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البح ددث تل ددب تا ددميم يرن ددامم ت دددريي باس ددت دام ت دددريبات التتبد د البا ددرؼ لل د درة

البالستيكية المعدلة لتطوير مسدتوػ ددا بعد

الميدارات األساسدية لالعيد تدنس الطاولدة ،واسدت دم

دما القيداس
الباحث المنيم التجرييد يتادميم المجمدوعتين احدداىما ضدابطة واأل درػ تجريييدة مسدت ا
القيل د والبعدددؼ ل ددال المجموعتين،وا تددار الباحددث عينددة اواميددا  20شددي تحددت  51سددنة مددن نددادؼ
الزىور الرياض لتنس الطاولة تم تقسيميم تلب  50دشبال ل

مجموعة .وكانت أىم النتائج يوجدد

فروق ذات داللة تحادايية يدين متوسدط القياسدين البعدديينللمجموعتين الضدابطة والتجريييدة لادال

القي د د دداس البع د د دددؼ للمجموع د د ددة التجرييي د د ددة فد د د د متغي د د ددر التتبد د د د البا د د ددرؼ ومس د د ددتوػ ددا المي د د ددارات
األساسدديةلالعي تددنس الطاولددة ايددد البحددث .وأىصصصم انسصصصتنتاجات :دن اليرنددامم التدددريي المقتددرح ذو
تدثيير تيجدداي وفعددال فد تطددوير متغيددر التتبد الباددرؼ ومسددتوػ ددا الميدارات األساسددية للعينددة ايددد

البحث.

انكهًاث انذانت :انكرة انبالضتيكيت – انتتبع انبصري – انًهاراث األضاضيت.
Effect of Visual Tracking Exercises for Plastic ball modified
in the development of the performance level of some basic skills of table
tennis players
Dr. Mohamed El-SayedAbd El-Gawad
Aim: To design a training program for using Visual Tracking Exercises for
Plastic ball modifiedfor development of the performance level of some
basic skills of table tennis players, The researcher used the experimental
approach (two-group design) with pre-and post-measurements for sample
included 20 members of Cadet table tennis player less than 15 years in AlZohour Sporting Club. Thy were divided into two equivalent
groups(experimental=control=10). The most important results: There are
statistically significant Differences between the post-measurements of the
experimental and control groups in favor of the experimental group on
visual tracking and performance level of some basic skills of table tennis
players. The most important conclusions: The recommended training

1مدرس بقسم األلعاب الجماعية ورياضات المضرب ،كلية التربية الرياضية ،جامعة طنطا.
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program had positive effects on Development visual tracking and
performance level of some basic skills for sample members.
Keywords: Plastic Ball - Visual Tracking - basic skills.
المقدمة ومشكمة البحث -
تن ديرز ما يميز العالم المعاار التغير والتطور ف جمي جوانب الحياة و ااة المجال
الرياض  ،حيث ي ض التدريب الرياض لألسس والمبادغ العلمية المستمدة من األبحاث العلمية

للتعر

علب ما وىب هللا لإلنسان من ادرات وطااات متعددة ف

محاولة لتحقيق د ير ادر من

ا الستفادة من النظريات العلمية الحديية ف المجال الرياض  ،فقدرة الفرد علب يذل الجيد تتواف
علب كيير من المتغيرات الت يتقدميا المتغيرات البارية.

ويذكر  )2014,p407(Kenneth and Binدن التدريب البارؼ دحد فروع علم األوبتومترؼ

الذؼ ييتم يتقييم وتحسين مستوػ اإلدراك البارؼ ،فيو عبارة عن سلسلة مت ررة لتدريبات العين
ييد

تحسين الوظايف البارية األساسية لحركة العين التتبعية ،والت تجع الالعب اادر علب

رؤية المواف كوحدة واحدة مركبة لتعطيو القدرة علب الت يف م المواف التفاعل

ال ل لحدود الملعب وحركات المنافس من الل التتب البارؼ الجيد بغر

الميارؼ بما يتناسب م الموااف الفنية المتغيرة.

دا

النسق

التحكم ف األدا

ويتفق )2012, p224(Meysam , Abdollahand Maryamدن التتب البارؼ من
دىم القد رات البارية الت يجب دن ييتم المدربين يتدريييا سوا دا

الوحدات التدرييية اليومية دو

ارجيا بشك منتظم حيث دن  % 40من المساىمة اإلد ار ية تعتير بارية ،كما دشار تلب دن 00

 %من الممارسين للرياضة لدييم ااور ف الداة البارية دو الرؤية الاحيحة وىذا ما ظير عند

العي

دولميياد يرشلونة 5552م) حيث وجد عند بع

يست دمون نظارات دو العدسات الالاقة.

الالعيين اعوبات بارية مما جعليم

ويشير عبد المطيف ،صالحوعبد الجواد (5113م،
المعدلة ى

 )115،114دن ال رة البالستيكية

كرة مانوعة من مادة البالستيك المشابو لمادة السليلويد الت

ت تلف ف

سرعتيا

ديضا ف
ودورانيا وارتدادىا من سط الطاولة عن ال رة المانوعة من مادة السليلويد ،كما ت تلف ا
سرعتيا ودورانيا وارتدادىا عن سط الطاولة فيما يينيا من دنواع م تلفة ينسب واضحة لوجود منيا
نوعين األول بحز يين نافين ال رة واآل ر ت ون ال رة فيو مايوبة يدون حز.

ديضا دن االنطباع األول عند سماع اوت ال رة البالستيكية المعدلة عند
ويؤكدوا ا
ااطداميا بالمضرب دو الطاولة دنيا مكسورة مقارنة بال رة المانوعة من السليلويد ،ويرج ذلك
تلب االبة مادة البالستيك المان منيا ال رة مما جعليا دبطث ف سرعتيا بعد التاادم مما يتي
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الفراة لالعب دن يتحكم ف ددا الميارات بشك دفض  ،كما الحظوا دن دوران ال رة البالستيكية

المعدلة داب دفض من الجي السايق من ال رات مما ياعب ميمة الالعب ف

ا تيار زوايا

المضرب الت تتناسب م دوران ال رة.

ويرػ  )2017, p141( Larry Hodgesدن رياضة تنس الطاولة من الرياضات الت

تعقيدا
تتطلب ميارات غير محدودة ت نيكية – ت تيكية) ،فقد انفت من دسرع الرياضات ود يرىا
ا
والت فييا سرعة

لما ليا من رياضة ديناميكية تتطلب من الالعب التعام م الضربات الت

ال رة تلب  540كم /ساعة ،مما يجع العب تنس الطاولة يمتلك ادرات ذىنية ونفسية وفسيولوجية
وبدنية ت تلف عن باا

الرياضات ،حيث يتعام الالعب م ات اذ القرار ف

جز من اليانية

معتمدا علب المعلومات المريية الحسية الت تنقليا ادراتو البارية الل المواف التنافس .
ا
ويؤكد عبد الجواد (5112م )11 ،دن التدريب علب سرعة وداة ددا الميارات األساسية

والدمم يينيم ف شك انسياي من الجم الحركية المركبة يعتير بميابة العمود الفقرؼ ف رياضة
تنس الطاولة ،وبالرغم من دن الميارات األساسية ف رياضة تنس الطاولة تيدو سيلة األدا تال دنيا

تتطلب يذل جيد كيير ف تعلميا واتقانيا ويرج اعوبة تنفيذىا لاغر حجم الطاولة والمضرب،
ويعتير حسن تدريب الالعب علب ددا الميارات األساسية بثنواعيا الم تلفة ىو الذؼ يتي لالعب

ا تيار دفض الضربات و طط اللعب الت تتناسب م طييعة وظرو

المباراة.

من الل يرة الباحث كالعب بالدورؼ الممتاز د) ومدرب دول

وعضو اللجنة الفنية

والتطوير لالتحاد المارؼ لتنس الطاولة ( ،)ETTAومن الل متابعة الباحث للبطوالت المحلية
والدولية ،الحع الباحث دن ىناك بع
بعد ارار االتحاد الدول

التغيرات الت طردت علب مستوػ ددا الالعيين الدوليين

لتنس الطاولة ) )2017, p24( (ITTFيتغيير مادة ان ال رة من مادة

السليلويد تلب مادة البالستيك مما ترتب عليو زيادة اطر ال رة من  00مليمتر تلب  00 +مليمتر

م الحفاظ علب وزن ال رة السايق  2.3جرام.

ديضا علب مستوػ ددا الناشيين و ااة مرحلة األشبال تحت 51
واد دير ىذا التعدي
ا
نظر لقلة يراتيم ف التعام م االرتدادات المتنوعة لل رة دينا تبادل ضرب ال رات الل
سنة اا
النقطة الواحدة ،حيث دنيم اعتادوا اللعب بال رة المانوعة من مادة السليلويد مما ددػ تلب ا تال

طرق اللعب بما يتماشب م ال رة البالستيكية المعدلة من ارتداد وسرعة ودوران ي تلف عن ال رة

السليلويد ،مما دعبالباحث تلب تناول ىذا البحث للتعر علب تثيير تدريبات التتب البارؼ لل رة
البالستيكية المعدلة ف تطوير بع

الميارات األساسية ألشبال تنس الطاولة تحت  51سنة.
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واد ا تار الباحث ىذه القدرة البارية لما ليا من دىمية بالغة ف رياضة تنس الطاولة يداية

من متابعة ك دوضاع جسم المنافس وتحركاتو وزوايا المضرب الت يست دميا ف ضرب ال رات

المتنوعة واواال تلب روج ال رة من مضرب المنافس ،وبذلك تيدد رحلة من التتب البارؼ الدايق
الذؼ يترتب عليو ات اذ الالعب للقرار المناسب لظرو

اللعب ،ويوض الباحث ذلك من الل

يالث مراح  :المرحمة األولى وىي مرحمة التتبع البصري الدقيق لممنافس التتب البارؼ
الدايق لوض جسم المنافس ومنطقة واوفو علب الطاولة وزاوية مضربو -التتب البارؼ الدايق
للحظة روج ال رة من مضرب المنافس والتعر علب اتجاىيا ونوع الدوران المست دم).

المرحمة الثانية

وىي مرحمة التتبع البصري الدقيق لمكرة (تحديد اتجاه ال ره ونقطة سقوطيا علب

الطاولة -تحديد نوع دوران ال رة ومدؼ ارتدادىا عن سط الطاولة).
المرحمة الثالثة وىي مرحمة اتخاذ القرار المناسب (التتب
وتحركاتو -تحديد الميارة الت

تتماشب م ظرو

البارؼ الدايق لمواف المنافس

اللعب -تحديد مكان واتجاه ولحظة ضرب

ال رة -التحرك أل ذ وض الجسم المناسب ألدا الميارة -التتب المستمر لمواف الالعب وتحركاتو
يم ضرب ال رة).

ولذلك يرػ الباحث دنو يجب علب المدربين والالعيين االىتمام يتطوير ادرة التتب البارؼ بشك

جيد لماليمة ظرو

اللعب المتغيرة بعد است دام ال رة البالستيكية المعدلة ،باإلضافة تلب فقر

رياضة تنس الطاولة لألبحاث الت تناولت ادرة التتب البارؼ لالعيين باست دام ال رة البالستيكية

المعدلة.

ويؤكد  )2015, p170( Salehدن القدرات البارية من الموضوعات اليامة الت
باىتمام كيير من الباحيين ف

لم تحظب

رياضة تنس الطاولة ،وتعد حاسة البار من دىم الحواس الذؼ
الادارة الت

يترتب علييا مفاتي اللعب،

دايما ف
يعتمد علييا العب تنس الطاولة ألنيا تثت
ا
فعلب الالعب تطوير القدرات البارية بافة عامة والتتب البارؼ بافة ااة ليتحكم ف سير
المباراة ،وذلك من الل متابعة حركات المنافس علب الطاولة واتجاه ضرباتو وتوا نوع دوران
ال رة والت طيط الجيد للتعام معيا.
ويتفق  )2011, p108(Maman, Sandeep, Jaspalدن القدرات البارية اإلد ار ية
لالعب تنس الطاولة تناسب م استجايتو الحركية بشك كيير مما تؤير علب األدا الرياض
وا تساب الميارات الحركية الت يمكن تحسينيا بالتدريب ،وتعد تنس الطاولة رياضة ديناميكية ف
تنوع است دام وجي

المضرب األمام

وال لف

والتحركات المتنوعة لالعب الت

تتناسب م
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المواف التنافس  ،فيحتاج الالعب تلب درجة عالية من ال فا ة البارية والذىنية والفنية للواول
لدرجة عالية من التركيز وسرعة التار وات اذ القرار المناسب.
تساؤنت البحث -
يحاول البحث اإلجابة علب التساؤالت اآلتية من الل تاميم يرنامم تدريي

باست دام تدريبات

التتب البارؼ لل رة البالستيكية المعدلة -:
 -5ما ىو تثيير است دام ال رة البالستيكية المعدلة ف

تطوير التتب البارؼ ألشبال تنس

الطاولة تحت  51سنة.
 -2ما ىو تثيير تدريبات التتب البارؼ ف

تطوير مستوػ ددا بع

الميارات األساسية

ألشبال تنس الطاولة تحت  51سنة.
فروض البحث -
 -5توجد فروق ذات داللة احاايية يين متوسط القياسين القيل والبعدؼ للمجموعة الضابطة
ف

مستوػ ددا التتب البارؼ وبع

الميارات األساسية ايد البحث لاال

القياس

البعدؼ.
 -2توجد فروق ذات داللة احاايية يين متوسط القياسين القيل والبعدؼ للمجموعة التجرييية
ف

مستوػ ددا التتب البارؼ وبع

الميارات األساسية ايد البحث لاال

القياس

البعدؼ.
 -0توجد فروق ذات داللة احاايية يين متوسط
والتجرييية ف

مستوػ ددا التتب البارؼ وبع

القياسين البعديين للمجموعتين الضابطة
الميارات األساسية ايد البحث لاال

القياس البعدؼ للمجموعة التجرييية.
إجراءات البحث -
 /1منيج البحث
است دم الباحث المنيم التجريي

لمناسيتو لطييعة ىذا البحث واد استعان بثحد التاميمات

التجرييية وىو التاميم التجريي

دما
ينظام المجموعتين تحداىما تجرييية واال رػ ضابطة مست ا

القياس القيل والبعدؼ ل ال المجموعتين.
 /5مجتمع وعينة البحث
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اام الباحث با تيار عينة البحث بالطريقة العمدية من دشبالنادؼ الزىور الرياض تحت  51سنة
المقيدين بسجالت االتحاد المارؼ لتنس الطاولةللموسم الرياض  2053 /2052م ،واد يلغ عدد
اييا تل مجموعتين متساويتين
تجمال عينة البحث  )20شي تحت  51سنة ،وتم تقسيميم عشو ا
تحداىما تجرييية واأل رػ ضابطة اوام ك منيما  )50دشبال ،ويرج دىم دسباب ا تيار عينة
البحث دن الباحث يقوم باإلش ار

علب الفريق بافتو المدرب العام بالجياز الفن لتنس الطاولة

بالنادؼ.
 /1اعتدالية عينة البحث
واام الباحث بالتث د من اعتدالية الييانات يين دفراد عينة البحث ف متغيرات السن – الطول –
الوزن – العمر التدريي – المتغيرات اليدنية – التتب البارؼ – الميارات األساسية) ،يوض ذلك
جدول )5
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جدول ()1
الدننت اإلحصائية ألفرادمجموعتي البحث التجريبية والضابطة
في المتغيرات انساسية
ٌ=02
المتغيرات

م

وحدة

المتوسط

القياس

الحسابي

الوسيط

اننحراف
المعياري

التفمطح

انلتواء

معدنت دننت النمو
1

السن

شير/سنة

125311

125311

15311

55513-

5

الطول

متر

15427

15431

15152

15156- 15213-

1

الوزن

كجم

455531

415111

15155

15131- 15516-

2

العمر التدريبي

درجة

25611

35111

15211

15452-

15477

15111

انختبارات البدنية
1

التمريرفي11ثوان

عدد

45111

45111

15535

15157- 15716-

5

ثني الجذع من الوقوف

سم

55531

55111

15151

15533-

15213

1

الكرة المدفوعة من الماكينة

عدد

155211

155111

15173

15551-

15127

2

دقة التمرير من الحركة

عدد

515531

515111

15224

15513-

15155

3

الوثب المثمثي

عدد

45331

45111

15723

15571-

15535

4

دفع كرة طبية 1كجم

سم

1635511

1645111

15161

15163

15155-

اختبارات التتبع البصري
1
5
1
2

اختبار التتبع البصري

درجة

15331

55111

15311

15516- 55161-

اختبارالدقة البصرية المتحركة

درجة

15431

55111

15267

15461- 15517-

اختبارالرؤية المحيطية

درجة

15211

15111

15311

55116-

15225

اختبار التوافق بين اليد والعين

ث

55731

65111

15654

15316-

15176

انختبارات الميارية
 1سرعة ودقة الضربة المستقيمة بوجو المضرب األمامي

درجة

12514

12531

1552

1542-

1551-

 5سرعة ودقة الضربة المستقيمة بوجو المضرب الخمفي

درجة

15542

11511

1571

1551-

1527-

1

سرعة ودقة الضربة المولبية بوجو المضرب األمامي

درجة

12511

12511

1566

1555-

1511

2

سرعة ودقة الضربة المولبية بوجو المضرب الخمفي

درجة

15535

15511

1554

1513-

1575

3

سرعة ودقة كتم الكرة بوجو المضرب األمامي

درجة

11557

12511

1575

1511-

1517-

4

سرعة ودقة كتم الكرة بوجو المضرب الخمفي

درجة

11535

11531

1515

1571-

1511

5

اختبار الدوائر الشبكية

درجة

15515

15511

1575

1513-

1532

يوضح جدول ( )1المتوسط الحساي

والوسيط واالنح ار

المعيارؼ ومعام االلتوا لمجموعت

عينة البحث ف المتغيرات االساسية ايد البحث ويتض ارب الييانات من اعتدالية التوزي وتماي
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المنحنب االعتدال حيث تراوحت ايم معام االلتوا ما يين  )0±مما يعطب داللة مباشرة علب
لو الييانات من عيوب التوزيعات الغير اعتدالية.
 /4تجاَص وتكافإ عيُت انبحث:
جدول ()5

التجانس ودنلة الفروق بين متوسطات القياسات القبمية لدى المجموعتين التجريبية
والضابطة في المتغيرات األساسية قيد البحث لبيان التكافؤ

المتغيرات

م

وحدة
القياس

ن=1ن11=5

المجموعة

المجموعة

الفرق

التجريبية

الضابطة

بين

س

±ع

س

±ع

التجانس

المتوسطات

قيمة
(ت)

معدنت دننت النمو
1

السن

شير/سنة

125211

15314

125411

15314

15511

15157

15644

5

الطول

متر

15422

15155

15432

15151

15111

15711

15723

1
3

الوزن

كجم

415611

25111

455511

15545

15711

15511

15411

العمر التدريبي

درجة

25711

15114

25511

15211

15511

15452

15173

انختبارات البدنية
1

التمريرفي11ثوان

عدد

45111

15525

45511

15115

15511

15112

15127

5

ثني الجذع من الوقوف

سم

55511

15113

55111

15727

15111

15215

15512

1

الكرة المدفوعة من الماكينة

عدد

155311

15161

155111

15141

15511

15135

15177

2

دقة التمرير من الحركة

عدد

515411

15511

515711

15175

15111

55125

15232

3

الوثب المثمثي

عدد

45311

15755

45411

15744

15111

15115

15511

4

دفع كرة طبية 1كجم

سم

1635411

15176

1625611

15543

15611

15255

15317

اختبارات التتبع البصري
1

اختبار التتبع البصري

درجة

15411

15314

15311

15355

15111

15125

15257

5

اختبارالدقة البصرية المتحركة

درجة

15511

15261

15411

15314

15111

15121

15225

1

اختبارالرؤية المحيطية

درجة

15111

15261

15311

15355

15511

15171

15663

2

اختبار التوافق بين اليد والعين

ث

55711

15647

65111

15615

15111

15131

15542

انختبارات الميارية
 1سرعة ودقة الضربة المستقيمة بوجو المضرب األمامي

درجة

12521

1557

12557

1554

1512

1513

12521

 5سرعة ودقة الضربة المستقيمة بوجو المضرب الخمفي

درجة

15551

1573

15535

1576

1512

1556

15551

1

سرعة ودقة الضربة المولبية بوجو المضرب األمامي

درجة

11564

1567

12512

1571

1557

1537

11564

2

سرعة ودقة الضربة المولبية بوجو المضرب الخمفي

درجة

15521

1531

15551

1573

1557

1547

15521

3

سرعة ودقة كتم الكرة بوجو المضرب األمامي

درجة

11535

1511

12511

1565

1521

1561

11535

4

سرعة ودقة كتم الكرة بوجو المضرب الخمفي

درجة

11551

1516

11521

1531

1557

1531

11551

5

اختبار الدوائر الشبكية

درجة

15511

1573

11564

1571

1522

1565

15511

*قيمة (ف) الجدولية عند مستوى معنوية  1513ودرجتي حرية (1516 =)7 ،7
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*قيمة (ت) الجدولية عند مستوى معنوية 5511 = 1513
يوضح جدول ( )5ان ايمة التباين األ ير علب التباين األاغر ف جمي المتغيرات دا من
ايمة

) الجدولية عند مستوػ معنوية  0.01مما يشير تلب تجانس مجموعت البحث كما يتض

عدم وجود فروق ذات داللة تحاايية يين القياسات القيلية لدػ المجموعتين التجرييية والضابطة
ف

المتغيرات األساسية ايد البحث مما يعطب داللة مباشرة علب ت افؤ المجموعتين ف

تلك

المتغيرات.
 /5أدوات ووسائل جمع البيانات
 1/3استمارات جمع البيانات
 استمارة جم ييانات المتغيرات األساسية ايد البحث .مرفق ()1 استمارة استطالع ردؼ السادة ال ي ار مرفق حول تحديد عناار اليرنامم المقترح -ا تبارات التتب البارؼ  -اال تبارات اليدنية – اال تبارات الميارية) ايد البحث .مرفق
( ، )5مرفق ()1
 5/3اختبارات التتبع البصري
بعد االطالع علب العديد من المراج العلمية المت ااة ف

رياضة تنس الطاولة ،وعر

ما

توا تليو علب السادة ال ي ار فقد توا الباحث تلب اال تبارات التالية :مرفق ()2
 .5ا تبار التتب البارؼ.

 .2ا تبار الداة البارية المتحركة.

 .0ا تبار الرؤية المحيطية.

 .0ا تبار التوافق يين اليد والعين :50 .ملحق د)

 1/3انختبارات البدنية والميارية قيد البحث
لتحديد اال تبارات اليدنية والميارية ايد البحث اام الباحث باالطالع علب العديد من المراج
ديضا من الل ال يرات الدولية للباحث المكتسبة
العلمية المت ااة ف رياضة تنس الطاولة ،و ا
من الدورات التدرييية لالتحاد الدول

لتنس الطاولة ،واالطالع علب نتايم الدراسات العربية

واألجنيية لتحديد دىم الافات اليدنية ال ااة بموضوع البحث ،اتفق السادة الخبراء عمى
انستعانة بانختبارات البدنية التالية لقياس الجانب البدني من البحث :مرفق ()3
 .5التمريرف 50يوان

لقياس السرعة الحركية للذراع
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لقياس المرونة

 .2ين الجذع من الواو

 .0ال رة المدفوعة من الما ينة

لقياس سرعة استجابة اليد الممسكة بالمضرب

 .0الويب الميلي

لقياس الرشااة

 .1رمب كرة طيية 2كجم ييد

لقياس القوة المميزة بالسرعة للذراع وال تف
()032،030،033،034،046 :3

واحدة

أيضا السادة الخبراء عمى انستعانة بانختبارات الميارية التالية لقياس الجانب المياري
واتفق ً
من البحث :مرفق ()4
 .5ا تبار اياس سرعة وداة الضربة المستقيمة يوجو المضرب األمام .
 .2ا تبار اياس سرعة وداة الضربة المستقيمة يوجو المضرب ال لف .
 .0ا تبار اياس سرعة وداة الضربة اللوليية يوجو المضرب األمام .
 .0ا تبار اياس سرعة وداة الضربة اللوليية يوجو المضرب ال لف .
 .1ا تبار اياس سرعة وداة كتم ال رة يوجو المضرب األمام .
 .2ا تبار اياس سرعة وداة كتم ال رة يوجو المضرب ال لف .

 .3ا تبار الدواير الشبكية)002 ، 001 ، 021 ، 020-053: 0 .
 /4البرنامج التدريبي المقترح
 1/4اليدف من البرنامج
 -5التعر

علب تثيير است دام ال رة البالستيكية المعدلة ف

تطوير التتب البارؼ ألشبال

تنس الطاولة تحت  51سنة.
 -2التعر

علب تثيير تدريبات التتب البارؼ ف

تطوير بع

الميارات األساسية ألشبال

تنس الطاولة تحت  51سنة.
5/4محتوى البرنامج
واد اام الباحث يتقسيم دج از وحدة التدريب تلب:
( )1اإلحماء والتييئة

وييد

تلب رف استعداد دجيزة الجسم باورة عامة لتقي الجيد الل

التدريب دو المباراة.
( )5اإلعداد البدني وييد

تلب تنمية عناار الليااة اليدنية ال ااة بالعب تنس الطاولة.

( )1الجزء الرئيسي (اإلعداد المياري  -الخططي) التدريبات (مرفق)5
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ويحتوػ ىذا الجز من وحدة التدريب علب التدريبات الت تعم علب تحقيق ىد

اليرنامم والت

تسيم ف تطوير الحالة التدرييية لالعب ،واد اام الباحث بعم مس مرجع للمراج العلمية وذلك
لوض الجز ال اص يتدريبات التتب البارؼ ال ااة بالميارات األساسية فيرياضة تنس الطاولة
ايد البحيمي ) ، Tao (2015) ، Saleh (2015)، Greg (2016الحسيني (5112م)  ،عبد
الجواد (5112م)5
( )2الجزء الختامي وييد

ىذا الجز تلب العودة للحالة الطييعية لالعب.

1/4المحددات األساسية لمبرنامج التدريبي المقترح
اام الباحث بعد مس ما تيسر تليو من المراج العلمية والدراسات والبحوث السابقة واستطالع ردؼ
السادة ال ي ار يتحديد المحددات األساسية لليرنامم وى :
( )1تحديد عناصر البرنامج التدريبي المقترح
جدول ()1
نتائج استطالع أري الخبراء في تحديد عناصر البرنامج التدريبي المقترح
م

عناصر البرنامج

رأي الخبراء

نسبة انتفاق

51

مدة البرنامج

 6أسابيع

8111

55

أيام التدريب

السبت – انثنين – األربعاء – الجمعة

871

51

عدد الوحدات

 15وحدة تدريبية

871

52

زمن الوحدة التدريبية

 151دقيقة

871

53

زمن التدريب البصري

 41دقيقة

871

54

تشكيل حمل الوحدات التدريبية

()1 1

861

55

األحمال التدريبية

أقصى  -أقل من األقصى -متوسط

8111

56

طريقة التدريب

فترى مرتفع ومنخفض الشدة

8111

وبعد الحاول علب تلك العناار األساسية لليرنامم المقترح اام الباحث يوض اليرنامم التدريي
وتم عرضو علب ال ي ار مرة د رػ ،يم اام يإج ار التعديالت الت دواب ييا ال ي ار حتب داروا
مدػ االحية ومناسبة اليرنامم لتحقيق اليد

الذؼ وض من دجلو.
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زمنيا ،واد ا تار الباحث مرحلة
( )5تحديد الفترة التدريبية المطموب تخطيط محتويات برنامجيا ً

اإلعداد وفترتين اإلعداد اليدن ال اص واإلعداد لما اي المنافسات للموسم الرياض 2052م/

2053م.
أسبوعيا ،واام الباحث
( )1مدة تطبيق البرنامج التدريبي ( )6أسابيع بواقع ( )2وحدات تدريبية
ً
يتحديد موعد يد

اليرنامم التدريي

يداية من السيت 2052/1/24م تلب االينين

2052/3/21م.
( )2الزمن اإلجمالي لمبرنامج التدريبي المقترح  0400ق) موزعين علب دج از الوحدات التدرييية
بحيث يكون الزمن اإلجمال

لإلحما والتييية  040ق)  ،الزمن اإلجمال

لإلعداد اليدن

 232ق) موزعين علب مكونات الليااة اليدنية ال ااة بالميارات األساسية  ،الزمن اإلجمال
لإلعداد الميارؼ واإلعداد ال طط

 2152ق) موزعين علب التدريبات البارية الميارية

وال ططية والمباريات التنافسية  ،الزمن اإلجمال

لل تام والتيدية  552ق) ويوض ذلك

جدول .)2
جدول ()2
التوزيع النسبي والزمني لموحدة التدريبية خالل مرحمة اإلعداد لمموسم التدريبي
أجساء انىحذة انتذريبيت
اإلحًاء
ئعذاد بذَي
انجسء انرئيطي
(ئعذاد يهاري – ئعذاد
خططي)

تذريباث بصريت
يهاريتوخططيت

يبارياث
تُافطيت
تهذئت
انسيٍ اإلجًاني

فترة اإلعذاد انخاص
( 4أضابيع)
زيٍ
انىحذة زيٍ انفترة
%

:01
:11

:54

:4
:011

01ق
13ق

091ق
283ق

51ق

951ق

08ق

188ق

5ق
011ق

95ق
0911ق

فترة اإلعذاد نًا لبم انًُافطاث
( 4أضابيع)
زيٍ
%
انىحذة زيٍ انفترة
:01
:04

:71

:4
:011

انسيٍ
اإلجًاني
283ق
571ق

01ق
08ق

091ق
188ق

51ق

951ق

0911ق

13ق

283ق

571ق

5ق
011ق

95ق
0911ق

091ق
2831ق

يتضح من جدول ( )4دن فترة اإلعداد ال اص  0دسايي  ،فترة تعداد ما اي المباريات  0دسايي
دسيوعيا بمعدل  02وحدة تدرييية
حيث تم تطييق يرنامم التدريب البارؼ يواا  0وحدات تدرييية
ا
الل فترت

اإلعداد ال اص واإلعداد لما اي المنافسات حيث كان زمن الوحدة التدرييية 520
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دايقة  ،وزمن تطييق التدريبات البارية دا

ك وحدة تدرييية  20دايقة وبذلك يكون الزمن

اإلجمال للتدريب البارؼ  5520ق)  ،واد اام الباحث يتطييق نفس دج از الوحدة التدرييية من
تحما – تعداد يدن – تيدية) ل ال المجموعتين الضابطة والتجرييية م ا تال

الجز الرييس

لتدريبات التتب البارؼ للميارات األساسية تم تطييقو علب المجموعة التجرييية فقط م الحفاظ
علب اليرنامم التقليدؼ للمجموعة الضابطة.

( )3تقنين األحمال التدريبية
يذكر عبد الظاىر (5112م،

 )155دنو يمكن است دام معدل القلب ف

مي طريقة كارفونين Karvonen Methodوالت

تحديد شدة التمرين

تتضمن تحديد دااب معدل للقلب من الل

المعادلة دااب معدل للقلب =  – 220العمر) لتقنين حم التدريب:
 -5لتقنين األحمال التدرييية تمت اإلج ار ات اآلتية:
 تحديد متوسط معدل النب

الل الراحة للعينة  35ن  /ق.

 تحديد متوسط العمر الزمن للعينة  50سنة) تقر ايبا.
 تحديد دااب معدل للنب
 يحدد نسبة ا تال

 202 = 50 – 220ن  /ق.

تبعا لمعدل النب
الفروق الفردية لشدة الحم ا

بمقدار  )65±تقر ايبا.

 -5تحديد درجة الحم والنسبة الميوية لشدتو بالوحدة التدرييية من الل است دام اسموب الكرات
المتعددة عن طريق التغير ف الشدة وتيييت حجم التدريب وفترات الراحة اليينية ،ويتم التحكم
ف

الشدة عن طريق (التغير في تتابع قذف الكرات وسرعتيا وارتفاعيا عن سطح الطاولة

والمسافة بين الالعب والطاولة) كما ىو موض بالجدول )3
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جدول ()3
تقنين األحمال التدريبية باستخدام معدل النبض
النسبة المئوية لشدة

تتابع وسرعة قذف الكرات

معدنت النبض

الحمل
األقصى

8111 – 71

 51كرة/ق

 514 – 163ن  /ق

األقل من األقصى

 – 53أقل من 871

 31كرة/ق

 162 – 133ن  /ق

المتوسط

 – 31أقل من 853

 13كرة/ق

 132 – 111ن  /ق

الحمل

( )4تشكيل حمل التدريب
ف

ضو المس المرجع

للدراسات السابقة والمشايية واستطالع ردؼ السادة ال ي ار ،اام الباحث

باست دام الطريقة التموجية ف تشكي حم التدريب بطريقة  )5:0للوحدات التدرييية الل دورة
مدار  4دسايي  ،حيث تم تاميم اليرنامم المقترح بحيث يكون محالة درجة حم

الحم عل
األسايي

اليالث – السادس – الساب ) دااب ،واألسايي

األول – اليان

– ال امس) دا من

األااب ،واألسيوعان الراب – اليامن) متوسط ويوض ذلك مرفق ( ،)6يم اام الباحث يتاميم
التوزي النسي والزمن للتدريبات البارية للميارات األساسية دا

الوحدات التدريييةمرفق (،)7

واام الباحث يوض نماذج للوحدات التدرييية توض درجات الحم الم تلفة لفترت تطييق البحث
مرفق ()11
عرض النتائج
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جدول ()4
دنلة الفروق بين متوسطي القياسين القبمي والبعدي لدى المجموعة الضابطة في متغير
التتبع البصري والميارات األساسية قيد البحث
ن=11
و

انمياش انمبهي
±ع
ش

االختباراث

انخطأ
انمياش انبعذي
انًعياري ليًت
فروق
±ع انًتىضطاث نهًتىضط ث
ش

يعذل
انتغير %

اختباراث انتتبع انبصري
1

انتتبع انبصري

2.922 2.406 0.422 2.500 1.522

62.222 3.850 2.033

0

انذلت انبصريت انًتحركت

2.822 2.364 0.422 2.516 1.622

52.222 3.020 2.049

3

انرؤيت انًحيطيت

1.922 2.600 5.422 2.500 3.522

54.086 5.241 2.300

4

انتىافك بيٍ انيذ وانعيٍ

1.522 2.400 6.522 2.810 8.222

18.05

4.205 2.303

االختباراث انًهاريت
1

ضرعت ودلت انضربت انًطتميًت
بىجه انًضرب األيايي
ضرعت ودلت انضربت انًطتميًت
بىجه انًضرب انخهفي
ضرعت ودلت انضربت انهىنبيت
بىجه انًضرب األيايي
ضرعت ودلت انضربت انهىنبيت
بىجه انًضرب انخهفي
ضرعت ودلت كتى انكرة بىجه
انًضرب األيايي
ضرعت ودلت كتى انكرة بىجه
انًضرب انخهفي

0

اختبار انذوائر انشبكيت

0
3
4
5
6

1.56 15.63 2.09 14.43

1.02

2.04

5.22

8.30

1.01 14.05 2.95 10.01

1.54

2.45

3.40

10.10

1.13 15.46 2.89 13.86

1.62

2.45

3.56

11.54

1.29 13.95 2.53 10.43

1.50

2.36

4.00

10.03

1.29 14.89 1.13 13.50

1.30

2.04

5.40

9.58

1.10 14.85 1.38 13.01

1.14

2.33

3.45

8.30

1.30 13.40 2.95 10.32

1.10

2.09

4.23

9.51

*قيمة (ت) الجدولية عند مستوى معنوية 1561 =1513
يتضح من جدول ( )4وجود فروق ذات داللة تحاايية يين متوسط
للمجموعة الضابطة ف

القياسين القيل

متغير التتب البارؼ واال تبارات الميارية ايد البحث لاال

والبعدؼ
القياس

البعدؼ حيث دن ايم ت) المحسوبة د ير من ايمة ت) الجدولية عند مستوػ معنوية .)0.01
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جدول ()5
دنلة الفروق بين متوسطي القياسين القبمي والبعدي لدى المجموعة التجريبية في متغير
التتبع البصري والميارات األساسية قيد البحث
ن=11
و

انمياش انمبهي
±ع
ش

االختباراث

انخطأ
انمياش انبعذي
انًعياري ليًت
فروق
±ع انًتىضطاث نهًتىضط ث
ش

يعذل
انتغير %

اختباراث انتتبع انبصري
1

انتتبع انبصري

1.922 2.520 3.522 2.516 1.622

118.052 10.046 2.149

0

انذلت انبصريت انًتحركت

1.822 2.440 3.522 2.483 1.022

125.880 12.208 2.182

3

انرؤيت انًحيطيت

4.022 2.810 0.522 2.483 3.322

100.003 12.003 2.411

4

انتىافك بيٍ انيذ وانعيٍ

0.422 2.461 5.522 2.869 0.922

32.309 0.829 2.320

االختباراث انًهاريت
1

ضرعت ودلت انضربت انًطتميًت
بىجه انًضرب األيايي
ضرعت ودلت انضربت انًطتميًت
بىجه انًضرب انخهفي
ضرعت ودلت انضربت انهىنبيت
بىجه انًضرب األيايي
ضرعت ودلت انضربت انهىنبيت
بىجه انًضرب انخهفي
ضرعت ودلت كتى انكرة بىجه
انًضرب األيايي
ضرعت ودلت كتى انكرة بىجه
انًضرب انخهفي

0

اختبار انذوائر انشبكيت

0
3
4
5
6

2.90 02.10 2.06 14.09

5.83

42.82 10.42 2.40

1.18 10.56 2.98 10.50

4.99

39.02 10.10 2.41

1.38 01.13 2.91 14.14

6.99

49.41 11.85 2.53

1.41 10.19 2.95 10.01

4.48

2.61

35.05

1.15 19.3 2.80

5.3

30.86 10.25 2.44

1.00 19.54 2.53 13.43

6.11

45.52 11.31 2.54

1.34 10.06 2.9 11.86

5.4

45.53 10.56 2.43

14

8.16

*قيمة (ت) الجدولية عند مستوى معنوية 1561 =1513
يتضح من جدول ( )5وجود فروق ذات داللة تحاايية يين متوسط
للمجموعة التجرييية ف

القياسين القيل

متغير التتب البارؼ واال تبارات الميارية ايد البحث لاال

والبعدؼ
القياس

البعدؼ حيث دن ايم ت) المحسوبة د ير من ايمة ت) الجدولية عند مستوػ معنوية .)0.01
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جدول ()6
دنلة الفروق بين متوسطات القياساتالبعدية لدى مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية
في متغيرالتتبع البصري والميارات األساسية قيد البحث
ن=1ن11=5
االختباراث

و

انًجًىعت
انضابطت
±ع
ش

انًجًىعت
انتجريبيت
±ع
ش

فروق
انًتىضطاث

ليًت
ث

يعذل انتغير
%

اختباراث انتتبع انبصري
1

انتتبع انبصري

2.520 3.522 2.406 0.422

1.122

4.981

45.83

0

انذلت انبصريت انًتحركت

2.440 3.522 2.364 0.422

1.122

5.062

45.83

3

انرؤيت انًحيطيت

2.810 0.522 2.600 5.422

0.122

6.158

38.88

4

انتىافك بيٍ انيذ وانعيٍ

2.461 5.522 2.400 6.522

1.222

4.004

15.385

االختباراث انًهاريت
1

ضرعت ودلت انضربت انًطتميًت
بىجه انًضرب األيايي
ضرعت ودلت انضربت انًطتميًت
بىجه انًضرب انخهفي
ضرعت ودلت انضربت انهىنبيت
بىجه انًضرب األيايي
ضرعت ودلت انضربت انهىنبيت
بىجه انًضرب انخهفي
ضرعت ودلت كتى انكرة بىجه
انًضرب األيايي
ضرعت ودلت كتى انكرة بىجه
انًضرب انخهفي

0

اختبار انذوائر انشبكيت

0
3
4
5
6

2.90 02.10 1.56 15.63

4.49

5.99

08.03

1.18 10.56 1.01 14.05

3.31

6.95

03.03

1.38 01.13 1.13 15.46

5.60

6.92

36.60

1.41 10.19 1.29 13.95

3.04

6.89

03.03

1.15

4.41

0.01

09.61

1.00 19.54 1.10 14.85

4.69

9.85

31.58

1.34 10.06 1.30 13.40

3.09

6.19

08.13

1.29 14.89

19.3

قيمة (ت) الجدولية عند مستوى معنوية 1551 = 1513
يوضح جدول ( )6وجود فروق ذات داللة تحاايية يين متوسطات القياسات البعدية لدػ
مجموعت

البحث التجرييية والضابطة ف

متغير التتب البارؼ واال تبارات الميارية ايد البحث
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لاال المجموعة التجرييية حيث دن جمي ايم ت) المحسوبة د ير من ايمة ت) الجدولية وذلك
عند مستوػ معنوية .)0.01
مناقشة النتائج
مناقشة وتفسير نتائج الفرض األول الذى ين

عمي توجد فروق ذات دنلة احصائية بين

متوسطي القياسين القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة في مستوى أداء التتبع البصري وبعض
الميارات األساسية قيد البحث لصالح القياس البعدي5
أون – التتبع البصري -
ً
يتضح من جدول ( )4الذػ يعر

داللة الفروق يين متوسط

القياسين القيل

والبعدؼ لدػ

المجموعة الضابطة ف متغير التتب البارؼ ايد البحث ويشم ا تبارات(التتبع البصرى ،الدقة
البصرية المتحركة،الرؤية المحيطة ،التوافق بين اليد والعين) ،توا الباحث تلب وجود فروق
ذات داللة تحاايية عند مستوػ معنوية  )0.01لاال

القياس البعدؼ حيث دن ايمة ت)

المحسوبة د ير من ايمة ت) الجدولية ،حيث يلغت د ير ايمة ليا لمتغير الرؤية المحيطية بمقدار
( )35121ودا ايمة ليا لمتغير الدقة البصرية المتحركة بمقدار (.)15515
واد تراوحت نسب معدل التغير يين متوسطات القياسين القيل والبعدؼ لدػ المجموعة الضابطة
ف

متغير التتب البارؼ ايد البحث ما يين ( )%41511كأكبر نسبة معدل تغير في اختبار

التتبع البصري و( )%165531كأقل نسبة معدل تغير في اختبار التوافق بين اليد والعين ،لذا
يتض دن داللة فروق ت) وفروق نسب معدل التغير يين متوسطات القياسيين القيل والبعدؼ لدػ
المجموعة الضابطة ايد البحث لاال القياس البعدؼ ف متغير التتب البارؼ ،مما يشير تلب دن
تحسن تلك النتايم يرج

تلب تطييق المجموعة الضابطة لليرنامم التدريي

التقليدؼ وانتظام

الالعيين ف التدريب.
ثانيا – الميارات األساسية قيد البحث
ً
يتضح من جدول ( )4الذػ يعر

داللة الفروق يين متوسط

القياسين القيل

والبعدؼ لدػ

المجموعة الضابطة ف متغير الميارات األساسية ايد البحث ويشم ا تبارات(سرعة ودقة الضربة
المستقيمة بوجو المضرب األمامي ،سرعة ودقة الضربة المستقيمة بوجو المضرب الخمفي،
سرعة ودقة الضربة المولبية بوجو المضرب األمامي ،سرعة ودقة الضربة المولبية بوجو المضرب
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الخمفي ،سرعة ودقة كتم الكرة بوجو المضرب األمامي ،سرعة ودقة كتم الكرة بوجو المضرب
الخمفي ،اختبار الدوائر الشبكية)،توا الباحث تلب وجود فروق ذات داللة تحاايية عند مستوػ
معنوية  )0.01لاال

القياس البعدؼ حيث دن ايمة ت) المحسوبة د ير من ايمة ت)

الجدولية ،حيث يلغت د ير ايمة ليا لمتغير اختبار سرعة ودقة كتم الكرة بوجو المضرب األمامي
بمقدار ( )3525وأقل قيمة ليا لمتغير اختبار سرعة ودقة الضربة المستقيمة بوجو المضرب
الخمفي بمقدار (.)1525
واد تراوحت نسب معدل التغير يين متوسطات القياسين القيل والبعدؼ لدػ المجموعة الضابطة
ف متغير الميارات األساسية ايد البحث ما يين ( )%15551كأكبر نسبة معدل تغير في اختبار
سرعة ودقة الضربة المولبية بوجو المضرب الخمفي و( )%6515كأقل نسبة معدل تغير في
اختبار سرعة ودقة الضربة المستقيمة بوجو المضرب األمامي واختبار سرعة ودقة كتم الكرة
بوجو المضرب الخمفي ،لذا يتض دن داللة فروق ت) وفروق نسب معدل التغير يين متوسطات
القياسيين القيل

والبعدؼ لدػ المجموعة الضابطة ايد البحث لاال القياس البعدؼ ف

متغير

الميارات األساسية ،مما يشير تلب دن تحسن تلك النتايم يرج تلب تطييق المجموعة الضابطة
لليرنامم التدريي التقليدؼ وانتظام الالعيين ف التدريب.
ويرج الباحث تلك النتيجة تلب انتظام دفراد المجموعة الضابطة ف التدريب وكذلك تنفيذ اليرنامم
التدريي التقليدؼ فيما ي ص الزمن ال لب لليرنامم وعدد الوحدات التدرييية باإلضافة تلب التوزي
الزمنب لإلعداد اليدن واإلعداد الميارػ وال طط باإلضافة تلب التدريبات الم تلفة الت وضعيا
المدرب للمجموعة الضابطة والت استيدفت تنمية المتغيرات اليدنية والمياريةوال ططية الم تلفة.
وبذلك يتحقق صحة الفرض األول توجد فروق ذات دنلة احصائية بين متوسطي
القياسين القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة في مستوى أداء التتبع البصري وبعض الميارات
األساسية قيد البحث لصالح القياس البعدي5
مناقشة وتفسير نتائج الفرض الثاني الذى ين

عمي توجد فروق ذات دنلة احصائية بين

متوسطي القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في مستوى أداء التتبع البصري وبعض
الميارات األساسية قيد البحث لصالح القياس البعدي5
أون – التتبع البصري -
ً
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يتضح من جدول ( )5الذػ يعر
المجموعة التجرييية ف

داللة الفروق يين متوسط

القياسين القيل

والبعدؼ لدػ

متغير التتب البارؼ ايد البحث ويشم ا تبارات(التتبع البصرى ،الدقة

البصرية المتحركة،الرؤية المحيطة ،التوافق بين اليد والعين) ،توا الباحث تلب وجود فروق
ذات داللة تحاايية عند مستوػ معنوية  )0.01لاال

القياس البعدؼ حيث دن ايمة ت)

المحسوبة د ير من ايمة ت) الجدولية ،حيث يلغت د ير ايمة ليا لمتغير التتبع البصري بمقدار
( )155524ودا ايمة ليا لمتغير التوافق بين اليد والعين بمقدار (.)55617
واد تراوحت نسب معدل التغير يين متوسطات القياسين القيل

والبعدؼ لدػ المجموعة التجرييية

ف متغير التتب البارؼ ايد البحث ما يين ( )%1555551كأكبر نسبة معدل تغير في اختبار
الرؤية المحيطية و( )%115157كأقل نسبة معدل تغير في اختبار التوافق بين اليد والعين ،لذا
يتض دن داللة فروق ت) وفروق نسب معدل التغير يين متوسطات القياسيين القيل والبعدؼ لدػ
المجموعة التجرييية ايد البحث لاال القياس البعدؼ ف متغير التتب البارؼ ،مما يشير تلب دن
تحسن تلك النتايم يرج تلب تطييق المجموعة التجرييية لليرنامم التدريي المقترح وانتظام الالعيين
ف التدريب.
ثانيا – الميارات األساسية قيد البحث
ً
يتضح من جدول ( )5الذػ يعر

داللة الفروق يين متوسط

القياسين القيل

والبعدؼ لدػ

المجموعة التجرييية ف متغير الميارات األساسية ايد البحث ويشم ا تبارات(سرعة ودقة الضربة
المستقيمة بوجو المضرب األمامي ،سرعة ودقة الضربة المستقيمة بوجو المضرب الخمفي،
سرعة ودقة الضربة المولبية بوجو المضرب األمامي ،سرعة ودقة الضربة المولبية بوجو المضرب
الخمفي ،سرعة ودقة كتم الكرة بوجو المضرب األمامي ،سرعة ودقة كتم الكرة بوجو المضرب
الخمفي ،اختبار الدوائر الشبكية)،توا الباحث تلب وجود فروق ذات داللة تحاايية عند مستوػ
معنوية  )0.01لاال

القياس البعدؼ حيث دن ايمة ت) المحسوبة د ير من ايمة ت)

الجدولية ،حيث يلغت د ير ايمة ليا لمتغير اختبار الدوائر الشبكية بمقدار ( )15534وأقل قيمة
ليا لمتغير اختبار سرعة ودقة الضربة المولبية بوجو المضرب الخمفي بمقدار (.)6514
واد تراوحت نسب معدل التغير يين متوسطات القياسين القيل

والبعدؼ لدػ المجموعة التجرييية

ف متغير الميارات األساسية ايد البحث ما يين ( )%27521كأكبر نسبة معدل تغير في اختبار
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سرعة ودقة الضربة المولبية بوجو المضرب األمامي و( )%13553كأقل نسبة معدل تغير في
اختبار سرعة ودقة الضربة المولبية بوجو المضرب الخمفي ،لذا يتض دن داللة فروق ت) وفروق
نسب معدل التغير يين متوسطات القياسيين القيل

والبعدؼ لدػ المجموعة التجرييية ايد البحث

لاال القياس البعدؼ ف متغير الميارات األساسية ،مما يشير تلب دن تحسن تلك النتايم يرج
تلب تطييق المجموعة التجرييية لليرنامم التدريي المقترح وانتظام الالعيين ف التدريب.
ويرج الباحث ىذا التغير تلب التثيير اإليجاي لليرنامم التدريي المقترح وما يحتويو من تدريبات
متنوعة ،واد اام الباحث يتاميم مجموعة من التدريبات الت
الميارؼ وال طط

البارؼ م األدا الحرك

دا

فترت

تعتمد ف
اإلعداد اليدن

دداييا علب دمم التتب
ال اص واإلعداد لما

اي المنافسات ،واد راعب الباحث دن تتميز التدريبات بطاب المحا اة حيث تشاييت دداييا م
األدا الميارؼ وال طط

ف

المباراة ،ىذا باإلضافة تلب تدريبات التتب البارؼ الت

انعكس

تثييرىا علب تطوير األدا الميارؼ وال طط ألفراد عينة البحث ،كما يرج الباحث سيب التغير
ف

مستوػ ددا الميارات األساسية ايد البحث للمجموعة التجرييية تلب است دام اسلوب ال رات

المتعددة دينا اليرنامم التدريي المقترح.
ويتفق )2014, p409(Kenneth , Binدن التدريب البارؼ يساعد ف تطوير مستوػ
ددا الميارات الفردية لالعب مما يؤدؼ تلب زيادة ادرة الالعب علب التحكم ف ددا الميارات يداة
وانسيايية م االحتفاظ بثوضاع الجسم الحركية السليمة الت
األدا الحرك  ،ويتضمن األدا الرياض

تساعده علب الواول للت ام ف

جانب بارؼ وجانب حرك  ،تذا لم يعم

الجانب

البارؼ بكفا ة يتثير يذلك ددا الجانب الحرك  ،لذلك يجب ربط الجانب البارؼ بالجانب الحرك
دينا التدريب.
ويؤكد  )2010, p3195( Zhengtao, De Xu , Min Tanدن رياضة تنس الطاولة من
الرياضات الديناميكية الت

تتميز بعدم اليقين اإلد ار

والة الوات لرد ال رة لذلك تتطلب تنوع

واستمرار ف تدريبات التتب البارؼ ،ول ب تستجيب القدرات البارية لالعب تنس الطاولة فيذا
يتطلب ان يكتسب الالعب معلومات مريية كييرة عن تلك القد ارت ،وميال علب ذلك فان القدرة علب
ضرب ال رة يتطلب تركيز مستمر وحفاظ علب متابعة سرعة ال رة والتنيؤ باتجاىاتيا واما ن
سقوطيا علب الطاولة.
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وبذلك يتحقق صحة الفرض الثاني توجد فروق ذات دنلة احصائية بين متوسطي
القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في مستوى أداء التتبع البصري وبعض الميارات
األساسية قيد البحث لصالح القياس البعدي5
مناقشة وتفسير نتائج الفرض الثالث الذى ين

عمي توجد فروق ذات دنلة احصائية بين

متوسطي القياسين البعديين لممجموعتين الضابطة والتجريبية في مستوى أداء التتبع البصري
وبعض الميارات األساسية قيد البحث لصالح القياس البعدي لممجموعة التجريبية5
أون – التتبع البصري -
ً
يتضح من جدول ( )6الذػ يعر
البحث الضابطةوالتجرييية ف

داللة الفروق يين متوسطات القياسات البعدية لدػ مجموعت

متغير التتب البارؼ ايد البحث ويشم ا تبارات(التتبع البصرى،

الدقة البصرية المتحركة،الرؤية المحيطة ،التوافق بين اليد والعين) ،توا الباحث تلب وجود
فروق ذات داللة تحاايية عند مستوػ معنوية  )0.01لاال القياس البعدؼ للمجموعة التجرييية
حيث دن ايمة ت) المحسوبة د ير من ايمة ت) الجدولية ،حيث يلغت د ير ايمة ليا لمتغير
الرؤية المحيطية بمقدار ( )45136ودا

ايمة ليا لمتغير التوافق بين اليد والعين بمقدار

(.)25552
واد تراوحت نسب معدل التغير يين متوسطات القياسات البعدية لدػ المجموعتين الضابطة
والتجرييية ف متغير التتب البارؼ ايد البحث ما يين ( )%23561كأكبر نسبة معدل تغير في
اختبار التتبع البصري والدقة البصرية المتحركةو( )%135163كأقل نسبة معدل تغير في اختبار
التوافق بين اليد والعين ،لذا يتض دن داللة فروق ت) وفروق نسب معدل التغير يين متوسطات
القياسات البعدية لدػ المجموعتين الضابطة والتجرييية ايد البحث لاال القياس البعدؼ للمجموعة
التجرييية ف متغير التتب البارؼ ،مما يشير تلب دن تحسن تلك النتايجيرجعإلب تطييق المجموعة
التجرييية لليرنامم التدريي المقترح وانتظام الالعيين ف التدريب.
ويعزو الباحث ىذا التحسن ف

معدل التغير للقياس البعدؼ للمجموعة التجرييية عن المجموعة

الضابطة ال تبارات التتب البارؼ تلب دن دفراد عينة البحث داب لدييم ال يرات الجيدة ف
التعام م الموااف الم تلفة الت

تعرضوا ليا دينا اليرنامم التدريي

المقترح ،ويظير ذلك ف

تحسن معدل تغير جمي ا تبارات التتب البارؼ من حيث (الرؤية المحيطية) الذؼ يقوم من
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الليا الالعب باأل ذ ف عين االعتبار تلىالرؤية الشاملة المحيطية للموااف والتحركات الت يقوم
ييا المنافس الل المتابعة الجيدة لتحركات وأوضاع جسم المنافس (قبل – أثناء – بعد) ضربو
لمكرة) ،يم يثت ادرة التتبع البصري) يداية من د ذ المنافس لوض االستعداد لضرب ال رة حتب
لحظة روج ال رة من مضربو وما يحتويو ذلك المواف من متغيرات مي (وضع جسم الالعب –
زاوية مضربو – نوع الضربة – دوران الكرة – اتجاه الكرة – مستوى ارتفاعيا عن سطح
الطاولة) ،يم يثت ادرة (الدقة البصرية المتحركة) ف متابعة مسار ال رة منذ روجيا من مضرب
المنافس وحتب واوليا تلب الالعب وما يحتويو ذلك المواف من متغيرات مي (تحديد الالعب
لنوع الميارة المناسب لمموقف التنافسي – تحديد التوقيت الزمني والمكاني المناسب لضرب الكرة
– تحديد مكان سقوط الكرة في ممعب المنافس) ،يم يثت ادرة (التوافق بين اليد والعين) لتحديد
(التوقيت وزاوية المضرب المناسبة لضرب الكرة )5
ويرج الباحث ىذا التثيير اإليجاي لليرنامم التدريي تلب است دام اسلوب ال رات المتعددة
والمباريات التنافسية ف التدريب ،حيث اعتمد الباحث علب مجموعة من التدريبات الت تعم علب
معا ،فقد اام الباحث يتاميم مجموعة من التدريبات
تطوير التتب البارؼ والميارات األساسية ا
الت تقوم علب تغير مسار ال رة عن المسار التقليدؼ يين ك ضربة ود رػ من الل است دام
ال رات المتعددة الت اعتمدت علب تنوع اتجاه – سرعة – دوران – ارتداد – زوايا انطالق) ،مما
ددػ تلب زيادة درجة تركيز الالعب ف التتب البارؼ الدايق لل رة لتحديد التوايت والمكان السليم
ألدا ك ضربة.
ويؤكد  )2014, p110(Kenneth , Binدن حاسة البار عامة والتتب البارؼ ااة ىما
العنار الحس

ال اص بالرؤية وبتحديد مسافات المرييات ،ودىمية القدرة البارية ف

يمكن تقسيميا تلب اسمين األول اص بالتدريب واليان

الرياضة

اص بالالعب نفسو ،فمن الل متغيرات

التتب البارؼ يستطي الالعب تحديد تحركاتو ينا ا ا علب مواف المنافس ،وتحديد نوع الميارة الت
يمكن دداييا والت تتماش م المواف التنافس  ،كما دن المتابعة البارية الدايقة لتحركات
دفاعيا.
ىجوميا دو
ودوضاع المنافس تمكن الالعب من ات اذ القرار المناسب سوا كان
ا
ا

ثانيا – الميارات األساسية قيد البحث
ً
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يتضح من جدول ( )6الذػ يعر

داللة الفروق يين متوسطات القياسات البعدية لدػ مجموعت

البحث الضابطةوالتجرييية ف متغير الميارات األساسية ايد البحث ويشم ا تبارات(سرعة ودقة
الضربة المستقيمة بوجو المضرب األمامي ،سرعة ودقة الضربة المستقيمة بوجو المضرب
الخمفي ،سرعة ودقة الضربة المولبية بوجو المضرب األمامي ،سرعة ودقة الضربة المولبية بوجو
المضرب الخمفي ،سرعة ودقة كتم الكرة بوجو المضرب األمامي ،سرعة ودقة كتم الكرة بوجو
المضرب الخمفي ،اختبار الدوائر الشبكية)،توا الباحث تلب وجود فروق ذات داللة تحاايية
عند مستوػ معنوية  )0.01لاال

القياس البعدؼ للمجموعة التجرييية حيث دن ايمة ت)

المحسوبة د ير من ايمة ت) الجدولية ،حيث يلغت د ير ايمة ليا لمتغير اختبار سرعة ودقة كتم
الكرة بوجو المضرب الخمفي بمقدار ( )7563وأقل قيمة ليا لمتغير اختبار سرعة ودقة الضربة
المستقيمة بوجو المضرب األمامي بمقدار (.)3577
واد تراوحت نسب معدل التغير يين متوسطات القياسات البعدية لدػ مجموعت
الضابطةوالتجرييية ف

البحث

متغير الميارات األساسية ايد البحث ما يين ( )%14545كأكبر نسبة

معدل تغير في اختبار سرعة ودقة الضربة المولبية بوجو المضرب األمامي و( )%51551كأقل
ديضا اختبار
نسبة معدل تغير في اختبار سرعة ودقة الضربة المستقيمة بوجو المضرب الخمفي و ا

سرعة ودقة الضربة المولبية بوجو المضرب الخمفي ،لذا يتض دن داللة فروق ت) وفروق نسب

معدل التغير يين متوسطات القياسات البعدية لدػ مجموعت البحث الضابطةوالتجرييية ايد البحث
لاال القياس البعدؼ للمجموعة التجرييية ف متغير الميارات األساسية ،مما يشير تلب دن تحسن
تلك النتايم يرج تلب تطييق المجموعة التجرييية لليرنامم التدريي

المقترح وانتظام الالعيين ف

التدريب.
ويعزو الباحث ىذا التحسن ف

معدل التغير للقياس البعدؼ للمجموعة التجرييية عن

المجموعة الضابطة تلب تطييق اليرنامم التدريي

المقترح ،والذؼ يعتمد علب تدريبات التتب

تيجاييا ف تطوير مستوػ ددا الميارات األساسية
البارؼ المدموجة بالميارات األساسية مما دير
ا
ايد البحث ،وذلك من الل تحسن التتب البارؼ للعينة ايد البحث وادرتيم علب تدراك الحركة
بشك عام والتوايت السليم لتنفيذىا وكيفية ا تيار الميارة المناسبة للتعام م ال رة من حيث
التوايت الزمنب والمكان الت تقوم يتحديده حاسة البار وادرة التتب البارؼ.
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واد راعب الباحث عند تاميم التدريبات دن تتدرج من السي تلب الاعب ومن البسيط تلب
المركب وذلك من الل است دام اسلوب ال رات المتعددة لتطوير الميارات األساسية ايد البحث
الضربة المستقيمة – اللوليية – الاد دو ال تم – الدف ) ،حيث تقوم فلسفة التدريبات الميارية عل
تتشابو م موااف اللعب المتنوعة دينا المنافسة

مس موااف لتغطية جمي االحتماالت الت
وىم-:

 .5دن يقوم الالعب بثدا الميارات من اليبات والب مكان يايت علب سط طاولة المدرب.
 .2دن يتدرج التدريب بثدا الميارات من اليبات م تنوع دما ن سقوط ال رة علب سط طاولة
المدرب.
 .0يتدرج التدريب تلب ددا الالعب للميارات من الحركة والب مكان يايت علب سط طاولة
المدرب.
 .0يتدرج التدريب تلب ددا الالعب للميارات من الحركة م تنوع دما ن سقوط ال رة علب
سط طاولة المدرب
 .1الدمم يين د ير من ميارة لوجي

المضرب األمام

وال لف

ف

نفس الجملة الحركية

التدرييية.
ويتفق لفتة  ،عبد هللا  ،سالم (5111م،

 )33دن رياضة تنس الطاولة من الرياضات

السريعة الت تتطلب سرعة رد فع بارؼ وحرك  ،مما يتطلب من الالعب تجادة ددا الميارة من
وض اليبات يم تدرج األدا تلب وض الحركة بثنواعيا الم تلفة ف جمي دج از سط الطاولة،
وتعد تحركات القدمين ف رياضة تنس الطاولة القاعدة األساسية الت تضمن لالعب الميارة الجيدة
ف تنفيذ الضربات وتناسق عم حركات الجسم.
ويؤكدوا عبد المطيف واخرون (،5113

 )114دن ال رة البالستيكية المعدلة ت تلف ف

اايايا ال ينماتيكية من حيث سرعتيا  -دورانيا) ل

نوع سوا كان بحز دو يدون حز

 ،)seam – seamlessمما يؤير علب مستوػ ددا الميارات األساسية لالعب من حيث
التوايت الزمان والمكان لضرب ال رة – زاوية المضرب المناسبة للتعام م ال رة) ،لذلك داب
نوع ال رة المست دم ف المباريات من دىم العوام المؤيرة ف نتايم المنافسات المحلية والدولية ،مما
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ااب من الضرورؼ علب المدربين است دام دنوع م تلفة من ال رات البالستيكية المعدلة دينا
التدريب ل

يستطي الالعب التعام م جمي دنواع ال رات ي اايايا ال ينماتيكية)552:2 .

ويؤكد  )2014, p79(Larryدن اسلوب ال رات المتعددة ف رياضة تنس الطاولة يتميز
بالتحكم ف

شدة حم التدريب من الل مجموعة من المتغيرات منيا (السرعة – الدوران –

ارتفاعيا عن سطح الطاولة – المسافة بين المدرب والالعب – المسافة بين الالعب والطاولة –
الطريقة المستخدمة في قذف الكرات) ،لذلك يستطي المدرب تدريب الالعب علب جمي المتغيرات
الت تتشابو م ظرو

وموااف اللعب الت تتنوع يين موااف ىجومية دو دفاعية دو ىجوم مضاد

من جمي دج از سط الطاولة وبوجي المضرب األمام وال لف مما يعط العب اليقة بالنفس
والقدرة علب تحقيق مستويات متقدمة.
عمي توجد فروق ذات دنلة احصائية بين

وبذلك يتحقق صحة الفرض الثالث الذى ين

متوسطي القياسين البعديين لممجموعتين الضابطة والتجريبية في مستوى أداء التتبع البصري
وبعض الميارات األساسية قيد البحث لصالح القياس البعدي لممجموعة التجريبية5
انستنتاجات -
في ضوء أىداف البحث وفروضو والمنيج المستخدم ،وفي حدود عينة البحث
ووفقا لنتائج المعالجات انحصائية ،توصل الباحث لالستنتاجات التالية -
وخصائصياً ،
 .5اليرنامم التدريي
البحث.

تيجاييا ف
المقترح دير
ا

تطوير مستوػ ددا الميارات األساسية ايد

تيجاييا ف تطوير التتب البارؼ للعينة ايد البحث.
 .2است دام اسلوب ال رات المتعددة دير
ا

تيجاييا ف
 .0است دام الدمم يين اسلوب ال رات المتعددة م تدريبات التتب البارؼ دير
ا
ا تيار الالعب للتوايت األمي لضرب ال رة.

تيجاييا ف تطوير سرعة وداة ددا الميارات األساسية
 .0است دام اسلوب ال رات المتعددة دير
ا
ايد البحث.

 .1ىناك عالاة طردية يين ادرة التتب البارؼ وتطوير مستوػ ددا الميارات األساسية ايد
البحث عند است دام ال رة البالستيكية المعدلة.
التوصيات -
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في حدود ما أمكن التوصل إليو من نتائج واستنتاجات يوصي الباحث بما يمي -
 .5تطييق اليرنامم التدريي المقترح علب دشبال تنس الطاولة تحت  51سنة.
 .2االىتمام بانتظام التدريب البارؼ بافة عامة وتدريبات التتب البارؼ بافة

ااة

مبكر لليراعم تحت  52سنة واألشبال تحت  51سنة لما لو من تثيير تيجاي ف تطوير
اا
مستوػ ددا الميارات األساسية ف رياضة تنس الطاولة.
 .0است دا م اسلوب ال رات المتعددة ف

التدريب لما لو من تثيير تيجاي

ف

تطوير التتب

البارؼ لالعب.
 .0ت ايص جز من الوحدة التدرييية الست دام اسلوب ال رات المتعددة ف التدريب لما لو
من تثيير تيجاي ف تطوير مستوػ ددا الميارات األساسية ف رياضة تنس الطاولة.
 .1االىتمام يتدريبات التتب البارؼ دا

اإلعداد الميارؼ وال طط

دينا فترت

اإلعداد

ال اص واإلعداد لما اي المنافسات.
 .2تج ار المزيد من الدراسات الت

تتناول دير التدريبات البارية ف

رياضة تنس الطاولة

بافة ااة ودلعاب المضرب بافة عامة.
 .3تج ار المزيد من الدراسات الت

تتناول التوايت الحرك

األمي

للتعام

م الميارات

األساسية لل رة البالستيكية المعدلة.
المراجع
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