
 برنامج تذريبي وفقـًا لنظم إنتـاج الطاقـت لتحسني القذرة اهلوائيـت والالهوائيـت
 وحتمل األداء اهلجومى والتكوين اجلسمى لالعىب كرة اليذ 
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 ـ مستخلص البحث:

جصو٘ن بسًاهج جدزٗبٖ هقحسح ّفقًا لٌظن إًحاج الطاقة ّالحعرسف هري   ِٗدف ُرا البحث إلٔ 
، جأث٘س البسًراهج الحردزٗبٖ الوقحرسح علرٔ القردزو الِْاا٘رة ّالالُْاا٘رة لالعبرٔ  رسو ال٘رد           اللَ علٔخ

جرأث٘س البسًراهج   ،  جأث٘س البسًراهج الحردزٗبٖ الوقحرسح علرٔ جحورا ااداج الِلرْهٖ لالعبرٔ  رسو ال٘رد         
حلسٗبررٖ اسررحمدم البا ررث الوررٌِج ال، ّالحرردزٗبٖ الوقحررسح علررٔ الحلررْٗي اللىرروٖ لالعبررٔ  ررسو ال٘ررد  

العررت جررن اخح٘ررازُن    (23)اشررحولث عٌ٘ررة البحررث اللل٘ررة علررٔ    ، ّلوالجهحررَ لطب٘عررة ُرررٍ الدزاسررة  
م ّبلررق قررْام 4991أ حررْبس هْال٘ررد  6بالطسٗقررة العودٗررة ّشررولث عو٘ررر العبررٖ فسٗرر  ًررادٕ هدٌٗررة  

( العرت هري   43( العت باإلظافة إلٖ عٌ٘ة الدزاسرة االسرحطالع٘ة ّعرددُن )   32العٌ٘ة ااساس٘ة )
م، باإلظافة إلٔ اخح٘راز عردد   3243/3242م للوْسن السٗاظٖ 4991ٗ  ًادٓ الوعادٓ هْال٘د فس
ّذلرررم لوعسفرررة داللرررة المرررسّق ب٘رررٌِن ّبررر٘ي العٌ٘رررة   93( العرررت هررري ًرررادٓ الوعرررادٓ هْال٘رررد  43)

جْعد فسّق دالة إ صااً٘ا ب٘ي هحْسطات الق٘اض ، ّ اًث أُن الٌحااج االسحطالع٘ة )صدق الحواٗص(
لق٘اض البعدٕ ّلصالح الق٘اض البعدٕ فٖ جحىري القردزو الِْاا٘رة ّالالُْاا٘رة لردٓ العبرٔ       القبلٖ ّا

جْعررد فررسّق دالررة إ صررااً٘ا برر٘ي هحْسررطات الق٘رراض القبلررٖ ّالق٘رراض البعرردٕ   ،  ررسو ال٘ررد ق٘ررد ابحررث 
جْعرد فرسّق   ، ّلصالح الق٘اض البعدٕ فٖ هحغ٘سات جحوا ااداج الِلْهٔ فٔ  سو ال٘رد ق٘رد البحرث   

ّشى فررٖ دالررة إ صررااً٘ا برر٘ي هحْسررطات الق٘رراض القبلررٖ ّالق٘رراض البعرردٕ ّلصررالح الق٘رراض البعرردٕ     
اللىن ًّىبة الدُْى ّّشى الدُْى ّّشى الدُي الوقبرْ  ّالرْشى الولرالٖ، بٌ٘ورا ال جْعرد فرسّق       

الق٘راض فرٖ   جحىري ااداج بالصٗرادو طبقرًا لْ ردو     ، دالة إ صااً٘ا فٖ ّشى اللىرن المرالٖ هري الردُْى    
الحصررْٗت علررٔ   –القرردزو الِْاا٘ررة ّالالُْاا٘ررة ّجحوررا ااداج الِلررْهٔ )جحوررا ااداج الحس ررٔ      

، الْثت العسٗط هي اللبات( افساد عٌ٘رة البحرث   –  لن ابعد هىافة 4زهٔ  سو طب٘ة  –الوسهٔ 
لىرن  جحىي جلْٗي اللىن  باًمماض ّشى الدُْى إلرٔ الوعرد  الطب٘عرٖ ّبالحرالٖ اًممراض ّشى ال     
 إلٔ الْشى الولالٖ ّثبات ّشى اللىن المالٖ هي الدُْى هوا أدٓ إلٔ شٗادو الٌى٘ج الععلٖ.
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