية المعدلة 

(.0-100)لتقويم األرقام المسجلة من أالعبين،علما إن قيمتها تتراوح من 
(0)

وكما  

- :إّذ إن ( 8) ولمبينة بالجد

ومن ثم ( 50)رجة المعيارية المعدلة إذ يوضع الوسط الحسابي مقابل الد

من الدرجة ( 51)إضافة المقدار الثابت للوسط الحسابي والذي يقابل القيمة األعلى 

( 49)، ونقصان الرقم الثابت من الوسط الحسابي والذي يقابل القيمة األقل (100)

 (.الصفر)حتى الدرجة 

 (8)جدول 

طريقة 

 التتابع
راختبا 3اختبار 2اختبار 1اختبار  7اختبار 6اختبار  5اختبار 4

100 05 21 21 01 01 21 54 

99 048111 018110 018153 078112 078115 018125 538735 

98 048711 018712 018712 078724 07877 01873 53847 

97 048217 018273 018551 078242 078255 018515 538215 

96 048512 018524 018402 078521 07854 01845 52814 

95 048415 018455 018225 07840 048425 018325 528275 

94 048314 018342 018001 078212 07830 01801 52840 

93 048213 018237 018170 078074 078015 018155 528045 

                                                           
(0)

جامعة بغداد ،مطبعة التعليم العالي )، االختبارات والقياس والتقويم ف  الرياضية؛( واخرون)قاسم المندالوي  

،ص( 1998،
36
. 



92 048012 018021 018124 078152 07811 01812 50811 

91 048110 018101 018277 028131 028125 018715 508205 

90 03811 01810 01853 02812 02815 01825 50835 

89 038111 018110 018313 028714 028735 018505 508115 

88 038711 018212 018232 028512 02822 01831 51812 

87 038217 018513 018111 028421 028515 018245 518555 

86 038512 018474 078142 02835 02831 04800 51821 

85 038415 018325 078715 028232 028274 078175 518125 

84 038314 018252 078241 028002 028051 07814 41872 

83 038213 018047 078510 058111 028144 078715 418415 

82 038012 018131 078354 05811 058121 07857 41823 

81 038110 078121 078217 058722 058104 078435 418125 

80 02811 07812 07812 058244 058211 0783 4187 

79 028171 078700 028103 058521 058514 078025 418435 

78 028771 078212 028722 05840 058421 07813 41807 

77 028277 078413 028201 058212 058354 028115 478115 

76 028572 078314 028472 058074 058231 02872 47824 

75 028475 078275 028325 058152 058024 028225 478375 

74 028374 078022 028071 048131 058111 02841 47800 

73 028273 078157 028130 04812 048114 028355 428145 

72 028072 028141 058114 048712 048771 02822 42851 



71 028170 028131 058737 048514 048224 028115 428305 

70 00817 02873 05851 048422 048541 05815 42815 

69 008121 028220 058443 048341 048434 058105 458715 

68 008721 028502 058212 04823 048301 05821 45852 

67 008227 028413 058041 048002 048214 058545 458255 

66 008522 028214 058112 038114 048111 05840 44811 

65 008425 028015 048155 038172 038174 058275 448725 

64 008324 028172 048711 038751 038151 05804 44842 

63 008223 058127 048520 03824 038744 058115 448015 

62 008022 058151 048404 038522 038221 04817 43813 

61 008120 058741 048227 038414 038504 048735 438225 

60 01812 05824 04802 038212 038311 0482 4384 

59 018151 058530 038173 038021 038214 048425 438035 

58 018751 058422 038122 03815 038021 04833 42817 

57 018257 058303 038271 028132 038154 048015 428215 

56 018552 058214 038532 028104 028131 04812 42834 

55 018455 058115 038315 028212 028124 038125 428175 

54 018354 048112 038231 028571 028711 03871 40810 

53 018253 048177 038110 02842 028514 038255 408545 

52 018052 048721 028144 028342 028471 03852 40821 

51 018150 048251 028717 028224 028324 038315 408105 



50 1815 04855 02825 028012 028241 038250 41875 

49 18141 048440 028513 008112 028034 038005 418415 

48 18741 048332 028352 008171 028101 02811 41822 

47 18247 048223 028211 00872 008114 028145 318155 

46 18542 048004 028122 008242 008711 02870 31821 

45 18445 048115 008105 008524 008274 028575 318425 

44 18344 038112 008721 008412 008551 02844 31802 

43 18243 038717 008220 008211 008444 028315 318115 

42 18042 038271 008474 00807 008321 02807 31823 

41 18140 038521 008327 008152 008204 028135 318325 

40 1814 03842 00801 018134 008111 0081 3180 

39 18131 038350 008133 018102 018114 008725 378135 

38 18731 038242 018112 018211 018121 00823 37857 

37 18237 038033 018731 01851 018754 008415 378315 

36 18532 038124 018512 018422 018231 00832 37814 

35 18435 028105 018445 018344 018524 008225 328775 

34 18334 028112 018211 018222 018411 00811 32850 

33 18233 028217 018050 018011 018214 018155 328245 

32 18032 028511 018114 1811 018071 01812 35811 

31 18130 028471 18157 18172 018124 018215 358705 

30 7813 02837 1870 18754 18141 01855 35845 



29 78121 028220 18523 18232 18134 018405 358015 

28 78721 028052 18402 18501 18701 01821 34812 

27 78227 028143 18221 184 18214 018045 348255 

26 78522 008134 18022 18212 18411 01810 34831 

25 78425 008125 18175 18024 18374 18175 348025 

24 78324 008702 18121 18142 18251 1874 33812 

23 78223 008217 18210 18121 18044 18215 338515 

22 78022 008411 18534 1810 18121 1847 33833 

21 78120 008311 18317 18212 18104 18335 338125 

20 2812 00821 1824 18574 18711 182 3281 

19 28101 008070 18113 18452 18214 18125 328535 

18 28701 008122 78142 18331 18521 1813 32827 

17 28207 018153 78711 1822 18454 18715 328115 

16 28502 018144 78252 18012 18331 1822 30874 

15 28405 018735 78515 78114 18224 18525 308475 

14 28304 018222 78351 78122 18011 1831 30820 

13 28203 018507 78200 78741 78114 18255 318145 

12 28002 018411 78124 7823 78171 1802 31821 

11 28100 018211 28107 78502 78724 78115 318405 

10 5810 01801 2877 78314 78241 7815 31805 

9 58111 018110 28223 78272 78534 78705 218115 



8 58711 18172 28472 78051 78401 7851 21822 

7 58217 18123 28321 7814 78314 78445 218355 

6 58512 18754 28012 28122 78011 7830 21811 

5 58415 18245 28135 28114 78174 78075 218125 

4 58314 18532 58111 28212 28151 7814 21852 

3 58213 18427 58740 28521 28144 28115 218215 

2 58012 18301 58514 2845 28721 2877 21813 

1 58110 18211 58447 28332 28204 28235 278725 

0 481 180 583 28204 28411 285 2785 
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