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 كمية التربية الرياضية / جامعة الموصل . لطالب األعمىالتنسي المواجه من  اإلرسال بناء اختبار لقياس سرعة ودقة 

 كمية التربية الرياضية /  طالب األعمىمن التنسي المواجه  اإلرسال ختبار سرعة ودقة وضع مستويات معيارية ال
 جامعة الموصل

 كمية التربية الرياضية /  طالب األعمىالتنسي المواجه من  اإلرسال ختبار سرعة ودقة وضع درجات معيارية ال
 جامعة الموصل

 واستخدم الباحثون المنهج الوصفي لحل مشكمة البحث. 

-2802الرابعة في كمية التربية الرياضية لمعام الدراسي ) نة الدراسيةالس( طالبا من طالب 88وتكونت عينة البحث من )
2802.) 

عرض تم - الخطوات اآلتية في تصميم االختبارات: تاالستبيان واالختبار كوسيمة لجمع البيانات.واتبع الباحثانواستخدم 
 االختبارات عمى مجموعة من الخبراء.

استطالعية هدفت إلى التعرؼ عمى الصعوبات والمشكالت التي قد تواجه تطبيؽ االختبار عمى عينة البحث في تجربة  -
 ومدى تفهم عينة البحث لالختبار فضال عن إيجاد المعامالت العممية لالختبار )صدؽ، ثبات، موضوعية(. انالباحث

 :التوصيات و أهمها مجموعة من إلى الباحثانوتوصل البحث ،  أهداؼالباحث الوسائل اإلحصائية المناسبة لتحقيؽ واستخدم 
ويتمتع بالمواصفات العممية من صدؽ وثبات  األعمىالتنسي المواجة من  اإلرسال سرعة ودقة تم التوصل إلى إختبار  -

 وموضوعية،
  االختبارلمدرجات الخام ألداء عينة البحث في  سجما( 6و)تم التوصل إلى الدرجات المعيارية  -
 لالختبار رية تم التوصل الى مستويات معياكما   -

 األعمىالتنسي المواجة من  اإلرسال م طمبة كمية التربية الرياضية في مهارة يعتماد االختبار في تقيأب الباحثانو اوصى 
 الكرة الطائرة  -التنس المواجه من األعمى  -قياس سرعة ودقة اإلرسال الكممات المفتاحية: 

Construction of a test to measure the speed and accuracy of the tennis serve from 

front and top  in volleyball for the students of the college of Sports Education at the 

University of Mosul 

 Lecturer.Dr. Omar Samir Thenoon         Mr. Suhaib Safaa al-Din Salem 

Abstract 

Construction of a test to measure the speed and accuracy of the transmitter tennis serve from 

front and top  in volleyball for the students of the College of Physical Education / University of 

Mosul. 
To establish standard levels of test the speed and accuracy of the tennis serve from front and top  

in volleyball of the students in of Physical Education college / University of Mosul 
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stting of standard scorel of the speed and accuracy test of the tennis serve from front and top  in 

volleyball students of the Physical Education college / University of Mosul 

The researchers used a descriptive approach to solve the problem of research. 
The research sample consisted of 80 students of the senior in the college of Physical Education 

for the academic year (2012-2013( 
The researchers used a questionnaire and test as a tools of data collection. And the following 

steps have been followed by them of Experts. 
The application of the test on the sample in an study  aimed to identify the difficulties and 

problems that may encounter the researchers understand the research sample for testing as well 

as finding scientific measures of the test (validity, reliability, objectivity (.  

The researchers used appropriate statistical methods to achieve the goals of the research, and 

the they found: 
- The test of  speed and accuracy of the tennis serve from front and top has the scientific 

standards of validity and reliability and objectivity,the standard scores and 6 .s scores from the 

raw scores of the research sample . the standard levels of the test   

Recommended the Researchers recommended the use of the  test in evaluate the students of the 

Faculty . 

Constructed test in the assessment of students in the skill of tennis serve from front and top  in 

volleyball 

Volleyball  -from Front & Top The Tennis Serve -Keywords: Measure the Speed and Accuracy  

 المقدمة وأهمية البحث 0-0
التعميمية والتدريبية , فالوقوف عمى مستوى التطور او مستوى التعمم  تينيعد القياس واحد من اىم مفاصل العممي     

ا مخطط لو المتعمم مع م إليةميم جدا لمعرفة صحة العممية التدريبية او العممية التعميمية من حيث مقارنة ما وصل 
خالل اعتماد ادوات قياس موضوعية ودقيقة ليا القابمية  من  تم إالمن قبل القائمين عمى العممية التعميمية وىذا ال ي

 لوسيمة في قياس ما وضعت من اجمو .عمى عكس صورة واضحة عن مستوى المتعمم فضال عن صدق ىذه ا

لما ليذه العبة من اىمية بالغة في سوق ة التربية الرياضية الكرة الطائرة من الدروس الميمة في كمي درسعد يو      
العمل )المدارس( فال تخمو مدرسة من ساحة لمعبة الكرة الطائرة , ونكاد ال نجد خطة درس لمدرس تربية رياضية ال 

قصار , االمر الذي جعل من مدرسي ىذه المادة ان يبذلوا  المعبةتحتوي في مفرداتيا عمى واحدة من ميارات ىذه 
 .بصورة تمكنيم من تعميم ىذه الميارات في المستقبل  المعبةجيدىم في تعميم طمبة كمية التربية الرياضية ميارات ىذه 

عمى مجموعة من االختبارات  التدريسيونلمميارات االساسية يعتمد  طالبالتعرف عمى مستوى تعمم من اجل و      
من الميارات األساسية اليجومية التي  اإلرسال ويعد  , ن المياراتمؤشر واضح عن مستوى اتقاالميارية التي تعطي 

كفاءة لمعبة إذ يستعمل لوضع الكرة في حالة  ألسمحة اليجومية واحدا من أكثر اإلرسال يبدأ بيا الالعب المباراة ويعد 
 (Ronnielidav ,23,1995المعب فضاًل عن انو يضع المنافس في وضع دفاعي ضعيف أو يسجل نقطة مباشرة )

 اإلرسال إلى السيطرة الكبيرة واإلتقان الجيد عند التنفيذ فضاًل عن قوة مقرونة بالسرعة وغالبًا ما يبدو  الطالبإذ يحتاج 
سيل األداء ولكنو يحتاج إلى الكثير من التدريب المستمر حتى يصل الالعب إلى المستوى الجيد في األداء من حيث 

عاماًل ميمًا في المعب ألن أغمب الفرق قادرة عمى حسم النقاط من  اإلرسال إذ يعد  , السيطرة واإلتقان ليذه الميارة
 اإلرسال ات تيدف إلى كسب نقطة لصالح الفريق المرسل ,كذلك تصعب عممية استقبال اإلرسال إذ إن جميع  اإلرسال 
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واحد من اكثر الميارات  األعمىو من التنسي المواج اإلرسال  ويعد الفريق المنافس ىجومًا معاكسًا قوياً  يشنكي ال 
االساسية شيوعا في عممية تعميم الميارات االساسية فضال عن اىمية ىذه الميارة اليجومية في تحقيق الفوز في العديد 

, وعمى الرغم من ان جميع  اإلرسال في عممية  من النقاط اذا ما تمكن المرسل من تحقيق عاممين ىما السرعة والدقة
اال اننا   العنصرين )السرعة والدقة( ينفي مجال تدريب وتعميم الكرة الطائره يقرون ويعترفون بأىمية اقتران ىذالعاممين 

عمى عنصر الدقة  الالعبتعتمد في تقيم مستوى  األعمىالتنسي المواجو من  اإلرسال  ميارةنالحظ ان اغمب اختبارات 
درجات عالية غير معبرة عن  الطالبقد يؤدي الى اعطاء وىذا قد يكون لو دور في تضميل عممية القياس و فقط 

 اإلرسال وذلك من خالل االعتماد عمى الدقة فقط مع اغفال عنصر ميم في نجاح  اإلرسال مستواىم الحقيقي في ميارة 
وىو عنصر السرعة , وتكمن اىمية ىذه الدراسو في التمكن من الوصول الى المستوى المياري الحقيقي لمطالب في 

 والدقة في عممية القياس . ةمن خالل الدمج بين السرع األعمىالتنسي المواجو من  اإلرسال يارة م

 مشكمة البحث 0-2
كمية التربية الرياضية في ميارة  طالبليم مستوى االداء المياري يعمى طريقة تق الباحثانمن خالل اطالع 

وذالك من خالل النقاط التي يجمعيا  اإلرسال دقة  عمى التقييماعتماد  االحظ األعمىمن  المواجوالتنسي  اإلرسال 
 ميارات الكرة الطائرة الحظ بقياس ىالمختبر حسب صعوبة المناطق , ومن خالل متابعة المصادر العممية التي تعن

,  األعمىالتنسي المواجو من  اإلرسال اختبار يقيس دقة وسرعة  الباحثانذاتو , فال يوجد عمى حد عمم  األمر الباحثان
 الى التفكير الباحثانكمية التربية الرياضية ,  مما دعا  طالبلفضال عن صعوبة اغمب اختبارات ىذه الميارة بالنسبة 

 . كمية التربية الرياضية طالبل األعمىالتنسي المواجو من  اإلرسال تبار لو القدرة عمى قياس دقة وسرعة بناء اخب
 هداؼ البحث 0-2

 يهدؼ البحث الى:     
كمية التربية الرياضية / جامعة  طالبل األعمىالتنسي المواجو من  اإلرسال اء اختبار لقياس سرعة ودقة بن 1-3-1

 الموصل .
كمية التربية  طالبل األعمىالتنسي المواجو من  اإلرسال ختبار سرعة ودقة وضع مستويات معيارية ال 1-3-2

 الرياضية / جامعة الموصل .
كمية التربية الرياضية /  طالب األعمىالتنسي المواجو من  اإلرسال ار سرعة ودقة لختبوضع درجات معيارية  1-3-3

 جامعة الموصل .
 مجاالت البحث 0-4
 5/5/2113ولغاية  15/11/2112 ابتدأ من:  ألزمانيالمجال  1-4-1
 المجال المكاني : القاعة الداخمية في فرع االلعاب الفرقية في كمية التربية الرياضية  1-4-2
 الرابعة . السنة الدراسيةالمجال البشري : طمبة كمية التربية الرياضية  1-4-3



 ......بناء اختبار نقياس سرعت ودقت اإلرسال  انتنسي املواجه من األعهى يف

592 
 

 اإلطار النظري والدراسات المشابهة-2
 اإلطار النظري 2-0
 خطوات بناء اإلختبارات المهارية 2-0-0

 يتطمب بناء اإلختبارات الجديدة إتخاذ بعض اإلجراءات والخطوات الضرورية, ىذه اإلجراءات والخطوات تتم" 
باإلعتماد عمى مصدرين ىما: )التفكير المنطقي والتحميل اإلحصائي(, ومن المالحظ أن كاًل من المصدرين يعتمد عمى 
اآلخر ويكممو, وأن كل الخطوات التي تتبع لبناء إختبارات الميارات في المعب تعد واحدة فيما يخص كل األنشطة 

 ات التي يمكن إتباعيا في ىذا الخصوص:واأللعاب الرياضية المختمفة, وفيما يأتي أىم الخطو 
 تحميل الميارة المطموب قياسيا. -
 إختيار وحدات اإلختبار التي تقيس الميارات المتفق عمييا. -
 إعداد وكتابة تعميمات اإلختبار. -
 إختيار األفراد الذي سيطبق عمييم اإلختبار. -
   التحقق من ثبات وصدق وحدات اإلختبار".  -

 (086-069، 0987)عالوي ورضوان،                                                   
أنيا خطوات  الباحثان"في حين تتناول معظم مصادر ومراجع القياس والتقويم العديد من الخطوات التي يرى  

 مناسبة لبناء بطارية إختبارات أو مقياس نفسي, وتتضمن ىذه الخطوات ما يأتي:
 ختبار.تحديد الغرض من اإل -
 تحديد الظاىرة المقيسة )المطموب قياسيا(. -
عداد جدول مواصفات. -  تحديد الظاىرة وا 
 تحديد وحدات اإلختبار. -
 اإلختيار النيائي لوحدات اإلختبار. -
 إعداد شروط وتعميمات تطبيق اإلختبار. -
 حساب المعامالت العممية لإلختبار. -
 إلختبار.إعداد الشروط والتعميمات النيائية ل -
عداد المعايير.  -  (99، 0989( و )المندالوي وآخران، 268، 0979)عالوي ورضوان، تطبيق اإلختبار وا 
 تحميل المهارة المطموب قياسها: 2-0-0-0

تتطمب ىذه الخطوة القيام بتحميل الميارة أو المعبة تحمياًل دقيقًا ومنطقيًا لمتحقق من الميارات الخاصة أو العوامل 
نات التي تتضمنيا المعبة أو الميارة المطموب قياسيا, وترمي ىذه الخطوة إلى محاولة جدولة عدد مرات تكرار أو المكو 

القوانين والقواعد أثناء تطبيق في كل ميارة من الميارات الخاصة في األداء في مواقف المعب الفعمية استخدام أو 
 .المنظمة لمعبة
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 قيس المهارة المتفؽ عميها:إختيار وحدات اإلختبار التي ت 2-0-0-2
"تعد ىذه الخطة بال شك واحدة من أصعب وأدق الخطوات اإلجرائية في بناء اإلختبارات الميارية في األلعاب ألن 
وحدات اإلختبار التي يتم تصميميا يجب أن تخضع لمعديد من الشروط والمعايير, فيمكن إختيار وحدات اإلختبار من 

ادىا من قبل, وفي ىذه الحالة يمزم عمل قائمة بالوحدات المقترحة يوضح فييا معامالت بين إختبارات أخرى سبق إعد
الوحدات ومستويات الجنس والسن المناسبة يمي ذلك عرضيا عمى مجموعة من الخبراء ليختاروا منيا ما ىو مناسب, 

عدة مسبقًا لكي تتناسب وفي بعض األحيان يجد الباحث نفسو مضطرًا لتغيير أو تطوير في شكل اإلختبارات الم
وأغراضو البحثية التي يسعى إلييا وأن ىذا التغيير والتطوير يجعل اإلختبار المقترح يختمف في صورتو الجديدة عن ما 

 (074-069، 0987)عالوي ورضوان،                          كان عميو سابقًا مما يجعمو إختبارًا جديدًا تمامًا". 
 تعميمات اإلختبار: إعداد وكتابة 2-0-0-2

بعد أن تم تجريب اإلختبار الجديد عمى مجموعة صغيرة من الالعبين يبدأ الباحث بكتابة تفاصيل إدارة اإلختبار, 
جراءات وخطوات تطبيق اإلختبار.    وتتضمن ىذه التفاصيل كل المعمومات عن شروط وا 

 التحقؽ من المعامالت العممية لإلختبار: 2-0-0-4 
خطوة حساب ثبات وصدق كل إختبار من اإلختبارات المقترحة, وتتم ىذه العممية عن طريق تتضمن ىذه ال
   اإلختبار. ق حساب صدقائق حساب الثبات وطر ائإستخدام إحدى طر 

عداد المعايير: 2-0-0-5  تطبيؽ اإلختبار وا 
وفي ضوء ىذا التطبيق يتم  تشمل ىذه الخطوة التطبيق النيائي لإلختبار عمى العينة الرئيسة )التجربة الرئيسة(,

 (209، 2888)عالوي ورضوان، إعداد معايير لإلختبارات المختمفة التي يكشف عنيا التحميل اإلحصائي. 
 الحاالت التي تستدعي بناء اإلختبارات المهارية 2-0-2

 ومن أىميا ما يأتي:ىنالك بعض الحاالت التي تستدعي بناء إختبارات جديدة إلستخداميا في قياس الميارات في المعب, 
. عندما يتبين ليم أن اإلختبارات المنشورة في المراجع والدوريات العممية المتخصصة غير مناسبة لألغراض العامة 1

 لبرنامج القياس من حيث الوقت الذي تستغرقو في التنفيذ ومساحات األرض والفضاء وغيرىا.
البيئة المحمية ألنيا تتطمب إستخدام بعض األجيزة واألدوات  . عندما يظير أن اإلختبارات المنشورة غير متاحة في2

 الخاصة المكمفة الثمن.
. في الحاالت التي ال تذكر فييا المصادر بيانات كافية عن اإلختبار مثل الغرض منو وطريقة األداء وتعميمات 3

 ق حساب الدرجات.ائاإلختبار وطر 
 دقو وثباتو.. عندما يفقد اإلختبار ما يشير إحصائيًا إلى ص4
 . الحاجة إلى تقنين بعض وسائل القياس الموضوعية لإلفادة منيا في تقويم األداء في بعض األنشطة الرياضية.5
. التعديالت التي قد تطرأ عمى قوانين وقواعد بعض األلعاب,والتطورات التي قد تحدث فيما يخص خطط المعب 6

جديدة, كذلك يستمزم العمل عمى تطوير وسائل القياس المتاحة وأساليب التدريب, وما يستجد من فعاليات رياضية 
 (068-067، 0987)عالوي ورضوان،  والعمل عمى إبتكار وسائل وأدوات جديدة".
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   )التنسي( األعمىالمواجه من  اإلرسال مهارة  2-0-2
 )التنسي(:  األعمىالمواجو من  اإلرسال النقاط التي يجب مراعاتيا في اثناء اداء ميارة 

 الركبتان مثنيتان قميال ويكون الجسم مواجيا لمشبكة . -
 وزن الجسم موزع عمى القدمين ويكون الجذع عموديا عمى القدمين . -
 تحمل الكرة باليد اليسرى أو اليمنى امام الجسم ويكون النظر مركزا عمييا . -
 وال يزيد االرتفاع عن مستوى اليد الضاربة . األعمىتقذف الكرة إلى  -
 ر قميال إلى الخمف مع ثني الركبتين .تقوس الظي -
 مد جميع مفاصل الجسم وعممية النقل الحركي تبدأ من اصابع القدم وتنتيي بالكف الضاربة لمكرة . -
 ينقل مركز ثقل الجسم من القدم الخمفية إلى القدم االمامية . -
 (Blocker, 1988, 66-81)                     تضرب الكرة من منتصفيا .  -
 لدراسات السابقةا 2-2
  0998دراسة الخشاب وآخرين  2-2-0

 )تصميم وتقنين إختبارات لقياس بعض المهارات الحركية األساسية بكرة القدم(
 هدفت الدراسة إلى: 

 تصميم اختبارات مقننة -
 إيجاد مستويات معيارية -

 استخدم الباحثون المنيج الوصفي لحل مشكمة البحث
ة والمالحظة واالختبارات والمقاييس كوسائل لجمع البيانات, فيما تكونت عينة واعتمدوا عمى المقابمة الشخصي 

لطالب  1991-1989جامعة الموصل لمعام الدراسي –( طالبا من طالب كمية التربية الرياضية 433البحث من )
 األولى وراعى الباحثون النقاط اآلتية في تصميم االختبارات: السنة الدراسية

ريات والمصادر العممية واستطالع أراء الخبراء لتحديد أىم الميارات األساسية في كرة تحميل محتوى المبا -
 القدم.

إجراء عدد من التجارب االستطالعية لمتعرف عمى الصعوبات والمشكالت التي تواجو الباحثون ومدى فيم  -
 عينة البحث لالختبارات ومدى مناسبة االختبارات لعينة البحث.

 ممية لالختبارات )صدق, ثبات, موضوعية(.إيجاد المعامالت الع -
 واستخدم الباحثون الوسائل اإلحصائية اآلتية:

 الوسط الحسابي -
 االنحراف المعياري -
 معامل ارتباط بيرسون -
 الدرجة المعيارية -
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 ( اختبارات مقننة تقيس الميارات اآلتية:3وتوصل الباحثون إلى تصميم )
 دقة التمريرة المتوسطة. ( متر لقياس21اختبار رفس الكرة لمسافة ) -1
 ( متر لقياس دقة التمريرة القصيرة.11اختبار تمرير الكرة لمسافة ) -2
 ( قوائم لقياس دقة التحكم والدحرجة بالكرة.11الركض المتعرج بين ) -3

 كما توصل الباحثون إلى وضع معايير ليذه االختبارات.
  2885دراسة الصفار  2-2-2

 رياضة المبارزة( )تصميم إختبار لمرشاقة الخاصة في
 هدفت الدراسة إلى:

 تصميم اختبار يقيس الرشاقة الخاصة لحركة القدم والتقيقر في رياضة المبارزة. -
جامعة  –وضع درجات ومستويات معيارية لالختبار لطالب السنة الدراسية الثالثة لكمية التربية الرياضية  -

 الموصل.
 .واستخدم الباحث المنيج الوصفي لحل مشكمة البحث

الثالثة في كمية التربية الرياضية لمعام الدراسي  السنة الدراسية( طالبا من طالب 61وتكونت عينة البحث من )
(2113-2114.) 

 واستخدم الباحث االستبيان واالختبار كوسيمة لجمع البيانات.واتبع الخطوات اآلتية في تصميم االختبارات:
 . عرض االختبارات عمى مجموعة من الخبراء.1
. تطبيق االختبار عمى عينة البحث في تجربة استطالعية ىدفت إلى التعرف عمى الصعوبات والمشكالت التي قد 2

تواجو الباحث ومدى تفيم عينة البحث لالختبار فضال عن إيجاد المعامالت العممية لالختبار )صدق, ثبات, 
 موضوعية(.

 واستخدم الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية:
 المدى -
 ط الحسابيالوس -
 االنحراف المعياري  -
 معامل االرتباط البسيط  -
 الدرجة المعيارية -
 الدرجة المعيارية المعدلة -
 الوزن المئوي -
 معامل االلتواء       -
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 وتوصل الباحث إلى:
 تم التوصل إلى إختبار الرشاقة الخاصة بالمبارزة ويتمتع بالمواصفات العممية من صدق وثبات وموضوعية, -
م التوصل إلى الدرجات المعيارية والمعيارية المعدلة والوزن المئوي لمدرجات الخام ألداء عينة البحث في إختبار ت -

 الرشاقة.
 إن أغمب طالب عينة البحث كانوا من المستوى المتوسط. -

 إجراءات البحث -2
 منهج البحث 2-0

بيعة مشكمة البحث, حيث "يعد ىذا المنيج المنيج الوصفي باألسموب المسحي لمالءمتو وط الباحثاناستخدم  
                       وبيذا األسموب أحد المناىج التي تتقصى الحقائق وتستخمص النتائج الالزمة لحل مشكالت في مجتمع معين".

 (51, 1988)جاسم وآخران, 
 مجتمع البحث وعينته    2-2

والبالغ  في جامعة الموصل كمية التربية الرياضية فيالسنة الدراسية الرابعة  اشتمل مجتمع البحث عمى طالب
الدوام مع استبعاد ب المستمرونطالب , في حين تم اختيار عينة البحث بصورة عمدية من الطالب  (125عددىم )

%( من مجتمع 64يمثمون نسبة ) طالبا (81الطالب الممارسين لمعبة الكرة الطائرة حيث بمغ عدد افراد العينة )
طالبا ( 31وعينة تطبيق والبالغ عددىم ) ا( طالب51عينة البحث الى عينة بناء والبالغ عددىم ) قسمتو البحث , 
 ( يبين بعض موصفات عينة البحث.1)والجدول 

 (0جدول )
 موصفات عينة البحث

 معامل االختالف االنحراف المعياري الوسط الحسابي المتغيرات
 %9,5 2,19 23,15 العمر/ سنة
 %4,7 8,23 176,15 الطول / سم
 %5,18 3,55 69,85 الوزن/ كغم

 وسائل جمع البيانات 2-2
بعدد من وسائل جمع البيانات وىي:  الباحثانمن أجل الحصول عمى النتائج التي تخدم البحث, إستعان  

 االستبيان و القياس و االختبار
 اإلستبيان 2-2-0

في مجال الكرة  (1)ممحق رقم  الخبراء والمختصين إستمارة إستبيان وزعت عمى مجموعة من الباحثانأعد  
الطائرة والقياس والتقويم لمحصول عمى نسب إتفاق حول االختبار المقترح, وسوف يتم شرح ىذا اإلجراء في 

 تفاصيل بناء االختبار
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 القياس  2-2-2
القياسات الجسمية لمطالب وىي )الطول و الوزن( اذ تم قياس الطول عمى حائط مدرج و  بإجراء الباحثانقام 

 غم(.111في حين تم قياس الوزن بستخدام ميزان طبي يقيس القرب )سم(. 1)ألقرب 
 اإلختبار 2-2-2

 اإلرسال قة ببناء اختبار لقياس سرعة ود الباحثانيعد اإلختبار وسيمة دقيقة من وسائل جمع ألبيانات حيث قام  
 وسيتم الحقًا شرح ىذا االختبار وطريقة إجراؤه بالتفصيل.  األعمىالتنسي المواجة من 

 خطوات بناء االختبار 2-4
 تصميم اإلختبار2-4-0

االختبار لكي يناسب عينة البحث  وسيولة بذلك مساحة الممعب مراعينبتصميم اإلختبار  الباحثان قام 
 يفية االداء وطريقة احتساب الدرجة بذلك خطوط االختبار وك موضحين

 تحديد صالحية اإلختبار 2-4-2
بتوزيع إستمارة إستبيان عمى مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال الكرة الطائرة  والقياس  الباحثانقام  

 والتقويم لمعرفة مدى صالحية اإلختبار المقترح والحصول عمى نسب إتفاق الخبراء حول اإلختبار وقد حصل
 %( وبدون اجراء أي تعديالت تذكر عمى االختبار.111االختبار عمى نسبة اتفاق )

 التجربة اإلستطالعية  2-4-4
تطبيقًا ميدانيًا بتاريخ  االختباربتطبيق  الباحثانقام أد ,االختباربعد الحصول عمى نسب اإلتفاق حول  
( طالب في 11الرابعة( البالغ عددىم ) دراسية السنة العمى عينة من طالب كمية التربية الرياضية ) 22/2/2113

قاعة األلعاب الفرقية في كمية التربية الرياضية / جامعة الموصل, وذلك لمتعرف عمى صالحية اإلختبار من حيث 
 ختبار.لتطبيق اإل و الزمن الالزموصالحية األجيزة واألدوات التطبيق 

المحاولة حالما لمست الكرة الشبكة ولم تجتاز الى الممعب ومن خالل التجربة اإلستطالعية تم االقرار باعادة 
 المقسم واعطاء المختبر محاولة ثانية

واحتساب الزمن فقط لمكرة التي تجتاز الممعب الى الخارج واعطائيا )صفر( عند احتساب مجموع الدرجات التي 
 حصل عمييا المختبر عند االداء

 اصفات العممية لإلختبارالمو  2-4-5
 السنة الدراسيةطالب من طالب  (41)ء الموصفات العممية لالختبار من خالل االعتماد عمى درجات تم اجرا

 الرابعة في كمية التربية الرياضية 
 اإلختبار صدؽ 3-4-5-0

"يعد الصدق ىو اآلخر واحدًا من أىم معايير جودة اإلختبار, حيث يشير إلى الحقيقة أو مدى الدقة التي  
 (177, 2116)رضوان,  ياس الشيء أو الظاىرة التي وضع لقياسيا".تقيس بيا أداة الق
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 الصدؽ التالزمي 2-4-5-0-0
عمى ىذا النوع من الصدق في ايجاد  الباحثانيعد الصدق التالزمي واحد من افضل انواع الصدق , ولقد اعتمد 

الجانب الثاني صول الى الزمن الذي تستغرقة الكرة منذ انطمقيا من يد المفحوص وحتى الو  طريقة حساب صدق
توقيت ( محاولة والمحسوبة من خالل ساعة ال41من الممعب وذلك من خالل ايجاد معامل االرتباط بين ازمنة )

( صورة بالثانية, اذ استعان 25بسرعة ) التصوير الفيديوية آلةوالمحسوبة من خالل  نفسيا المحاوالتمع ازمنة 
من وذلك من خالل تقطيع الحركة الى صور وحساب عدد الصور لكل بالتحميل الحركي في حساب الز  الباحثان

يرت النتائج معنوية االرتباط بين ازمنة ساعة ظ( ثانية , ولقد ا1,14محاولة وضربيا بزمن الصورة الواحدة والبالغ )
  لك .ين ذب( ي2, والجدول ) اإلرسال التصوير , وىذا يشير الى صدق االختبار بقياس سرعة  آلةالتوقيت و ازمنة 

 الصدؽ الظاهري 2-4-5-0-2
تم الحصول عمى الصدق الظاىري من خالل إستطالع آراء الخبراء حول مدى صالحية اإلختبار وصدقو في  

 , وقد سبق شرح ىذا اإلجراء . األعمىالتنسي المواجة من  اإلرسال قياس سرعة ودقة 
معًا حيث يطمب من الخبير إبداء رأيو في  وتستخدم ىذه الطريقة لحساب صدق المحتوى والصدق الظاىري 

  اإلختبار, حيث يعتمد في ذلك عمى التفكير المنطقي أو ما يعرف بالتفكير الناقد والخبرة الذاتية.
 (221, 2116)رضوان,                                                                       
 الصدؽ التمييزي 3-4-5-0-2

الطريقة تقدير صدق اإلختبار عمى أساس قدرتو عمى التمييز بين أصحاب الدرجات المرتفعة  تستيدف ىذه 
 (244-221, 2116وأصحاب الدرجات المنخفضة في السمة أو القدرة التي يقيسيا اإلختبار. )رضوان, 

حيث تم ترتيب  يزإختبار )ت( لمعينات المستقمة إليجاد قوة أو قدرة اإلختبار عمى التمي الباحثانوقد إستخدم  
كمجموعة ذات درجات مرتفعة والنصف األدنى كمجموعة  األعمىإلى األدنى وأخذ النصف  األعمىالدرجات من 

%( من الدرجات العميا والدنيا لتمثال المجموعتين 27ذات درجات منخفضة, حيث أنو في العادة يتم إختيار نسبة )
( إلى 1981لمناسبة ليذه الطريقة فقد أشار )الزوبعي وآخرون, المتطرفتين, ومن أجل إضفاء الصيغة اإلحصائية ا

أنو "بإمكان الباحث في مثل ىذه الحالة أن يقسم العينة إلى قسمين متساويين )أعمى وأدنى( وأنو ليس من الميم 
, 1981%( الدنيا" )الزوبعي وآخرون, 27%( العميا و)27التقيد بيذه النسبة المئوية في إختيار المجموعتين )

%( من الدرجات الدنيا لتمثال المجموعتين المتطرفتين, 51%( من الدرجات العميا و)51(, إذ أختيرت نسبة )75
عتمدت قيمة إختبار )ت( المحتسبة  ا( طالب21وقد تضمنت كل مجموعة ) بعد أن رتبت درجاتيم ترتيبًا تنازليًا, وا 

 ن ذلك, ( يبي2لداللة الفروق بين متوسطات المجموعتين, والجدول )
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 الصدؽ الذاتي 2-4-5-0-2
تم الحصول عمى الصدق الذاتي من خالل الجذر التربيعي لمعامل الثبات والذي تم إستخراجو عن طريق  

 المعادلة اآلتية:
 (123, 2111)فرحات,           الصدق الذاتي =    معامل الثبات

 ( يبين قيمة الصدق الذاتي لإلختبار.2والجدول )
 الثبات 2-4-5-2

"يعرف الثبات بأنو: درجة اإلتساق أو التجانس بين نتائج مقياسين في تقدير صفة أو سموك ما أو قدرة  
 ".نفسيم  اإلختبار عمى إعطاء نتائج مشابية تحت ظروف قياس قميمة اإلختالف إذا ما أعيد عمى األفراد

 (229, 2114)النبيان,                                                                           
عادة تطبيقو, "وتعد ىذه الطريقة واحدة من أسيل الطرق  الباحثانقام   بإيجاد الثبات عن طريق اإلختبار وا 

 (252, 2112لمحصول عمى الثبات وىو عبارة عن تطبيق اإلختبار نفسو مرتين عمى نفس العينة". )ممحم, 
أمثثثا التطبيثثثق الثثثثاني لإلختبثثثارات فكثثثان  2113/ 13/2 -12 ختبثثثار بتثثثاريخحيثثثث تثثثم إجثثثراء التطبيثثثق األول لإل 

( أيثثام بثثين كثثل تطبيثثق وآخثثر, وقثثد تثثم إيجثثاد الثبثثات 3إعطثثاء مثثدة ) الباحثثثان, وقثثد راعثثى 17/2/2113-16بتثثاريخ 
( يبثثين قثثيم 2عثثن طريثثق حسثثاب معامثثل اإلرتبثثاط بثثين درجثثات التطبيثثق األول ودرجثثات التطبيثثق الثثثاني, والجثثدول )

 الثبات لإلختبارات.
 الموضوعية 2-4-5-2

"ويتضمن تقنين اإلختبار وضع شروط موحدة لتطبيق اإلختبار عمى جميع األفراد كما يستمزم طريقة موحدة في 
تقويم وتقدير إستجاباتيم, فالتقنين ما ىو إال نوع من التوفير لشروط مضبوطة, األمر الذي تقتضيو الطريقة 

متغير في موقف اإلختبار, وال يمكن أن نرجع إختالف نتائج اإلختبار إلى األفراد إال إذا العممية, والمختبر عامل 
ولذا يجب عمى كل من يقوم , كانت جميع الظروف األخرى ثابتة تمامًا, وكان الفرد ىو العامل الوحيد المتغير.
عميمات واضحة, ثم القيام بعمل بتطبيق إختبارات بدنية أو ميارية أن يحدد التعميمات لكل إختبار وأن تكون الت

نموذج أمام المفحوصين فضاًل عن اإلطمئنان عمى صحة األدوات واألجيزة المستخدمة وأن يثبت جميع الشروط أ
أثناء عممية التطبيق فضاًل عن تدريب بعض األفراد من ذوي الخبرة لكيفية إستخدام األدوات  في الواجب إتخاذىا

 ائج, والدراسات اإلستطالعية ليا أىميتيا في ىذا المجال.واألجيزة وكيفية إستخراج النت
, 1999والموضوعية ىي عدم إختالف المقدرين في الحكم عمى شيٍء ما أو عمى موضوع معين" )باىي, 

 بإيجاد الموضوعية من خالل إحتساب معامل اإلرتباط البسيط بين درجات إثنين من  الباحثان(, وقد قام 64-65
  ( يبين درجات الموضوعية.2ل )والجدو  *المحكمين

                                                           
 م.م انمار عبد الستار الدباغ / كمية التربية الرياضية / مدرس مادة الكرة الطائرة* *

 حذيفة غانم سالم/ طالب مرحمة رابعة/ كمية التربية الرياضية / جامعة الموصل
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 (2جدول )
 يبين المعامالت العممية لالختبار

 

 الصدؽ التمييزي
الصدؽ 
 الظاهري

 الصدؽ
 التالزمي

الصدؽ 
المجموعة  المجموعة العميا الموضوعية الثبات الذاتي

نسبة  ت الدنيا
 الخطاء

 ع س ع س  
اختبار سرعة ودقة 

التنسي  اإلرسال 
)درجة / و المواج

 ثانية(

1,69 1,25 1,15 1,11 5,51 1,111 111% 1,86 1,89 1,81 1,94 

 ( يتبين ان جميع قيم المعامالت العممية تشير الى صالحية االختبار .2من خالل الجدول )
 إعتدالية التوزيع الطبيعي 2-4-5-4

, حيث "يستخدم إختبثار مربثع كثاي ختباركد من التوزيع الطبيعي لإلبإستخدام إختبار مربع كاي لمتأ الباحثانقام  
لمتحقثثق ممثثا إذا كانثثت التكثثرارات المشثثاىدة )التجريبيثثة( المتمثمثثة فثثي البيانثثات المتجمعثثة عثثن الظثثاىرة المقيسثثة تتطثثابق مثثع 
بعثض التوزيعثات النظريثة لمبيانثات أم الإل واإلختبثار عبثارة عثن مجموعثة مثن اإلجثراءات اإلحصثائية التثي تجيثز لنثا تقثثويم 

  .  التطابق بين التكرارات المشاىدة )التجريبية( والتكرارات المتوقعة في كل فئة من فئات التصنيف مدى
 (185, 2113)رضوان,                 

( عنثد درجثة حريثة 11.17(وىثي اقثل مثن قيمثة مربثع كثاي الجدوليثة البالغثة )1.33وقد كانثت قيمثة مربثع كثاي المحسثوبة)
(, ممثا يشثير الثى اعتداليثثة التوزيثع وعثدم وجثود فثروق معنويثة بثثين 378, 2113ان, ( )رضثو 1.15) ≥( ونسثبة خطثأ 5)

 ماىو متوقع وماىو مشاىد حسب نسب منحنى التوزيع الطبيعي.
 التطبيؽ النهائي لإلختبار2-5

بعثثثد التأكثثثد مثثثن صثثثالحية اإلختبثثثارمن خثثثالل إيجثثثاد المعثثثامالت العمميثثثة ومالئمثثثة اإلختبثثثار العينثثثة البحثثثث, قثثثام  
عمثثثى عينثثثة  15/3/2113ولغايثثثة  12/3/2113وفريثثثق العمثثثل المسثثثاعد بثثثإجراء التجربثثثة الرئيسثثثة لمفتثثثرة مثثثن  ثثثثانالباح

 ( طالب.31التطبيق والبالغ عددىا )
 األجهزة واألدوات المستخدمة 3-6
 .11كرات طائره عدد  -
 2ساعات توقيت.عدد -
 أشرطة قياس. -
 أشرطة الصقة ممونة. -
 .ممعب كرة طائرة قانوني -
 .تصوير فيديوية  الة -

                                                                                                                                                                                              

 مد سالم محمود/ طالب مرحمة رابعة. / كمية التربية الرياضية / جامعة الموصلاح
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 الوسائل اإلحصائية 2-7
 الوسط الحسابي. -
 اإلنحراف المعياري. -
 معامل اإلرتباط البسيط لث)بيرسون(. -
 ( لمعينات المستقمة.tإختبار ) -
 قانون النسبة المئوية. -
 الدرجة المعيارية المعدلة. -
 (268-112, 2111)عالم,         . سجما ( 6الدرجة المعيارية المعدلة ) -
 (186, 2113)رضوان,          .إختبار مربع كاي -
 

 عرض النتائج -4
الذي طبق عمى عينة البحثث فضثاًل عثن الثدرجات والمسثتويات  االختبارفي ىذا الباب وصف  الباحثانسيتناول 

 المعيارية .
  في الكرة الطائرة األعمىمن المواجو  التنسي اإلرسال سرعة ودقة  اسم االختبار :

 في الكرة الطائرة األعمىالتنسي المواجو من  اإلرسال سرعة ودقة قياس  الهدؼ من االختبار :
عمى ممعب مقسم حسب  اإلرسال التنسي المواجو من عمى خط  اإلرسال يقوم المفحوص بأداء  إجراءات االختبار :

 ارساالت متتالية. (11), ويقوم المفحوص بأداء  (1رقم )الشكل 
 : يتم احتساب الدرجات كاالتي :حساب الدرجة 

يتم تسجيل الزمن الذي تستغرقة الكرة لموصول الى الجانب الثاني من الممعب حيث يبداء التوقيت حال خروج  -
المقابمة من الممعب, ويحسب  الجيةالكرة من يد المفحوص )لحظة الضرب( حتى تصطدم الكرة باالرض في 

 زمن كل كرة .ويسجل  بالطريقة نفسياالزمن لمعشر كرات 
 لكل كرة من الكرات العشرة.تحسب نقاط الدقو التي يسجميا المفحوص  -
يتم جمع ازمنة المحاوالت العشرة وكذلك نقاط المحاوالت العشرة ومن ثم قسمة مجموع النقاط عمى عمى االزمنة  -

 ) درجة / ثانية(العشرة , لتكون الدرجة النيائية لممفحوص 
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 (1شكل رقم )

 اإلرسال جات اختبار سرعة ودقة تقسيمات ودر 
 (2الجدول )

 لالختبار وحدة القياس )درجة/ثانية(يبين الوصؼ اإلحصائي 

 2كا اإللتواء المنوال ع± س

0,40 8,20 0,08 0 0,22 
اإلختبثار مالئثم لمسثتوى العينثة, ويقتثرب مثن التوزيثع الطبيعثي بداللثة معامثل اإللتثواء,  ( نسثتدل أن:3من خالل الجدول )

  .  (1)±يعتبر معامل اإللتواء مقبواًل إذا ما تراوح بين  حيث
 (4الجدول )

 األعمىالتنسي المواجة من  اإلرسال سرعة ودقة يبين المستويات المعيارية إلختبار 

 النسبة المئوية التكرارات القيم المستوى
 3,33 1 فمافوق 2,03 جيثثد جداً 
 13,33 4 2,02 1,72 جيثثثثد
 33,33 10 1,71 1,41 متوسثثط
 40 12 1,4 1,1 مقبثثثول
 10,00 3 1,09 0,79 ضعيثثثف

 0 0 0,78 فمادون ضعيف جداً 
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 (5الجدول )
 سجما( لالختبار  - 6درجات معيارية )ما يقابمها من  يبين الدرجات الخام و

 سجما  -6 الدرجة الخام سجما  -6 الدرجة الخام سجما  -6 الدرجة الخام

0,48 0 1,13 35 1,78 70 
0,50 1 1,15 36 1,80 71 
0,52 2 1,17 37 1,82 72 
0,54 3 1,19 38 1,84 73 
0,55 4 1,21 39 1,86 74 
0,57 5 1,22 40 1,88 75 
0,59 6 1,24 41 1,89 76 
0,61 7 1,26 42 1,91 77 
0,63 8 1,28 43 1,93 78 
0,65 9 1,30 44 1,95 79 
0,67 10 1,32 45 1,97 80 
0,68 11 1,34 46 1,99 81 
0,70 12 1,35 47 2,01 82 
0,72 13 1,37 48 2,02 83 
0,74 14 1,39 49 2,04 84 
0,76 15 1,41 50 2,06 85 
0,78 16 1,43 51 2,08 86 
0,80 17 1,45 52 2,10 87 
0,81 18 1,47 53 2,12 88 
0,83 19 1,48 54 2,14 89 
0,85 20 1,50 55 2,15 90 
0,87 21 1,52 56 2,17 91 
0,89 22 1,54 57 2,19 92 
0,91 23 1,56 58 2,21 93 
0,93 24 1,58 59 2,23 94 
0,95 25 1,60 60 2,25 95 
0,96 26 1,61 61 2,27 96 
0,98 27 1,63 62 2,28 97 
1,00 28 1,65 63 2,30 98 
1,02 29 1,67 64 2,32 99 
1,04 30 1,69 65 2,34 100 
1,06 31 1,71 66   
1,08 32 1,73 67   
1,09 33 1,74 68   
1,11 34 1,76 69   
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 االستنتاجات والتوصيات -5
 االستنتاجات 5-0
 اإلرسال نتيجًة ألتباع الوسائل العممية الخاصة ببناء اإلختبارات تم الحصول عمى اختبار لو القدرة عمى قياس سرعة ودقة  -

 ية التربية الرياضية في جامعة الموصل.كم طالبللمكرة الطائرة  األعمىالتنسي المواجو من 
 تم التوصل إلى جداول خاصة بالمستويات المعيارية والدرجات المعيارية المعدلة لإلختبار  -
 اإلختبار المعتمدة يتوزع توزيعًا طبيعيًا.  -
 التوصيات 5-2
 م طمبة كمية التربية الرياضة في جامعة الموصلياعتماد االختبار المصمم قي تقي -
 .اإلرسال تيدف الى بناء اختبارات جديدة لقياس انواع اخرى من  أخرىبحوث  إجراء -

 
 ادرػػػػػػػػػػالمص

 , مركز الكتاب لمنشر, القاىرة.1(: المعامالت العممية العممية بين النظرية والتطبيق, ط1999باىي, مصطفى حسين ) -3
 في التربية الرياضية, مطبعة التعميم والبحث العممي, بغداد. (: طرق البحث العممي ومناىجو1988جاسم, وجيو محجوب وآخران ) -5
(: تصميم وتقنين إختبارات لقياس بعض الميارات الحركية األساسية بكرة القدم, بحث منشور في 1991الخشاب, زىير قاسم وآخران ) -0

 الموصل.وقائع المؤتمر العممي السادس لكميات وأقسام التربية الرياضية في جامعات القطر, جامعة 
 , دار الفكر العربي, القاىرة.1(: اإلحصاء اإلستداللي في عموم التربية البدنية والرياضة, ط2113رضوان, محمد نصرالدين ) -3
 , مركز الكتاب لمنشر, القاىرة.1(: المدخل إلى القياس في التربية البدنية والرياضية, ط2116رضوان, محمد نصرالدين ) -2
 (: اإلختبارات والمقاييس النفسية, دار الكتب لمطباعة والنشر, جامعة الموصل.1981, وآخرون )الزوبعي, عبدالجميل إبراىيم -2
(: تصميم إختبار لمرشاقة الخاصة في رياضة المبارزة, بحث منشور في مجمة الرافدين لمعموم 2115الصفار, زياد يونس محمد ) -2

 .2115لسنة  39, العدد 11الرياضية, المجمد 
 (: تحميل بيانات البحوث النفسية والتربوية واإلجتماعية, دار الفكر العربي, القاىرة.2111محمود ) عالم, صالح الدين -2
, دار الفكر 1(: القياس في التربية الرياضية وعمم النفس الرياضي, ط1979عالوي, محمد حسن ورضوان, محمد نصرالدين ) -9

 العربي, القاىرة.
, دار الفكر 1(: اإلختبارات الميارية والنفسية في المجال الرياضي, ط1987عالوي, محمد حسن ورضوان, محمد نصرالدين ) -33

 العربي, القاىرة.
(: القياس في التربية الرياضية وعمم النفس الرياضي, دار الفكر العربي, 2111عالوي, محمد حسن ورضوان, محمد نصرالدين ) -33

 القاىرة.
 بية الرياضية, مركز الكتاب لمنشر.(: القياس واإلختبار في التر 2111فرحات, ليمى السيد ) -35
 , دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة, عمان, األردن.2(: القياس والتقويم في التربية وعمم النفس, ط2112ممحم, سامي محمد ) -30
 (: اإلختبارات والقياس والتقويم في التربية الرياضية.1989المندالوي, قاسم وآخران ) -33
 , دار الشروق لمنشر والتوزيع, عمان, األردن.1سيات القياس في العموم السموكية, ط(: أسا2114النبيان, موسى ) -32

16- Blocker, A. (1988): Action volley ball, publication, 2nded, Hunting beach, USA. 
17- Ronnielidav : Developing mental skills whils serving Kcoaching Volleyball , avcarol ,February , 

march ,1995 . 
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( 0ممحؽ )  
مختصينالسادة ال  اسماء 

 المقب العممي االختصاص االسػػػػػم ت
 أستاذ قياس وتقويم  د. ثيالم يونس عالوي   0
 أستاذ قياس وتقويم  د. مكي محمود الراوي  2
 أستاذ قياس وتقويم  د. عبد الكريم قاسم غزال  2
 أستاذ طائرةطرائؽ تدريس/ كرة  د. ليث محمود داؤد البنا  4
 أستاذ قياس وتقويم  د. ايثار عبد الكريم غزال  5
 أستاذ مساعد تعمم حركي / كرة طائرة د. خالد عبد المجيد   6
 أستاذ مساعد تعمم حركي / كرة طائرة د. خالد محمود داؤد البنا   7
 أستاذ مساعد عمم تدريب  د. مكي محمد حمودات   8
 تاذ مساعداس قياس وتقويم د. محمود شكر مصطفى  9
 استاذ مساعد قياس وتقويم د. وليد خالد رجب  08
 استاذ مساعد قياس وتقويم ا.م  فراس يونس ذنون  00

 


