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 البحث ملخص

 المميزة بالسرعة ةتطوير القو عمى  البرنامج التدريبيكان اليدف من البحث ىو الكشف عن تأثير    
, واستخدام ىذه التمارين  ريقة التدريب الفتري مرتفع الشدةتدريبي بطمنيج  إعدادلمرجمين من خالل 

, فضال  ( ثانية12مسافة في ) صقىىألمن خالل اختبار الحجل  لمرجمين المميزة بالسرعة ةالقو سيطور 
وتم اختيار العينة  ,دريبات عمى تطوير ميارة التيديف من خالل اختبار دصقة التيديف عن تأثير ىذه الت
 0229لمعام الدراسي  العب من فريق الجامعة التكنولوجية 02اختبار صقبمي عمى  واجري بالطريقة العمدية

ضابطة وتجريبية بطريقة المزاوجة وخضعت المجموعة  مجموعتين إلى, ثم صقسمت العينة  0212/ 
وكذلك تمرينات القفز  المكون من تمرينات صقوة , ج التدريبي المعد من صقبل الباحثبرنامالتجريبية الى ال

االختبارات وتحديد الحمل التدريبي لكل العب ولكل وحسب مقدرة الالعب القىوية من خالل , والوثب
 تمرين .

ضمن  ي تم تدوينيا من صقبل الباحثالمناسبة لمعالجة البيانات الت اإلحىائيةالوسائل وتم استخدام     
 المميزة بالسرعة ةالقو باستمارة المعمومات لمحىول عمى نتائج إحىائية والتي تبين مستوى التطور 

تبار فرق معنوي في اخ وصقد ظير ىناك,  وظير من خالل تطبيق المنيج التجريبي ونتائج الدراسةلمرجمين 
كنتيجة , و  , ولىالح المجموعة التجريبية ديف( ثانية واختبار دصقة التي12مسافة في ) حجل ألصقىىال

سبب ىذا الفرق المعنوي  إناستنتج الباحث , و  يبي الذي تم وضعو من صقبل الباحثالستخدام المنيج التدر 
تمرينات بالشكل الىحيح من خالل تنفيذ  المميزة بالسرعة ةالقو لىالح المجموعة التجريبية وتطور 

( ثانية واختبار دصقة 12الحجل ألصقىى مسافة في )ى تحسين إل أدىو , الفروق الفردية لالعبين  ومراعاة
ولقدرة بدنية  المزيد من البحوث في ىذا المجال ولفئات عمرية مختمفة إجراءالباحث  أوىى, وصقد التيديف 
لتالءم مستوى  أخرىعمى عينات  بشكل عممي ومدروس , ولمعرفة تأثير البرامج التدريبية المقننةاخرى 

 . النتائج أفضلالالعب ونوعية الفعالية لمحىول عمى 
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Abstract 

 

   The study aimed to detect the effect of  high intensity interval training 

program to develop legs strength characterized by speed through the preparation 

of interval high intensity training program, and the use of these exercises in 

training program will develop legs strength characterized by speed by hop test 

for maximum distance in (10) seconds, as well as the impact of these exercises 

to develop the skill of shooting through testing the accuracy of scoring, the 

sample was 20-player from University of Technology soccer team for academic 

year 2009/2010, chosen in purpose manner, then the sample was divided into 

two groups, control and experimental group, and the then experimental group 

underwent training program which prepared by researcher, consisting of 

strength, jumping and hop exercises, and from the optimum ability of each 

player through the tests, will determine the training load for each player and his 

exercises.  
    using appropriate statistical tools to address the data that was recorded by the 

researcher in the form of information to obtain statistical results, which indicate 

the developmental level of legs strength, characterized by the speed, emerged 

through the application of the experimental method and the study results has 

appeared that there is a significant difference in hop test for maximum distance 

in (10 ) seconds and shooting accuracy test in favor of experimental group, and 

as a result of the use of the training program that has been developed by 

researcher.  

The researcher concluded that the reason for this difference in favor of 

experimental group was the evolution of strength characterized by speed and 

take into account individual differences of the players, which led to improved 

leaping to maximum distance in (10) seconds and scoring of accuracy test, the 

t age researcher was recommended further research in this area, with differen

groups and other physical ability, to find out the effect of scientific training 

programs to match the level player and the quality of effectiveness to get the 

.best results 
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 األولالباب 
 التعريف بالبحث -1
 المقدمة وأىمية البحث 1-1
تعد كـرة القـدم المعبـة الشـعبية األولـى فـي العـالم وتسـتقطب اكبـر عـدد مـن المجتمـع ألنيـا لعبـة مشـوصقة        

وتحتوي عمى خىائص عديدة في الـدفاع واليجـوم والمعـب الجمـاعي والعديـد مـن الميـارات الممتعـة , لـذلك 
 عمى المستوى الدولي . اإلنجازات أفضلم الى تطور ىذه المعبة لتحقيق تسعى جميع دول العال

البــدني والميــاري فــي لعبــة كــرة القــدم  اإلعــدادونتيجــة لالرتبــاط الوثيــق والكبيــر والىــمة الموجــودة مــابين    
ســـيما القـــوة المميـــزة بالســـرعة والتـــي تعـــد احـــدى تمـــام بعناىـــر المياصقـــة البدنيـــة والمـــن الضـــروري االى أىـــبح

 القدرات البدنية الخاىة .
 "الرياضـية  األلعـابلجميـع  القـوة المميـزة بالسـرعة أىميـةويتفق المختىون في مجال عمم التدريب عمـى    

البــدني التــي  اإلعــدادالقــدرات األساســية لمكونــات  كإحــدىحيــث ان القــوة المميــزة بالســرعة تمعــب دورا  ىامــا  
 . (1)" والتىويب بكرة القدم  لألعمىالرياضية مثل العدو والوثب  األنشطةتميز 

ـــات  التـــي ترتكـــز عمييـــا الكثيـــر مـــن األساســـيةالبدنيـــة  قـــدراتتعـــد القـــوة المميـــزة بالســـرعة مـــن ال و    الفعالي
تحسـين األداء الميــاري والخططـي وبالتــالي الوىــول  مـن خالليــا والتـي يمكــنكـرة القــدم  الرياضـية وخاىــة 
 . إلى أفضل انجاز

 لتطـــوير القـــوة المميـــزة بالســـرعة مرتفـــع الشـــدةالبحـــث فـــي وضـــع مـــنيج تـــدريبي  أىميـــةومـــن ىنـــا جـــاءت    
 ودصقة التيديف بكرة القدم .لمرجمين 

 

 مشكمة البحث    1-2
 والتيالتطور المياري والخططي في لعبة كرة القدم  في وأساسي ميم تأثير ذات بالسرعة المميزة القوة تعد    

 الخاىـة التدريبيـة الطـرق تـأثير معرفة خالل من وذلك اإلنجاز ستوىوم األداء مستوى تطوير في أساس ىي

  التـدريب مجـال فـي الميدانيـة الباحـث خبـرة خـالل ومـن , بالسـرعة المميـزة القـوة وتطـوير تنميـة في المستخدمة
لـدى العبـي الفـرق الجامعيـة  بالسـرعة المميـزةىنـاك ضـعف فـي القـوة ان  الحـظ التكنولوجيـة لطمبـة الجامعـة

بـالطرق التدريبيـة العمميـة الىـحيحة والمدروسـة  بالسـرعة المميـزةم اىتمام بعض المدربين بتطـوير القـوة ولعد
 وعدم تقنين الحمل التدريبي بشـكل جيـد ممـا انعكـس سـمبا عمـى اداء الالعبـين بـدنيا ومياريـا أثنـاء المباريـات

تمرينـات بطريقـة  باسـتخدام وذلك سرعةبال المميزة القوة لتطوير أخرى وسائل عن البحث لذا ارتأى الباحث في
 . ديف بكرة القدمودصقة التيلتطوير القوة المميزة بالسرعة  التدريب الفتري مرتفع الشدة

 
 
  

                                                 
 . 98، ص 1999. القاهرة : مطبعة مركز الكتاب للنشر ،  لتدريب الدائري والمتكامل في النظرية والتطبيقاعادل عبد البصري .   (1)
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   أهداف البحث   3 -1
ودصقــة  لتطـوير القــوة المميـزة بالسـرعة لمـرجمين مرتفـع الشـدةالفتـري تــدريب ال طريقـةبمـنيج تـدريبي  إعـداد -1

    التيديف بكرة القدم .
كـــرة ودصقـــة التيــديف ب لمــرجمين ي تطـــوير القــوة المميــزة بالســـرعةـــــلتـــدريبي فالمــنيج الكشــف عــن تـــأثير ا -0

 .القدم

  فروض البحث  1 -1 
االختبـارين القبمـي والبعـدي لمعينتـين التجريبيـة والضـابطة  فروق معنوية ذات داللة إحىـائية بـينىناك  .1

 . البعدي .  ح االختبارولىال والمياري البدني ختبارفي اال
 فـي االختبـار البعـديالتجريبيـة والضـابطة فـي االختبـار لممجمـوعتين ىناك فروق ذات داللـة إحىـائية  .0

   . مجموعة التجريبيةولىالح ال البدني والمياري

 

   البحثمجاالت    5 - 1

 0212/  0229العبـي فريـق الجامعـة التكنولوجيـة بكـرة القـدم لمعـام الدراسـي  -البشـري المجـال    1-5-1
  . 

 0212/  1/  6لغاية  0229/  12/  05من  -ألزماني المجال    1-5-0
 في الجامعة التكنولوجية . مالعب وصقاعة المياصقة البدنية -ال المكاني  المج   1-5-3
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 الباب الثاني
  والمشابهة الدراسات النظرية  - 2
   الدراسات النظرية  1 -2
  القوة المميزة بالسرعت   1 – 1 – 2

نتيجــة لالرتبـــاط الوثيـــق والكبيــر والىـــمة الموجـــودة مـــابين األعــداد البـــدني والميـــاري فــي لعبـــة كـــرة القـــدم     
أىــبح مــن الضـــروري االىتمــام بعناىــر المياصقـــة البدنيــة وال ســيما القـــوة المميــزة بالســرعة والتـــي تعــد إحـــدى 

 القدرات البدنية الخاىة .
درات البدنيـــة األساســـية التـــي ترتكـــز عمييـــا الكثيـــر مـــن الفعاليـــات القـــوة المميـــزة بالســـرعة مـــن القـــ تعتبـــرو    

والتـــي يمكـــن مـــن خالليـــا تحســـين األداء وتتركـــب مـــن ىـــفتي القـــوة والســـرعة كـــرة القـــدم   الســـيماالرياضـــية 
الميــاري والخططــي وســرعة أداء المعبــة فــي الــدفاع واليجــوم وكــذلك ســرعة المناولــة واالســتالم وســرعة أداء 

 ي الدفاع واليجوم وبالتالي الوىول إلى أفضل االنجازات في كرة القدم .بعض الميارات ف
ويتفـــق المختىـــون فـــي مجـــال عمـــم التـــدريب عمـــى أىميـــة ىـــذه القـــدرة البدنيـــة الميمـــة لجميـــع األلعــــاب    

القـــوة المميـــزة بالســـرعة تـــؤدي دورا  ىامـــا  بوىـــفيا احـــدى القـــدرات األساســـية لمكونـــات  أنالرياضـــية " حيـــث 
   . (1)البدني التي تميز األنشطة الرياضية مثل العدو والوثب لألعمى والتىويب بكرة القدم "  اإلعداد

مكونــة مــن ىــفتي  باعتبارىــا إلييــاعناىــر القــوة العضــمية التــي ينظــر  إحــدىالقــوة المميــزة بالســرعة ىــي    
صقــدرة  " بأنيــاخــريبط نمــط حركــي تــوافقي , وصقــد عرفيــا ريســان  إخــراجالقــوة والســرعة والتــي مــن خالليــا يــتم 

 . (0) "الرياضي في التغمب عمى مقاومات بانقباضات عضمية سريعة 
أمـا ,  (1) "صقابمية العضالت لمتسمط عمى مقاومة بسرعة انقباض عاليـة  " بأنياويعرفيا صقاسم حسن حسين   

تزايديـة عاليـة كفـاءة الفـرد فـي التغمـب عمـى مقاومـات مختمفـة فـي عجمـة  "عىام عبـد الخـالق فيعرفيـا بأنيـا 
 . (0)" وسرعة حركية مرتفعة 

المظير السـريع لمقـوة العضـمية الـذي يـدمج كـال مـن السـرعة والقـوة  " بأنياحماد فيعرفيا  إبراىيمأما مفتي    
والجيــاز العضــمي عمــى  يالجيـاز العىــبعبــارة عــن مقــدرة  "بأنيــا  محمــد عـاطف ويــذكر,  (3)" فـي حركتــو 

 . (1)" نقباض عالية التغمب عمى مقاومات بسرعة ا
ويجــب عمــى المــدرب مراعــاة التأكيــد عمــى تــوافر مســتوى مــن القــوة والســرعة صقبــل بــدء ىــذه النوعيــة مــن  "   

 .  (5)" التدريبات 

                                                 
 . 98، ص 1999، مصدر سبق ذكره عادل عبد البصري .   (1)
  .339،ص1995. بغداد : مكتب نور للتحضري الطباعي ،  تطبيقات في علم الفسيولوجيا والتدريب الرياضيريسان خريبط .  (2)
  . 111، ص1998. عمان : دار الفكر للطباعة والنشر ، تعلم قواعد اللياقة البدنيةقاسم حسن حسني .  (1)
 . 128، ص 1999. االسكندرية ، دار املعارف ،  تطبيقات –نظريات  -. التدريب الرياضيعصام عبد اخلالق   (2)
 .   122، ص 1998. القاهرة : دار الفكر العريب ،  تطبيق وقيادةتخطيط و  –. التدريب الرياضي الحديث مفيت ابراهيم محاد   (3)
  . 118، ص1984السعودية : دار األصالح للطباعة والنشر ،  – قياسها –تنميتها  –عناصرها  –اللياقة البدنية حممد عاطف وحممد سعد عبد اهلل .  (4)

  . 54، ص مصدر سبق ذكره  . امر اهلل امحد البساطي (5)
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ب كـرة القـدم , وطبيعـة المعبـة التـي يحتاجـا العـالميمـة القـدرات البدنيـة  وة المميزة بالسـرعة مـنتعتبر القو    
 مـن خـالل اسـتخدام القـوة المميـزة بالسـرعةي ومعظم ميارات فعالية كرة القدم تنفذ والتكتيك الدفاعي واليجوم

 إلـىلبنـاء الرياضـي بـدنيا ولموىـول  األساسـيةتعتبر من الركائز  تعتبر القوة المميزة بالسرعةلتأديتيا , لذلك 
 ة السنوية .الخاص من الخط اإلعدادىي فترة  وان فترة تدريب القوة المميزة بالسرعة مستوى , أفضل

   

   :الفتري مرتفع الشدة  التدريب   0 - 1 – 0

 ىفات تنمي التي الرياضية األنشطة أنواع معظم تدريب في اليامة الطرائق من الفتري التدريب طريقة تعد    

 ةالسـرع وتحمـل القـوة وتحمل بالسرعة المميزة القوة مثل المركبة البدنية الىفات وكذلك والتحمل والسرعة  القوة
 أن يـروا مىـادر عـدة عمـى الباحـث اطـالع خـالل ومـن  (6) ( 1981ويـذكر ) محمـد حسـن عـالوي   ,

 البـدء الطريقـة ىذه استخدام في ويراعى ةغير الكامم والراحة الحمل بين المنظم بالتبادل يتميز الفتري التدريب

 بعـض يـرى  ( د / ض  132  -102 ) حـدود إلـى النـبض وىـول عنـد الراحـة فتـرة بعـد الحمـل تكـرار فـي

 يميـو الـذي والتمـرين تمـرين كـل بـين البينيـة الراحـة فتـرة إلـى نسـبة يعـود الفتـري التـدريب مىـطمح أن العممـاء

 ىـذه مواىـفات عمـى وبنـاء ,  المسـتخدم الراحـة وشـكل ومدتـو الواحـد التمـرين زمـن الطريقـة ىـذه فـي ويراعـى

 . داخميةال لألجيزة بالنسبة الفعل رد مستوى يتحدد المتغيرات
 القـدرات مسـتوى لتحسين األساسية التدريب طرائق من طريقة بأنيا  " (1999  احمد بسطويسي)  ويذكر   

 مـع الطريقـة ىـذه صقسـمت وصقـد  المستحسـنة البينية والراحة العمل فترات بين التكيف تحقيق عمى معتمدا البدنية

   : - (7)"  إلى الوصقت فرق

  . الشدة المنخفض الفتري التدريب
 .  الشدة المرتفع الفتري التدريب

 

 التهديف مهارة  4 –1- 2

َاًتر يٌ يًَاد نول الريذُاى  وما  الثاهَهٍ ال ا‘ َعه الرههَف المهايج األكثً إثاايج ياٍ لعثاح كاًج ال اه     

( ال " ذسلُا   2222األكُه للرههَف وٌَانج نّـــثح الم اينح ما  الذًَاد الم ا  ي وَاىكً ف مىياد الماىلً 

ثاياج يٍ كًج ال ه  يانك ذده الذىٌ تدانة الذًَد الىٌ ذاٍنان نّاثح الرهاهَف  ياه ا ثُاا كلماا ِايسد يٌ م

الذًصح له  " 
(1ف

 . 

ال األههاف هٍ نرُدح للر ىَة  لً المًمً وهياك هاهف وازاه ل ا    اًج ذ اىَثاخ وداه وخاهخ  "   

ح لاىلك ياال الذًَاد الاىٌ ًَياة ياٍ ( ِايح األ)ُاًج ي ونرُدا 35هىه اليّاثح ياٍ المّارىَاخ كاياح )ا   ف 

                                                 
  . 217، ص  1984، القاهرة : دار الفكر العريب ،  علم التدريب الرياضيحسن عالوي .  حممد (6)

 .  273، ص  1999, القاىرة   دار الفكر العربي ,  أسس ونظريات التدريب الرياضيبسطويسي احمد .  (7)
 . 161، ص  2222اعة والنشر ، ، عمان : دار الفكر للطب االساليب الحديثة في تدريب كرة القدمموفق جميد املوىل .  (1)
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ذّدُ  ههيُ  يٍ المثاياج  لُا ال ذاذ ألناء   ًول زُاٌج كًج م ىتح للهاهف ي كاىلك ياال الذًَاد الاىٌ 

" َّعً لٍَانج نّثح ال ًاخ الم ىتح  لً الههف ُِ ىل دانيا  لً اادرًاب م  الذىٌ 
(2ف

 . 

ليهاَااح اليثُعــــااـُح لعملُااح الهدااى  وهااى يعالُااح ( إل الرهااهَف هااى " ا 1982 يلثااهيٌوَااًي  فمدَااه      

هدىمُح َ ـــــى  تها المهاخ  تمذًنه يٍ مساولح لرس ُد الههف م  المثاياج " 
(3ف

 . 

تأل الرههَف هى " الّ ذ ال ىٌ الىٌ َمل ا الذًَد لغٍو مًمً الذًَد  (  1987 زيذٍ مسمىن فوَىكً   

ي وذّادُ  ااهاهاف ياٍ مًماً الذًَاد الم اان  األ)اًيالذاً   اا)ً وال  ة الىٌ َدُه الرههَف ذم اه

ذ ثر المثاياج يًُ مثًُج "  األههافهى لرس ُد الذىٌ تالمثاياج وتهول ذّدُ  
(4ف

 . 

" ال ال  ة ده َىيً ندح  الُح يٍ الرههَف ول ا  ال اًج ذاىهة فاعُذح تسُا   وًَي ف داِ  لٍا  ( تال   

ي ولىلك َداًٌ الراهيَة  لاً ال اذح الثانُاح والمًاي اح للهداح وهاٍ  َّريُ  زامٍ الههف مّ ها او صهها

ال ىج ي وهياك مثها مها  ي َداة ال َعًياا الماهيب وال  ثاُ  هاى الريااوب تاُ  الهداح والّاً ح زُا  اناك 

 ياهما ذراهيب  لاً الهداح يّااُ ىل ذاهيَثك ل  اة  لاً زّااب ال ااىج ف والراٍ ذادنٌ الاً الّاً ح ال ااذح 

يردها ال ىج ي ثا  َر اا ه الراهيَة للىصاى  الاً ال ذراهيب وياٍ ال وازاه الهداح والّاً ح الثانُح ( والرٍ ذ

وال ىج يٍ الرهاهَف ي وال هاىا الياىن ما  الراهيَة َريلاة إم انُااخ  الُاح تاليّاثح ل  اة و) ىصاا ياٍ 

مدا  ال هياخ الثهنُح والسًكُح " 
(5ف

 . 

 

 : (1) -متطلباث التهديف 

ائُح ل   يعالُااخ كاًج ال اه  اثيااء المثااياج إو ما  ) لاا ذسّا  نرُداح المثااياج ي ال الرههَف هى اليرُدح اليه

 -وهيا َدة ال نرعًف  لً مريلثاخ الرههَف وهٍ :

ال ًب ف نا)  ال ه  و)ايخاا وتىخاا ال اه  وال اًاخ الياائًج والرهاهَف ياٍ زالاح  ينىانإذ ال خمُ   .1

 ًان يٍ الرههَف و ه  الرأ)ً .الهويال ويٍ كلرا ال همُ  ( وَدة  لً ال  ة ااِ

اا)ى تيظً اا رثاي وف  الدّ  ال سُر ووف  الّاا  الثانُاح ف يُاً ال اايتح ( دًَثاح ما  الّاا   .2

 ال ايتح .

الهدح يٍ الرههَف وم  ث  اا رمان  لً ال ًتح ال ىَح ي  َم   ال ذ اىل ال اًتح ماا لا  ذ اىل للهداح  .3

 يٍ الرههَف . األولىَح

زًكح الرههَف وهىا َعيٍ الرههَف المثاشً يٍ زالح ذىيً الذًصح ومًا اج المىد  ًِ ح اانداٌ يٍ  .4

 ال سُر للرههَف .

                                                 
 . 189، ص  2227، بغداد : الدار اجلامعية للطباعة والنشر ،  تدريب التكتيك بكرة القدم بين النظرية والتطبيققاسم لزام وموفق املوىل .  (2)
 . 18، ص  1982. بغداد ، مطبعة االديب ،  قانون كرة القدم والمرشد العالمي للحكاممؤيد البدري .   (3)
 . 187، ص 1987، القاهرة : دار الفكر العريب ،  . االسس العلمية في تدريب كرة القدمحنفي حممود خمتار   (4)
 .  184، ص  2229املكتبة الوطنية ،  –، بغداد : دار الكتب والوثائق  1، ط  نظرية االستعداد وتدريبات المناطق المحددة بكرة القدمقاسم لزام صرب .  (5)
 .    194، ص  مصدر سبق ذكره زام صرب . قاسم ل (1)
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 الدراسات المشابهة   2 -2
 

 ) دراسة عمي خضير و حيدر شمخي جبار وعبد العباس عبد الرزاق (     1 – 2 – 2 .1

زة بالساارعت فة اات ب ااط ) تااارير يريقتاات التاادريع مرتدااو الكاادة فالتطاارارل واات تطااوير القااوة الممياا

 المهاراث االساسيت بالطرة الطائرة (
اِاارمه  الثااازثىل الماايهح الردًَثااٍ لم ئمرااا ليثُعااح الم اا لح وكانااد  ُيااح الثساا  ماا  شااثاب نااانٌ    

( ا ثااا وذاا  ا)رُااايه  تاليًَ ااح العمهَااح وذاا  ذ ّااُمه  الااً  12الياصااًَح الًَافااٍ والثااالم  ااهنه  ف 

يًَ اح الع اىائُح ي واِارمه  الثااازثىل الراهيَة الذراًٌ مًذذا  ال اهج للمدمى ااح مدماى رُ  ذداًَثُرُ  تال

 والرهيَة الر ًايٌ للمدمى ح الردًَثُح الثانُح .الردًَثُح ااولً 

 الدراسة  أهدافوكانت 

التعرف عمى تأثير طريقتي التـدريب الفتـري مرتفـع الشـدة والتكـراري فـي تطـوير القـوة المميـزة بالسـرعة  -1
 لكرة الطائرة لمشباب .لالعبي ا

 رعة في دصقة بعض الميارات االساسية بالكرة الطائرة .ـــالتعرف عمى مدى تأثير القوة المميزة بالس -0

 
 اما استنتاجات الدراسة فكانت

التـــدريب الفتـــري مرتفـــع الشـــدة والتـــدريب التكـــراري مـــن الطـــرق التـــي تســـيم  تبـــين ان كـــال الطـــريقتين -1
المميـزة بالسـرعة والتـي اثـرت فـي دصقـة بعـض الميـارات االساسـية بكـرة بشكل فعـال فـي تطـوير القـوة 

 الطائرة .
ظيرت ان طريقة التدريب الفتري مرتفع الشـدة تسـيم بشـكل فعـال فـي تطـوير القـوة المميـزة بالسـرعة  -0

 لعضالت الرجمين .
 مناقشة الدراسات المشابهة 

حيــث كانــت اوجــو االخــتالف فــي عينــة  مــن خــالل اطــالع الباحــث عمــى مــا أظيرتــو الدراســات المشــابية   
وكانــت ىنــاك عينتــان تجريبيــة وال توجــد عينــة ضــابطة  العبــي شــباب نــادي الناىــري بكــرة الطــائرةالبحــث 

لتطـوير  التدريب التكـراري واألخرىبطريقة التدريب مرتفع الشدة واستخدم الباحث منيجيين تدريبيين احدىما 
, وكـان البحـث فـي فعاليـة كـرة الطـائرة , أمـا أوجـو التشـابو فكانـت فـي  لمرجمين واليدين المميزة بالسرعةالقوة 

 لمرجمين .الفتري مرتفع الشدة وتطوير القوة المميزة بالسرعة  اختيار طريقة التدريب
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 الباب الثالث

جراءاته الميدانية   -3  منهج البحث وا 
 منهجية البحث   1 – 3
ـــــوطبيعــــة المشلمــــنيج التجريبــــي لمالئمتــــو ا اســــتخدم الباحــــث    كمة والمــــنيج التجريبــــي ىــــو " تغيــــر متعمــــد ـ

 . (1) الظاىرة التي تكون موضوعا لمدراسة " أوحددة لمواصقع ــومضبوط لمشروط الم
 

 البحث  عينت 2 – 3
تـــم اختيـــار مجتمـــع البحـــث بالطريقـــة العمديـــة وىـــم العبـــي فريـــق الجامعـــة التكنولوجيـــة بكـــرة القـــدم والبـــال     

( تـم تقسـم العـدد البـاصقي  1عبا وبعد استبعاد الالعبين في التجربة االستطالعية وعددىم ) ( ال 01عددىم ) 
 ( العبين . 12كل عينة )  وأىبحمجموعتين تجريبية وضابطة بطريقة المزاوجة  إلى
 العينتـين التجريبيـة التكـافؤ بـينالمناسـبة وىـوال الـى معرفـة  اإلحىـائيةثم صقام الباحث باستخدام الوسـائل    

 . (  1كما مبين في الجدول ) و في االختبارات القبمية والضابطة 
 

 (1الجدول )
 ( ثانية11الحجل القصى مسافة في )االختبارين يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل من 

 لممجموعتين التجريبية والضابطة في االختبارات القبمية  ( مر22ًندح الرههَف الثعُه فو
 

 راتالمتغي
 tصقيمة  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 المحتسبة
 tصقيمة 

 الجدولية
معنوية 
 ع س   ع س   الفروق

مسافة في  ألقصىالحجل 
 ( ثانية 11)

17.83

0 
3.4.1 1...00 3.47. 1.421 

2.174 

 عشوائي

( 22ندح الرههَف الثعُه ف

 مرً
6.611 

3.21

4 
 عشوائي 1.264 1.581 6.511

 1.15واحتمال خطا  18=2-11+11حرية  تحت درجة
 (t) صقــيمة وكانـت (( 1 مبـين بالجـدول  ىـو وكمـا الدراسـة متغيـرات فـي لممجمـوعتين التكـافؤ احتسـاب وتـم    

 . البحث تكافؤ مجموعتي عمى يدل مما دولية( الجــt) صقيمة من أصقل المحسوبة
 

 فسائل فأةفاث البحث   3 – 3

 . المىادر العربية واألجنبية 

  فريق العمل المساعد . 

                                                 
 . 012, ص  0221, عمان   دار الفكر العربي ,  1, ط البحث العممي مفهومه وأدائه وأساليبهذوصقان عبيدات ) وآخرون ( .  (1)
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  ( مترو مادة البورك . 52شريط صقياس طولو ) 

 . أشرطة الىقة 

  ( 8كرات صقدم عدد . ) 

 . ممعب كرة صقدم 

  ( حديد وزن ) ( . 1( كغم عدد )  02شفت ) بار 

 . استمارات تسجيل 
 

 التجربت االستطالعيت    3 – 3
 صقـام الباحـث بالتجربـة االسـتطالعية التجربـة بـدء صقبـل ومعالجتيـا السـمبية الجوانـب عمـى لوصقـوفا  اجـل مـن   

 لمحىول عمى ما يمي  ىباحا  12.22الساعة   0229/  12/  05 بتاريخ  حديوم األ
 التأكد من مدى فيم فريق العمل لطبيعة االختبارات وكيفية أدائيا.  .1
 التأكد من دصقة تسجيل البيانات.  .0

مكانية تالفيي .3  ا. الىعوبات التي تواجو االختبار وا 

 مدى مالئمة التجييزات واألدوات الالزمة ألداء االختبارات.  .1

 معرفة الوصقت المستغرق ألداء االختبارات.  .5

 وتم استبعاد أفراد التجربة االستطالعية من التجربة الرئيسية . .6

 

  االختباراث المستخدمت    4 – 3

مـن   ما عمـى مجموعـة مـن الخبـراءتم عرضي بعد انالبحث  تم اختيار اختبارين مالئمين لطبيعة مشكمة   
  -  واالختبارين ىما ذوي الخبرة واالختىاص

  ( ثانية11الحجل القصى مسافة في )اختبار . 
  مر22ًندح الرههَف الثعُه فاختبار ).  

 

  (1ف ثوان 01الحجل ألقصى مسافة في  اختبار

 ( ثانُح 12اِ  اا)رثاي : السد  ألد ً مّايح يٍ ف 

 ي : دُاَ ال ىج الممٍُج تالًّ ح للًخلُ  الغًض م  اا)رثا

 األنواخ : ملعة كًج ال ه  وِا ح ذىدُد وصايًج وشًَط دُاَ .

 -وصف األناء :

                                                                                                                                                         
 .. يتالف فريق العمل المساعد من السادة 

 التكنولوجية ./ مديرية الرياضية الجامعية / الجامعة  عبد اهلل عدنان / بكالوريوس .1

 حسين عبد الرضا / بكالوريوس / مديرية الرياضة الجامعية / الجامعة التكنولوجية . .2
 ( 1انظر امللحق. ) 
لرياضية ، جامعة بغداد ، مرت ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية ا 422محيد عبد النيب عبد الكاظم . برنامج تدرييب مقرتح للقوة املميزة بالسرعة وأثرها يف اجناز ركض  (1)

 . 28، ص  1992
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َ ف ال  ة )لف )ط الثهاَح ي و يه ِمان ال ايًج َ ى  تالسد   لً إزاهي الاًخلُ  لُ يا  ي اى   -

 ( ثىاٍل . 12مّايح مم يح )   ف 

 . ـً مساولرُ  ل   ا ة وذد)ى يي ــلهما ذعيــــ -

 الرأكُه  لً  ه  م مّح الًخ  األ)ًي لأليض يثياء ذأنَح اا)رثاي . -

 َر  دُاَ المّايح الم يى ح ت ًَط دُاَ وألدًب مرً ويخٍائا .  -الرّدُ  : 

 

 (2فا)رثاي ندح الرههَف نسى الههف     

 . دُاَ ندح الرههَف نسى الههف -ههف اا)رثاي :

 -األنواخ المّرعملح :

 ( . 12كًاخ ده   هن ف  -

 شًَط لرعُُ  ميي ح الرههَف ل )رثاي . -

 ههف كًج ده  دُاِاخ نولُح . -

 ملعة كًج ده  . -

 

 - ًَ ح األناء :

( كًاخ يٍ اماك  ممرلذح ما  )اط ميي اح الداٍاء وكماا مىفار تال ا   اننااه ي زُا  َ اى   6ذىف  ف    

 د المدشًج يٍ اا)رثاي وزّة يهمُرها وصعىترها وت    مرّلّ  الىازه تعه ال  ة تالرههَف يٍ الميا

 اِ)ً  لً يل َر  اا)رثاي م  وف  الًكض .

 - ًَ ح الرّدُ  :

ذسرّة  هن اإلصاتاخ الرٍ ذه)  او ذمُ خىانة ااههاف الّرح المسهنج م  ك  الدانثُ  ووِط  -

 ح  لً ويد اليسى اِذٍ :الههف تسُ  ذسرّة نيخاخ ك  كًج م  ال ًاخ الّر

 ( 4( نيخاخ  يه الرههَف يٍ المدا  يد  ف  4ف 

 ( 3( نيخاخ  يه الرههَف يٍ المدا  يد  ف  3ف 

 ( 2( نيخاخ  يه الرههَف يٍ المدا  يد  ف  2ف 

 ( 1( نيخاخ  يه الرههَف يٍ المدا  يد  ف  1ف 

 ف صذً ( )ايج زهون الههف .

 ( . 1وكما مىفر تال    ف َعيً للممرثً مساولح وازهج ي  -

                                                 
 . 262، ص  1994، القاهرة : دار الفكر العريب ،  . الجديد في اإلعداد البدني والمهاري والخططي لالعب كرة القدممفيت إبراهيم محاد   (2)
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 (  13  ش   ف

 ندح الرههَف نسى الههفَىفر ا)رثاي 

 

   االختباراث القبليت     5 – 3

ئج االختبــارات بعــد إعــداد اســتمارة لتســجيل نتــا ميــة لمعينتــين التجريبيــة والضــابطةتــم إجــراء االختبــارات القب   
 . 0229/ 12/ 09 يوم الخميسىباحا من  12.22اعة وعتين وذلك في السولكل من المجم

ـــام الباحـــث بتســـجيل      ــــابطة وصق ـــة الضـــ ـــة والعين ـــة التجريبي ـــدني والميـــاري لمعين ـــارين الب ـــم إجـــراء االختب إذ ت
واألجيـــزة  المالحظـــات والظـــروف المرافقـــة لالختبـــارات القبميـــة جميعيـــا مـــن حيـــث الزمـــان والمكـــان واألدوات

لظـــروف نفســــيا عنــــد إجـــراء االختبــــارات البعديــــة , وتضــــمنت وطريقـــة تنفيــــذ االختبــــارات مـــن اجــــل تييئــــة ا
 -االختبارات ما يأتي  

 اختبار القفز العمودي من الثبات . -
 مسافة ممكنة . اختبار ركل الكرة ألبعد -
 

   المنهج التدريبت     6 – 3

ر القـوة المميـزة لتطـويوتـم فيـو اسـتخدام تمرينـات  والمعـد مـن صقبمـالتـدريب  مـنيجال باسـتخدام الباحـث صقـام   
تحديــد أصقىــى مقــدرة لالعــب ولكــل مــن خــالل  نالالعبــي, وتــم ايضــا مراعــاة الفــروق الفرديــة بــين  بالســرعة

بشــكل عممــي ومــدروس وتقنــين المــنيج التــدريبي  , وصقــد اعــد الباحــث تمــرين مســتخدم فــي المــنيج التــدريبي
    واصقـع وحـدتين تدريبيـة فـي األسـبوع .( ب02تدريبيـة ) وحـدات وبعـدد أسـابيع ( 10 ) ولمـدة الحمـل التـدريبي

 وكانـت , القىـوى الرياضـي صقابميـة إلـى اسـتناًدا تدريجيـة بىـورةزيـادة الحمـل التـدريبي  وكان ىناك تـدرج فـي

 ألداء تؤىمو بدرجة استشفائو الرياضي يستعيد كي معو وتتناسب المعطى الجيد فترة عمى تعتمد الراحة فترات

,   التمرينـات مـن السـيل إلـى األكثـر ىـعوبة واعتمـد الباحـث التـدرج فـي ألخـرىا والتمرينـات األخـر التكـرار
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عــن طريــق  ةالبحــث التجريبيــ موعــةمجالتــدريبين ل مســتخدمة فــي المــنيجوصقــد حــدد الباحــث الشــدة التدريبيــة ال
تحديــد أصقىــى مقــدرة لالعــب ولكــل تمــرين مســتخدم  فــي المــنيج التــدريبي ولكــل العــب وعــن طريــق النســبة 

 .(  0كما موضح بالجدول ) تم تحديد الشدة لباصقي المستويات عند تنفيذ المنيج التدريبي  المئوية
 (2الدهو  ف

ىفر مّرىي ال هج والر ًايَ
(1ف

 

 الر ًاي مّرىي ال هج  خ

 4 – 2 ( % 300 – 10الشدة القصوى )  -1

 . – 4 ( % 10 – 70الشدة تحت القصوى )  -2

 7  – . %(  70 – 80الشدة المتوسطة )  -3

 

 االختبارات البعدية  7 – 3
  0212/  1/  6المــوافق  من يوم االربعاء باحاى 12.22في الســـاعة  البعدية االختــبارات الباحث أجرى   
 بـنفس الباحـث التـزم وصقـد لمـرجمين  المميـزة بالسـرعة القـوة لتطوير لممنيج المقرره الزمنية المدة من االنتياء بعد

   .القبمية تباراتاالخ في الظروف
 اإلحصائيةالوسائل   8 – 3

( لمعالدح الثُاناخ الرٍ ذ  الس ى   لُهاي إو ذا  اِارمها  ماا SPSSاِرمه  الثاز  الس ُثح اإلز ائُح ف   

 َأذٍ:

 
 1ف . السّاتٍ الىِط) 

 2ف .  المعُايٌ اانسًاف) 

 3ف .والغًُ مرياظًج ياظًج المر للعُياخ ( خف  ا)رثاي) 

                                                 
 . 129ص  1999،  مصدر سبق ذكره بسطويسي امحد .  (1)

 .19, ص0221جامعة عين شمس,   القاىرة ,صاء، العينات، تصميم التجارب، بحوث العممياتالتحميل اإلحصائي إح . ( طمبة زين الدين1)

دار الكتـب لمطباعــة     جامعـة الموىـلالتطبيقاات اإلحصااائية فاي بحاوث التربياة الرياضاية .( وديـع ياسـين التكريتـي وحسـن محمـد عبـد العبيـدي0)
 .157, ص1999والنشر, 

 .011ص ,المصدر السابق .د عبد العبيدي( وديع ياسين التكريتي وحسن محم3)
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 بعالباب الرا

 ومناقشتها وتحميمها النتائج عرض - 4
ات قيررد الد اسررة لومةموعررة التة يبيررة وال ررابطة فررق االختبررا  القبوررق ختبررا الاعرر ن نتررا    1 – 4

  والبعدي وتحويوها ومناقشتها 
في االختبارات القبمية والبعدية  ( رانيت 11الحجل أل صى مساوت وت ) عرض نتائج اختبار    1 -1 – 4

  وتحميمها ومناقشتها والضابطة التجريبيةولمعينتين 

 (3الجدول )
 بينور ونسبة التط( المحسوبة وداللة الفروق tيبين فرق األوساط الحسابية وانحرافو المعياري وصقيمة )

(  12السد  ألد ً مّايح يٍ ف بار ـــفي اختالتجريبية والضابطة  لممجموعتيناالختبارين القبمي والبعدي و 

 ثانُح

 ن ف ف   مجموعةال
 t يمت 

 المحسوبت

مّرىي 

 الميأ

نالح 

 الذًو 
نسبت 

 التطور%

 32.627 معنوي 0.000 13.694 2.917 12.631 تجريبيةالمجموعة ال

 4.795 معنوي 0.001 4.754 1.168 1.755 المجموعة الضابطة

 (.2.25( إذا كان مستوى الخطأ أىغر من )2.25معنوي عند مستوى الخطأ )* 
 ( 18=0-02 ) * درجة الحرية

لممجموعـة التجريبيـة حيـث كـان  ( ثانُاح 12السد  ألد اً مّاايح ياٍ ف ( في اختبار  3يبين الجدول )    
( وكانـت  2.917 حرافو المعيـاري )ــــ( وان 10.632فرق االوساط الحسابية لالختبارين القبمي والبعدي ىـو ) 

نســبة الن داللــة الفــروق معنويــا وصقــد كانــت ( وكــا 2.222( ومســتوى الخطــأ )  13.694 المحســوبة ) tصقيمــة 
تـو لممجموعـة ا( , امـا فـي االختبـار ذ 18=0-02% ( عنـد درجـة حريـة )   32.627تطـور ىـي )المئويـة لم

 ( وانحرافـو المعيـاري ) 1.755الضابطة حيث كان فرق االوساط الحسابية لالختبـارين القبمـي والبعـدي ىـو )
( وكان داللـة الفـروق معنويـا وصقـد  0.001 ( ومستوى الخطأ ) 4.754 المحسوبة ) t( وكانت صقيمة  1.168

 ( .  18=0-02% ( عند درجة حرية )  4.795كانت نسبة التطور ىي )

طريقــة التــدريب الفتــري مرتفــع ويــرى الباحــث ان االعتمــاد  ( 3)  ومــن خــالل عــرض النتــائج فــي الجــدول    
وكذلك يرى الباحث ان التطور الحاىـل ليـذه المجموعـة  .جابي وة ليا مردود ايـــرينات القـــفي اداء تم الشدة

ثانيــة بســبب التقنــين الىــحيح لممقاومــات وفــق االســس العمميــة  12فــي اختبــار الحجــل ألصقىــى مســافة فــي 
تقنـين طورىـا بسـبب مما اثر وبفاعمية كبيرة في زيادة مقدار القوة المميزة بالسرعة نتيجة تكيـف العضـالت وت

والتـي ادت فـي زيـادة صقـدرة الجيـازين العىـبي والعضـمي ,  راعـات الفـروق الفرديـة لالعبـينحمـل التـدريبي وم
( حيث يقول " ان االلياف العضـمية لـدييا القـدرة عمـى انتـاج صقـوة  0223وىذا يتفق مع ) ىريح عبد الكريم 
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تـزداد تبعـا لـذلك كبيرة من خالل تغيير نوع المقاومة وبذلك فان عدد الوحدات الحركية العاممة سوف يزداد و 
 (1صقدرتيا عمى انتاج الطاصقة " )

ان  اما المجموعة الضابطة فقد حققت تطورا معنويا محدود واصقـل مـن العينـة التجريبيـة ويعـود ذلـك بسـبب   
ىذه العينة صقـد تـدريب باالسـموب التقميـدي القـديم ودون االعتمـاد عمـى الطـرق والوسـائل العمميـة الجيـدة وعـدم 

 .لفردية بين الالعبين مراعات الفروصقات ا
 

فلل ينتين الضابطت وت االختباراث القبليت فالب ديت  تبار ة ت التهديفاخعرض نتائج    2 -1 – 4

 فالتجريبيت فتحليلها فمنا كتها

 (4الدهو  ف

ن ونسبة التطور بين االختباري( المحسوبة وداللة الفروق t) ةالمعياري وقيم وانحرافهيبين فرق األوساط الحسابية 
  تبار دقة التهديف البعيدفي اخالقبمي والبعدي ولممجموعتين التجريبية والضابطة 

 ن ف ف   مجموعةال
 t يمت 

 المحسوبت

مّرىي 

 الميأ

نالح 

 الذًو 
نسبت 

 التطور%

 60.606 معنوي 0.001 4.899 2.582 4.111 المدمى ح الردًَثُح

 6.154 عشوائي 0.648 0.473 2.675 0.400 المجموعة الضابطة

 (.2.25( إذا كان مستوى الخطأ أىغر من )2.25معنوي عند مستوى الخطأ )* 
 ( 18=0-02درجة الحرية ) * 

لممجموعـــة التجريبيــة حيـــث كــان فـــرق  ركــل الكـــرة البعــد مســـافة ممكنــة( فــي اختبـــار  1يبــين الجـــدول )    
 t( وكانـت صقيمـة  2.582لمعيـاري )( وانــــحرافو ا 4.111االوساط الحسـابية لالختبـارين القبمـي والبعـدي ىـو )

( وكــان داللــة الفــروق معنويــا وصقــد كانــت نســبة التطــور ىــي  0.001( ومســتوى الخطــأ ) 4.899المحســوبة )
تـو لممجموعـة الضـابطة حيـث كـان ا( , امـا فـي االختبـار ذ 18=0-02% ( عند درجـة حريـة )  60.606)

( وكانـت صقيمـة  2.675( وانحرافـو المعيـاري ) 0.400فرق االوساط الحسابية لالختبارين القبمـي والبعـدي ىـو )
t ( وكان داللة الفروق عشوائيا 0.648 ( ومستوى الخطأ ) 0.473المحسوبة )  وصقـد كانـت نسـبة التطـور ىـي
 ( .  18=0-02% ( عند درجة حرية ) 11.963) 
داللــة إحىــائية , الــذي يبــين ىنــاك فــروق معنويــة ذات ولممجموعــة التجريبيــة (  1ومــن خــالل الجــدول )    

, ويعـزو الباحـث  دصقـة التيـديف البعيـد ووجود نسبة تطـور ليـذه العينـة ولىـالح االختبـار البعـدي فـي اختبـار
الــذي تــدربت عميــو ىــذه العينــة بشــكل جيــد  و ج التــدريبي المعــد مــن صقبــل الباحــثالمــنيســبب ذلــك الــى ان 

نوعيــة و  الفتــري مرتفــع الشــدة ريقــة التــدريب طومســتمر ومراعــاة الفروصقــات الفرديــة لالعبــين , وكــان الختيــار 
في المنيج التدريبي لمعينـة التجريبيـة والـذي  وكذلكالمميزة بالسرعة في تطوير القوة  الثر االيجابيالتمارين ا

" ان تطــور الميــارات يجــب ان ترافقــو  اعتمــد عمــى الوســائل العمميــة وتــم تقنــين الحمــل التــدريبي بشــكل جيــد 
                                                 

 2223( ، 1( عدد )12، جملد ) مجلة التربية الرياضيةصريح عبد الكرمي الفضلي . تاثري تدريبات املقاومة املتغرية يف حتسني الشكل والقدرة لعضالت الرجلني ، حبث منشور يف  (1)
 .  175، ص 
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لمياصقة البدنية اذ يجب النظر فـي عمميـات التـدريب الـى تنميـة عناىـر المياصقـة البدنيـة عممية تطوير عناىر ا
 ( .1وتنمية الميارات عمى انيما جزءان لعممية واحدة " )

وىـذا التطـور  , رين القبمـيبـين االختبـا عشـوائيةد أظيرت النتـائج وجـود فـروق مجموعة الضابطة فقال اما   
ــالقميــل نســبيا مقارنــة بــالمجموعت  القــوة المميــزة بالســرعةيعــود الســبب فــي ذلــك إلــى ضــعف فــي  ةين التجريبي

الزمنيــة التــي تــدربت فييــا  وتبــين مــن خــالل الجــدول ان ىــذه العينــة التــي تــدربت بشــكل تقميــدي وبــنفس الفتــرة
يقـة لالعبـين , وىـذا يؤكـد عـدم تقنـين الحمـل التـدريبي بطر  مراعاة الفروصقات الفردية  التجريبية , وعدم ةالعين

ـــامج  ـــات العبيـــو , وان ضـــعف عضـــمة الـــرجمين نتيجـــة لمبرن عمميـــة مدروســـة وعـــدم معرفـــة المـــدرب إلمكاني
 . دصقة التيديفالتقميدي ادى الى ضعف في اختبار 

 (5الجدول )
 الحجل الصقىى مسافة ودصقة التيديفاالختبارين يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل من 

 بية والضابطة في االختبارات البعدية لممجموعتين التجري

 المتغيرات
 tصقيمة  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 المحتسبة
 tصقيمة 

 الجدولية
معنوية 
 ع س   ع س   الفروق

3.14.  الحجل القصى مسافة ممكنة

. 
2.728 40.1.. 3.4.7 4.754 

2.26 

 معنوي

  دقة التهديف
11.61

1 

2.83

6 
 معنوي 4.899 2.644 6.911

 1.15واحتمال خطا  18=2-11+11تحت درجة حرية 

                                                 
 . 99، ص  1989اهاري سمستو  االجناز بكرة الطائرة ، رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة بغداد ، كلية الرتبية الرياضية ، مىن عبد الستار . عالقة االعداد البدين وامل  (1)
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 الباب الخامس
 االستنتاجات والتوصيات  – 5
  االستنتاجات   1 – 5
لكــل مـــن المجموعـــة  وجــود فـــروق معنويــة بـــين االختبــارين القبمـــي والبعــدي ولىـــالح االختبــار البعـــدي .1

 في االختبارين البدني والمياري . التجريبية والضابطة
 . وة المميزة بالسرعة لمرجمين لدى العبي كرة القدماثر فعال في تطوير الق نيج التدريبيان لمم .0

 
 التوصيات  2 – 5
ـــة .1 ـــين يفضـــل اســـتخدام المنـــاىج التدريبي فـــي تطـــوير القـــوة  المقننـــة ومراعـــاة الفـــروق الفرديـــة بـــين الالعب

 لمرجمين لدى العبي كرة القدم . المميزة بالسرعة
 لتطوير القدرات البدنية ولعينات مختمفة . تري مرتفع الشدةـــالفاسات لمتدريب يد من الدر المز  إجراء .0
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 المالحق
 

 (  1الممحق )
 تضمن أسماء الخبراء

 
منن  رو القند رى الباحث المقابالت الشخصية مع العديد منن وو  الخبنرو واتختصناي فني فعالينة  ناج   

 ة ف نرو البحنثاجل التأ د من إن  ل خطوو قا  بها الباحث  انت وفن  األسنا العيمينة الصنحيحة مننو بداين

 وحتى انتهاء البحث 
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