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ايهتاب سسب ٞضً /0ِٝقدزا ٟٚابساِٖٝ
-0

داَع ١ادتًفsalimstaps81@gmail.com ١

 -8داَع ١ادتًفkadraoui17@gmail.com ١
املًد:
ٖدفت ايدزاض ١إىل َعسف ١فاعً ١ٝاضتدداّ بسْاَر تدزٜيب يتُٓ ١ٝايتشٌُ ارتاص َٚعسفَ ١د ٣فاعًٝت٘ يف
تأخري ظٗٛز ايتعب أ ٚستاٚي ١ايتدً َٔ :آثاز ٙيد ٣عداْ ٞ٥اد ٟجن ّٛايعاب ايك ٣ٛساض ٞحببح يٛال١ٜ
ادتًف ١يًُٛضِ ايسٜاضٞ

/

ٚ ،ستاٚي ١إظٗاز ايفسٚم يف ايكٝاضات ايكبًٚ ١ٝايبعد ١ٜجملُٛعيت

ايبشح  ،أَا ع ١ٓٝايبشح فكد مت اختٝازٖا بطسٜك ١قصدْ َٔ ١ٜاد ٟجن ّٛايعاب ايك ٣ٛقدز عددِٖ
بـ( ) عدا٥ني قطُٛا إىل زتُٛعتني  ،إذ تته ٕٛنٌ زتُٛع(( َٔ ١

عدا٥ني ْٚ ،عسا يطبٝع١

َٛضٛعٓا اضتددَٓا املٓٗر ايتذسٜيب ،سٝح اعتُدْا عً ٢ايتصُُٝات ايتذسٜب ١ٝجملُٛعتني اسداُٖا
ضابطٚ ١االخس ٣جتسٜب ، ١ٝثِ تطبٝل بسْازتا تدزٜبٝا ٚفل ْعس ١ٜفساْو ٖس ٌٜٚيتطٜٛس صف ١ايتشٌُ
ارتاص  ،سٝح اغتٌُ ايربْاَر عًٚ ) (٢سد ٠تدزٜب ١ٝملد ) ) ٠اضبٛعا أ ) ( ٟسص :يف األضبٛع
 َٔٚ ،ادٚات مجع ايبٝاْات املطتددَ ١االضتبٝإ  ٚزتُٛع َٔ ١االختبازات ايبدْٚ ،١ٝخًصت ايٓتا٥ر
إىل
 ٚدٛد فسٚم ذات دالي ١إسصا ١ٝ٥يف تُٓ ١ٝايتشٌُ ارتاص ٚفل ْعس ١ٜايتدزٜب عً ٢مخظ ثٛابت يد٣عدا ٞ٥املطافات ْصف ايط ١ًٜٛبني االختبازات ايكبًٚ ١ٝايبعد ١ٜيًُذُٛع ١ايتذسٜبٚ ١ٝيصاحل االختبازات
ايبعد. ١ٜ
 ٚدٛد فسٚم ذات دالي ١إسصا ١ٝ٥يف تُٓ ١ٝايتشٌُ ارتاص ٚفل ْعس ١ٜايتدزٜب عً ٢مخظ ثٛابت يد٣عدا ٞ٥املطافات ْصف ايط ١ًٜٛبني االختبازات ايبعد ١ٜيًُذُٛعتني ايطابطٚ ١ايتذسٜبٚ ١ٝيصاحل
اجملُٛع ١ايتذسٜب. ١ٝ
ايهًُات ايداي ١بسْاَر تدزٜيبْ ،عس ١ٜايتدزٜب عً ٢مخظ ثٛابت  ،ايتشٌُ ارتاص  ،عداٞ٥
املطافات ْصف ايط١ًٜٛ
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ABSTRACT:
The study aimed to know the effectiveness of using a training program to develop
special endurance and to know its effectiveness in delaying the emergence of fatigue or
trying to get rid of the effects of the enemies of the stars of athletics club Hassi Bahbah for
the state of Djelfa for the 2017/2016 sports season and try to show differences in tribal and
remote measurements of the two groups of research, The sample of the research was
chosen deliberately by the Club of Stars of Athletics, as many as (06) runners divided into
two groups, each consisting of ((03) runners, and because of the nature of our subject we
used the experimental method, we relied on the experimental designs of two groups, one is
an officer and the other The program consisted of (36) training modules for (12) weeks (30)
weekly sessions, data collection tools used questionnaire and a set of physical tests, and
concluded Results to:
- There are differences of statistical significance in the development of special endurance
according to the theory of training on five constants in the mid-distance sprinters between
the tribal and remote tests of the experimental group and for the benefit of remote tests.
-There are differences of statistical significance in the development of special endurance
according to the theory of training on five constants in the mid-distance sprinters between
the remote tests of the control and experimental groups and for the benefit of the
experimental group that was subject to the proposed program.

١َ املكد.0
٣ٛس َطتٜٛ يتط١ٓٓاملكٚ ١ًُٝ ايع١ٝبٜضع ايرباَر ايتدزٚ ٢ًبٗا عٜ يف تدز٣ٛتعتُد ايعاب ايك
َٔٚ  بٗا١َتطًبات خاصٚ اصفاتَٛ ١ٝيهٌ فعايٚ ، اًٝات ايعٍٜٛ ب٘ إىل املطتٛصٛايٚ ٞاضٜايس
ز بعضٛاييت حتتاز اىل تطٚ ) ّ0488، ّ 788( ١ًٜٛ املطافات ايٓصف طٟات دسٝٓٗا فعايٝب
٠ يألدٗصٞدٛيٛٝف ايفطٝ ايته٢ًٍ عٛ بٗا يًشص١ ارتاص١ ايطاق١ُأْعٚ ١ْٝايصفات ايبد
١َْٝٔ أِٖ ايصفات ايبدٚ ،َٔل افطٌ شٝ ايطبام يتشك٤ٍ أثٓاٚحتٌُ ادتٗد املبرٚ ٤ ألدا١ٜٛايعط
ٌُ ايتش١ صفٖٞ ١ًٜٛ املطافات ايٓصف طٟ إجناش دس٣ٛ َطت٢ً عٞاييت تعد ذات تأثري عاي
ٔاييت ميهٚ ) ١حتٌُ ايطسعٚ ٠ٕٛ بػهًٗا املسنب ( حتٌُ ايكٛاييت تهٚ ٠ٛايكٚ ١ايطسعٚ
ُاٝل اإلجناش فٍٝ اىل حتكٛصًٛ االضاع يٖٞ اييت تعدٚ ، )  ( ايتشٌُ ارتاص١ضعٗا حتت صفٚ
ّ تكع ضُٔ ايٓعا١ًٜٛ املطافات ْصف ايطٟ دس١ٝمبا إٔ فعايٚ ، حٝ اضتددَت بػهٌ صشٛي
١ُس أْعٜٛتطًب تطٜ  يرا، ٞ٥اٛ انجس َٔ ايٓعاّ اهل١ بٓطبٞ٥اٖٛاملدتًط َع تػًب ايٓعاّ ايال
 ساَض٣ٛ حتٌُ ازتفاع َطت٢ًقدزتٗا عٚ ٞٗا ايعاي٥ ادا٠غدٚ تٓاضب َع َطافاتٗاٜ  مبا١ايطاق
. ٤ األدا٤ حيدخ أثٓاٟ ايتعب اير١ذٝ األمل املصاسب ْت٠ادٜشٚ ّ ايدٚ و يف ايعطالتٝايالنت

26

جملة أنسنة للبحوث و الدراسات

جملد99 :

الكاتب :حربي سليم /قدراوي ابراهيم

عدد90 :

8908

ISSN: 2170-0575/ EISSN 2602-5124

عنوان املقال :اثر برنامج تدرييب وفق نظرية التدريب على مخس ....

ٚعً ٢ض ٤ٛذيو فإ عًُٝات اإلعداد ايبدْٚ ٞايفطٛٝيٛد ٞيفعاي ١ٝاملطافات ْصف ايط١ًٜٛ
جيب إٔ تطع َٔ ٢خالٍ بساَر ايتدزٜب إىل تُٓ ١ٝحتٌُ ايطسعٚ ١أْعُ ١ايطاق ١اهلٛا١ٝ٥
ٚايالٖٛاَ ١ٝ٥عا ٚذيو ألداٚ ٤حتٌُ ادتٗد اثٓا ٤ايطبام ٚشٜاد ٠نفا ٠٤ايعطالت يف حتٌُ
ساَض ايالنتٝو مما ٜطاعد يف تأخري ظٗٛز ايتعب ايعطً ٞاير َٔ ٖٛ ٟأِٖ املٛاْع اييت
تؤد ٟبايعدا ٤إىل ايتٛقف عٔ األدا َٔ ٖٛٚ ٤املػهالت اييت ْايت قططا ٚافسا َٔ ايبشح
ٚايدزاض ، ١فشاي ١ايتعب يف أثٓا ٤ادتٗد ايالٖٛا ٞ٥قد ٜٓتر باألضاع عٔ ازتفاع َعٓ ٟٛيف
تسنٝص اْٜٛات اهلٝدزٚدني(ْ ) H+تٝذ ١ازتفاع ساَط ١ٝايدّ  ،األَس اير ٟدفعٓا يف ٖرٙ
ايدزاض ١إىل اقرتاح بسْاَر تدزٜيب يتُٓ ١ٝصف ١ايتشٌُ ارتاص َٚكازْ ١عدا ٞ٥املطافات ْصف
ايط ١ًٜٛيف َؤغس ايتعب حملاٚي ١ايهػف عٔ ْكاط ايكٚ ٠ٛايطعف َٔ ادٌ ٚضع اذتًٍٛ
ايتدزٜب ١ٝاملٓاضب ١عٓد ٚضع املٓاٖر ايتدزٜب ، ١ٝاألَس اير َٔ ٟغأْ٘ ايعٌُ عً ٢تطٜٛس ايكدز٠
ايالٖٛا ١ٝ٥ايالنتٝهٚ ١ٝتأخري ظٗٛز ايتعب ألط ٍٛفرت ٠ممهٓ. ١
 ٚبٓا٤ا عًَ ٢ا مت ايتطسم إي ٘ٝميهٔ طسح ايتطاؤٍ ايسٝ٥ط ٞايتايٞ
 ٌٖ ٜؤثس ايربْاَر ايتدزٜيب ٚفل ْعس ١ٜايتدزٜب عً ٢مخظ ثٛابت عً ٢تُٓ ١ٝحتٌُايطسع ١يد ٣عدا ٞ٥املطافات ْصف ايط ١ًٜٛصٓف انابس ؟.
ٜٚتفسع عٔ ايطؤاٍ ايسٝ٥ط ٞايطابل عد ٠تطاؤالت فسع ١ٝتطع ٢ايدزاض ١اذتاي ١ٝيإلداب ١عٓٗا،
ٖٞٚ
 ٌٖ تٛدد فسٚم ذات دالي ١إسصا ١ٝ٥يف تُٓ ١ٝايتشٌُ ارتاص ٚفل ْعس ١ٜايتدزٜب عً ٢مخظثٛابت يد ٣عدا ٞ٥املطافات ْصف ايط ١ًٜٛبني االختبازات ايكبًٚ ١ٝايبعد ١ٜيًُذُٛع ١ايتذسٜب١ٝ
ٚيصاحل االختبازات ايبعد١ٜ؟ .
 ٌٖ تٛدد فسٚم ذات دالي ١إسصا ١ٝ٥يف تُٓ ١ٝايتشٌُ ارتاص ٚفل ْعس ١ٜايتدزٜب عً ٢مخظثٛابت يد ٣عدا ٞ٥املطافات ْصف ايط ١ًٜٛبني االختبازات ايبعد ١ٜيًُذُٛعتني ايطابط١
ٚايتذسٜبٚ ١ٝيصاحل اجملُٛع ١ايتذسٜب ١ٝاييت خطعت يًربْاَر املكرتح؟.
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 -8فسضٝات ايبشح
 -0 -8ايفسض ١ٝايعاَ١
 ٜؤثس ايربْاَر ايتدزٜيب ٚفل ْعس ١ٜايتدزٜب عً ٢مخظ ثٛابت عً ٢تُٓ ١ٝحتٌُ ايطسع ١يد٣عدا ٞ٥املطافات ْصف ايط ١ًٜٛصٓف انابس
 -8 -8ايفسضٝات ادتص١ٝ٥
 ٚدٛد فسٚم ذات دالي ١إسصا ١ٝ٥يف تُٓ ١ٝايتشٌُ ارتاص ٚفل ْعس ١ٜايتدزٜب عً ٢مخظثٛابت يد ٣عدا ٞ٥املطافات ْصف ايط ١ًٜٛبني االختبازات ايكبًٚ ١ٝايبعد ١ٜيًُذُٛع ١ايتذسٜب١ٝ
ٚيصاحل االختبازات ايبعد. ١ٜ
 ٚدٛد فسٚم ذات دالي ١إسصا ١ٝ٥يف تُٓ ١ٝايتشٌُ ارتاص ٚفل ْعس ١ٜايتدزٜب عً ٢مخظثٛابت يد ٣عدا ٞ٥املطافات ْصف ايط ١ًٜٛبني االختبازات ايبعد ١ٜيًُذُٛعتني ايطابط١
ٚايتذسٜبٚ ١ٝيصاحل اجملُٛع ١ايتذسٜب ١ٝاييت خطعت يًربْاَر املكرتح
 -3اٖداف ايبشح
 َعسف ١فاعً ١ٝبسْاَر تدزٜيب ٚفل ْعس ١ٜايتدزٜب عً ٢مخظ ثٛابت يف تُٓ ١ٝايتشٌُ ارتاصيعدا ٞ٥املطافات ْصف ايط١ًٜٛ
 ستاٚي ١اظٗاز ايفسٚم يف تُٓ ١ٝايتشٌُ يد ٣عدا ٞ٥املطافات ْصف ايط ١ًٜٛبني زتُٛعيتايبشح.
 -4حتدٜد املفاٖٚ ِٝاملصطًشات
 -0 -4ايربْاَر ايتدزٜيب ادساٝ٥ا
ٜكصد بايربْاَر ايتدزٜيب يف حبجٓا زتُٛع ١ايتُسٜٓات املدطط هلا سطب األٖداف املططس٠
ٚاملستبط ١مبد ٠شَٓ ١ٝستددٖٚ ، ٠را
ايربْاَر ٜتهٚ َٔ ٕٛسدات ٚدٚزات صػريَٚ ٠تٛضط.١
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ْ -8 -4عس ١ٜايتدزٜب عً ٢مخظ ثٛابت
اٚ َٔ ٍٚدد ٖر ٙايٓعسٖٛ ١ٜاملدزب ايربٜطاْ ٞفساْو ٖٛزٚ Frank Horwill ٌٜٚطبل َٔ قبٌ
ايعدا ٤ايػٗري ٚ Sebastian Coeمتهٔ َٔ تطذ 01 ٌٝزقِ عامل ٞخالٍ  3ضٓٛات.
أضاع ايتدزٜب عً ٢مخظ ثٛابت ٜبطط بايػهٌ ايتايٞ
 ايتدزٜب بجابت ايطبام. ايتدزٜب أضسع َٔ ثابت ايطبام ايتدزٜب أبطأ َٔ ثابت ايطبام. -3 -4ايتشٌُ ارتاص ادساٝ٥ا
ٜكصد بايتشٌُ ارتاص حبجٓا ٖٓا حتٌُ ايكٚ ٠ٛحتٌُ ايطسع ١يد ٣عدا ٞ٥املطافات ايٓصف
ط ١ًٜٛصٓف انابس ،فاألٚىل ٖٞ
عالق ١بني ايكٚ ٠ٛايتشٌُ ٚايجاْٜ ١ٝكصد بٗا دَر صفيت ايتشٌُ ٚايطسع. ١
 -4 -4املطافات ايٓصف ط ١ًٜٛادساٝ٥ا
ٜكصد باملطافات ْصف ايط ١ًٜٛيف حبجٓا تًو املطاف ١اييت ٜكطعٗا ايعدا٥ني يف ايطبام بني ْكط١
االْطالم ْٚكط ١ايٛص ٍٛعً ٢ط ّ 800 (ٍٛأ. ) ّ1500 ٚ
 -5ايدزاضات املستبط١
 -0 -5دزاض ١اشٖاز ستُد داضِ ()8903

" تأثري ايتٓاٚب ٚايتدزز بايػد ٠عً ٢ايتشٌُ ارتاص يد ٣العبات نس ٠ايٝد ".
ٖٚدف ايبشح اىل ايتعسف عً ٢أ ٟاالضًٛبني َٔ طسٜك ١ايتدزٜب املطتُس( ايتدزز ٚايتٓاٚب
بايػد ) ٠انجس فاعً ١ٝيف تطٜٛس ايتشٌُ ارتاصٚ ،اضتددَت ايباسج ١املٓٗر ايتذسٜيب بأضًٛب
ايتصُ ِٝايتذسٜيب جملُٛعتني ٚ ،بًػت ع ١ٓٝايبشح ()05العب ١نس ٠ايٝد َٔ َٓتدب بػداد ٚمت
اختٝازٖٔ بطسٜك ١عػٛاٚ ، ١ٝ٥تكط ُٔٗٝاىل زتُٛعتني جتسٜبٝتنيٚ ،اضتددَت االختبازات
ايبدْ ١ٝنأدا ٠دتُع ايبٝاْاتٚ ،دا٤ت ْتا٥ر ايدزاض١
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 يطسٜك ١ايتدزٜب املطتُس باألضًٛبني ( ايتدزز ٚايتٓاٚب بايػد ) ٠تأثري اجياب ٞيف تطٜٛسايتشٌُ ارتاص يد ٣العبات نس ٠ايٝد
 يطسٜك ١ايتدزٜب املطتُس ٚباألضًٛب ( ايتدزز بايػد ) ٠تأثري افطٌ َٔ اضًٛب ( ايتٓاٚببايػد ) ٠يف تطٜٛس ايتشٌُ ارتاص يد ٣العبات نس ٠ايٝد  ( .داضِ )1802 ،
 -8 -5دزاض ١ضٓإ عبد اذتطني عً)8904(ٞ

" تأثري تدزٜبات ايطسع ١اذتسد ١يف تطٜٛس ايتشٌُ ارتاص ٚاجناش زنض. " )ّ ) 899
ٖدف ايبشح اىل
 اعداد َٓٗر باضتدداّ تدزٜبات مبطافات اقٌ ٚغد ٠أعً ٢عً ٢تطٜٛس حتٌُ ايطسع١ارتاص ١يسنض َطاف.)ّ ) 788 ١
 ايتعسف عً ٢ايتأثري باضتدداّ تدزٜبات مبطافات أقٌ ٚغد ٠أعً ٢عً ٢تطٜٛس حتٌُايطسع ١ارتاص ١يسنض َطاف.)ّ ) 788١
أَا فسض ايبشح فٗٓاى فسٚم ٚدالي ١إسصا ١ٝ٥بني االختبازات ايكبًٚ ١ٝايبعد ١ٜيف َتػريات
ايبشح ٚيصاحل االختباز ايبعد.ٟ
أعتُد ايباسح املٓٗر ايتذسٜيب بأضًٛب اجملُٛعتني املتهاف٦تني ذات االختباز ٜٔايكبًٞ
ٚايبعدٚ ،ٟمت اختٝاز زتتُع ايبشح َٔ طالب املسسً ١ايجاْ ١ٝنً ١ٝايرتب ١ٝايسٜاض ١ٝداَع١
ايكادض ١ٝيًعاّ ايدزاضٚ )1803 -1802 ( ٞايبايؼ عددِٖ (  ) 065طايب ميجً )5 (ٕٛغعب
ٚبايطسٜك ١ايعػٛا ١ٝ٥مت اختٝاز ع ١ٓٝايبشح ٚايبايؼ عددِٖ( )38طايب  ،اجملُٛع ١ايتذسٜب١ٝ
ٚايبايؼ عددِٖ ( )18طايب ٚاجملُٛع ١ايطابطٚ ١ايبايؼ عددِٖ ( )18طايب.
اعد ايباسح َٓٗادا خاصا بفعايٝات زنض( )ّ788يًطالب ٚبعد حتدٜد املد ٠ايصَٓ١ٝ
يًطسع ١اذتسد ( ١ايطسع ١اهلٛا ) ١ٝ٥اييت تتٓاضب َع ايف ١٦ايعُس ١ٜاملدتاز ، ٠سٝح اضتػسم
املٓٗاز ( )7اضابٝع ٚبٛاقع ٚسدتني تدزٜبٝتني يف االضبٛع ٚبًؼ عدد ايٛسدات (ٚ )05سدَٔٚ ،٠
ادٚات مجع ايبٓٝات اييت اضتعإ بٗا ايباسح االختبازات ايبدْٚ ، ١ٝدا٤ت ْتا٥ر ايبشح
 إ املٓٗر ايتدزٜيب اير ٟمت تطبٝك٘ نإ تأثري ٙاجيابٚ ٞفعاٍ يف تطٜٛس حتٌُ ايطسع١ٚايك ٠ٛمما اْعهظ تأثري ٙعً ٢االجناش .
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 إ أضًٛب ايعٌُ يتدزٜبات مبطافات اقٌ ٚغد ٠أعًٚ ٢فل حتدٜد املد ٠ايصَٓ ١ٝيًطسع١اذتسد ١أد ٣اىل تطٜٛس حتٌُ ايطسع١
( عً) 1803، ٞ

ٚاجناش زنض َطاف.) ّ ) 788 ١
 .6ادسا٤ات ايبشح
 0.6ع ١ٓٝايبشح

ددٜٛ )80( ٍٚضح تٛشٜع ع ١ٓٝايبشح يف ايدزاض.١
ايسقِ

اجملتُع ٚايع١ٓٝ

ايعدد

ايٓطب ١امل١ٜٛ٦

0

اجملتُع األصًٞ

38

%099

8

ع ١ٓٝايبشح

04

%43.75

ايع١ٓٝ

ضابط١

3

%18.75

ايسٝ٥ط١

جتسٜب١ٝ

3

ايع١ٓٝ

ايع ١ٓٝاالضتطالع١ٝ

4

%08.5

املطتبعد٠

عدّ االْطباط

0

%93.13

داع ٞاالصاب١

0

%93.13

عدّ انُاٍ االختبازات

8

%06.25

3

4

 8.6ادٚات ايبشح
 االضتبٝإ اضتُاز ٠مجع ايبٝاْات اضتُاز ٠اضتطالع زأ ٟايطاد ٠املدتصني س ٍٛبعض االختبازات ايبدْ.١ٝ اضتُاز ٠اضتطالع زأ ٟايطاد ٠املدتصني س ٍٛايربْاَر ايتدزٜيب املكرتح اضتُاز ٠تطذ ٌٝايبٝاْات ايػدصٚ ١ٝاالختبازات ايكبًٚ ١ٝايبعد ١ٜيًُذُٛعتني ايطابط١ٚايتذسٜبَٚ ١ٝتػريات (ايط ،ٍٛايٛشٕ،
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ايعُس  ،ايعُس ايتدزٜيب)

 ايكٝاضات ادتطُ١ٝ ايطٍٛ -ايٛشٕ.

 االختبازات ايبدْ ١ٝاملطتددَ ١يف ايدزاض١ اختباز نٛمسني Kosmin 800m اختباز نٛمسني Kosmin 1500m اختباز ادتٗد ايالٖٛا ٞ٥يـ( (.(Rast .3عسض َٓٚاقػ ١ايٓتا٥ر
 عسض ٚحتًْ ٌٝتا٥ر ايفسض ١ٝاالٚىلدد )08( ٍٚميجٌ ْتا٥ر االختباز ٜٔايكبًٚ ٞايبعد ٟيًُذُٛع ١ايتذسٜب ١ٝيف اختباز ايتشٌُ
ارتاص

اختباز ادتٗد ايالٖٛاٞ٥

 Tستطٛب١

بأدا /)ّ1500 ٤املرت

داٍ

اختباز نٛمسني (ايتٓبؤ

686.66

05.87

736.66

20.82

19.05

0.003

0306.66

7.63

1476.66

5.77

20.95

0.002

داٍ

بأدا /)ّ800 ٤املرت

X

S

X

S

9.35

0.70

11.53

0.007

داٍ

اختباز نٛمسني (ايتٓبؤ

ايكٝاع ايكبًٞ

SIG

املتػريات

ايكٝاع ايبعدٟ

ايدالي١

املعامل االسصا١ٝ٥

اجملُٛع ١ايتذسٜب١ٝ

12.86
1.23

( ) Level of significance:0.05, df= 2 , T=4.30
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ٜنب ادتدْ )1( ٍٚتا٥ر االختباز ٜٔايكبًٚ ٞايبعد ٟيًُذُٛع ١ايتذسٜب ١ٝيف اختباز ايتشٌُ ارتاص
 ،سٝح بًػت ق )T( ِٝاحملطٛب )00.42(،)18.84( ،)08.84( ١عً ٢ايرتتٝب  ٖٞٚانرب َٔ
ايك ١ُٝادتدٚي ١ٝايبايػ )3.28(١عٓد َطت ٣ٛدالي.)8.84( ١
 عسض ٚحتًْ ٌٝتا٥ر ايفسض ١ٝايجاْ١ٝدد )82(ٍٚميجٌ ْتا٥ر االختباز ايبعد ٟيًُذُٛعتني ايطابطٚ ١ايتذسٜب ١ٝيف اختباز ايتشٌُ
ارتاص
ايكٝاع ايبعدٟ

املعامل

 Tستطٛب١

Sig

املتػريات

X

S

X

S

ايدالي١

االسصا١ٝ٥

اجملُٛع ١ايطابط١

اجملُٛع ١ايتذسٜب١ٝ

اختباز نٛمسني (ايتٓبؤ بأدا/)ّ800 ٤

640

34.64

736.66

20.81

4.14

0.014

داٍ

اختباز نٛمسني (ايتٓبؤ بأدا)ّ1500 ٤

1338.33

32.53

1476.66

5.77

7.25

0.002

داٍ

اختباز RAST

11.90

1.34

9.35

0.70

2.91

0.044

داٍ

( ) Level of significance:0.05, df= 4 , T=2.77
ٜنب ادتدْ )82( ٍٚتا٥ر االختباز ايبعد ٟيًُذُٛعتني ايطابط ٚ ١ايتذسٜب ١ٝيف اختباز
ايتشٌُ ارتاص  ،سٝح بًػت ق )T( ِٝاحملطٛب )1.80( ،)18.84( ،)6.14( ١عً ٢ايرتتٝب
 ٖٞٚانرب َٔ ايك ١ُٝادتدٚي ١ٝايبايػ )1.66(١عٓد َطت٣ٛ
دالي.)8.84( ١
َٓاقػٚ ١تفطري ْتا٥ر ايدزاض ١املٝداْ١ٝ
 َٓاقػٚ ١تفطري ْتا٥ر ايفسض ١ٝاالٚىلَٔ خالٍ عسض ْتا٥ر اجملُٛع ١ايتذسٜب ١ٝيف االختباز ايكبًٚ ٞايبعد ، ٟتبني يٓا ٚدٛد
فسٚم ذات دالي ١إسصا ١ٝ٥يف تُٓ ١ٝايتشٌُ ارتاص ٚفل ْعس ١ٜايتدزٜب عً ٢مخظ ثٛابت يد٣
عدا ٞ٥املطافات ْصف ايط ١ًٜٛبني االختبازات ايكبًٚ ١ٝايبعد ١ٜيًُذُٛع ١ايتذسٜبٚ ١ٝيصاحل
االختبازات ايبعد. ١ٜ

33

جملة أنسنة للبحوث و الدراسات

جملد99 :

الكاتب :حربي سليم /قدراوي ابراهيم

عدد90 :

8908

ISSN: 2170-0575/ EISSN 2602-5124

عنوان املقال :اثر برنامج تدرييب وفق نظرية التدريب على مخس ....

ٜٚسدع ايباسجإ ايتطٛز اذتاصٌ يف صف ١ايتذٌُ ارتاص اىل اضتدداّ يف ايتدزٜبات
َطافات اقٌ َٔ ايطبام ايسٝ٥ط ٞتازٚ ٠اط َ٘ٓ ٍٛتاز ٠اخسٚ ، ٣تازْ ٠فظ َطاف ١ايطبام
ايسٝ٥طٖٚ ٞرا َا اغاز اي ٘ٝستُد زضا إبساٖ ِٝإمساع ٌٝاملداَػ ( ١ذنس َٔ طسف امحد عبد
اال ١ُ٥ناظِ ايطاعد )1805 ،ٟيف غسس٘ يطسٜك ١ايتدزٜب املػابٗ ١يًطبام ،فعً ٢ايسٜاضٞ
اضتدداّ َطافات ختدّ حتطني ٚإتكإ املطاٚي ١االٚنطذ ، ١ٝٓٝيف سني ٜتِ اضتدداّ إعاد٠
تهساز َطافات اقصس َٔ َطاف ١ايطبام .
ٜٚؤند أب ٛايعال امحد ٚامحد ْصس ايد ٜٔبإ االضتُساز يف ايتدزٜب حيطٔ َٔ نفا٠٤
ايعطالت يف ايتشٌُ ايالٖٛا ٞ٥عٔ طسٜل ايتهٝفات ايٛظٝف ١ٝايتاي١ٝ
 تكًَ ٌٝعدٍ جتُع ساَض ايالنتٝٝو َٔ خالٍ حتطٔ اضتٗالى األٚنطذني يف ايعطً١ شٜاد ٠ختً :ايعطً َٔ ١ساَض ايالنتٝو عٔ طسٜل اْتػاز َٔ ٙارتالٜا ايعطً ١ٝايعاًَ١اىل ايدّ ٚايعطالت األخس ٣غري ايعاًَٜٚ ١طاعد يف ذيو حتطٔ ٚظا٥ف ادتٗاش ايدٚز.ٟ
 شٜاد ٠حتٌُ ساَض ايالنتٝو سٝح تتشطٔ قدز ٙايسٜاضْ ٞتٝذ ١ايتدزٜب عً ٢حتٌُ اآلالّ ٚاالضتُساز يف األدا. ٤
ٜٚس ٣ايباسجإ إٔ اختباز املطاف ١يتشٌُ ايطسع ١ذات عالق ١بايفعاي ١ٝتطاعد عً ٢تطٜٛس االجناش
يًفعاي ١ٝيرا تعد صف ١حتٌُ ايطسع َٔ ١ايصفات اييت ٜسنص عًٗٝا يف ايتدزٜب يفعاي ١ٝزنض
َطاف ، (ّ 0488 ٚ )788 ١نُا إٔ االستفاظ مبعدٍ ايطسع ١بػد ٠عايٚ ١ٝبهفا ١ٜطَ ٍٛد٠
أدا ٤ايطبام َٚكا ١َٚايتعب ٖٚ ،را َا مت تأنٝد ٙطًَ ١ٝد ٠ايربْاَر ايتدزٜيب بػهٌ َٓعِ
َٓٚاضب فطال عٔ اضتدداّ ايساس ١املٓاضب. ١
ٖٚرا َا أغاز إي ٘ٝعصاّ عبد ارتايل ( ذنس َٔ طسف ضٓإ  ) 1803 ،بإٔ اضتدداّ اذتٌُ
ايتدزٜيب ٜؤد ٟإىل عًُ ١ٝايتعب اييت تتٓاضب أٜطا َٚطت ٣ٛذيو اذتٌُ.
 َٓاقػٚ ١تفطري ْتا٥ر ايفسض ١ٝايجاْ١ٝخًصت ْتا٥ر ادتداٚ ٍٚاييت بٓٝت ٚدٛد فسٚم ذات دالي ١إسصا ١ٝ٥يف تُٓ ١ٝايتشٌُ ٚفل
ْعس ١ٜايتدزٜب عً ٢مخظ ثٛابت يد ٣عدا ٞ٥املطافات ْصف ايط ١ًٜٛبني االختبازات ايبعد١ٜ
يًُذُٛعتني ايطابطٚ ١ايتذسٜبٚ ١ٝيصاحل اجملُٛع ١ايتذسٜب ١ٝاييت خطعت يًربْاَر املكرتح.

34

جملة أنسنة للبحوث و الدراسات

جملد99 :

الكاتب :حربي سليم /قدراوي ابراهيم

عدد90 :

8908

ISSN: 2170-0575/ EISSN 2602-5124

عنوان املقال :اثر برنامج تدرييب وفق نظرية التدريب على مخس ....

ٜٚعص ٚايباسجإ ٖرا ايتطٛز اذتاصٌ يف قدز ٠ايتشٌُ ارتاص يد ٣عدا ٞ٥اجملُٛع١
ايتذسٜب ١ٝاىل ادتسعات ايتدزٜب ١ٝاملكٓٓ ١اييت ٜتطُٓٗا ايربْاَر ايتدزٜب املكرتح اير ٟاسدخ
تأثريا نبريا عً ٢ايبٓ ١ٝايداخً ١ٝيًعطالت بطبب اضتُسا تعاٌَ ايًٝف ايعطًَ ٞع املكاَٚات
اختصاال يًذٗد ٚايتُسٜٓات املتهسزٚ ، ٠بايتاي ٞتُٓ ١ٝنفا ٠٤ايعطً َٔ ١ايٓاس ١ٝايٛظٝف١ٝ
يتشطني ق ٠ٛايعطًٚ ١ضسعتٗا ٚحتًُٗا يًعٌُ يف َٛادٗ ١ايتعب ايعطًٜٚ ، ٞتفل ٖرا َع َا اغاز
اي( ٘ٝامحد عبد ايصٖس ٠عبد اهلل  )1802،يف دزاضت٘  ،نُا إ شٜاد ٠غد ٠ايتدزٜب بايتدزز
تعٗس دزد ١عاي َٔ ١ٝايتهٝف ايبدْٚ ٞايفٝصٜٛيٛدٚ ، ٞاير ٟاغازت اي ٘ٝنٌ َٔ( زغا طايب
ذٜاب ٚشٜٓب َصٖس خًف ( ٚ )1802،اشٖاز ستُد داضِ ، ) 1802،اذ جيب اضتدداّ َبدا
ايتكدّ ايتدزجي ٞيف عًُ ١ٝايتدزٜب ٚذيو َٔ ادٌ احملافع ١عً ٢دطِ ايسٜاض َٔ ٞعًُٝات
ايتعب ٚاالدٗاد  ،فتأثري متسٜٓات حتٌُ ايطسع ١اييت تدزب عًٗٝا أفساد اجملُٛع ١ايتذسٜبٚ ١ٝفل
ايربْاَر ايتدزٜيب املكرتح  ،سٝح تطٛزت قدزاتِٗ عًَ ٢كا َ٘ٚساي٘ ايتعب َٔ خالٍ حتطٔ
ٚظا٥ف أعطا ٤اْتاز ايطاق ١ال ٖٛاٝ٥ا ٚبارتصٛص ْعاّ ساَض ايالنتٝو َع حتطٔ َكاَٚتِٗ
ألثاز شٜاد ٠تسنٝص ساَض ايالنتٝو.
ٖٚرا َا اغاز اي ٘ٝطًش٘ سطاّ ايد ( ٜٔذنس َٔ طسف إغسام غايب عٛد )1802 ،٠بإ
ايتدزٜب باذتد ايكسٜب َٔ اذتد األقص ٢يًػدٜٛ ٠د ٟإىل تكً ٌٝاضتٓفاذ ادتالٜهٛدني يف
ايعطالت ٚ ،نريو ٜكًٌ تسانِ ساَض ايالنتٝو يد ٣ايسٜاضٝني املدزبني َكازْ٘ بػري
املدزبني ٚايطبب يف ذيو حتطٔ قدز ٠ايعطالت عً ٢أنطد ٠األمحاض ايدٖٓ ١ٝاذتس ٠نٛقٛد
باإلضاف ١إىل شٜاد ٠عدد ٚسذِ املٝتٛنْٛدزٜا داخٌ ارتً ١ٝايعطًٖٚ ، ١ٝرإ ايعاَالت ٜعدإ
َٔ ايعٛاٌَ ايسٝ٥ط ١ٝيعٗٛز ايتعب ايعطً ٞيرا فإ ستاٚي ١احملافع ١عًٖ ٢را املدصٕٚ
اذتاَض ٚتكٓني االضتفاد ، َ٘ٓ ٠باإلضاف ١اىل ختفٝض َعدالت تسانِ ساَض ايالنتٝو
ٜعتربإ َٔ اِٖ ايعٛاٌَ اييت ٜٗدف ايتدزٜب اىل تطٜٛسٖا يتشٌُ ايعٌُ يفرتات ط. ١ًٜٛ
اَا اختبازات املطافات ايٓصف ط ١ًٜٛاملٛدٗ ١يًتشٌُ ارتاص ذات عالق ١بايفعايٚ ١ٝاييت
تطاعد عً ٢تطٜٛس االجناش  ،يرا تعد صف ١حتٌُ ايطسع َٔ ١اِٖ ايصفات اييت ٜستهص عًٗٝا
ايتدزٜب يفعايٝات املطافات ايٓصف ط ،١ًٜٛنُا إ االستفاظ مبعدٍ ايطسع ١بػد ٠عاي١ٝ
ٚبهفا ٠٤طَ ٍٛد ٠ادا ٤ايطبام َٚكا ١َٚايتعب ٚ ،بايتاي ٞتفاد ٟسدٚخ ا ٟخًٌ يف ايتٛاشٕ
األْٜٛات املًش ٞيهٌ َٔ اْٜٛات ايصٛد ٚ ّٜٛايبٛتاض ّٛٝخازز ارتً ١ٝايعطً ٚ ١ٝداخًٗا ٚايرٟ
قد ٜؤد ٟاىل ايتعب ايطسيف املٛضع ٞعٓد ادا ٤عٌُ بدْ ٞعاي ٞايػد ٠اضاف ١اىل تسانِ ْٛاتر اٚ
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ايٓفاٜات داخٌ ايعطالت ٚخازدٗا الضُٝا ساَض ايالنتٝو ٚايرٜ ٟرتتب عً ٢ذيو اعاق١
اضتُساز ايعطً ١يف االدا ٚ ٤ايعٌُ ٖٚرا َا اغازت اي ٘ٝايٓعس ١ٜايطسف( ( ١ٝاملٛضع )ٞهلٓسٟ
ٚاخسٚ ،ٕٚعٌُ ايربْاَر املكرتح عً ٢ايتدفٝف ا ٚتأخري ظٗٛز ايتعب ٚشٜاد ٠حتٌُ تسانِ
ساَض ايًهتٝو بايعطالت.
ٖٚرا َا مت تأنٝد ٙطَ ١ًٝد ٠ايربْاَر ايتدزٜيب بػهٌ َٓعِ َٓٚاضب َٚكٓٔ  ،فطال عٔ
اضتدداّ ايساس ١بني ايتهسازات ٚاجملاَٝع ايتدزٜبٖٚ ١ٝرا َا اغاز اي ٘ٝزٜطإ خسٜبط عٔ
بالتٚ ٕٛاخسٚ ٕٚذنس َٔ طسف ضٓإ عبد اذتطني عً. ٞ
فٓطب ١ايتطٛز املالسغ عً ٢اجملُٛع ١ايتذسٜب ١ٝتسدع حملتٜٛات ايتُسٜٓات املكرتس ١بايربْاَر
ٚاييت ناْت اجملاَٝع امله ١ْٛتاز ٠ته ٕٛاقصس َٔ َطافات ايطبام ايسٝ٥طّ788( ٞ
ٚ ، )ّ0488ٚتاز ٠اطَ َٔ ٍٛطافات ايطبام ايسٝ٥ط ٞخالٍ َد ٠تٓفٝر ايربْاَر ٖٚرا َا اغازت
ايْ ٘ٝعس ١ٜفساْو ٖس.)Frank Horwill( ٌٜٚ
ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات:.
َٔ خالٍ ْتا٥ر ايفسضٝات ادتص ١ٝ٥املكرتس ١خًصت ايدزاض ١اىل َد ٣تاثري ايربْاَر
ايتدزٜيب يف تُٓ ١ٝايتشٌُ ارتاص ٚفل ْعس ١ٜايتدزٜب عً ٢مخظ ثٛابت يد ٣عدا ٞ٥املطافات
ْصف ايط ١ًٜٛصٓف انابسٚ ،ميهٔ إٔ ْك ٍٛإٔ ايربْاَر ايتدزٜيب املطبل أثس اجيابٝا يف
ادتاْب ايبدْ( ٞايتشٌُ ارتاص) ألفساد ايع ١ٓٝايتذسٜبٖٚ ١ٝرا طبعا ٜؤند َا افرتض٘ ايباسح
ٚ ،عً ٢ضَٓ ٤ٛاقػٚ ١تفطري ايٓتا٥ر مت ايتٛصٌ إىل
 ٚدٛد فسٚم ذات دالي ١إسصا ١ٝ٥يف تُٓ ١ٝايتشٌُ ارتاص ٚفل ْعس ١ٜايتدزٜب عً ٢مخظثٛابت يد ٣عدا ٞ٥املطافات ْصف ايط ١ًٜٛبني االختبازات ايكبًٚ ١ٝايبعد ١ٜيًُذُٛع ١ايتذسٜب١ٝ
ٚيصاحل االختبازات ايبعد. ١ٜ
 ٚدٛد فسٚم ذات دالي ١إسصا ١ٝ٥يف تُٓ ١ٝايتشٌُ ارتاص ٚفل ْعس ١ٜايتدزٜب عً ٢مخظثٛابت يد ٣عدا ٞ٥املطافات ْصف ايط ١ًٜٛبني االختبازات ايبعد ١ٜيًُذُٛعتني ايطابط١
ٚايتذسٜبٚ ١ٝيصاحل اجملُٛع ١ايتذسٜب ١ٝاييت خطعت يًربْاَر املكرتح .
ٚيف األخري ْٛيف ببعض االقرتاسات ايعًُ ٚ ١ٝايعًُ ١ٝاييت ْس ٣بأْٗا بايػ ١األُٖ ١ٝبايٓطب١
يًُدزبني أ ٚاملطؤٚيني عً ٢سد ضٛا ٤يف ٖرا اجملاٍ ايسٜاضٞ
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 االٖتُاّ بتطٜٛس صف ١ايتشٌُ بصٛز ٠عاَ ١مبا هلا َٔ أُٖ ١ٝيف حتطٔ األداٚ ٤عًُٝاتاالضتػفا. ٤
 االٖتُاّ بٗرا االختصاص ( ضباقات املطافات ْصف ايط ) ١ًٜٛملا متتًه٘ ادتصا٥س َٔطاقات غباْ ١ٝهلرا االختصاص اير ٟاصبح َٔ اختصاص د ٍٚمشاٍ افسٜكٝا
 ضسٚز ٠تطٜٛس َطت ٣ٛحتٌُ ايطسعٚ ١حتٌُ ايك ٠ٛيعالقتُٗا بإجناش زنض ّ 788.ّ0488ٚ
اضتدداّ ايساس ١االجياب ( ١ٝأدا ٤دٗد بدَْٓ ٞدفض ايػد َٔ 28 -38 % ٠ايػد٠

-

ايكص )٣ٛيف فرت ٠االضرتداد بعد االْتٗا َٔ ٤ايطبام اٚايتدزٜب ٚ ،اييت تٛد ٟإىل ضسع ١خفض
ايتعب ايعطًٚ ٞايتدً َٔ :آثاز ٙيد ٣عدا٤ات املطافات ْصف ايط ١ًٜٛصٓف انابس.
 اعداد بسْاَر تدزٜيب ٚفل اضظ عًُٚ ، ١ٝعدّ اضتدداّ ْفظ ايتدزٜب (بد ٕٚا ٟتػٝري) يفنٌ اضبٛع ٚ ،اضتدداّ اضًٛب تهساز املطافات بػهٌ نً ٞيف اضبٛع ٚ ،بػهٌ
زتُٛعات يف اخس.

املصادز ٚاملسادع
-0

ايطاعد ،ٟامحد عبد اال .)1805(.١ُ٥تأثري ايتدزٜب املػاب٘ يًطبام يف تطٜٛس بعض

اْٛاع ايتشٌُ ارتاص ٚاالدا ٤املٗاز ٟاهلذ َٞٛبهس ٠ايطً ١يًػباب .زتً ١دزاضات ٚحبٛخ
ايرتب ١ٝايسٜاض.064 -053،)1( 35 ،١ٝ
Retrieved from: https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=111298
 -1داضِ ،اشٖاز ستُد .)1802(.تأثري ايتٓاٚب ٚايتدزز بايػد ٠عً ٢ايتشٌُ ارتاص يد٣
العبات نس ٠ايٝد  .زتً ١ايسٜاض ١املعاصس، ٠نً ١ٝايرتب ١ٝايسٜاض.077 -076،)11(01، ١ٝ
Retrieved from:
www.copew.uobaghdad.edu.iq/uploads/research%20m12%20n22/12.d
ocx
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 -2ذٜاب  ،زغا طايب ٚ ،خًف  ،شٜٓب َصٖس .)1803(.تأثري تدزٜبات ) حتٌُ قٚ ٠ٛحتٌُ
ضسع ( ١يف تطٜٛس ايًٝاق ١ايكًبٚ ١ٝدقٚ ١حتٌُ االدا ٤يف ايتصٜٛب بهس ٠ايطً . ١زتً ١ايكادض١ٝ
يعً ّٛايرتب ١ٝايسٜاض.206 -188،03)1( ،١ٝ
Retrieved from https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=97693
 -3عبد اهلل ،امحد عبد ايصٖس ٚ ، ٠عبد ايصٖسَ، ٠صطف ٢داضب .)1802(.تأثري متسٜٓات
خاص ١باضتدداّ اذتباٍ املطاط ١ٝيف تطٜٛس ايتشٌُ ارتاص ٖٚسَ ٕٛايتٝطتٛضتري ٕٚيد٣
العيب املبازش ٠ايػباب بطالح ايػٝؼ .زتًَٝ ١طإ يعً ّٛايرتب ١ٝايبدْ-021، 6)6( ،١ٝ
.042
from
 -4عٛد ،٠إغسام غايب.)1802(.فاعً ١ٝاضتدداّ متسٜٓات الٖٛا ١ٝ٥يف تطٜٛس ايتشٌُ ارتاص
يد ٣العبات املبازش ٠ايػابات( )06 -04ضٓ .١زتً ١ايرتب ١ٝايسٜاض.14 -0،)2(14،١ٝ
Retrieved from https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=84534
 -5عً ،ٞضٓإ عبد اذتطني.)1803(.أثس تدزٜبات ايطسع ١اذتسد ١يف تطٜٛس ايتشٌُ ارتاص
ٚاجناش زنض .ّ 788زتً ١ايكادض ١ٝيعً ّٛايرتب ١ٝايسٜاض.17 -10، 03)1( ، ١ٝ
Retrieved from https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=104382
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