اثر منهج تدريبى في تطويربعض القدرات البدنية والوظيفية واملهارات الدفاعية بكرة الطاولة لفئة املتقدمين
أ.د ايمان نجم الدين عباس ()eman.abass@univsul.edu.iq
()shno.hakim@univsul.edu.iq
م.د شنو ظاهرحكيم
))nask.qadr@univsul.edu.iq
م.ناسك باقرقادر
كلية التربية الرياضية -جامعة السليمانية
DOI: 10.31972/ICPESS.19.01.008
_________________________________________________________________
ملخص البحث
هدف البحث الى التعرف على اثر منهج تدريبي في تطوير بعض القدرات البدنية والوظيفية واملهارات الدفاعية بكرة الطاولة لفئة املتقدمين.
استخدمت الباحثات املنهج التجريبي باستخدام التصميم التجريبي ذو املجموعة الواحدة ،واشتمل مجتمع البحث على العبي نادى
السليمانية لفئة املتقدمين والتي بلغ عددهم ( )8العب ،وقامت الباحثات باستطالع رأى الخبراء واملختصين في مجال فسلجة التدريب
والعاب الضرب حول القدرات البدنية الخاصة كرة الطاولة ومن ثم االختباراتها( اختبار تحمل اداء -سرعة رد الفعل املركب الخاصة –القوة
املميزة بالسرعة  -الرشاقة) .اما االختبارات الوظيفية ( اختبار ضغط الدم النبض) أما املهارات الدفاعية ( الدفع االمامي بالجانب االمامي -
دقة تمرير االمامية-كتم االمامى للمنطقة االمامية) ،وقامت الباحثات بإعداد منهج تدريبي وكان فترة منهج التدريبي هي ( )8أسابيع ،حيث
تضمن البرنامج ( ) 24وحدة تدريبية .وعدد الوحدات التدريبية ( )3وحدات في األسبوع وتم إجراء االختبارات البعدية ملتغيرات البحث وللتحقق
من صحة الفروض ,استخدمت الباحثات الحقيبة االحصائية .spss
استنتجت الباحثات :اثر املنهج التدريبي تأثيرا ايجابيا في معظم متغيرات القدرات البدنية و الوظيفية واملهارات الدفاعية الخاصة (اختبار
تحمل اداء -سرعة رد الفعل املركب الخاصة –قوة املميزة بالسرعة -الرشاقة)( ،ضغط الدم-النبض) ( ،الدفع االمامي بالجانب االمامي -دقة
تمرير االمامية -كتم االمامى للمنطقة االمامية ).
ً
توص ي الباحثات  :استخدام املنهج التدريبي املقترح في تنمية القدرات البدنية والوظيفية الخاصة فضال عن مستوى االداء املهارات الدفاعي .
ثوختةي تويذينةوة
كاريطةري مةنهةجي راهينان بؤ بةروثيش بردني تواناي جةستةيي و ئةندامةكاني ناوةوة وكارامة بةرطريكردن لة
تينس بؤ ثيَشكةوتوان
ئا مانجي ئةم تويذينةوةية زانيني كاريطةري مةنهةجي راهينان بؤ بةروثيش بردني تواناي جةستةيي و ئةندامةكاني ناوةوة
وكارامة بةرطريكردن لة تينس بؤ ثيَشكةوتوان.
تويذةران مةنهةجي ثراكتيكيان بةكارهيناوة بة بةكارهيناني ثالني ثراكتيكي يةك طروث ,وة كؤمةلطاي تويذينةوةكة
ياريزاناني يانةي سليماني بوون بؤ ثيَشكةوتووان كة ذمارةيان ( ) 8ياريزان بوون ,وة تويذةران راثرسيةكيان كرد بؤ
وةرطرتني رينمايي لة ثسثؤران لة بواري فةسلةجة راهينان وة يارييةكاني ريكت بؤ تواناكاني جةستةيي تايبةت بة تينس
وة دةاتر تاقي كردنةوةكان(تاقي كردنةوةي توان اي ئةنجامدان ,خيرايي كاردانةوة تيكةلي تايبةت ,هيزي تايبةتي خيرايي
– رةشاقة) .وة تاقي كرنةوةي ئةندامةكاني ناوةوة(تاقي كردنةوةي ثالَةثةستؤي خوين ترثةي دلَ) وة كارامةي بةرطري
(ثالناني ث َيشةوة بة تةنيشت ثيشةوة ,ووردي ثاسداني ث َيشةوة ,كثكردني ث َيشةوة بؤ ناوضةي ث َيشةوة) ,وة تو َيذةران
بةرنامةيةكي راهينانيان دانا بؤ ماوة ( )8هةفتة ,بةرنامةكة ( ) 24يةكةي راهينان بوو ,وة بؤ هةر هةفتةيك ( )3يةكة بوو
 ,وة تاقي كردنةوةي دواتر ئةنجام درا وة داتا كؤكرايةوة وة ضارةسةركرا لة ريطةي ئاماري (.)spss
دةرئةنجامي تويذةران :كاريطةري راهينان ثؤزوتيفانة بوو بؤ زؤربةي تواناي جةستةيي و ئةندامةكاني ناوةوة وكارامة
بةرطريكردن (تاقي كردنةوةي تواناي ئةنجامدان ,خيرايي كاردانةوة تيكةلي تايبةت ,هيزي تايبةتي خيرايي – رةشاقة),
(تاقي كردنةوةي ثالَةثةستؤي خوين ترثةي دلَ)( ,ثالناني ثيَشةوة بة تةنيشت ثيشةوة ,ووردي ثاسداني ثيَشةوة ,كثكردني
ثيَشةوة بؤ ناوضةي ثيَشةوة).
ث َيشنياري تويذةران :بةكارهيناني مةنهةجي داريذراو بؤ طةشةكردني تواناي جةستةيي و ئةندامةكاني ناةوةو بة تايبةت
بؤ ئاستي كارامةيي بةرطري.
Abstract
The impact of a training curriculum in developing some of the physical functional and
defense skills of table tennis for applicants
1

The objective of the research is to identify the impact of a training curriculum in
developing some of the physical, functional and defensive skills of table tennis for the
applicants.
The researchers used the experimental approach using one-group experimental design, The
search community included the players of the club Sulaymaniyah for the category of
applicants, which numbered (8) player, The researchers surveyed the opinion of experts and
specialists in the field of physiotherapy training and beatings on the tests of the physical
abilities of the table tennis and then tested the (test performance of special composite reaction
velocity-the power of speed- Fitness), Either tests the function (test pressure Systolic - Pulse)
Defense skills (wheel drive front- Front end of the front area- Mute front of the area),The
researchers prepared a training curriculum and the duration of the training curriculum was (8)
weeks, And the number of training units (3) units per week, The tests were carried out after
the search variables and to verify the validity of hypotheses, the researchers used the
statistical bag spss.
The researchers concluded: The impact of the training curriculum has a positive effect on
most variables of physical and functional abilities and special defense skills(Test
performance- Special compound reaction velocity- The power of speed- Fitness),(blood
pressure, Pulse), (wheel drive front- Front end of the front area- Mute front of the area).
The researchers recommend: use the proposed training curriculum in the development of
physical and functional capabilities as well as the level of performance defense skills.

 التعريف بالبحث-1
:  املقدمة وأهمية البحث1 -1
يعد التقدم العلمى طريق الباحثين ب تقديم ماهو مفيد للمجتمع وما يهمنا هنا هو املجال الرياض ى الذى ظهر فيه تطوير في طرائق التدريب
 وال يقتصر مجال البحث و التطور على املجال التدريبى لالعبين فقط بل يتعدى ذلك الى املستوى التعليمى اذ يعمل، ووسائله املستخدمة
 لذا أصبح استعمال وسائل زيادة الطاقة و التقنيات الحديثة،املتعلم على استقبال ما يرده من معلومات و تطبيقها بحسب قدراته و قابلياته
.  وتهيئة الخبرة املباشرة للمدرب و الرياض ي، جزء مكمال للعملية التدريبية
وتعتبر القدرات البدنية من األسس الهامة التي يعتمد عليها علم التدريب الرياض ي حيث يأتي التطور املالحظ في مستوى األداء املهارى نتيجة
 أن الصفات البدنية هي،التأثيرات البيولوجية لحمل التدريب والتي من خاللها تحدث عمليات التكيف املختلفة ألجهزة الجسم ملواجهة التعب
2

ً
املكون األساس ي التي تبنى عليه بقية املكونات الالزمة للوصول إلى أعلى املستويات وأن تنمية هذه الصفات ترتبط ارتباطا وثيقا بعملية تنمية
املهارات الحركية حيث ال يستطيع الفرد إتقان املهارات الحركية األساسية لنوع النشاط الرياض ي الذي يتخصص فيه وذلك في حالة افتقاره
للصفات البدنية الضرورية لهذا النشاط((1).
وتعد كرة الطاولة من األلعاب الفردية التي تتطلب طبيعة األداء فيها درجة عالية من اللياقة البدنية مما يؤدى إلى التأثير اإليجابي على
مستوى األداء املهارى والخططي  ،وطبيعة األداء تتطلب أن يكون الالعب على أعلى مستوى بدني ممكن مما يؤكد على أهمية تنمية اللياقة
البدنية الخاصة كهدف رئيس ي في تخطيط برامج التدريب في جميع مراحلها في املوسم الرياض ي ،والهدف من ذلك هو إعداد الالعب وتأهيله
لتحمل العبء البدني والعصبي في املنافسات والتدريب ووقايته من اإلصابة .ومن متطلبات البدنية التي يجب توافرها لالعبي كرة الطاولة
مستوى عالي لجميع أجزاء الجسم ،مستوى جيد من تحمل االداء يتناسب مع مستوى سرعة اللعب  ،سرعة رد الفعل املركب الخاصة وقوة
ً
ً
مميزة بالسرعة  ،رشاقة أثناء األداء ،ومن خالل هذه املتطلبات تظهر عنصر السرعة كأهم مكون بدني نظرا لطبيعة األداء نظرا لسرعة ارتداد
الكرة على أجزاء مختلفة من الطاولة  ،كما أنها تحتاج لسرعة رد فعل والتي تتطلب سرعة انتقال الالعب على جانبي الطاولة وسرعة رد فعل
الالعب للكرات املرتدة بما يتطلبه ممارسة النشاط حتى يستطيع السيطرة على مجريات اللعب ومتطلباته من ضربات سريعة ومختلفة مع
قدرة الجهاز الدوري والتنفس ي على تحمل األداء طوال املباراة مع االحتفاظ باملستوى البدني والوظيفي واملهاري املناسب لألداء حتى نهاية
املباراة.
ً
ً
علميا يهتم بتنمية وتطوير جميع الجوانب املساهمة في رفع مستوى
وعلى ذلك فأن وصول الالعب إلى املستوى العالمي يتطلب تخطيطا
األداء الفني لالعب وذلك عن طريق وضع البرامج التدريبية لتطوير النواحي البدنية واملهارية والخططية والنفسية والعقلية بصورة شاملة
ومتزنة.
لذا كانت الحاجة امللحة لوضع برامج تدريبية لتتناسب مع املتطلبات الجديدة في اللعب ومن هذا املنطلق كان اختيار الباحثات ملوضوع
الدراسة لوضع منهج تدريبي لتطوير بعض الصفات البدنية و الفسيولوجية واملهارات الدفاعية بتنس الطاولة وذالك للوصول بالالعب الى
املستويات املتقدمة.
 2-1مشكلة البحث:
رياضة كرة الطاولة من الرياضات التي تتطلب مستوى عالي من الكفاءة البدنية حتى يتمكن الالعب من أداء الواجبات املهارية والخططية
املوكلة إليه خالل كل شوط من أشواط املباراة ،وقد كان لتواصل الباحثتان مع مسيرة كرة الطاولة األثر في مالحظتهم للمنهج التدريبي إذ إنها
تتم بالغالب على وفق األحكام واالجتهادات الذاتية أو على ما يتوفر من خبرات سابقة عندهم دون اللجوء إلى األسس العلمية إذ إن العملية
التدريبية املعتمدة على املحاولة والخطأ تؤدي إلى إحداث تأثيرات فسيولوجية غير مرغوبة بها في أجهزة جسم الالعب والتي قد تهيء لإلصابة
بالتعب ثم اإلجهاد ،لذا لجأت الباحثات إلى إعداد منهج تدريبي لتطوير بعض القدرات البدنيه والوظيفية واملهارات الدفاعية وفق أسس
علمية في التدريب في لعبة كرة الطاولة .
 3 -1اهداف البحث:
-1اعداد منهج تدريبي لتطوير بعض القدرات البدنية والوظيفية و املهارات الدفاعية بكرة الطاولة لفئة املتقدمين.
-2التعرف على اثر املنهج التدريبي في تطوير بعض القدرات البدنية و الوظيفيةو املهارات الدفاعية بكرة الطاولة لفئة املتقدمين.

 -1عبدالمعين صبحى االركى  :اثر استخدام بعض االجهزة و االدوات المساعدة في تعلم بعض المهارات االساسية يكرة القدم (،رسالة ماجستير
غيرمنشورة ،كلية التربية الرياضية  ،جامعة الموصل ،)1997 ،ص.13
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 4-1فروض البحث :
 -1توجد فروق معنوية في نتائج اختبارات بعض القدرات البدنية والوظيفية واملهارات الدفاعية بين قياسات القبلية والبعدي لصالح
القياس البعدى.
 5-1مجاالت البحث:
 1-5-1املجال البشري  :عدد من العبي املتقدمين بكرة الطاولة لنادى السليمانية الرياض ي/محافظة السليمانية.
 2-5-1املجال الزماني ( :من  2018/4/30الى ) 2018/6/30
 3-5-1املجال املكاني  :القاعه املغلقه لنادي السليمانية الرياض ي/محافظة السليمانية
 -3منهج البحث واجراته امليدانية
 1-3منهج البحث:
في ضوء متطلبات الدراسة الحالية إستخدمت الباحثات املنهج التجريبى بإستخدام التصميم التجريبى ذو املجموعة الواحده.
 2–3مجتمع وعينة البحث:
اشتملت مجتمع البحث على العبي نادى السليمانية لفئة املتقدمين والتي بلغ عددهم ( ) 8العب أما عينة البحث  ،فقد بلغ ( )8العبا
وبنسبة ( ) 100%من مجتمع البحث.للتحقق من تجانس العينة تم تحليل نتائج القياس القبلى ألفراد عينة البحث للتعرف على مدى تجانس
عينة البحث كما مبين في جدول ()1
جدول ()1
التوصيف اإلحصائي لبيانات عينة البحث
وحدة القياس

الوسط
الحسابي

االنحراف
املعيارى

الوسيط

25
180
65.37

1.06
3.739
3.020

25.12
180.50
65

1.985
1.878
1.656

5.37

0.744

5.50

0.924

ت

املتغير

1
2
3

العمر
الطول
الكتلة

سنة
سم
كغم

4

العمرالتدريبي

سنة

معامل االلتواء

 3-3االجهزة واالدوات ووسائل جمع املعلومات:
 )*(املقابالت الشخصية املالحظةة -االسةتبانة  -اسةتمارة تجةجيل  -اختيةار املسةاعدين  -سةاعة إيقةاف  stop watchلقيةاس الةزمن ألقةرب  0.01ثانيةة عةدد (  – ) 2جهةازااللكترونةةي لقي ةةاس الطةةول وال ةةوزن ن ةةوع  - oskمقاعةةد س ةةويدية  -مقاعةةد مختلف ةةة االرتفاع ةةات واأل جةةام -املض ةةارب الخاصةةة بك ةةرة الطاول ةةة (-)8
طاولة تنس  +عدد كبير من الكرات  +عدد كبير من أقماع -.شريط القياس (-)1جهازخاص لنبض.

 4-3تحديد القدرات البدنية والوظيفية واملهارات الدفاعية ثم اختباراتها :
قامت الباحثات اباستطالع رأى الخبراءو املختصين)*( فى مجال كرة الطاولة وذلك بتوزيع استبيان لتحديد أهم القدرات البدنية
والوظيفية واملهارات الدفاعية بكرة الطاولة لفئة املتقدمين و من ثم االختبارات للقدرات املرشحه وجدول ( )2يبين نتيجة االستبيان .
)*(-حممد عبد رمحان :انئب االحتاد املركزى  /العراقي لتنس الطاولة
 حكمت جواد مدرب منتخب العراق لتنس الطاولة4

 1-4-3تحديد القدرات البدنية( :تحمل االداء  -سرعة رد فعل مركب للقدرات الحركية الخاصة-قوة املميزة بالسرعة-رشاقة).
 2-4-3تحديد القدرات الوظيفية( :ضغط الدم الشرياني االنقباض ي واالنبساطى -نبض الدم)
 3-4-3تحديد املهارات الدفاعية( :الدفع االمامي لجانب االمامي -دقة تمريره قطع االمامى للمنطقة األمامية  -اكتم االمامى للمنطقة االمامية
.
 2- 4-3تحديد االختبارات القدرات البدنية والوظيفية واملهارية:
 1-2-4-3اختبارات القدرات البدنية :
 -1اختبار تحمل االداء )(1
 -2اختبار القوة مميزة باسرعة )(2
-3اختبار سرعة رد فعل مركب للقدرات الحركية الخاصة )(3
 -4اختبار الرشاقة قدرة الالعب على تغير اتجاه )(4

 2-2-4-3اختبارات املؤشرات الوظيفية :
 -1اختبار ضغط الدم الشرياني االنقباض ي واالنبساطي
 -2اختبار نبض الدم)(5
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 3-2-4 -3اختبارات املهارات الدفاعية :
 -1الدفع االمامى لجانب االمامى
 -2دقة تمريره قطع االمامى للمنطقة األمامية
 -4اختباركتم االمامى للمنطقة االمامية ( للضرب الساحق االمامى) )(6
جدول ()2
يبين النسبة املئوية لرأى الخبراء في أهم املتغيرات البدنية والوظيفية واملهارات الدفاعية بكرة الطاولة
غيرمو افق
مو افق
أنواع املتغيرات
ت
املتغيرات
100
7
 1تحمل االداء
100
7
 2القوة املميزة بالسرعة
البدنية
 3سرعة انتقالية

الوظيفية

(* )

4
5
6
1
2
3

سرعة رد فعل مركب للقدرات الحركية الخاصة
الرشاقة قدرة الالعب على تغيراتجاهه
دقة الذراع التصويب على املستطيالت املتداخلة
ضغط الدم الشرياني االنقباض ي واالنبساطى
معدل النبض
القدرة الالهوائية القصيرة واملتوسطة والطويلة

االسم

اللقب العلمى

- 1عبري داخل
 - 2حذيفة ابراهيم حرىب

االستاذ مساعد
االستاذ مساعد

فسلجة تدريب العاب املضرب
بليومكانيك العاب املضرب

االختصاص

 - 3شيالن حسني
 - 4حممد جالل فيض هللا
 - 5هردة رؤوف ابرام

االستاذ مساعد
مدرس
مساعد مدرس

تعلم العاب العاب املضرب
االختبارات العاب املضرب
االختبارات تنس الطاولة

7
7

100
100

5
5

71.5
71.5

2
2

املالحظات

28.5
28.5

مكان العمل
جامعةبغداد
جامعة اببل
جامعة السليمانية
جامعة السليمانية
جامعة دامنارك

)(1محمد احمد عبدهلل ابراهيم:اآلسس العلمية في تنس الطاولة و طرق القياس,كلية التربية الرياضيةبنين جماعة الزقازيق ،مصر’2007, ،ص.232
)(2محمد احمد عبدهلل ابراهيم:من مصدر سق ذكره ص.123

)(3هشام هنداوى :بعض القدرات الحركية خاصة و عالقتها ببعض خصائص الديناميكية للذراع ضاربة في مهارة هجوم بالضربة القوسية االمامية بتنس الطاولة ،مجلة علوم التربية

اللرياضية’2010 ,ص11

)(4محمد احمد عبدهلل ابراهيم:من مصدر سق ذكره ص223

)(5عبد هللا  ،أياد محمد  ،اثر اساليب مختلفة من التدريب الفتري على عدد من المتغيرات الوظيفية واالنجاز في عدو  400م "اطروحة دكتوراه غير منشورة  ،كلية التربية الرياضية ،

جامعة الموصل .

)(6محمد احمد عبدهلل ابراهيم :مصدر سق ذكره  ،ص147-145
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1
2
املهارات
الدفاعية

1
2

1
2

أ /انواع الدفاع
الدفع االمامى لجانب االمامى
الدفع الخلفى لجانب الخلفى
ب /انواع الصد (الكتم)ا
كتم او(الصد) االمامية ملنطقة االمامية( لكرات ضربة
الساحقة االمامية)
كتم او(الصد) الخلفية ملنطقة الخلفية( لكرات ضربة
الساحقة الخلفية)
ج /انواع دقة التمريرة القطع
دقة التمريرة قطع الخلفى للمنطقة الخلفية
دقة التمريرة قطع االمامى للمنطقة األمامية
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85.5

1

14.5

6

85.5

1

14.5

6

85.5

1

14.5

اختبارات القدرات البدنية :
-1االختبار :تحمل االداء (املحطات) )(1
الغرض من االختبار :قياس تحمل االداء
اآلدوات املستخدمة( :ساعة أيقاف  ،عدد  6حواجز،عدد  6رماح،بارالحديدى،مقعد سويدى مرتبة اسفنج .يرسم مستطيل بعده 30م30xم
وتوزيع الحواجز على عرض املستطيل بحيث تبعد عن جانبه 2م ،املسافة بين كل حاجز  5،1م ،يوضع على بعد مرتبة اسفنج ثم يوضع على
طول املستطيل كما بالرسم البار الحديدى في منتصف املسافة توضع الرماح على العرض بواقع  5،1م،بين كل رمح واالخر بالشكل التالى.
طريقة اآلداء :يقف املختبر بالجرى مسافة (20م) باقص ى سرعة أمامية حتى يتم الجرى لحمل البارالحديدى عشر مرات ،والجرى الزجزاجى
بين الرماح واالنتقال على أربع من (ه) الى(و) ثم العودة بأقص ى سرعة الى(أ)  ،ثم االنتقال الى الحواجز للوثب واالتجاه الى املرتبة آلداء دحرجة
أمامية.
التسجيل :يحتسب الزمن آلكبر من الثانية.
-2اختبار رمى كرة طبية  2كغم بيد واحدة البعد مسافة(1) :

الغرض من االختبار :قياس القوة املميزة بالسرعة للذراع
اآلدوات املستخدمة :كرة طبية وزنها 2كغم -شريط قياس-يرسم خط على االرض ويحدد أمام هذا الخط قطاع الرمى ،املسافة املحددة
لقطاع الرمى بعرض 5م.
طريقة اآلداء :يقف املختبر على خط الرمى ثم يقوم برمى الكرةاالقص ى مسافة ممكنه.
التسجيل :تقاس املسافة بين خط الرمى الى مكان سقوط الكرة على االرض من نقطة السقوط وحتى خط الرمى.
 -3اختبارسرعة رد الفعل املركب الخاصة(1) :

الغرض من االختبار :قياس سرعة رد فعل املركب
اآلدوات املستخدمة :ماكينة نطر الكرات تنس عدد ( -)5حاجز من قماش أسود فوق الشبكة.

)(1محمد احمد عبدهلل ابراهيم:اآلسس العلمية في تنس الطاولة و طرق القياس ,كلية التربية الرياضيةبنين جماعة الزقازيق ،مصر،

’2007,ص.232

)(1محمد احمد عبدهلل ابراهيم:من مصدر سق ذكره ص.123
)(1هشام هنداوى :بعض القدرات الحركية خاصة و عالقتها ببعض خصائص الديناميكية للذراع ضاربة في مهارة هجوم بالضربة القوسية االمامية

بتنس الطاولة ،مجلة علوم التربية اللرياضية’2010 ,ص11
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وصف اآلداء :تم ضبط قاذفه الكرات على سرعة 10م/ث  ،تطلق الكرات مناطق مختلفة في الطاولة املنافس ( يالحظ توحيد املناطق لجميع
املختبرين ومراعاة ان تختبر كل مختبر لوحدة و دون مراقبة افراد مختبرين االخرين )،تتم رؤية املهاجم لكرة عند اجتيازها الشبكة باتجاهه
وذلك بسب وجود الحاجز من القماش املوجودة فوق الشبكة واملار على طول وسط الطاولة و بارتفاع 30سم عن الشبكة ( الحافة السفلى
للقماش) و 10.30سم عن الشبكة ( الحافة العليا) وعلى للالعب ان يقوم بالحركة املناسبة لرد الكرة على طاولة املنافس  .ان يكون الفاصل
بين كرة و اخرى ( 10ثوانى) الستفادة املختبر لوضعة االصلى,
التسجيل:
اذا كان رد الكرة صحيح بحيث سقطت الكرة على أى منطقة من طاولة املنافس تججل ( )2نقطة. اذا كان رد الكرة صحيح ولم تسقطت الكرة طاولة املنافس أو مست القماش فوق شبكة تججل ( )1نقطة. اذا فشل املختبر املهاجم في مس الكرة باملضرب أو باداء ضربة صحية تججل (صفر).مالحظة:تكون أعلى درجة هى ( )10نقاط عند نجاح الكرات الخمسة
 -4اختبارقدرة الالعب على تغير اتجاه (1) :

الغرض من االختبار :قياس مدى رشاقة الالعب.
اآلدوات املستخدمة( :طاولة تنس ،عدد 2مضرب تنس  ،ساعة ايقاف،نصف طاولة‘عدد 20كرات تنس طاولة ،سلة كرة).
طريقة اآلداء :يقوم املختبر عدد احدى جانبى الطاولة ويقف املدرب عند الجانب املقابل وعند منتصف الطاولة املقابل (كما في شكل) ويقوم
املدرب بارسال الكرة الى املختبر و الذى يردها اليه ثم يقوم املختبر بالتحرك الى جانب االخر الستقبال الكرة ثانية املرسلة من املدرب العودة
الى مكان االول وهكذا خالل زمن (20ثانية).
التسجيل :يتم حساب عدد الكرات الصحيحة التى ردها املختبر خالل زمن (20ثانية).
االختبارات الوظيفية الخاصة قيد البحث:
 -1اختبارقياس معدل ضغط الدم ((1) ) B.P

أسم األختبار :قياس معدل ضغط الدم () B.P
وصف األداء:الطريقة غيراملباشرة واكثرها دقة بأستخدام جهاز قياس الضغط الدموي وفق الخطوات كماياتي:
-1يلف الرباط حول الذراع أعلى املرفق مباشرة ،ويدفع الهواء داخل الرباط بوساطة املضخة اليدوية لينفخ الرباط ،وبذلك يزيد
الضغط على الذراع والذي يؤدي الى زيادة الضغط على الشريان  ،وعندها يغلق الشريان ويتوقف جريان الدم أسفل منطقة الرباط.
 -2يفتح الصمام املتصل باملضخة اليدوية ،وفي في الوقت نفسه توضع السماعة على الشريان أسفل الرباط ،وبعدها يخرج الهواء
من الرباط الشريطي تدريجيا فيقل الضغط وعندها يصل الضغط الى مستوى الضغط االنقباض ي يبد أ الدم بالجريان داخل
الشريان عند كل انقباض للقلب ،ويمثل الضغط املججل على املانوميتر الزئبقي عند سماع الصوت ألول مرة الضغط االنقباض ي.
-3يتم االستمرار بتخفيض الضغط ،وعندها يصل الضغط الى مستوى الضغط االنبساطي يبدأ الدم بالجريان داخل الشريان،
والضغط املججل عل ى املانوميتر الزئبقي عند اختفاء الصوت يمثل الضغط االنبساطي)1 ( .
-2اسم االختبار :قياس النبض

)(1محمد احمد عبدهلل ابراهيم:من مصدر سق ذكره ،ص223

)(1عبد هللا  ،أياد محمد  ،اثر اساليب مختلفة من التدريب الفتري على عدد من المتغيرات الوظيفية واالنجاز في عدو 400م (،اطروحة دكتوراه

غير منشورة  ،كلية التربية الرياضية  ،جامعة الموصل ،)2009،ص.65
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وصف األداء :يتم قياس نبض على الشريان الكعبري بوساطة اصابع السبابة ،الوسطى ،الخنصر وفيها تمسك بمفصل الرسغ من ناحية
عظم الكعبرة واالصابع السبابة يقبض من ناحية الظهر بالنسبة ملصل الرسغ  ،ومع الضغط برفق في اتجاه عظم الكعبرة يمكن بسهولة
االحساس بالنبض ).(2
 -3االختبارات املهارات الدفاعية قيد البحث(1) :
 -1اختبارالدفع االمامى لجانب االمامى( :ابراهيم،2007:ص)312
الغرض من االختبار :قياس سرعه ودقة الدفع االمامى.
اآلدوات املستخدمة :طاولة تنس طاولة،مضرب تنس،عدد 5كرة تنس الطاولة ،تقسيم الطاولة نصف الطاولة الى اربع أجزاء متساوية كما
في الشكل (.)5
طريقة اآلداء:
يقف الحكم عند املنطقة (ب) ويقوم باداء االرسال الى الالعب الذى يقف عند منتصف الطاولة محاوال اعادة الكرة عن طريق الدفعاالمامى الى املنطقة (أ)  10مرات متتالية.
يتم االرسال الكرة من الحكم الى املختبر في أى جزء من الطاولة وعلى املختبر ارجاعها الى املنطقة (أ).التسجيل :يتم حساب عدد املحاوالت الصحيحة من مجموع  10تمريرات.
أ
الحكم
5

11

مختبر

شكل( )5اختبارالدفع االمامى لجانب االمامى
 -2اختباردقة التمريرة ( قاطعة أمامية )(1) :

الغرض من االختبار :قياس دقة التمريرة
األدوات املستخدمة :اللوحة الخلفية طاولة تنس الطاولة مرسوم عليها مربع -20 × 20عدد 5كرات تنس طاولة علي الجانب األيمن للطاولة
مضرب تنس الطاولة .طريقة األداء:
 يقف الالعب عند نهاية الطاولة حامل املضرب وكرة تنس الطاولة القانونية. عند سماع ( استعد ) تضرب الكرة علي الطاولة فترتد علي اللوحة الخلفية داخل املربع املرسوم ومنه الي املنضدة مره ثانية .التسجيل:
 درجة املختبر في هذا االختبار هو عدد التمريرات داخل املربع (  10تمريرات ) . تحتسب درجة لكل تمريرة داخل املربع أو علي حدوده . يحتسب (صفر) لكل تمريرة خارج املربع . ال تحتسب نقطة لكل تمريرة مخلفة لشروط األداء -يحكم هذا االختبار حكمان للعد وطريقة األداءحكم الثانى

حكم االول
اللوحة الخلفية

)(2علي سلوم جواد احلكيم ؛ االختبارات والقياس واالحصاء يف اجملال الرايضي  ، 2004 ،ص 62

)(1محمد احمد عبدهلل ابراهيم:من مصدر سق ذكره  ، 2007،ص1-145

) (1جمدى أمحد شوقى:بناء بطارية اختبار لقياس الصفات البدنية و املهارات اآلساسية لناشىء تنس الطاولة ،رسالة دكتوراه  ،كلية الرتبية الرايضية للبنني ،جامعة
الزقازيق1996 ،
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العب
مربع 2 x20
شكل( )6دقة القاطعة االماميةقطع االمامى للمنطقة األمامية
 -3اختبار كتم االمامى للمنطقة االمامية ( للضرب الساحق االمامى) )(1
الغرض من االختبار :قياس سرعة و دقة كتم االمامى للمنطقة االمامية.
اآلدوات املستخدمة :شريط قياس-شريط الصق-طاولة تنس تقسم كما بالرسم-عدد  10كرة تنس الطاولة.
طريقة اآلداء :يقف الالعب في النصف االيمن من الطاولة و يقوم بأداء الضرب الساحق االمامى الى النصف االيمن للمختبر في مسار قطرى
يقوم املختبر بكتم الكرة في املنطقة املحددة ،التكرار  10مرات صيحه في املنطقة املحددة.
التسجيل :
اذا كتم املختبر الكرة داخل املنطقة (أ) يحصل على ( )3نقاط.اذا كتم املختبر الكرة داخل املنطقة (ب) يحصل على ( )2نقاط.اذا كتم املختبر الكرة داخل املنطقة (ج) يحصل على ( )1نقاط..كما يوضح الشكل ()7أ
3

ب
2

مساعد

ج
1
11
العب لكتم كرات

ضربة ساحقة خلفية
شكل ( )7اختبارسرعة و دقة كتم االمامى ( للضرب الساحق االمامى)
 5-3التجربة االستطالعية
أجرى الباحثات التجربة اإلستطالعية بتأريخ  2018/ 5/2-1الساعة عاشرا صباحافي قاعة نادى السليمانية على ()2عينة من العبي كرة
الطاوله من عينة البحث وتم أستبعادها من التجربة الرئيسية ،و كذلك تم أجراء اختبارات البدنية واملهارية وذلك ملعرفة :
 -1معرفة كفاية فريق العمل
 -2التأكد من مدى مالءمة االختبارات ملستوى العينة ومدى فهمهم واستجابتهم لها.
 -3معرفة مدى صالحية االجهزة واالدوات املستعملة في االختبارات وتنظيم االجهزة وتهيئتها بحسب تدرجها في االختبار.
 -4العمل على تجاوز األخطاء وتالفيها قبل تنفيذ التجربة الرئيسية.
-5لتحديد الشده والحجم والراحه للمنهج التدريبي .
7-3االختبارات القبلية :
تم إجراء االختبارات القبلي ملتغيرات البحث(القدرات البدنية والوظيفية واملهارات الدفاعية)
خالل يومين يوم لالختبارات البدنية و الوظيفية الخاصة اليوم التالى لالختبارات املهارات الدفاعية وبتأريخ
( . )2018/5/ 12 ، 11
 6-3املنهج التدريبي :
ً
قامت الباحثات بإعداد منهج تدريبي هدفة لتنمية املتغيرات البدنية والوظيفية واملهارية اعتمادا على مصادر علمية وباالستعانة بآراء عدد
من الخبراء واملختصين في مجال علم التدريب الرياض ي وفسلجة التدريب ومجال لعبة كرة الطاولة  ،فقد تضمن املنهج التدريبي ما يأتي:

)(1شوقى:من مصدر سبق ذكره.
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 -2فترة منهج التدريبي هي ( ، )8حيث تضمن البرنامج ( )24وحدة تدريبية و بتاريخ من  2018/5/13الى . 2018/7/13
 -3نفذت هذه الوحدات التدريبية بواقع ( )3وحدات تدريبية في األسبوع أيام (االحد والثالثاء والخميس) .
ً
 -4تضمنت الوحدات التدريبية في جزئها الرئيس ي فضال عن تدريبات تحمل االداء و وسرعة رد الفعل املركب الخاصة و وقوة املميزة بالسرعة
و رشاقة و على تفاصيل تكنيكية وتكتيكية وتدريبية .
-5التحكم في درجات الحمل واستخدام األحمال املناسبة (أقص ى – عال – متوسط ) مع مراعاة الفرق الفردية لالعبين.
-6تشكيل درجة الحمل ملرحلة اعداد خاص ()3:1
 8-3االختبارات البعدية:
تم إجراء االختبارات البعدية ملتغيرات البحث (القدرات البدنية والوظيفية واملهارات الدفاعية خالل يومين يوم لالختبارات البدنية
والوظيفية اليوم التالى لالختبارات املهارات الدفاعية وهي( ,)2018 /7/14-15لعينة الدراسة في نادي السليمانية.
 – 9-3املعالجات اإلحصائية:
للتحقق من صحة الفروض ,استخدم الباحثات األساليب اإلحصائية التالية:
(املتوسط الحسابى  -الوسيط  -T test-اإلنحراف املعيارى  -معامل اإللتواء -النسبه املئويه -إختبارا ت الفروق بين قياسين ملجموعة واحدة) .
 -5عرض النتائج ومناقشتها :
 1-4عرض النتائج:
عرض نتائج الفروق بين االختبار القبلي والبعدي في االختبارات البدنية والوظيفية واملهارات الدفاعية
جدول ()3
املتغيرات

املتغيرات
البدنية

املتغيرات
الوظيفية

ت

أنواع املتغيرات

1
2

تحمل االداء
سرعة رد فعل مركب
الخاصة
قوة املميزة بالسرعة

4

الرشاقة

1

ضغط الدم الشرياني
االنقباض ي
ضغط الدم الشرياني
االنبساطى
ضربات القلب اثناء الراحة
ض/د

1

الدفع االمامى لجانب
االمامى
دقة تمريره قطع االمامى
كتم االمامى للمنطقة
االمامية

3

2
3

املهارات
الدفاعية

2
3

س

ع

س

ع

قيمة (ت)
املحسوبة

مستوى
داللة

25.75

10.66

12.70

27.27

11. 86

0.001

معنوى

36.23

3.66

38.11

5.02

7.65

0.001

معنوي

3.63

0.84

4.23

0.52

8.46

0.001

13.34

1.08

15.13

2.32

0.883

120.75

51.62

119.45

51.11

48.93

0.002

77.94

41.29

78.86

42.69

20.07

0.006

73.88

2.03

72.07

1.73

0.270

0.001

26.50

2.88

31.50

2.67

3.60

0.002

معنوي

16.75

1.91

20.38

3.11

6.68

0.000

معنوي

4.25

1.28

7.125

2.641

5.67

0.000

معنوي

االختبارالقبلي

10

االختبارالبعدى

0.000

الداللة

معنوي
معنوي
معنوي
غيرمعنوي
معنوي

ن = * 8معنوى عندما يساوى او أقل من 0.05

 2-4مناقشة النتائج:
وترى الباحثات إن للتمارين البدنية والوظيفية بمهارات الدفاعية املستخدمة القدرة على توفير التنوع في تنمية الصفات البدنية الخاصة
ً
ً
تبعا لشدة التمرينات ووفقا لألزمان املحددة لها في املنهج التدريبي ،يذكر(الربض ي )،في ذلك بأن " التنوع في األداء الرياض ي من العوامل
األساسةية لعملية التوازن في التكامل البدني،ويعمل على زيادة الرغبة في التدريب وقد راعت الباحثات عند وضع املنهج التدريبي التدرج
ً
الصحيح للعملية التدريبية وأداء التمرينات املطلوبة ً
أداء جديا فضال عن االهتمام باملسار الحركي لتكنيك التمرينات كاملة او جزء منها "،إن
الفرد يمتلك الكثير من الصفات الحركية والتي تؤثر بدرجة كبيرة في تفوقه(1).

وتعزو الباحثات سبب التفوق الذي حققته العينة في تطوير الصفات البدنية إلى فاعلية التمرينات البدنية املقترحة والى املنهج التدريبي
املوضوع لهذا الغرض ،إذ يذكر(خريبط " )،أن التمرينات الخاصة ليست وسيلة بديلة من وسائل التدريب وإنما هي وسيلة هامة جدا ال يمكن
االستغناء عنها ولها دور فعال أثناء فترة اإلعداد الخاص" فضال عن ذلك استخدام الشدة والتكرارات املستخدمة باألسلوب العلمي وعدد
الوحدات التدريبية التي كانت( )3وحدات أسبوعيا والتي ساعدت بشكل كبير في تطوير العينة(2).

و"أن إختيار التمرينات املناسبة والتى ترتبط بالقدرات البدنية الخاصة بالنشاط تساعد على الوصول بالنشاط املمارس إلى أعلى مستوى أداء
ممكن  (1).و"أن إستخدام التمرينات املقننة و املناسبة لقدرات و مهارات الالعب تعمل على تحسين مستوى القدرات البدنية و تجعلهم
قادرون على أداء املتطلبات الخاصة بالنشاط الرياض ى املمارس  (2).و"أن استخدام التدريبات املشابهة لألداء املهاري يسهم بدرجة كبيرة في
تحسين أداء املهارات الدفاعية في املباريات (3) .و"أن التمرينات الخاصة هي أكثر ت خصصية ألن التمرينات العامة هي تمرينات لجميع األنشطة
أما التمرينات الخاصة فهي لكل نشاط على حده والتدريبات النوعية هي لكل مهارة على حداها ويضيف أن استخدام التدريبات النوعية
يمكن أن يؤدي إلى االقتصاد في الوقت والجهد حتى نصل إلى إتقان املهارات الدفاعية (4).أما بالنسبة ملتغيرات الوظيفية وتعزو الباحثات هذا
التطور الى فاعلية املنهج التدريبي واستمرار التدريب املنظم من قبل افراد عينة البحث الى " ان االنتظام في التدريب يؤدي الى حدوث تغيرات
وظيفية في االجهزة الحيوية ذلك معدالت النشاط الوظيفي بصورة يمكن هذه االجهزة في التكيف االعمال البدنية "

)( 5

مما يدل على ان التدريب لدى الى تطور املتغيرات الوظيفية قيد البحث وكذلك تعزو الباحثات هذه النتائج الى طبيعة التمارين املستخدمة من
خالل الوحدات التدريبية اذ ان التكيفات الوظيفية التي تحدث لدى الالعبين هي نتيجة االنتظام املناهج التدريبي والتمرينات "وتتميز بقدرتها
على االرتقاء بمستوى كفاءة الجهازين الدوري والتنفس ي  ،وتعمل على زيادة قدرة الدم على حمل أكبر كمية من األوكججين الالزم لالستمرار في
األداء وبذل الجهد" )(6

)(1ﻜمال جميل ﺍلﺭبضي؛ ﺍلتﺩﺭيﺏ ﺍلﺭياضي ،للقﺭﻥ ﺍلحاﺩﻱ ﻭﺍلعﺸﺭي.ن ،ﻁ ، : 1عماﻥ ،2001ص126

)(2ريسان خريبط :التدريب الرياضى ،دار الكتب للطابعة و النشر ،الموصل.1988،ص.202

) (1فاتن محمد رﺸيد ؛ سرعة االستجابة الحركية والقوة االنفجارية لعضالت االطراف السفلى وعالقتها ببعض المهارات االساسية وبعض المتغي ارت

الوظيفية لدى العبي الكرة الطائرة  .اطروحة دكتوراه  ( :كلية التربية الرياضية  ،جامعة بغداد  ، )1999 ،ص.33
) -(2محمد حسن عالوي:موسوعة االلعاب الرياضية ،ط ، 5دار المعارف ،القاهرة،1993،ص.37
) -(3عمادالدين فتاح :التخطيط واالسس العلمية لبناء واالعداد الفريقفي االلعاب ،لفرقية،ط،1االسكندرية،2001،ص.157

) -(4امر هللا امحد البساطي.قواعد التدريب الرايضي و تطبيقاته.االسكندرية:املعارف.2001,ص.133
) -(5عبد املنعم البدير  :دراسة تكيف اجلهازين الدوري والتنفسي الداء جمهود البدين لدى الرايضيني  ،املؤمتر االول  ،دور الرتبية الرايضية يف اجملتمع املصري  ،جملة علمية جلامعة
االسكندرية  ،جامعة احللوان . 1986 ،
)David , R. hamb ; physiology second Edition , C. B . S college publishing new York , Philadelphia , 1981. -(6
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اما بالنسبة ملهارات الدفاعية وترى الباحثات إن للتمارين املهارية املستخدمة القدرة على توفير التنوع في تنمية الصفات البدنية
ً
ً
والوظيفيةالخاصة تبعا لشدة التمرينات ووفقا لألزمان املحددة لها في املنهج التدريبي  ،أن " التنوع في األداء الرياض ي من العوامل األساسةية
لعملية التوازن في التكامل البدني،ويعمل على زيادة الرغبة في التدريب)(7

 -5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات
في ضوء النتائج ومناقشتها استنتج الباحثات مايأتي:
-1املنهج التدريبي كان له تاثيرا ايجابيا في معظم متغيرات القدرات البدنية (تحمل االداء -سرعة رد فعل املركب – قوة املميزة بالسرعة -
الرشاقة).
-2املنهج التدريبي كان له تاثيرا ايجابيا في معظم املتغيرات الوظيفية (ضغط الدم-النبض)
-3املنهج التدريبي كان له تاثير ايجابيا في املهارات الدفاعية ( اختبارالدفع االمامي لجانب االمامي -دقة تمريره قطع االمامى للمنطقة األمامية -
اختباركتم االمامى للمنطقة االمامية .
 2-5التوصيات :
ً
-1استخدام املنهج التدريبي املقترح في تنمية القدرات البدنية و الوظيفية الخاصة فضال عن مستوى االداء املهاري .
-2اجراء الدراسات والبحوث فئات اخرى .
-3التأكيد على القدرات التي لها تأثير مباشر في دقة االداء املهاري لالعب خالل الوحدات التدريبية.

املصادرالعربية واالجنبية
 -1أيمن أحمد الباسطى  ،محمد احمد عبد هللا  :هوكى امليدان بين النظرية والتطبيق 2000،م.
 -2امر هللا احمد البساطي.قواعد التدريب الرياض ي و تطبيقاته.االسكندرية:املعارف.2001,

)–(7بيساطى  :مصدر سبق ذكره،ص.102
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 -3حازم محمد اسماعيل:عالقة بعض املهارات بنتائج املباريات في تنس(:رسالة ماجستير،جامعة بنها.)2006،
-4ريسان خريبط :التدريب الرياض ى( ،دار الكتب للطابعة و النشر ،املوصل.)1988،
 -5عمادالدين فتاح:التخطيط واالسس العلمية لبناء واالعداد الفريقفي االلعاب ،لفرقية(،ط،1االسكندرية)2001،
 -6عصام حلمى و محمد جابر بريقع :التدريب الرياض ى اسس -مفاهم -اتجاهات ،املعارف ،االسكندرية.1997 ،
 -7عصام الدين عبدالخالق :التدريب الرياض ي نظريات – تطبيقات (:ط :9االسكندرية  ،دار الفكر العربي )1999،
 -8أياد محمد عبد هللا ،اثر اساليب مختلفة من التدريب الفتري على عدد من املتغيرات الوظيفية واالنجاز في عدو 400م (اطروحة دكتوراه
غير منشورة  ،كلية التربية الرياضية  ،جامعة املوصل. )2002،
 -9عبداملعين صبحى االركى :اثر استخدام بعض االجهزة و االدوات املساعدة في تعلم بعض املهارات االساسية يكرة القدم  ،رسالة ماجستير
غير منشورة  ،كلية التربية الرياضية  ،جامعة املوصل ،1997 ،
.- 10علي سلوم جواد الحكيم ؛ االختبارات والقياس واالحصاء في املجال الرياض ي ، 2004 ،
 - 11كمال جميل الربض ى:التدريب الرياض ى للقرن الواحد و العشرين،ط،1عمان دائرة املطبوعات و النشر.2001،
 - 12كمال عبدالحميدو محمد صبحي حسانين  :اللياقة البدنية و مكوناتها .االسس النظرية_االعداد البدني_طرق القياس -ط,1997 ،3
 -13فاتن محمد رشيد ؛ سرعة االستجابة الحركية والقوة االنفجارية لعضالت االطراف السفلى وعالقتها ببعض املهارات االساسية وبعض
املتغيرات الوظيفية لدى العبي الكرة الطائرة  .اطروحة دكتوراه  ( :كلية التربية الرياضية  ،جامعة بغداد ، )1999 ،
 - 14محمد احمد عبدهلل ابراهيم:اآلسس العلمية في تنس الطاولة و طرق القياس,كلية التربية الرياضيةبنين جماعة الزقازيق ،مصر.2007 ،
 -15مجدي أحمد شوقي  :بناء بطارية اختبار لقياس الصفات البدنية واملهارات النفسية لناش ئ تنس الطاولة "  ،رسالة دكتوراه  ،كليةالتربية
الرياضية بنين  ،جامعة الزقازيق  1996 ،م
 - 16محمد حسن عالوي:موسوعة االلعاب الرياضية ،ط ، 5دار املعارف ،القاهرة1993،
 - 17محمد صبحي حسانين :القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية،ج ، 1ط ،3القاهرة ،دار الفكر العربي.1995 ،
 - 18محمد صبحي حسانين :القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية ،دار الفكر العربي.2004 ،
 -19هشام هنداوى :بعض القدرات الحركية خاصة و عالقتها ببعض خصائص الديناميكية للذراع ضاربة في مهارة هجوم بالضربة القوسية
االمامية بتنس الطاولة ،مجلة علوم التربية اللرياضية2010 ,
20. David , R. hamb ; physiology second Edition , C. B . S college publishing new York , Philadelphia , 1981.

املالحق ()1
 نموذج الوحدة التدريبية : الهدف من الوحدة  :تنمية القدرات البدنية والوظيفية بتنس الطاولة التهيئة واإلحماء ( )15دقائق . الختام ( )5دقائق .تقنين الحمل التدريبي
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اجزاء
الوحدة

املحتوى التطبيقي

 عدو10م ثم 15م ثم 20م ثم 25م بسرعات متدرجة .الجزء
الرئيس ي

 ( جلوس على أربع ) دفع القدمين ألعلى للوصول إلى وضعالوقوف على اليدين .
( وقوف  .مواجه الكرة ممسوكة باليدين) ضرب الكرة
ً
باالرض ثم الجرى أماما ملحاولة لقف كرة الزميل قبل أن
تصل االرض .
( وقوف – -مسك مضرب مواجه حائط مرسوم عليه مربع 50سم ) ضرب الكرة فى املربع بإستمرار و ألكبر عدد ممكن
خالل  10ثوان .
 ( وقوف – مسك مضرب) أمام طاولة ضرب الكرة املدفوعةمن املاكينة بسرعة محددة ألماكن محددة .
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زمن األداء
بالدقيقة

التكرار

املجاميع

الراحة

12

20 -15

4

35

7

20-15

6

35

15

20 -15

5

40

10

20 -10

5

45

15

20 -10

5

50

