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 البحث ملخص

الرياضي والذي دور االختبارات كأداة مساهمة من أدوات التقويم في المجال      

ترتكز عليه بقية العلوم وأهمها التعلم والتدريب أو تقييم مستوى األداء ويكشف 

األخطاء في ظروف المنافسة، وكون هذه اللعبة تفتقر لبطارية اختبار لقياس دقة 

المهارات الفنية وعدم وجود دراسات سابقة في هذا المجال واعتماد أغلب المدربين 

ي القياس لذا عمد الباحث في تصميم اختبارات مهارية بهيئة على التقويم الذاتي ف

جلوس للمتقدمين و استخالص  –بطارية لقياس دقة المهارات الفنية بالكرة الطائرة 

العبامن أربع مناطق أخذت عشوائيا من (56)وكان عدد عينة البناء . البطارية

في ( رولد هوتلنج المكونات األساسية لها) واختار الباحث طريقة  العبا ،(271)

عن الطريقة  Thomsonيفضلها طومسون " تحليل المصفوفة عاملياً  وهي طريقة 

ألنها تستخلـص أقصـى تبــاين  Thurston Centroidالمركزيـة لثر ستون 

تم استخالص سبعة عوامل تتحكم في المتغيرات المهارية  ارتبـاطـي للمصفوفــة و

من %( 65.249) م تدويرها والتي تفسر ما نسبته والتي ال يمكن تفسيرها إال إذا تـ

أجمالي التباين ،و على ضوء شروط قبول العوامل فسرت العوامل المستخلصة من 

خالل تحديد االختبارات ذات التشبعات الجوهرية على العوامل المستخلصة  مع 

األخذ باالعتبار اعلي التشبعات من الواجهة اإلحصائية إذ سميت العوامل باسم 

 -:االختبار األول من حيث التشبعات ،والعوامل المستخلصة 

   اختبار اإلرسال المواجه األمامي من األعلىA1  ( لتمثيل العامل األول. ) 

  ( .لتمثيل العامل الثاني ) اختبار حائط الصد 



  ( لتمثيل العامل الثالث ) ( 6)اختبار الدفاع عن الملعب من مركز . 

 لتمثياال العاماال ) لقريااب عاان الشاابكة لمناااطق محااددة اختبااار اإلعااداد العااالي ا

 ( الرابع 

  اختبار اإلرسال المواجه األمامي من األعلىA3 ( لتمثيل العامل الخامس) 

  (لتمثيل العامل السادس ()4)اختبار الضرب الساحق القطري من مركز 

  اختبار استقبال اإلرسالB3  ( لتمثيل العامل السابع) . 

جلوس -الدراسة اعتماد بطارية المهارات الفنية بالكرة الطائرة وقد أوصت هذه 

في التقويم المستمر وفي التوجيه واالختيار ،و إجراء دراسات مشابهة لقياس 

 .النواحي البدنية والمهارية التي لم يتم دراستها 

Test Binabtaria to measure the accuracy of technical skills 

in Volleyball - sitting  

M. Mohammed Walid Shehab  

Research Summary 

 

Role tests as contribution of assessment tools in the field of sports 

, which is based upon the rest of the science and the most important 

learning and training or assessing the level of performance and 

reveals errors in the conditions of competition, and the fact that this 

game lacks a battery test to measure the accuracy of the technical 

skills and the lack of previous studies in this area and the adoption of 

most coaches on the calendarSelf-measurement Therefore, the 

researcher in the design skill tests Authority to measure the accuracy 

of battery technical skills Volleyball - sit and draw applicants 

battery. The number of sample construction (65) for Aabamn four 

regions took randomly from (172) as a player, and chose researcher 

way (the basic components of Harold Hutlnj) in the analysis of the 

matrix globally which is the way "favored by Thomson Thomson 



how central leather sixtieth Thurston Centroid because they draw 

the maximum variation relational of the matrix and were extracted 

seven factors control the variables skill that can only be explained if 

the recycled and that explain about (65.249%) of the total variance, 

and in the light of the conditions of admission factors interpreted 

factors derived by determining tests with Alchavat fundamental 

factors learned with taking into account highest Alchavat of the 

interface as statistical factors named after the first test of where 

Alchavat, and learned factors: -  

 test transmission facing the front of the Top A1 (to represent Group 

I). bulwark test (to represent the Group II).  

 test the defense of the stadium from the center (5) (to represent the 

Group III).  

 higher test setup near the network to specific areas (to represent the 

Group IV)  

 test facing the front of the transmission top A3 (to represent the 

Group V)  

 test beating the country's overwhelming Center (4) (to represent the 

Group VI)  

 test receive transmission B3 (to represent the Group VII).  

This study has recommended the adoption of technical skills battery 

volleyball - sitting in the continuous assessment and guidance and 

selection, and similar studies to measure the physical and skill 

aspects that have not been studied 

 

 

 

 



 الباب األول 

 :التعريف بالبحث-1

 :مقدمة البحث وأهميته 1-1

التقااادم فاااي مساااتوى األداء أللعااااب الرياضاااة جااااء نتيجاااة البحاااث والتقصاااي ان     

واالستثمار األمثل للمعوقات العلمية في التعلم والتادريب وتوظيفهاا علاى النحاو الساليم 

واألمثااال الاااذي ياااتالءم ماااع قااادراتهم وإمكانيااااتهم للوصاااول بهااام إلاااى األداء المهاااادي 

ضااة بشااكل عااام واالنجااا  العااالي بشااكل المطلااوب للمنافسااة ، اذ يعااد االهتمااام بالريا

خاص مقياساً للتقدم العلمي للشعوب وفقاً للتخطيط العلماي الصاحيو ولمختلاف شارائو 

المجتمااع ومنهااا شااريحة المعاااقين جلااوس، واصاابو لزاماااً علااى الخبااراء والعلماااء أن 

 يجتهدوا لوضع عدد من المقاييس واالختبارات العلمية لقيااس قادرة األفاراد فاي ألاوان

النشاط الحركي، وقد نجو العديد منهم في بنااء وتقناين عادد كبيار مان أدوات القيااس ، 

 .االختبارات التي أثبتت صالحيتها للغرض الذي وضعت من أجله 

واليوم أصبحت الحاجة ملحه جدا في تصاميم وتقناين اختباارات إلاى فعالياة ارتقات     

جلوسااً هاي واحادة  -الكرة الطائرةباسم العراق عربيا وعالميا، وكما معروف أن لعبة 

من األلعاب الرياضة الجماعية التنافسية يمارسه المعاقون بدنياً بهادف تاأهيلهم صاحياً 

 .    ونفسياً اذا أصبحت من األلعاب االولمبية العالمية ، ودخلت عالم األرقام االنجا ية 

بياه إتقاان األداء جلوسا مميز يجب علاى الع-من اجل ان يكون فريق الكرة الطائرة    

بدرجااة عاليااة ماان الدقااة وهااذا ياارتبط فااي كيفيااة وضااع اختبااارات الغايااة منهااا معرفااة 

الالعبين مستوى أدائهم المهاري سوى كانت مهارات دفاعية وهجومياة وحتاى يتسانى 

 للمدربين العمل في معايير علمية تعتمد على تقويم الموضوعي 

وهنااا جاااء دور ااختبااارات كااهداة مساااهمة مااو أدوات التقااوير ااا  الم ااال الرياضاا  

والاا ت ترتكااي عليااه بقيااة العلااول وأهمهااا الااتعلر والتاادري  أو تقيااير مسااتو  األداء 

ويكشااف األخطاااء ااا  لااروس المنااسااة والعمااه علااى  تطويرهااا بشااكه موضااوع  

ة بالكرة الطائة جلوس لتكاويو ودقيق، ودورها المباشر ا  تقوير المهارات األساسي



رؤية واضحة وتقدير الحالة المهارية الفنية مو اجاه تقادير ولاول انياة واساتامارها 

 مو قبه المدرب الرياض  لتعديه مسار التقدل خدمة لبلدنا العييي

 :مشكلة البحث 1-2

ماان خااالل متابعااة الباحااث للعبااة وإطالعااه علااى الكثياار ماان المصااادر والمراجااع     

ية كالبحوث والدراسات المشابهة ، وكون هذه اللعبة من األلعاب التاي يحتال فيهاا العلم

بلدنا العزيز مكانة مرموقة في العالم وأن االستمرار والمحافظة علاى هاذا التقادم ياأتي 

من التخطيط السليم واالعتماد على الكثير من الدراسات والبحوث ، وكون هاذه اللعباة 

س دقة المهارات الفنية وعدم وجاود دراساات ساابقة فاي هاذا تفتقر لبطارية اختبار لقيا

المجال واعتماد أغلب المادربين علاى التقاويم الاذاتي فاي القيااس لاذا عماد الباحاث فاي 

اختبارات تعتمد على معايير أكثر دقاة لقيااس المهاارات الفنياة للكارة الطاائرة مان  بناء

السااتفادة منهااا للعاااملين فااي أجاال مواصاالة التقاادم ومواكبااة التطااورات الحديثااة ألجاال ا

 . مجال التدريب 

 :أهداس البحث 1-2

تصااميم مجموعااة اختبااارات بهيئااة بطاريااة لقياااس دقااة المهااارات الفنيااة بااالكرة -2

 . جلوس للمتقدمين  –الطائرة 

 -اسااتخالص بطاريااة االختبااارات لقياااس بعاا  المهااارات الفنيااة بااالكرة الطااائرة-1

 .جلوس

  :م اات البحث 1-5

 جلوس ا  العراق –اعبوا ارق الكرة الطائرة عينة من :: الم ال البشرت 1-5-1

 (.16/8/1122)ولغاية (. 16/6/1122)المدة الواقعة بين : الم ال اليمان  1-5-2

 .القاعات والصاالت المغلقة لفرق عينة البحث (.الم ال المكان  1-5-3

 



 الباب الاان 

 :المشابهةالدراسات النظرية والدراسات  -2

 :الدراسات النظرية 2-1

جلوس -التصنيف الطب  لالعب  الكرة الطائرة 2-1-1
(2()1)

: 

تحدد كل رياضة نظاماً تصانيفياً خاصااً يعتماد علاى القادرة الوظيفياة ألداء مهاام أساساية     

لكاال رياضااة ماان الرياضااات، ويجااب النظاار إلااى المقاادرة الوظيفيااة والبدنيااة بمعاازل عاان 

مسااتوى المهااارة أو التاادريب للمتنااافس، ويااتم مراجعااة الحاجااة إلااى تغيياار عاادد األصااناف 

ت الوظيفيااة والبدنيااة فااي األداء وعاادد الرياضاايين ضاامن باسااتمرار علااى أساااس االختالفااا

الصنف الواحد ، إذ ال بد من تقسايم المعااقين إلاى مجموعاات متشاابهة وفئاات متسااوية فاي 

 .                  القدرات الحركية نسبياً طبقاً لنوع وطبيعة ودرجة اإلعاقة 

سااواء أكااان ويااتم القياااس علااى أساااس القااوة الحركيااة ـ العضاالية للمفصاال  

 :للذراعين أم الرجلين، وكاآلتي 

 واات البتــــر الفئـــة

A1 بتر ثنائي فوق مفصل الركبة 

A2 بتر أحادي فوق مفصل الركبـة 

A3 بتر ثنائي أسفل مفصل الركبة 

A4 بتر أحادي أسفل مفصل الركبـة 

A5 بتر ثنائي فوق مفصل الكوع 

A6 بتر أحادي فوق مفصل الكوع 

A7  ثنائي أسفل مفصل الكوعبتر 

A8 بتر أحادي أسفل مفصل الكوع 

A9 بتر مشترك ما بين الطرفين العلوي والسفلي 

 . (A4, A2)واشتملت عينة البحث على فئتين  

 

                                                           
(2) 

33ص،( 1111،دارا لثقافة للنشر،عمان: ) الموسوعة الرياضية لمتحدي اإلعاقةمروان عبد المجيد  ؛ 
  

(1) 
51-52ص،(2181،مطبعة التعليم العالي،بغداد: ) رياضة المعوقينغسان محمد صادق  وآخرون ؛ 

  



 :الكرة الطائرة ـ جلوس2-1-2

ان لعبة الكرة الطائرة من وضع الجلوس تشابه لعباة الكارة الطاائرة لاساوياء مان )    

الرسمية للعباة ولكنهاا تختلاف مان حياث القياساات الملعاب اذ يبلا  طاول حيث القواعد 

اماارتفاااع (2M)وخااط الهجااوم عاان خااط المنتصااف (6M-10M)وعاارض الملعااب 

عااان (105CM)عااان األرض إماااا للنسااااء فتبلااا  (115CM)الشااابكة للرجاااال فتبلااا  

األرض ويخضع الالعبون إلى التصنيف الطبي حسب نوعيه اإلصابة حتى يتسانى لاه 

المشاركة في اللعب وإثناء اللعب يجاب علاى الالعاب عادم رفاع اإلرداف مان األرض 

لحظة ضرب اوتمرير الكرة لجمياع المهاارات وان يكاون جازء مناه مالماس لاارض 

ويعتمد الالعب في الحركة واألداء المهاري  على الجزء العلوي من الجسام باساتخدام 

فرياق كافاة اإلعاقاات الجسامية مان األيدي والاذراعين والزحاف علاى المقعاد ويضام ال

حيث البتر او الشلل وقاد سامو االتحااد الادولي للكارة الطاائرة للمعااقين لالعباين اثناين 

(من اقل اعاقة للمشاركة في اللعب
(3)

  . 

عنادما نظمات روماا ( 2151)تعز  ظهور لعبة الكرة الطائرة للمعاقين في العام "     

"دولة( 13)العب معوق يمثلون ( 411) الدورة األولمبية والتي اشترك فيها
(4)

. 

، وافاق االتحااد (2178)، بدأت البطوالت الدولية ، وفي العام ( 2175)في عام "

الدولي لرياضة المعوقين أن يعتمد هذه اللعبة ضمن البرنامج الرسمي للبطولة الدولياة 

وفااي العااام . بهولناادا تحاات مظلااة االتحاااد الاادولي ( هااارلم)والتااي أيقيماات فااي مدينااة 

" البرنامج األولمبي، تم قبول هذه اللعبة في ( 2181)
(6)

 . 

:جلوس -المهارات الفنية ا  الكرة الطائرة   2-1-3
 

هي مجموعاة المهاارات التاي اعتمادت اساساافي اداءهااعلى المهاارات األساساية "    

ولكن االختالف يكون فاي طريقاة األداء والهادف مان األداء واحتياجهاا إلاى القادرات ،

البدنيااة والحركيااة بشااكل كبياار كونهااا مهااارات صااعبة األداء تتطلااب ماان ممارساايها 

                                                           
(  2012بغداد ،الكلمة الطيبة ،:)، 2ط. الكرة الطائرة تاريخ ،مهارات ،إدارة المباراة والتدريب؛(وآخرون )رياض خليل خماس  (1)

 171،ص

 
(2)

. 42ص  المصدرالسابق،مروان عبد المجيد  ؛ 
  

(6 )
والبحاث العلماي ، مطبعاة دار الحكماة ، جامعاة البصارة ، و ارة التعلايم العاالي : )األلعااب الرياضاية للمعاوقين مروان عبد المجياد  ؛ 

.152، ص ( 2111
 



ساتطيع الالعاب مان ضابط االداءبشاكل خبرات سابقة وتدريبات لفتارات طويلاة لكاي ي

سليم وصحيو وفعال
("5) 

وان إتقان المهارات الفنية للعبة من أهم العوامل التاي تحقاق الفاو  والنجاا  ألي        

فريق ، فهي الحركات التي يتحتم على الالعب أداؤها في جميع المواقف التي تتطلبهاا 

اللعبة بغرض الوصول الى أفضل النتائج
 ،

ات الفنية هيوالمهار 
  

الحركااات التااي ينبغااي علااى الالعااب تنفيااذها و حسااب أوضاااع اللعااب التااي تتطلبهااا " 

اللعبة بهدف الوصول إلى نتائج ايجابية و االقتصاد بالجهد و تأخر ظهور حالة التعاب 

على الالعبين 
(7.) 

 هاي القادرة علاى اختياار المهاارة المناسابة ألدائهاا فاي الوقات المناساب" و تعرف     

" بطريقااة فعالااة و بمجهااود باادني اقاال 
(8  )

و
 

القيااام بحركااة أو مهااارة و " كااذلت تعاارف 

بأساالوب هااادف و اقتصااادي للوصااول إلااى مسااتوى رياضااي عااالن مااع مراعاااة قااانون 

" اللعبة 
(1)

. 

إنَّ المهارات الفنية بالكرة الطائرة جلوس هي الحركاات التاي ينبغاي علاى الالعاب     

تقتضايه خصوصاية اللعباة للمعااقين مان ناحياة األداء للمهاارة أو تنفيذها على وفق ماا 

من ناحية نوع اإلعاقة وشدتها، لذلت فإن هناك بع  أنواع المهارات تنسجم مع حالاة 

وإّن لعباة الكارة الطاائرة ـ جلاوس تيعاد  مان ،وشدة إعاقة التنسجم مع نوع مهارة أخرى

ن يتميزون بالمنهجية العلمية فاي إتقاان األلعاب الجماعية وأن العبي هذه اللعبة ال بد أ

 .أداء المهارات الفنيةالمتعددة فيها 

د  إتقان األداء المهاري السبيل الصحيو للوصاول إلاى تنفياذ الواجاب الخططاي "      يعي

في مراحل التدريب واللعب لكونها مترابطة بشكل ال يمكن الفصل بينها بأي حاال مان 

ميااع الالعبااين المهااارات األساسااية فااي مسااتوى جيااد لااذا ينبغااي أن ياا دي ج. األحااوال 

" ودقيق حتى يتمكنوا من تنفيذ المهام المكلفين بها في الملعب 
(21 )

. 

                                                           
بغداد ،الكلمة الطيبة : ) 2ط. الكرة الطائرة ،تاريخ ،مهارات ،خطط ،ادارة المباراة والتدريبرياض خليل خماس واخرون ؛(   1)

 66،ص( 2012،

  11ص(2117ابريل ،ليبيا ،منشورات السابع من )،ط،تحكي.تدريب.تعلم.الكرة الطائرة:سعد حماد ألجميلي(2)

 .16ص(  2118. القاهرة ، منشاة المعارف باإلسكندرية )  بناء مهارات الفنية و الخططية.  كي محمد حسن ( 3)

  87ص(  2187. مطبعة التعليم العالي . بغداد )  التكنيت و التكتيت الفردي بالكرة الطائرة. عقيل عبد هللا الكاتب ( 4)
(5) 

. 263، ص المصدر السابق ؛ ( 2188)محمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم 
  



" أن المهارات األساسية في لعبة الكرة الطائرة من الجلوس تقسم إلى نوعين " 
(22 )

 

مهاااارة الاااربط باااين الااادفاع _ اإلعاااداد_ اإلرساااال :)المهاااارات الهجومياااة وتشااامل -2

 (.حائط الصد الهجومي_ الضرب الساحق _ والهجوم 

حاائط الصاد _ الدفاع عان الملعاب _ استقبال اإلرسال :)المهارات الدفاعية وتشمل -1

 (.الدفاعي

إنَّ نجااا  الفريااق يعتمااد أساسااا علااى إمكانيااة أالعبااين وحساان انتشااارهم مااع تو يااع    

فر القادرات البدنياة والمهارياة المهام واالنسجام العالي فضال عان الحالاة النفساية وتاوا

وفقا لقانون اللعبة ،والتعاون بين أفراد الفريق في تطبياق الخطاط الهجومياة والدفاعياة 

، لااذلت يجااب علااى الماادرب أن يكااون ملماااً بطبيعااة اإلعاقااة ومتمرساااً فااي أثناااء اللعااب

قادر بتدريب المعاقين لكي يستطيع آختيار نوع المهاارة التاي تنساجم ماع العبياه، بأقال 

من األخطاء مع مراعاة مطابقاتها لقانون اللعبة، والمهارات الفنية للعبة الكرة الطاائرة 

للمعاقين جلوس هي
(21)

: 

 :الــدراســات المشــــابهة 2-2

(2002)دراسة عامر مشعه ايحان   1 – 2 – 2
 (23)

:-  

 –تصااامير وتقنااايو بطااااريت  اختباااار لقيااااس المكوناااات البدنياااة الخا اااة )عنوانهاااا 

 (.والمهارية اله ومية بالكرة الطائرة ألندية الشباب

- :أهداس الدراسة 

تصميم بطارية اختباارات بدنياة خاصاة لالعباي أندياة الشاباب باالكرة الطاائرة فاي  -2

 .العراق

تصااميم بطاريااة اختبااارات مهاريااة هجوميااة لالعبااين الشااباب بااالكرة الطااائرة فااي  -1

 .العراق

ارات البدنياة الخاصاة والمهاارات الهجومياة باالكرة وضع درجات معيارياة لالختبا -3

 .الطائرة والتي ترشحت ضمن مفردات البطاريتين النهائية

                                                           
(6) 

.41، ص  المصدر السابق؛ ( 1111)مروان عبد المجيد 
  

(
12
(Jouke de Haam.Sitting-volleyball (technique and exercises).USA.1996p26. 

(
23

والمهارياة الهجومياة باالكرة الطاائرة ألندياة  –ناات البدنياة الخاصاة عامر مشعل فيحان؛ تصميم وتقنين بطاريتي اختبار لقياس المكو( 

 (. 1118أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية التربية الرياضية، : ) الشباب 



- :عينة البحث 

تمثلاات عينااة البحااث بالعبااي أنديااة العااراق بااالكرة الطااائرة للشااباب لمحافظااة بغااداد 

مئوية بلغات نادياً وبنسبة ( 22)العباً يمثلون ( 231)والمنطقة الشمالية، البال  عددهم 

 .من مجتمع األصل%( 211)

- :أهر ااستنتاجات 

اختباااراً باادنياً خاصاااً ( 26)ماان خااالل مصاافوفة االرتباطااات البينيااة المتكونااة ماان  -2

عواماال فااي ضااوء التحلياال ألعاااملي تاام تاادويرها ( 7)بااالكرة الطااائرة تاام التوصاال إلااى 

 .عوامل( 7)ى تدويراً متعامداً بطريقة الفاريمكس لكايزر فتم التوصل إل

 .عوامل فقط وتفسيرها( 4)في ضوء شروط قبول العامل تم قبول  -1

تم استخالص البطارية البدنية الخاصة في العوامل المستخلصة لهذه الدراسة التاي  -3

 .تمثل وحداتها أعلى المتشبعات على العوامل

رياا خاصااً  اختبااراً مهاا( 26)من خالل مصفوفة االرتباطات البينية المتكونة مان  -4

عواماال فااي ضااوء التحلياال ألعاااملي تاام تاادويرها ( 5)بااالكرة الطااائرة تاام التوصاال إلااى 

   2 – 2 .عوامل( 5)تدويراً متعامداً بطريقة الفاريمكس لكايزر فتم التوصل إلى 

 .عوامل فقط وتسميتها وتفسيرها( 3)في ضوء شروط قبول العامل تم قبول  -6

ية الهجومية فاي العوامال المستخلصاة لهاذه الدراساة تم استخالص البطارية المهار -5

 .التي تمثل وحداتها أعلى التشبعات على العوامل

 

 الباب الاالث

 :منه ية البحث وإجراءاته الميدانية -3

 .استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب المسو :منهج البحث 3-1

 :م تمع البحث وعينته 3-2

يتحاادد مجتمااع البحااث ماان العبااي األنديااة واللجااان الفرعيااة فااي العااراق بااالكرة       

الجنوبيااة والشاامالية والوسااطى والفاارات )جلااوس وتقساام إلااى أربااع مناااطق _ الطااائرة 



اختياارت  فريقااا(19)العبااا ماان مجمااوع ( 172)إذ بلاا  عاادد مجتمااع البحااث (األوسااط

والفاارق هااي  بطريقااة القرعااة  فاارق عشااوائيا ماان أربااع مناااطق فااي العااراق(7)منهااا

،اذبلا  نسابة (كركوك ،الشموخ ،صال  الدين ،كربالء ،الديوانية ،ذي قار ،البصارة  )

 يبن تفاصيلها ( 1)والجدول (% 37.790)تمثيل العينة

 (1)جدول 

 العدد الفرق المناطق
عينة 

 استطالعية
 عينة البناء

 بغداد

 12  12 الشموخ 1

   12 الوسال 2

   12 الواء 3

 المنطقة الوسطى

 9  10  الح الديو 4

5 

6 

  10 10 ديالى

  10 10 بابه

   10 هيت 7

 الفرات ااوسط

   10 الن ف 8

 9  9 كربالء 10

   8 واسط 11

   7 المانى 12

 8  8 الديوانية 13

 المنطقة ال نوبية

 9  9 ذت قار 14

   9 ل نة ذت قار 15

   9 ميسان 16

 10  10 البصرة 17

 المنطقة الشمالية
   9 نينو  18

 8  8 كركوك 19

 65 20 172 الم موع

 



 :األدوات والوسائه المستخدمة ا  البحث  3-3

  المصادر والمراجع العربية واألجنبية. 

  (االطار النظري .)شبكة االنترنيت الدولية 

  االختبارات والقياس. 

  المقابالت الشخصية
(.24)

 

  الحاسوببرمجيات 

  كمبيوتر نوعPentium 4 (2)عدد 

  حاسبة الكترونية يدوية نوع 

 غير قابل لإلطالة لقياس األطوال والمسافات بطول  شريط قياس نسيجي مرن

 .م (21)

 (21)كرات طائرة عدد 

 أشرطة ملونة فسفورية. 

  (1)م عدد(21)حبل بطول 

  (1)م عدد(3)أعمدة بارتفاع 

 (2)كأميرة تصوير عدد 

 جلوس -ملعب قانوني للكرة الطائرة 

 :اختبارات المهارات الفنية المستخدمة ا  البحث 3-4 

فااي ضااوء الدراسااة المسااحية التااي قااام بهااا الباحااث الختبااارات الكاارة الطااائرة          

)جلوس –ومالحظة الباحث وتحليله لبع  المباريات في الكرة الطائرة 
**
تم تصاميم (

مبيناا تفاصايلها ( 2)اختباارات وكماا مبيناة فاي الجادول (3)اختبارا ولكال مهاارة (18)

وقد تم مناقشتها واالتفاق مع الخبراء  ضمن مشروع إقارار البحاث فاي ( 1)في ملحق 

اللجنة العلمية 
)***(

 .التي ناقشت الباحث

                                                           
 (د حسين سبهان  .م .د أسماء حكمت  ا.د   علي يوسف   ا .د طارق حسن    ا.ا) اجرى الباحث مقابلة شخصية  مع ( 1)

 اق وأمريكا    ومباراة البوسنة وإيران  مباراة العر)* *( 

- :اللجنة العلمية )***(

 د رياض خليل خماس       رئيسا.ا    

 د ثائر داود سلمان           عضوا.ا   

 د طارق حسن ر قي        عضوا.ا  



 (2)الجدول 

 يبيو ااختبار الغرض منه ووودة القياس

 وودة القياس الغرض  منه اسر ااختبار ت

 درجة دقة اإلرسال A1اإلرسال المواجه األمام  مو األعلى  1

2 
اإلرسال المواجه األمام  مو األعلى لمناطق 

 محددة
 درجة دقة اإلرسال

 درجة دقة اإلرسال A3   اإلرسال المواجه األمام  مو األعلى 3

 درجة دقة ااستقبال B1     استقبال اإلرسال 4

 درجة دقة ااستقبال الملع استقبال اإلرسال مو جهت   5

 درجة دقة ااستقبال B3استقبال اإلرسال    6

 درجة دقة اإلعداد العال  البعيد عو الشبكة لمنطقة محددة ااعداد 7

8 
اإلعداد العال  القري  عو الشبكة لمنطقة 

 محددة
 درجة دقة اإلعداد

 درجة دقة اإلعداد اإلعداد العال  األمام  مو المنطقة الخلفية 9

 درجة دقة الضرب الساوق (4)الضرب الساوق القطرت مركي  10

 درجة دقة الضرب الساوق الضرب الساوق القطرت والمستقير 11

 درجة دقة الضرب الساوق (2)الضرب الساوق القطرت مركي 12

 درجة دقة وائط الصد وائط الصد 13

 درجة دقة وائط الصد  د الضرب الساوق 14

 درجة دقة وائط الصد (2)مركي وائط الصد  15

 درجة دقة الدااع عو الملع  (5)الدااع عو الملع  مركي  16

 درجة دقة الدااع عو الملع  (6)الدااع عو الملع  مركي  17

 درجة دقة الدااع عو الملع  (1)الدااع عو الملع  مركي  18

 

                                                                                                                                                                      
 د حميد عبد النبي           عضوا.م.ا  

 د حسين سبهان ضخي    عضوا.م.ا  



 :الت ارب ااستطالعية 3-5

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

( 20)اذ كان عددهم   على فريق بابل 22/5/2011-21وبعدها بتاريخ(ديالى)فريق

 :بهدف التعرف على(1)العبا مبينا تفاصيلها في جدول 

  قدرة العينة على تنفيذ االختبارات ومدى وضو  التعليمات. 

  االختبارات والوقت الذي ستغرقه االختباراتتنظيم تطبيق تسلسل. 

 سالمة األدوات الموضوعة فضالً عن وجود أماكنها وأبعادها. 

 عدد المحاوالت المناسبة الذي يتفق مع هدف االختبار. 

 كفاية فريق العمل(.
**
) 

- :ومو نتائج ه ه الت ربة 

  مالئمة االختبارات للعينة. 

لتعديالت النهائية  للنتائج الت  أسفرت عنها وايما يهت  ا، اجراء بعض التعديالت  

 :الت ارب ااستطالعية

  ومركز الدائرة ( 1.75)إلى ( م1.5)في االختبار الرابع تغير ارتفاع الحبل من

 ( .م1)إلى (م1.5)يبعد عن خط اإلرسال  من 

  في االختبار الخامس تغير المسافة بين مركز الدائرة وخط اإلرسال من

 .للدائرتين في ركني الملعب ( م1)إلى ( م1.5)

  في االختبار السادس  تغير المسافة بين مركز الدائرة وخط اإلرسال من

 .للدائرتين في ركني الملعب ( م1)إلى ( م1.5)

  ( .م1.75)إلى ( م1.5)في االختبار السابع تغير ارتفاع الحبل من 

  ( .م1.75)إلى ( م1.5)في االختبار الثامن تغير ارتفاع الحبل من 

  وتغير المسافة ( م1.75)إلى ( م2)في االختبار التاسع تغير ارتفاع الحبل من،

للدائرة التي فيها المختبر بين مركز الدائرة وخط النهاية أو خط اإلرسال من 

 ( .م1)إلى ( م1.5)

                                                           
 ص( 1)انظر ملحق )**( 



على فريق  2011/ 5/  18-17ثم أجريت التجربة االستطالعية الثانية في الفترة 

للتأكد من التعديالت أعاله  27/5/211-26ديالى وبعدها على فريق بابل في يومي

 .بحيث أصبحت االختبارات مالئمة 

 إلى يوميو وكاات  (18)تر تقسير ااختبارات إلى 

 اختبارات وه (9)_ :اليول األول

،اإلرسال المواجه من األعلى للمناطق المحددة ،  A1اإلرسال المواجه من األعلى )  

،استقبال اإلرسال من جهتي  B1،استقبال اإلرسالA3اإلرسال المواجه من األعلى 

،اإلعداد البعيد من الشبكة لمنطقة محددة ،اإلعداد  B3الملعب ،استقبال اإلرسال

 (.طق محددة لمنا(1)اإلعداد من المنطقة الخلفية،القريب من الشبكة لمنطقة محددة 

 اختبارات وه ( 9)_ :اليول الاان  

الضرب الساحق القطري ،الضرب الساحق المستقيم ،الضرب الساحق، حائط )   

،الدفاع عن الملعب مركز ( 2)الصد ، صد الضرب الساحق ، ،حائط الصد من 

 ( ( 1)الدفاع عن الملعب من مركز( 6)،الدفاع عن الملعب مركز (5)

  القياس الثاني إليجاد معامل الثبات تم الحصول على. 

 المعامالت العلمية لالختبارات  3-6

نظماات االختبااارات قيااد الدراسااة فااي التجااارب االسااتطالعية وتاام تطبيااق االختبااارات 

العباا والاذين يمثلاون فريقاي بابال ودياالى خاالل الفتارة الماذكورة اعااله  ، (20)على 

 ( .3)المبينة تفاصيلها في الجدولوعليه تم استخراج خصائص االختبارات 

 

 

 

 

 

 



 (3)ال دول 

 المهارات الفنية وقير الدالة لالختبارات( الموضوعية)ومعامه اارتباط ( معامه الابات)يبيو 

 ااختبار ت

 الموضوعية الابات

معامه 

 اارتباط

 قير

 الدالة

معامه 

 اارتباط

قير 

 الدالة

 A1 0.81 0.002 0.89 0.000اإلرسال المواجه األمام  مو األعلى  1

2 
اإلرسال المواجه األمام  مو األعلى لمناطق 

 A2محددة 
0.79 0.040 0.88 0.001 

 A3 0.83 0.001 0.92 0.000اإلرسال المواجه األمام  مو األعلى    3

 B1 0.86 0.000 0.90 0.000استقبال اإلرسال      4

 B2 0.80 0.002 0.90 0.001استقبال اإلرسال مو جهت  الملع   5

 B3 0.82 0.005 0.87 0.003استقبال اإلرسال    6

7 
العال  البعيد عو الشبكة لمنطقة محددة  ااعداد

C1 
0.78 0.030 0.91 0.000 

8 
اإلعداد العال  القري  عو الشبكة لمنطقة محددة 

C2 
0.80 0.010 0.89 0.000 

 C3 0.85 0.000 0.87 0.000اإلعداد العال  األمام  مو المنطقة الخلفية 9

 D1 0.84 0.001 0.94 0.000( 4)الضرب الساوق القطرت مركي  10

 D2 0.82 0.000 0.93 0.000الضرب الساوق القطرت والمستقير 11

 D3 0.81 0.002 0.89 0.002(2)الضرب الساوق القطرت مركي 12

 E1 0.78 0.040 0.82 0.001وائط الصد 13

 E2 0.76 0.050 0.91 0.000 د الضرب الساوق 14

 E3 0.80 0.030 0.88 0.003(2)وائط الصد مركي  15

 0.001 0.87 0.010 0.78 (5)الدااع عو الملع  مركي  16

 0.001 0.86 0.040 0.76 (6)الدااع عو الملع  مركي  17

 0.000 0.88 0.030 0.75 (1)الدااع عو الملع  مركي  18

 

 



 :الت ربة الرئيسية  3-7

بعد التأكد من سالمة وضمان اإلجراءات المنفذة  وبما فيها األسس العلمية    

العب والبينة (65)لالختبارات تم تطبيق االختبارات على عينة البناء البالغة 

 وذلت( م19/8/2011)ولغاية( م4/6/2011)في الفترة من(2)تفاصيلها في الجدول 

للتحقق من صالحية االختبارات من خالل إيجاد القدرة التميزية ومستوى الصعوبة 

   .فضال عن التحليل ألعاملي الستخالص مجموعة من االختبارات،لالختبارات 

 : التمييية ( القوة)القدرة  3-7-1

 اإلحصااائي للعينااات المتساااوية غياار المرتبطااة،( ت)تاام حسااابه باسااتخدام اختبااار     

معالجة النتائج إحصائياً تبين إن جميع االختبارات المستعملة قيد الدراسة صادقة وبعد 

والجادول ( 34)،وعناد درجاة حرياة (0,05)كون قيم الداللة اصغر من مستوى داللاةل

 .يبين ذلت( 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (4)ال دول 

واق قيد البحث على  التميييية لالختبارات المهارات الفنية( القوة)يبيو القدرة 

 العينة الرئيسة

 ت
اختبارات المهارات 

 الفنية

وودة 

 القياس

م موعة عالية 

 المستو 

م موعة واطئة 

 المستو 
 Tقيمة 

 الدالة

 قير الدالة المحسوبة ع س ع س

1 

اإلرسال المواجه 

األمام  مو األعلى 

A1 

 معنوت 0.001 21.397 0.574 8.277 0.725 12.944 درجة

2 

 اإلرسال المواجه

األمام  مو األعلى 

 لمناطق محددة

 معنوت 0.000 15.785 1.447 13.277 1.424 20.833 درجة

3 

اإلرسال المواجه 

   األمام  مو األعلى

A3 

 معنوت 0.000 16.161 0.594 9.666 0.970 14.000 درجة

4 
     استقبال اإلرسال

B1 
 معنوت 0.002 16.966 1.137 8.000 0.669 13.277 درجة

5 

 استقبال

اإلرسال مو جهت  

 الملع 

 درجة

 
 معنوت 0,000 19.369 0.707 9.833 0.669 14.277

6 
استقبال اإلرسال   

B3 
 معنوت 0.002 8.554 4.101 33.000 1.830 42.055 درجة

7 

العال   ااعداد

البعيد عو الشبكة 

 لمنطقة محددة

 معنوت 0.000 19.558 0.685 9.000 0.840 14.000 درجة

8 

اإلعداد العال  

القري  عو الشبكة 

 لمنطقة محددة

 معنوت 0.000 18.872 0.855 8.550 0.766 13.666 درجة

9 

اإلعداد العال  

األمام  مو 

 المنطقة الخلفية

 معنوت 0.003 16.010 0.970 8.333 0.766 13.000 درجة



10 
الضرب الساوق 

 (4)القطرت مركي 
 معنوت 0.001 18.554 0.766 9.666 1.137 15.666 درجة

11 
الضرب الساوق 

 القطرت والمستقير
 معنوت 0.003 18.511 1.423 21.555 2.263 33.222 درجة

12 
الضرب الساوق 

 (2)القطرت مركي
 معنوت 0.000 17.993 0.985 10.500 0.978 16.388 درجة

 معنوت 0.001 15.101 1.074 9.722 1.339 15.833 درجة وائط الصد 13

14 
الضرب  د 

 الساوق
 معنوت 0.020 16.421 0.732 9.222 1.150 14.500 درجة

15 
وائط الصد مركي 

(2) 
 معنوت 0.000 18.493 0.916 9.388 1.127 15.722 درجة

16 
عو الملع   الدااع

 (1)مركي 
 معنوت 0.002 14.136 1.188 8.333 0.676 12.888 درجة

17 
الدااع عو الملع  

 (6)مركي 
 معنوت 0.000 18.213 0.766 8.333 0.615 12.555 درجة

18 
الدااع عو الملع  

 (1)مركي 
 معنوت 0.001 13.780 1.055 6.944 0.923 11.500 درجة

 

 :مستو   عوبة ااختبارات 3-7-2

لمعرفة حسن انتشار العينة وفق كال اختباار مان االختباارات المبحوثاة تام اساتخدام     

اقيامهاا، علاى إن جمياع االختباارات تحقاق المنحناى قانون معامال االلتاواء حياث دلات 

( 3±االلتواء في المنحنى المعتدل يمتد   بين )أالعتدالي ألن 
(26)

فضال عن قلة الخطا  

 .يبين ذلت (5)المعياري والجدول 

 

 

 

 

                                                           
(

: ، القاهرة2ط.  (المعايير   -الموضوعية-الصدق-الثبات)المعامالت العلمية العملية بين النظرية والتطبيق  مصطفى حسين باهي ؛( 2

 38ص.م2111مركز الكتاب للنشر، 



 (5)ال دول 

ا  اختبارات ( الت انس)يبيو معامه االتواء كمؤشر لتوزيع وانتشار نتائج العينة 

 الفنية قيد البحث على واق العينة الرئيسةالمهارات 

 ت
اختبارات المهارات 

 الفنية

وودة 

 القياس

الوسط 

 الحساب 

اانحراس 

 المعيارت
 الوسيط

الخطه 

 المعيارت

معامه 

 االتواء

1 

اإلرسال المواجه 

 األمام  مو األعلى

A1 

 0.827 23525. 10.0000 1.89661 10.5231 درجة

2 

اإلرسال المواجه 

مو األعلى  األمام 

 لمناطق محددة

 0.088 38775. 17.0000 3.12612 17.0923 درجة

3 

اارسال المواجه 

 اامام  مو ااعلى

A3 

 0.334- 22275. 12.0000 1.79583 11.8000 درجة

4 
 استقبال اارسال

B1 
 0.319- 26923. 11.0000 2.17061 10.7692 درجة

5 
استقبال اإلرسال 

 مو جهت  الملع 
 0.125 22501. 12.0000 1.81407 12.0769 درجة

6 
استقبال اإلرسال  

B3 
 0.033- 52000. 38.0000 4.19237 37.9538 درجة

7 

العال   ااعداد

البعيد عو الشبكة 

 لمنطقة محددة

 0.699- 25392. 12.0000 2.04716 11.5231 درجة

8 

اإلعداد العال  

القري  عو الشبكة 

 لمنطقة محددة

 0.043 25848. 11.0000 2.08394 11.0308 درجة

9 

اإلعداد العال  

األمام  مو 

 المنطقة الخلفية

 0.505- 23829. 11.0000 1.92116 10.6769 درجة

10 
الضرب الساوق 

 (4)القطرت مركي 
 0.746 30673. 12.0000 2.47293 12.6154 درجة



11 
الضرب الساوق 

 القطرت والمستقير
 0.087 58543. 27.0000 4.71989 27.1385 درجة

12 
الضرب الساوق 

 (2)القطرت مركي
 0.418 30086. 13.0000 2.42562 13.3385 درجة

 0.365- 31388. 13.0000 2.53058 12.6923 درجة وائط الصد 13

14 
 د الضرب 

 الساوق
 0.252- 27289. 12.0000 2.20009 11.8154 درجة

15 
وائط الصد مركي 

(2) 
 0.312 32854. 12.0000 2.64875 12.2769 درجة

16 
الدااع عو الملع  

 (5)مركي 
 0.986 23775. 10.0000 1.91678 10.6308 درجة

17 
الدااع عو الملع  

 (6)مركي 
 0.772 21487 10.0000 1.73233 10.4462 درجة

18 
الدااع عو الملع  

 (1)مركي 
 0.361 23694. 9.0000 1.91025 9.2308 درجة

 

 :اإلوصائيةالوسائه  3-2

لمعالجة  (SPSS)استخدم الباحث الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  

 :البيانات وتم استخدام الحقيبة في المواضع اآلتية

 الوسط الحسابي. 

  االنحراف المعياري: 

  (:للثبات)أعادة االختبار 

  االرتباط البسيط بيرسون(Pearson( )للموضوعية، والمصفوفة:) 

  (:للقدرة أو القوة التفريقية( )المستقلة)للعينات غير المرتبطة ( ت)اختبار 

  (:للتجانس)معامل االلتواء 

  قانون حساب عدد االرتباطات للمصفوفة
(25)

: 

                                                           
مطبعاة : البصارة جامعاة:)  طرق تصميم بطاريات االختبار والقياس  في التربية الرياضية. ريسان خريبط مجيد و ثائر داود سلمان ( 1)

 51ص( م2111دار الحكمة، 



                           التحليل ألعاملي بطريقة المكونات األساسية لهوتلنج

(Bottling Principal Components)عد ، ومصفوفة العوامل قبل وب

 :  التدوير

 

 الباب الرابع 

 :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها-4

- :البناء العامل  استخالص البطارية المهارية  4-1

 -:مصفواة اارتباطات البينية  4-1-1

ة عشار أختبااراً مهارياانً  ياقام الباحث باساتخراج مصافوفة االرتباطاات البينياة لثمان    

 ( .6)وكما موضو في الجدول 

لاام تحسااب ) معاماال ارتباااط ( 153)ويالحاام ماان الجاادول أن المصاافوفة تتضاامن    

 80.388)معاماال ارتباااط موجااب بنساابة مئويااة بلغاات ( 123)منهااا ( الخاليااا القطريااة 

 . %(19.607)معامل ارتباط سالب بنسبة مئوية بلغت  (30)، و %(

معناااوي موجاااب بنسااابة  (25)معامااال ارتبااااط دال منهاااا  (26)وتضااام المصااافوفة    

 . %(3.846)معنوي سالب بنسبة  (1)و%( 96.153)

 معامل( 127)بينما بلغت معامالت االرتباطات غير المعنوية 

 

 

 

 

 



 (6)جدول 

 مصفواة اارتباطات البينية لالختبارات المهارات الفنية

 1 2 3 4 5 6 7 2 9 10 11 12 13 14 15 14 17 12 

1  .358 .008 -.141 .333 -.052 -.100 .166 .171 .037 .023 .168 .096 .241 .254 .209 .389 .294 

2   .162 .171 .048 .073 .105 .069 .130 -.036 .126 -.006 .391 .137 .123 .225 .295 .219 

3    .076 .058 -.066 .169 .023 -.318 -.134 -.024 -.085 .024 -.049 -.047 -.035 .074 .191 

4     -.015 -.121 .242 .022 .132 .103 .209 .095 .152 .001 .172 .002 -.055 .122 

5      .148 .082 .065 -.096 -.073 .052 .086 .002 .055 .187 .058 .272 .315 

6       -.130 .081 .041 .191 .033 .112 .276 .116 .308 .097 .005 -.164 

7        .311 -.040 .025 .347 .112 -.011 .043 .247 .193 .065 .260 

2         .159 .036 .182 .047 .144 .131 .301 .120 .070 .049 

9          .059 .324 .017 .114 -.066 .144 .260 -.078 .123 

10           .026 .267 -.094 .082 .095 -.047 -.007 -.011 

11            .033 .110 -.119 .232 .327 .225 .121 

12             .099 .205 .216 .179 .004 .044 

13              .399 .339 .037 .160 .018 

14               .352 -.050 .346 .137 

15                .177 .330 .080 

16                 .192 .203 

17                  .209 

12                   

 

- ( :الحه ااول )مصفواة العوامه قبه التدوير  4-1-2

اليجاد مصفوفة العوامل قبل التدوير طرائق تختلف عن بعضها البع  ،فلكل منها 

 .ميزات خاصة منها



الطريقة القطرية ، والطريقة المركزية لثرستون ، والطريقة المركزية باستخدام )  

متوسط االرتباطات ، وطريقة المكونات األساسية ،التحليل العاملي المعكوس ،طريقة 

(العوامل المتعددة
(27()28)

 

في تحليل المصفوفة ( المكونات األساسية لهارولد هوتلنج ) واختار الباحث طريقة 

عن الطريقة المركزيـة  Thomsonيفضلها طومسون " عامليا ً وهي طريقة 

ألنها تستخلـص أقصـى تبــاين ارتبـاطـي  Thurston Centroidلثرستون 

"للمصفوفــة 
(21.)

 يبن ذلت ( 7)والجدول  

 (7)جدول 

ال  ور الكامنة ونسبة التبايو والتبايو المت مع لنتائج ااختبارات المهارات قير 

 الفنية

 

 
 القير العينية

أهمية 

 %العوامه

النسبة 

 %التراكمية

العوامه 

 المستخلصة

القير 

 العينية

أهمية 

 %العوامه

النسبة 

 %التراكمية 

1 
3.145 17.473 17.473 1 3.145 17.473 17.473 

2 
1.815 10.082 27.555 2 1.815 10.082 27.555 

3 
1.775 9.864 37.418 3 1.775 9.864 37.418 

4 
1.458 8.100 45.518 4 1.458 8.100 45.518 

5 
1.351 7.505 53.023 5 1.351 7.505 53.023 

6 
1.170 6.497 59.521 6 1.170 6.497 59.521 

7 
1.031 5.729 65.249 7 1.031 5.729 65.249 

8 
.920 5.112 70.361    

 

                                                           
 (2181القاهرة ، دار الفكر العربي ، : )  ؛ التحليل العاملي في العلوم السلوكية صفوت فرج(1)

 15-14ص. المصدر السابقمصطفى باهي واخرون  ؛( 2)

الجها  المركزي للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل : )  2، ط التحليل العاملي للقدرات البدنية محمد صبحي حسانين ؛ ( 3)

 . 146، ص( 2183التعليمية ، دار فو ي للطباعة ، 

 



9 .894 4.969 75.330 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 .849 4.719 80.049 

11 .698 3.877 83.925 

12 .595 3.308 87.234 

13 .566 3.143 90.376 

14 .471 2.618 92.994 

15 .366 2.035 95.029 

16 
.351 1.952 96.981    

 

17 
.317 1.759 98.740    

 

18 
.227 1.260 100.000    

 

 

قيم فقط لذا تم  (7)وألن القيم العينية التي تزيد على الواحد الصحيو هي    

استخالص سبعة عوامل تتحكم في المتغيرات المهارية والتي ال يمكن تفسيرها إال إذا 

وكما هو موضو من أجمالي التباين %( 65.249) تـم تدويرها والتي تفسر ما نسبته 

 ( .7)في الجدول 

 -(:الحه النهائ )مصفواة العوامه  بعد التدوير   2 - 1 – 4

ولكي يكون باإلمكان تفسير نتائج التحليل ألعاملي بصورة سهلة وكفاءة البد من     

 .   أن نضع معايير محددة للمصفوفة من أجل الحصول على التركيب البسيط 

( Varimax)التدوير المتعامد باستخدام طريقة الفاريماكس لذا قام الباحث باستخدام 

 Simple)بغيـة الوصول إلــى البناء ألعاملي البسيط ( Kaiser)لكايـزر 

Structure ) لثر ستون
(20. )

  

                                                           
 211، ص( 2181القاهرة ، دار الفكر العربي ، : )  التحليل ألعاملي في العلوم السلوكيةصفوت فرج ؛ (      2)



حول  ( Rotation Of Axes)تدوير المحاور " كما إن عملية التدوير تعني     

البيانات األصلية ، بحيث يكون تشبع كل متغير بالعامل الواحد فقط بأعلى قدر ممكن 

وهذا التدوير يجعل كل عامل يتصف بوجود عدد من المتغيرات تتسم بتشبع مرتفع 

" مما يسهل وضع تسميات واضحة له 
(21)

 . 

ويرا متعامدا وعليه قام الباحث بتدوير العوامل المستخلصة والبالغة سبعة تد        

يالحم ان التشبعات على العوامل قد تغيرت اذا ما قورنت بالقيم قبل التدوير وكذلت 

كما العوامل  (65.249)قيم الجذور الكامنة مع المحافظة على القيمة الكلية والبالغة 

 ( .8)المستخلصة تترتب تنا ليا ً حسب أهميتها وكما موضو في الجدول 

 

 (8)جدول 

 المصفواة العاملية لالختبارات المهارية بعد التدوير المتعامد 

 

 ت

 

 ااختبارات

التبايو  العوامه المستخلصة

 المفسر 
 السابع السادس الخامس  الرابع  الاالث الاان   األول 

اارسال المواجه اامام  مو  1

 A1 ااعلى
.796 .148 .027 -.015 -.238 .060 -.108 

0.728 

اارسال المواجه اامام  مو  2

 ااعلى لمناطق محددة
.296 .701 .260 -.146 .089 -.076 -.087 

0.689 

اارسال المواجه اامام  مو  3

 A3 ااعلى
.066 .143 .016 -.047 .757 -.162 -.098 

0.636 

 B1 -.328 .420 .233 .098 .199 .337 -.386 0.650 استقبال اارسال 4

 0.553 171. 087. 296. 066. 115. 176.- 619. استقبال اارسال مو جهت  الملع   5

 B3 .001 .176 .123 .038 .038 .204 .859 0.971استقبال اارسال   6

                                                                                                                                                                      
 36، ص(2181بغداد ، دار الرشيد للنشر ،  : )مناطق الصناعة في العراقسميرة كاظم الشماع ؛( 1)

 

36 



العال  البعيد عو الشبكة  ااعداد 7

 لمنطقة محددة 
-.061 -.035 .317 .611 .389 .138 -.303 

0.740 

عو الشبكة ااعداد العال  القري   8

 لمنطقة محددة
.082 -.005 .086 .752 -.120 -.084 .011 

0.601 

ااعداد العال  اامام  مو المنطقة  9

 الخلفية
-.021 .188 .495 .050 -.668 .026 -.125 0.754 

 0.586 054. 750. 113.- 024.- 017.- 063.- 061.- (4)الضرب الساوق القطرت مركي  10

الضرب الساوق القطرت  11

 والمستقير 
-.017 .096 .698 .343 -.026 -.005 -.024 0.615 

 0.577 056. 740. 030.- 071. 014. 026. 142. (2)الضرب الساوق القطرت مركي 12

 0.751 247. 040.- 038.- 194. 065.- 803. 022. وائط الصد 13

 0.736 005. 212. 102.- 356. 504.- 438. 330.  د الضرب الساوق 14

 0.645 266. 245. 036.- 593. 086. 305. 247. (2)وائط الصد مركي  15

 0.553 085. 047. 096.- 045. 670. 047. 286. (5)الدااع عو الملع  مركي  16

 0.517 026. 069.- 083. 203. 008. 230. 641. (6)الدااع عو الملع  مركي  17

 0.584 462.- 120. 206. 017. 237. 085. 501. (1)الدااع عو الملع  مركي  18

 

  1.413 1.463 1.464 1.664 1.762 1.814 2.166 القير العينية

  7.848 8.126 8.134 9.242 9.788 10.080 12.031 %نسبة التبايو المفسر  

 31.899 22.111 12.031 %النسبة التراكمية للتبايو المفسر
41.14

1 
49.276 57.401 65.249 

 

  0.12 0.124 0.126 0.142 0.15 0.154 0.184 ااهمبة النسبية للعامه 

 

 

 



- :شروط قبول العامه  4-1-3

يتم تفسير العوامل في ضوء النتائج بعد التدوير المتعامد  .1
(22)

   

يقبل العامل الذي يتشبع عليه ثالثة متغيرات دالة على األقل ، ذلت طبقاً   .1

 (0.30 +) لمحت جيلفورد
(23)

  . 

يتم تفسير العوامل في ضوء التشبعات الكبرى التي تساوي أو تزيد على  .3

 (0.30)مع االستعانة بالتشبعات المتوسطة  (0.50+)

إتباع تعليمات ثرستون التي تتضمن االقتصاد في الوصف ألعاملي  .4

 للنواحي الفريدة ، اختالف تشبعات العوامل ، التفسيرات التي لها معنى

(24)
  . 

 :البطارية المهارية المستخلصة 4 -1 - 4

على ضوء شروط قبول العوامل فسرت العوامل المستخلصة من خاالل تحدياد  

االختبارات ذات التشبعات الجوهرية على العوامال المستخلصاة  ماع األخاذ باالعتباار 

اعلاي التشابعات مان الواجهاة اإلحصااائية إذ ساميت العوامال باسام االختباار األول ماان 

دا عامال واحد وهو العامل الثالث ،والن االختبار األول على العامال حيث التشبعات ع

مكرر واالختبار الثاني يكمل البطارية من الناحياة المهارياة لاذا ارتاأى الباحاث تسامية 

 (.9)هذا العامل باسم االختبار الثاني  وكما موضو في الجدول 

 

 

 

 

                                                           
كلية التربية الرياضاية  -أطروحة دكتوراة ، جامعة الموصل ) عبد الكريم قاسم ؛ بناء بطارية اختبار المهارات الهجومية بكرة اليد ، ( 2)

 . 67، ص( 2117، 

 211، ص( 2181القاهرة ، دار الفكر العربي ، : )  المصدر السابقصفوت فرج ؛ (    2)

، جامعاة  والرياضاية المجلاة العلمياة للتربياة البدنياة: محمد مصادق محماود ؛ بنااء بطارياة اختباار للمهاارات األساساية لكارة المااء (  1) 

 . 167، ص 2111كلية التربية الرياضية للبنين ، المجلد األول ،   -حلوان 

 



 (1)الجدول 

 التشبع اسر ااختبار رقر ااختبار العامه

 A1 .796اإلرسال المواجه األمام  مو األعلى 1 1

 803. وائط الصد 13 2

 670. (5)الدااع عو الملع  مركي  11 3

 752. اإلعداد العال  القري  عو الشبكة لمنطقة محددة 8 4

 A3 .757اإلرسال المواجه األمام  مو األعلى  3 5

 750. (4)الضرب الساوق القطرت مركي  10 6

 B3 .859استقبال اإلرسال   6 7

 (:1)ااختبار ااول

 االرسال المواجه االمامي من االعلى: اسر ااختبارA1. 

 دقة ارسال المواجه االمامي من االعلى: الغرض مو ااختبار. 

 شاااابكة، اعماااادة (6)ملعااااب الكاااارة الطااااائرة، جلااااوس، كاااارات عاااادد: اادوات ،

 .م(3)بارتفاع

 سام، فاوق الشابكة ويثبات الحبال (31)بارتفااعيثبات الحبال االول : و ف ااختباار

م، فوق الحبل االول أي تكون المساافة باين الحافاة العلياا للشابكة (2)الثاني بارتفاع

سم، يجلس المختبر في منطقة االرسال ويقوم باالرساال الاى (2،31)والحبل الثاني

المنطقة المظللة والتاي هاي عباارة عان مساتطيل بعارض منطقاة االرساال وبطاول 

، وعلاااى المختبااار ان يقاااوم (2)م، داخااال الملعاااب وكماااا موضاااحة فاااي الشاااكل(2)

 .بارسال الكرة بين الحبلين الى المنطقة المظللة



 

(1)الشكه  

 A1 اختبار اارسال المواجه اامام  مو ااعلى   

 لكه مختبر خمس محاوات وتحتس  كاات : التس يه: 

 (3) وتسااقط فااي المنطقااة درجااات اذا ماارت الكاارة ماان دون ان تلمااس الحباال

 .المظللة

 (1) درجتااين اذا ماارت الكاارة ماان فااوق الحباال العلااوي وبااين الشاابكة والحباال

 .االسفل وسقطت في المنطقة المظللة

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

المنطقاة والشبكة او مست الحبل او الشبكة وسقطت في ارجاء الملعب االخارى خاارج 

 .المظللة

 (صفر )لالرسال الفاشل او مخالف قواعد اللعبة. 

 درجة(26)الدرجة العظمى. 

 (:2)ااختبار الاان 

 حائط الصد  :اسر ااختبارE1. 

 دقة حائط الصد :الغرض مو ااختبار. 

 شبكة(6)، كرات عدد(جلوس -الكرة الطائرة)ملعب :اادوات ،. 



 المنطقاة الهجومياة ( أ)جم والمعاد الاىتقسم سااحة الالعاب المهاا :و ف ااداء

المنطقااة (ج)المنطقااة الدفاعيااة امااا ساااحة الالعااب المختباار فتقساام الااى( ب)و

، يقاوم المادرب او (1)المنطقة الدفاعية، وكما موضحة بالشاكل( د)الهجومية و

المعد باالعداد الى الالعب المهاجم بالضرب الساحق على المختبار فاي مركاز 

 (.3)رقم

 

 

 

 

 

 (1)الشكل

 اختبار حائط الصد

 محاوات( 5)للمختبر: التس يه . 

 (4 )(.أ)درجات اذا صد المختبر الكرة وسقطت في منطقة 

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

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

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

 (صفر )اذا خالفت النقاط اعاله او قواعد اللعبة. 

 اذا سقطت الكرة على حدود المنطقة تحسب الدرجة االعلى. 

 (.20)الدرجة العظمى 

 (:3)ااختبار الاالث

 (.6)الدفاع عن الملعب مركز رقم: اسر ااختبار 



 دقة مهارة الدفاع عن الملعب :الغرض مو ااختبار. 

 شااريط قياااس، ( 6)جلااوس، شاابكة، كاارات عاادد -ملعااب الكاارة الطااائرة :اادوات،

 .شريط لتحديد االهداف

 يرساام خااط مااوا ي للخااط الجانااب ماان المنطقااة االماميااة جهااة  :موا اافات ااداء

ويرساام خااط اخاار ايضااا مااوا ي للخااط ( ب)م، تساامى المنطقااة(2)اليمااين عاان بعااد

ويرسم ايضاا خاط ( أ)مىوتس( 1×1)م، لتكون منطقة مساحتها(3)الجانبي عن بعد

لتكااون ثالثااة مناااطق للدقااة فااي ( ب)م، وتساامى(2)مااوا ي للخااط االخيااروعن بعااد

المنطقة االمامية، ثم يقوم المعد باألعداد الى الالعاب المهااجم ليقاوم االخار بعملياة 

الضاارب الساااحق علااى المنطقااة المحااددة لجلااوس المختباار وبعاادها يقااوم المختباار 

الكاره علاى المنااطق المشاار اليهاا وكماا موضاحة فاي بالدفاع عن الملعاب وتوجاه 

 (.3)الشكل

 

 

 

 

 

 

(3)الشكه  

 (5)اختبار الدااع عو الملع  مو منطقة

 محاوات( 5)للمختبر: التس يه . 

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

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



 (2) وسقطت في ارجاء الملعبدرجة واحدة اذا دافع الكرة. 

 (صفر )للمحاولة الفاشلة او مخالفة قواعد اللعبة. 

 درجة(26)الدرجة العظمى. 

 (:4)ااختبار الرابع

 االعداد العالي القريب عن الشبكة لمنطقة محددة :اسر ااختبارC2. 

 دقة االعداد العالي القريب عن الشبكة :الغرض مو ااختبار. 

 شااريط لتحديااد ( 5)ملعااب الكاارة الطااائرة، جلااوس، شاابكة، كاارات عاادد :اادوات،

 (.م3)م، حبل بطول2776االهداف، شريط قياس، اعمدة بارتفاع 

 ومركاز  -4مركاز)يقسم ملعب المنطقة االمامياة مان جاانبي الملعاب :و ف ااداء

يرسم خط بين خط المنتصف وخط الهجاوم ( ب)، و(أ)الى ثالث مناطق منطقة( 1

م، ثام تنصاف المنطقاة المحاددة (2)للخط الجاانبي القرياب مناه ويبعاد عناهوموا يا 

م، ،ونرساام خاط اخاار (2)بخاط ياوا ي خااط المنتصاف وخااط الهجاوم ويبعااد عنهماا

م، وتسامى المنطقاة الهادف (276)موا يا للخط الجانبي القريب ويبعاد عناه بمساافة

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

ويكاارر نفااس ( جااـ)م، المنطقااة(1،6×1)المااوا يين للخااط الجااانبي والتااي مساااحتها

،ويضااع اعمادة علااى عاان ( 1)الشاكل علااى الجاناب االخاار مان الملعااب مركااز رقام

م، ويجلاس المختبار (277)فيهاا يوصال حبال بارتفااع( جاـ)م، عن منطقاة(176)بعد

م، بحيث يالمس محيطها خاط (2)في منتصف المنطقة االمامية داخل دائرة قطرها

م، يجلااس الماادرب فااي منتصااف المنطقااة (176)المنتصااف ويبعااد مركزهااا عنااه

م، وعاان (2)م، ويبعااد مركزهااا عاان خااط االرسااال(1)الخلفيااة داخاال دائاارة قطرهااا

 (.4)بالشكل م، ويقوم بتمرير الكرة الى المختبر وكما موضحة(3)الخط الجانبي

 

 

 



 

 

 

 

 

 

(4)الشكه  

ااعداد العال  القري  عو الشبكةاختبار   

 (.ثالثة امال ، ثالثة للخلف)محاوات( 6)للمختبر: التس يه 

 (3 )(.أ)درجات في حالة اعداد الكرة من فوق الحبل وتسقط في منطقة 

 (1 ) درجتااااان فااااي حالااااة اعااااداد الكاااارة ماااان فااااوق الحباااال وسااااقطت فااااي

 (.ب)المنطقة

  الحباال واساافله وسااقطت فااي درجااة واحاادة فااي حالااة اعااداد الكاارة ماان فااوق

 (.جـ)المنطقة 

 (صفر )اداء فاشل ومخالف لقواعد اللعبة. 

  تحتسااب الدرجااة االعلااى فااي حالااة سااقوط الكاارة علااى الخطااوط المحااددة

 .للمناطق

 (درجة 28)الدرجة العظمى 

 (:5)ااختبار الخامس

 االرسال المواجه االمامي من االعلى :اسر ااختبارA3. 

 ة االرسال المواجه االمامي من االعلىدق :الغرض مو ااختبار. 

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



 تقسيم منطقة بعرض منطقة االرسال المرسل اليه الى ثالثة منااطق  :و ف ااداء

م، وتحاادد فااي كاال (2×1)م، داخاال الملعااب لتكااون مساااحة كاال منطقااة(2)بطااول

( أ)م،  لتكاون ثاالث منااطق تسامى(2×2)هم، منطقة داخلهما مسااحت(2×1)منطقة

، يجلااس المختباار فااي منطقااة االرسااال ويقااوم باااداء (ب)م، تساامى(2×1)ومنطقااة

االولاااى محااااولتين، وايضاااا يرسااال الاااى ( ب)، (أ)االرساااال الاااى المنطقاااة المحااادد

الثانياااة محااااولتين، وبااانفس االداء يرسااال الكااارة الاااى ( ب)، (أ)المنطقاااة المحاااددة

 (.6)موضحة بالشكل محاولتين وكما( ب)، (أ)المنطقة الثالثة 

 

 

 

 

 

 (5)الشكه

 A3اختبار اارسال الموجه اامام  مو ااعلى 

 محاوات وتحتس  كاات ( 6)لكه مختبر: التس يه: 

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

 (1)(.ب)درجتان في حالة سقوط الكرة في المنطقة 

 االخرى في حالة سقوط الكرة في ارجاء الملعب. 

 (صفر )لارسال الفاشل او مخالفة قواعد اللعبة. 

 درجة(28)الدرجة العظمى. 

 (:6)ااختبار السادس

 (.4)الضرب الساحق القطري مركز رقم :اسر ااختبار 



 دقة الضرب الساحق القطري :الغرض مو ااختبار. 

 شاابكة، شااريط قياااس، ( 6)ملعااب الكاارة الطااائرة، جلااوس، كاارات عاادد :اادوات،

 .ط تحديد االهدافشري

 ينصااف المنطقااة الدفاعيااة الااى نصاافين وتقساام المنطقااة القطريااة  :و ااف ااداء

( أ)الملعاااااب الثااااااني الاااااى ثالثاااااة منااااااطق منطقاااااة( 4)المقابلاااااة مركاااااز رقااااام

المحيطاة ( ب)م، بجانب الخط الجاانبي ومنطقاة االرساال، ومنطقاة(2×2)مساحتها

( ب)المحيطاة عان المنطقاة( جاـ)م، من جوانبها ومنطقاة(2)تبعد عنها( أ)بالمنطقة 

م، ماان جوانبهااا، ويقااوم الماادرب او المعااد باألعااداد الااى الالعااب (2)وتبعااد عنهااا

ليقااوم بالضاارب الساااحق علااى مناااطق الدقااة كمااا فااي ( 4)المختباار فااي مركااز رقاام

 (.5) الشكل

 

 

 

 

 

 

(6)الشكه  

(4)منطقة اختبار الضرب الساوق مو  

 محاوات( 5)للمختبر: التس يه . 

 (4)(.أ)درجات اذا سقطت الكرة في المنطقة 

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

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



 (2)درجة واحدة اذا سقطت الكرة في ارجاء الملعب 

 (صفر )مخالفة النقاط اعاله او قواعد اللعبة. 

  درجة(11)الدرجة العظمى. 

 (:7)ااختبار السابع

  استقبال االرسال من جهتي الملعب لمنطقة محددة :ااختباراسرB3. 

 دقة استقبال االرسال :الغرض مو ااختبار. 

 اشرطة الصقة، شاريط قيااس، ( 5)ملعب الكرة الطائرة، جلوس، كرات عدد :اادوات،

 .م(7)م، حبل بطول(2776)اعمدة بارتفاع 

 ث تكون المسافة باين مركاز في ركني الملعب بحي( ب -أ )ترسم دائرتان :و ف ااداء

وتقسام المنطقاة ( 2)م، وتكون نصف قطر الدائرة (2)الدائرة وخط الجانب وخط النهاية

م، وعلى امتداد الخط الهجاومي نضاع (1×1)االمامية الى ثالث مناطق مساحة كل منها

اماا ( أ)م، ويسامى(2×2)م، وفاي كال منطقاة يرسام مرباع مسااحته(2776)حبل بارتفاع

، ويجلس المختبار فاي (7)، وكما موضحة بالشكل(ب)منطقة المظللة تسمىبقية مربع ال

الساااتقبال االرساااال مااان قبااال المرسااال ليمااارر الكااارة مااان فاااوق الحبااال الاااى ( أ)الااادائرة

ثااالث ( 4)ثااالث محاااوالت ومركااز رقاام( 3)ثااالث محاااوالت ومركااز رقاام( 1)المركااز

 (.ب)من منطقة محاوالت وتعاد نفس المحاوالت للمختبر

 

 

 

 

 

 (7)الشكه

 اختبار استقبال اارسال مو جهت  الملع  لمنطقة محددة



 محاوات( 12)للمختبر: التس يه. 

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

 (1)(.ب)درجتان اذا مرت الكرة من فوق الحبل وسقطت في منطقة الهدف 

 (2)مسات او دون الحبال وساقطت  درجة واحدة اذا مرت الكرة من فاوق الحبال او

 .في ارجاء الملعب االخرى

 (صفر)اذا خالفت النقاط اعاله او قواعد اللعبة. 

 درجة(64)الدرجة العظمى. 

 

 الباب الخامس 

 :ااستنتاجات والتو يات-5

 :ااستنتاجات 5-1

 :مو خالل النتائج الت  تو ه إليها الباوث استنتج ما يهت 

اختباارا ً مهارياا ً (  28) من خالل مصافوفة االرتباطاات البينياة المتكوناة مان  .2

عواماال فااي ضااوء التحلياال (  7) جلااوس تاام التوصاال إلااى -بااالكرة الطااائرة 

ألعاملي تم تدويرها تدويراً  متعاماداً  بطريقاة الفااريمكس لكاايزر فاتم التوصال 

 . عوامل (  7) إلى 

 عوامل (  7) في ضوء شروط قبول العامل تم قبول وتفسير وتسمية  .1

 بالنسبة للعامل األول A1عامل اإلرسال المواجه األمامي من األعلى  -

 .عامل حائط الصد بالنسبة للعامل الثاني    -

 .بالنسبة للعامل الثالث ( 6)عامل الدفاع عن الملعب من مركز  -

ة لمناطق محددة بالنسابة للعامال عامل اإلعداد العالي القريب عن الشبك -

 .الرابع



بالنسااابة للعامااال  A3عامااال اإلرساااال المواجاااه األماااامي مااان األعلاااى  -

 .الخامس 

 .بالنسبة للعامل السادس ( 4)عامل الضرب الساحق القطري مركز  -

 .بالنسبة للعامل السابع  B3عامل استقبال اإلرسال  -

المستخلصاة لهاذه الدراساة تم استخالص بطارية المهارات الفنية  في العوامال  .3

 :والتي تمثل وحداتها أعلى التشبع على العوامل وهي 

لتمثياال العاماال )  A1اختبااار اإلرسااال المواجااه األمااامي ماان األعلااى  -

 ( .األول 

 ( .لتمثيل العامل الثاني ) اختبار حائط الصد  -

 . ( لتمثيل العامل الثالث ) ( 6)اختبار الدفاع عن الملعب من مركز  -

لتمثياال ) اإلعااداد العااالي القريااب عاان الشاابكة لمناااطق محااددة  اختبااار -

 ( العامل الرابع 

لتمثياال العامااال ) A3اختبااار اإلرسااال المواجااه األمااامي ماان األعلااى  -

 (الخامس 

لتمثيل العامل السادس ()4)اختبار الضرب الساحق القطري من مركز  -

) 

 . (لتمثيل العامل السابع )  B3اختبار استقبال اإلرسال  -

تميز البطارية النهائية بالبساطة لهذا فهي مناسبة من حيث ساهولة تنفياذها مان ت .4

 .جلوس -قبل العبي الكرة الطائرة 

تتميااز وحاادات البطاريااة النهائياااة بالنقاااء إذ أن جميااع معااامالت االرتباطاااات  .6

البينياة باين مفرداتهاا غيار دالاة وهاذا يعناي ان كال اختباار يقايس صافة مغاايرة 

 .لالختبار اآلخر

 :التو يات 5-2

جلوس في التقويم المستمر -اعتماد البطارية المهارات الفنية بالكرة الطائرة  .2

 .وفي التوجيه واالختيار 



اعتماد المعايير التي تم التوصل إليها من خالل استخدام الجداول المعيارية  .1

التي وضعها الباحث لمفردات البطارية النهائية عند تقويم الالعبين بالكرة 

 . جلوس -الطائرة 

 .إجراء دراسات مشابهة لقياس النواحي البدنية والمهارية التي لم يتم دراستها  .3

لجوانب األخرى المرتبطة باختيار الالعبين إجراء دراسات مشابهة في ا .4

 .جلوس من النواحي البدنية و الجسمية والوظيفية والنفسية-بالكرة الطائرة 

اهتمام المدربين بنتائج هذه الدراسة والعمل على تنمية القدرات المهارية الفنية  .6

 .  جلوس -التي تم التوصل إليها لالعبي الكرة الطائرة 

 

 المصادر

 إدارة ،مهارات تاريخ الطائرة ؛الكرة( وآخرون) خماس خليل رياض، 

 (  2112، الطيبة ،الكلمة بغداد:)، 1ط. والتدريب المباراة

 ادارة ،خطط ،مهارات ،تاريخ الطائرة ؛الكرة واخرون خماس خليل رياض، 

 ( 2112، الطيبة ،الكلمة بغداد: ) 1ط. والتدريب المباراة

 االختبار بطاريات تصميم طرق.  سلمان داود ثائر و مجيد خريبط ريسان 

 الحكمة، دار مطبعة: البصرة جامعة:)  الرياضية التربية في  والقياس

 ( م1992

 منشاة ، القاهرة)  الخططية و الفنية مهارات بناء.  حسن محمد زكي 

 (  1991.  باإلسكندرية المعارف

 منشورات ليبيا)تحكيم ،.تدريب.تعلم.الطائرة الكرة:ألجميلي حماد سعد، 

 ( 1991، ابريل من السابع

 الرشيد دار ، بغداد: ) العراق في الصناعة ؛مناطق الشماع كاظم سميرة 

 (1911 ، للنشر



 الفكر دار ، القاهرة: )  السلوكية العلوم في العاملي التحليل ؛ فرج صفوت 

 (1911 ، العربي

 الفكر دار ، القاهرة: )  السلوكية العلوم في ألعاملي التحليل ؛ فرج صفوت 

 ( 1911 ، العربي

 البدنية المكونات لقياس اختبار بطاريتي وتقنين تصميم فيحان؛ مشعل عامر 

 أطروحة: )  الشباب ألندية الطائرة بالكرة الهجومية والمهارية – الخاصة

 (. 2111 الرياضية، التربية كلية بغداد، جامعة دكتوراه،

 اليد بكرة الهجومية المهارات اختبار بطارية بناء ؛ قاسم الكريم عبد ،  (

 ( 1991 ، الرياضية التربية كلية - الموصل جامعة ، دكتوراه أطروحة

 بغداد)  الطائرة بالكرة الفردي التكتيك و التكنيك.  الكاتب هللا عبد عقيل  .

 (  1911.  العالي التعليم مطبعة

 التعليم مطبعة،بغداد: ) المعوقين رياضة ؛ وآخرون  صادق محمد غسان 

 ،(1919،العالي

 الجهاز: )  1ط ،  البدنية للقدرات العاملي التحليل ؛ حسانين صبحي محمد 

 فوزي دار ، التعليمية والوسائل والمدرسية الجامعية للكتب المركزي

 ( 1911 ، للطباعة

 الماء لكرة األساسية للمهارات اختبار بطارية بناء ؛ محمود مصدق محمد  :

 التربية كلية  - حلوان جامعة ، والرياضية البدنية للتربية العلمية المجلة

  1999 ، األول المجلد ، للبنين الرياضية

 وزارة ، البصرة جامعة: ) للمعوقين الرياضية األلعاب ؛  المجيد عبد مروان 

 ( 1992 ، الحكمة دار مطبعة ، العلمي والبحث العالي التعليم

 دار      ،عمان: ) اإلعاقة لمتحدي الرياضية الموسوعة ؛  المجيد عبد مروان 

 ( 2112،للنشر الثقافة



 والتطبيق النظرية بين العملية العلمية المعامالت ؛ باهي حسين مصطفى 

 للنشر، الكتاب مركز: القاهرة ،1ط( . المعايير -الموضوعية-الصدق-الثبات)

 م1999

 Jouke de Haam.Sitting-volleyball (technique and 

exercises).USA.1996p26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1)ملحق 

 ااختبــــارات المهارات الفنية

 A2اختبار اارسال المواجه اامام  مو ااعلى  (1)

 

اختبار ااستقبال مو المنطقة الوسطى( 2) 
 

 

 

 

 

 



ااستقبال مو جهت  الملع ( 3)
 

 

ااعدادالعال  البعيد عو الشبكة( 4) 
 

 

المنطقة الخلفيةااعدادالعال  مو ( 5)
 

 

 

 



اختبار الضرب الساوق القطرت والمستقير( 6)
 

 

 (2)الضرب الساوق القطرت مو مركي ( 7)

 

 د الضرب الساوق( 2)
 

 



 

(2)اختبار وائط الصد مو مركي ( 9)
 

 

 

 

 

 

 

 



(2)اختبار وائط الصد مو مركي ( 10)
 

 

 

 

(1)الدااع عو الملع  مو مركي  ( 11)
 

 

 

 

 


