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 البحث ملخص

رتي ومها الحيوي في تطوير تحمل السرعة اإليقاعكان الهدف من البحث هو الكشف عن تأثير    

لتطوير تحمل السرعة استنادا للدورة البدنية في تدريبي منهج  إعدادمن خالل  الدحرجة والتهدف

الحيوي في الحاسوب  اإليقاعومن خالل برنامج  , نةالعي أفرادالحيوي لدى كل العب من  اإليقاع

عب التمرينات المناسبة للشدة التدريبية لكل الاستخدام معرفة موقع كل العب في الدورة البدنية تم ل

هناك فروق فردية بين افراد العينة من خالل موقعه  ونالحيوي , وقد الحظ الباحث إيقاعهوحسب 

لى استخدام ا ونن , لذلك ارتأى الباحثيتحمل السرعة لدى الالعب في الدورة البدنية وضعف في قدرة

مهارتي و الحيوي بدورته البدنية لتطوير تحمل السرعة لإليقاعالشدة التدريبية المناسبة وفقا 

 في لعبة كرة القدم . أهميةلما لها من  الدحرجة والتهدف

العب من فريق الجامعة  02على اختبار قبلي  واجري وتم اختيار العينة بالطريقة العمدية   

مجموعتين ضابطة وتجريبية  إلى, ثم قسمت العينة  0210/  0211للعام الدراسي  التكنولوجية

 . نوج التدريبي المعد من قبل الباحثبرنامبطريقة المزاوجة وخضعت المجموعة التجريبية الى ال

ير عدة نتائج تحددت بوجود تـأثالمناسبة توصل الباحث الى  اإلحصائيةوبعد استخدام الوسائل   

لدى م كرة القدفي  ومهارتي الدحرجة والتهدفايجابي للمنهج التدريبي في تطوير تحمل السرعة 

 الى ظهور فروق معنوية ولصالح االختبارات البعدية . أدىمما  العينة

عرفة , ولم ةالمزيد من البحوث في هذا المجال ولفئات عمرية مختلف إجراء ونالباحث أوصىوقد      

عب لتالءم مستوى الال أخرىعلى عينات  تأثير البرامج التدريبية المقننة بشكل علمي ومدروس

 النتائج . أفضلونوعية الفعالية للحصول على 
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Abstract 

 

    The aim of the research is to reveal the impact of rhythm vital in 

the development of carrying speed through the development of a 

training curriculum for the development of carrying speed based on 

the cycle of physical rhythm vital to each player of the sample, and 

through program rhythm vital computer to know the location of 

every player in the session physical been Using exercises 

appropriate to the severity of training for each player and by rhythm 

bio, has observed a researcher there individual differences between 

the sample through its position in the session physical and weakness 

in the carrying capacity of speed in Allaabn, so felt researcher to use 

intensity appropriate training in accordance with the rhythm of bio-

edition physical development carry speed because of their 

importance in the game of football.  

   The sample was selected intentional way and make the test before 

me on the 20 players from the University of Technology team for 

the academic year 2011/2012, and then the sample was divided into 



two groups control and experimental manner pairing and underwent 

the experimental group to the training program prepared by the 

researcher. 

  After the appropriate use of statistical methods the researcher to 

several conclusions, determined the existence of a positive effect of 

the training curriculum in the development of carrying speed of the 

sample, which led to the emergence of significant differences in 

favor of tests posteriori .  

    The researcher recommended further research in this area and for 

different age groups, and to find out the impact of training programs 

inhalers in a scientific and thoughtful on other samples to match the 

level of the player and the quality of efficiency to get the best results. 

 


