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Abstrect 

      Through the presence of researchers in the game of table tennis observed some players suffer 

from the weakness in the harmony between the performance of the front and rear ground impact, 

which negatively affects the level of performance and difficulty of scoring points, and the goal of 

the search to identify the effectiveness of complex exercises in the development of the accuracy 

of the front and back of the players Table, and to determine the preference for the effect of complex 

motor exercises or the usual exercises in the development of the accuracy of the front and back 

blows of players in table tennis in the tests 

 

The researchers used the experimental approach to design the two equal groups to suit the nature 

of the problem to be solved. The research society was determined by the players of the training 

center in Karbala governorate, which are (14) players and ages 11-13 years. The most important 

conclusions were that the complex motor exercises clearly influenced the development of the 

accuracy of the front and back of the players in the table. The most important recommendations 

are the need to pay attention to complex motor exercises and the link between the physical and 

skilled aspects during the exercise and one unit of training. And the need to pay attention to the 

front and rear because it is a strong weapon through which to get the point and win the game. 
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 الملخص 

من خالل تواجد الباحثون يف لعبه كرة الطاولة الحظوا بعض الالعبني يعانون من ضععععععععععععععع  يف ال  ا   بني ا ا        

وهدف البحث  ،الضربة األرضية األمامية واخللفية مما يؤثر بصورة سلبيه على مس وى أ ائه  وصعوبة إحرازه  لل قاط  

، وال عرف كرة الطاولة   قه الضعرب ني األمامية واخللفية لالعبني بإىل ال عرف على فاعليه متري ات حركيه مركبة يف تطوير 

ني األمامية واخللفية لالعبني  قه الضعععععععععععرب على أفضعععععععععععليه ال اث  لل يري ات اةركية اتركبة أا ال يارين االع يا ية يف تطوير 

يف االخ بارات ألبعديه ، واسعععععععععععععع ملدا الباحثون ات هي ال مريت ب صععععععععععععععيي  ا يوع ان ات كاف  ان و ل   بكرة الطاولة 

تالئي ه طبيعة اتشععععععععععععععكلة اترا  حلها  وب ثديد يب يمل البحث بالعت اتركف ال دريت يف لافظه كربال  والبال  عد ه  

أن ال يارين اةركية اتركبة أثرت وبشععكو واضعع  يف  سعع ه ، وكانا اه  االسعع   اجات 13-11( العب وباعيار 14)

تطوير  قه الضعرب ني األمامية واخللفية لالعبني بكرة الطاولة    وجا ت اه  ال وصعيات هض ضعرورة االه ياا بال يري ات 

و ضعععرورة االه ياا   اةركية اتركبة والربط بني اجلوانب البدنية واتهاريه خالل ال يرين الواحد والوحدة ال دريبية الواحدة 

 بالضرب ني األمامية واخللفية ألنه سالح قوي ي   من خالله اةصول على ال قطة وكسب اتباراة 

 كرة الطاولة(–الضربة اخللفية  –الضربة األمامية  -مفاتي  الكليات ) ال يري ات اةركية اتركبة
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 الفصل االول

 التعريف بالبحث: -1

 البحث :المقدمة وأهمية  1-1

أن عيلية ال عل  اهلا ف هض الركن األسعععععععاط يف ال طور اةضعععععععاري ل نسعععععععان ، وما هض إال ت ي  ثابا نسعععععععبيا  يف      

لوك ، واليت تعين أيضا  العيلية ال فسية اليت تبىن على الرتاك  اتعلومايت الصحي  والذي يصب  اتوجه للس ،سلوك الفر  

 ملربات واليت تكون األساط تس قبو ال عل    فال عل  أ ن هو عيلية تراكيية لل

إن مسععععع وى األ ا  يف لعبة كرة الطاولة يف السععععع وات األخ ة قد ارتفمل بشعععععكو واضععععع  وتضعععععاعفا اجلهو  اتبذولة      

لالرتفاع باتسععععععع وى اتهاري وسعععععععرعة األ ا  بشعععععععكو ملحوا يف العام، كون رياضعععععععة الطاولة من الرياضعععععععات اليت تع يد 

ة ، و تعد مهارات هذه الفعالية معقدة وصعععععبة و ل  لكثر  على عامو السععععرعة وال  وع يف أسععععاليب األ ا  بشععععكو كب 

أنواعها وتعد  اسععععععع ملدامانا يف ال قطة الواحدة ، كيا إن ا لب هذه اتهارات تصععععععع   ضعععععععين اتهارات اتف وحة واليت 

عرف على اعليععة ال عل  حي ي يكن ات عل  من ال تكون بي  هععا    م وقعععة ممععا  ععب على اتععدر  أو اتععدرط زيععا ة فعع

ومن األمور البال ة األمهية لدى اإلنسعععععععععععععععان هو ال عل  يف عير مبكر كونه  ا لب اتث ات اليت من اتيكن أن تواجه ،

 ذا كان االه ياا منل أسعععععاط الفعاليات الرياضعععععية اليت ت علمل برتقان اتهارات األسعععععاسعععععية اخلاصعععععة بكو فعالية رياضعععععية 

ا لب اتمل صعععععععني على اسععععععع ملداا وسعععععععائو تعلييية حديثة من حيث اسععععععع ملداا الكرات واتضعععععععار  واتالعب اتالئية  

 للف ات العيرية  

ومن ه ا تكين أمهية البحث يف اسعععع ملداا وسععععائو تعلييية م اسععععبة ممل األعيار الصعععع  ة حي تسععععاعد يف زيا ة فاعلية 

 ال عل  واالح فاا به  
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 مشكله البحث 1-2

من خالل تواجد الباحثون وم ابع ه  أل لب ال يري ات اخلاصة باتعليني واتدربني  الحظوا أن ا لب الالعبني       

يعانون من ضع  يف ا ا  الضربة األمامية واخللفية مما يؤثر بصورة سلبيه على مس وى أ ائه  وصعوبة إحرازه  لل قاط  

بي ها  الذي يهدف إىل ثقيمل الفوز ي طلب توافمل م طلبات كث ة جدا  من ، ومبا ان الطريقة للوصول إىل األ ا  اتثايل

فييا بي ها، إ  تعد القدرات البدنية الركيفة األساسية   مرتابط وم داخو للقدرات البدنية واتهارية مس وى عايل يف أ ا 

اليت يبىن عليها تطوير اجلانب اتهاري ، لذا ارتئ الباحثون  راسة هذه اتشكلة من خالل إعدا  مجو حركيه مركبه 

 بني بكرة الطاولة  عمهاريه( ولاوله تداخلهيا مبا خيدا األ ا  اتهاري لاولة ل طوير الضربة األمامية واخللفية لال -)بدنيه

 أهداف البحث  1-3

   رة الطاولة   قه الضربة األمامية واخللفية لالعبني بكال عرف على فاعليه متري ات حركيه مركبة يف تطوير  -1

قه الضعععععععععععععربة األمامية  ال عرف على أفضعععععععععععععليه ال اث  لل يري ات اةركية اتركبة أا ال يارين االع يا ية يف تطوير   -2

 يف االخ بارات ألبعديه بني بكرة الطاولة  واخللفية لالع

 فروض البحث 1-4

واخللفية لالعبني  مهارية ( يف تطوير  قة الضعععربة األمامية –ه ال  تاث  ا ايب لل يري ات اةركية اتركبة )بدنيه  -1

 بكرة الطاولة 

خللفية لالعبني بكرة األمامية وامهارية( أفضععععععععععععليه ال اث  يف تطوير  قه الضععععععععععععربة  -للميو اةركية اتركبة )بدنيه -2

 الطاولة  
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 مجاالت البحث  1-5

 س ه  13 -11ا ال البشري : العبوا اتركف ال ملصصض يف لافظه كربال  باعيار  -1

 ا9/2/2019اىل  1/1/2019ا ال الفماين : من -2

 ا ال اتكاين : القاعة ال دريبية اخلاصة باتركف ال ملصصض يف لافظه كربال   -3

 الثاني الفصل

 منهج البحث وإجراءاته الميدانية -2

 منهج البحث :  2-1

 اس ملدا الباحثون ات هي ال مريت ب صيي  ا يوع ان ات كاف  ان و ل  تالئي ه طبيعة اتشكلة اترا  حلها 

 مجتمع البحث وعينته : 2-2

 14ه  ة الطاوله والبال  عد مثلا عي ة البحث يب يمل البحث باكيله وه  العبوا اتركف ال ملصعععععععععععععصعععععععععععععض لكر     

العب،  وهذا يعين اسعععععععع ملداا طريقة اةصععععععععر الشععععععععامو جلييمل أفرا  ا  يمل ، وب تقسععععععععييه  عن طريمل القرعة إىل 

يبيوع ني األوىل جتريبية  تس ملدا  متارين حركية مركبه  والثانية ضابطة ت عل  ب يارين اتدر  ، ولل اكد من تكافؤ 

كيا ون اخ بار مان وتين واليت أظهرت ال  ائي بعدا وجو  فروق مع وية بني ا يوع ني و ا يوع ني اسعععععع ملدا الباحث

 ( 1يف اجلدول )
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 (1جدول )

 يبني تكافؤ يبيوعيت البحث

 المؤشرات اإلحصائية

 

 المتغيرات البحثية           

وحدة 

 القياس

مستوى  قيمه مان وتني 

 الداللة 

 نوع الداللة

 

 غير معنوي 0,17 9 درجة مهارة الضربة األمامية 

 غير معنوي 0,48 12 درجة مهارة الضربة ا الخلفية 

 (0,05مستوى الداللة )      7=2ن   7= 1ن

 األدوات واألجهزة المستخدمة بالبحث : 2-3

  1كام ا عد    -2(   5طاوله  ات أبعا  قانونية عد  ) -1

 (  20مضار  عد  ) -3

 علبة( 10قانونية عد  )كرات   -4

 ( روله 10أشرطه الصقه ملونه عد ) -7(  5أقالا ماجي  ملونه عد  ) -5

 ( 2ساعة توقيا صي ية عد ) -8ا  20شريط قياط ك ان  ات طول  -6

 اس يارة تفري  البيانات    -10االخ بارات   -9
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 االختبارات المستخدمة في البحث  2-4

 :(1)الطاولة مية والضربة الخلفية في كرة اختبار دقة الضربة األما -1

( كرة طاولة واسععععع يارة 15-10 ري هذا االخ بار على م ضعععععدة نظامية ممل ني ة مضعععععار  م ضعععععدة وكرات من )     

 ( العالمات ال قوميية وم اطمل  وقوف الالعبني وكيفية أجرا  االخ بار 1لل سميو، ويوض  الشكو )

    

 اختبار دقة مهارة الضربة األمامية والخلفية للطاولة( يوضح 1شكل )

                                                           
  عاقت دددد بدددهقدددا اهات ا س ددددراة اركددددددددددكددددددديدددا ا سشدددددددتر ددداا   ائيدددا  ا ائ ائيدددا بعض سؤشدددددددراة ا  دددهر   ،رائددده س     -1

  .  14،ص 2002جامعة بابل ، –في ألعاب المضرب ، رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضية 
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( 5 152×  20( )5، 4، 3، 2( سعععععععع  وات طقة )5 152×  57يبل  قياط ات طقة األوىل ) قياسععععععععات االخ بار:

 س  

( لاوالت 5ي ضعععععععععععين االخ بار وقوف الالعب اترا  اخ باره يف اجلهة الثانية للطاولة وتعطى له )  مواصعععععععععععفات األ ا :

بية بعد أجرا  اإلمحا  تعرفة كيفية أ ا  االخ بار، وبعد تقدمي اإلرشععععععا ات وال علييات عن االخ بار من الباحث إىل جتري

اتمل رب، تضععععععر  الكرة إىل الالعب بواسععععععطة أحد اتسععععععاعدين الواق  مانب الطاولة، كيا موضعععععع  يف الشععععععكو، ويبدأ 

( 10اا الضعععععععربة األمامية أو اخللفية، وخيصععععععع  لكو العب )الالعب اتمل رب مبحاولة إرجاع الكرة مبضعععععععربه وباسععععععع ملد

( لاوالت للضععربة اخللفية، وبعد مجمل ال قاط يسعع ملرو الوسععط اةسععايب لليحاوالت 10لاوالت للضععربة األمامية، و )

 (  رجات 5-1من الضربة األمامية واخللفية، يعطى هلا  رجات تقومي تصاعدية خم لفة ترتاوح قيي ها من )

يف حالة سععععقوط الكرة على أحد اخلطوط اتشععععرتكة ف حسععععب نقاط األكرب  أما يف حالة خروو الكرة خارو   مالحظة:

 ( نقطة 50حدو  الطاولة ف عطى صفرا  لليمل رب، وتكون القيية العليا لالخ بار هض )

 التجربة االستطالعية : 2-5

 الساعة  العاشرة صباحا    2019/ 1/ 1تاريخ ال مربة : يوا  -

 مكان ال مربة : اتركف ال ملصصض يف لافظه كربال     -

 ( العبني من افرا  عي ه البحث 5العي ة : تكونا عي ة االس طالع من ) -

 أهداف التجربة : -

 تعري  فريمل العيو اتساعد بطبيعة االخ بارات ومعرفة مدى كفا ته   -1

 تاليف اتعوقات اليت تواجه الباحث أث ا  ت فيذ االخ بارات   -2
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 . معرفة الفمن ال قريت الذي يس  رقه كو اخ بار والوقا اتس  رق إلجرا  االخ بارات -3

 . ال اكد من اتعامالت العليية لالخ بارات -4

 ال عرف على الوقا اتالئ  لل يارين اتس ملدمة    -5

 ال عرف على مالئية ال يري ات ألفر  العي ة  -6

 االختبارات القبلية : 2-6

يف اتيركف ال ملصعصعض يف لافظه كربال   يف السعاعة العاشعرة  2019/ 1/  3 بارات القبلية يفأجرى الباحثون االخ   

 صباحا  ، حيث ب اخ بار الضربة األمامية واخللفية  اليت كانا موضوع الدراسة  

 التجربة الرئيسية : 2-8

يف اتركف ال ملصصض يف لافظه كربال   , حيث ب إعطا  ال يارين اليت  2019/ 1/ 5ب تطبيمل ال مربة الرئيسية يف   

(  قيقه من اجلف  الرئيس للوحدة ال عليييه ، أما ا يوعة الضععععععععععععععابطة 25أعدها الباحثون إىل ا يوعة ال مريبية بواقمل )

اسععابيمل وبواقمل وحدتني  4من قبو اتدرط ، عليا ان ات هي اسعع ير تده  فاهنا اسعع يرت يف تعليها وحسععب ات هي اتعد

 تعليييه يف االسبوع 

 االختبارات البعدية : 2-10

يف اتركف ال ملصعععععععععصعععععععععض يف لافظه   2/2019/ 5ب تطبيمل االخ بارات البعدية لعي ه البحث )ال مريبية والضعععععععععابطة(   

كربال   ويف السعععععاعة العاشعععععرة صعععععباحا  , وب تطبيمل االخ بارات اتهارية تهارات كرة الطاولة و ل  لل عرف على فاعليه 

 حوثة  متري ات حركيه اتركبة  يف تطوير ات   ات اتب
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 الوسائل اإلحصائية : 2-11

 يف ثليو بيانات البحث وكيا يايت : ( spss)(1)ب اس ملداا اةقيبة اإلحصائية        

 2اخ بار  كا -ال سبة ات وية   -االحنراف اتعياري  -الوسط اةسايب     -

 اخ بار سب مان -اخ بار ولكوكسن    -اخ بار مان وتين  -

 الفصل الثالث

 ض النتائج وتحليلها ومناقشتها :عر  -3

عرض نتائج االختبار القبلي والبعدي لمجموعتي البحث ) التجريبية والضابطة( في االختبارات  3-1

 المهارية.

بعد مجمل البيانات القبلية والبعدية لالخ بارات اتهارية و  يوعيت البحث ال مريبية والضابطة ، ول رض وص  ن ائي 

 لباحثون مبعاجلة البيانات إحصائيا باس ملداا مقاييس ال فعة اتركفية ومقاييس ال ش ا، ول رض معرفةأفرا  العي ة قاا ا

مع وية الفروق بني االخ بارين القبلض والبعدي و يوعيت البحث اس ملدا الباحثون اخ بار ولكوكسن وكيا مبني يف 

 .(3)و  (2اجلدولني )

 

                                                           

،القاهرة :دار الفكر العربي ،  1، طاإلحصاء االستداللي في علوم التربية البدنية والرياضية محمد نصر الدين رضوان ،  -1
 .303-257ص ،2003
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 (2جدول )

 واالنحراف المعياري وقيم ولكوكسن المحسوبة لالختباراتيبن قيم الوسط الحسابي 

 القبلية والبعدية وللمجموعة التجريبية

 (0,05ومستوى دالله ) 7ن=

  

 

 

 

 

 

 

 

 

قيمة    االختبار البعدي االختبار القبلي االختبارات

ولكوكسن  

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة 

نوع 

 ع -ط ع -ط الداللة

 معنوي 0,02 2,30 1,5 40,2 0,95 24,25 الضربة األمامية

 معنوي 0,03 2,322 0,5 39,2 2,75 21,25 الضربة الخلفية
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 (3جدول )

 يبن قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيم ولكوكسن المحسوبة لالختبارات 

 القبلية والبعدية وللمجموعة الضابطة 

 

 

 

 

 (0,05ومستوى دالله )  7ن=

بارات البدنية التجريبية والضابطة( في االختمناقشة نتائج االختبار القبلي والبعدي لمجموعتي البحث )  3-2

 والمهارية.

من عرض ن ععائي اتهععاريععه وثليلهععا يف االخ بععار القبلض والبعععدي و يوعيت البحععث )ال مريبيععة و الضععععععععععععععععابطععة( واليت    

( تبني أن ه اك فروقا" مع وية" بني االخ بارين القبلض والبعدي ولصعععععععععععععععا  االخ بار 3( و)2وضععععععععععععععحا يف اجلدولني )

ركية لى ا يوعة ال مريبية اليت طبقا عليها اجليو اةالبعدي وهذا ما يبدو واضعععععععحا على يبيوعيت البحث وخاصعععععععة ع

 اتركبة ويعفو الباحثون هذا الفرق إىل :

ال  ويمل يف أشعععععععععكال اتهارة الواحدة باسععععععععع ملداا طرائمل ال عل  اليت ت  اسعععععععععب ممل نوع اتهارة اتف وحة يف كرة الطاولة وان 

ييية ة الواحدة باسعععععععععععععع ثارة كل ا الطرفني يف الوحدة ال علحيث مارط أفرا  ا يوعة ال مريبية تكرارات ألشععععععععععععععكال اتهار 

وان ال  وع يف اسععع ملداا اتيارسعععة لاشعععكال اتهارية مبقاييس خم لفة ) القوة والسعععرعة واتسعععافة ( سعععاعد على الواحدة ، 

قيمة    االختبار البعدي االختبار القبلي االختبارات

ولكوكسن  

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة 

نوع 

 ع -ط ع -ط الداللة

 معنوي 0,01 2,01 0,54 35,6 2,07 25,6 الضربة األمامية

 معنوي 0,02 2,04 0,70 32 0,70 20 الضربة الخلفية
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أن ال عل  اةاصعععععععو لدى ات عليني الذين ميارسعععععععون عدة  (Schmidtت فيذ االسععععععع مابة بصعععععععورة صعععععععحيحة ، و كر )

 ويعات يف ال يرين لاشععععععععكال اتهارية سععععععععوف تصععععععععب  لديه  القدرة على إ راك اتث ات اليت تواجهه  وبال ايل تفعيو ت

وهذا ما سعععععاعد ات عل  ب هي ة برامي حركية سعععععريعة ل رض مواجهة ت   مواق  اللعب     (1)عيلية ال عل  هلذه اتهارات

ة مة ال دريب اتسععععععععععععع ير اتؤثر، وكذل  مت كن ات عل  من مواجهحيث يكّون خربات سعععععععععععععابقة لا ا  بفرتة قصععععععععععععع ة ن ي

كان ن يمة أما ال طور اةاصعععععععو يف ا يوعة الضعععععععابطة ف، الظروف الصععععععععبة واتعقدة يف لعبة ت يّيف بال عقيد والسعععععععرعة ،

 ممارسة ات هي اتعد من قبو اتدر  وال دريب اتس ير وات  ظ  

 ة اتركبة اتسععععععع ملدمة من قبو الباحثون ممل كيفية تطبيقها ومالئي ها ألفرا  العي ة ،االسععععععع ملداا األمثو للميو اةركي -

حيث مارط أفرا  ا يوعة ال مريبية عد ا من ال كرارات لكو مترين من ال يارين اتسعععععععع ملدمة , كيا إن ال يارين اتركبة 

ب دمة ع د أ ا  اتهارة الرياضعععععية ، إ   )البدنية واتهاريه(  ب أن ت شعععععابه قدر اإلمكان ممل حركات اجلسععععع  اتسععععع مل

  (2)ت فيذ متارين القوة للعضالت ات  مة ةركات ضر  كره ال  س مب  هى الدقة واالنسيابية 

ويعفو الباحثون سععععععععععععععبب  ل  ال طور إىل أن ال يارين البدنية اتسعععععععععععععع عيلة هلا القدرة على توافر ال  وع يف ت يية كيا   -

القدرات البدنية اخلاصععععععة تبعا  لشععععععدة ال يري ات وعلى وفمل األزمان اتد ة هلا يف ال يري ات اتقرتحة، إ  أن  " ال  وع يف 

   (3)لية ال وازن يف ال كامو البدين، ويعيو على زيا ة الر بة يف ال دريب األ ا  الرياضععض من العوامو األسععاسعععععععععععععععععععية لعي

فضععال  عن كون ال يري ات كان هلا من خصععائ  ومميفات ومراعاة لاسععس العليية اليت ت   "على إن عيليات ال قدا 

                                                           

1- Richard A. Schmidt Craig A. Weisberg. Motor Learning and Performance, Second edition, 
Human Kinetics, 2000,p.267. 

مخلد محمد جاسم ، اثر برنامج تدريبي باستخدام كرات حديدية مثقله في تطوير القوة الخاصة واالنجاز لطالب كلية التربية  -2
 2010كلية التربية الرياضية , -الرياضية بقذف الثقل، أطروحة دكتوراه ، جامعة بابل

 2001عمان ، دار المطبوعات للنشر  ،كمال جميل الربضي ، التدريب الرياضي للقرن الحادي والعشرين ،  (3)
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ي يقمل على كاهو يو الذيف مسعععععع وى ع اصععععععر اللياقة البدنية ت   ن يمة ال با ل الصععععععحي  بني العيو والراحة إ  إن  اة

الفر  يؤ ي إىل هبوط مؤقا يف اتقدرة الوظيفية لاعضا  الداخلية للمس ، وخالل مد  الراحة ي  ي اجلس  كيية من 

الطاقة أكرب من تل  اليت يسععععععع هلكها يف أث ا  ا هو  أي أن الطاقة اليت توجد يف اجلسععععععع  بعد مدة اسععععععع عا ة الشعععععععفا  

 كانا موجو ة يف اجلسع  قبعو بد  ا هعو    تكون أكرب من الطاقة اليت

 عرض نتائج االختبار البعدي لمجموعتي البحث )التجريبية و الضابطة ( في االختبارات المهارية . 3-3

بعد مجمل البيانات البعدية لالخ بارات اتهارية و  يوعيت البحث ال مريبية والضععععععابطة ، ول رض وصعععععع  ن ائي أفرا     

 باحثون مبعاجلة البيانات إحصائيا باس ملداا مقاييس ال فعة اتركفية ومقاييس ال ش ا، ول رض معرفة مع ويةالعي ة قاا ال

 (  4الفروق بني ا يوع ني يف االخ بار البعدي اس ملدا الباحث اخ بار مان وتين وكيا مبني يف اجلدول )

 (4جدول )

 يبن قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيم مان وتني المحسوبة لالختبارات البعدية ولمجموعتي البحث 

 7=2ن  7=1ن

 

 

 

قيمة  مان     الضابطة التجريبية االختبارات

 وتني المحسوبة

نوع  مستوى الداللة 

 ع -ط ع -ط الداللة

 معنوي 0,00 0,00 0,54 35,6 1,5 40,2 الضربة األمامية

 معنوي 0,00 0,00 0,70 32 0,5 39,2 الضربة الخلفية
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 مناقشة نتائج االختبارات البعدية لمجموعتي البحث )التجريبية و الضابطة ( في االختبارات المهارية . 3-4

( تبنّي أن ه اك فروق مع وية 4من عرض ن ائي االخ بارات اتهارية يف االخ بار البعدي  واليت وضحا يف اجلدول )   

 بني يبيوعيت البحث ولصا  ا يوعة ال مريبية ويعفو الباحثون هذه الفروق يف ال طور إىل ما يايت :

باتهارات على وفمل األسعععععععاليب العليية الصعععععععحيحة، من يعفو الباحثون سعععععععبب  ل  إىل اع يا  ال يري ات اخلاصعععععععة  -

خالل اع يا  أسععععععععععععععلو  الربط بني اجلوانب اتهاريه والبدنيه واخلططيه للوصععععععععععععععول اىل العب  يد أ ا  أكثر من مهارة 

وربطها ممل بعضععععععععععععععها وتا ية مجو مهارية وخططية ، مما تولد لدى أفرا  هذه ا يوعة حالة من تكي  على ال يري ات 

اع يدت على الشعععععدة ات اسعععععبة والراحة اتالئية وعلى وفمل ال كرارات ، مبا ي  اسعععععب وقدرات وقابليات ات عليني ،  اليت

يصععععععععو الالعب إىل أ ا  اتهارة بصععععععععورة رلية من خالل ال كرار الدائ  لا ا  واسعععععععع ملداا  "حيث ان من الضععععععععروري أن

ال وكذل  يف امو اخلارجية أث ا  ال يرين كوجو  م افس أو أكثر مثال يارين ات  وعة واليت ت ييف ب    االشعععععععرتاطات والعو 

   (1) اتباريات ال مريبية

إن الرتكيف على اسععع ملداا وسعععائو تدريبية خم لفة ت  اسعععب ممل ال طور اةاصعععو باسععع ملداا أحدي الوسعععائو ال علييية من 

ات ي عرف على ني هو أن ات عل  هبذه ال يري شعععععععععععععععاهنا أن ت   من طبيعة اتث ات، وأن من فوائد ال دريبات بكال الطرف

حاالت م  وعة من تطبيقات ال يرين وهذا  عو ات عليني ي فاعلون يف أ ا  اتهارة وبشععععععكو فعال باإلضععععععافة إىل تفويد 

                                                           

 .1994مفتي إبراهيم ، الجديد في اإلعداد المهاري والخططي لالعب كره القدم ، القاهرة ، دار الفكر العربي ،-1
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 هات عليني خبربات معرفيععة وبععدنيععة عن ليط اللعععب وات ععافسععععععععععععععععة وتعلييه  ثوير األ ا  مبععا يالئ  ليط اللعععب وم  ّ اتعع

  (2)ويبرياته

أن ال طور والفارق يف  قة اتهارات األسعععععععععاسعععععععععية بال  س واةاصعععععععععو لدى ا يوعة ال مريبية مبقدار كب  عن ا يوعة  -

الضعععابطة يعو  إىل أن اجليو اةركيه اتركبه اتعدة من قبو الباحثون واتب ية على أسعععس عليية من خالل ت ظي  ال يارين 

دريب والشعععدة اتسععع ملدمة اليت جتعو شعععدة ال يرين مشعععاهبه لشعععدة ات افسعععة مما تطور مسععع وى مبا ي  اسعععب ممل طريقة ال 

األ ا  اتهاري لليهارات األسعععععاسعععععية هذا من جانب ومن جانب أخر ال صعععععحي  اتسععععع ير لاخطا  الف ية وأ ا  متارين 

 ة(   ا  ومعلومات حول ال  يمندف إىل تقليو هذه األخطا  وإعطا  ال  ذية الراجعة ب وعيها )معلومات حول األ

 الفصل الرابع

 االستنتاجات والتوصيات :  -4

 االستنتاجات : 4-1

 اتهاريه( أثرت وبشكو واض  يف  قه الضربة األمامية واخللفية –أن ال يري ات اةركية اتركبة )البدنية   -1

 لالعبني بكرة الطاوله  

 

 

                                                           

 ،لتعميم البرنامج الحركي للمناولة وفاعلية أدائها لدى الالعبين الناشااااائين بكرة اليد التدريبات المتناظرةأثر احمد عطشاااااان ،   -2
 .100ص .2010جامعة بابل ، –كلية التربية الرياضية  -رسالة ماجستير 
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 التوصيات : 4-2

 اةركيه اتركبة والربط بني اجلوانب البدنية واتهاريه خالل ال يرين الواحدضرورة االه ياا ب يري ات اجليو  -1

 والوحدة ال دريبية الواحدة  

ضرورة االه ياا بالضربة األمامية واخللفية ألنه سالح قوي ي   من خالل اةصول على ال قطة وكسب  -2

 اتباراة 
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  1994مفيت إبراهي  ، اجلديد يف اإلعدا  اتهاري واخلططض لالعب كره القدا ، القاهرة ،  ار الفكر العريب ،  5

Motor Learning and Richard A. Schmidt Craig A. Weisberg.  -6

0, Second edition, Human Kinetics, 200Performance 
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 مجموعه من التمارين المستخدمة بالحث

 * أ ا  الضربة األمامية ممل الفميو وباجتاه أمامض وعلى ال ص  األمين من الطاولة         

 * أ ا  الضربة األمامية ممل الفميو وباجتاه أمامض وعلى ال ص  األيسر من الطاولة        

 جهيت الطاولة  *أ ا  الضربة األمامية ممل الفميو وباجتاه قطري  وعلى  

 * أ ا  مهارة اإلرسال )إمامض وقطري ( ومن جهيت الطاولة وبوجه اتضر  اخللفض 

 * أ ا  الضربة اخللفية ممل الفميو وباجتاه أمامض وعلى ال ص  األمين من الطاولة         

 * أ ا  الضربة اخللفية ممل الفميو وباجتاه أمامض وعلى ال ص  األيسر من الطاولة         

 *أ ا  الضربة اخللفية ممل الفميو وباجتاه قطري  وعلى جهيت الطاولة  

 * أ ا  مهارة الضربة األمامية بالذراع    اتفضلة ومبمل ل  االجتاهات ممل الفميو

 * أ ا  مهارة الضربة اخللفية بالذراع ال   مفضلة ومن خم ل  االجتاهات ممل الفميو

 


