بناء وتقنين اختبارات مهارية لمدفاع العميق عن الممعب بالكرة الطائرة

المستخمص
أ.د جمعة محمد عوض

أ.د خميل إبراهيم سميمان

كمية التربية الرياضية – جامعة االنبار
3122
الكرة الطائرة وما رافقيا من تغي ـ ــر في إيقاع المعب السريع فضال عن تفوق الج ــانب اليجومي
عمى الدفاعي جعل من األىمية بمكان ان تختل ميارات الدفاع عن الممعب الصدارة في األىمية
لخمق حالة التوازن ومـواكبة اإليقاعات السريعة لمعبة  .ونظ ار لعدم وجود اختبارات لميارة الدفاع
العميق عن المـ ـ ــمعب ارتأى الباحثان بناء وتقنين اختب ــارات خاصة بيذه الميارة بيدف تقويم أداء
الالعبين وبالتالي االرتقاء بمستواىم في تمك الميارة  .واستخدم الباحثان المني ــج الوصفي بأسموب
المسح واشتممت عينة البحـ ــث عمى العبي الكرة الطائـ ـرة المتقدمين في االنبار المشاركين في
دوري الدرج ـ ــة األولى لمموسم  0200 – 0202وبعدد (  ) 02العب ــا وبنسبة مئوية
مقدارىا % 17,50لقد تم بناء وتصميم ثالثة اختبارات لمدف ـ ــاع العميق عن الم ــمعب ىي السقوط
األمامي (الغطس ) والدحرجة الجانبية واستعادة الكرة من الشبكة  ،وتم مراعاة األسس العمميـ ـ ــة
لالختبارات فضال عن احتساب القـ ــدرة التمييزية والتوزيع أالعتدالي إلفراد وعينة البحث مع وضع
المعايير والمستويات المعيارية لمتقويم  .استنتج الباحثان إن االختبارات المقننة كانت مالئمة
الفراد عينة البحث وان اغمب نتائج اختبارات أفراد العينة كانت تقع ضمن مست ــوى ( مقبول أو
متوسط ) و أوصى الباحث ــان بضرورة االرتفاع بمستوى أداء مي ــارات الدفاع العميق عن الممعب
من خالل الزيادة في كمية ونوعية التدريب لتمك الميارة .

Abstract
Building and rationing deep defense tests in volleyball
Prof .Dr. jumaa M.Awadh
prof.Dr.Khaleel Ibraheem Sulaiman
College of Physical Education – University of Anbar

in fast rhythm in volleyball and the predominance of attack at the
expense of defense are so important such that defense skills become the
foremost significant to create equilibrium and keep pace with fast
rhythms in the game .
since there are no tests pertaining to deep defense skills , the
researchers have intended to build and rationate special tests in order to
adjust players performance and consequently , lead to raise their
standard in this game .
For this aim , they have used the normative ( descriptive ) approach
based on surveying . The sample of this research has included elite
volleyball players in Anbar who have participated in first class lega
during 2010 – 2011 season . They were ( 60) players with a percentage
of 85.7 % .

Three deep defense tests namely ; fare falling ( sinking ) , side
rolling and ball restoring from the net have been built and designed ,
Scientific basis of tests in addition to distinctive ability calculation , fair
distribution of subjects in the research sample as well as putting criteria
and normative levels of evaluation have all been taken into
consideration.
The researchers have concluded that rationed tests were suitable for
subjects in the research sample. Most of the results of tests undertaken
by subjects fall with in the fair or medium levels . The researchers have
recommended the necessity to elevate the standard of performance in
deep defense skills through increasing the quality and quantity of
training in these skills .
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 -2التعريف بالبحث :
 2 – 2مقدمة البحث وأهميته :
تعد لعبة الكرة الطائرة من األلعاب الجماعية التي أخذت نصيبا واف ار من العمم والتطور أسوة
باأللعاب الجماعية األخر  ،كما ان ىذه المعبة تتكون من ميارات فنية أساسية تحتم عمى العبييا
إتقان ىذه الميارات من اجل أدائيا في مواقف المعب المختمفة  ،لذا توجبت اإلجادة التامة ألداء
ىذه الميارات  ،ومن ىذه الميارات ما يتصف بالطابع اليجومي لذا يميت الميارات اليجومية
ومنيا

ما

ىو

دفاعي

في

صفتو

تمك

لذا

سمي

بالميارات

الدفاعية

.

والمتتبع لمباريات الكرة الطائرة الحديثة وعمى مراحميا الزمنية يجد وعمى الدوام تفوقا واضحا في
مستوى وتأثير الميارات اليجومية كاإلرسال والضرب الساحقين وحائط الصد وكل ما يتصف
باليجوم فعمى الرغم من صغر مساحة الممعب وعدد الالعبين لمفريق بقياساتيم الجسمية اال ان
مستوى اليجوم عال جدا  ،فقد وصمت سرعة الكرة إلى أكثر من  072كم  /ساعة في اإلرسال
والضرب الساحقين فضال عن قدرات القفز والتحميق وسرعة االستجابة الحركية وماالى ذلك من
قدرات .
في الجانب االخر من الميارات  ،ميارات دفاعية قادرة عمى التغمب عمى ىذا التأثير أو مواجيتو
ومحاولة إيقافو كحد أدنى  ،من ىنا تأتي أىمية الميارات الدفاعية لمعبة ،اذ إن الفريق ميما يكن
متمكنا من أساليب اليجوم ال بد أن يكون عمى قدر ال يستيان بو في الدفاع ضد ىجوم المنافس
واال سيكون ىجومو ليس فعاال وال ذي جدوى .
وبناء عمى ما تقدم كان ال بد عمى الميمتين بأمور المعبة من خمق حالة من التوازن بين
اليجوم والدفاع جاء ذلك جميا من خالل إجراء الكثير من التعديالت عمى قواعد المعبة في
الجانب الدفاعي بدءا من السماح بعبور يدي القائم بالصد إلى ممعب التنافس مرو ار باستقبال
اإلرسال من األعمى باألصابع  ،واستخدام الرجمين في حاالت الدفاع عن الممعب وانتياءا يوضع

قانون خاص بالالعب الحر " الميبرو " بل تعدى األمر ذلك إلى اعتماد العبين حرين في المباراة
وفقا آلخر التعديالت .
كل ذلك جاء بغية مواكبة الميارات الدفاعية لمثيالتيا اليجومية  ،فظيرت أىمية االرتقاء بمستوى
الميارات الدفاعية بصورة واضحة ال سيما ميارات الدفاع عن الممعب ضد الكرات البعيدة عن
الالعب نسبيا والتي تمتاز بالسرعة والقوة والمباغتة عند تنفيذىا من قبل المنافس إذ يشكل الدفاع
عن الممعب نصف عمل الفريق ومياراتو ميمة لعمل الفريق فيي تعدل ميارات اليجوم إن لم
تكن تتفوق عمييا من حيث النتائج  ..فكمما ارتفعت ميارات الالعبين في أداء الدفاع عن الممعب
كمما زادت فرصة الفريق في الحصول عمى نقطة ( )0وبالتالي تحقيق الفوزباألشواط والمباراة .
من ىنا تجمت أىمية البحث من اجل االرتقاء بمستوى الميارات الخاصة بالدفاع
العميق عن الممعب ( استعادة الكرة من الشبكة  ،الدحرجة الجانبية والغطس األمامي ) كان ال بد
من تصميم اختبارات ميارية لموقوف عمى مستوى ىذه الميارات بغية وضع الحمول المناسبة
لالرتقاء بمستواىا من خالل قياسيا ومن ثم االرتقاء بمستوى الدفاع عن الممعب بالكرة الطائرة.

 3 – 2مشكمة البحث :
الميتمون بشؤون الكرة الطائرة والمتابعون ليا عمى المستويات المختمفة يمحظون تفوقا اكبر
لمجانب اليجومي عنو من الجانب الدفاعي  ،ومن اجل خمق حالة التوازن كان ال بد ليؤالء
الميتمين أن يرتقوا بمستوى الدفاع بالكرة الطائرة ال سيما الدفاع العميق عن الممعب  ،ىذا ما دعا
الباحثين إلى تصميم اختبارات خاصة لقياس تمك الميارات األمر الذي سيساعد في متابعة التقدم
والتطور لتمك الميارات لتكون أداة موضوعية لمتقويم واعطاء درجات ومستويات يمكن من خالليا
تقييم مستوى أداء ىذه الميارات من اجل مواكبة الدفاع الى ما توصل إليو اليجوم من مستوى
وصوال بالمعبة إلى مستويات أفضل باألداء واالنجاز .

 4 – 2هدف البحث :
بناء وتقنين اختبارات ميارية لمدفاع العميق عن الكرة الطائرة بالكرة الطائرة .

 5 – 2مجاالت البحث :

 2 – 5 – 2المجال البشري

:

العبو الكرة الطائرة المتقدمين المشاركين في دوري الدرجة

األولى لمعام  0200 – 0202في محافظة االنبار .
 3 – 5 – 2المجال ألزماني  0202 / 0 / 0 :لغاية 0202 / 3 / 0
 4 – 5 – 2المجال المكاني  :القاعة الرياضية المغمقة في الرمادي

.

.

----------------------------------------------------------------------------------------( ) 0نزار الزين ؛ الكرة الطائرة تدريب وتعميم  ،دار الفكر العربي  ،بيروت  ، 0111 ،ص 71

 -3الدراسات النظرية :
 2 – 3مهارات الدفاع عن الممعب :
تعد ميارات الدفاع عن الممعب من الميارات الصعبة في الكرة الطائرة تكمن صعوبتيا في
حاجتيا إلى متطمبات بدنية عالية من القوة والسرعة والتوقيف والتوازن والسرعة الحركية لمجسم او
فضال عن صعوبة األداء الفني ليا  ،فالخطأ في األداء يؤدي حتما إلى خسارة نقطة مباشرة .
والميارات الدفاعية ميمة بمكان أنيا توازي ميارات اليجوم في المعبة او تتفوق عمييا من حيث
األىمية فالفريق الذي يمتمك الدفاع الجيد يمتمك القدرة في الوقوف بوجو ىجوم المنافس والحد من
تأثيره الفاعل بل يتعدى ذلك الى قدرتو في تحويل الدفاع الى ىجوم عمى المنافس من خالل
إحباطو محاوالت المنافس اليجومية في إسقاط الكرة عمى ممعب الفريق المدافع وبالتالي تييأ الكرة
من جديد لتنفيذ ىجوم مقابل من قبل العبي الفريق المدافع .

وتقسم ميارات الدفاع عن الممعب الى )0( :
 الدفاع عن الممعب بالذراعين من االسفل من الوقوف . الدفاع عن الممعب بالذراعين من االستناد االمامي . الدفاع عن الممعب بالذراع الواحدة والدحرجة الجانبية . الدفاع عن الممعب بالذراع الواحدة مع التحميق " الغطس " . الدفاع عن الممعب بالرجل الواحدة .كما وتعد ميارة الدفاع عن الممعب من الميارات الميمة جدا في الكرة الطائرة ضد ىجوم
المنافس وتغطية ممعب الفريق  ،اذ يؤكد سعد حماد (  " ) 0220ان تنفيذىا يتكرر بنسبة 01
 %تقريبا واىماليا يؤدي الى نسبة  % 10من حاالت الفشل  ،مــما يرجح ثقة المنافس من

---------------------------------------------------( )0ناىدة عبد زيد ؛ مستوى اداء الميارات الدفاعية واليجومية وعالقتو بترتيب الفرق بالكرة الطائرة  ،رسالة
ماجستير  ،كمية التربية الرياضية  ،جامعة بغداد  ، 0115 ،ص . 00

كسب نقاط غير متوقعة ويستطيع الفريق الميتم كسب نقاط ما يعادل  % 03من مجموع النقاط
" ( ، ) 0ويشمل ىذه الميارة الكثير من حاالت التحرك نحو الكرات سواء كانت المنخفضة او
السريعة وكذلك البعيدة عن الالعب وتؤدي باشكال مختمفة كالدحرجة الجانبية والخمفية والسقوط
االمامي ( الغطس ) .

منهجية البحث واجراءاته الميدانية :
 2 – 4منهج البحث

:

استخدم الباحثان المنيج الوصفي بأسموب المسح لمالءمتو

طبيعة مشكمة البحث .
 3 – 4عينة البحث  :اختار البحث عينة بحثو بالطريقة العمدية من العبي فرق محافظة
االنبار المشاركين في دوري الدرجة األولى لمموسم  0200 – 0202والذين يمثمون أندية
الحبانية  ،الرمادي  ،ىيت  ،عنو و راوة وبسبب تقارب مستويات العبييا
وقد بمغ عدد أفراد العينة (  ) 02العبا من أصل (  ) 52ىم مجتمع البحث الكمي
وبنسبة مئوية  % 17،50وىي نسبة ممثمة لممجتمع البحثي .

 4 – 4األجهزة واألدوات :
 المصادر العربية واالجنبية . االختبار والقياس . شريط قياس  ،كرات طائرة  ،ممعب الكرة الطائرة  ،عصابة عينين  ،أشرطة الصقة ،حبل .
 -فريق عمل مساعد .

---------------------------------------------------------------------------------------) (1سعد حماد الجميمي ؛ الكرة الطائرة واألعداد المياري والخططي  ،دار زىران لمنشر والطباعة ،
عمان  ، 0220 ،ص . 057

 5 – 4خطوات تنفيذ البحث :
 2 – 5 – 4االختبارات المقترحة لمدفاع العميق عن الممعب :

في ضوء مالحظة الباحثين ألىمية الدفاع العميق عن الممعب في الكرة الطائرة ونظ ار
لعدم وجود أو ندرة االختبارات الميارية التي تقيس حركات الدفاع العميق عن الممعب ،
فقد صمم الباحثان ثالثة اختبارات ميارية لحركات الدفاع العميق عن الممعب وكما مبين
في أدناه :

االختبار األول  :اختبار الغطس األمامي : Dive
اليدف من االختبار  :استعادة الكرة من الطيران األمامي " الغطس " .

األدوات الالزمة

كرات طائرة  ،ممعب كرة طائرة قانوني  ،مقعد  ،حبل بطول 02

:

أمتار  ،مسطرة بطول  72سم .

مواصفات األداء

:

يربط الحبل عمى امتداد الحافة العميا لمشبكة بين المسطرتين

المثبتتين عمى القائمين وبارتفاع (  72سم ) بين الحبل والشبكة .
يقف المختبر في مركز (  ) 0وعمى بعد (  3م ) من مركزي الدائرتين المرسومتين
بنصف قطر (  2,7متر ) وفي مركزي (  ) 0و ( . ) 1
يقف المدرب عمى المقعد في النصف اآلخر من الممعب ويقوم برمي الكرات بين الحبل
والشبكة الى الدائرتين وبواقع  7كرات لكل دائرة ليست عمى الترتيب  ،ليقوم الالعب
باستعادة الكرة بالغطس االمامي ومن المركزين (  ) 0و (  ) 1وكما في الشكل ( . ) 0
الشكل (  ) 2اختبار الغطس

التسجيل :
 (  ) 3نقاط لكل محاولة ترتفع منيا الكرة الى مستوى الحافة السفمى لمشبكة من فوق . نقطتان لكل محاولة ترتفع منيا الكرة فوق األرض دون المستوى السفمي لمشبكة . -نقطة واحدة اذا المس الالعب الكرة وفشل في استعادتيا الى األعمى .

 صفر عند فشل المختبر من الوصول الى لمس الكرة في المكان المحدد ." الدرجة العظمى لالختبار (  ) 32درجة "

االختبار الثاني  :اختبار استعادة الكرة من الشبكة :
اليدف من االختبار  :استعادة الكرة من الشبكة

.

األدوات  :ممعب كرة طائرة قانوني  ،كرات طائرة .

مواصفات األداء

:

يرسم مستطيل خمف خط اليجوم بطول (  ) 3متر وعرض ( )0متر

منتصفو يقابل مركز (  ، ) 3يقف الالعب داخل المستطيل وبنقطة اقرب الى مركز ( ) 0
ويقف المدرب خمفو وىكذا لبقية المراكز (  ) 3و (  ) 1اي انو عندما يقوم المختبر بأداء
االختبار من مركز (  ) 0يكون وقوف الالعب خمف خط اليجوم المركز (  ) 0داخل المستطيل
ويقف المدرب خمفو وىكذا لبقية المراكز يرمي المدرب (  ) 7كرات من كل مركز ليقوم الالعب
بالتحرك بسرعة الستعادة الكرة المرتدة من الشبكة بذراع واحدة او بالذراعين وكما في الشكل (
. )0

الشكل رقم (  ) 3اختبار استعادة الكرة

التسجيل :

  3نقاط اذا ارتفعت الكرة بمستوى الحافة العميا لمشبكة أو أكثر وفي حدود المنطقةاألمامية .
 نقطتان اذا ارتفعت الكرة بين الحافتين العميا والسفمى لمشبكة وبحدود منطقة المعب . نقطة واحدة اذا ارتفعت الكرة اقل من الحافة السفمى لمشبكة بحدود منطقة المعب اواجتازت الشبكة من األعمى الى ممعب المنافس .
 صفر في حال فشل الالعب من الوصول الى الكرة او استعادتيا ." الدرجة القصوى لالختبار  17درجة "

االختبار الثالث  :الدحرجة الجانبية : Rolling
اليدف من االختبار  :استعادة الكرات البعيدة بالدحرجة الجانبية

.

األدوات الالزمة  :ممعب كرة طائرة قانوني  ،كرات طائرة .
مواصفات األداء  :ترسم دائرتان بنصف قطر (  72سم ) في مركزي مع اإليعاز لممختبر
داخل إحدى الدائرتين وعمى جانبي الالعب  ،يتحرك الالعب باتجاه الكرة باستعادتيا باستخدام
الذراع القريبة وبالدحرجة الجانبية لمرور خمس كرات من اليمين وخمس أخر من اليسار وبمدة
زمنية قدرىا  02ثانية بين محاولة وأخرى وكما في الشكل (. )3

الشكل (  ) 4الدحرجة الجانبية

التسجيل :
  3نقاط اذا ارتفعت الكرة بمستوى الحافة العميا لمشبكة او اكثر . نقطتان اذا ارتفعت الكرة بمستوى بين الحافتين العميا والسفمى لمشبكة . نقطة واحدة اذا ارتفعت الكرة عن االرض دون الحافة السفمى لمشبكة . صفر اذا فشل الالعب في مالمسة الكرة بعد الدحرجة الجانبية ." الدرجة القصوى لالختبار  32درجة "

 3 – 5 – 4التجربة االستطالعية :
أجرى ا لباحثان تجربتيما االستطالعية في تنفيذ االختبارات المصممة عمى مجموعة من الالعبين
وعددىم (  ) 7يوم الخميس الموافق  0202 – 0 – 00وقد ىدفت الى ما يأتي :
 تحديد وتثبيت المسافات الخاصة باالختبارات . التأكد من عممية حساب الدرجات الخاصة بكل اختبار . -التعرف عمى الوقت الذي يستغرقو االختبار .

 الوقوف عمى المعوقات والصعوبات التي قد تواجو الباحثين في التجربة الرئيسية وقدحققت التجربة االستطالعية أىدافيا بإجراء بعض التعديالت عمى االختبارات وأصبحت
أكثر مالئمة ألفراد عينة البحث .

 4 – 5 – 4األسس العممية لتقنين االختبارات :
بغية مراعاة األسس العممية في تصميم وتقنين االختبارات المقترحة من قبل الباحثين ومن اجل
الحصول عمى ىذه األسس وفق اإلجراءات اآلتية :
إليجاد معامل الثبات أجرى االختبارات (  ) 01العبا اجروا االختبار األول بتاريخ ثم أعيد
االختبار بعد أسبوع تحت الظروف نفسيا  ،بعدىا قام الباحثان بحساب معامل االرتباط البسيط
بين االختبارين ومقارنة ذلك بالقيمة الجدولية اقام درجة حرية (  ) 00ومستوى داللة  2,27اذ
وجد ان القيمة المحس ـ ــوبة لالختبارات كافة كانت اكبر من القيمة الجدولية مما يؤكد ان
االختبارات تتمتع بدرجة عالية من الثبات .
ومن اجل تاكيد صدق االختبارات قام الباحثان باستخراج صدق المحك باستخدام اختبارات
مشابية لالختبارات المقترحة خاصة بميارة الدفاع عن الممعب وعمى عتبة قواميا (  ) 00العبا
من غير الالعبين (  ) 01في استخراج معامل الثبات  ،ويعد حساب القيمة المحسوبة وجد انيا
اكبر من الجدولية امام درجة حرية (  ) 02ومستوى داللة  2,27مما يؤكد توفر معامل الصدق
لالختبارات المقترحة وكما في الجدول ( . ) 0

بعدىا تم عرض االختبارات عمى المختصين *

في الكرة الطائرة واالختبارات واكدوا عمى ان االختبارات واضحة وسيمة الفيم وغير قابمة لمتأويل
وتمتاز بتقويم موضوعي ال ذاتي  ،فضال عن وحدات القياس ليذه االختبارات ( الدرجات )
االمر الذي اسبغ عمى ىذه االختبارات درجة عالية من الموضوعية .
* المختصون :
 -أ .د ثريا نجم

اختبارات كرة الطائرة

 -أ .د عمي يوسف

الكرة الطائرة

 أ.م.د رائد مشتتالرياضية

 -جامعة بغداد – كمية التربية الرياضية

اختبارات الكرة الطائرة

 -جامعة بغداد – الرياضة الجامعية .

 -جامعة البصرة – كمية التربية

جدول رقم ( ) 2
معامل الثبات والصدق وداللتيما لالختبارات المقترحة
االختبارات

معامل الثبات

الداللة

معامل الصدق

الداللة

الغطس االمامي

1894

معنوي

189:

معنوي

استعادة الكرة من الشبكة

188:

معنوي

1894

معنوي

الدحرجة الجانبية

1896

معنوي

18:1

معنوي

 قيمة ( ر ) الجدولية لمعامل الثبات تحت مستوى داللة  2,27ودرجة حرية (  ) 00ىي. 2,101

 قيمة ( ر ) الجدولية لمعامل الصدق تحت مستوى داللة  2,27ودرجة حرية ( ) 02ىي . 2,750

ومن اجل التعرف عمى مستوى الصعوبة لالختبارات المقترحة وىل ان النتائج الفراد العينة تتوزع
توزيعا طبيعيا  ،لجأ الباحثان الى حساب معامل االلتواء ولـ (  ) 01العبا ولجميع االختبارات
المقترحة وقد وجدا ان انتشار العينة موزعا توزيعا اعتداليا  ،الن من خواص المنحنى االعتدالي
النموذجي ان يكون معامل التواءه ( صفر ) و  ، )0( 3 ±وىذا ما يؤكد سيولة وصالحية
تنفيذىا وكما في الجدول ( ) 0
------------------------------------------------------( )0محمد حسن عالوي ونصر الدين رضوان  ،القياس في التربية الرياضية وعمم النفس الرياضي  ،القاىرة ، 0151 ،
ص . 005

جدول رقم ( ) 3
التوزيع الطبيعي وقيمة معامل االلتواء لالختبارات المقترحة
±ع

الوسيط

معامل االلتواء

االختبارات
الغطس االمامي

25.86

2.::

25.69

1.127

استعادة الكرة من الشبكة

35.55

2.25

35.3:

1.313

الدحرجة الجانبية

33.95

3.33

33.:8

1.29: -

س

ومن اجل الوقوف عمى القدرة التمييزية ( التفريقية ) لمستويات أفراد العينة ،رتب الباحثان
الدرجات الخام الفراد العينة تنازليا  ،وتم اختبار  % 05من الدرجات العميا و  % 05من
الدرجات الدنيا  ،وباستخدام اختبار ( ت ) لمعينات غير المرتبطة اذ تمثل قيمة ( ت )
المحسوبة القدرة التفريقية لالختبار بين المجموعة العميا والدنيا ( ، )0اذ أظيرت النتائج ان قيم (
ت ) المحسوبة لالختبارات المقترحة كانت اكبر من القيمة الجدولية (  ) 0,210أمام درجة حرية
(  ) 32 = 0- 00 + 00ومستوى لداللة  2,27وبذا فيي فروق دالة إحصائيا مما يؤكد القوة
التفريقية العالية التي تمتاز بيا  ،وكما في الجدول ( : ) 3
جدول ( ) 4
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم ( ت ) المحسوبة والداللة لمحدين األعمى واألدنى
في االختبارات المقترحة لتقدير القوة التمييزية
الحدود العميا

قيمة ت

الحدود الدنيا

الداللة

االختبارات

س–

ع

س–

ع

المحسوبة

الغطس االمامي

2883:

1874

2383:

1.92

2:845

معنوي

استعادة الكرة من الشبكة

38842

1.82

328:7

1.89

31815

معنوي

الدحرجة الجانبية

36863

1876

2:8:7

1898

32842

معنوي

 4 – 6 – 4الوسائل االحصائية )4( )3( :
 النسبة المئوية .-------------------------------------------------( )0عامر جبار  :تصميم وتقنين اختبارات اإلدراك الحسي حركي لدى العبي الكرة الطائرة  ،مجمة التربية
الرياضية  ،جامعة بغداد  ،كمية التربية الرياضية  ،المجمد  ، 00العدد األول  ، 0220 ،ص . 001

( )0وديع ياسين وحسن العبيدي  ،التطبيقات اإلحصائية واستخدام الحاسوب في التربية الرياضية  ،الموصل
. 0111 ،
( )3عبد الرحمن عدس ؛ مبادئ اإلحصاء في التربية وعمم النفس  :ج ، 0مكتبة األقصى  ،عمان  ،مكتبة
. 0110 ،

 الوسط الحسابي . االنحراف المعياري . -الوسيط .

 معامل االلتواء . اختبا ارت لمعينات غير المترابطة متساوية العدد . معامل االرتباط البسيط . -الدرجة المعيارية المعدلة .

 - 5عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها :
 2 – 5استخراج المستويات المعيارية الختبارات الدفاع العميق عن الممعب بالكرة الطائرة :
تعد المستويات معايير قياسية تمثل اليدف المراد تحقيقو نسبة ألية صفة  ،ولكي يكون كذلك
يجب ان تتضمن درجات توضح المستويات الحقيقية الضرورية وعمى أفراد من ذوي المستويات
العالية  .والن الكثير من الخصائص والصفات التي يتم قياسيا في مجال التربية الرياضية تقترب
من التوزيع الطبيعي في انتشارىا لذا تحتم عمى الباحثين استخدام التوزيع الطبيعي في ذلك  .وقد
وضع ستة مستويات وىي ( ضعيف جدا  ،ضعيف  ،مقبول  ،متوسط  ،جيد  ،جيد جدا ) وبما
إن االختبارات المقترحة تقاس بالدرجة أي انو كمما زاد تحصيل المختبر من الدرجات يعني ذلك
ارتفاع مستوى أداء تمك الميارة .
فقد تم استخراج مستوى جيد جدا عن طريق المعادلة س ـ ـ ) 1 * 3 ( +
= = =
= = =

=

= =

=

= =

=

س ــ  +ع

= = =

= ضعيف

=

=

=

س ـ ـ ) 1 * 0- ( +

= = =

= ضعيف جدا

=

=

=

س ــ ) 1 * 3 - ( +

=

متوسط

= =

س ــ ) 1 * 0 ( +

= = =

=

جيد

=

س ــ ) 1 * 0 ( +

مقبول

بعدىا تم وضع المستويات ومعالجتيا بوضع حدود التقويم التي تقابل كل مستوى فضال عن
تمديد عدد التك اررات والنسبة المئوية وكما في الجداول (  ) 5 ، 0 ، 7وكما يأتي :

جدول ( ) 6
المستويات المعيارية الختبار الغطس األمامي بالكرة الطائرة وحدود تقويميا
الدرجة المعيارية

الدرجات الخام

المستوى

العدد

النسبة المئوية

 3-فما دون

22882 – 21871

ضعيف جدا

3

% 4844

 28:: -ــ ( ) 2 -

23887 – 22،83

ضعيف

9

% 24844

 – 18::-صفر

25895 – 23888

مقبول

33

% 47878

2 – 1812

27891 – 25896

متوسط

28

% 39844

28:: – 2812

29842 – 27892

جيد

22

% 29845

 3فما فوق

 29843ـــ

جيد جدا

صفر

صفر

جدول ( ) 7
المستويات المعيارية الختبار إعادة الكرة من الشبكة بالكرة الطائرة وحدود تقويميا
الدرجة المعيارية

الدرجات الخام

المستوى

العدد

النسبة المئوية

 3-فما دون

صفر

ضعيف جدا

صفر

صفر %

 28:: -ـــ ( ) 2-

33864 – 31828

ضعيف

21

% 27878

 18:: -ـــ صفر

35858 – 33865

مقبول

33

% 47878

2 – 1812

3786: – 35859

متوسط

26

% 36

28:: – 2812

3985: – 37871

جيد

24

% 32877

 3فما فوق

 39861ـــ

جيد جدا

صفر

صفر %

جدول رقم ( ) 8
المستويات المعيارية الختبار الدحرجة الجانبية بالكرة الطائرة وحدود تقويميا
الدرجة المعيارية

الدرجات الخام

المستوى

العدد

النسبة المئوية

 3-فما دون

صفر

ضعيف جدا

صفر

صفر %

 28:: -ـــ ( ) 2-

31874 – 29872

ضعيف

22

% 29844

 18:: -ـــ صفر

34828 – 31875

مقبول

2:

% 42878

2 – 1812

36827 – 34829

متوسط

2:

% 42878

28:: – 2812

37899 – 36828

جيد

22

% 29844

 3فما فوق

 3789:ـــ

جيد جدا

صفر

صفر

 3 – 5مناقشة النتائج :
في ضوء ما تقدم من نتائج واعتمادا عمى مستوى العينة المبينة في نتائج اختبارات الدفاع عن
الممعب بالكرة الطائرة  ،تبين إن أكثر التك اررات لمستوى العينة كانت في ميارتي ( الغطس
األمامي واعادة الكرة من الشبكة ) وكما في الجدولين (  ) 0 ، 7ضمن المستوى مقبول وبتكرار
(  ) 00تك ار ار بنسبة مئوية مقدارىا (  ) % 30,05يمي ذلك في التكرار ميارة الدحرجة الجانبية
والتي تك ارراتيا عمى المستويين ( مقبول ومتوسط ) وبتكرار مقداره (  ) 01لكل مستوى وبنسبة
مئوية مقداراىا (  ) % 30,05وىذا ما يشير الى المستوى المتواضع الذي يتمتع بو أفراد عينة
البحث في االختبارات قيد البحث قياسا بالمستويات العالية .ويعزو الباحثان ذلك الى صعوبة ىذه
الميارات او الحركات من حيث األداء الحركي والتنفيذ إذ يؤكد ( سعد حماد  " ) 0220انيا تعد
من الميارات الصعبة في الكرة الطائرة لدقة مكوناتيا من المكونات البدنية في القوة العضمية
وقدرات رد الفعل والتركيز والتوازن والسرعة الحركية والرشاقة والمرونة والقدرة عمى التحكم
والشجاعة في إنقاذ الكرات ( " )0وفي ضوء ما تقدم يرى الباحثان ضرورة التمرين والتدريب
المتكرر عمى ىذه الميارات في أجواء مشابية لحاالت ومواقف المعب المختمفة  ،األمر الذي
سيؤدي الى سرعة رد الفعل واتخاذ القرار في الوصول الى الكرات  ،اذا يؤكد ( حسين سبيان
وطارق حسن  " ) 0200ان صعوبة ىذه الميارة تكمن في دقة متطمباتيا البدنية وان الالعب
المدافع يحتاج الى فيم سير المباراة وطريقة لعب الفريق المنافس  ،والتحرك بصورة صحيحة
ودقة التوقيت مع الكرة " ( )0كما يرى الباحثان ان من أسباب تواضع مستوى افراد العينة في
ميارات الدفاع العميق عن الممعب فضال عن ما تقدم ىو قمة التدريب عمى تمك الميارات ليس
ليس قصو ار في مناىج التدريب او المدربين بل لعدم توفر المستمزمات المادية األساسية لذلك

وىي القاعات الرياضية المغطاة بالمواد الصناعية  ،االمر الذي يدفع بالالعبين الى االبتعاد عن
التدريب عمى مثل ىذه الحركات النيا تمتاز بدرجة من الخطورة او بدرجة واطئة من السالمة
واألمان لالعب ال سيما عمى الساحات الخارجية المكسوة بمادة االسمنت او االسفمت  ،األمر
الذي يؤدي الى انخفاض مستوى ىذه الميارات .
--------------------------------------------------( )1حسين سبيان و طارق حسن ؛ الكرة الطائرة  ،تدريب و تعميم  ،بناء وقيادة الفريق  ،الكرة الطائرة ،
وقواعد المعبة  ،ط ، 0مطبعة الكممة الطيبة  ،النجف  ، 0200 ،ص . 00
( )2سعد حماد الجميمي ؛ الكرة الطائرة مبادئيا وتطبيقاتيا الميدانية  ،ط  ، 0دار دجمة  ،عمان 0220 ،
 ،ص. 300
( )3حسين سبيان وطارق حسن ؛ الميارات والخطط اليجومية في الكرة الطائرة  ،ط  ، 0مطبعة  ،النجف
 ، 0200 ،ص . 107

اذ يؤكد ( حسين سبيان و طارق حسن  " ) 0200ان ىناك شرط أساسي عند تدريب الالعبين
عمى العمل الدفاعي وىو ان يتم التدريب الدفاعي في ظروف مشابية لحاالت ومواقف المعب
العضمية في المنافسات الرسمية " ( )3وىذا ال يتحقق اال بتوفر المستمزمات المادية من مالعب
وغيرىا لمفرق الن ميارة الدفاع عن الممعب من السقوط بالدحرجة جانبا او أماما بالطيران تعطي
صورة مشوقة لممشاىد اذ تظير قوة الفريق ودرجة تماسكو وصوال الى مستويات أفضل في مجال
الدفاع بمعبة الكرة الطائرة .

 -6االستنتاجات والتوصيات :
 2 – 6االستنتاجات :
 اختبارات المصممة والمقننة لمدفاع العميق عن الممعب بالكرة الطائرة تتالءم ومستوى أفرادعينة البحث .
 -مستوى أفراد العينة بميارات الدفاع العميق عن الممعب تقع ضمن المستويين المقبول

والمتوسط .

 3 – 6التوصيات - :
 -ضرورة اعتماد المدربين عمى وحدات تدريبية مكثفة لميارات الدفاع عن الممعب .

-

التدريب عمى أكثر من قدرة بدنية وحركية لالعبي الكرة الطائرة .

-

اعتماد ىذه المستويات والدرجات المعيارية ليذه الدراسة عمى مختمف الفئات والتأكد من
صالحيتيا لغرض تعميميا .
 إجراء دراسات أخرى مشابية وعمى عينات أخرى مختمفة في موضوع الدفاع العميق عنالممعب في الكرة الطائرة والعاب أخرى .

المصادر

* حسين

* حسين سبيان وطارق حسن ؛ الكرة الطائرة تدريب وتعميم  ،ط ، 0مطبعة  ،النجف . 0200 ،

* سعد حماد

سبيان وطارق حسن ؛ الميارات والخطط اليجومية في الكرة الطائرة  ،ط ، 0مطبعة . 0200 ،
الجميمي ؛ الكرة الطائرة واالعداد المياري والخططي  ،دار زىران لمنشر والتوزيع  ،عمان 0220 ،
* سعد حماد الجميمي ؛ الكرة الطائرة مبادئيا وتطبيقاتيا الميدانية  ،دار دجمة  ،عمان . 0220 ،

* عامر جبار السعدي ؛ بناء وتقنين اختبارات االدراك الحس حركي لدى العبي الكرة الطائرة  ،مجمة التربية الرياضية ،
جامعة بغداد  ،المجمد الحادي عشر  ،العدد االول . 0220 ،
* عبد الرحمن عدس ؛ مبادئ االحصاء في التربية وعمم النفس  ،ج  ، 0مكتبة االقصى  ،عمان . 0110 ،
* محمد حسن عالوي و نصر الدين رضوان ؛ القياس في التربية الرياضية وعمم النفس الرياضي  ،روز اليوسف  ،القاىرة
.0151 ،
* ناىدة عبد زيد ؛ مستوى اداء الميارات الدفاعية واليجومية وعالقتو بترتيب الفرق بالكرة الطائرة  ،رسالة ماجستير  ،كمية
التربية الرياضية  ،جامعة بغداد . 0115 ،
الطائرة  ،تعميم وتدريب  ،دار الفكر العربي  ،بيروت . 0111 ،
التطبيقات االحصائية واستخدامات الحاسوب في التربية الرياضية  ،الموصل . 0111 ،

* نزار الزين ؛ الكرة
* وديع ياسين وحسن العبيدي ؛

