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  ملخص

دى  رة الطائرة ل ة بك ھدف ھذا البحث إلى بناء مستويات معيارية مئينية لالختبارات المھاري
اضية في جامعة اليرموك واستخدام الباحث المنھج الوصفي وباألسلوب طالبات كلية التربية الري

حي،  ار المس م اختي الكرة وت دريب ب ات الت اق نظري جالت لمس ات المس ن الطالب ث م ة البح عين
اني  ائرة للفصل الدراسي الث ددھن ) ٢٠١٠(الط الغ ع ق ) ٣٤(والب م تطبي اث، وت ن اإلن ة م طالب

ة من ستة اخ بطارية ار المكون الكرة الطائرة االختب ارات األساسية ب ة أداء المھ يس دق ارات تق تب
تقبال، ، الساحق الضرب(وھي  دفاع عن الملعبحائط الصد، اإلرسال، اإلعداد، واالس م ) ال وت

ات  يإلى تثبيت وبناء المستويات المعيارية المئينية التالتوصل  ار الطالب يتم بناؤھا في عملية اختي
  .في لعبة الكرة الطائرةوتقيم مستوى األداء المھاري 

ة ة : الكلمات الدال ين، بطاري ة، المئ رة الطائرة، المستويات المعياري ارات األساسية بك المھ
  .االختبار

Abstract 
This study aimed to developing standard levels to test basic 

volleyball skills for female students at physical Education department at 
Al- yarmouk University. Descriptive approach was used. The study 
sample consisted of (34) female students selected randomly, who where 
registered at "Training Theories" for the second semester of the academic 
year (2009-2010) A battery of six tests was applied to measure the basic 
volleyball skills; Spike, Block, Serve, Setup, Reception and Defense. As 
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a result, percentile standard levels were built to test female students and 
evaluate their level of performance. 

Key words: Basic Volleyball Skills, Standard Levels, Test Battery, 
Percentile. 

  
  البحثالمقدمة وأھمية 

ا  رة تطورا سريعا نتيجة التكنولوجي ه األخي ورةلقد شھد العالم في األون ا  وث المعلومات مم
ى  يلة للتعرف عل ويم كوس اس والتق ى استخدام القي ة وإل أعطى الباحثين فرص البحث عن المعرف

س ا ارات الأس ادة الختب ى زي ارات وإل د االختب اة وتع ب الحي ة جوان ي كاف ة ف يلة المعرفي حص
ف  ث المكث ة البح الي نتيج توى الع ى المس الفرد إل ول ب ة للوص س المھم ن األس ات م والقياس
والمتواصل والمنظم وإلى اختصار الوقت والزمن، وتساھم في معرفة سلوك الفرد ودرجة تأثيره 

ا يساعد في تح تھا في العينة التي ينتمي إليھا مم د سياس ة والوقوف عن ة للدول ق األھداف العام قي
  .التربوية

على أھمية القياس والتقويم في  (Reilly and karlistad, 2004)ويشير ريلي وكارلستاد 
ي  ھم ف الب ألنفس ة الط ى تنمي ؤدي إل ي ت ة والت ة الجامعي ة المرحل ة وخاص ة البدين درس التربي

ة  عبة التخصصية وخاصةالتعرف على حاجاتھم ومسؤولياتھم تجاه الل اد المستويات المعياري إيج
  .أسس صحيحة مستنده على المعرفة العلمية في المجال الرياضي وفق لھم 

ة أن  ة التربي ات كلي دى طالب الكرة الطائرة ل ارات األساسية ب بناء المستويات المعيارية للمھ
وھي دق وموضوعية ي التعرف على مستواھم والتي تصف أدائھن بكل صالرياضية يساعدھم ف

ى وحدات  اد عل تقوم بتحويل الصيغة الكمية إلى وحدات قياس يمكن تفسيرھا وتوضيحھا باالعتم
رة الطائرة  ة الك ى لعب ي أجريت عل ارات الت االختبار والقياس وتحويل الدرجات الخام من االختب

ة  وداللة وبالتالي تحويلھا إلىإلى درجات مفھومه يمكن تفسيرھا وإعطائھا معنى  درجات معياري
  .تفسر نتائج االختبار وتقويمة بكل موضوعية

ة وإلى أن القياس من ال) ٢٠٠٧طه، (ويشير  سائل الحديثة في المجال الرياضي وخاصة لعب
رة  ويم الك دى تق رامج وم ية والب ة الدراس ات الخط ن محتوي ب م ى تحصيل الطال ل عل ي تعم فھ

  .وى إتقان الطالب للمھارة المؤداةتؤدي إلى رفع مستفعاليتھا للنھوض في العملية التعليمية والتي 
ي ) ٢٠٠٤ المغربي،(ويذكر  أن المقاييس واالختبارات ھي إحدى الوسائل الموضوعية الت

ائج يعتمد عليھا في تقييم أداء الطلبة،  ل النت ارن ويفسر ويحل ا أن يق إذ يستطيع الباحث من خاللھ
  .المقاييسالتي حصل عليھا من خالل تطبيق االختبارات و

ير  ائي، (ويش يس ) ٢٠٠٩الط دت لتق ي أع رات الت ن المثي ة م ي مجموع اس ھ ى أن القي إل
ى قسمين ) والكيفية الكمية،( مانوعين ھ ويتأثر القياس بطبيعة العملية أو السمة المقاسه وتنقسم إل

ر اس الغي وزن والقي ل الطول وال اس المباشر مث ذكاء والحال ھي القي ل التحصيل وال ة مباشر مث
  .ةالنفسي
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ئلة بأن االخت) ٢٠٠٩الطائي، (ويرى  ذانوار ھو مجموعة من األس ان  المشكالت الل يعطي
ه  ى معارف ه واستعداداته للفرد بھدف التعرف عل هوقدرات ى  وكفاءت ينمن اجل الحصول عل  تقن

  .عن االجتھادات الشخصية ابعيد )الصدق والموضوعية والثبات(االختبار

ي وتعتمد المعايير على أعد درجات الت ار وھي ال اد الجداول وتكون ضمن تعليمات االختب
ا  رحصل عليھ ة  المختب الل عملي ن خ ين،م د التقن ا وأن ال ي يحصل عليھ نرجات الت ق  م تطبي

فإن ھذه النتائج تكون خام وبعد المعالجة اإلحصائية االختبارات والقياسات ليس لھا قيمة وبالتالي 
درجات  ذه ال ل ھ تم تحوي ىي ام إل طرة  الخ ا المس دعى غالب ة وت تويات معياري نمس ھأ وم رھا ش

  ).التائية، المئينية لزائية،ا(الدرجات المعيارية 

بين  تبثوتعد لعبة الكرة الطائرة إحدى األلعاب الشعبية والمحببة لكافة فئات المجتمع والتي 
روممارسيھا روح المنافسة  ريقين ويحالت ين الف اھج ب ا في من م إدخالھ ا ت ة  وألھميتھ ات التربي كلي

ائرة  رة الط ة الك ازت لعب ية وامت ة بالرياض اليفقل احات  التك ي الس ا ف وفر أدواتھ ة وت العام
دار وھي  اءة واقت ة بكل كف ة البدني ع اللياق ي رف ا أن لصغر الملعب دور رئيسي ف المكشوفة، كم

نر عتبت ة لعضالت كسجوالرياضات الال م وة االنفجاري ى أداء الق د عل ي تعتم ذراعين نية والت ال
  .والرجلين

الكرة الطائرة  Coleman), (2009 ويؤكد كولمن ارات األساسية ب أن األداء الحركي للمھ
تعداد  ة االس ى وقف ى عل ة األول د بالدرج وة واليعتم ةاالق رجلين  نفجاري ذراعين وال لعضالت ال

في  يةبدقة عال والضرب وإلى توجيه الضربات الوثبفي  العصبي التوافق العضليللوصول الى 
ار يمكن خالله التعرف بإيجاد أكثر من اختبوالتي تعتمد على أساليب القياس والتقويم مكان معين 

  .على مستويات الالعبين وأدائھم

ارات والقياسات في  من خالل ما تقدم فإن الباحث يرى أن ھناك حاجة ملحة لتطوير االختب
اس  اليب القي ن أس اد ع ائرة واالبتع رة الط ة الك ال لعب وض مج ل النھ ن أج ة م ة التقليدي بالعملي

الكرة الطائرة والعمل  ارات األساسية ب ات للمھ ان الطالب التعليمية مما يؤدي إلى رفع مستوى إتق
 لبةوأن يكون ھناك معيار ثابت محدد يرجع إليه الط ھماالختبارات بما يتالءم مع قدراتعلى تقنين 

ن الم اد ع ك باالبتع يم األداء وذل ي تقي درس ف اء والم ى أخط وبية وإل طة والمحس ة والواس زاجي
ذه  القياس، وأنه توجد ھناك ندرة في أبحاث الكرة الطائرة وبالتالي سعى الباحث إلى إجراء مثل ھ

اد مستويات  الطالباتء الدراسة للوقوف على مستوى أدا للمھارات األساسية بالكرة الطائرة وإيج
  .م أدائه قدر اإلمكانيتقي معيارية تعرف الطالب بمستواه وتجعله راضيا عن

  
  مشكلة البحث

ة  ديل الخط عة بتع وات واس وك خط ة اليرم ي جامع ية ف ة الرياض ة التربي ت كلي د خط لق
ية  ارات األساس ان المھ ع مستوى إتق اتھن لرف ات واحتياج درات الطالب ع ق تالءم م ا ي ية بم الدراس

ي تسھم في تقويم معايير صحيحة بكرة الطائرة كاالعتماد على االختبارات والقياسات المقننة والت
  .مستندة على البحث العلمي
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رة الطائرة والتي أصبحت من  وتعد ة الك انون لعب ى ق التعديالت الجوھرية التي طرأت عل
ة  وة االنفجاري رعة والق ائرة بالس الكرة الط ية ب ارات األساس اط المھ ى ارتب ريعة وإل اب الس األلع

بدقة، في تنفيذ األداء  والمباشرةبة االستجابة السريعة الطلوالخداع داخل الملعب مما يفرض على 
اك  ائرة، الحظ أن ھن رة الط اق الك ية لمس ة التدريس تمرة للعملي ة الباحث المس ن خالل متابع وم
ية، وأن  ة الرياض ة التربي ات كلي دى طالب ائرة ل الكرة الط ية ب ارات األساس ي أداء المھ ضعف ف

ذه الدراسة استكماال من تطبيقھا على الذكمعظم البحوث تركز في  ور وتھمل اإلناث، وجاءت ھ
اث  وفيالباحث في سد النقص الواضح في االختبارات والقياس بالكرة الطائرة  ى اإلن ا عل إجرائھ

ة  فافية في  بھدفلھن وتحديد مستويات معياري اك ش يم أدائھن بكل موضوعية وأن يكون ھن تقي
ار االختبارات والقياسات وبالتالي توفير وسيلة  ه معي ى توجي تقويمية ناجحة في اختبار الطلبة وإل

ل واحد يمكن الحكم عليه  ز من قب دا عن الصدفة والتحي اره بعي تم اختي على إنجاز الطالب الذي ي
ذكور  ة لل د مستويات معياري ا الباحث في تحدي ام بھ ي ق المدرسين وجاءت استكماال للدراسة الت

اث(المعيارية لكال الجنسين  وبھذه الدراسة سوف يكتمل بناء المستويات ذكور، واإلن ا ) ال ذا م وھ
  .سعى إليه الباحث

  
  أھداف البحث

  .أداء طالبات كلية التربية الرياضية للمھارات األساسية بالكرة الطائرة إلى مستوىالتعرف  .١

  .تحديد الرتب المئينية لطالبات كلية التربية الرياضية في المھارات األساسية بالكرة الطائرة .٢

ا .٣ ية بن ارات األساس ة للمھ تويات معياري ال، (ء مس د، اإلرس ائط الص احق، ح الضرب الس
  .)التمرير من األعلى، االستقبال، الدفاع عن المعلب

  
  تساؤالت البحث

  ما ھو مستوى اداء طالبات كلية التربية الرياضية للمھارات االساسية بالكرة الطائرة؟ .١
ة ا .٢ ات كلي ة لتصنيف طالب الكرة ما ھي الرتب المئيني ارات االساسية ب ة الرياضية للمھ لتربي

 الطائرة؟
  ما ھي المستويات المعيارية للمھارات االساسية بالكرة الطائرة؟  .٣
  

  مصطلحات البحث
د :  )٢٠٠٥شبر وآخرون، : (المستويات المعيارية ھي المعايير القياسية التي تستخدم لتحدي

  .جات وتقويم نتائجھاالحالة النسبية للدرجات الخام بغرض تفسير ھذه الدر
ين دين، : (المئ د ونصر ال د المجي دى :  )٢٠٠٤عب درج بم وي م اس مئ ارة عن مقي و عب ھ
ن  راوح م ى (يت رار ) ١٠٠صفر إل ع التك ي توزي ة ف ى نقط ير إل ين يش ة، إذ أن المئ ة مئوي نقط

  .التراكمي تقع دونھا نسبة مئوية معينة من التسجيالت
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  مجاالت البحث

  .٢٨/٤/٢٠١٠ولغاية  ٤/٤/٢٠١٠طبيق البحث في الفترة الواقعة من تم ت: المجال الزماني −

ة اليرموك : المجال البشري − ة الرياضية في جامع ة التربي تم تطبيق البحث على طالبات كلي
  .والمسجالت لمساق نظريات وتعلم الكرة الطائرة وحسب الخطة الجديدة للكلية

  .لرياضية بجامعة اليرموكالصالة الداخلية لكلية التربية ا: المجال المكاني −
  

  الدراسات السابقة
ة ) ٢٠٠٩(دراسة الخصاونة  ة لطلب ة البدني ة للياق د مستويات معياري ى تحدي والتي ھدفت إل

في  نھج الوص ة الم تخدمت الدراس وك، إذ اس ة اليرم ي جامع ية ف ة الرياض ة التربي بته كلي لمناس
اث(ية الرياضية لكال الجنسين لطبيعة الدراسة، وتم اختيار العينة من طلبة كلية الترب ور، وإن ) ذك

ام الجامعي  دني للع الغ عددھم ) ٢٠٠٦(والمسجلين لمساق اإلعداد الب ا و) ١٥٢(والب ) ٧٨(طالب
ة م ة والمكون ن الكلي دة م تخدمة والمعتم ار المس ة االختب ق بطاري م تطبي ة وت ل طالب تة عوام ن س

ى أن) العضلي السرعة، التحمل، القدرة، الرشاقة، المرونة، التحمل( ائج الدراسة إل ه وأشارت نت
اد ) الذكور، واإلناث(التوصل إلى بناء مستويات معيارية لكال الجنسين  تم وأوصى الباحث باعتم

  .ھذه المستويات في عملية اختبار واختيار الطلبة وبطريقة موضوعية

بر وآخرون  ا أجرى ش ا) ٢٠٠٥(كم ة الختب تويات معياري اء مس ى بن دفت إل ي ھ رات والت
ة  غ عدد العين ة البحرين، وبل ة من ) ٢٠١(القبول للطالبات في قسم التربية الرياضية بجامع طالب

ول  حات للقب ات المرش ام الدراسي الطالب رين خالل الع ة البح ي جامع ة ف ة البدني م التربي ي قس ف
ة اختب ، إذ تم تطبيق اختيار القدرات البدنية والذي)٢٠٠٣( ى ثماني وى عل يس ااحت ة ارات تق لحال

ارات وأوصى  ة لالختب درجات المعياري ت ال ى تثبي ة إل ائج الدراس اث، وتوصلت نت ة لإلن البدني
حات  ات المرش دى الطالب ة ل داول المعياري اد الج ى ضرورة اعتم ائج إل ي ضوء النت احثون ف الب

  .نللقبول في قسم التربية البدنية في جامعة البحري

ة  بدراسة ھدفت إلى التعرف) ٢٠٠٧(قامت حسين  ارات المھاري املي لالختب اء الع على البن
اج  ة المنھ داد، واستخدمت الباحث ة بغ األساسية بكرة اليد لطالبات كلية التربية الرياضية في جامع

ة طالبة مسجل) ٥١(الوصفي بالطريقة العمدية وتكونت عينة الدراسة من  ين لمساق كرة اليد للطلب
تحليل العاملي، وتوصلت الدراسة إلى ست عوامل اختبار أدخلت لل) ٢٢(االختصاص وتم تحديد 

ة ميات اآلتي ا التس ق عليھ ة التصويب : (أطل ب، دق ة التصويب القري ب، دق وة التصويب القري ق
ة رعة المناول ة وس ة، دق اقة الطبطب رعة ورش ة، س وة المناول ة ق د، دق ة ) البعي وأوصت الدراس

ارات الع اس مستوى بضرورة استخدام البطارية المستخلصة في االختب ات لقي ة لطلب ة النھائي ملي
  .األداء المھاري بكرة اليد

د ) ٢٠٠٧(دراسة غزال  رة الي ة بك ارات الھجومي ار للمھ ة اختب اء بطاري ى بن التي ھدفت إل
ة  نھج الوصفي وبالطريق ة الموصل، واستخدم الباحث الم ة الرياضية بجامع ة التربي لطالب كلي
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ة من  ق  طالب) ١٣٠(العمدية على عينة مكون م تطبي ة ) ٣٢(ت ارات الھجومي اس المھ ار لقي اختب
ى ست  د توصلت الدراسة إل دوير المتعام عليھم وبعد استخدام أسلوب التحليل العاملي بطريقة الت

اقة (عوامل ھي  اط الرش ة، ارتب ة، الطبطب ة القصيرة والطويل د، المناول التصويب القريب والبعي
ة تخدام)بالطبطب ة بضرورة اس ة  ، وأوصت الدراس ى الطلب ا عل ة وتطبيقھ ة المستخلص البطاري

  .لقياس مستوى األداء المھاري بكرة اليد

اد األمريكي للصحة  ام االتح بدراسة  (American Alliance for Health, 2006)ق
ار  الكرة الطائرة بأعم ارات األساسية ب ولكال ) سنة ٢٢-٢٠(ھدفت إلى بناء بطارية اختبار للمھ

غ الجنسين ووضع مستويات  ة العشوائية وبل ة الدراسة بالطريق معيارية خاص بھم واختيرت عين
ى ) ١٥٠(عددھا  طالب وطالبة اختبروا بالمھارات األساسية بالكرة الطائرة وقد خلصت النتائج إل

ر(بطارية اختبار مكونه من  ائط، اإلعداد، التمري ى الح ر عل ) الضرب الساحق، اإلرسال، المري
رة المئينية لالختباركما تم تحديد المستويات ا ة ك ت المھارية وتقيم مستوى األداء المھاري في لعب
ين ال الجنس ائرة ولك ال . الط ة ولك ذه البطاري تخدام ھ رورة اس ي بض اد األمريك ى االتح وأوص

  .الجنسين

ي  ة الھيت ال ) ٢٠٠٥(دراس ارة اإلرس ة لمھ تويات المعياري د المس ى تحدي دفت إل ي ھ الت
ر ي الك ة ف ه المختلف ن وبأنواع ة م ى مجموع في عل نھج الوص ث الم تخدم الباح ائرة، واس ة الط

ة  دد العين غ ع ال، وبل ارة اإلرس ة لمھ ارات المقنن ات ) ٧٠(االختب راء المعالج م إج ا، وت طالب
ة،  اإلحصائية المتمثلة بالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجات المعيارية والمئيني

درجات، وأوصى الباحث باعتماد المعايير التي تم التوصل ) ١٠(كما تم بناء مسطرة مدرجة من 
ين وفق  يم األداء لالعب ار وتقي رة الطائرة واختب إليھا لتحديد مستوى المھارات األساسية بلعبة الك

  .المعايير المستخدمة

ة ) ٢٠٠٤(كما أجرى الفرطوسي  ة والبدني د بعض المؤشرات المھاري بدراسة ھدفت تحدي
د اخ مية عن ار والجس لة بأعم رة الس ئي الك ار ناش نة، ) ١٦-١٤(تي ات س اد درج م إيج ن ث وم

حي  لوب المس نھج الوصفي وباألس ث الم تخدم الباح رات، واس ذه المؤش ة لھ تويات معياري ومس
ايير ) ٨(العبا، يمثلون ) ٨٠(وتكونت عينة البحث من  أندية، وقد توصلت الدراسة إلى وضع مع

  .نية والجسمية المستخلصةومستويات للمحددات المھارية والبد

دراسة لتحديد بعض المؤشرات الوظيفية والنفسية عند اختيار ناشئي ) ٢٠٠٠(وأجرت نجم 
ار الكرة الط نھج الوصفي وباألسلوب المسحي ) ١٦-١٤(ائرة بأعم ة الم سنة واستخدمت الباحث

ى وضع) ٥(العبا، يمثلون ) ٥٦(وتكونت عينة البحث من  د ھدفت البحث إل ة، وق ايير  أندي المع
ار  ية بأعم ة والنفس ة للمؤشرات الوظيفي تويات المعياري رة ) ١٦-١٤(والمس ي الك نة ف ائرة س الط

راحلھم  ب م ات وحس ة بالعين ة المعني تويات المعياري ايير والمس اد المع ة باعتم وأوصت الباحث
  .العمرية لغرض تطوير البرامج التدريبية

وك  رى الش ددات األ) ١٩٩٦(وأج بعض المح ة ل رة دراس ئي الك ية لناش ية التخصص ساس
سنة، واستخدم الباحث المنھج الوصفي وباألسلوب المسحي واشتملت ) ١٦-١٤(الطائرة بأعمار 
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ة العراق للموسم الرياضي، ) ١٢(العبا يمثلون ) ١٢٠(عينة البحث على   ١٩٩٦ناديا في بطول
ية والمھارية األساسية وقد ھدفت البحث إلى تحديد المؤشرات األساسية التخصصية للصفات البدن

رات  ة للمؤش تويات المعياري ايير والمس اد المع ث باعتم د أوصت البح مية، وق ات الجس وللقياس
ة ي  البدني ة مثل تخدام طريق ى اس ائرة وإل رة الط ئي الك مية لناش ة والجس ل (والمھاري البروفي

  .لتحليل إنجاز الالعب لناشئي الكرة الطائرة) الشخصي
  

  السابقة التعليق على الدراسات
ار  ة اختب اء بطاري اول بن ا تن د أن بعض منھ ابقة نج ات الس تعراض الدراس الل اس ن خ م

ل دراسة  ات مث د الطالب والطالب د عن رة الي ودراسة ) ٢٠٠٧ غزال،(للمھارات األساسية في ك
ين،( ة ) ٢٠٠٧ حس ين أن دراس ي ح ي،(ف اد األمريك ار ) ٢٠٠٦ االتح ة اختب اء بطاري ت بن تناول

تويات ع مس ة  ووض ا دراس ائرة أم رة الط ة للك ي(معياري د ) ٢٠٠٥ ،الھيت ت تحدي د تناول فق
اول  ا أن بعضھا تن الكرة الطائرة، كم ة ب ارة اإلرسال وبأنواعه المختلف ة لمھ المستويات المعياري

ة  ل دراس ة مث ة والبدني مية والمھاري رات الجس اونة،(المؤش بر، ٢٠٠٩ الخص  ٢٠٠٥ وش
  .)٢٠٠٤ والفرطوسي،

رة الطائرة تناول تحديد المؤشرات ا والبعض األخر لوظيفية والنفسية عند اختيار ناشيء الك
ارات ) ١٩٩٦الشوك، (، أما دراسة )٢٠٠٠ نجم،(مثل دراسة  د تناولت بعض المحددات للمھ فق

  .الكرة الطائرة األساسية التخصصية لناشيء

ابقة  ات الس زت عن الدراس ة تمي ة الحالي أن الدراس ذا العرض يتضح ب ن ھ ا وم ي تناولھ ف
رة الطائرة  ارات األساسية في الك ع المھ رة الطائرة بحيث تناولت جمي اري في الك للجانب المھ
واتفقت بذلك مع دراسة االتحاد األمريكي في حين أنھا تختلف معھا في وضع درجات ومستويات 

ا أيضمعيارية مئين ا يميزھ ابقة وم ة عن الدراسات الس ز الدراسة الحالي ا وخاصة ية وھذا ما يمي
ة ا أي م تتناولھ ي ل دفاع عن الملعب الت ارة ال ا لمھ ب الدراسات  تناولھ ا أن أغل ابقة، كم ة س دراس

ل  رى مث ب أخ ن جوان ائرة م رة الط ة الك ا للعب ي تناولھ ة ف ة الحالي ع الدراس ق م رى تتف األخ
ة ال ي مناقش ات ف ذه الدراس ن ھ تفادة م م االس د ت ة وق ية والوظيفي ة والنفس رات البدني ائج المؤش نت

  .باإلضافة إلى إجراءات الدراسة وكيفية اختيار العينة وترتيب وتنظيم االختبارات
  

  إجراءات البحث

  المنھج المستخدم

  .تم استخدام المنھج الوصفي لمناسبته لطبيعة البحث وأھدافه

  عينة البحث
ت لمساق طالبة من المسجال) ٣٤(تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية إذ بلغ عدد العينة 
من مجتمع البحث األصلي %) ٥٥(نظريات وتعليم الكرة الطائرة بجامعة اليرموك، يمثلون نسبة 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١، )٩(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

اني ) ٦٢(البالغ عددھم  ة للفصل الدراسي الث دة من ) ٢٠١٠(طالب ة  ٤/٤/٢٠١٠خالل الم ولغاي
٢٨/٤/٢٠١٠.  

  .خصائص أفراد عينة البحث: )١(جدول 

  االنحراف المعياري  يالمتوسط الحساب  وحدة القياس  المتغيرات
  ٣.٢٤  ١٥٨.٨  سم  الطول
  ١.٩١  ٢٠.٢٨  سنة  العمر
  ٢.٥٩  ٥٤.٣٢  كغم  الوزن

  
  األجھزة واألدوات المستخدمة

  .ساعة إيقاف إلكترونية، لقياس وحساب الزمن لالختبارات −

  .ميزان طبي معير لقياس الطول والوزن −

  .(Mikasa)كرات طائرة نوع ميكاسا  −

  ).١ملحق(مھارية االختبارات والقياسات ال −
  

  المعالجة اإلحصائية
ات  (SPSS)تم استخدام البرنامج اإلحصائي  ائج في احتساب المئين ة لنت درجات المئيني وال

  .العينة، مثل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االلتواء
  

  اعرض النتائج ومناقشتھ
ا ھو "األول للبحث والذي ينص  التساؤل نتائجعرض  ة م ة التربي ات كلي مستوى اداء طالب

    "الرياضية للمھارات االساسية بالكرة الطائرة؟

ا توزيع والتأكد ة ومن مدى توزيعھ ارات المھاري ة من االختب ات المجمع  امن سالمة البيان
ع الطبيعي  ات من التوزي طبيعيا إذ يجب قبل بناء المستويات المعيارية التأكد من مدى قرب البيان

تخ م اس د ت ابية واالنحراففق طات الحس دول دام المتوس واء والج ل اإللت ة ومعام ) ٢(ات المعياري
  .يوضح ذلك
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ارات :  )٢(جدول  قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االلتواء لنتائج االختب
  .المھارية

  معامل االلتواء  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  وحدة القياس  االختبارات
  ٠.٢٢  ١.٧٠  ١٣.٩١  درجة  الضرب الساحق

  ٠.٤٦  ١.٢١  ٦.٦٢  تكرار  حائط الصد
  ٠.٧٨  ٣.٠١  ٢٩.١  درجة  اإلرسال

  ٠.٣١  ٣.٦٠  ١٩.٩٤  درجة التمرير من األعلى
  ٠.٥٤  ٢.٥٧  ٣١.٩٧  درجة  االستقبال

  ٠.١  ٢.٣٨  ٢٠.٨٥  درجة  الدفاع عن الملعب

ل من المتوسطات  يتضح من الجدول أن االنحرافات المعيارية لالختبارات ة ھي أق المھاري
ين  ا ب راد ) ١-(+الحسابية وكذلك تراوحت قيم معامالت االلتواء لھا م ائج أف ى أن نت ا يشير إل مم

ارات  ي االختب ة ف انس العين ى تج ير إل ذي يش داليا وال وزع إعت ارات تت ى االختب ة البحث عل عين
  .المستخدمة بذلك يمكن بناء المستويات المعيارية لھا

ذي ينص تائجنعرض  اني للبحث وال ات "التساؤل الث ة لتصنيف طالب ا ھي الرتب المئيني م
 "كلية التربية الرياضية للمھارات االساسية بالكرة الطائرة؟

  توضح ذلك) ٩-٣(فقد تم تحويل الدرجات الخام إلى درجات معيارية مئينية والجداول 

  .تبار مھارة الضرب الساحقيوضح نتائج الدرجات المعيارية المئينية الخ:  )٣( جدول

  )درجة(الدرجة المعيارية المئينية المحتسبة   )الدرجة المئوية(المئيني 
١١.٠٠  ١٠  
١٢.٠٠  ٢٠  
١٣.٠٠  ٣٠  
١٤.٠٠  ٤٠  
١٤.٥٠  ٥٠  
١٥.٠٠  ٦٠  
١٥.٥٠  ٧٠  
١٦.٠٠  ٨٠  
١٧.٠٠  ٩٠  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١، )٩(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

  .يوضح نتائج الدرجات المعيارية المئينية الختبار مھارة حائط الصد:  )٤(جدول
  )تكرار(الدرجة المعيارية المئينية المحتسبة   )الدرجة المئوية(المئيني 

٤.٠٠  ١٠  
٤.٥  ٢٠  
٥.٠٠  ٣٠  
٦  ٤٠  
٦.٥  ٥٠  
٧.٠٠  ٦٠  
٧.٥  ٧٠  
٨.٠٠  ٨٠  
٨.٥  ٩٠  

  .يوضح نتائج الدرجات المعيارية المئينية الختبار مھارة اإلرسال:  )٥(جدول 
  )درجة(ية المئينية المحتسبة الدرجة المعيار  )الدرجة المئوية(المئيني 

٢٥.٠٠  ١٠  
٢٧.٠٠  ٢٠  
٢٧.٥٠  ٣٠  
٢٨.٠٠  ٤٠  
٢٩.٠٠  ٥٠  
٣٠.٠٠  ٦٠  
٣٠.٥٠  ٧٠  
٣١.٠٠  ٨٠  
٣٣.٥٠  ٩٠  

  .يوضح نتائج الدرجات المعيارية المئينية الختبار مھارة التمرير من األعلى:  )٦(جدول 
  )درجة(تسبة الدرجة المعيارية المئينية المح  )الدرجة المئوية(المئيني 

١٥.٠٠  ١٠  
١٧.٠٠  ٢٠  
١٨.٠٠  ٣٠  
١٨.٥٠  ٤٠  
١٩.٥٠  ٥٠  
٢١.٠٠  ٦٠  
٢١.٥٠  ٧٠  
٢٤.٠٠  ٨٠  
٢٥.٥٠  ٩٠  



 ٢٤١٧ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أحمد عكور

 ٢٠١١، )٩(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  نجاحال جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

  .يوضح نتائج الدرجات المعيارية المئينية الختبار مھارة االستقبال:  )٧(جدول 

  )درجة(الدرجة المعيارية المئينية المحتسبة   )الدرجة المئوية(المئيني 
٢٨.٥٠  ١٠  
٣٠.٠٠  ٢٠  
٣٠.٥٠  ٣٠  
٣١.٠٠  ٤٠  
٣١.٥٠  ٥٠  
٣٣.٠٠  ٦٠  
٣٤.٠٠  ٧٠  
٣٥.٠٠  ٨٠  
٣٨.٠٠  ٩٠  

  .يوضح نتائج الدرجات المعيارية المئينية الختبار مھارة الدفاع عن الملعب:  )٨(جدول 

  )درجة(الدرجة المعيارية المئينية المحتسبة   )الدرجة المئوية(المئينية 
١٧.٥٠  ١٠  
١٩.٠٠  ٢٠  
٢٠.٠٠  ٣٠  
٢٠.٥٠  ٤٠  
٢١.٠٠  ٥٠  
٢٢.٠٠  ٦٠  
٢٣.٠٠  ٧٠  
٢٤.٠٠  ٨٠  
٢٩.٠٠  ٩٠  

  .ية المئينية لالختبارات المھاريةيوضح الدرجات المعيار:  )٩(جدول 

الدرجة 
  المئوية

مھارة الضرب 
الساحق 

  )درجة(

مھارة حائط 
الصد 

  )تكرار(

مھارة 
اإلرسال 

  )درجة(

مھارة 
المرير من 

األعلى 
  )درجة(

مھارة 
ال االستقب

  )درجة(

مھارة 
الدفاع عن 

الملعب 
  )درجة(

١٧.٥٠  ٢٨.٥٠  ١٥.٠٠  ٢٥.٠٠  ٤.٠٠  ١١  ١٠  
١٩.٠٠  ٣٠.٠٠  ١٧.٠٠  ٢٧.٠٠  ٤.٥  ١٢  ٢٠  
٢٠.٠٠  ٣٠.٥٠  ١٨.٠٠  ٢٧.٥٠  ٥.٠٠  ١٣  ٣٠  
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 )٩(تابع جدول رقم ... 

الدرجة 
  المئوية

مھارة الضرب 
الساحق 

  )درجة(

مھارة حائط 
الصد 

  )تكرار(

مھارة 
اإلرسال 

  )درجة(

مھارة 
المرير من 

األعلى 
  )درجة(

مھارة 
االستقبال 

  )درجة(

مھارة 
الدفاع عن 

الملعب 
  )درجة(

٢٠.٥٠  ٣١.٠٠  ١٨.٥٠  ٢٨.٠٠  ٦.٠٠  ١٤  ٤٠  
٢١.٠٠  ٣١.٥٠  ١٩.٥٠  ٢٩.٠٠  ٦.٥٠  ١٤.٥٠  ٥٠  
٢٢.٠٠  ٣٣.٠٠  ٢١.٠٠  ٣٠.٠٠  ٧.٠٠  ١٥.٢٥  ٦٠  
٢٣.٠٠  ٣٤.٠٠  ٢١.٥٠  ٣٠.٥٠  ٧.٥٠  ١٥.٥٠  ٧٠  
٢٤.٠٠  ٣٥.٠٠  ٢٤.٠٠  ٣١.٠٠  ٨.٠٠  ١٦.٠٠  ٨٠  
٢٩.٠٠  ٣٨.٠٠  ٢٥.٥٠  ٣٣.٥٠  ٨.٥٠  ١٧  ٩٠  

  :ما يلي) ٩-٢(كما يتضح من الجداول 

ين ) ١١(أن درجة الخام  ل المئ ى ) ١٠(الختبار مھارة الضرب الساحق والتي تقاب ل أدن تمث
ا أن الدرجة ا) ٩٠(والتي تقابل المئين ) ١٧(أداء كما أن الدرجة الخام  ام تمثل أفضل أداء، كم لخ

ين الختبار مھارة ) ٤( ل المئ ام ) ١٠(حائط الصد والتي تقاب ا أن الدرجة الخ ى أداء كم ل أدن تمث
ين ) ٨.٥( ل المئ ي تقاب ام ) ٩٠(والت ة الخ ا أن الدرج ل أفضل أداء، كم ارة ) ٢٥(تمث ار مھ الختب

ين  ل المئ ي تقاب ال والت ام ) ١٠(اإلرس ة الخ ا أن الدرج ى أداء كم ل أدن ي) ٣٣.٥(تمث ل  والت تقاب
ى والتي ) ١٥(تمثل أفضل أداء، كما أن الدرجة الخام ) ٩٠(المئين  ر لألعل ارة التمري الختبار مھ

ام ل أدنى أداء كما أن الدرجة التمث) ١٠(تقابل المئين  ين ) ٢٥.٥(خ ل المئ ل ) ٩٠(والتي تقاب تمث
ام  ة الخ ا أن الدرج ي تقاب) ٢٨.٥(أفضل أداء، كم تقبال والت ارة االس ار مھ ين الختب ) ١٠(ل المئ

تمثل أفضل أداء، كما أن ) ٩٠(والتي تقابل المئين ) ٣٨.٠٠(تمثل أدنى أداء كما أن الدرجة الخام 
ين ) ١٧.٥٠(الدرجة الخام  ل المئ دفاع عن الملعب والتي تقاب ى ) ١٠(الختبار مھارة ال ل أدن تمث

  .اءتمثل أفضل أد) ٩٠(والتي تقابل المئين ) ٢٩(أداء كما أن الدرجة الخام 

ذي ينص  ارات  "عرض نتائج التساؤل الثالث للبحث وال ة للمھ ا ھي المستويات المعياري م
  "االساسية بالكرة الطائرة؟

تم تحديد المستويات المعيارية للرتب المئينية من خالل الربيعات إذ تمثل المستوى الضعيف 
ع  ن الربي ل م ام األق درجات الخ درجات ال) ٢٥(بال توى المتوسط بال ا بيوالمس ام م ع ـن الربيـخ

ام ) ٥٠-٢٥( درجات الخ ل بال وق في حين أن المستوى فوق المتوسط تمث عف را  )٥٠( الربي وأخي
  ، وعليه تم تصنيف)٧٥(المستوى الجيد وتمثل بالدرجات الخام فوق الربيع 



 ٢٤١٩ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أحمد عكور

 ٢٠١١، )٩(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  نجاحال جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

  .المستويات المعيارية المئينية لالختبارات المھارية:  )١٠(جدول 

 المتغيرات
  المستوى

مھارة 
لضرب ا

  الساحق

مھارة 
  حائط الصد

مھارة 
  اإلرسال

مھارة 
التمرير من 
  األعلى

مھارة 
  االستقبال

مھارة 
الدفاع عن 
  الملعب

  الضعيف
فما  ٢٩.٩٩
  دون

أقل من   ١٣أقل من 
٥.٠٠  

أقل من 
٢٧.٥٠  

أقل من   ١٨أقل من 
٢٨.٥٠  

  ٢٠أقل من 

  المتوسط
٤٩.٩٩-٤٠  

١٣-
١٤.٤٩  

٥.٠٠-
٦٢٥  

٢٧.٥-
٢٨.٩٩  

١٨.١-
٢٨.٩٩  

٢٨.٥١ -
٣١.٥٠  

٢٠.١-
٢١.٠٠  

فوق 
  المتوسط

٥٩.٩٩-٥٠  

١٤.٥٠ -
١٥.٠٠  

٢٩.٠٠  ٧-٦.٥ -
٣٠.٠٠  

٢٩.٠٠ -
٣٠.٠٠  

٢٢-٢١.١  ٣٣- ٣١.٥١  

  الجيد
٦٩.٩٩-٦٠  

١٥.٢٥ -
١٦  

٧.٢٥-
٧.٩٩  

٣٠.٢٥ -
٣٠.٩٩  

٣٠.١-
٣٠.٩٩  

٢٣-٢٢.١  ٣٤-٣٣.١  

  الجيد جدا
  فما دون ٧٠

أكثر من 
١٦.٥٠  

أكثر من   ٨أكثر من 
٣١  

أكثر من 
٣١  

ثر من أك ٣٤أكثر من 
٢٣  

  
  مناقشة النتائج

ارات و) ١٠-٩(كما ھو موضح من الجدولين  الذي يحدد المستويات المئينية الختبارات المھ
ة اليرموك فھي موزعة  األساسية في الكرة الطائرة لدى طالبات كلية التربية الرياضية في جامع

  :على النحو اآلتي

اري ) ٣١.٩١(حسابي ففي اختبار مھارة الضرب الساحق إذ بلغ المتوسط ال انحراف معي وب
دره  ي )١.٧٠(ق ة ھ جلت أفضل درج ين ) ١٧(، س ل المئ ي تقاب ة )٩٠(وھ ى درج ) ١١(، وأدن

ارة الضرب الساحق، إذ )١٠(وھي تقابل المئين  ة عن أداء مھ ة عالي ، أن ھذا االختبار يعطي دق
أثر  وات يت ذ الخط الل أخ ن خ ة م رعة عالي وة وس ارة بق ؤدي للمھ ةالم ك  التقربي الصحيحة وذل

ى مرجحة ال ة وإل ز عمودي ى لغرض تحويل السرعة األفقية إلى سرعة قوة قف ذراع الضاربة حت
بھا سرعة  ةيكس دريب الصحيح  زاوي ه الت ة من خالل توجي ة عالي ى دق اج إل الي تحت ة وبالت عالي

تقدم حسب أسس علمية شريطة أن تكون مصحوبة باالختبارات والمقاييس من أجل الوقوف على 
ا بتوافق  ة بم ة والمھاري درات الالعب البدني الطلبة للوصول إلى األداء الصحيح والمتناسب مع ق

أن  (Huang, 2007)بأقتصاد وكفاءة عالية وقد أشارت دراسة مع األداء الحركي لتأدية المھارة 
ا السرعة في  مھارة الضرب الساحق تتطلب كمية دفع عالية توصف باإلنفجارية والتي تكون فيھ

غ حوالي. قمتھا عند تأدية الحركة ارة بل ي ألداء المھ -٤٥(وتوصلت نتائج الدراسة أن الزمن الكل
غ  )٤٧ ز بل اع القف ة وأن ارتف داره ) ٨٦(ثاني ا مق ورا زاوي م وسجل مفصل الكتف مح -١٢٠(س
  .درجة) ١٦٠
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ابي  ط الحس غ المتوس د، إذ بل ائط الص ار ح ي اختب ا ف دره )٦.٦٢(أم ابي ق ط حس ، وبمتوس
ين ) ٨.٥(، وسجلت أفضل درجة )١.٢١( ل المئ ل ) ٤(، وأدنى درجة )٩٠(وھي تقاب وھي تقاب

ين  رجلين )١٠(المئ الت ال ة لعض وة االنفجاري ى الق ا عل ادا كلي د اعتم ار يعتم ذا االختب ، أن ھ
ال في  (Dick, 2006)إذ أشار ديك والذراعين على حد سواء  ر فع أن مھارة حائط الصد ذات آث

درة اال ة الق ة تنمي ل حال ذراعين من خالل تحوي رجلين وال وة العضوية لعضالت ال ة والق نفجاري
ة درة العالي وة في  االنقباض الالمركزي إلى االنقباض المركزي وھي تتطلب الق ق الق ى تطبي عل

اد ى زي ؤدي إل ة والتي ت ز االرتدادي درة القف دى أسرع زمن ممكن من خالل تطوير ق ة ل ة القابلي
ة لعضالت الرياضي في تقصير زمن  وة االنفجاري ة الق دريبات لتنمي النھوض وأن من أفضل الت

راوح الرجلين والذراعين ھي تدريبات الباليو تركس من خالل ارتفاعات قفز مختلفة للصناديق يت
  ).سم١١٠-٥٠(ارتفاعھا من 

ابي  ط الحس غ المتوس ال بل ادة اإلرس ار م ي اختب ا ف دره ، و)٢٩.١(أم اري ق انحراف معي ب
ين ) ٣٣.٥(لت أفضل درجة ھي ، وسج)٣.٠١( ل المئ وھي ) ٢٥(وأدنى درجة ) ٩٠(وھي تقاب

ين  ل المئ ه  (Al.okoor, 2008)، إذ يشير )١٠(تقاب ارة بأفضل أداء ل أن الطالب المؤدي للمھ
ة من خالل معالجة  ة والمھاري ين الوظائف البدني وازن ب اك تكامل وت واحي ينبغي أن يكون ھن ن

ذھني ألداء القصور في األداء الحركي و بعض بتصور األداء ال ذه العوامل مع بعضھا ال ط ھ رب
  .األمر الذي يعكس صورة إيجابية على تنمية الدقة في األداء المھاري لتحقيق أفضل أداء المھارة

ر  ارة التمري ار مھ ي اختب ا ف ابي أم ط الحس غ المتوس ى، بل ن األعل انحراف ) ١٩.٩٤(م وب
ين ) ٢٥.٥(، وسجلت أفضل درجة )٣.٦٠(معياري  ل المئ ا )٩٠(وھي تقاب وھي ) ١٥(، وأقلھ

، أن ھذا االختيار يعطي مؤشرا واضحا على القوة االنفجارية العالية لعضالت )١٠(تقابل المئين 
  .بالدقة في توجيه الكرة إلى الالعب الضاربالذراعين وارتباطھا 

ى من أ) ٢٠٠٩األمين،(وتؤكد على ذلك دراسة  ر من األعل ارات أن مھارة التمري ر المھ كث
ة  وة انفجاري ب ق ي تتطل تعلم الت ارة بإحساس الم ذه المھ اط ھ ن خالل ارتب ذراعين م لعضالت ال

كالھا  ات وبأش تعلم بالمعلوم د الم ى تزوي ل عل ان والعم زمن والمك رة وال اع الك افة وبارتف بالمس
  .المختلفة يھدف تطوير مستوى األداء

دره ) ٣١.٩٧(الحسابي  االستقبال، بلغ المتوسط مھارةأما في اختبار  اري ق انحراف معي وب
ة )٢.٥٧( جلت أفضل درج ين ) ٣٨(، وس ل المئ ي تقاب ا ) ٩٠(وھ ل ) ٢٨.٥٠(وأقلھ ي تقاب وھ

ازين )١٠(المئين  ين عمل الجھ ، إن ھذا االختبار يعطي مؤشرا واضحا على التناسق والتوافق ب
د اللمسة األولى لالعب بعد مع تحمل العضالت المشتركة في األداء وھي تع) العضلي -العصبي(

ؤدي  ى الطالب الم رة إل ارة بتوصيل الك ذه المھ ال ويتطلب من الطالب المؤدي لھ ة اإلرس علمي
ارة  نس للمھ د ھل ة إذ يؤك ة والھجومي ارات الدفاعي ين المھ ل ب ة الوص كل حلق ي تش داد فھ اإلع

(Helenius, 2004) ة في العضالت أن عملية الربط الجيد بين القوة العضلية والسرعة الح ركي
  .داء الرياضي في المستويات العلياالعاملة، تعبر عن متطلبات األ
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وبانحراف ) ٢١.٨٥(الدفاع عن الملعب أن سجلت متوسط حسابي  مھارةويتضح من خالل 
ين ) ٢٩(، وسجلت أفضل درجة )٠.١(معياري قدره  ل المئ ) ١٧.٥٠(أضعفھا و) ٩٠(وھي تقاب

ارةموھي ) ١٠(وھي تقابل المئين  ديالت  ھ د إجراء التع ة وخاصة بع ة الدفاعي ؤثرة في العملي م
ان القانونية  أي جزء ك ه ب التي طرأت على لعبة الكرة الطائرة إذ سمحت لالعب بالدفاع عن ملعب

ذراعين  ك بال ان ذل واء أك مه س ن جس دمين أم الرأس أو بالق ى و ب رة عل قط الك ريطة أن ال تس ش
اھمتھا  بة مس غ نس ي %) ١٧(األرض وتبل ائرة وھ الكرة الط ية ب ارات األساس ل المھ ن مجم م

ة  محاولة السيطرة على الضربات الساحقة من قبل الالعبين مما يدل على استخدام القوة االنفجاري
ارة  إن تشكيل مھ ذلك ف وة الضرب الساحق ل مع حركة من الذراعين مما يعمل على امتصاص ق

از لبقية  الدفاع عن الملعب سوف يعطي الوقت الكافي ة ويمت واقعھم الدفاعي الالعبين على اتخاذ م
ة  القياساتالالعب المؤدي لھذه المھارة بطول القامة العالية وإلى  داني والدق الجسمية والذكاء المي

رارا في اللعب وھي  ارات تك ر المھ في توجيه الكرة إلى الالعب المعد بإتقان كامل وھي من أكث
  .تأخذ شكل الغطس لألمام

ذ ابقة لكل من وأن نتائج ھ ائج دراسات الس ومع ) ٢٠٠٩لخصاونة، ا(ا البحث تتفق مع نت
  .)٢٠٠٤المغربي، (ومع دراسة ) ٢٠٠٥الھيتي، (ومع دراسة ) ٢٠٠٥، شبرواخرون(دراسة 

  
  االستنتاجات

ت  .١ م تثبي ة  المسطرةت ة المئيني ة التربي ات كلي دى طالب ائرة ل الكرة الط ية ب ارات األساس للمھ
ية ي  الرياض ا(وھ ال، اختب ارة اإلرس د، مھ ائط الص ارة ح احق، مھ ارة الضرب الس ر مھ

  ).مھارة التمرير من األعلى، مھارة االستقبال، مھارة الدفاع عن الملعب

لطالبات كلية التربية  ات األساسية بالكرة الطائرةالمھارالمستويات المعيارية المئينية  بناءتم  .٢
  ).١٠(وحسب الجدول  عليھا من قبل الكليةاالعتماد  وضرورة الرياضية

  .أن المستوى المعياري إلنجاز عينة اإلناث كان ضمن المستوى المتوسط في االختبارات .٣
  

  التوصيات
يم  .١ ات وتقي ار الطالب ة اختب ي علمي ا ف م بناؤھ ي ت ة الت تويات المعياري اد المس ضرورة اعتم

  .مستوى األداء المھاري لھم في كرة الطائرة

  . الكرة الطائرة في األردنى منتخب عل بحثال امثل ھذ إجراءضرورة  .٢

اس عناصر الل .٣ ة لقي اء مستويات معياري ة والقياسات الجسمية يضرورة تحديد وبن ة البدني اق
  .بالكرة الطائرة ولكال الجنسين
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  واألجنبية المراجع العربية
م " .)٢٠٠٩( .أحمد محمد ،األمين − ى تعل ة عل ة الراجع تأثير استخدام أنواع مختلفة من التغذي

  .٢١٨-٢٠٥.)٣(٣٢ .لألبحاثمجلة جامعة الزقازيق  ."رة اإلعداد بالكرة الطائرةمھا
انين − د ،حس نعم .محم د الم دي، وعب رق  األسس). ١٩٩٧( .حم ائرة وط رة الط ة للك العلمي

  .مصر .القاھرة .مركز الكتاب للنشر .القياس للتقويم
رة "). ٢٠٠٧. (ايمان ،حسين − دالتحليل العاملي للمھارات األساسية بك ة  ."الي ة األكاديمي مجل

  .٣٩-٢٥. )٢(٤ .العراقية
ان ،الخصاونة − ارت ،وشوقة .أم دى " .)٢٠٠٩( .ن ة ل ة البدني ة للياق د مستويات معياري تحدي

وك ة اليرم ي جامع ة الرياضية ف ة التربي ة كلي ة ."طلب وم التربوي ات للعل ة الدراس  ٣٦ .مجل
)٢٤٨-٢٣٧.)٢.  

ارة الضرب تأثير استخدام تمر" .)٢٠٠٠( .سلفا ،سھاك − ينات الباليومتركس في تطوير مھ
ر منشورة ."الساحق عند العبي الكرة الطائرة ة الرياضية .رسالة ماجستير غي ة التربي  .كلي

  .العراق .جامعة بغداد
زار ،والطالب .محمود ،شبر − اح .ن د الفت ة " .)٢٠٠٥( .سامي ،وعب وضع مستويات معياري

ة البحرينالختبارات القدرات البدنية لقبول الطالبا ة الرياضية في جامع  ."ت في قسم التربي
  .١١٧-١١١.)١( ٢٨ .جامعة البحرينبمجلة العلوم التربوية 

وري ،الشوك − ائرة " .)١٩٩٦( .ن رة الط ية التخصصية لناشئي الك بعض المحددات األساس
  .العراق .كلية التربية بجامعة بغداد .رسالة دكتوراة غير منشورة ."سنة) ١٦-١٤(بأعمار 

اال − ين ،يئط ان حس ية" .)٢٠٠٩( .إيم ة الرياض ي درس التربي ويم ف اس والتق ة  ."القي المجل
  .العراق .جامعة بغداد .اإللكترونية العراقية

ه − ن ،ط ى " .)٢٠٠٧( .أيم رمج عل ائرة مب رة الط انون الك ي ق ي ف ي تقن ار معرف اء اختب بن
ي اني ."الحاسب اآلل ؤتمر العلمي الث ة  .الم تجدات العلمي ي التالمس ة الرياضيةف ة  .ربي مجل

  .األردن .إربد .جامعة اليرموك بحوث
د − د المجي روان ،عب د ،ونصر .م ة الرياضية .)٢٠٠٤( .ومحم ي التربي ويم ف ر  .التق دار الفك

  .مصر .القاھرة .العربي
بناء بطارية اختبار للمھارات الھجومية بكرة اليد في جامعة " .)٢٠٠٧( .عبد الكريم ،غزال −

  .العراق .بغداد .اديمية العراقيةمجلة األك ."الموصل
د ،الفرطوسي − د " .)٢٠٠٤. (محم مية عن ة والجس ة والبدني د بعض المؤشرات المھاري تحدي

  .العراق .جامعة بغداد .رسالة دكتوراه غير منشورة ."ناشئي كرة السلة
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ي − ودة ،المغرب ي حم ة " .)٢٠٠٤( .عرب دمين لالئح ة المتق ة للطلب ة البدني ايير للياق اء مع بن
ةالت ة األردني وق الرياضي بالجامع ات ."ف ة الدراس ة الرياضية .مجل ؤتمر التربي ان .م  .عم

  .األردن
رة " .)٢٠٠٠( .ثريا ،نجم − ار ناشئي الك د اختي تحديد بعض المؤشرات الوظيفية والنفسية عن

ار  ائرة بأعم نة) ١٦-١٤(الط ورة ."س ر منش وراة غي الة دكت ية  .رس ة الرياض ة التربي كلي
  .العراق .بجامعة بغداد

ة " .)٢٠٠٥( .محمد ،الھيتي − ارة اإلرسال وبأنواعه المختلف ة لمھ تحديد المستويات المعياري
ائرة رة الط ي الك ر منشورة ."ف وارة غي الة دكت داد .رس ة بغ ة الرياضية بجامع ة التربي  .كلي

  .العراق
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  )١(ملحق 

  االختبارات المھارية لكرة الطائرة
  

  )١٩٩٧منعم، عبد الحسانين و( قياس دقة مھارة الضرب الساحق: االختبار األول
  : الغرض

  في المنطقة األمامية قياس دقة مھارة الضرب الساحق
  :مواصفات األداء

باستخدام التمرير ) ٣(له من مركز حيث يقوم المدرب بالتمرير) ٤(يقوم المختبر بالضرب الساحق من مركز 
  ).٢٠(وبذلك يحسب للمختبر درجته العظمى التي تصبح بالنھاية من . محاوالت) ٥(القصير وعلى المختبر أداء 

  .يوضح اختبار دقة مھارة الضرب الساحق من المنطقة األمامية:  )١(شكل 
  

  التسجيل
  .مربعنقاط لكل ضربة ساحقة صحيحة تسقط فيھا الكرة على ال ٤ −
  ).أ(نقاط لكل ضربة ساحقة صحيحة تسقط فيھا الكرة على منطقة  ٣ −
  ).ب(نقطتان لكل ضربة ساحقة صحيحة تسقط فيھا الكرة على منطقة  −
  ).ج(نقطة واحدة لكل ضربة ساحقة صحيحة تسقط فيھا الكرة على منطقة  −

  (Jensen, 2005)قياس تكرار حائط الصد : االختبار الثاني
  رالغرض من االختبا

  .قياس قدرة الالعب على األداء المتكرر بنفس المعدل لمھارة حائط الصد من موقع واحد على الشبكة
  مواصفات األداء

، يقف )سم٥٠(وعلى بعد ) ٣(يقف المدرب على كرسي خلف الشبكة وفي منتصف الملعب أي من مركز رقم 
، ويقف الالعب المختبر في مركز )سم٢٠(ر المدرب ويمسك الكرة بيديه بحيث تكون أعلى من مستوى الشبكة بمقدا

ز ) ٣(رقم  دم للقف ر بالتق وم المختب دء يق وفي نصف الملعب الثاني بحيث يكون مواجھا للشبكة، وعند سماع إشارة الب

االماميةالمنطقة

 أ

 ج

 ب

 م١

 م١

 م١

 م١
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 ٢٠١١، )٩(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  نجاحال جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

ى األرض، يكرر  بط عل م يھ ا، ث ا المدرب ومن أعالھ ي يمسك بھ ألداء مھارة حائط الصد، بحيث يالمس الكرة الت
  .ثوان) ١٠(ممكن من المرات ولمدة األداء ألكبر عدد 

  الشروط
  .في كل مرة يقفز فيھا المختبر ألداء حائط الصد، يلزم مالمسة الكرة بيديه االثنتين ومن أعلى الكرة −
  .على المختبر تكرار األداء إلى أن يسمع إشارة انتھاء الوقت المحدد لالختبار −
  .يلة مدة أداء االختباريجب على المدرب االحتفاظ بارتفاع الكرة فوق الشبكة ط −
ر خالل الوقت المحدد  − ه المختب ام ب ذي ق دد ال أي أداء يخالف الشروط السابقة ال تحتسب الممارسة ضمن الع

  .لالختبار
  التسجيل

  .ثوان المحددة لالختبار) ١٠(يسجل للمختبر عدد المحاوالت الصحيحة التي قام بھا خالل 
  

 )١٩٩٧منعم، عبد الحسانين و( من أعلى الاإلرس قياس دقة مھارة: االختبار الثالث 
  الغرض من االختبار

 ).التنس(قياس دقة مھارة اإلرسال من أعلى 
  األدوات

 .ملعب الكرة الطائرة، عشرة كرات، شريط الصق، شريط قياس، استمارة تسجيل
  مواصفات األداء

ل، بحيث يرسل الكرة من نھاية يقوم المختبر بأداء عشر إرساالت قانونية صحيحة، لكل نوع من أنواع اإلرسا
ر، إذا سقطت )كما في الشكل أدناه(خط الملعب  نح للمختبِ ي تُم يم عن الدرجة الت ذا التقس ، وتعبأ كل درجة داخل ھ

 .الكرة بداخل ھذه المنطقة
 الشروط

 .يشترط في أداء كل مرة إرسال حسب الشروط القانونية لإلرسال −
 .درجة األعلى في المنطقةفي حالة سقوط الكرة على الخط تُمنح ال −

  التسجيل
، لكل )٥٠(تسجل درجة الالعب بحسب مكان سقوط الكرة، وكما ھو مثبت بالساحة، فان الدرجة العظمى ھي 

 .درجة نوع من اإلرسال، ويعطى المختبِر صفرا في حالة سقوط الكرة خارج الملعب المخطط
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  )١٩٩٦, وكالش( مھارة اإلعداد من األعلى قياس: االختبار الرابع
  الغرض من االختبار

  .قياس قدرة المختبر على سرعة اإلعداد
  مواصفات األداء

وم ) م١.٨٠(يقف المختبر خلف الخط الذي يبعد عن الحائط  م يق ام الوجه، ث دين أم رة بالي ى أن يمسك الك عل
ى  باإلعداد تجاه الحائط وعلى الخط المرسوم عليه المربع، على أن ترتد وتصل اليد مرة أخرى خلف الخط من أعل

  .ثانية) ٣٠(وبأصابع اليدين، ويستمر المختبر في أداء ھذا االختبار لمدة 
  الشروط

  .يتم اإلعداد من خلف الخط وعلى المربع المرسوم على الحائط −
  .ثانية) ٣٠(يبدأ حساب الزمن بداية اإلعداد األولى ولمدة  −
  .ثم أداء الكرة باألصابع يجب عند بداية االختبار مسك الكرة باليدين أمام الوجه −

  التسجيل
ة ممارسة تخالف ) ٣٠(بحسب عدد مرات مالمسة الكرة للحائط خالل  − ار وال تحسب أي ررة لالختب ثانية المق

  .الشروط السابقة ذكرھا
  .٣× ثانية مضروبة ) ٣٠(تعد الدرجة النھائية للمختبر ھي عدد المحاوالت الصحيحة في ألـ  −

  )١٩٩٦الشوك، ( االستقبال مھارة قياس دقة: االختبار الخامس
  الغرض من االختبار

  .قياس مھارة الالعب في استقبال اإلرسال
  مواصفات األداء

وم ) أ(يقف المختبر داخل الدائرة  ان ليق ذا المك وھو مواجه للشبكة وعلى المدرب إرسال الكرة إليه وھو في ھ
ة  ل المنطق ى داخ ا إل ى أن يوجھھ تقبالھا عل را)١(باس ة ، وخمس ك ى المنطق ى ) ٢(ت عل رات عل ذلك خمس ك وك

  ).٣(وكما ھو موضح بالشكل رقم ) ٣(المنطقة 

  
 يوضح اختبار دقة مھارة االستقبال:  )٣(شكل 

 )أ(

)١( 

)٢( 

)٣( 
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  :الشروط
  ).أ(ممارسة من داخلي الدائرة ) ١٥(لكل مختبر  .١
  .نيستخدم في جميع المحاوالت مھارة االستقبال من أسفل باليدي .٢
  .تلغى المحاولة التي يتم إرسال الكرة فيھا من المدرب إلى المختبر بطريقة غير مناسبة .٣
  :يجب االلتزام بتسلسل أداء المحاوالت بحيث تكون .٤

  ).١(خمس كرات على المنطقة  −
  ).٢(خمس كرات على المنطقة  −
  ).٣(خمس كرات على المنطقة  −
  التسجيل

  :وفقا لألسلوب اآلتي) ١٥(من المحاوالت  يسجل للمختبر جميع النقاط التي تحصل عليھا
  .درجات) ٣(سقوط الكرة داخل المنطقة المحددة يمنح المختبر  −
  .سقوط الكرة خارج المنطقة المحددة وداخل المنطقة المجاورة يمنح المختبر درجتان −
  .سقوط الكرة خارج المنطقة المحددة وداخل الملعب يمنح المختبر درجة واحدة −
  ).صفر(صل المختبر على فيما عدا سبق يح −
  

  (Prsala, 2005)مھارة الدفاع عن الملعب  قياس دقة: االختبار السادس
  الغرض من االختبار

  .قياس دقة مھارة الدفاع عن الملعب
  مواصفات األداء

لة لتسقط  ة الس ى حلق ا إل وم بتوجيھھ دائرة ليق ي ال ى نحو الالعب الواقف ف رة لألعل درب برمي الك وم الم يق
  .بداخلھا

  
 .يوضح اختبار دقة مھارة الدفاع عن الملعب:  )٤(شكل 

× 

× 

× 

 السلة

 المدرب

 الالعب

٤.٥ 

٤ 
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  الشروط
  .محاوالت) ١٠(لكل مختبر  .١
  .يجب استخدام استقبال الكرة باليدين من األسفل .٢
  .يجب أن يتم استقبال الكرة من داخل الدائرة  .٣

  التسجيل

  :محاوالت العشرة الممنوحة وذلك وفق مايلييسجل للمختبر مجموع النقاط التي يحصل عليھا في ال

  .ثالثة درجات لكل محاولة تدخل فيھا الكرة الحلقة دون مالمستھا −

  .درجتان لكل محاولة تدخل فيھا الكرة الحلقة مع مالمستھا −

  .درجة واحدة لكل محاولة تبعد عن الحلقة −

 .صفر، لكل محاولة فاشلة أو غير صحيحة −


