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 عٌار وصفً ، مساهمة المهارات والحاالت ، نقاط الكرة الطائرة ، أولمبٌاد لندن ، الرجال والنساءالكلمات المفتاحٌة : م
 مستخلص البحث 

تعد لعبة الكرة الطائرة فً هذه االٌام من االلعاب االكثر شعبٌة ومتعة نسبٌا نتٌجة للبحوث والدراسات التً تعرضت لمجاالت الكرة            

االداء الذي ٌوفر البٌانات الالزمة للقٌاس والتقٌٌم والتقوٌم التً تساعد فً تطور هذه اللعبة ومتغٌراتها لكً ٌقدم راٌا  الطائرة منها  تحلٌل

البحث وأهمٌة وتبرز مشكلة  موضوعٌا بعٌدا عن التحٌز من شؤنه رفد القائمٌن علٌها بالمعلومات التً تعزز اتخاذ القرارات الصائبة بشؤنها،

مباراة الكرة لعاٌٌر تبٌن نسبة مساهمة كل المهارات والحاالت الهجومٌة والدفاعٌة والمخالفات القانونٌة فً تسجٌل النقاط فً عدم وجود م

 وصفٌة لمساهمة المهارات والحاالتالمعاٌٌر ومقارنة الاستخراج ، وكان غرض الدراسة هو الطائرة على المستوى االولمبً ولكال الجنسٌن

( للرجال 32( مباراة الكرة الطائرة )64،وتم تحلٌل )نقاط مباراة الكرة الطائرة للمستوى االولمبً للرجال والنساء  فً تسجٌل أنفة الذكر

استخدام النسبة  ،وتمت معالجة البٌانات احصائٌا من خالل 3153( شوط لبطولة أولمبٌاد لندن 541( للنساء تضمنت هذه المبارٌات )32و)

، وخلص البحث باستخراج المعاٌٌر الوصفٌة لكل المهارات والحاالت الهجومٌة والدفاعٌة الفروق للنسب المئوٌة ت( لمعنوٌة)المئوٌة واختبار

الرجال  والمخالفات القانونٌة التً تسهم فً تسجٌل النقاط بالكرة الطائرة للمستوى االولمبً، كما ظهر تباٌن فً قٌم المعاٌٌر الوصفٌة بٌن فرق

 وفرق النساء .
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           The volleyball game in these days the most popular and fun relatively Games as a result of research 

and studies that have been areas of volleyball including performance, which provides the necessary 

measurement and evaluation and assessment that help in the development of this game and the variables in 

order to provide objectively away from the bias would supplement those who made it data analysis 

information that promotes the right decisions on them, and highlight the problem and the importance of 

research in the lack of benchmarks to illustrate the contribution of all the skills offensive and defensive 

situations and legal irregularities in the scoring for the game of volleyball at the Olympic level and both 

genders, the purpose of the study is to extract and compare the descriptive criteria for the contribution of 

skills and situations Ended mentioned in the registration of the game of volleyball to the level of the 

Olympic men's and women's points were analyzed (46) match volleyball (23) for men and 23 for women 

included those games (165) a run for the championship the 2012 London Olympics, and has statistically 

processing the data through the use of the percentage the t-test for the moral differences of percentages, the 

research found the extraction of descriptive criteria for each skill offensive and defensive situations and legal 

irregularities that contribute to the scoring volleyball level Olympic and variation appeared in the descriptive 

criteria values between the men's team and teams of women. 
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 :Introductionالمقدمة  -1

ه اللعبة من تطور فً مختلف مجاالتها تعد لعبة الكرة الطائرة فً هذه االٌام من االلعاب االكثر شعبٌة ومتعة نسبٌا ، لما تشهده هذ         

ولمبً البدنٌة والمهارٌة والخططٌة والتحكٌمٌة أضافة الى مزاولتها من كال الجنسٌن)الرجال والنساء( ولمختلف فئاتهما )الناشئٌن والشباب واال

س فهً تمارس من كافة فئات المجتمع؛ والمتقدمٌن( فضال عن ذلك تعد من االلعاب المسالمة لعدم وجود االحتكاك المباشر بالفرٌق المناف

 كونها ال تتطلب أمورا صعبة ومعقدة ، وفً اآلونة األخٌرة ونتٌجة للبحوث والدراسات التً تعرضت لمجاالت الكرة الطائرة منها التدرٌبٌة

ً زٌادة متعتها وشدة المنافسة التحكٌمٌة وتطوٌرها كل ذلك ساهم فطً وتحلٌل االداء وتغٌٌر المواد على المستوى البدنً والمهاري والخط

فق فٌها ، فجعلت لها بطوالت منتظمة تهدف المشاركة فٌها الى ابراز قدرات وقابلٌات الفئات المختلفة وٌبقى القٌاس والتقٌٌم والتقوٌم ٌرا

ٌن ومدربٌن والعبٌن  من مشرفتطور هذه اللعبة ومتغٌراتها لكً ٌقدم راٌا موضوعٌا بعٌدا عن التحٌز من شؤنه رفد القائمٌن علٌها 

 بالمعلومات التً تعزز اتخاذ القرارات الصائبة بشؤنها .  

، أما كونه وصفً  (1)ٌقصد به هو" الظرف المساوي للمظروف أو مقٌاس مجرد ،لما ٌنبغً ان ٌكون علٌه الشًء" Normeالمعٌار        

ة الوصفٌة أي غٌر االستداللٌة التً نتائجها ال تقارن بقٌم جدولٌة ومن هذه فهو القٌمة التً ٌتم استخراجها من خالل استخدام القوانٌن الرٌاضٌ

رة القوانٌن هً قانون النسبة المئوٌة )نسبة الجزء الى الكل( حٌث القٌم التً تظهر من خاللها هً قٌم واقعٌة ظاهرٌة تسهم فً تشكٌل الظاه

 المدروسة وفً هذا البحث هً تسجٌل النقاط فً الكرة الطائرة .

بكافة  االمامً والخلفً المهارات والحاالت ٌقصد بها هً المهارات والحاالت الهجومٌة )االرسال بكافة أنواعه ، والضرب الساحق       

 أنواعه واالعداد والخداع بكافة انواعه ( والمهارات الدفاعٌة ) حائط الصد بكافة انواعه ، والدفاع عن الملعب واالرسال بكافة انواعه(

مس الشبكة ، كرة حمل ، لمس الكرة لمرتٌن من قبل الالعب ، لالفات القانونٌة )تجاوز خط ) األرسال ، المنتصف (،خط الدوران ، والمخ

ولمس الكرة أكثر من ثالث مرات من قبل الفرٌق( وهذه التقسٌمات وأجزائها تسهم بشكل وقٌمة ما فً تسجٌل نقاط الكرة الطائرة بحسب 

وقابلٌة أداء الالعب لهذه المهارات بكافة اقسامها وانواعها، إذ اشارة بعض الدراسات بؤنه هنالك ثالث عناصر مختلفة أهمٌة ودور وفاعلٌة 

، كما اشارت دراسات أخرى الى أن فعالٌة حائط الصد (2)تساهم فً تسجٌل النقاط وهذه العوامل هً التوصٌل واالعداد والمهارات الدفاعٌة 

، وأضافت دراسات أخرى الى ان اخطاء الهجوم والهجوم السرٌع هً (3)مفاتٌح ممٌزة فً تحدٌد نتائج المباراة واالرسال المباشر تكون 

، كما أكدت دراسات أخرى على ان أهمٌة القدرة على استخدام االرساالت الفاعلة والمإثرة  (4)عوامل أخرى مهمة فً تحدٌد نتٌجة المباراة 

 .(5)فً منافسات الكرة الطائرة 

كما تعد عملٌة تسجٌل النقاط فً مباراة الكرة الطائرة الهدف الرئٌس لكل فرٌق وتعد النقاط المعٌار المحدد لفوز الفرٌق بالشوط الذي        

ٌمتد طوله الى خمسة وعشرون نقطه وفً حال التعادل ٌمتد تسجٌل النقاط الى ان ٌحقق أحد الفرٌق التفوق بفارق نقطتٌن، فؤي الفرٌقٌن  

ل على ثالث اشواط ٌعد فائز، وان عملٌة تسجٌل النقاط تتم اساسا أما من استخدام ناجح أو فاشل إلحدى المهارات أو الحاالت الهجومٌة ٌحص

 والدفاعٌة إضافة الى المخالفات القانونٌة .

كبٌرا بٌن الفرق المتبارٌة التً ال ٌتجاوز أعمار من أهم المحافل الدولٌة التً تشهد تنافسا  ةبطولة أولمبٌاد لندن بالكرة الطائرة هً واحد       

( سنة وتقام مثل هكذا بطولة كل اربع سنٌن ٌتم استضافتها من احدى الدول التً تبدي استعدادها من كافة النواحً 32الالعبٌن فٌها عمر )

االولمبٌة الدولٌة قبل مدة من الزمن ،وهذه البطولة )البنى التحتٌة والمنشآت، والظروف االقتصادٌة ، واالعالم ،والسٌاحٌة.. الخ( الى اللجنة 

( فرٌق 36( فرٌق رجالً و )36وشارك فٌها) 3153تم استضافتها من قبل برٌطانٌا وسمٌت ببطولة لندن نسبة الى عاصمتها وأقٌمت عام 

س من سمات بدنٌة ومهارٌة وخططٌة نسائً حٌث ٌرافق تنوع جنس الفرق تنوع فً مستوى االداء بٌن الرجال والنساء لما ٌتمتع به كل جن

ونفسٌة ومعرفٌة تسهم فً ظهوره بمستوى معٌن من االداء لهذه اللعبة ، لذا ٌتطلب هذا االختالف دراسة نقف من خاللها على اهم الجوانب 

 لهذا المستوى االولمبً      االٌجابٌة لغرض تعزٌزها وتطوٌرها ،وبٌان الجوانب السلبٌة لغرض تحدٌدها ومعالجتها فً فئات الفرق المناظرة 

وتبرز مشكلة وأهمٌة البحث فً عدم وجود معاٌٌر تبٌن نسبة مساهمة كل المهارات والحاالت الهجومٌة والدفاعٌة والمخالفات           

خالله تقٌٌم مستوى الفرق  القانونٌة فً تسجٌل النقاط لمباراة الكرة الطائرة على المستوى االولمبً ولكال الجنسٌن ، إذ تعد مقٌاسا ٌتم من 

علمنا  نسبة الى مستوى الفرق العالمٌة ، فضال عن ذلك تبٌن )المعاٌٌر(االختالفات فً االداء للحاالت المدروسة ما بٌن الرجال والنساء اذا ما

ٌر( قاعدة بٌانات ٌستند الٌها بؤن آلٌة تسجٌل النقاط فً المباراة هً أصدق مإشر معبر عن مستوى المهارات بالكرة الطائرة ولتكون )المعاٌ

 القائمون والمشرفون والمدربون على فرقنا االولمبٌة فً هذه اللعبة لغرض النهوض بها وتطوٌر قابلٌاتهم  والوصول الى المستوى االولمبً

 العالمً أو المقارب منه .         

                                                           

   388388، صـ ، صـ 18921892، دار الكتاب اللبنانً ، بٌروت لبنان ، ، دار الكتاب اللبنانً ، بٌروت لبنان ،   22جمٌل صلٌبا :المعجم الفلسفً ، ججمٌل صلٌبا :المعجم الفلسفً ، ج  -  1
2   -  Hayrinen, m., Hoivala, T. and Blomqvist, M. Differences Between winning and  Losing  Teams in Men''s European 

Top-Level Volleyball, In : Performance Analysis of Sport VI. Cardiff: UWIC.2004,pp. 194- 199.  
3- Eleni, Z., Tsigilis, N., Moustakidis, A. and Andromachi, K. Playing Characteristics of Men''s Olympic Volleyball 

Teams in Complex II . .International Journal of Performance Analysis in Sport . .2006, 1:172-177 . . 
4  -Patsiaouras, A., Charitonidis, K., Moustakidis, A. and Kokaridas, D. Comparison of Technical Skills Effectiveness of 

Men’’s National Volleyball . .International Journal of Performance Analysis in Sport . .2009, 9(1):1-7.   
5  -Tsivika, M. and Papadopoulou, S.D. Evaluation of the Technical and  Tactical Offensive Elements of the Men’’s 

European Volleyball Championship . .Physical Training . . 2008, 2.   



 

3 
ة فً تطوٌر الحالة التقٌٌمٌة ) من خالل المعاٌٌر( لفرقنا االولمبٌة ولما تقدم أرتؤى الباحثون حل هذه المشكلة لكً ٌسهم مساهمة فعال       

ادٌة بالكرة الطائرة  المبنٌة على االسس العلمٌة ولتجنب إصدار االحكام الذاتٌة التً غالبا ما تتسم باآلراء الشخصٌة التً تفتقر الى الحٌ

ٌن المهارٌة والحاالت األخرى ، ولهذا لجا الباحثون إلى الخوض فً هذه والتقٌٌم الموضوعً الذي ٌدفع المدربٌن الى تطوٌر قابلٌات الالعب

 المشكلة مساهمة منهم لسد الفراغ العلمً  فً هذا الجانب ودعما  وتطوٌرا  للعبة الكرة الطائرة .

 الغرض من الدراسة  : -2

ات القانونٌة فً تسجٌل نقاط مباراة الكرة الطائرة استخراج معاٌٌر وصفٌة لمساهمة المهارات والحاالت الهجومٌة والدفاعٌة والمخالف -

 للمستوى االولمبً للرجال والنساء .

مقارنة المعاٌٌر الوصفٌة لمساهمة المهارات والحاالت الهجومٌة والدفاعٌة والمخالفات القانونٌة فً تسجٌل نقاط مباراة الكرة الطائرة  -

 للمستوى االولمبً بٌن الرجال والنساء .

     ::Method  البحث  البحث  طرٌقة طرٌقة   -33

 عٌنة البحث : عٌنة البحث :   33-11

.وليذا  فقيد تيم تحدٌيد مجتميع .وليذا  فقيد تيم تحدٌيد مجتميع ((1))" إن األهداف التً ٌضعها الباحث لبحثه واإلجراءات التيً ٌتخيذها سيتحدد طبٌعية العٌنية التيً سيٌختارها " " إن األهداف التً ٌضعها الباحث لبحثه واإلجراءات التيً ٌتخيذها سيتحدد طبٌعية العٌنية التيً سيٌختارها "       

اختٌيار عٌنية البحيث بالطرٌقية العشيوائٌة ، اختٌيار عٌنية البحيث بالطرٌقية العشيوائٌة ، المشاركة فً أولمبٌاد لندن بالكرة الطائرة للرجال والنسياء وتيم المشاركة فً أولمبٌاد لندن بالكرة الطائرة للرجال والنسياء وتيم المنتخبات الدولٌة المنتخبات الدولٌة البحث وهو فرق البحث وهو فرق 

( ( 16251625(شيوط بواقيع )(شيوط بواقيع )541541مبياراة تضيمنت )مبياراة تضيمنت )  6464مبياراة للنسياء لفيرق المنتخبيات ، إذ تيم تحلٌيل مبياراة للنسياء لفيرق المنتخبيات ، إذ تيم تحلٌيل   3232مباراة للرجال ومباراة للرجال و  3232وتكونت العٌنة مـن وتكونت العٌنة مـن 

   ::وهًوهً  ((HD))( بدقة الـ( بدقة الـyou tubنقطة جرت فً نهائٌات البطولة إذ تمت مشاهدة الفدٌوٌة للمبارٌات على شبكة االنترنٌت على محرك الـ)نقطة جرت فً نهائٌات البطولة إذ تمت مشاهدة الفدٌوٌة للمبارٌات على شبكة االنترنٌت على محرك الـ)

 ( بالكرة الطائرة للرجال والنساء2112( ٌبٌن عٌنة البحث لمبارٌات بطولة اولمبٌاد لندن )1-3جدول )

 ت
 النساء الرجال

 النتٌجة الفرق النتٌجة الفرق

 (5 -2) تركٌا× الصٌن  (2 -1) بلغارٌا × رٌطانٌاب 5

 (1 -2)  الدنمارك× أمرٌكا  (2 -1) استرالٌا   ×بولندا 3

 (3 -2)  الصٌن× البرازٌل  (1 -2) ألمانٌا ×أمرٌكا  2

 (2 -5)  كورٌا الجنوبٌة× إٌطالٌا  (2- 5)  أمرٌكا× البرازٌل  6

 (1 -2) الصٌن× أمرٌكا  (3 -2) البرازٌل× روسٌا  1

 (1 -2) كورٌا الجنوبٌة× الٌابان  (5 -2) بلغارٌا   ×روسٌا  4

 (1 -2) برٌطانٌا× إٌطالٌا  (5 -2) بلغارٌا   ×إٌطالٌا  1

 (2 - 5) البرازٌل× أمرٌكا  (2 -1) البرازٌل  ×إٌطالٌا  8

 (5 -2) الٌابان× إٌطالٌا  (3 -2) أمرٌكا ×روسٌا  9

 (3 -2) الصٌن× الٌابان  (1 -2)  برٌطانٌا   ×إٌطالٌا  51

 (3 -2) روسٌا× البرازٌل  (2- 1)  أرجنتٌن   ×استرالٌا 55

 (3 -2) كورٌا الجنوبٌة× الصٌن  (3 -2) صربٌا  ×ٌا ألمان 53

 (2 -1)  الدنمارك× الجزائر  (1 -2) صربٌا× روسٌا  52

 (1 -2) كورٌا الجنوبٌة× أمرٌكا  (1 -2) تونس× البرازٌل  56

 (2 -1) كورٌا الجنوبٌة× البرازٌل  (2- 1)  بلغارٌا× استرالٌا  51

 (1 -2) صربٌا× ازٌل البر (5 -2) أرجنتٌن× إٌطالٌا  54

 (1 -2) تركٌا× أمرٌكا  (5 -2) تونس× صربٌا  51

 (1 -2) الٌابان× البرازٌل  (5 -2) بولندا× بلغارٌا 58

 (3 -2) الجزائر× برٌطانٌا  (1 -2) أرجنتٌن×بولندا  59

 (1 -2) صربٌا× أمرٌكا  (1 -2) تونس× روسٌا  31

 (2 -3)  روسٌا×  إٌطالٌا (2- 1)  البرازٌل× ألمانٌا  35

 (3 -2) تركٌا× البرازٌل  (1 -2) تونس×أمرٌكا  33

 (1 -2) الجزائر× إٌطالٌا  (2- 1)  إٌطالٌا× أمرٌكا  32

 منهج وتصمٌم استمارة تحلٌل الدراسة :منهج وتصمٌم استمارة تحلٌل الدراسة :  -33-22
تهمٌن على سٌر العقل وتحدد عملٌاتيه تهمٌن على سٌر العقل وتحدد عملٌاتيه المنهج هو " الطرٌق المإدي للكشف عن الحقٌقة فً العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة التً المنهج هو " الطرٌق المإدي للكشف عن الحقٌقة فً العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة التً             

وان طبٌعة المشكلة تفرض على الباحثٌن اختٌيار المينهج اليذي ٌتبعيه مين اجيل التوصيل إليى حلهيا ، ولهيذا وان طبٌعة المشكلة تفرض على الباحثٌن اختٌيار المينهج اليذي ٌتبعيه مين اجيل التوصيل إليى حلهيا ، ولهيذا   ((2))حتى ٌصل إلى نتٌجة معلومة " حتى ٌصل إلى نتٌجة معلومة " 

منهج " بوصف ما هو كائن عين منهج " بوصف ما هو كائن عين استخدم الباحثون المنهج الوصفً باألسلوب المسحً التحلٌلً لمالئمته فً تحقٌق أهداف البحث إذ ٌقوم هذا الاستخدم الباحثون المنهج الوصفً باألسلوب المسحً التحلٌلً لمالئمته فً تحقٌق أهداف البحث إذ ٌقوم هذا ال

 ..((3))طرٌق جمع البٌانات والمعلومات حول الظاهرة وجدولتها و تبوٌبها ثم تفسٌر تلك البٌانات واستخالص التعمٌمات واالستنتاجات " طرٌق جمع البٌانات والمعلومات حول الظاهرة وجدولتها و تبوٌبها ثم تفسٌر تلك البٌانات واستخالص التعمٌمات واالستنتاجات " 

ة الطائرة المتؤتٌية ة الطائرة المتؤتٌية بعد اطالع الباحثون على المصادر والدراسات السابقة وأخذ آراء الخبراء بخصوص طبٌعة تحلٌل نقاط مباراة الكربعد اطالع الباحثون على المصادر والدراسات السابقة وأخذ آراء الخبراء بخصوص طبٌعة تحلٌل نقاط مباراة الكر                

على استمارة تحلٌل ٌمكن من خاللها إٌجاد حيل على استمارة تحلٌل ٌمكن من خاللها إٌجاد حيل   ولعدم عثور الباحثونولعدم عثور الباحثونمن أداء المهارات والحاالت الهجومٌة والدفاعٌة والمخالفات القانونٌة ، من أداء المهارات والحاالت الهجومٌة والدفاعٌة والمخالفات القانونٌة ، 

تسيجٌل أو تؤشيٌر تسيجٌل أو تؤشيٌر   ى مب دأى مب دأوأعتمد التحلٌل عل وأعتمد التحلٌل عل ٭ لتحلٌل نقاط مباراة الكرة الطائرة ، ٭ لتحلٌل نقاط مباراة الكرة الطائرة ،   لجأ الباحثون إلى تصمٌم وإعداد استمارةلجأ الباحثون إلى تصمٌم وإعداد استمارةلمشكلة البحث ، لمشكلة البحث ، 
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4 
أي تسجل النقطة للمهارة التً أودٌت من قبل الالعب الذي آخر من لمس الكرة سوى كانت سلبا أي تسجل النقطة للمهارة التً أودٌت من قبل الالعب الذي آخر من لمس الكرة سوى كانت سلبا   -  ٌكون أنهاء التداول للكرة بهاٌكون أنهاء التداول للكرة بهاالحالة التً الحالة التً 

 ..  سجلت نقطة بسببهاسجلت نقطة بسببهاأي أي   -ل الكرة ل الكرة أو إٌجابا وبعدها انتهى تداوأو إٌجابا وبعدها انتهى تداو
لخبراء الخاصة بتثبٌت طرٌقة التحلٌل المناسبة حددت بالصٌغة اآلتٌة: إذ تضمنت وبعد االطالع على المصادر واخذ آراء ا            

 االستمارة على محورٌن: 

 : انصب على إحصاء عـدد المحـاوالت الناجحة والفاشلة لبعض المتغٌرات قٌد الدراسة وهً :  المحــور األول -

  المهارات والحاالت الهجومٌة 

حٌث ٌتم تؤشٌر فً االستمارة عدد الحاالت الناجحة فً مجال كل نوع  ] الذي ٌحرز نقطة  متموج( :األرسال ) الساحق ، التنسً ، ال .5

مباشرة )لمس الكرة ألرض ملعب الفرٌق المنافس ( من تنفٌذ احد أنواع االرسال [ وعدد الحاالت الفاشلة منه ) عندما تكون الكرة 

 ارتطمت بالشبكة فوقعت فً أرض فرٌق الالعب المنفذ(.ارتطمت باألرض مباشرة خارج ملعب الفرٌق المنافس أو 

حٌث ٌتم تؤشٌر فً االستمارة عدد  ( : 5،  6، 1( والضرب الساحق خلفً من مركز) 4،  3،  2الضرب الساحق االمامً من مركز)   .3

ب الفرٌق المنافس ( وعدد الحاالت الناجحة فً مجال كل نوع ) الذي ٌحرز نقطة مباشرة من تنفٌذ احد أنواع الضرب الساحق فً ملع

الحاالت الفاشلة منه ) عندما تكون الكرة ارتطمت باألرض مباشرة خارج ملعب الفرٌق المنافس أو ارتطمت بالشبكة فوقعت فً 

 أرض فرٌق الالعب المنفذ(.

ي ٌحرز نقطة مباشرة فً حٌث ٌتم تؤشٌر فً االستمارة عدد الحاالت الناجحة فً مجال كل نوع ) الذ الخداع ) المعد ، الكابس (:  .2

ارض ملعب الفرٌق المنافس من تنفٌذ احد أنواع الخداع ( وعدد الحاالت الفاشلة منه ) عندما تكون الكرة ارتطمت باألرض مباشرة 

 خارج ملعب الفرٌق المنافس أو ارتطمت بالشبكة وعادة الى ارض الملعب  أو خارجه للفرٌق المنفذ لحالة الخداع (.

 اعٌة :المهارات الدف 

حٌث ٌتم تؤشٌر فً االستمارة عدد الحاالت الناجحة فً مجال كل نوع ) الذي ٌحرز منه   حائط الصد ) الفردي ، الثنائً ، الثالثً ( : .6

نقطة مباشرة فً ارض ملعب الفرٌق المنافس من خالل تنفٌذ احد أنواع حائط الصد ( وعدد الحاالت الفاشلة منه ) عندما تكون الكرة 

األرض مباشرة خارج ملعب الفرٌق المنافس أو فرٌق الالعب المنفذ للحائط أو ارتطمت بالشبكة فوقعت فً أرض فرٌق ارتطمت ب

 الالعب المنفذ للحائط(. 

رة وأن إحصاء المحاوالت الناجحة والفاشلة فً هذا المحور تتم مجتمعة  لبعض المتغٌرات قٌد الدراسة التً ٌقوم بها الفرٌقان بصو             

( للمحاولة الفاشلة فً المجال الخاص لكل جانب -عامة خالل كل شوط أو أشواط المباراة ،  فنضع إشارة )+( للمحاولة الناجحة و إشارة )

 (.5وكما موضح فً الملحق )

دراسة  ؛ الن نجاح أداء انصب هذا المحور على إحصاء عـدد المحـاوالت الفاشلة فقـط للبعض اآلخر من المتغٌرات قٌد ال المحور الثانً : -

 هذه المتغٌرات ٌعنً استمرار اللعب  للكرة مما ٌعنً  ال تسجٌل للنقاط من خالل نجاحها وهً:

 دفاع عن الملعب لـ: - أ

 وٌضم : .1

 : )ٌتم تسجٌل عدد الحاالت الفاشلة فً مجال حقل كل متغٌر عند فشل الالعب فً أداء الدفاع عن  االرسال من ) االسفل ، األعلى

ب من خالل متغٌراته وذلك عند ارتطام الكرة بالالعب المدافع ومن ثم تذهب الى االرض سوى داخل أو خارج الملعب مما الملع

 ٌعنً أنهاء التداول بالكرة وتسجٌل نقطة .

 : خالل ٌتم تسجٌل عدد الحاالت الفاشلة فً مجال حقل كل متغٌر عند فشل الالعب فً أداء الدفاع عن الملعب من  الكبس الساحق

متغٌراته وذلك عند ارتطام الكرة بالالعب المدافع ومن ثم تذهب الى االرض سوى داخل أو خارج الملعب مما ٌعنً أنهاء التداول 

 بالكرة وتسجٌل نقطة . 

 مخالفة الحاالت القانونٌة :  - ب

ل الالعب  فً المجال المخصص ٌتم حصر أو تسجٌل عدد مرات تكرار حالة تجاوز الخط من قب تجاوز خط ) األرسال ، المنتصف (: .4

 لذلك فً االستمارة  لكال الفرٌقٌن مما ٌعنً أنهاء التداول بالكرة واحتساب نقطة .

ٌتم حصر أو تسجٌل عدد مرات تكرار حالة خطؤ الدوران فً المجال المخصص لذلك فً االستمارة  لكال الفرٌقٌن مما  خطأ دوران : .1

 طة .ٌعنً أنهاء التداول بالكرة واحتساب نق

ٌتم حصر أو تسجٌل عدد مرات تكرار حالة مس الشبكة أثناء تداول الكرة فً المجال المخصص لذلك فً االستمارة   مس الشبكة : .8

 لكال الفرٌقٌن مما ٌعنً أنهاء التداول بالكرة واحتساب نقطة .

لمباراة  فً المجال المخصص لذلك فً ٌتم حصر أو تسجٌل عدد مرات تكرار حالة حمل الكرة أثناء تداول الكرة فً ا كرة حمل : .9

 االستمارة  لكال الفرٌقٌن مما ٌعنً أنهاء التداول بالكرة واحتساب نقطة .

ٌتم حصر أو تسجٌل عدد مرات تكرار حالة لمس الكرة لمرتٌن من قبل الالعب أثناء  :رة لمرتٌن)ضرب مزدوج لدى الالعب(لمس الك .51

 خصص لذلك فً االستمارة  لكال الفرٌقٌن مما ٌعنً أنهاء التداول بالكرة واحتساب نقطة.تداول الكرة فً المباراة  فً المجال الم

حٌث ٌتم تسجٌل فً االستمارة عدد الحاالت التً تحدث فٌها حالة ضرب الكرة لمرتٌن أو ثالث مرات  أكثر من ثالث لمسات)للفرٌق( : .55

رج ملعب الفرٌق الضارب للكرة فً المجال المخصص لذلك فً ومن ثم عدم نقلها الى ساحة الفرٌق المنافس أو ذهابها الى خا

 االستمارة  لكال الفرٌقٌن مما ٌعنً أنهاء التداول بالكرة واحتساب نقطة .



 

5 
كل على انفراد ولشوط أو أشواط المباراة فً نهاٌة االستمارة٭ثم ٌتم معاملة نتائج  الحاالتٌتم بعد ذلك عملٌة جمع هذه                

 ات إحصائٌا.المبارٌ

 صدق استمارة التحلٌل : -3-2-1

فً المبارٌات وقد عرضت الفقرات  منهاجمٌع الحاالت التً ٌمكن تسجٌل النقاط  شملتإن الفقرات التً تضمنتها االستمارة  

و " تقدٌر لمعرفة من ذوي االختصاص لجمع أرآهم لغرض التؤكد من صدق االستمارة إذ إن الصدق ه٭٭الخاصة بهذه االستمارة على الخبراء

وقد اخذ الباحثون   (1)ما إذا كان االختبار ٌقٌس ما نرٌد إن نقٌس به ، وكل ما نرٌد إن نقٌسه به ، وال شًء غٌر ما نرٌد إن نقٌسه به أم ال " 

لصدق بهذا المفهوم مالحظات الخبراء بنظر االعتبار ، وتم االتفاق على الصٌغة النهائٌة لالستمارة وبذلك تم تحصٌل صدق المحتوى " فا

  (2)" ٌتناول دراسة مفردات االختبار ومحتوٌـــاته واالختبار الصادق منطقٌا هو االختبار الذي ٌمثل تمثٌال سلٌما المٌادٌن المراد دراستها 

وبعدها تم  (3)اسه وهو دراسة محتوى االستبٌان وتفحص فقراته المختلفة للتؤكد مما اذا كان االستبٌان ممثل لمحتوى الموضوع المراد قٌ

 (. 3-2معاملة البٌانات إحصائٌا كما فً الجدول )

 ( المحسوبة لكل بعد من ابعاد االستبٌان من خالل صدق المحتوى 2( ٌبٌن أراء الخبراء لصالحٌة ابعاد االستبٌان  وقٌمة )كا 2-3جدول )

 المحاور    ت
 3قٌمة كا  رأي الخبراء 

 المحسوبة 
 داللة القٌمة 

 ال تصلح تصلح 

 معنوي للقبول  9 1 9 األرسال ) الساحق ، التنسً ، المتموج( 1

 معنوي للقبول 9 1 9 ( 6،5، 1( و الساحق خلفً من مركز)4،  3،  2الضرب الساحق االمامً من مركز)  2

 معنوي للقبول 9 1 9 الخداع ) المعد ، الكابس ( 3

 معنوي للقبول  9 1 9 حائط الصد ) الفردي ، الثنائً ، الثالثً ( 4

 معنوي للقبول 9 1 9 دفاع عن الملعب لـ)االرسال من ) االسفل ، األعلى(، الكبس الساحق( 5

 معنوي للقبول 9 1 9 تجاوز خط ) األرسال ، المنتصف ( 6

 معنوي للقبول  9 1 9 خطأ دوران 5

 معنوي للقبول 9 1 9 مس الشبكة 9

 معنوي للقبول 9 1 9 كرة حمل 8

 معنوي للقبول  9 1 9 لمس الكرة لمرتٌن)ضرب مزدوج لدى الالعب( 11

 معنوي للقبول 9 1 9 أكثر من ثالث لمسات)للفرٌق( 11

 ..((3.943.94(= )(= )11==11-22( ودرجة حرٌة )( ودرجة حرٌة )1.151.15( الجدولٌة عند مستوى داللة )( الجدولٌة عند مستوى داللة )22٭ قٌمة )كا٭ قٌمة )كا  

 موضوعٌة استمارة التحلٌل :موضوعٌة استمارة التحلٌل :  -33-22-22

وقد تحقق ذلك بعد إجراء تحلٌل ألداء وقد تحقق ذلك بعد إجراء تحلٌل ألداء ( ( 4))ً الحكم على شًء ما أو على موضوع معٌن" ً الحكم على شًء ما أو على موضوع معٌن" الموضوعٌة هً " عدم اختالف المقدرٌن فالموضوعٌة هً " عدم اختالف المقدرٌن ف 

مختصيٌن فيً مجيال مختصيٌن فيً مجيال   ٭٭٭٭٭٭شوط واحد لمباراة روسٌا  وأمرٌكا وتسجٌل جمٌع المتغٌرات قٌد الدراسة من خالل استمارة التحلٌل من لدن خبٌيرٌنشوط واحد لمباراة روسٌا  وأمرٌكا وتسجٌل جمٌع المتغٌرات قٌد الدراسة من خالل استمارة التحلٌل من لدن خبٌيرٌن

( وهيو ( وهيو 1.991.99تساب معامل االرتباط البسٌط بٌن التحلٌلٌن ، وظهر مقداره ٌسياوي ) تساب معامل االرتباط البسٌط بٌن التحلٌلٌن ، وظهر مقداره ٌسياوي ) التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة والكرة الطائرة . وقد تم احالتربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة والكرة الطائرة . وقد تم اح

إذ ظهـرت قٌمـة ) ر ( الجـــدولٌـــة تسـيـاوي إذ ظهـرت قٌمـة ) ر ( الجـــدولٌـــة تسـيـاوي     ((5))ارتباط عالً ، ولغرض اختبار معامل االرتباط تم استعمال " جدول داللة معامل االرتباط "ارتباط عالً ، ولغرض اختبار معامل االرتباط تم استعمال " جدول داللة معامل االرتباط "

( ولما كانت القٌمة المحتسبة اكبر من القٌمة الجدولٌة فإننيا نسيتنتج ( ولما كانت القٌمة المحتسبة اكبر من القٌمة الجدولٌة فإننيا نسيتنتج 11151115) )   ( وتحت مستوى داللة( وتحت مستوى داللة  2424= =   33-2828( عند درجة حرٌة )( عند درجة حرٌة )1165811658) ) 

 إن معامل االرتباط المحسوب معنوي . وهذا ما ٌإكد موضوعٌة استمارة التحلٌل . إن معامل االرتباط المحسوب معنوي . وهذا ما ٌإكد موضوعٌة استمارة التحلٌل . 

 

   ثبات استمارة التحلٌل :ثبات استمارة التحلٌل :  -33-22-33

(. لقيد (. لقيد 4جة أي انه ذو قٌمية ثابتية خيالل التكيرار أو اإلعيادة )جة أي انه ذو قٌمية ثابتية خيالل التكيرار أو اإلعيادة )ٌقصد بثبات االختبار هو درجة الثقة وذلك الن االختبار ال ٌتغٌر فً النتٌٌقصد بثبات االختبار هو درجة الثقة وذلك الن االختبار ال ٌتغٌر فً النتٌ                  

  أستخرج الباحثون معامل الثبات عن طرٌق إٌجاد معامل كرو نباخ الفا بعد تحلٌيل ألداء مبياراة روسيٌا  وأمرٌكيا باسيتعمال اسيلوب الميـالحظةأستخرج الباحثون معامل الثبات عن طرٌق إٌجاد معامل كرو نباخ الفا بعد تحلٌيل ألداء مبياراة روسيٌا  وأمرٌكيا باسيتعمال اسيلوب الميـالحظة

 ( وهً درجة تعكس مستوى عالً من الثبات.( وهً درجة تعكس مستوى عالً من الثبات.  1189111891ي ) ي ) الـمنظمة عـن طرٌق المشــاهدة  الفدٌوٌة ، وقد ظهر قٌمة معامل االرتباط ٌساوالـمنظمة عـن طرٌق المشــاهدة  الفدٌوٌة ، وقد ظهر قٌمة معامل االرتباط ٌساو

                                                           

٭٭
 ((22راجع يهحق )راجع يهحق )  -  
٭٭٭٭

 ((11راجع يهحق )راجع يهحق )  -

 ..  1616، ص، ص  مم  59895989، ،   33صفوت فرج : القٌاس النفسً ، القاهرة ، مكتبة االنجلو المصرٌة ، طصفوت فرج : القٌاس النفسً ، القاهرة ، مكتبة االنجلو المصرٌة ، ط  -5
 ..3939  ، ص، صمم59995999، ،   55الكتاب للنشر ، طالكتاب للنشر ، ط  مصطفى باهً : المعامالت العلمٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق ، القاهرة مركزمصطفى باهً : المعامالت العلمٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق ، القاهرة مركز  -3
3- 

 .134: 1891، انقاهرج ، يكرثح االَجهو انًصرٌح، ، 3اتوحطة واخروٌ : انرقوٌى انُفضً، ط - 
4- 

 .64 انًصذر َفضه ،صيصطفى تاهً :
٭٭٭٭٭٭

 جايعح انقادصٍح.جايعح انقادصٍح.  –هوو انرٌاضٍح هوو انرٌاضٍح كهٍح انررتٍح انثذٍَح وعكهٍح انررتٍح انثذٍَح وع  –ذذرٌة تاٌويٍكاٍَك انكرج انطائرج ذذرٌة تاٌويٍكاٍَك انكرج انطائرج   –أصرار يضاعذ دكرورأصرار يضاعذ دكرور  -أحًذ عثذ االيٍر أحًذ عثذ االيٍر     -

 جايعح انقادصٍح.جايعح انقادصٍح.  –كهٍح انررتٍح انثذٍَح وعهوو انرٌاضٍح كهٍح انررتٍح انثذٍَح وعهوو انرٌاضٍح   –فضهجح ذذرٌة انكرج انطائرج فضهجح ذذرٌة انكرج انطائرج   –أصرار يضاعذ دكرور أصرار يضاعذ دكرور   –أصعذ عذَاٌ عزٌز أصعذ عذَاٌ عزٌز                   

 .191 ص و1894عح تغذاد، قٍش َاجً، تضطوٌضً احًذ: االخرثاراخ وانقٍاس ويثادئ اإلحصاء فً انًجال انرٌاضً، تغذاد ،يطاتع جاي -5
 .69،ص و 1898قاصى انًُذالوي وآخراٌ : االخرثاراخ وانقٍاس وانرقوٌى فً انررتٍح انرٌاضٍح ، تغذاد ، تٍد انحكًح ،  -6
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 ٌبٌن معامل ارتباط قٌمة الثبات بطرٌقة الفاكرونباخ الستمارة التحلٌل تسجٌل النقاط بالكرة الطائرة( 3-3جدول )

 قٌمة معامل الثبات عدد المتغٌرات االسم ت

 .891 28 استمارة تحلٌل نقاط مباراة الكرة الطائرة -5

  ٌرات المدروسة فً استمارة التحلٌل:المتغ -3-3

بعد اكتمال عملٌة اعداد استمارة التحلٌل واستخراج االسس العلمٌة )الصيدق ،والموضيوعٌة ،والثبيات( لهيا اصيبح عيدد متغٌيرات بعد اكتمال عملٌة اعداد استمارة التحلٌل واستخراج االسس العلمٌة )الصيدق ،والموضيوعٌة ،والثبيات( لهيا اصيبح عيدد متغٌيرات                             

الهجومٌية والدفاعٌية والمخالفيات الهجومٌية والدفاعٌية والمخالفيات ( مجامٌع رئٌسه وهً )المهيارات والحياالت ( مجامٌع رئٌسه وهً )المهيارات والحياالت 22(متغٌر ٌنتمون الى )(متغٌر ٌنتمون الى )2828الدراسة التً تضمنتها االستمارة هً )الدراسة التً تضمنتها االستمارة هً )

   القانونٌة ( .القانونٌة ( .

 التجربة الرئٌسة :       التجربة الرئٌسة :         -33-44

شرع الباحثون فً عملٌة التحلٌل إذ اعتمدوا على اسلوب التحلٌل الوصفً الذي ٌتلخص بتحلٌل حركات العبً كيل فرٌيق عنيد أدائهيم شرع الباحثون فً عملٌة التحلٌل إذ اعتمدوا على اسلوب التحلٌل الوصفً الذي ٌتلخص بتحلٌل حركات العبً كيل فرٌيق عنيد أدائهيم                   

بعدما أكتميل أعيدادها بعدما أكتميل أعيدادها تعمال استمارة تحلٌل تسجٌل نقاط مباراة الكرة الطائرة تعمال استمارة تحلٌل تسجٌل نقاط مباراة الكرة الطائرة لوسائل اللعب المختلفة وتسجٌل النقاط عن طرٌق المالحظة وباسلوسائل اللعب المختلفة وتسجٌل النقاط عن طرٌق المالحظة وباس

( ) إذ " ٌعييد هييذا االسييلوب ميين اكثيير أنييواع ( ) إذ " ٌعييد هييذا االسييلوب ميين اكثيير أنييواع HD( بدقيية الييـ )( بدقيية الييـ )you tubمشيياهدة التسييجٌل الفٌييدٌوي عبيير شييبكة االنترنٌييت ميين خييالل الييـ )مشيياهدة التسييجٌل الفٌييدٌوي عبيير شييبكة االنترنٌييت ميين خييالل الييـ )  فييتمفييتم

نٌة التحكم فً إعادة الحركية اكثير مين ميرة وتحدٌيدها بدقية فضيال عين نٌة التحكم فً إعادة الحركية اكثير مين ميرة وتحدٌيدها بدقية فضيال عين الن الخطؤ فً تقدٌر الحركة ٌكون قلٌال وذلك إلمكاالن الخطؤ فً تقدٌر الحركة ٌكون قلٌال وذلك إلمكا  111111األسالٌب دقة األسالٌب دقة 

( نقطية عليى ( نقطية عليى 16251625( حٌث تم تحلٌل و تبوٌب تسجٌل النقاط لمباراة الكرة الطائرة البالغية )( حٌث تم تحلٌل و تبوٌب تسجٌل النقاط لمباراة الكرة الطائرة البالغية )5إمكانٌة تسجٌل حركات الفرٌقٌن بوقت واحد " . )إمكانٌة تسجٌل حركات الفرٌقٌن بوقت واحد " . )

متغٌرات الدراسة وأستخدم الباحثون بعض القوانٌن والوسائل االحصائٌة متغٌرات الدراسة وأستخدم الباحثون بعض القوانٌن والوسائل االحصائٌة 
((2))((3 ) )

الرٌاضٌة التً ساهمت بشكل اساسيً فيً التوصيل اليى نتيائج الرٌاضٌة التً ساهمت بشكل اساسيً فيً التوصيل اليى نتيائج 

 البحث وهً :البحث وهً :
 33مربع كامربع كا -55

 ( :                             ( :                             Pearsonمعامل االرتباط البسٌط )معامل االرتباط البسٌط ) -33

 معامل كرو نباخ الفامعامل كرو نباخ الفا -22

 النسبة المئوٌة                                      النسبة المئوٌة                                       -66

             اختبار ) ت ( لداللة الفروق بٌن النسب المئوٌةاختبار ) ت ( لداللة الفروق بٌن النسب المئوٌة -11

 عرض ومناقشة النتائج : -4
( نسبة مساهمة )المعٌار الوصفً( المجامٌع الرئٌسة للمهارات والحاالت الهجومٌة والدفاعٌة ومخالفة الحاالت 5-6ٌبٌن الجدول )            

ٌة )النسبة المئوٌة( للمجامٌع قد ترتبت القانونٌة للنساء والرجال فً احراز نقاط مبارٌات الكرة الطائرة االولمبٌة حٌث نالحظ المعاٌٌر الوصف

 ٌة  بشكل طبٌعً حسب تؤثٌر هذه المهارات فً لعبة كرة الطائرة بما تتسم هذه اللعبة من تركٌز فً حالة الهجوم من خالل تطوٌر القدرات البدن

 طائرة االولمبٌة( ٌبٌن نسبة مساهمة مجامٌع الرئٌسة للنساء والرجال فً احراز نقاط مبارٌات الكرة ال1-4جدول )

 نوع المتغٌر حالة أنهاء تداول الكرة ت
عدد 

 المبارٌات

 الرجال النساء

 النسبة % المجموع النقاط النسبة % المجموع النقاط

 الهجومٌة والحاالت المهارات  1

 االرسال بكافة أنواعه

32 

411 11.59%  698 18.11%  

%33,95 1299 الضرب الساحق بكافة أنواعه  1265 34.84% 

%5.52 211 بكافة أنواعهالخداع   121 3.34%  

%51.15 1819 المجموع   2155 55.29%  

 المهارات الدفاعٌة  2

%25.21 858 حائط الصد بكافة انواعه  854 26.96%  

%21.95 584 الدفاع عن الملعب بكافة انواعه  465 12.99% 

%46.15 1553 المجموع  1441 38.54% 

% 3.59 144 لفة الحاالت القانونٌة بكافة انواعهامخا 3  119 2.89% 

%111 3915 32 المجموع  3626 111% 

 فضال عن االهتمام بالمواصفات الجسمانٌة كالطول التً تسهم مساهمة فعالة فً تعزٌز الجوانب الهجومٌة فً هذه اللعبة ، كما نالحظ  تفوق

%( بٌنما 11.38مٌة بصورة عامة على معٌار النساء حٌث حصل الرجال على نسبة تساوي )معٌار الرجال فً المهارات والحاالت الهجو

%( مما ٌدل على ان الرجال ٌركزون على استخدام القوة والتؤثٌر بها سلبا أو إٌجابا أكثر مما فً 11.51حصلت النساء على نسبة تساوي )

الرجال ٌتمٌزون وٌتفاخرون بما ٌتسمون من مظاهر القوة البدنٌة والجسمانٌة النساء وهذه الحالة هً حالة طبٌعٌة إذا ما نظرنا ان طبٌعة 

 تسجٌلوالنفسٌة فٌنعكس ذلك على أدائهم المهاري مما عزز تفوقهم فً المهارات الهجومٌة بصورة عامة، بٌنما نالحظ تفوق معٌار النساء فً 

                                                           

 ..  541541  صص، ،   مم  59995999، ،   33زهٌر قاسم الخشاب وآخران : كرة القدم ، الموصل ، جامعة الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ، طزهٌر قاسم الخشاب وآخران : كرة القدم ، الموصل ، جامعة الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ، ط  -1
 ، صو1888، ٌاصٍٍ انركرٌرً ، حضٍ يحًذ : انرطثٍقاخ اإلحصائٍح واصرخذاو انحاصوب فً تحوز انررتٍح انرٌاضٍح ، انًوصم ، دار انكرة نهطثاعح وانُشرودٌع  -2

102 ،214  ،151 ،291. 

 ..4141  ، ص، صمم  59885988المطبوعات الجدٌدة ، المطبوعات الجدٌدة ، المفهومات والمبادئ األساسٌة ، االسكندرٌة ، المفهومات والمبادئ األساسٌة ، االسكندرٌة ،   –محمد عوض عبد السالم : اإلحصاء فً العلوم االجتماعٌة محمد عوض عبد السالم : اإلحصاء فً العلوم االجتماعٌة   -2



 

5 
ا وإٌجابا بصورة عامة على معٌار الرجال حٌث حصلت النساء على نسبة النقاط فً مباراة الكرة الطائرة من خالل المهارات الدفاعٌة سلب

%( وٌعزو الباحثون ذلك الى ما تتصف به فرق النساء من  ضعف 29.16%( بٌنما حصل الرجال على نسبة تساوي )64.11تساوي )

ضعف أو عدم حسن التوصٌل للكرة  أكثر مما القدرة على مجابهة الحاالت الهجومٌة ألسباب  عدة منها عدم الوقوف فً المكان الصحٌح  أو 

 فً الرجال مما جعل معٌار احراز النقاط ٌرتفع فً هذا الجانب ، فً حٌن نالحظ زٌادة معٌار أحراز النقاط  للنساء سلبا فً مباراة الكرة

ال حٌث حصلت النساء على نسبة تساوي الطائرة من خالل مخالفة الحاالت القانونٌة بكافة انواعها بصورة عامة بفارق قلٌل على معٌار الرج

%( على الرغم من انخفاض نسبهما بشكل كبٌر عن المجموعتٌن السابقتٌن وٌعزو 3.98%( بٌنما حصل الرجال على نسبة تساوي )2.18)

عدم التركٌز فً التجنب  الباحثون ذلك الى ما تتصف به هذه الفئة العمرٌة ) االولمبٌة( من اإلرباك والتسرع واالندفاع فً اداء المهارات مع

( ٌوضح المدرج التكراري لكافة المهارات والحاالت 5-6الوقوع فً المخالفات القانونٌة كمس الشبكة وتجاوز الخط ..الخ ، والشكل )

عض المتغٌرات قٌد الهجومٌة والدفاعٌة ومخالفة الحاالت القانونٌة بكافة انواعها حٌث ٌظهر حالة المعٌار الوصفً للرجال سلبا أو إٌجابا فً ب

الدراسة كاألرسال والضرب الساحق وحائط الصد، وٌظهر حالة المعٌار الوصفً للنساء إٌجابا أو سلبا فً بعض المتغٌرات منها الخداع 

 والدفاع عن الملعب ومخالفة الحاالت القانونٌة .  

 

 

 

 

 

 

 

 الدفاعٌة والحاالت القانونٌة فً أحراز نقاط مباراة الكرة الطائرة( ٌوضح نسبة مساهمة المجامٌع الرئٌسة للمهارات الهجومٌة و1-4شكل )

( اختبار معنوٌة الفروق للنسب المئوٌة لمساهمة مجامٌع المهارات والحاالت الهجومٌة والدفاعٌة ومخالفة 3-6وٌبٌن الجدول )         

 لبعض المتغٌرات قٌد الدراسة ولصالح الرجال فً تسجٌل الحاالت القانونٌة بصورة عامة حٌث نالحظ معنوٌة الفروق فً النسب المئوٌة 

 ٌة( ٌبٌن اختبار )ت( لمعنوٌة النسب المئوٌة لمساهمة مجامٌع الرئٌسة بٌن النساء والرجال فً احراز نقاط مبارٌات الكرة الطائرة االولمب2-4جدول )

 نوع المتغٌر حالة أنهاء تداول الكرة
النقاط 

 الكلٌة

نقاط 

 المتغٌر

 النسبة

 الجزء للكل

قٌمة )ت( 

 المحتسبة

قٌمة )ت( 

 الجدولٌة *

درجة 

 الحرٌة

الداللة 

 اإلحصائٌة

المهارات 
 والحاالت
 الهجومٌة

االرسال بكافة 
 أنواعه

 1.1811 698 3626 الرجال
 معنوي ∞ 1.86 8.895119

 1.1159 411 3915 النساء

الضرب الساحق 
 بكافة أنواعه

 1.3484 1265 3626 الرجال
 عشوائً ∞ 1.86 1.881525

 1.3395 1299 3915 النساء

بكافة الخداع 
 أنواعه

 1.1334 121 3626 الرجال
 معنوي  ∞ 1.86 4.55558

 1.1552 211 3915 النساء

المهارات 
 الدفاعٌة

حائط الصد بكافة 
 انواعه

 1.2696 854 3626 الرجال
 عشوائً ∞ 1.86 1.629353

 1.2521 858 3915 النساء

الدفاع عن الملعب 
 بكافة انواعه

 1.1299 465 3626 الرجال
 معنوي ∞ 1.86 8.16854

 1.2195 584 3915 النساء

مخالفة الحاالت القانونٌة بكافة 
 انواعها

 1.1289 3626 3626 الرجال
 معنوي  ∞ 1.86 1.81956

 1.1359 3915 3915 النساء

رة الطائرة سلبا وإٌجابا والمتغٌرات هً ) االرسال بكافة أنواعه ،و الدفاع عن الملعب بكافة انواعه ، ومخالفة الحاالت النقاط فً مباراة الك

 القانونٌة بكافة انواعها ( وٌعزو الباحثون ذلك الى ان سبب انتقال الكرة من فرٌق الى آخر ٌكون اسرع عند الرجال مما ٌعطً مإشرا أكبر

رة  سلبا ) ارتطام الكرة بالشبكة( أو إٌجابا )ارسال ناجح )نقطة مباشرة(عند الرجال أكثر مما عند النساء، وفٌما ٌخص الستخدام هذا المها

لفة الدفاع عن الملعب فان عملٌة التنظٌم الدفاعً ومواصفات الالعب اللٌبرو عند الرجال أفضل مما فً النساء، وٌعزو الباحثون معنوٌة المخا

للرجال الى سعة القدرات العقلٌة والذهنٌة والتحكم بؤجزاء الجسم فً الهواء والفهم واإلحاطة بؤجزاء الملعب ، بٌنما نالحظ  الحاالت القانونٌة

معنوٌة الفرق فً متغٌر الخداع بكافة انواعه لصالح النساء وٌعزو الباحثون ذلك الى ان إعداد الكرة فً بعض االحٌان ٌكون غٌر مالئما 

ال عن وجود أماكن شاغرة من المدافعٌن تشجع الكابس أو المعد على تنفٌذ الخداع، فً حٌن كانت نتٌجة الداللة لوضعٌة الكابس فض
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 ةاالحصائٌة الختبار معنوٌة الفروق للنسبة المئوٌة فً احراز النقاط سلبا وإٌجابا لمتغٌري الضرب الساحق بكافة انواعه وحائط الصد بكاف

ٌدل على انه ال ٌوجد فرق فً نسبة مساهمة هذان المتغٌران فً احراز النقاط بٌن الرجال والنساء وٌعزو انواعه هً داللة عشوائٌة مما 

 .  الباحثون ذلك الى أن هاتٌن المهارتٌن هما من المهارات االساسٌة فً اللعبة وتستخدم بشكل متقارب بٌن الجنسٌن
نقاط مبارٌات الكرة الطائرة  تسجٌل صفً( لمتغٌرات الدراسة للنساء والرجال فً( نسبة مساهمة )المعٌار الو2-6ٌبٌن الجدول )             

حٌث نالحظ المعاٌٌر الوصفٌة )النسبة المئوٌة( فً متغٌرات الست الخاصة باألرسال بكافة وفٌه تحقق الغرض االول من البحث االولمبٌة 

ى النساء ، مما ٌعنً ذلك أن النساء تستخدم االرساالت الثالث كونها انواعه قد توزعت بشكل متقارب بحٌث ال ٌوجد تفاوت كبٌر بٌنها لد

الزالت مإثرة فً األداء الدفاعً للفرٌق المنافس ، بٌنما نالحظ المعاٌٌر الوصفٌة قد تباٌنت بشكل كبٌر لدى الرجال فً متغٌر االرسال 

موج بالدرجة الثانٌة وٌؤتً ثالثا االرسال التنسً بنسبة ضعٌفة  ولصالح االرسال الساحق وبكال شقٌه الناجح والفاشل ومن ثم االرسال المت

وٌعزو الباحثون ذلك الى اتباع منهج التنوٌع فً استخدام االرسال أوال فضال عن ضعف استخدام  االرسالٌن االخرٌن النخفاض تؤثٌرهما فً 

 االداء الدفاعً للفرق المنافسة فً الرجال ثانٌا .

( المعاٌٌر الوصفٌة لمتغٌرات الضرب الساحق بشقٌه )االمامً والخلفً( االثنً عشر قد تركزت 2-6فً الجدول )كما نالحظ              

(على الترتٌب  للنساء  والرجال ، وفً الضرب 6،2،3بنسب عالٌة نسبٌا فً الضرب الساحق االمامً الناجح )ن( خصوصا للمراكز )

(هً مناطق 3،2،6( على الترتٌب للرجال وٌعزو الباحثون ذلك الى انها )5،4ء والمركز )( للنسا4الساحق الخلفً الناجح خصوصا للمركز )

( فٌتٌح لالعب الضارب زاوٌة ضرب أوسع فضال عن اشتراكه مع 4قرٌبة من الشبكة تساعد على الهجوم المباغت )السرٌع( أما المركز )

لهذا المركز االداء الناجح بضعف حائط الصد الناتج من التموٌه للرجال العبً الخط االمامً الذٌن ٌموهون وٌخدعون حائط الصد مما ٌتٌح 

( المستخدم من قبل الرجال فؤنه ٌتطلب قدرات بدنٌة ومهارٌة عالٌة تتمتع بها فئة الرجال 5والنساء على حد سوى، وفٌما ٌخص المركز )

بشقٌه االمامً والخلفً لمتغٌرات الفشل )ف( الست للرجال أكثر من النساء، بٌنما تقاربت المعاٌٌر الوصفٌة لمتغٌرات الضرب الساحق 

والنساء مع فوارق قلٌلة نسبٌا بٌنهما أحٌانا لصالح الرجال والبعض االخر لصالح النساء وتسم بعضها بضعف مساهمته فً أحراز النقاط 

هارة الساندة لها األخرى ٌتوج بالنجاح فً حالة تحقق الكرة الطائرة وٌعزو الباحثون ذلك  الى أهمٌة هذه المهارة كون أداء الناجح ألغلب الم

       .  هذه المهارة 
بٌنما نالحظ المعاٌٌر الوصفٌة لمتغٌرات الخداع بشقٌه من)المعد، والكابس( االربعة قد تركزت بنسب عالٌة نسبٌا فً الناجح )ن(         

اط مباراة الكرة الطائرة فً متغٌر الفاشل للنساء وٌعزو الباحثون ذلك الى للنساء  والرجال، فضال عن زٌادة نسبة مساهمتها فً أحراز النق

ته فً متغٌر الفشل للنساء فٌعزى الى تردد وتلكإ الالعب المنفذ للخداع  دلتنوع عنصر الهجوم ومباغتة المنافس فً كال الجنسٌن ، أما زٌا

 الملعب مما ساهم فً رفع نسبتها .حدود الكرة الى خارج  خروجمما ٌعنً عدم حسن التقدٌر للمكان الفارغ  لدى النساء ساهم بشكل كبٌر فً

( المعاٌٌر الوصفٌة لمتغٌرات حائط الصد بؤنواعه الثالث )الفردي والثنائً ، والثالثً ( الست وقد تركزت 2-6كما ٌبٌن الجدول )         

ثنائً للنساء والرجال ولصالح متغٌر الفشل فً كلٌهما، فً حٌن بنسب عالٌة نسبٌا فً متغٌري الناجح )ن( والفاشل )ف( لحائط الصد ال

تقاربت النسب فً متغٌري النجاح )ن( والفشل )ف( فً حائط الصد الفردي والثالثً للنساء والرجال مع زٌادة نسب متغٌري حائط الصد  

ذلك الى ان أغلب الخطط الدفاعٌة تعتمد حائط الصد الفردي على متغٌري حائط الصد الثالثً وبفارق عالً نسبٌا بٌنهما ، وٌعزو الباحثون 

الثنائً كونه أساسا للعب وٌتسم بٌن التفرٌط )الفردي( الذي ٌعالج الحاالت السرٌعة واالضطرارٌة فً االعداد للكبس التً ٌتسم ظهورها 

حاالت األعداد البعٌدة للكبس التً ٌتسم ظهورها بشكل أكثر من الحاالت البطٌئة )مما ٌفسر تسلسله ثانٌا ( واالفراط )الثالثً(الذي ٌعالج ال

 بشكل جدا قلٌل )مما ٌفسر تسلسله بالثالث(.

بٌنما نالحظ المعاٌٌر الوصفٌة لمتغٌرات الدفاع عن الملعب من الـ )االرسال ، والكبس( بفروعه الثالث ) من االسفل ، ومن االعلى            

، ومن االسفل ( قد تركزت بنسب عالٌة فً متغٌر الحادي والثالثون وهو الدفاع عن الكبس من االسفل ، ثم  ٌتلوه وبفارق كبٌر المتغٌر 

العشرون وهو الدفاع عن االرسال من االسفل ، ثم ٌؤتً دفاع عن االرسال من االعلى وبنسبة مساهمة ضعٌفة جدا للنساء والرجال التاسع و

من  مع فارق بٌن الجنسٌن ولصالح الرجال فً المتغٌرات أعاله وٌعزو الباحثون ذلك الى ان التؤثٌر العالً للكابس الذي ال ٌتح فرصة للمدافع

الصحٌح للدفاع عن كبس على العكس من حالة االرسال وبعد المسافة لمسار الكرة الذي ٌعطً الفرصة والوقت كافً  اتخاذ الوضع 

من  لالستعداد وتخاذ التدابٌر الالزمة للدفاع عنه ، باستثناء حاالت االرسال الكابس الذي ٌؤتً بقوة وسرعة فائقتٌن ، أما فً حالة الدفاع

دا وذلك لتجنب الالعبٌن دفاع االرسال من االعلى نتٌجة سرعة وقوة الكرة المرسلة فضال عن صعوبة توجٌهها االعلى فنجد تؤثٌره قلٌل ج

  بهذه المهارة .
( المعاٌٌر الوصفٌة لمساهمة متغٌر تجاوز الخط بشقٌه )االرسال ، والمنتصف ( إذ نالحظ انخفاض نسبة 2-6كما ٌبٌن الجدول )        

ً أحراز نقاط مباراة الكرة الطائرة ، كما أنها متقاربة بٌن النساء والرجال مع فارق طفٌف بٌن الجنسٌن ولصالح مساهمتهما بشكل كبٌر ف

 ونــتخدمـــفضال عن ان الرجال ٌس النساء وٌعزو الباحثون ذلك الى كون هذه المخالفة ال تحدث اال فً أماكن محددة وفً حاالت خاصة ،

جب أقصى استغالل للمساحة خلف خط االرسال من خالل رمً الكرة بشكل غٌر دقٌق مندفعة باتجاه الملعب كثٌرا مما ٌستو االرسال الساحق

مما ٌضطر الى لمس الخط بشكل غٌر أرادي ،وفٌما ٌخص مخالفة تجاوز خط المنتصف فٌعزى الى محاولة الالعبٌن التؤثٌر على الكابس 

فً اختالل التوازن أثناء النزول أو تصادم الزمالء فً تشكٌل حائط الصد مما ٌإدي ذلك فٌندفعون الى االعلى بقوة فً حائط الصد مما ٌسهم 

 الى تجاوز خط المنتصف. 

 بٌنما نالحظ انعدام نسبة مساهمة متغٌر خطؤ الدوران فً أحراز نقاط مباراة الكرة الطائرة للنساء والرجال لهذه الفئة )االولمبٌة (        

 ةـطولـب ى الفهم العالً الماكن اللعب وآلٌة الدوران نتٌجة الممارسة والخبرة التً أهلتهم لتمثٌل هذه الفئة العمرٌة فًالباحثون ذلك ال وعـزوٌ
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( ٌبٌن المعاٌٌر الوصفٌة التفصٌلٌة لمساهمة المتغٌرات كافة فً المهارات والحاالت الهجومٌة والدفاعٌة ومخالفة الحاالت 3-4جدول )

 جال فً احراز نقاط مبارٌات الكرة الطائرة االولمبٌةالقانونٌة للنساء والر

 نوع المتغٌر تسلسل حالة أنهاء تداول الكرة ت
عدد المبارٌات لكل 

 جنس 

 الرجال النساء

 النسبة % المجموع النسبة % المجموع

 االرسال 1

 الساحق

 %5.36 265 %1.13 43 23 ن 1

 %8.11 331 %2.13 91 23 ف 2

 التنسً

 %1.18 5 %1.26 49 23 ن 3

 %1.15 6 %2.31 99 23 ف 4

 المتموج

 %1.85 35 %1.53 66 23 ن 5

 %1.21 44 %2.21 94 23 ف 6

2 
لضرب ا

 الساحق

 أمامً

2 
 %3.84 143 %5.21 189 23 ن 5

 %1.21 44 %1.85 55 23 ف 9

3 
 %6.58 238 %4.15 159 23 ن 8

 %1.46 53 %1.26 49 23 ف 11

4 
 %5.68 258 %11.12 395 23 ن 11

 %3.45 126 %5.21 189 23 ف 12

 خلفً

1 
 %4.14 151 %1.59 22 23 ن 13

 %1.84 34 %1.53 21 23 ف 14

6 
 %3.96 141 %3.15 116 23 ن 15

 %1.41 51 %1.51 65 23 ف 16

5 
 %1.14 5 %1.15 2 23 ن 15

 %1.19 3 %1.13 1 23 ف 19

 الخداع 3

 المعد 

 %1.12 35 %1.35 52 23 ن 18

 %1.19 3 %1.34 13 23 ف 21

 الكابس

 %2.14 54 %3.36 129 23 ن 21

 %1.18 5 %1.455 15 23 ف 22

 حائط الصد  4

 فردي 

 %2.45 98 %2.44 83 23 ن 23

 %2.11 56 %2.26 96 23 ف 24

 ثنائً
 %9.11 284 %5.59 286 23 ن 25

 %8.46 343 %11.39 433 23 ف 26

 ثالثً

 %2.81 115 %1.58 31 23 ن 25

 %1.95 65 %1.55 21 23 ف 29

5 
دفاع ملعب 

  عن

 االرسال
 %1.13 41 %2.63 111 23 عدد 28 من االسفل

 %1.16 2 %1.32 12 23 عدد 31 من االعلى

 %11.68 424 %15.82 692 23 عدد 31 من االسفل  الكبس

 تجاوز خط 6
 %1.45 15 %1.24 8 23 عدد 32 االرسال

 %1.52 18 %1.32 12 23 عدد 33 المنتصف

 %1 1 %1 1 23 عدد 34 خطأ دوران 5

 %1.61 22 %1.19 41 23 عدد 35 مس شبكه 9

 %1.45 15 %1.54 29 23 عدد 36 حمل كرة 8

 %1.59 21 %1.69 26 23 عدد 35 ( من قبل الالعب نفسه2لمس كرة) 11

 %1.33 12 %1.54 29 23 عدد 39 ( من قبل الفرٌق3ضرب الكرة أكثر من ) 11

 %111 3626 %111 3915 23 المجموع

 .الكرة الطائرة

( ، وضرب 3كما نالحظ ظهور المعاٌٌر الوصفٌة لمتغٌرات مخالفة الحاالت القانونٌة كـ ) مس شبكة ، وكرة حمل ، ولمس الكرة )        

لدى الرجال مقارنة  ندرة حدوثها(( فً المساهمة لحراز نقاط مباراة الكرة الطائرة لدى الجنسٌن )النساء والرجال( وتسمت ب2من )الكرة اكثر 

ن بالنساء وٌعزو الباحثون ذلك الى أن هذه المخالفات ال تحدث اال فً حاالت نادرة نسبٌا نتٌجة حاالت لعب صعبة جدا ومربكة أحٌانا وفقدا

( ٌوضح المدرج التكراري لكافة متغٌرات المهارات والحاالت الهجومٌة والدفاعٌة 3-6التركٌز فً البعض اآلخر، والشكل )توازن وضعف 
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ا ومخالفة الحاالت القانونٌة بكافة انواعها حٌث ٌظهر حالة المعٌار الوصفً للرجال سلبا أو إٌجابا فً بعض المتغٌرات قٌد الدراسة بشقٌه

 حالة  المعٌار الوصفً للنساء إٌجابا أو سلبا فً بعض المتغٌرات قٌد الدراسة بشقٌها الناجح والفاشل .   الناجح والفاشل وٌظهر
 

 ( ٌوضح نسبة مساهمة متغٌرات البحث كافة فً أحراز نقاط مباراة الكرة الطائرة2-4شكل )

تغٌرات المهارات والحاالت الهجومٌة بٌن الرجال والنساء فً ( اختبار معنوٌة الفروق للنسب المئوٌة لمساهمة م6-6ٌبٌن الجدول )            

إذ نالحظ معنوٌة الفروق فً متغٌر نجاح الرسال الساحق ولصالح  وفٌه تحقق الغرض الثانً من البحث احراز نقاط الكرة الطائرة االولمبٌة

الٌة فضال عن فارق الطول ٌمٌل لصالح الرجال ، كما الرجال وٌعزو الباحثون ذلك الى ان هذا النوع من االرسال ٌتطلب مواصفات بدنٌة ع

ان من اهم دواعً استخدامه هو التؤثٌر فً الفرٌق المنافس لغرض عدم السماح له بتشكٌل خطط هجومٌة ناجحة من خالل التؤثٌر به على 

نساء  وٌعزو الباحثون ذلك الى قلة استخدامه المستقبل وبالتالً المعد، بٌنما نالحظ معنوٌة الفروق فً متغٌر فشل األرسال الساحق ولصالح ال

 لدى النساء كون أداءه ٌتطلب قدرات بدنٌة عالٌة وقابلٌة وأداء وتناسق مهاري عالً جدا ودقه وثقة بالنفس وجرأة وهذا ما تفتقده النساء

عنوٌة الفروق فً متغٌر نجاح الرسال مقارنة بالرجال فضال عن ارتفاع الشبكة عند النساء أقل من ارتفاعها عند الرجال ، كما نالحظ م

التنسً والمتموج ولصالح النساء وٌعزو الباحثون ذلك الى كثرة استخدام هذٌن النوعٌن من االرسال النسجامهما مع قابلٌاتهن البدنٌة 

 سً والمتموج ولصالح الرجالوالمهارٌة ولهما تؤثٌر على الفرٌق المنافس النسوي ، بٌنما نالحظ معنوٌة الفروق فً متغٌر فشل الرسال التن
 وٌعزو الباحثون ذلك الى قلة استخدام هذٌن النوعٌن من الرسال لدى الرجال كونهما غٌر فعاالن لدٌهم بسبب ارتفاع القدرات الدفاعٌة لدى

لجؤ الى عدم استخدامهما الفرق الرجال المشاركة فضال عن سعً الفرٌق المرسل الى التؤثٌر على الفرٌق المدافع من خالل االرسال الساحق فٌ

 أال نادرا مما ساعد ذلك على ظهور هذه النسبة وداللتها لصالح الرجال.

( اختبار معنوٌة الفروق للنسب المئوٌة لمتغٌر الضرب الساحق بكافة متغٌراته إذ نالحظ  معنوٌة الفروق فً 6-6كما ٌبٌن الجدول )          

( فً متغٌر نجاح الضرب الساحق ولصالح النساء وٌعزو الباحثون ذلك الى ان هذان 6 ،3متغٌر الضرب الساحق االمامً للمراكز )

المركزان فٌهما قابلٌة على التهٌإ والقٌام بخطوات تحضٌرٌة تنسجم مع أمكانٌة النساء البدنٌة فضال عن هروبهن من حائط الصد لالعب 

( متغٌر 2المئوي )المعٌار الوصفً( فً الضرب الساحق االمامً للمركز ) االرتكاز المنافس ، بٌنما نالحظ ظهور معنوٌة الفروق فً النسب

ٌع النجاح ولصالح الرجال وٌعزو الباحثون ذلك الى أمكانٌة الالعبٌن الرجال البدنٌة والقدرات المهارٌة التً تسمح لهم بؤداء الهجوم السر

لى المعد، فضال عن أطوال الممٌزة العبً االرتكاز المتخصصٌن المباغت لحائط الصد من هذا المركز الناتج عن توصٌل الكرة الجٌد ا

بالهجوم فٌه حٌث ٌصل طول أغلبهم الى ما فوق المترٌن كما ان حائط الصد ٌكون فردي فً أغلب حاالت الهجوم فً هذا النوع مما ٌدفع 

متغٌر فشل الضرب الساحق ولصالح الرجال وٌعزو  ( ف6ً، 3بالمعد الى االكثار من هذا الهجوم ، كما نالحظ معنوٌة الفروق فً للمراكز )

( فضال عن 6، 3( ساعد على خلق حالة من التموٌه فً استخدام المركزٌن )2الباحثون ذلك الى اعتماد فرق الرجال على الهجوم من مركز )

ه من هذٌن المركزٌن ،فً حٌن نالحظ امكانٌة التهٌإ والقٌام بخطوات تحضٌرٌة تعزز قابلٌة الرجال فً أداء الهجوم مما قلل من فرص فشل

( متغٌر فشل الضرب الساحق االمامً بٌن الرجال والنساء وٌعزو الباحثون ذلك الى تقارب فً المحاوالت 2عشوائٌة الفرق فً المركز )

ار معنوٌة الفروق للنسب المئوٌة ، كما بٌن الجدول اختبللكرة المعدة الى الكابس الجٌدر غٌ ع الناتج من االعدادلألداء الفاشل فً الهجوم السرٌ

( فً متغٌر نجاح الضرب الساحق ولصالح الرجال وٌعزو الباحثون 5لمتغٌر الضرب الساحق الخلفً إذ نالحظ  معنوٌة الفرق فً المركز )

، الن الهجوم اصبح القدرات البدنٌة العالٌة التً ٌتطلبها الهجوم من هذا المركز تكون عند الرجال افضل منها عند النساء ذلك الى ان

 تخصصٌا حٌث هناك العبٌن مكلفٌن للقٌام بهذا النوع من الهجوم إذ ٌتم اعفائهم من مهمة استقبال االرسال لغرض االستعداد والتهٌإ للضرب

لمنطقة الساحق من هذا المركز، كما انه ٌساعد الالعب المهاجم من التخلص من ضغط حائط الصد على اعتبار ان مهمة الهجوم تتم من ا

( فً متغٌر فشل 5معنوٌة الفرق فً المركز ) بٌنما نالحظ،  الخلفٌة بعد عملٌة تموٌه التً ٌقوم بها المعد لتسهٌل الهجوم من هذا المركز

الضرب الساحق الخلفً ولصالح النساء وٌعزو الباحثون ذلك الى قلة استخدام هذا النوع من الضرب الساحق عند النساء بصورة عامة مما 

 ( فً متغٌر4، 1نً تؤثر النسبة المئوٌة العامة)المعٌار الوصفً( لهذا المتغٌر وظهور هذه النتٌجة  ، كما نالحظ عشوائٌة الفروق للمراكز )ٌع

 الــرجن لدى فرق الٌن المركزٌباحثون ذلك الى تقارب استخدام هذالنجاح والفشل فً الضرب الساحق الخلفً بٌن الرجال والنساء وٌعزو ال
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 ( ٌبٌن اختبار )ت( لمعنوٌة النسب المئوٌة لمتغٌرات المهارات والحاالت الهجومٌة بٌن الرجال والنساء للمستوى االولمب4ً-4ل ) جدو

 نقاط المتغٌر النقاط الكلٌة نوع المتغٌر ت حالة أنهاء تداول الكرة
النسبة 

 الجزء للكل

قٌمة )ت( 

 المحتسبة

قٌمة )ت( 

 الجدولٌة *

درجة 

 الحرٌة

لة الدال

 اإلحصائٌة

 االرسال

 الساحق

 ن 1
 1.1536 265 3626 الرجال

 معنوي ∞ 1.86 13.43345
 1.1113 43 3926 النساء

 ف 2
 1.1811 331 3626 الرجال

 معنوي ∞ 1.86 13.14285
 1.1213 91 3926 النساء

 التنسً

 ن 3
 1.1118 5 3626 الرجال

 معنوي ∞ 1.86 5.35126
 1.1126 49 3926 اءالنس

 ف 4
 1.1115 6 3626 الرجال

 معنوي ∞ 1.86 9.25813
 1.1231 99 3926 النساء

 المتموج

 ن 5
 1.1185 35 3626 الرجال

 معنوي ∞ 1.86 2.96299
 1.1153 66 3926 النساء

 ف 6
 1.1121 44 3626 الرجال

 معنوي ∞ 1.86 3.28243
 1.1221 94 3926 النساء

الضرب 
 الساحق

 أمامً

2 

 ن 5
 1.1384 143 3626 الرجال

 معنوي ∞ 1.86 2.58456
 1.1521 189 3926 النساء

 ف 9
 1.1121 44 3626 الرجال

 معنوي ∞ 1.86 2.61165
 1.1185 55 3926 النساء

3 

 ن 8
 1.1658 238 3626 الرجال

 معنوي ∞ 1.86 4.653181
 1.1415 159 3926 النساء

 ف 11
 1.1146 53 3626 الرجال

 عشوائً ∞ 1.86 1.544985
 1.1126 49 3926 النساء

4 

 ن 11
 1.1568 258 3626 الرجال

 معنوي ∞ 1.86 3.66131
 1.1112 395 3926 النساء

 ف 12
 1.1345 126 3626 الرجال

 يمعنو ∞ 1.86 3.64596
 1.1521 189 3926 النساء

 خلفً

1 

 ن 13
 1.1414 151 3626 الرجال

 معنوي ∞ 1.86 11.18546
 1.1159 22 3926 النساء

 ف 14
 1.1184 34 3626 الرجال

 معنوي ∞ 1.86 2.181394
 1.1153 21 3926 النساء

6 

 ن 15
 1.1396 141 3626 الرجال

 عشوائً ∞ 1.86 1.81831
 1.1315 116 3926 النساء

 ف 16
 1.1141 51 3626 الرجال

 عشوائً ∞ 1.86 1.14985
 1.1151 65 3926 النساء

5 

 ن 15
 1.1114 5 3626 الرجال

 عشوائً ∞ 1.86 1.189535
 1.1115 2 3926 النساء

 ف 19
 1.1119 3 3626 الرجال

 عشوائً ∞ 1.86 1.149563
 1.1113 1 3926 النساء

 الخداع 

 المعد 

 ن 18
 1.1112 35 3626 الرجال

 عشوائً ∞ 1.86 1.35139
 1.1135 52 3926 النساء

 ف 21
 1.1119 3 3626 الرجال

 معنوي ∞ 1.86 2.41684
 1.1134 13 3926 النساء

 الكابس

 ن 21
 1.1214 54 3626 الرجال

 معنوي ∞ 1.86 3.51615
 1.1336 129 3926 النساء

 ف 22
 1.1118 5 3626 الرجال

 عشوائً ∞ 1.86 1.82681
 1.1145 15 3926 النساء

(، وفٌما ٌخص الضرب الساحق من 2-6ضافة الى اسباب أنفة الذكر تم التطرق الٌها فً مناقشة الجدول )إوالنساء على حد سوء تقرٌبا 

حٌث ٌقوم المعد  6فً المنطقة الخلفٌة فٌعزو الباحثون السبب فً ذلك الى وجود الالعب الضارب المتخصص فً مركز رقم  1ز رقم مرك

كون مسار الكرة لحٌن وصولها الى هذا المركز تحتاج الى وقت اطول مما ٌعطً  1بإعداد الكرة الى هذا الالعب افضل من اعدادها الى رقم 

لفرٌق المنافس لتنظٌم صفوفه ،لذلك نجد ان استخدام الضرب الساحق من هذا المركز قلٌل جدا اال فً حاالت تجبر فٌها فرصة لحائط الصد ل
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الكرة المعد لألعداد لهذا المركز مثل الكرات البعٌدة جدا عن الشبكة والقرٌبة منه، كما الحظنا أن الضرب الساحق من هذا المركز ال 

 مبٌة.  ٌدخل ضمن تكتٌك الفرق االول

( اختبار معنوٌة الفروق للنسب المئوٌة لمتغٌر الخداع بكافة متغٌراته إذ نالحظ معنوٌة الفرق للخداع من المعد 6-6ٌبٌن الجدول )كما        

المنافس  فً متغٌر الفشل ولصالح الرجال وٌعزو الباحثون ذلك الى  قلة استخدامه من قبل الرجال ٌعود الى استعداد العب االرتكاز للفرٌق

جوم لدفاع عن حالة الخداع كما ان االنتشار الجٌد فً سد ثغرات الملعب للفرٌق المنافس ٌجبر المعد الى اللجوء الى استخدام نوع أخر من اله

من الكابس ، فضال عن كثرة استخدامه من قبل الفرق النسوٌة ساهم فً ظهور هذه النسبة بالشكل الحالً . بٌنما نالحظ  معنوٌة الفرق للخداع 

 فً متغٌر النجاح ولصالح النساء وٌعزو الباحثون ذلك الى ان تنظٌم حائط الصد للفرٌق المنافس بشكل جٌد نتٌجة لعدم استخدام التموٌه من

احق قبل المعد او نتٌجة لسوء التوصٌل بحٌث ٌشكل الفرٌق المنافس حائط صد ثالثً ٌلجؤ الالعبات الى استخدام الخداع بدل من الضرب الس

وبشكل عام فان استخدام الخداع من قبل الكابس قد ٌكون ناتج عن رإٌته واستقرائه لساحة الفرٌق المنافس من خالل وجود فراغ او ثغرة 

ناتجة من سوء التغطٌة خلف حائط الصد فً النساء، فً حٌن نالحظ عشوائٌة الفرق للخداع من المعد والكابس فً متغٌر النجاح والفشل على 

ب بٌن الرجال والنساء وٌعزو الباحثون ذلك الى تقارب النسب المئوٌة )المعٌار الوصفً( فً هذٌن المتغٌرٌن مما ساعد ذلك على الترتٌ

 ظهور هذه النتٌجة .  

إذ  لبحثوفٌه تحقق الغرض الثانً من ا( اختبار معنوٌة الفروق للنسب المئوٌة لمتغٌر حائط الصد بكافة متغٌراته 1-6ٌبٌن الجدول )       

ة نالحظ عشوائٌة الفروق لمتغٌر حائط الصد الفردي بشقٌه النجاح والفشل بٌن الرجال والنساء وٌعزو الباحثون ذلك الى تقارب النسب المئوٌ

صد مما ساعد ذلك على عدم ظهور أي فرق معنوي بٌن الجنسٌن ، بٌنما نالحظ  معنوٌة الفرق لحائط ال )المعٌار الوصفً( فً هذه المتغٌرات

عند  الفشل ولصالح الرجال وٌعزو الباحثون ذلك الى فارق االطوال ما بٌن الجنسٌن والقدرات البدنٌة والحركٌة تكونالثنائً فً متغٌر 

  ىــــلـــد الثغرات عـــلرجال افضل مما فً النساء إذ ٌساعد ذلك فً  امكانٌة االنتقال السرٌع لالعب االرتكاز لتشكٌل حائط الصد الثنائً وسا

 ( ٌمثل اختبار )ت( لمعنوٌة النسب المئوٌة لمتغٌرات المهارات الدفاعٌة بٌن الرجال والنساء للمستوى االولمب5ً-4جدول ) 

 نقاط المتغٌر النقاط الكلٌة نوع المتغٌر ت حالة أنهاء تداول الكرة
النسبة الجزء 

 للكل
 قٌمة )ت( المحتسبة

قٌمة )ت( 

 الجدولٌة *

درجة 

 الحرٌة

 الداللة

 اإلحصائٌة

حائط 
 الصد 

 فردي 

 ن 23
 1.245 98 3626 الرجال

 عشوائً ∞ 1.86 1.129932
 1.1244 83 3915 النساء

 ف 24
 1.1211 56 3626 الرجال

 عشوائً ∞ 1.86 1.49453
 1.1226 96 3915 النساء

 ثنائً

 ن 25
 1.1911 284 3626 الرجال

 عشوائً ∞ 1.86 1.524149
 1.1559 286 3915 النساء

 ف 26
 1.1846 343 3626 الرجال

 معنوي ∞ 1.86 2.5155
 1.1139 433 3915 النساء

 ثالثً

 ن 25
 1.1821 115 3626 الرجال

 معنوي ∞ 1.86 6.589949
 1.1158 31 3915 النساء

 ف 29
 1.1195 65 3626 الرجال

 معنوي ∞ 1.86 5.161529
 1.1155 21 3915 النساء

دفاع 
ملعب 

 عن 

 االرسال

من 
 االسفل

 عدد 28
 1.1113 41 3626 الرجال

 معنوي ∞ 1.86 4.5281
 1.263 111 3915 النساء

من 
 االعلى

 عدد 31
 1.1116 2 3626 الرجال

 معنوي ∞ 1.86 2.59565
 1.1132 12 3915 النساء

 الكبس
من 

 االسفل 
 عدد 31

 1.1168 424 3626 الرجال
 معنوي ∞ 1.86 5.5425

 1.1582 692 3915 النساء

عب الكابس كذلك ٌسمح الوضع الفنً الصحٌح لهذه المهارة على ارتداد الكرة من حائط الصد والسقوط فً ملعب الفرٌق المنافس القائم الال

رجال اقل من النساء، فً حٌن ظهر الفرق عشوائٌا فً حائط الصد الثنائً لمتغٌر بالهجوم لذلك نجد ان نسبة الصد الثنائً الفاشل عند ال

ٌن النجاح بٌن الرجال والنساء وٌعزو الباحثون ذلك الى ان نسبة مساهمة )المعٌار الوصفً( هذا النوع بشكل كبٌر ومتقارب تقرٌبا بٌن الجنس

الت الهجوم للفرق المنافسة ، فً حٌن نالحظ  معنوٌة الفرق لحائط الصد الثالثً فضال عن كونه النوع السائد لفرق الكرة الطائرة للحد من حا

فً متغٌر النجاح ولصالح الرجال وٌعزو الباحثون ذلك الى ان هذا النوع من حائط الصد ٌتطلب امكانٌات عالٌة من القوة البدنٌة والسرعة 

فان تشكٌل هذا النوع ٌترك ثغرات كبٌرة فً ملعب الفرٌق المدافع مما ٌزٌد من الحركٌة وهذا ما ٌتمٌز به الرجال عن النساء، أضافة الى ذلك 

صعوبة عملٌة الدفاع عن الملعب لذلك تتجنب فرق النساء استخدامه بشكل نسبً مقارنة بالرجال، بٌنما نالحظ معنوٌة الفرق لحائط الصد 

كونه امر طبٌعً اذا ما علمنا ان استخدام هذا النوع من حائط الصد )عدد الثالثً فً متغٌر الفشل  ولصالح  النساء وٌعزو الباحثون ذلك الى 

 المحاوالت(عند النساء اقل من مما فً الرجال بشكل عام مما ٌعنً ان الفرق هو لٌس جوهرٌا وانما إحصائٌا .

ن )االرسال ، الكبس( بكافة متغٌراته إذ ( اختبار معنوٌة الفروق للنسب المئوٌة لمتغٌر )دفاع الملعب (ع1-6كما ٌبٌن الجدول )           

نالحظ معنوٌة الفروق ولصالح الرجال وٌعزو الباحثون ذلك الى ان هذه المهارة تتطلب وقفة استعداد صحٌح من الالعب ومكان مناسب 

ما فً النساء إذا ما علمنا ونتشار صحٌح ألعضاء الفرٌق فً الملعب واداء فنً متقن وسرعة رد الفعل وهذا ما ٌتمتع به فرق الرجال أفضل م

ان كثرت انتهاء تداول الكرة فً هذه المهارة لدى النساء اكثر مما فً الرجال فضال عن أستخدم الدفاع عن االرسال من األعلى لدى فرق 
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ل اكثر تبعا للنسبة النساء اكثر من الرجال بسبب أستخدم االرسال التنسً والمتوج الذي ٌمكن استقبالهما من األعلى لذلك كانت نسبة الفش

العامة، فً حٌن ان الرجال ال ٌستخدمون هذا النوع من االستقبال وذلك الن اغلب الالعبٌن ٌإدون االرسال الساحق والذي ٌصعب دفاعه من 

 االعلى لذلك كان نسبة الفشل عند الرجال اقل لهذا السبب.    
وفٌه تحقق المئوٌة)المعٌار الوصفً( لمخالفة الحاالت القانونٌة بكافة متغٌراته  ( اختبار معنوٌة الفروق للنسب4-6ٌبٌن الجدول )           

أذ نالحظ عشوائٌة الفروق بٌن الرجال والنساء فً أغلب متغٌرات هذا المحور وهً ) تجاوز خط )االرسال ، الغرض الثانً من البحث 

ن ذلك الى  تقارب النسب المئوٌة )المعٌار الوصفً( لهذه (من قبل الالعب( وٌعزو الباحثو3والمنتصف( ، وكرة حمل ، ولمس كرة)

 المتغٌرات مما ٌدل على ان االسباب المإدٌة لها هً متجسدة فً فرق النساء وفرق الرجال بدرجة نفسها مما ساهم فً ظهور هذه النتٌجة.
 نونٌة بٌن الرجال والنساء للمستوى االولمبً( ٌمثل اختبار )ت( لمعنوٌة النسب المئوٌة لمتغٌرات مخالفة الحاالت القا 6 -4جدول ) 

حالة أنهاء تداول 

 الكرة
 ت

نوع 

 المتغٌر

النقاط 

 الكلٌة

نقاط 

 المتغٌر

النسبة 

 الجزء للكل

قٌمة )ت( 

 المحتسبة

قٌمة )ت( 

 الجدولٌة *

درجة 

 الحرٌة

الداللة 

 اإلحصائٌة

تجاوز 
 خط

 عدد 32 االرسال
 1.1145 15 3626 الرجال

 شوائًع ∞ 1.86 1.685215
 1.1124 8 3915 النساء

 عدد 33 المنتصف
 1.1152 18 3626 الرجال

 عشوائً ∞ 1.86 1.384651
 1.1132 12 3915 النساء

 عدد 34 مس شبكه
 1.1161 22 3626 الرجال

 معنوي  ∞ 1.86 2.21262
 1.1119 41 3915 النساء

 عدد 35 كرة حمل
 1.1145 15 3626 الرجال

 عشوائً ∞ 1.86 1.49312
 1.1154 29 3915 النساء

( من قبل 2لمس كرة)
 الالعب نفسه

 عدد 36
 1.1159 21 3626 الرجال

 عشوائً ∞ 1.86 1.56614
 1.1169 26 3915 النساء

لمس الكرة أكثر من 
 ( من قبل الفرٌق3)

 عدد 35
 1.1133 12 3626 الرجال

 معنوي  ∞ 1.86 2.39458
 1.1154 29 3915 النساء

( من قبل الفرٌق( ولصالح الرجال وٌعزو الباحثون ذلك 2، بٌنما نالحظ معنوٌة الفروق فً متغٌري )مس الشبكة ، ولمس الكرة أكثر من )

لبطن لغرض الى ان مخالفة مس الشبكة تحصل عند أداء مهارة حائط الصد التً تتطلب قوة عضلٌة كبٌرة فً عضالت الساقٌن وعضالت ا

النساء شد الجسم بقوة اثناء عملٌة االرتقاء ألدائه مما ٌساعد ذلك على االبتعاد عن الشبكة وعدم مسها وهذا ما ٌكون عند الرجال اكبر مما فً 

ات ( مر2اضافة الى فارق الطول الذي ٌمٌل لصالح الرجال ساعد فً قلة مس الشبكة عندهم ، وفٌما ٌخص متغٌر لمس الكرة أكثر من )

ون فٌعزو الباحثون ذلك الى الخبرة المٌدانٌة والتركٌز العالً الذي ٌساعد الالعب على تحوٌل الكرة الى ملعب الخصم عند اللمسة الثالثة د

تحوٌلها الى زمٌل لدى فرق الرجال على العكس من ذلك عند النساء من خالل ضعف التركٌز واالنتباه لهذه الحالة فضال عن ان العبات 

كاز عند فرق النساء ال ٌستطعن اللحاق عند تشكٌل حائط الصد الثنائً او الثالثً فٌلمسن الكرة بعٌد عن الشبكة فٌعتبرها الحكام لمسة االرت

ك اولى وتعتبرها العبات الفرٌق انها لمسة حائط صد فٌتداولن الكرة ثالث مرات بعدها ، فٌعلن الحكم عن مخالفة لهذا المتغٌر مما ساعد ذل

 هور هذه النتٌجة .على ظ
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 ( أسماء الخبراء والمختصٌن 1ملحق )

 مكان العمل التخصص اللقب االسم ت

 جامعة االنبار –كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  اختبارات الكرة الطائرة استاذ الدكتور جمعه محمد عوض 1

 جامعة بابل -كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  اختبارات الكرة الطائرة أستاذ الدكتورة ناهد عبد زٌد 2

 جامعة البصرة –كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  فسلجة الكرة الطائرة أستاذ  خزعل الدكتور عادل مجٌد 3

 ادسٌةجامعة الق –كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  فسلجة الكرة الطائرة أستاذ مساعد الدكتور أسعد عدنان عزٌز 4

 جامعة القادسٌة –كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  باٌومٌكانٌك الكرة الطائرة أستاذ مساعد الدكتور أحمد عبد االمٌر 5

 جامعة الكوفة–كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  فسلجة الكرة الطائرة أستاذ مساعد الدكتور باسم حسن 6

 جامعة البصرة –كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  اختبارات الكرة الطائرة أستاذ مساعد الدكتور محمد عوفً 5

 جامعة ذي قار –كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  باٌومٌكانٌك الكرة الطائرة أستاذ مساعد الدكتور حٌدر شمخً 9
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 ( استمارة جمع البٌانات لمتغٌرات الدراسة 3ملحق )

 8م 9م 5م 6م 5م 4م 3م 2م 1م نوعها ء تداول الكرةحالة أنها ت
م

11 
م

11 
م

12 
م

13 
م

14 
م

15 
م

16 
م

15 
م

19 
م

18 
م

21 
م

21 
م

22 
م

23 
 النسبة المجموع

% 

 االرسال 1

 الساحق
                          ن

                          ف

 التنسً
                          ن

                          ف

 المتموج
                          ن

                          ف

2 
الضرب 
 الساحق

 أمامً

2 
                          ن

                          ف

3 
                          ن

                          ف

4 
                          ن

                          ف

 خلفً

1 
                          ن

                          ف

6 
                          ن

                          ف

5 
                          ن

                          ف

3 
حائط 
 الصد 

 فردي 
                          ن

                          ف

 ثنائً
                          ن

                          ف

 ثالثً
                          ن

                          ف

 الخداع  4

 المعد 
                          ن

                          ف

 الكابس
                          ن

                          ف

5 
تجاوز 

 خط

                          عدد االرسال

                          عدد المنتصف

6 
دفاع 
ملعب 

 عن 

 االرسال

من 
                          عدد االسفل

من 
                          عدد االعلى

 الكبس
من 

                          عدد  االسفل

                          عدد خطأ دوران 5

                          عدد مس شبكه 9

                          عدد حمل كرة 8

                          عدد ( من قبل الالعب نفسه2لمس كرة) 11

11 
( من 3مس الكرة أكثر من )ل

                          عدد قبل الفرٌق

                          المجموع 
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 (2ملحق )               

 للفرٌقٌن معااستمارة تحلٌل نقاط مبارٌات الكرة الطائرة 

 .........  المباراة رقم )         ( التؤرٌخ ................................  الملعب .....................بطولة .................................. فئة .........................

 .......................... نتٌجة  األشواط ........ الفرٌق )أ(............................. )ب( ................................. عدد األشواط .................................. 

 ستمارة )         ( عدد نقاط المباراة للفرٌقٌن معا ............................        مدة المباراة ..)       :         :       (.         رقم اال
 

 التسلسل

 عن دفاع ملعب تجاوز خط الخداع من حائط الصد الضرب الساحق من مركز االرسال
أ خط

 دوران
مس 
 شبكة

 حمل
 كرة

لمس 
كرة 

(2) 

أكثر 
من 

 المتموج التنسً الساحق   3
 خلفً أمامً

 المنتصف االرسال الكابس المعد ثالثً ثنائً فردي
 ارسال

 كبس
 األعلى االسفل (5) (6) (1) (4)  (3)  (2) 

 عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد ف ن ف ن ف ن ف ن ف ن ف ن ف ن ف ن ف ن ف ن ف ن ف ن ف ن ف ن

5.  

                                      

                                      

                                      

                                      

3.  

                                      

                                      

                                      

                                      

2.  

                                      

                                      

                                      

                                      

6.  

                                      

                                      

                                      

                                      

1.  

                                      

                                      

                                      

                                      

                                       المجموع 

 


