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)بالدوران الجانبي والخلفي واالمامي(  مهارة االرسال العاليدقة   لكیاس اختبارات ترسیم
 تشس الطاولة بهجه السزرب االمامي لالعبي

 نبيل دمحم عبدهللا الذاروك                          عسار دمحم خليل الهاللي                   

  وعلهم الرياضةجامعة السهصل / كلیة التربیة البدنیة 

 (2021/1/20قبل للشذر في  2020/12/19)قدم للشذر في 

 ملخص البحث :
هٍارة االرسال العالي بالػران الجاىبي والخمفي واالهاهي لتــشذ الصاولة بػجً  لكیاس اختبارات ترسیع الى البحث ٌجف     

الخاصة  االختبارات عمى والػقػف السرادر هحتػى  بتحمیل قاها حیث الػصفي السشٍج واستخجم الباحثان السزخب االهاهي 
 البحث عمى عیشة هالئستٍا هــــجى عمى لمتعخف الخبخاء عمى عخضٍا تشذ الصاولة وتع لعبة في األساسیة بالســــــــــٍارات

 هشٍا الٍجف كان تجارب استصالعیة تع إجخاء ذلظ بعج السقتخحة التعجیالت وٕاجخاء اجمً هغ وضعت ها قیاس في وصجقٍا
 ٌحي استخالص وبعج البحث لعیشة وهالئسة وهػضػعیة وثبات هغ صـــــــــــجق االختبارات لٍحي العمسیة السعاهالت عمى التعخف

 البیاىات وهعالجتٍا جسع وبعج ( العبا  13عمى هشتخبات هحافطات السشصقة الذسالیة البالغ عجدٌع ) تصبیقٍا تع االختبارات
هٍارة االرسال العالي بالجوران الجاىبي والخمفي واالهاهي  لكیاس لالختبارات الكاهمة السػاصفات الى التػصل تع إحرائیا

 ٌحي الباحثان باستخجام وأوصى وهػضػعیة, وثبات صجق هغ العمسیة السعاهالت فیٍا تتػفخ بػجً السزخب االهاهي
 العالي بالجوران الجاىبي والخمفي واالهاهي بػجً السزخب االهاهياداء هٍارة االرسال  هدتػى  وتقػیع لكیاس االختبــــــــــارات

 عمى السدتػیات العالیة ولفئة الستقجهیغ.
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Designing Tests to measur the skill of  forehand high toss 
service with (side, back and front rotation)  for  table tennis 

players 
 

Ammar Mohammed khaleel Alhilaly           Nabil Mohammad Abdullah Al-Sharuk 
University of Mosul  / College of Physical Education and Sports Sciences 

Abstract: 
The research aims at designing tests for measurement forehand high toss service in  
the side, back and front rotations with The front side of the racket table tennis. The 
researchers used descriptive method by analyzing the content of reference in order to 
find the special tests for basic skills of   In a game of table tennis, which have been 
reviewed by expert to determine its suitability and validity for measuring what supposed 
to be measured some suggested alteration have been done on it then polit-studies 
were conducted to get the validity, objectivity and reliability for those test to fit for the 
sample of the research, extracted tests have been applied on the sample consisted of 
(31) Players, Aafter collecting the data and treating it statistically, the full specifications 
of the tests were reached to measure the skill of forehand high toss service in the side, 
back and front rotation in the face of the front racket in which the scientific parameters 
are available in terms of truthfulness, stability and objectivity, and the researchers 
recommended using these tests to measure and evaluate the level of performance of 
the forehand high toss service skill in side and backward rotationwith The front side of 
the racket . For high-level applicants 
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  لتعريف بالبحث -1
 السقدمة واهسیة البحث : 1-1

   التخبیة الخیاضیة  في جسیع هجاالتواالختبار  الخیاضي یدتمدم أن یذتخك الكیاسالتقجم في السدتػى ن إ
 .السشاسبةالتجریبیة هج البخا ، بٍجف هعخفة السدتػى وكحلظ إعجاد الالعبیغوذلظ لكي يتع جسع البیاىات عغ 

 عمى والػقػف التجریبي البخىاهج تقییع عمى تعسل وسائل وجػد هغ فالبج ، التجریبیة العسمیة ٌحي ولشجاح
 بػجػد تتسثل الػسائل وتمظ ، الالعبیغ لترشیف وكحلظ البخىاهج صالحیة جىـــــــــوه لالعبیغ التجریبیة الحالة

سیة جاءت ٌشا وهغ البخىاهج واثشاء قبل بتصبیقٍا السجرب یقػم وهٍاریة بجىیة اختبارات  خالل هغ البحث ٌا
 االختبارات ٌحي لقمة وبالشطخ التجریب هخاحل خالل البجىیة الالعب حالة لتقییع السشاسبة االختبارات ایجاد
 (.443, 1133)عبج القادر وعمي , لمسٍارة . الالعب اهتالك هجى قیاس عمى القجرة لٍا یكػن  التي

التكیف الشفدي و  البجىیةستغیخات الو السٍاري هجى تصػر  سوقیا التأكج هغ هدتػى الالعبیغ فزال  عغ
ػبیغ ریاضیا  واىتقائٍع  وتحدغ هدتػى األداء  تتبع السدتػى لمتاكج هغ وكحلظ .والدمػكي اكتذاف السٌػ

شخیق الػسائل العمسیة السقششة  وذلظ عغ تٍع البجىیةراوقج وتػجیٍٍع لألىذصة التي تتالءم هع إهكاىیاتٍع
ي السقايیذ   تػفخ عجم أن كسا .(1-1, 1138)خمیفة ,. كأدوات لمتقػیع السػضػعي واالختباراتٌو

     .االختبار سػء والى التقػیع في أخصاء الى يؤدي قج صالحیتٍا عجم او والرادقة الجقیقة االختبارات
 (312, 1112الجػادي واخخان,)                                             

بعس دول العالع  بسكاىة كبیخة بیغ األلعاب الخیاضیة في العالع بل أىٍا في تشذ الصاولةحطیت لعبة لقج 
ع العػاهل التي  .ألعابٍااحتمت السختبة األولى بیغ  ویعج اتقان السٍارات في ریاضة تشذ الصاولة هغ ٌأ

كان او دفاعي اال هغ خالل االتقان  ا  تداعج عمى تحقیق الفػز ,إذ ال يتع تشفیح الػاجب الخصصي ٌجػهی
عالي  الجیج لمسٍارات , لحا یعج االعجاد السٍاري احج الستصمبات التي یجب ان تتػفخ لجى الالعبیغ بسدتػى 

هغ الكفاءي , والججيخ بالحكخ ان الشجاح والفػز في السباریات يتػقف دائسا  عمى إتقان السٍارات التي تكػن 
االرسال  يمعبً الحي الكبیخ لمجور ىطخا   و (.1, 1131الػسیمة لتشفیح الخصط الٍجػهیة والجفاعیة((.)احسج , 

 وكحلظ قمة او صشاعة فخصة لكدب الشقصة كػىً اول فخصة لكدب الشقصة تشذ الصاولة فيبأىػاعً 
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سیة فأن لمسدتػیات العمیا وعجم وجػد اختبارات هشاسب االختبارات ال سهٍارة االر تقػیع  في تجمت البحث ٌأ
 هٍاریة اختبارات هجسػعة وتقشیغ بشاء عمى العسل خالل هغ العالي بالجوران الجاىبي والخمفي واالهاهي

 . التجریبیة البخاهج يخافق الحي التقػیع عسمیة في تدٍع
 
 
 : البحث مذكلة 1-2

 الكیاس دقة حیث هغ القرػر بعس هغ تعاىي الصاولة تشذ لعبة في التقػیع عسمیة زالت ال      
 التتع اال بػجػد اختبارات هقششة وهشاسبة لمعیشة السخاد تكیسٍا.   التقػیع شسػلیة أن كسا التقػیع وهػضػعیة

 ٌحا في والجراسات والبحػث األدبیات عمى االشالع خالل وهغ بالمعب و التجریب  خبخةالهغ خالل و 
 تشذ الصاولة في األساسیة السٍارات هعطع قیاس في السعتسجة االختبارات في ىجرة ٌشالظ أن وجج السجال

ا تتالئع وال أجشبیة هشٍا الستػفخ أغمب أنو  كسا یالئع السدتػیات العالیة والستػفخ هشٍا ال  هع هعايیٌخ
 السحمیة السدتػیات

بحیث العمسي  األسمػب اتباعبخاصة باإلرسال  هٍاریة اختبارات هجسػعة ترسیع إلى انلحا ارتأى الباحث
 إلى يؤدي هساتشذ الصاولة   لعبة في استخجاهٍا ویسكغ والتقػیع لمكیاس جیجي وأداة  هؤشخات بسثابة تعج

 الالعبیغ. لسدتػیات تقػیع أفزل تحقیق في تداعج هػضػعیة ىتائج الى الػصػل
  : البحث ھدف 1-3

 .السزخب االهاهيبػجً  العالي بالجوران الجاىبي واالهاهي والخمفياالرسال  هٍارة لكیاس اختبارات ترسیع
 : البحث مجاالت 1-4

 . العبػ اىجیة الجرجة االولى في السشصقة الذسالیة  : البذري  السجال
 1139/  31/  14ولغایة   1139/  31/ 4 السجال الزماني :

هخكد شباب السثشى )ىیشػى(, ,ىادي البیر هخكة )الدمیساىیة( ىادي دٌػك الخیاضي,  : السكاني السجال
 . قاعة تجریب في هشصقة ازادي)اربیل(

 االطار الشظري والدراسات السذابهة : -2
 االطار الشظري : 2-1
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 : للسدرب الرياضيأهسیة االختبارات والسقايیس  -2-1-1
 لألجٍدة الػضیفیة اإلهكاىیاتدراسة و  الحخكیة راتاالختبا باستخجام العاهة التجریبیة الحالة عمى التعخف  -

 . والبجىیة الشفدیةرات القج تحجيج هع ، األىثخوبػهتخیة والكیاسات ، الجدع في الجاخمیة
 الػضیفیة الكیاسات تتزسغ التي راتاالختبا باستخجام لمخیاضي الخاصة التجریبیة الحالة عمى التعخف -

 .لمخیاضییغ والرحیة والسٍاریة البجىیة راتوالقج والشفدیة الجدع ألجٍدة
 . العالیة لمسدتػیات لمػصػل وهتابعتٍا الخیاضیة الشتائج في التقجم هجى عمى التعخف -
 . السختمفة الخیاضات في راتاالختبا شخیق عغ الشاشئیغ اىتقاء -
 لشتائج وفقا   والسشاسبة الدمیسة الصخق  واستخجام السختمفة والتخصیط التجریب شخق  عمى التعخف -

 . راتاالختبا
واالستسخار في  لمتعجيل هخحمة كل حرائل وقیاس السختمفة التجریب هخاحل لستابعة هدتػیات وضع  -

 . راتاالختبا لشتائج وفقا   التجریب
 وتتبع الجشدیغ هغ العالیة السدتػیات لالعبي أو لمشاشئیغ سػاء لعبة لكل خاصة هدتػیات وضع -

 (.7, 1139.)خمیفة ,احسج, تقجهٍع هخاحل
  : األلعاب في السھارات اختبارات أعداد مبادئ 2-1-2
 : ٌي هبادئ عجة لٍا األلعاب بسٍارات الخاصة االختبارات أعجاد أن
 . المعبة او السٍارة في األساسیة الجػاىب االختبارات تكیذ ان .3
 . المعبة في األداء هػاقف هع االختبارات في األداء هػاقف تذابً ان .1
 . المعبة في الجیج األداء أشكال عمى االختبارات تذجع ان .1
 . بالتذػیق يتسید وان هعشى لالختبار یكػن  أن .4
 . الرعػبة هدتػى  حیث هغ هشاسبة درجة عمى االختبارات تكػن  ان .2
 . السدتػیات بیغ التسیید عمى القجرة لالختبارات تكػن  ان .6
 . السكیدة السٍارات عغ دقیقة بجرجات االختبارات تسجىا ان .7
 . السحاوالت هغ هشاسب عجد عمى االختبارات تذسل ان .8
 .                            اإلحرائیة الشاحیة هغ صالحیتٍا بیغ ها االختبارات تتزسغ ان . 9
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 .(327, 3987ورضػان,)عالوي 
 المهارات الرئيسة بكرة الطاولة: 2-1-3

 بأنهاعه اإلرســـال   -1
 الزربة األمامیة -2
 الزربة الخلفیة -3
 )أمامیة و خلفیة(  الزربة اللهلبیة -4
 )أمامیة و خلفیة(          الـكـبـس   -5
 )أمامیة و خلفیة(     الزربة القاطعة -6
          الرد )بلهك( -7

 (p52995, 1Kurdi , -Al  ،81، 3991( )سسبدػن )(361-346، 3987، )الرخاف             
 (.37, 1138)دمحم ,  (332م، ص1111ري ، فكن يدلزاعوى سم –رجيع فن ودليا )
 : Service  االرسال –أواًل 

ػ الفخصة األولى لتحقیق الشقصة.فإذا))ٌػ الػسیمة إلدخال الكخة في المعب وبجئً.         لع یدتصع  ٌو
بة الالعب الفػز بالشقصة بزخبة اإلرسال فیجب أن يٍیئ اإلرسال إذا كان جیجا  فخصة جیجة لمٍجػم بالزخ 

 لزخبةا ٌَي ،الصاولة تىس في لزخباتا أٌن أحد لاإلرسا يعتبر(.367، 3991)سسبدػن، (( الثالثة
 .یسكغ لعبٍا دون أي ضغط زهشي أىًو  لسخسلا لقب هو الكخةعمى  تاهة فيٍا  لدیصخةا وتكػ لتيا لػحیجةا

ا هٍس ا هغ االرسال الجیج لعب تعج القجرة عمىو) حا یسّكغ الالعب هغ  في تشذ الصاولة جدء  المعبة. ٌو
الحي يشقل إلى الكخة بدخعة عالیة ، في  السخجحة القػیة لمحراعإن .وسٍػل اكثخ  بدخعة الشقاط تدجیل

الشقصة  أو یكػن عشرخ ا هٍس ا لمغایة في تػفیخ فخصة لمسخحمة االتجاي السشاسب أهخ حیػي لمشجاح والفػز ب
في  وقج يمعب االرسال دورا أساسیا  ))(,, others Yu, 4461138 , (التالیة هغ المعب بعج رد االسال(. 

غالب ا ها يخسمػن ف، هغ االوربیػن  أفزل شخیقة لعب ارسال فعالة  لألسیػییغالفػز فقج أضٍخ الجراسات ان 
 . )(في تمظ السشاشق هغ الصاولة التي یرعب صشع ٌجػم هزاد هشٍاالكخة 

(lanzoni& others,2013,223)  . 
 (Elliot ,2006)  (Girard&Millet ,2005)(Reid&ALDERSON,2008) وقج اتفقت الجراسات 
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 ( Girard et al., 2010)  بسثابة "ىقصة البجایة" لمدمدمة  ةالصخف الدفمي القػی حخكةعمى اعتبار
تتصمب تشدیق ا أكبخ لألشخاف ال  العالیة السدتػى تشذ الصاولة  لمعب االرسال أي ان ارساالتالحخكیة 

ا إلى دعع األشخاف الدفمیة لتػفیخ الجقة واالستقخار أثشاء ال العمػیة یعسل كسا  معبفقط ، ولكشٍا تحتاج أیز 
 .غ الجحع والداقأساسیة بی وصلهفرل الػرك كحمقة 

ا عاهالن تشذ الصاولة ٌس ارساللمكخة أثشاء  الجیجأن الدخعة العالیة والجوران  (fu& others)وذكخ ,
أن سخعة السزخب السختفعة لمخیاضییغ الستقجهیغ في تشذ الصاولة جاءت بذكل و  هٍسان في التدجیل

یداٌع في زیادة الدخعة االىتقالیة رئیدي هغ الجوران السحػري الجحع الدفمي عشج االرتصام ، هسا قج 
                           .كع / ساعة 311والجوراىیة لمكخة. یسكغ أن ترل سخعة كخة تشذ الصاولة بعج ارتصاهٍا إلى 

(461, 1136fu & others ).    

          

                                              

 الدراسات الدابقة : 2-2
  (:2005دراسة الجهادي ,عبد الكريم واخران ) 2-2-1

 "للعبة التشس األرضي ةیالسھارات األساس اسیاختبارات لك میترس"
 الباحثػن  واستخجم األرضي التشذ لمعبة األساسیة السٍارات لكیاس اختبارات ترسیع البحث ٌجف

 بالسٍارات الخاصة االختبارات عمى والػقػف السرادر هحتػى  بتحمیل قاهػا حیث الػصفي السشٍج
 البحث عیشة عمى هالئستٍا هجى عمى لمتعخف الخبخاء عمى عخضٍا وتع التشذ لعبة في األساسیة
 تجارب إجخاء تع ذلظ بعج السقتخحة التعجیالت وٕاجخاء اجمً هغ وضعت ها قیاس في وصجقٍا

 وثبات صجق هغ االختبارات لٍحي العمسیة السعاهالت عمى التعخفهشً  الٍجف كان استصالعیة
 شالب هغ عیشة عمى تصبیقٍا تع االختبارات ٌحي استخالص وبعج البحث لعیشة وهالئسة وهػضػعیة

 تع إحرائیا وهعالجتٍا البیاىات جسع وبعج شالبا (91) بمغت الخیاضیة التخبیة كمیة الخابعة السخحمة
 فیٍا تتػفخ التشذ لعبة في األساسیة السٍارات لكیاس لالختبارات الكاهمة السػاصفات الى التػصل

 األداء وتقػیع قیاس في باستخجاهٍا الباحثػن  وأوصى وهػضػعیة وثبات صجق هغ العمسیة السعاهالت
 .التشذ هادة في الخیاضیة التخبیة كمیة الخابعة السخحمة لصالب السٍاري 
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 (:2012واخران ) رجب,وليد خالددراسة  2-2-2
 الطاولة" بتنس األمامية الضربة دقة اختبار "بناء

 درجات وهدتػیات وضع فزال  عغ  بتشذ الصاولة  الزخبة االهاهیة دقة اختبار بشاء إلى البحث ٌجف
الخابعة في كمیة  السخحمة شالب عمى البحث اشتسلوتع استخجام السشٍج الػصفي, و  هعیاریة لعیشة البحث

هثمت عیشة البحث هشٍع  ( شالب ,377عجدٌع )جاهعة السػصل والبالغ -التخبیة البجىیة وعمػم الخیاضة
 هغ هجتسع البحث  (46.891( شالب وبدبة هؤیة هشٍع )81)

ي استخجهت الػسائل االحرائیة السشاسبة لتحقیق ٌجف البحث وقج الػسط الحدابي –)الشدبة السؤیة : ٌو
 فزال  ن الجرجة السعیاریة سیكسا(-(t- testاختبار ) –االىحخاف السعیاري  –

 هایأتي : ػن الباحث استشتج وقج
 .الصاولة بتشذ هاهیةالا الزخبة دقة یكیذ اختبار بشاء إلى الباحثػن  تػصل -
 .كاي وهخبج االلتػاء هعاهل وضق عسى شبیعیا تػزیعا تػزع إلیً التػصل تع الحي االختبار إن -
 .البحث لعیشة هعیاریة وهدتػیات درجات وضج إلى التػصل تع -

 : أتيی بسا الباحثػن  وأوصى
 السعیاریة السٍارة هغ حیث االخح بشطخ االعتبار الججاول في عسمیة تقییع وتقػیعختبار اال ٌحا اعتساد -

 وعمى عیشات هذابٍة لعیشة البحث
 .هٍارات اخخى لع تصمٍا ٌحي الجراسة  ىعم أخخى  بحػث وبشاء بإجخاء الكیام -
 .البحث ٌحا عیشة هغ واشسل أوسع جغخافیة رقع ذات عیشات ىعم العسل في التػسع هحاولة -
 اجراءات البحث : -3
 مشهج البحث 3-1

 . البحث ٌجف الى لمػصػلباالسمػب السدحي  الػصفي السشٍج الباحث استخجم
 مجتسع البحث وعيشته: 3-2

 –اربیل  – ىیشػى )ولفئة الستقجهیغ هغ العبي هشتخبات هحافطات السشصقة الذسالیة البحث هجتسع تكػن 
ع ها بیغ  العبا   (13)ودٌػك( والبالغ عجدٌع -الدمیساىیة   .(11 - 39)تتخاوح اعساٌر

 وسائل جسع البیانات : 3-3
ي كاألتيتع استخجام هجسػعة هغ الػسائل العمسیة  :  لغخض جسع البیاىات الخاصة بسػضػع البحث ٌو

 .(االختبار والكیاس -االستبیان –)تحمیل السحتػى 
 السحتهى :تحليل  3-3-1
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هغ خالل االشالع عمى السرادر العمسیة الستعمقة بالمعبة وهغ خالل البحث والتقري حػل شبیعة 
االختبارات السػجػدة في لعبة تشذ الصاولة وجج الباحث ان المعبة تفتقخ الى وجػد هثل ٌكحا اختبارات هسا 

عً هغ االشخ الشطخیة الستعمقة جسع ها اهكغ جسٌحي االختبارات , تع اكج ضخورة الكیام بخصػة بشاء 
 بسػضػع البحث.

 ترسیم االختبارات : 3-3-2 
 قام الباحثان باتباع الخصػات العمسیة االتیة في بشاء االختبارات :

جاف البحث والستسثمة ببشاء اختبار تحديد الهدف من االختبارات :  - وكان ذلظ واضحا  هغ خالل ٌا
بالجوران الجاىبي والعالي بالجوران الخمفي والعالي بالجوران لكیاس دقة االرسال بأىػاعً )العالي 

 االهاهي(
جاف البحث كسا في الذكل  ترسیم االختبارات : - تع ترسیع هجسػعة هغ االختبارات والتي تتفق وٌا

 ( 1و  1و  3)
هغ اجل الحرػل عمى الرجق الطاٌخي لالختبارات عرض االختبار على الدادة الخبراء : -

یاسٍا لجقة االرسال بأىػاعً )العالي بالجوران الجاىبي والعالي بالجوران الخمفي السرسسة وهجى ق
والعالي بالجوران االهاهي( قام الباحثان بعخض االختبار عمى هجسػعة هغ الدادة الخبخاء 
والسختریغ في هجال تشذ الصاولة والعاب السزخب والكیاس والتقػیع وهجربي والعبي المعبة هغ 

( يػضح 3( والججول رقع )3یحتػي عمى االختبارات التي تع ترسیسٍا )همحق خالل استبیان 
 ىدب االتفاق لمدادة الخبخاء 

 
 
 
 االستبیان : 3-3-3

تع عخض استسارة استبیان الخاصة بسػضػع البحث والستسثل باختبارات االرسال العالي بالجوران الجاىبي 
عمى هجسػعة خبة المػلبیة االهاهیة والخمفیة وكحلظ اختبار الز بػجً السزخب االهاهي والخمفي واالهاهي
( 3وكسا هػضح في السمحق ) في هجال الكیاس والتقػیع واالختبارات ولعبة تشذ الصاولة هغ الدادة الخبخاء

السشاشق والكیاسات تع الحرػل عمى وبعج جسع االستسارات وتفخیغ السالحطات تع تعجيل قدع هغ 
%( فأكثخ هغ أراء الخبخاء كسا 72وقج اعتسج الباحث ىدبة اتفاق ) ت برػرتٍا الشٍائیة السشاشق والكیاسا
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فاكثخ هغ اراء الخبخاء  %(72دبة )شیذیخ )بمػم وآخخون( الى اىً عمى الباحث الحرػل عمى السػافقة ب
 ( يبیغ ذلظ.3.والججول )اء خ خب( 31)وقج بمغ عجدٌع, (316, 3981)بمػم وآخخون ,

 (3ججول )
 المقترحت االختباراث على الخبراء السادة اتفاق نسب یبین

 ندبة االتفاق عدد الخبراء االختبارات السقترحة
 %311 31 بػجً الیج االرسال العالي بالجوران الجاىبي
 %311 31 بػجً الیج االرسال العالي بالجوران الخمفي
 %91 31 بػجً الیج االرسال العالي بالجوران االهاهي

السزرب استسارة استبیان الختبار االرسال العالي  بالدوران الجانبي والخلفي واالمامي بهجه  -
 :االمامي

عمى أراء الخبخاء والسختریغ في الكیاس والتقػیع وهجربي والعبي المعبة ات باالعتساد ترسیع االختبار تع 
فبالشدبة الختبار االرسال  صعػبتٍا،في تقدیع هشاشق االستكبال حدب درجة  ذات العالقة وعمى السرادر

وعخض االستبیان عمى الدادة هشاشق  (6)قدست السشاشق إلى  بالعالي بالجوران الجاىبي وجً الیج فقج
( 3( وقج تع االتفاق عمى السشاشق وكسا هػضح في الذكل رقع )3الخبخاء كسا هبیغ في همحق رقع )

 :وكاالتي
 (1سع شػل وبیغ السشصقة ) (311.2سع و) (12ة بسدافة )( تقع خمف الذبكة هباشخ 3السشصقة ) -3

 (      1و)
والخط  (3سع شػل وبیغ هشصقة ) (12سع و ) (12( تقع خمف الذبكة هباشخة بسدافة )1السشصقة ) -1

 الجاىبي االیدخ
والخط  (3سع شػل وبیغ هشصقة ) (12سع و ) (12تقع خمف الذبكة هباشخة بسدافة ) (1السشصقة ) -1

 الجاىبي االیسغ                                         
 سع عخض (12سع شػل و ) (12( تقع في الداویة الیدخى هغ الصاولة ب )4السشصقة ) -4
 سع عخض (12سع شػل و ) (12(  تقع في الداویة الیسشى هغ الصاولة ب )2السشصقة ) -2
 .شق الخسدة (  السشصقة السحرػرة بیغ السشا6السشصقة )-6

 ( كخات لكل هشصقة وكاالتي : 31وقج تع إعصاء درجات لمسشاشق حدب درجة الرعػبة و )
 درجات    1( تعصى 1السشصقة )  -درجات  1( تعصى 1السشصقة )  -درجات  4( تعصى 3السشصقة )
 درجات 3( تعصى 6السشصقة ) -درجات   1( تعصى 2السشصقة ) -درجات  1( تعصى 4السشصقة )
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 .و)صفخ( ألقل درجً( درجة 321) وتكػن اعمى درجة لمسختبخ ى يتع التسیید بیغ صعػبة السشاشقحت 
 (1الذكل )

 العالي بالدوران الجانبي لألرسالمشاطق االختبار  يبين 
 
 
 
 
 
 
 

2  4 

1 6 

3  5 

 شبكة لعب                                                               
 الرعهبة حدب الترقیم التراعدي/ مالحظة 
هشاشق وقج تع االتفاق عمى  (1)إلى خمفي وجً الیج كان التقدیع ختبار االرسال العالي  بالجوران الواها ا

 :وكاالتي (1السشاشق وكسا هػضح في الذكل رقع )
 (321.2سع و بعخض الصاولة ) (12( الػاقعة خمف الذبة هباشخة ولسدافة )3السشصقة ) -3
 سع وبعخض الصاولة   (26( ب)3بعج السشصقة ) الػاقعة( 1السشصقة ) -1
 .سع وحتى خط الشٍایة وبعخض الصاولة  (26( ب)1بعج السشصقة ) الػاقعة( 1السشصقة ) -3

 ( كخات لكل هشصقة وكاالتي : 31وقج تع إعصاء درجات لمسشاشق حدب درجة الرعػبة و )
 درجة  3( تعصى 1السشصقة ) -درجة  1( تعصى 1السشصقة ) -درجات  1( تعصى 3السشصقة )

 .و)صفخ( ألقل درجً( درجة 61) وتكػن اعمى درجة لمسختبخحتى يتع التسیید بیغ صعػبة السشاشق 
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 (2الذكل )
 لالرسال العالي بالدوران الخلفي مشاطق االختباريبين 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
2 
 
 
 

3 

 شبكة لعب                                            
 مالحظة / الرعهبة حدب الترقیم التراعدي 

قج قدست السشاشق إلى االهاهي بػجً الیج فختبار االرسال العالي  بالجوران واختبار االرسال الثالث كان ا
 :وكاالتي (1هشاشق وقج تع االتفاق عمى السشاشق وكسا هػضح في الذكل رقع ) (1)

 (321.2سع و بعخض الصاولة ) (12( الػاقعة خمف الذبة هباشخة ولسدافة )3السشصقة )-3
 سع وبعخض الصاولة   (26( ب)3بعج السشصقة ) الػاقعة( 1السشصقة ) -1
 .سع وحتى خط الشٍایة وبعخض الصاولة  (26( ب)1بعج السشصقة ) الػاقعة( 1السشصقة )-1

 ( كخات لكل هشصقة وكاالتي : 31ق حدب درجة الرعػبة و )وقج تع إعصاء درجات لمسشاش
 درجة  1( تعصى 1السشصقة )-درجة  1( تعصى 1السشصقة ) -درجات  3( تعصى 3السشصقة )

 .و)صفخ( ألقل درجً( درجة 61) وتكػن اعمى درجة لمسختبخحتى يتع التسیید بیغ صعػبة السشاشق 
(3الذكل )  

 العالي بالدوران االماميمشاطق االختبار لالرسال يبين 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
2 
 
 
 

3 
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شبكة اللعب                   / الصعوبة حسب الترقيم التصاعدي مالحظة   

 

 

 :السرسسةاالختبارات  3-4
 :السزرب االمامي اختبارات االرسال العالي بالدوران الجانبي والخلفي واالمامي بهجه 3-4-1
 : ةالسهاري اتمهاصفات بشاء االختبار  -

 السزخب االهاهي.ػجً باختبار االرسال العالي بالجوران الجاىبي  اواًل :
 .لسزخب االهاهيػجً اباختبار االرسال العالي بالجوران الجاىبي اسم االختبار : 

 سزخب االهاهيػجً البقیاس دقة االرسال العالي بالجوران الجاىبي الغرض من االختبار : 
هزخب تشذ شاولة )لكل العب  –كخات تشذ شاولة قاىػىیة  –شاولة قاىػىیة األدوات السدتخدمة : 

 شخیط الصق  –سمة كخات)حاویة كخات(  -هزخبً الذخري(
 كسا ٌػ في حال السشافدة  یقف الالعب في الجٍة الیدخى هغ الصاولةبعج شخح االختبار :  طريقة األداء

 بعج ان یأخح كخة واحجي هغ حاویة الكخات )سمة الكخات( ویقػم بأداء االرسال العالي بالجوران الجاىبي
كل هشصقة بالذخیط الالصق ول ة( السحجدةتالى السشاشق )الدكسحاولتیغ تجخیبیة ثع يبجأ االختبار بالمعب 

ضسغ شخوط االرسال ( كخات ضسغ السشصقة السحجدة و 31( كخات ویحاول ان يجخل ال )31یعمب )
 .القاىػىیة 

تكػن یحدب كل ارسال صحیح وهكتسل الذخوط وضسغ السشصقة السحجدة بجرجة تمظ السشصقة و  التدجيل :
( درجة اذا ىجحت جسیع السحاوالت واقل درجة ٌي صفخ اذا فذمت جسیع 321اعمى درجة لالختبار ٌي)

فػق الذخیط الالصق الحي یحجد تمظ السشصقة وتعتبخ الكخة صحیحة وضسغ السشصقة اذا سقصت  السحاوالت
وتدجل الجرجة )صفخ( لمسحاولة اذا اخل االعب بأحج الذخوط القاىػىیة لإلرسال أو  وتأخح درجتٍا .

( واقل درجة 321,یعشي ان اعمى درجة لالختبار ٌي )سقصت الكخة خارج السشصقة السصمػب المعب عمیً
 .ٌي )صفخ(

 سزرب االمامي.هجه البالي بالدوران الخلفي ثانیًا : اختبار االرسال الع
 سزخب االهاهيػجً الباختبار االرسال العالي بالجوران الخمفي اسم االختبار : 

  لسزخب االهاهي.ػجً ابقیاس دقة االرسال العالي بالجوران الخمفي الغرض من االختبار : 
هزخب تشذ شاولة )لكل العب  –كخات تشذ شاولة قاىػىیة  –شاولة قاىػىیة األدوات السدتخدمة : 

 شخیط الصق  –سمة كخات)حاویة كخات(  -هزخبً الذخري(
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یقف الالعب في الجٍة الیدخى هغ الصاولة كسا ٌػ في حال السشافدة  بعج شخح االختبار:  طريقة األداء
 الخمفيبعج ان یأخح كخة واحجي هغ حاویة الكخات )سمة الكخات( ویقػم بأداء االرسال العالي بالجوران 

ولكل  بالذخیط الالصق (1الى السشاشق السحجدة الثالثة )ثع يبجأ االختبار بالمعب  كسحاولتیغ تجخیبیة
( كخات ویحاول ان يجخل ال عذخ كخات ضسغ السشصقة السحجدة وضسغ شخوط 31هشصقة يتع ارسال )

 االرسال القاىػىیة 
قة السحجدة بجرجة تمظ السشصقة وتكػن یحدب كل ارسال صحیح وهكتسل الذخوط وضسغ السشص التدجيل :

اذا ىجحت جسیع السحاوالت واقل درجة ٌي صفخ اذا فذمت جسیع ( درجة  61اعمى درجة لالختبار ٌي) 
وتعتبخ الكخة صحیحة وضسغ السشصقة اذا سقصت فػق الذخیط الالصق الحي یحجد تمظ السشصقة  السحاوالت

 وتأخح درجتٍا .
خل االعب بأحج الذخوط القاىػىیة لإلرسال أو سقصت الكخة خارج أاذا  وتدجل الجرجة )صفخ( لمسحاولة

 السشصقة السصمػب المعب عمیٍا.
 سزرب االمامي .هجه الباختبار االرسال العالي بالدوران االمامي ثالثًا : 

 بػجً السزخب االهاهي . هاهياختبار االرسال العالي بالجوران االاسع االختبار : 
 بػجً السزخب االهاهي .قیاس دقة االرسال العالي بالجوران االهاهي  الغخض هغ االختبار : 
هزخب تشذ شاولة )لكل العب  –كخات تشذ شاولة قاىػىیة  –شاولة قاىػىیةاألدوات السدتخدمة : 

 شخیط الصق  –سمة كخات)حاویة كخات(  -هزخبً الذخري(
یقف الالعب في الجٍة الیدخى هغ الصاولة كسا ٌػ في حال السشافدة  بعج شخح االختبار : طريقة األداء

 االهاهي بعج ان یأخح كخة واحجي هغ حاویة الكخات )سمة الكخات( ویقػم بأداء االرسال العالي بالجوران
بالذخیط الالصق ولكل  (1الى السشاشق السحجدة الثالثة )ثع يبجأ االختبار بالمعب  كسحاولتیغ تجخیبیة

( كخات ویحاول ان يجخل ال عذخ كخات ضسغ السشصقة السحجدة وضسغ شخوط 31يتع ارسال ) هشصقة
 االرسال القاىػىیة 

والتي )یحدب كل ارسال صحیح وهكتسل الذخوط وضسغ السشصقة السحجدة بجرجة تمظ السشصقة  التدجيل :
درجة اذا (  61ٌي) ٌي عكذ درجات االرسال العالي بالجوران الخمفي( وتكػن اعمى درجة لالختبار 

 ىجحت جسیع السحاوالت واقل درجة ٌي صفخ اذا فذمت جسیع السحاوالت
وتعتبخ الكخة صحیحة وضسغ السشصقة اذا سقصت فػق الذخیط الالصق الحي یحجد تمظ السشصقة وتأخح 

 درجتٍا .
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الكخة خارج وتدجل الجرجة )صفخ( لمسحاولة اذا اخل االعب بأحج الذخوط القاىػىیة لإلرسال أو سقصت 
 السشصقة السصمػب المعب عمیٍا.

( والسػافق يػم 1139/  31/  1التجخبة االستصالعیة بتاریخ ) : تع اجخاء التجربة االستطالعیة 3-5 
 ( هغ هجتسع العیشة وذلظ لمتعخف عمى هجسػعة هغ االٌجاف :1الثالثاء عمى العبیغ )

 عمى سالهة االدوات السدتخجهة . التعخف 
  االبعاد والسدافات السدتخجهة في االختبار .تحجيج 
 . تذخیز الدمبیات التي قج تحجث قبل واثشاء وبعج التشفیح 
 عمى هجى استجابة عیشة البحث في اداء االختبارات التعخف. 

 : لالختبارات والسالءمة العلسیة السعامالت 3-6
 : اتاألسس العلسیة لالختبار  -
وباألســمػب كأســذ عمسیـة لالختبــار  )الرــجق والثبـات والسػضــػعیة(لالختبارإجــخاء السعـاهالت العمسیــة تـع  

 االتي:
 صدق االختبار : -1

لالختبـــارات إذ اســتخجم الرـــجق  ةیــالباحــث  عـــجة أىــػاع هــغ الرـــجق لمتحقــق هـــغ السعــاهالت العمس اســتخجم
كسـا هبـیغ فـي  الخبـخاء والرـجق الـحاتي قیـالطاٌخي لالختبار وهغ ثع الرـجق السشصقـي )السحتـػى( عـغ شخ 

 لسعاهالت الثبات. عيیالسدتخخج هغ الجحر التخب (1الججول )
 لالختبار  الردق التسييزي  -
 :الردق التسييزي للسجسهعتين العلیا والدنیا -

هـغ ســسات السكیــاس )االختبـار( الجیــج قجرتــً عمـى التسییــد بــیغ االفـخاد الــحيغ یحرــمػن عمـى درجــات عالیــة 
عمـــى درجـــات هشخفزـــة فـــي السكیـــاس )االختبـــار( أي اســـتخخاج القـــػة التسییدیـــة وبـــیغ االفـــخاد الـــحيغ حرـــمػا 

 (3971،171لفقخات السكیاس )االختبار(. )جابخ وكاضع،
( لمعیشـــات السدـــتقمة والستدـــاویة العـــجد إلیجـــاد قـــػة أو قـــجرة االختبـــار عمـــى Tوقـــج أســـتخجم الباحـــث اختبـــار )

سـصى ( العبا  وقج قام الباحـث بحـحف الجرجـة الػ 31) التسیید، اذ اجخى الباحث ٌحا الشػع هغ الرجق عمى
( العبـا ، إذ تـع تختیـب الـجرجات هـغ 15العبـا  وعـجد السجسػعـة الـجىیا ) (15)لیربح عـجد السجسػعـة العمیـا 

األعمى إلى األدىى وأخـح الشرـف األعمـى كسجسػعـة ذات درجـات هختفعـة والشرـف األدىـى كسجسػعـة ذات 
                   الریغة اإلحرائیة السشاسبة لٍحي الصخیقة فقج أشار درجات هشخفزة، وهغ أجل إضفاء

اىــً "بإهكــان الباحــث فــي هثــل ٌـحي الحالــة )عشــجها یكــػن عــجد أفــخاد العیشــة اقــل هــغ  )الدوبعـي وآخــخون( إلــى
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ــــا و21( یسكــــغ اخــــح 311 ــــخاد العیشــــة كسجسػعــــة عمی ــــة كسجسػعــــة دىیــــا" 21% هــــغ إف  % هــــغ أفــــخاد العیش
ـــیغ T(، وقـــج اعتســـج الباحـــث قیســـة اختبـــار )72، 3983خون، )الدوبعـــي وآخـــ ـــة الفـــخوق ب ( السحدـــػبة لجالل

 ( يبیغ ذلظ.2هتػسصات السجسػعتیغ والججول )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1الججول )
 والجاللة  (sig)بة الخصأ د(السحدػبة وىtيبیغ هجسػعتي االختبار العمیا والجىیا وقیسة )

وحدة  اسم االختبار ت
 الكیاس

( Tقیسة ) السجسهعة الدنیا العلیاالسجسهعة 
 السحدهبة

  قیسة
(sig) 

 الداللة
 ع± س   ع± س  

االرسال العالي بالدوران الجانبي  1
 معشهي  0,00 8,77 6,2 67,86 8,62 91,93 درجة بهجه السزرب االمامي

االرسال العالي بالدوران الخلفي  2
 معشهي  0,00 5,88 7,4 26,13 3,52 38,6 درجة بهجه السزرب االمامي

االرسال العالي بالدوران االمامي  3
 معشهي  0,00 6,25 5,86 33 3,99 44,46 درجة بهجه السزرب االمامي

 ها یأتي  يتبیغ (1وهغ الججول رقع )
ي الشدبة السعتسجي1,12( اقل هغ )sig)أن جسیع قیع  - في بحػث التخبیة البجىیة وعمػم الخیاضة هسا  ( ٌو

بیغ السجسػعتیغ العمیا والجىیا وعشج الخجػع الى االوساط الحدابیة یذیخ الى وجػد فخوق ذات داللة هعشػیة 
 .يتبیغ ان الفخق لسرمحة السجسػعة العمیا هسا يؤكج صجق االختبار وقجرتً عمى التسیید 

 ثبات االختبار : -2
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 أضٍـخت اذ ىفدـٍا الطـخوف هـختیغ وتحـت االختبـارات تصبیـق تـع إذ اإلعـادة بصخیقـة الثبـات هعاهـل اسـتخخج تـع

أیجـاد هعاهـل االرتبـاط البدـیط بـیغ االختبـاریغ  االختبـارات وذلـظ عـغ شخیـق  جسیـع في الثبات تحقق الشتائج
 . ( يبیغ ذلظ1والججول ) لتسثیل هعاهل الثبات

 :مهضهعیة االختبار -3

 3غیحكســـ غیهعاهـــل االرتبـــاط بـــ جـــادیإ قیـــعـــغ شخ  ةی: تـــع اســـتخخج هعاهـــل السػضـــػع ةیهعاهـــل السػضـــػع
 .لظذيبیغ  (1)والججول  الشتائج االختبار لكل هختبخ وفي الػقت ىفدً كل عمى بسفخدي لیبتدج قػهانی

 (3جدول )
 المقتزحة لالختبارات والموضوعیة الذاتي والصدق الثبات درجات یبین

 السهضهعیة الذاتي الردق الثبات االختبارات
 1.99 1,9 1,83 االرسال العالي بالجوران الجاىبي بػجً الیج

 3 1,91 1,88 بػجً الیج لخمفياالرسال العالي بالجوران ا
 1,98 1,91 1,86 االرسال العالي بالجوران االهاهي بػجً الیج

 االلتهاء: معامل) السالءمة -4

 االلتػاء هعاهل قیع اعتساد تع اذ ، البحث  لعیشة االختبارات هالءهة یسثل الحي االلتػاء هعاهل استخخاج تع

( 3±یذیخ االشخقجي "اىً یعج االلتػاء شبیعیا  واالختبارات هالءهة إذا وقع هعاهل االلتػاء بیغ ) (±3)
 ( يبیغ السعاهالت العمسیة.4والججول ) (116, 3918)الشخقجي , 

 : اتالختبار اتطبيق  3-6
اجخاء  تع اجخاء االختبارات بعج تػضیحٍا لمسختبخیغ واعصاء هحاولتیغ تجخیبیة لكل هختبخ و       

( والسػافق يػم 4/31/1139)بتاریخ  هشتخب هحافطة ىیشػى  بتاریخ عمى العبيالتصبیق االول لالختبارات 
 سشتخب هحافطةالتصبیق االول ل, و ربعاءيػم اال( والسػافق 33/31/1319والتصبیق الثاىي بتاریخ ) االربعاء

( والسػافق يػم 31/31/1139والسػافق يػم الجسعً والتصبیق الثاىي بتاریخ ) (6/31/1139بتاریخ ) اربیل
( والسػافق يػم االحج 8/31/1139الجسعً, وبالشدبة لمتصبیق االول لسشتخب هحافطة دٌػك كان بتاریخ )

االحج, والتصبیق االول لسشتخب هحافطة الدمیساىیة كان ( والسػافق يػم 32/31/1139والتصبیق الثاىي )
السػافق يػم و  (14/31/1139والتصبیق الثاىي كان بتاریخ )ثالثاء ( والسػافق يػم ال37/31/1139بتاریخ )
العالي بالجوران الخمفي  . وقج شسل التصبیق اختبارات االرسال العالي بالجوران الجاىبي واالرسالالثالثاء

                                                           
3  

 م. د دمحم خالج دمحم داؤد   -3
 م. م هخوان سسیخ  -1



 0207(، لسنة 3، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021) 

 

1111 

وقج اجخیت االختبارات في التصبیق االول والثاىي بشفذ تدمدل  العالي بالجوران االهاهي واالرسال
حا یعشي  (3±بیغ ) وتع احتداب هعاهل االلتػاء لالختبارات الثالثة واتزح اىٍا تشحرخ ها االختبارات ٌو

 .(4ذات صعػبة هشاسبة لعیشة البحث وكسا هبیغ في الججول ) ان االختبارات السقتخحة
 السعالجات االحرائیة : 3-7
    : (spssعغ شخیق بخىاهج ) اآلتیة اإلحرائیة السعالجات احتداب في اآللي الحاسػب استخجام تع
 تقمةدلمعیشات الس (tاختبار ) و البدیط االرتباط هعاهل و السعیاري  االىحخاف و الحدابي الستػسط(

 .(وهعاهل االلتػاء
 عرض ومشاقذة الشتائج -4

 : االحرائي لعيشة البحث الهصف 4-1
(4جذول )  

 االلتواء ومعامل الكلیة الدرجة و الختباراتا یبین                                              

 االختبارات
الدرجة 

 الكلیة
هعاهل 
 االلتػاء

 0,28 150 االرسال العالي بالجوران الجاىبي بػجً الیج

 -0,75 60 الیجاالرسال العالي بالجوران الخمفي بػجً 

 -0,59 60 االرسال العالي بالجوران االهاهي بػجً الیج

 ها یاتي : بیغتي (4) الججول هغ
( عمى التػالي وباىحخافات هعیاریة  79.87 -  38.74- 32.45لمعیشة كاىت ) الحدابیةاط ساالو  ان -

       (1,29-( )1,18)( عمى التػالي وكاىت قیسة هعاهل االلتػاء كاىت )14 - 8.39 - 7.5كاىت )
 (3±) بیغ ها واقعة كاىت االلتػاء هعاهل قیع  جسیع نأ ذاتً الججول هغ ویتبیغ( عمى التػالي (1,72-)

 .االختبارات هالءهةهسا يؤكج تحقق 
 : السرسسةات ار ختباللل الدرجات والسدتهيات السعیارية عرض جدو 4-2

الباحثان بعسمیة تحػیل الجرجات الخام الى الجرجات السعیاریة قام السعالجات االحرائیة  اتسام تع أن بعج
 ان( يبیش6و  2والججول )(.donr&others,1987,31) (یكساس6تعاىة بالجرجة السعیاریة )سوقج تع اال

 .( السقابمة لٍایكساس 6الجرجات الخام والجرجات السعیاریة )
 :ال العالي بالدوران الجانبيساالر  ارعرض جدول الدرجات والسدتهيات السعیارية الختب 4-2-1
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 (2الججول )
 ال العالي بالدوران الجانبيسختبار االر سیكسا( السقابلة ال 6السعیارية )يبين الدرجات الخام والدرجات 

 ت
الدرجة 

 الخام
تكرارا 
 الدرجة

الدرجة 
السعیارية     

 سیكسا( 6)
الدرجة  ت

 الخام
تكرارا 
 الدرجة

الدرجة 
السعیارية   

 سیكسا( 6)
3 56 1 22 14 81 1 51 
1 59 1 25 15 82 1 53 
1 63 2 30 16 83 1 54 
4 65 1 32 17 84 1 55 
2 66 1 34 18 85 1 56 
6 67 2 35 19 88 1 60 
7 69 1 37 20 89 2 61 

8 70 1 38. 21 94 1 67 
9 71 1 39. 22 95 1 68 
10 74 2 43 23 98 1 72 
11 76 1 45 24 99 2 73 
12 78 1 48 25 103 1 77 
13 79 1 50 26 110 1 86 

 :لخلفيال العالي بالدوران اساالر  ارعرض جدول الدرجات والسدتهيات السعیارية الختب 4-3
 (6الججول )

 سیكسا( السقابلة الختبار االرسال العالي بالدوران الخلفي 6الدرجات الخام والدرجات السعیارية ) يبين

الدرجة  ت
 الخام

 تكرارا
 الدرجة

الدرجة 
السعیارية     

 سیكسا( 6)
الدرجة  ت

 الخام
تكرارا 
 الدرجة

الدرجة 
السعیارية   

 سیكسا( 6)
3 14 1 13 12 34 2 53 
1 16 1 17 13 35 4 55 
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1 18 1 21 34 36 3 57 
4 19 1 23 32 37 1 59 
2 20 1 25 36 38 4 61 
6 21 1 27 37 39 1 63 
7 26 1 37 38 39 1 63 
8 28 1 41 39 42 1 69 
9 30 1 45 11 45 1 75 

31 32 2 49 
13 47 1 79 

33 33 1 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :الماميال العالي بالدوران اساالر  ارعرض جدول الدرجات والسدتهيات السعیارية الختب 4-4

 (7الججول )
 ال العالي بالدوران االماميسختبار االر سیكسا( السقابلة ال 6يبين الدرجات الخام والدرجات السعیارية )
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 االستشتاجات والتهصیات :  - 5
 االستشتاجات : 5-1
 الى التػصل تع
واالرسال  السزخب االهاهيهٍارة االرسال العالي بالجوران الجاىبي بػجً  لكیاس اختبارات هجسػعة -

بػجً السزخب  عالي بالجوران االهاهياالرسال الو  السزخب االهاهي بػجًالعالي بالجوران الخمفي بػجً 
لمسدتػیات  استخجاهٍا ویرمح والسالءهة والسػضػعیة والثبات الرجق هعاهالت فیٍا وتتػفخاالهاهي 

 .العالیة و لفئة الستقجهیغ بفعالیة تشذ الصاولة 
 كاي. عوهخب ءهعاهل االلتػا وفق عمى یعیا  شب تػزیعا   عالحي تع التػصل الي تػز  اتان االختبار  -
 :التهصیات  5-2
اداء هٍارة االرسال العالي بالجوران الجاىبي والخمفي  هدتػى  وتقػیع لكیاس االختبارات ٌحي استخجام -3

 لسدتػیات العالیة ولفئة الستقجهیغعمى ا واالهاهي بػجً الیج
 خجهة   الالعبیغ إىتقاء أو التجریبیة البخاهج وضع عشج أخخى  هجاالت في االختبارات ٌحي هغ االستفادة -2

 .المعبة لٍحي
 ٍارات اخخى في لعبة تشذ الصاولةاجخاء بحػث ودراسات لس -3

 

الدرجة  ت
 الخام

تكرارا 
 الدرجة

الدرجة 
السعیارية     

 سیكسا( 6)
الدرجة  ت

 الخام
تكرارا 
 الدرجة

الدرجة 
السعیارية   

 سیكسا( 6)
3 20 1 8 9 40 4 53 
1 22 1 13 10 42 1 57 
1 28 1 26 11 43 3 59 
4 30 2 31 12 45 2 64 
2 34 2 39 13 46 1 66 
6 36 3 44 34 48 1 71 
7 37 3 46 32 50 1 75 
8 39 3 51 36 51 2 77 
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ترسیم اختبارات لكیاس السهارات االساسیة للعبة التشس  (:1112الجػادي, عبج الكخیع قاسع واخخان ) -2
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 .خوتی، ب عةیالصم
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 .، دار الفكخ العخبي ، القاٌخة  3، ط  اضييالسجال الر 

 رفلهعاا ةهىشأ, لةواطلا رةك في جعرلما(: 1111)ري فك ,نيدلزاعو رجف يعود,  نليإ -34
  يةدرإلسكى.ارلمىش
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 (1)ملحق 

 

 جامعة السهصل 

 كلیة التربیة البدنیة وعلهم الرياضة 

 االرسال( حهل تحديد مشاطق الرعهبة الستكبال االرسالاستبانة اراء الدادة الخبراء )الختبار دقة 

 الخبیخ السحتخم                                                الدیج                        

 في الشیة إجخاء البحث السػسػم 

بهجه  )بالدوران الجانبي والخلفي واالمامي( مهارة االرسال العاليدقة   لكیاس اختبارات ترسیم "

 " تشس الطاولة السزرب االمامي لالعبي

الكیاس والتقػیع وتشذ وىطخا  لسا تتستعػن بً هغ خبخة في هجال  عمى عیشة لفئة الستقجهیغ 
تحجيج درجات  بیان رأیكع في السشاشق السحجدة أو يخجى الصاولة والعاب الكخة والسزخب 
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العالي )وجً الیج( بالجوران الجاىبي والجوران االهاهي  الرعػبة لسشاشق استكبال اإلرسال
 واإلرسال العالي بالجوران الخمفي وكحلظ عجد الكخات السشاسب لكل اختبار

 تعجيل. أووها تقتخحػن هغ إضافة 
 ولكم جزيل الشكر والتقدير..

 الباحث                                                                                                                  

 عسار دمحم خمیل الٍاللي                                                                              

 االرسال العالي بالجوران الجاىبي

                                                      السخسل  *السخسل 

 
 
 

 السخسلهشصقة 
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 شبكة    

 

 

 

 

 

 

      

                                                           

 مالحظة / الصعوبة حسب الترقيم التصاعدي                                                                  

  الكیاسات                               عدد الكرات السشاسب لالختبار            

 (1(و)1ل وبين المنطقة )(سم طو11101(سم و)11تقع خلف الشبكة مباشرة بمسافة ) (1المنطقة )        11 -1

 (والخط الجانبي االيسر1(سم طول وبين منطقة )11(سم و )11( تقع خلف الشبكة مباشرة بمسافة )1المنطقة )               

                                          (والخط الجانبي االيمن1(سم طول وبين منطقة )11(سم و )11تقع خلف الشبكة مباشرة بمسافة )  (1المنطقة )       11 -1
 (سم عرض11(سم طول و )11تقع في الزاوية اليسرى من الطاولة ب ) (1المنطقة )               

 (سم عر11(سم طول و )11لطاولة ب )(  تقع في الزاوية اليمنى من ا1المنطقة )       21 -3
 ناطق الخمسة (  المنطقة المحصورة بين الم1المنطقة )           

 

  
 
 

 هشصقة السخسل
 
 
 
 
 

1 3 1 

 
6 

 

  
2  4 
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 االرسال العالي بالجوران الخمفي

                                                      السخسل  *السخسل 
                                                                                                  

                                              

 

 

 

  

        الشبكة

    

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة / الصعوبة حسب الترقيم التصاعدي لالرقام    

  الكیاسات                               عدد الكرات السشاسب لالختبار            

 (11101بعرض الطاولة ) (سم و11خلف الشبة مباشرة ولمسافة )( الواقعة 1المنطقة )     11 -1
 (سم وبعرض الطاولة  11( ب)1( الواقعه بعد المنطقة )1المنطقة )         

1- 11  
 (سم وحتى خط النهاية وبعرض الطاولة  11( ب)1الواقعه بعد المنطقة ) (1لمنطقة )ا                               

 

 

 

 

 

 

 منطقة المرسل

 

1 
 
 
 

 

2 

 

 
 

 

3 
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2- 21                           
 
 
 
 

 االرسال العالي بالجوران االهاهي

                                                      السخسل  *السخسل 
                                                                                                  

                                              

 

 

 

 

         الشبكة

                

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة / الصعوبة حسب الترقيم التصاعدي لالرقام      

 

 

 

 

 

 

 منطقة المرسل

 

 

1   

 
 
 

 

2 

 

 
 

 

3 
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  الكیاسات                               عدد الكرات السشاسب لالختبار            
 (11101بعرض الطاولة ) (سم و11خلف الشبة مباشرة ولمسافة )( الواقعة 1المنطقة )          11 -1
 
 (سم وبعرض الطاولة  11( ب)1( الواقعه بعد المنطقة )1المنطقة )             11 -1

 

 (سم وحتى خط النهاية وبعرض الطاولة  11( ب)1الواقعه بعد المنطقة ) (1لمنطقة )ا            11 -3
 مالحظة / الكرة التي تدقط فهق خطهط السشطقة التي يراد اللعب عليها تعتبر صحیحة   

 ادة الخبخاءدال
 

 مكان العسل  االختراص  اسم الديد الخبير  ت
 التربیة البدنیة وعلهم الرياضة /جامعة السهصلكلیة  اختبارات  غدالايثار عبج الكخیع  أ.د 3

أ.د أ.م.د هكي هحسػد  1
 یغدح

 كلیة التربیة البدنیة وعلهم الرياضة /جامعة السهصل وتقػیع سقیا

 كلیة التربیة البدنیة وعلهم الرياضة /جامعة السهصل وتقػیع سقیا أ.د ولیج خالج رجب 1

 التربیة البدنیة وعلهم الرياضة /جامعة السهصلكلیة  وتقػیع سقیا أ.د هحسػد شكخ  4

 كلیة التربیة البدنیة وعلهم الرياضة /جامعة السهصل وتقػیع سقیا سیخسأ.م د عسخ  2

 عيدسكلیة التربیة الرياضیة / جامعة بهر  تجریب / العاب هزخب شػكت جابخ  هذارك ذتاسا 6

 البدنیة وعلهم الرياضة /جامعة السهصلكلیة التربیة  وتقػیع سقیا یغ شبیل دأ.م.د عمي ح 7

 كلیة التربیة البدنیة وعلهم الرياضة /جامعة السهصل تدريب / العاب مزرب م.د احسج صباح 8

 كلیة التربیة البدنیة وعلهم الرياضة /جامعة السهصل بايػ هیكاىیظ/ العاب السزخب  م.د عسخ فاروق  9

  /مدرب نادي الزمالكالتربیة الرياضیة / جامعة بشهاكلیة  تجریب ریاضي م.د حازم الذمقاىي 31

هجرب السشتخب الػششي العخاقي  ام عبج فتاحدیج بدال 33
 / شباب 

 الشذاط الخیاضي والكذفي

/ فطة اربیل هجرب هشتخب هحا عج هللا سیج دمحم دال 31
 هتقجهیغ

 

 


