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 جامعة المىوفية –بقسم االلعاب بكلية التربية الرياضية  استاذ مساعدد / طارق محمد الىصيري. 

 ـ مستخلص البحث:

 البرًاهج فاعليت علً للخعرف ذالي مرة لالعبً هقخرح حذريبً برًاهج حصوين إلً البذث يهذف
 الوخغيراث بعض علً الخذريبً البرًاهج حأثير ،الخاصت البذًيت الصفاث بعض حغىير علً الخذريبً

 الذذ - الذيىيت السعت - االًبساعً الذم ضغظ - االًقباضً الذم ضغظ - الرادت ًبض) الفسيىلىجيت
 حغىير علً الخذريبً البرًاهج فاعليت  ،(رادت الالمخيل - Vo2 max األمسجيي السخهالك األقصً
 حٌغيظ ضذ عالذفا – الصذ دائظ –الخىقف – الذفاعيت الخذرماث) الخاصت الذفاعيت األداءاث بعض
 الوقخرح الخذريبي البرًاهج الٌخائج، اهن وماًج ،اليذ مرة لالعبي( الخاعف الهجىم ضذ الذفاع –النرة
 رلل ويخضخ بالبذث الخاصت اليذ مرة بالعبً الخاصت يتالبذً الصفاث بعض حغىير علي إيجابيًا أثر
 البذًيت الصفاث هخغيراث في والبعذيت القياساث بيي إدصائيت داللت راث فروق وجىد ،خاله هي

 علً الفسيىلىجيت الوخغيراث فً حذسي وجىد إلً أدي الخذريبً البرًاهج  ،البعذيت القياساث لصالخ
 – الرادت ًبض – األمسجيي السخهالك األقصً الذذ - الذيىيت السعت - الرادت فً الالمخيل) الخرحيب
 القياس فً عٌه البعذي القياس فً اليذ مرة لالعبً( االًبساعً الذم ضغظ - اإلًقباضً الذم ضغظ
 قيذ اليذ مرة لالعبً الذفاعيت األداءاث حغىير علي إيجابيًا أثر الوقخرح الخذريبي البرًاهج ،القبلً
 يساعذ الوىقفيت والخذريباث الذفاعيت األداءاث خاله هي الفعليت اللعب هىاقف علي الخذريب ،البذث
 .اليذ مرة لالعبً هسخىي حقذم علي

 الرياضي الخذريب اليذ، مرة الكلمات الرئيسية:

 هارس دلىاى هعتجا – الرياضيت الخربيت مليت – والرياضت البذًيت للخربيت العلويت الوجلت مكان الىشر:
 .م2102

 اهم المراجع:
الخخغيظ واألسس العلويت لبٌااء وإعاذاد الفارق فاي األلعاا        :(5002عماد الديه عباس أبو زيد ) -1

 الجواعيت، هٌشأة الوعارف، باإلسنٌذريت.
: أسس الخذريب الرياضي حٌويت اللياقات البذًيات   (7991كمال عبد الحميد، محمد صبحي حساويه ) -2

 ت الرياضيت بوذارس البٌيي والبٌاث، دار الفنر العربي.في دروس الخربي

 

 .رف، اإلسنٌذريت، هٌشأة الوعا2مرة اليذ الذذيثت، ط :(7991) ياسر محمد حسه دبور -3

                                                 
 بكلية التربية الرياضية جامعة المىوفية. ستاذ مساعدا  **


