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البدث :ازخاع الباخثان مجخمؼ بدثهم بؿغيهت الػمضيت ,التي جمثلذ بلغبي هاص ييرواهت
ً
الغياض ي لكئت الشباب والبالـ غضصهم()82الغبا ,جٍىهذ غيىت البدث مً()61الغب ,وجم
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ئزخياعهم بشٍل غشىائي باؾخسضام الهغغت ,ومً الجضيغ بالظيغ أن الباخثان اؾدبػض ازىين

جدمل الطزعت  ,الدخزحت ,

مً خغاؽ املغمى  ,ويظلَ اؾدبػض ازىين مً الغبين مطابين مً الازخباعاث البػض  ,ويما جم

التهدًف .

الؿغغت واملهاعحي الضخغحت والتهضيل لضي الغبي يغة الهضم الشباب  .وفي مىغىع احغاءاث

ئؾدبػض()2الغبين ,لٍىنهم نض ؾبهذ غلحهم الخجاعب الاؾخؿلغيت وبظلَ أضبدذ غيىت
ً
البدث()61الغبا ,ئط يٍلذ الػيىت الغئيؿت بيؿبت مهضاعها ()% 14.76مً مجمىع غيىت
البدث بأؾلىب املجمىغت الىاخضة .نام الباخثان باؾخسضم البرهامج إلاخطائيت()SPSSللػلىم
إلاوؿاهيتوإلاحخم اغيت في املػالجتالبياهاث جم اؾخسغاج اليؿبت املئىيت ,الىؾـ الخؿابي,
الاهدغاف املػياع  ,مػامل الاعجباؽ البؿيـ بيرؾىن ,ازخباعاث(ث)للػيىاث املغجبؿت ,مػامل
الطضم الظاحي ,ناهىن اليؿبت لخؿىع للمخؿيراث البدث  .وجىضلذ الباخثان الى الاؾخيخاحاث
والخىضياث الاجيت :املجهاج الخضعيبي املهترح باؾخسضام الشبٍاث الجاهبيت غلى جمغيىاث ًاهذ له
آزاعه لايجابيت في جؿىيغ املخؿير جدمل الؿغغت ومهاعحي الضخغحت والتهضيل لضي لاقغاص الػيىت
البدث  .وفي غىء ما جهضم مً اؾخيخاحاث يىص ي الباخثان بمجمىغت مً الخىضياث أهمها:
بىاء املجهاج الخضعيبي طاث يضص غاليت للمجهاج الخضعيبي له أزغ واضر في جؿىيغ مخؿير جدمل
الؿغغت ومهاعحي الضخغحت والتهضيل بٌغة الهضم  .وبظلَ يمًٌ مً زللها يؿخؿيؼ املضعب أن
يطل باللغبين الى املؿخىي املؿلىب .
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اإلالدةت
ئن الخؿىع الظ يشهضه الػالم اليىم في ًاقت املجاالث هى خطيلت
الضعاؾت والبدىر الػلميت لٍاقت املجاالث مً زلُ الاؾخػاهت بأخضر
الىؾائل وأصواث ولاحهؼة الػلميت املخىىغت ,واملجاُ الغياض ي هى أخض جلَ
ً
املجاالث قهض يهض جؿىعا ؾغيػا  ,خيث ؾاهمذ ػياصة مػامل قؿيىلىحيا
الغياغيت في جؿىيغ والخىميت الػمليت الخضعيب الغياض ي  ,ومً زللها
اؾخؿاع الباخثىن الخطىُ غلى املػلىماث والخهائو الكؿيىلىحيت الهامت ,
والاؾخكاصة مجها في جؿىيغ مؿخىي الخضعيب والخهىين لاخماُ الخضعيبيتختى
يٍىن ملئما لهضعة الجؿم غلى جدمله ,قالخؿبيهاث قؿيىلىحيا الغياغت
مً أهم جلَ الخؿبيهاث الػلميت التي ؾاغضث غلى جدهيو إلاهجاػاث
واملؿخىياث الػامليت في املجاُ الغياض ي ,ئط أقاصث في جىكيظ بغامج الخضعيب
ً
واملىاقؿاث مؼ الىنايت الصخيت لخياة الغياض ي ججىبا أل جأزيراث ؾلبيت
بدياجه ومً زم بأصائه  ,يما ؾاغضث الازخباعاث الكؿيىلىحيت في جهىيم
الخالت الكؿيىلىحيت والبضهيت للغياض ي .
ً
ويشيريل مً(يػلن ,وغكيكي)61, 8226,لٍي يطل مؿخىي الاغب
يغة الهضم ئلى الضعحت التي جمٌىه مً جدهيو مخؿلباث اللػب الخضيثت
ً
بػىاضغه املسخلكت  ,يؿخلؼم طلَ جأؾيـ اللغب مىظ الؼمً املبٌغ وقها
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
لبرامج مهىىت بضهيا ,ومهاعيا ,والىظيكيا ,وزؿؿيا ,وهكؿيا ,وطهىيا قػلغً
ً
مدخىي أيثر جؿىعا مً الخضعيباث التي جخلءم مؼ نضعاث اللغبين .
وجٌمً أهميت هظه الضعاؾت وهي جأزير الشبٍاث الجاهبيت غلى الخمغيىاث
للمجهاج الخضعيبي املهترح لخؿىيغ مخؿير الخدمل الؿغغت ,وعبؿها مؼ املخؿيراث
املهاعحي الضخغحت والتهضيل ومً زللها الػؿـ غلى بػؼ املخؿيراث طاث
الخطىضيت في يغة الهضم وطلَ باألؾخكاصة مً ػياصة الؼزم الػضص
للغبين صازل الشبٍاث الجاهبيت الخضعيبيت بمؿاخت امللػب الطؿير,
ً
ً
والاؾخكاصة مً مؿاخت امللػب الٌبير الظ يػم غضصا نليل مً اللغبين
ولاؾخكاصة مً حؿيير همـ اللػب صازل الشبٍاث الجاهبيت الخضعيبيت  .ووغؼ
اهضاف بمهاؾاث وأحجام املسخلكت ووؾائل وأصواث املؿاغضة للىخضاث
الخضعيبيت اليىميت حميػها  .ويغي الباخثان لاهميت هظه للضعاؾت مً أحل
لاؾخكاصة مً جطاميم الخماعيً املهترخت غلى وقو الشبٍاث الجاهبيت
الخضعيبيت للمجهاج الخضعيبي مً نبل املضعبين والػاملين في مجاُ جضعيب لػبت
يغة الهضم ,وجىححههم الؾخسضام مثل هظه الشبٍاث الجاهبيت الخضعيبيت غلى
مؿخىي مىؿهت اصاعة يغميان ومداقظت الؿليماهيت ,وحػض هظه الضعاؾت
غمليت مبييت غلى أؾـ غلميت الؿليمت لخؿىيغ وجىميت املخؿيراث نيض
ً
الضعاؾت لضي الغبى يغة نضم يباب هاص ييرواهت الغياض ي  .وهظا زضمخا
مىا للبدىر الػلميتوللػاملين في مجاُ غلم الخضعيب الغياض ي وقؿلجت
الخضعيب وجؿىيغ لػبت يغة الهضم .
ةشكلت البدثً
ومً زلُ الخبرة التي يخمخؼ بها الباخثان ًىهه جضعيؿيا في نؿم التربيت
الغياغت ًليت التربيت لاؾاؾيت بجامػت خلبجت وحامػت يغميان ,واؾلغهم
غلى الغؾائل ولاؾاعيذ والٌخب الخاضت في جضعيب يغة الهضم وقؿلجت
الخضعيب  .اؾخؿاغى أن يهىم بخسمين قغيو هاص ييرواهت الغياض ي بٌغة
الهضم لكئت الشباب واملخابػت املؿخمغة للمباعياث التي أحغاه زلُ مىاقؿاث
ً
ً
وبؿىالث الضوع  ,قأهه وحض اهسكاغا خاصا لم يًٌ في مؿخىي الؿمىح
والهضف ,الظ جبين بشٍل واضر في مؿخىي أصاء اللغبين في أزىاء ػمً

املباعاة في بػؼ املهاعاث لاؾاؾيت والهضعاث البضهيت لضي اللغبين ,وئن هظا
الاهسكاع والخضوي في مؿخىي لاصاء املهاعاث لاؾاؾيت والهضعاث البضهيت
ً
لضي للغبين ,يػض مإيغا ئلى الاهسكاع في مؿخىي لامٍاهياث البضهيت
واملهاعيت مً حاهب ,و مً حاهب آزغ له غلنت بالىظائل الىظيكيتلجؿم
الاغب وجأزيرها غلى الخىاقو الػػلي الػطبي ,بؿبب غضم جىقير الؿانت
الاػمت حؿم الغب وظهىع مجمىغت مً املإيغاث الىاضخت الضالت غلى وحه
الاغب يػلماث الخػب املبٌغ واهسكاع مؿخىي لاصاء ,وهظا يظهغ بشٍل
ؾلبي غلى مؿخىي أصاء اللغبين ,بأنهم ؾير ناصعيً غلى جسؿيت وبىاء
الخؿـ الضقاغيت والهجىميت بشٍل مىاؾب ,ويجػلهم ؾير ناصعيً غلى أزظ
الهغاع املىاؾب وغضم الخدغيَ وأزظ الكغاؽ املىاؾب في املباعاة ,ليسضم قغيو
زلُ ػمً املباعاة ,لامغ الظ يخؿلب مً الباخث ئحغاء وجطميم لاؾخماعة
للمخؿيراث الضعاؾت وجىعيػها غلى الؿاصة الخبراء واملخسططين في غلم
الخضعيب الغياض ي وقؿلجت الخضعيب ويغة الهضم ,بأزظ أعائهم لٍي يؿدىض
الضعاؾت غلى أؾـ الػلميت صخيدت وغلى املؿخىي املؿلىب مً خيث’
املخؿيراث للضعاؾت  .لظلَ اعجأي الباخثان صعاؾت جلَ املشٍلت ,لؿغع
صعاؾتها ومػغقت أؾبابها ووغؼ الخلىُ واملػالجاث بىغؼ ئغضاص جمغيىاث
غلى وقو الشبٍاث الجاهبيت للخضعيبيت .
أهداف البدثيهدف البدث إلى الخعزف على
-6الخػغف غلى جأزير الشبٍاث الجاهبيت غلى جمغيىاث جؿىيغ جدمل الؿغغت
ومهاعحي الضخغحت والتهضيل :الغبي يغة
الهضم(قئتالشباب) أهمىطحا
-8الخػغف غلى الكغوم ما بين هخائج الازخباعاث والهياؾاث الهبليت والبػضيت
لضي غيىت البدث في جؿىيغ بػؼ مخؿيراث الخدمل الؿغغت واملهاعحي
الضخغحت والتهضيل بٌغة الهضم .
-3الخػغف غلى مهضاع وؿبت الخؿىع ما بين هخائج الازخباعاث والهياؾاث
الهبليت والبػضيت لضي غيىت البدث في بػؼ مخؿيراث البضهيت واملهاعيت
والىظيكيت والبايىييميائيت بٌغة الهضم .
 فزض البدث-8هىالَ قغوم طاث صاللت مػىىيت ما بين هخائج الازخباعاث الهبليت والبػضيت
للمخؿيراث الخدمل الؿغغت واملهاعحي الضخغحت والتهضيل نيض الضعاؾت لضي
أقغاص غيىت البدث ,لطالر الازخباعاث البػضيت .
ةجاالث الدراضتةجال البشزي الغبى الكئت الشباب(اهمىطحا)بٌغة الهضم الىاص ييرواهتالغياض ي .
ةجال اإلاكاوي ملػب الىاص ييرواهت الغياض ي .ةجال الشةاوي )8286/8/66( :ولؿايت (. )8286/1/67اإلاصطلحاث اإلاطخخدةت في البدثً
الشبكاث الجاهبيت الخدريبيت ويػغقه الباخثان ئحغائيا :هي مجمىغت مً
الخماعيً التي ’ججغي في صازل الشبٍاث الجاهبيت الخضعيبيت مسخلكت لابػاص
بدؿب لاهضف املؿلىبت مً خيث غضص اللغبين مً صازل الشبٌت
الجاهبيت الخضعيبيت او مً خيث الؼزم الػضص صازل الشبٌت الجاهبيت أو

Page 299

Journal of the University of Garmian 9 (2), 2022

بدؿب همـ اللػب او اللػب بػضص مػين مً ملؿاث الٌغة ,او بدؿب
جىحض مىاهج غضيضة وأصواث مسخلكت لجمؼ املػلىماث في البدىر
لاهضاف املغؾىمت .
والضعاؾاث
ةىهجيتالبدث وؤلاحزاءاث اإلايداهيت
ةىهج البدث
ُ
الػلميت ,قاملىهج هى لاصاة لاوليت لجمؼ املػلىماث وقغع الكغوع وحػيين لاهضاف لخل مشٍلت مػيىت والىضى ئلحها(مذجىب . )23, 6992,أو ؾبيػت املشٍلت هي
التي جدضص املىهج الظ يسخاعه الباخث لؿغع الخىضل ئلى الىخائج وئن الظىاهغ ًاقت ,ال يمًٌ صعاؾتها ئال مً زلُ ازخياع املىهج الظ يخلءم مؼ ؾبيػت املشٍلت
املغاص بدثها ,لظا أؾخسضام الباخثان املىهج الخجغيبي مللءمخه ؾبيػت البدث  .لظلَ اؾخسضم الباخثان املىهج الخجغيبي بخطميم املجمىغت الىاخضة مً زلُ
الازخباعيً الهبلي والبػض مللءمخه لؿبيػت البدث وًىهه أقػل املىاهج لخدهيو أهضاف البدث وقغوغه ومً زلله يخم الىضىُ ئلى هخائج صنيهت .
الخصميم الخجزيبي للدراضت
اؾخسضم الباخثان جطميم املجمىغت الخجغيبيت الازخباع طاث الازخباع الهبلي والبػض (غبيضاث ,طونان.)621 ,6991,خيث يسخاع الباخث في هظا الىىع مجمىغت
ججغيبيت يسػػىن للمخؿير املؿخهل ومً زم يلخظ الكغم في الاصاء بين الازخباع الهبلي والبػض الظ يػؼي الى املخؿير املؿخهل(خؿين ,أهىع ,خىا ,غؼيؼ)841 ,6992,
.
يٍل()6
يىضر الخطميم املجهاج الخضعيبي

ةجخمع وعيىت البدث
ً
ازخاع الباخثان مجخمؼ بدثه بؿغيهت الػمضيت ,التي جمثلذ بلغبي هاص ييرواهت الغياض ي لكئت الشباب والبالـ غضصهم()82الغبا ,جٍىهذ غيىت البدث
مً()61الغب ,وجم ئزخياعهم بشٍل غشىائي باؾخسضام الهغغت ,ومً الجضيغ بالظيغ أن الباخث اؾدبػض ازىين مً خغاؽ املغمى  ,ويظلَ اؾدبػض ازىين مً الغبين
ً
مطابين مً الازخباعاث البػض  ,ويما جم ئؾدبػض()2الغبين ,لٍىنهم نض ؾبهذ غلحهم الخجاعب الاؾخؿلغيت وبظلَ أضبدذ غيىت البدث()61الغبا ,ئط يٍلذ الػيىت
الغئيؿت بيؿبت مهضاعها ()% 14.76مً مجمىع غيىت البدث بأؾلىب املجمىغت الىاخضة .
حدول()1
اليطبت اإلائىيت إلاجخمع وعيىت البدث
ركم

العدد واليطبت اإلائىيت اإلاجخمع

العدد

اليطبت اإلائىيت

1

اإلاطدبعدون

4

14.29

2

الخجزبت الاضخطالعيت

8

28.57

3

عيىت الخجزبت الزئيطت

16

57.14

4

اإلاجمىع

28

% 100

البدث

ججاوظ العيىت نام الباخثان باحغاء الخجاوـ بين أقغاص غيىت البدث نبل جؿبيو البرهامج في املخؿيراث التي نض جإزغ غلى هخائج البدث يما هى مبين في الجضوُالخالي:
ل
حدو ()2

Page 300

Journal of the University of Garmian 9 (2), 2022

ًدبين الىضط الحطابي والاهدزاف اإلاعياري وةعاةل الالخىاء واخخبار كىإلاىحزوف ضميرهىف إلاخغيراث(الطً والطىل والىسن والعمز الخدريبي) ألفزاد عيىت
البدث
اإلاخغيراث

وخدة اللياص

اإلاخىضط الحطابى

الاهدزاف اإلاعياري

ةعاةل الالخىاء

الطً
الطىل

ضىت
ضم

الكخلت

كغم

العمز الخدريبى

ضىت

17.38
1.74
61.66
1.81

0.81
0.04
5.38
0.655

-0.85
0.660.39
0.19

يدبين مً حضوُ عنم()8أن نيم مػاملث الالخىاء نض اهدطغث مابين(2.21-و )2.69مما يضُ غلى ججاوـ اقغاص غيىت البدث فى مخؿيراث الؿً والؿىُ والىػن
والػمغ الخضعيبي.
وضائل حمع اإلاعلىةاث والبياهاث وألاحهشة وألادواث اإلاطخخدةتوضائل حمع اإلاعلىةاث والبياهاث اإلاطخخدةت املطاصع واملغاحؼ الػغبيت ولاحىبيت .الاؾخبيان حمؼ املػلىماث . اؾخماعة حسجيل لجمؼ البياهاث . آعاء الؿاصة الخبراء واملخسططين ,ملخو(. )6 الازخباع والهياؽ . الشبٌت املػلىماث الضوليت لاهترهيذ .الكغيو الػمل املؿاغض ,ملخو عنم(. )3أدواث وأحهشة اإلاطخخدةت في البدثأدواث اإلاطخخدةت في البدثجم اؾخسضام لاصواث الخاليت في البدث:
 ملػب يغة نضم ناهىوي .غضص ()82
يغاث نضم ناهىهيت .غضص()7
أهضاف الطؿيرة الدجم .يغيـ الضو لخدضيض املؿاخاث . ضاقغة وأغلم و ومىاوؼ والشىازظ بلؾديٌيت املخىىغت .يغس ي .غضص ()7
ؾللم جضعيبيت . قاهيلت جماعيً بألىان املسخلكت .ملغب جضعيبيت مسؿؿت وقو الشبٍاث الجاهبيت للخضعيبيت باملسخلل الاؾىُ ولاغغاع .أحهشة اإلاطخخدةت في البدث
جم اضخخدام ألاحهشة الخاليت في البدث
ً
غضص()6ؾىُ()32م
نياؽ أؾىاُ اللغبين مهاؾا بالؿىديمتر.ً
غضص()6
 نياؽ أوػان اللغبين مهاؾا بالٌيلىؾغام .غضص()8
ؾاغاث ئيهاف لهياؽ الؼمً ألنغب 622/6مً الثاهيت .غضص()6
خاؾبت ألٌترووي ضيني الطىؼ .خاؾبت البخىب هىع( (HPضيني امليشأ .طبط وجددًد اإلاخغيراث كيدالدراضتنام الباخثان مً زلُ الاؾخػاهت وألؾلع غلى يثير مً املطاصع والبدىر الػلميت في مجاُ لػبت يغة الهضم وقؿلجت الخضعيب مً أحل جدضيض أهم املخؿيراث
البضهيت واملهاعيت لٍي يؿخػين بها غلى جدضيض أهم الازخباعاث وطلَ ملػغقت جأزير الخماعيً غلى وقو الشبٍاث الجاهبيت الخضعيبيت املهترح التي جػمجها املجهاج الخضعيبي لٍي
يسػؼ غلى أؾـ غلميت وغمليت غلى بػؼ مخؿيراث الهضعاث البضهيت .
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اإلاخغير اإلاطخللجػمً املخؿير املؿخهل املجهاج الخضعيبي املهترح الظ يشمل مكغصاث املجهاج حميػها لٍل الىخضاث الخضعيبيت ومً غمجها نؿم التهضئت ,ونؿم إلاغضاص الخاص,
حشمل الخمغيىاث املهترخت غلى وقو الشبٍاث الجاهبيت الخضعيبيت التي جػمىتها املجهاج الخضعيبي املهترح غلى وقو أؾلىب ؾغيهت الخضعيب الكتر املىسكؼ ومغجكؼ
الشضة والؿغيهت الخٌغاعيت ونؿم الازخامي لٍل الىخضة الخضعيبيت اليىميت .وجم جطميم الخماعيً في غىء الاهضاف الخاضت ,والظ اؾخمغ ملضة()3أيهغ ويدخى
ً
غلى()68أؾبىغا بىانؼ()3وخضاث جضعيبيت في لاؾبىع الىاخض ولٍل وخضة جضعيبيت يىميت جٍىهذ مً( )3جماعيً.
اإلاخغيراث الخابعتوجظمىذ الدراضت على اإلاخغيراث الخابعت على ةاًلي
-1الخدمل الؿغغت  ,واملهاعحي الضخغحت والتهضيل .
نام الباخثان بخطميم لاؾخماعة لاؾخبياهت بمخؿيراث الهضعاث البضهيت واملهاعيت ,وبػض أن جم جىػيػها غلى الؿاصة الخبراء واملسخطين في غلم الخضعيب الغياض ي
وقؿلجت الخضعيب ولػبت يغة الهضم ,امللخو عنم()6مً أحل جدضيض الازخباعاث بشٍل مغجب ألهم هظه الازخباعاث ,والجضاوُ عنم( )3يدبين غضص املسخطين واليؿبت
املئىيت ألجكام أعاء الؿاصة الخبراء واملسخطين خىُ مخؿيراث نيض الضعاؾت .
حدول()3
ًىضح اليطبت اإلائىيت الجفاق الطادة الخبراءواإلاخخصصين خىل اإلاخغيراث البدهيت واإلاهاريت كيد الدراضت
اليطبت اإلائىيت
عدد اإلاخخصين
وخداث اللياص
اإلاخغيراث البدهيت
الزكم
4

الخدمل الؿغغت

ػمً

63

%26.81

الزكم

اإلاخغيراث اإلاهاريت

وخداث اللياص

عدد اإلاخخصين

اليطبت اإلائىيت

1

الضخغحت

ػمً

67

%93.33

4

التهضيل

صعحت

67

%93.33

الاخخباراث واللياضاث اإلاطخخدةت في الدراضتجددًد الاخخباراث اإلاخغيراث البدهيتبػض ما نام الباخثان بخطميم اؾخماعة الاؾخبياهت ويخابت ويغح مىاضكاث ازخباعاث الضعاؾت حميػها ,جم غغغها غلى الؿاصة الخبراء واملسخطين امللخو
عنم()6في مجاُ غلم الخضعيب الغياض ي وقؿلجت الخضعيب ولػبتيغة الهضم اجكهىا غلى هظه الازخباعاث الضعاؾت وهي ًاألحي:
أضم الاخخبار اخخبار ركع()180ةترةكىكي(الخشاب ,ولازغون.)7796999,الهضف مً الازخباع  :نياؽ املؿاولت الؿغغت للغحلين .
لاصواث :ؾاغت ايهاف ,أعبػت يىازظ ,املؿاقت بين يازظ وآزغ()61متر ,يغيـ الهياؽ .
وضل لاصاء :بػض ئغؿاء ئياعة البضء ,يهىم املسخبر باالهؿلم مً الشازظ لاوُ(البضايت )ئلى الشازظ الثاوي والػىصة للبضايت والغيؼ هدى الشازظ الثالث
والػىصة للبضايت زم الغيؼ هدى الشازظ الغابؼ والػىصة للبضايت وبهظا يٍىن نض أههى الازخباع ملؿاقت()622متر .
حسجيل  :يسجل الؼمً بالثاهيت والنغب()622/6مً الثاهيت .

الدخزحت بالكزة(ةفتي ابزاهيم)123, 1994,ً
ً
اؾم الازخباع :الضخغحت بالٌغة في زـ مكخىح بين الهىائم طهابا وايابا .
الؿغع مىه  :نياؽ مضي مهضعة اللغب غلى الضخغحت بالٌغة في ازىاء الجغ بها بين الهىائم .
ً
لاصواث  :جىغؼ ( )62نىائم في زـ مؿخهيم واملؿاقت بين ًل نائم وآزغ ()8م واملؿاقت بين زـ البضايت الاوُ نائم ()8متر أيظا ويهل اللغب مؼ الٌغة غلى زـ
ً
ً
البضايت وغىض ئغؿاء الاياعة بالبضء يجغ اللغب بين الهىائم حغيا مخػغحا ختى يطل ئلى آزغ نائم يضوع خىله ويػىص ئلى زـ البضايت بىكـ الؿغيهت.
الهياؽ :يددؿب اللغب الؼمً()622/6ألنغب زاهيت مً لخظت ئغؿائه إلاياعة بالبضءختى غىصجه لخـ البضايت مغة أزغي .
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اخخبار تهدًف الكزة(عغض خؿين خمؼه:)8223,اضم الاخخبار اخخبار تهدًف الكزاث الغزض ةىه نياؽ صنت التهضيل .
ألادواث اإلاطخخدةت ()7كزاث كدم ,شاخص ,خبل لخلطيم اإلازةى ,وةزةى ةلطم إلى ةىاطم ةدددة على وفم ةا ًبين في صىرة
طزيلت ألاداء جىػع ()4يغاث في مىؿهت الجؼاء ,ويبضأ بالغيؼ مً زلل الشازظ املىحىص غلى نىؽ الجؼاء باججاه الٌغة لاولى ,قحهضف ويػىص للضوعان خىُ
الشازظ  ,زم يخىحه للٌغة الثاهيت ,وهٌظا مؼ الٌغاث ًلها ,ويٍىن التهضيل أغلى مً مؿخىي ؾؿذ لاعع وللغب خغيت ازخياع أ ٌ نضم ,غلى أن يخم الاصاء مً
وغؼ الغيؼ .
طزيلت الدسجيل جددؿب الضعحت مجمىع الضعحاث التي يدطل غلحها اللغب مً تهضيل الٌغاث الؿبؼ وغلى هدى الاحي:
يمىذ اللغب()3صعحاث ئطا صزلذ الٌغة في مىؿهخين مدضصجين(. )6,8يمىذ اللغب صعحت واخضة ئطا صزلذ الٌغة في املىؿهتاملدضصة(. )3-يمىذ اللغب(ضكغ) ئطا زغحذ الٌغة مً مىؿهت املغمى .

ألاضظ العلميت لالخخباراث كيد الدراضتاغخمض الباخثان الؾخسغاج املػاملث الػلميت الزخباع الخدمل الؿغغت واملهاعحي الضخغحت والتهضيل مً أحل ئيجاص الثهل والغضاهت الػلميت الؿليمت الصخيدت
غلى مػاملث الثباث والطضم واملىغىغيت يما يلي :
ثباث الاخخباراثنام الباخث باؾخسضام مػامل الاعجباؽ البؿيـ(بيرؾىن)لهياؽ زباث الازخباعاث بؿغيهت ئغاصة الازخباع  ,ئط جم ئحغاء الازخباعاث بخاعيش(-84
)8286/6/82وأغيضث بخ ــاعيش()8286/8/1-7وبػض ايجاص مػامل الاعجباؽ بين الازخباعيً ,اجطر أن هظه الازخباعاث جخمخؼ بضعحت زباث غاليت  ,يما يدبين في حضوُ
الغنم()7و(. )1
حدول()4
ل
ًبين الىضط الحطابي والاهدزاف اإلاعياري للخطبيم ألاو والثاوي وةعاةل الثباث وكيمت الداللت والصدق الذاحي للمخغيراث اإلاهاريت
الخطبيم ألاول
ةعاةل الثباث كيمت الداللت الصدق الذاحي
الخطبيم الثاوي
اإلاخغيراث
اإلاهاريت
±ع
ص-
±ع
ص-
0.96
0.000
0.92
0.69
19.31
0.73
19.20
الدخزحت
0.94
0.000
.89
التهدًف
2.23
10.33
2.07
10.50
الجدول()5
ًبين الىضط الحطابي والاهدزاف اإلاعياري للخطبيم ألاول والثاوي وةعاةل الثباث وكيمت الداللت والصدق الذاحي للمخغير الخدمل الطزعت
الخطبيم ألاول
كيمت الداللت
ةعاةل
الخطبيم الثاوي
اإلاخغير اللدرة
الثباث
البدهيت
±ع
ص-
±ع
ص-
0.001
.81
1.21
31.42
1.48
31.20
جدمل الطزعت
-صدق الاخخباراث
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اؾخسضم الباخثان مػامل الطضم الظاحي الظ يهاؽ بدؿاب الجظع التربيعي ملػامل الثباث(الؿغيب ,)12396921 ,خيث جبين أن الازخباعاث جخمخؼ بضعحت غاليت
مً الطضم ئط ئن ةعاةل الصدق الذاحي=
ويما مىضر في الجضوُ ( )7و(. )1
ةىطىعيت اخخباراث الدراضتُ
بػض ما نام الباخثان باؾخسغاج املػاملث الػلميت مً زلُ حضو عنم( )7و( )1وحض جأزغ مػامل املىغىغيت للزخباعاث بضعحت يبيرة بمػامل الثباث ,قاعجكاع
مػامل الثباث في أزخباعاث الضعاؾت حميػها صليل واضر غلى مىغىغيت هظه الازخباعث(زاؾغ ,والبيَ .)6296942,ئط يجب أن يمخاػ الازخباع باملىغىغيت التي حػني
باملكهىم البؿيـ غضم اهدياػ الصخظ أو الكئت التي جهىم بالخهييم ئلى ازخباع مػين أو مجمىغت مػيىت مً مجمىغاث البدث ,ويظلَ غضم ازخلف جهضيغاتهم
ً
ً
وأخٍامهم غلى طلَ الازخباع ,ولظلَ قان أ ازخباع ُيػض ازخباعا مىغىغيا ئطا أغؿى الىخائج هكؿها مهما ازخلل املصدخىن أ الىخائج ال جخأزغ بظاجيت املصدر أو
شخطيخه(غلو  ,وعغىان. )343, 6922,
الخجارب الاضخطالعيتالخجزبت الاضخطالعيت ألاولىنام الباخثان بمؿاغضة قغيو الػمل املؿاغض امللخو عنم( ,)83باحغاء الخجغبت الاؾخؿلغيت لاولى في جمام الؿاغت()8مً غطغ مً يىم لاخض املىاقو()8286/8/4في
ملػب هاص ييرواهت الغياض ي ونض ؾبهذ الخجغبت الاؾخؿلغيت غلى( )2الغبين مً غيىت البدث ,ونض هالذ قائضة هظه الخجغبت الاؾخؿلغيت في جدضيض والخىػيؼ
َ
وجثبيذ مهام قغيو الػمل املؿاغض للضعاؾتملخو الغنم()8مً الجىاهب غامت مً خيث الهياؾاث والازخباعاث نيض الضعاؾت بين أغػاء قغيو الػمل املؿاغض ,وأيػا
جم في هظه الخجغبت جؿبيو بػؼ الخمغيىاث املهترخت غلى وقو الشبٍاث الجاهبيت الخضعيبيت مً خيث لاػمىت واملؿاخاث وجم جؿبيهه غلى()2للغبيين ,وطلَ لخهؿيم
لاصواع واملهام ووالىاحباث ولاغماُ املسخاعة بين أغػاء قغيو الػمل املؿاغض التي ؾخجغ يىم الازخباعاث الغئيؿت قيما بيجهم ,ومً زلُ حسجيل هخائج()2الغبين
بشٍل غلمي والظيً ؾبهذ غلحهم ,وحسجيل الىخائج والهياؾاث حميػها زلُ الضعاؾت الاؾخؿلغيت بخؿبيو بػؼ الىماطج مً الخماعيً املهترخت غلى وقو الشبٍاث
الجاهبيت الخضعيبيت ,وهظه الخجغبت ويشير(مذجىب,وخؿين )81, 8228,صعاؾت ججغيبيت أوليت يهىم بها الباخثان غلى غيىت ضؿيرة ,نبل نيامه ببدثه بهضف ازخباع
أؾاليب البدث وأصواجه وًان الؿايت مً هظه الخجغبت :
 -6الخأيض مً ضلخيت لاحهؼة ولاصواث املؿخسضمت .
-8مضي ئمٍاهيت قغيو الػمل املؿاغض وجكهمهم لؿيرالػمل وجىغيذ الخػليماث وإلاعياصاث املخػلهت باحغاء الازخباع .
 -3الخػغف غلى ضلخيت الازخباعاث ومضي ملءمتها لػيىت البدث وييكيت جىكيظها .
-7مضي اؾخجابت اللغبين وجكاغلهم مؼ الازخباعاث ومضي ملءمتها لهم .
-1جدضيض الىنذ اللػم لخىكيظ الازخباعاث .
-1مػغقت املػىناث التي نض جظهغ ,وجلفي خضور لازؿاء .
الخجزبتالاضخطالعيت الثاهيت لخددًدالحدألاكص ى ألداءالخماريًنام الباخثان وبمؿاغضة قغيو الػمل املؿاغض ملخو الغنم(,)8باحغاء ججغبت اؾخؿلغيت زاهيت غلى اللغبين()2أهكؿهم في الخجغبت الاؾخؿلغيت لاولى
واؾدبػضهم قيما بػض مً غيىت الضعاؾت في الازخباعاث الهبليت والبػضيت ,ونض جم طلَ في جمام الؿاغت ()8مً غطغ مً يىم الخميـ املىاقو()8286/8/2في ملػب
هاص ييرواهت الغياض ي ,وًان الؿايت مً الخجغبت الاؾخؿلغيت الثاهيت هي :
 -6أحغاء ازخباع الخض لانص ى ألصاء الخماعيً لخدضيض مٍىهاث الخمل الخضعيبي(يضة وجٌغاع وعاخت) للىخضاث الخضعيبيت ,ويظلَ جدضيض يضة ًل وخضة جضعيبيت ,ومً
زلُ طلَ وؿخؿيؼ اؾخسغاج الشضة املؿخسضمت في لايام ولاؾابيؼ ويظلَ مؿخىي الخمل الخضعيبي الٌلي للمجهاج الخضعيبي .
-8الخأيض مً جىكيظ الىخضة الخضعيبيت بالىنذ املدضص .
-3الخأيض مً لاػمىت التي وغػها الباخث غىض جىكيظ الخماعيً في الىخضة الخضعيبيت .
-7الخأيض مً قتراث الغاخت البيييت .
-1الخأيض مً يضة الخمغيً مً زلُ مؿابهتها مؼ الىبؼ غيىت الضعاؾت .
-1الخأيض مً ملءمت الخماعيً املهترخت حميػها ملؿخىي غيىت الضعاؾت .
-4مػغقت املػىناث والطػىباث التي جدضر وجلفي خضور لازؿاء .
-2وبػضما نام الباخثان بخطميم الطىعة الجهائيت مً اؾخماعة الاؾخبياهت التي جم انتراخها غلى الؿاصة الخبراء واملسخطين في مجاُ غلم الخضعيب الغياض ي ,وقؿلجت
الخضعيب ويغة الهضم ملخو الغنم()6مً أحل أن جسػؼ ألؾـ الػلميت الصخيدت للمجهاج الخضعيبي بطيؿخه الجهائيتملخو عنم .
الخجزبت الزئيطت الخخباراث الدراضتالاخخبار اللبلينام الباخثان مؼ قغيو الػمل املؿاغض باحغاء الخجغبت الغئيؿت للزخباعاث الهبليت غلى الغبي غيىت الضعاؾت نبل بضء الغبي هاص ييرواهت الغياض ي بدىكيظ املجهاج
الخضعيبي بخاعيش()8286/8/66وحغث الػمليت ًاألحي:
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اليىم ألاول الطبذ اإلاىافم  2021/2/11جم إحزاء الاخخبار آلاحي الاخخباراث البدهيتالخدمل الؿغغت .
اليىم الثاوي اإلاىافم  2021/2/12جم إحزاء الاخخبار آلاحي الاخخياراث اإلاهاريتالضخغحت الٌغة  ,والتهضيل الٌغة .
جىفيذ اإلانهاج الخدريبيبػض ما نام الباخثان باالؾلع غلى املغاحؼ والٌخب والضعاؾاث ولاؾاعيذ الػلميت الؿابهت التي جىاولذ املجهاج الخضعيبي بشٍل الػلمي ,ويظلَ الاؾخكاصة مً أعاء
ومهترخاث الؿاصة الخبراء واملخسططين في مجاُ غلم الخضعيب الغياض ي وقؿلجت الخضعيب ويغة الهضم الخضعيبي امللخو الغنم()6خىُ ضلخيت املجهاج الخضعيبي ,ئط جم
جطميم املجهاج الخضعيبي بأؾخسضام الخماعيً املهترختغلى وقو الشبٍاث الجاهبيتالخضعيبيت املسخلكت(*) والؿغائو املؿخسضمت في املجهاج الخضعيبي وهي الؿغيهت الخضعيبت
الكتر مخىؾـ ومغجكؼ الشضة والؿغيهت الخٌغاعيت لؿغع جؿىيغ املخؿيراث البضهيت واملهاعيت لكئت الشباب بٌغة الهضم لىاص ييرواهت الغياض ي ,ومً زلُ الخػغف
غلى ملءمت وضلخيت الخماعيً املهترختغلى وقو الشبٍاث الجاهبيت الخضعيبيت في املجهاج الخضعيبي ,وبػض حمؼ الاؾخبياهاث ملجهاج الخضعيبي وأزظ آعاء ومهترخاث
وجىححهاث الؿاصة الخبراء واملخسخططين واملهابلث الصخطيت نام الباخثان بػضه نام بخػضيل او خظف بػؼ الىخضاث ,ووغضص مً الخماعيً في ؾبيل الاؾخسضام
لامثل لهظا املجهاج الخضعيبي ولٍي يػؿي هخائج ؾيبت جسضم الػمليت الخضعيبيت بما يدىاؾب مؼ لػبت يغة الهضم لهظا الكئت الػمغيت نيض الضعاؾت .
بػض الاهتهاء مً ئحغاء لازخباع الهبلي ,نام الباخثان بدىكيظ املىهج الخضعيبي الظ جم جطميمه مً نبل الباخثان بشٍله الجهائي ,لٍي يسػؼ للشغوؽ ولاؾـ
َ
الػلميت الصخيذ واؾدىاصا الى آعاء الؿاصة الخبراء واملسخطين في مجاُ غلم الخضعيب الغياض ي وقؿلجت الخضعيب ويغة الهضم الخضعيبي ,امللخو عنم( ,)6خىُ ضلخيت
املجهاج الخضعيبي  ,التي اخخىي الخماعيً املؿخسضمت غلى وقو الشبٍاث الجاهبيت الخضعيبيت املسخلكتوهي مشابهت لخاالث اللػب الخهيهيتللػبت يغة الهضم ,وايخمل
ً
ً
املجهاج الخضعيبي غلى()31وخضة جضعيبيت ب()3صوعاث مخىؾؿت ,نؿمذ غلى()68اؾبىغاوبىانؼ()3وخضاث جضعيبيت اؾبىغيا (الؿبذ والازىين ولاعبػاء) ,ولٍل يىم()3
جماعيً ,ا ملضة ( )3أيهغ ,بضون أ اههؿاع مً الخضعيب  .ومً الجضيغ بالظيغ بػض الاهتهاء مً الازخباعاث الهبليت جمذ املبايغة بدىكيظ املجهاج الخضعيبي ابخضاء مً يىم
الؿبذ بخاعيش ()8286/8/63واهتهذ الىخضاث الخضعيبيت يىم لاعبػاء بخاعيش()8286/1/68وجخػمً املجهاج الخضعيبي املهترح ما يأحي:
ً
 جم جدضيض()81جمغيىا غلى وقو الشبٍاث الجاهبيتالخضعيبيتاملسخلكت . هكظث جلَ الخمغيىاث املهترخت زلُ الهؿم الغئيـ مً الىخضة الخضعيبيت للمجهاج الخضعيبي ,وجم جدضيض ونذ الخماعيً حميػها لىخضاث الخضعيبيت مً(-12)46صنيهت في خين ًان الؼمً الٌلي للىخضة الخضعيبيت ما بين( )682- 92صنيهت وحشمل إلاخماء والهؿم الغئيـ والهؿم الخخامي .
 جم جدضيض مخؿيراث الضعاؾت حميػها بدؿب أهضاف الىخضاث الخضعيبيت للمجهاج الخضعيبي املهترح ويدخى غلى جؿىيغ بػؼ الهضعاث البضهيت واملهاعيت التيأزخاعها الباخثان مً زلُ اؾلغهم غلى املغاحؼ والٌخب والضعاؾاث ولاؾاعيذ الػلميتالؿابهت التي اؾخسضمذ الخماعيً والشضة والخٌغاعاث والغاخت ,نغيبت
مً املجهاج الخضعيبي نيض الضعاؾت ولاؾخكاصة مً أعاء ومهترخاث الؿاصة الخبراء واملخسططين في مجاُ غلم الخضعيب الغياض ي وقؿلجت الخضعيب ويغة الهضم
ً
وبىاء غلى طلَ جم جأييضه مً زلُ جىكيظ الىخضاث الخضعيبيت للمجهاج الخضعيبي لٍي يدطل املجهاج الخضعيبي ضلخيت جؿبيو مً خيث الاؾـ والشغوؽ الػلميت
.
ً
ً
 صوعة الخمىج الخمل بين لاؾابيؼ()6:3في ًل صوعة مخىؾؿت ,أ ()3أؾابيؼ جضعج بالخمل ضػىصا وأؾبىع واخض هؼوال وهٌظا أؾخمغ الخضعج في املجهاج الخضعيبيبشٍل ًامل زلُ()3صوعاث مخىؾؿت ,أ ()3أيهغ بضون اههؿاع الخضعيب ,ونض ًان حشٌيل الخمل الخضعيبي في الضائغة الخضعيبيت الطؿيرة غمً أؾبىع واخض
بخمىج الخمل(. )6:8
 ًان املجهاج في الهؿم الغئيـ بؿغيهت الخضعيب الكتر مىسكؼ ومغجكؼ الشضة نض بضأ بشضة مً( 41الى )%92وؾغيهت الخضعيب الخٌغاع بضأ بشضة(- 92 ,)%622ومً حضيغ بالظيغ أن في لاؾبىع لاوُ مً املجهاج الخضعيبي ؾغيهت الخضعيب الكتر مىسكؼ يضة نض اؾخسضم أنل مً الكتر املغجكؼ الشضة ,أ بضأ
ً
بشضة()%41وطلَ للخأيض ومخابػت ومغاحػت مؿخىي اللغبين حميػهم غيىت الضعاؾت لػمان وضىلهم ئلى ؾغيهتالخضعيب قتر املغجكؼ الشضة,وضىال الى
الؿغيهت الخٌغاعيت .
 أغخمض الباخثان في جهىـين لاخماُ الخـضعيبيت للمجهاج الخضعيبي غلى وقو الشضة والخٌغاع والغاخت بدؿب نضعاث اللغــبين غيىت الضعاؾت . جم جدضيض ػمً أصاء الخماعيً والخٌغاعاث والغاخت بين الخماعيً والغاخت بين املجاميؼ مً زلُ الخجاعب الاؾخؿلغيت الثاهيت غلى غيىت نىامها()2الغبين لػضصمً الخماعيً لخدضيض الخض لانص ى ألصاء الخمغيىاث وػمً املؿتهضف لخؿبيو ًل الخماعيً ملجهاج الخضعيبي ,وأن هبؼ وػمً الخماعيً ومؿاخاث الشبٍاث
ً
الجاهبيت الخضعيبيت يٍىن مػياعا لشضة الخماعيً الخماعيً حميػها للمجهاج الخضعيبي ,وجدضيـض قتراث الغاخت بين الخٌغاعث غً ؾغيـو غىصة الىبؼ ئلى(-682
)672الىبؼ/صنيهت ,وطلَ بدؿب الهضف مً هىع الخمغيً ويضجه ومىنػه مً الىخضاث الخضعيبيت الألؾابيؼ ًاقت مً للمجهاج الخضعيبي .

*
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 جم جدضيض الشبٍاث الجاهبيت الخضعيبيت ,مً نبل الؿاصة الخبراء واملسخطين  ,امللخو عنم(62×62( ,)6م61×61,م82×82,م32×81,م32×32,م72×32 ,م,×72م.)72
 جم جؿبيو جماعيً املجهاج الخضعيبي املهترح غلى الاقغاص غيىت الضعاؾت بؿغيهت الباخثان ,وبمؿاغضة الؿيض املضعب ومؿاغض املضعب امللخو عنم()3والؾيمهاالهؿم الغئيس ي مً الىخضة الخضعيبيت اليىميت .
الاخخبار البعديبػض الاهتهاء مً جىكيظ مكغصاث املجهاج الخضعيبي ,جم ئحغاء الازخباعاث البػضيت ملػغقت املؿخىي الظ وضل ئليه الغبى الػيىت في املخؿيراث نيض الضعاؾت بالدؿلؿل
لايام الظ حغي في الازخباع الهبلي في اليىم الثلزاء ,واملىاقو ,8286 /1/63واليىم الاعبػاء ,واملىاقو  ,8286/1/67وجم ئحغاؤها جدذ الظغوف والىنذ واملخؿلباث
هكؿها ,للغبي غيىت الضعاؾت حميػهم ,وسجلذ الىخائج في اؾخماعاث مسططت مؿبها ؾبها للشغوؽ واملىاضكاث املدضصة لٍل ازخباع .
اإلاعالجاث ؤلاخصائيتكام الباخث باضخخدم البرهاةج ؤلاخصائيت()SPSSللعلىم ؤلاوطاهيت وؤلاحخماعيت في اإلاعالجت البياهاث جم اضخخزاج ةماًلي
اليؿبتاملئىيت ,والىؾـ الخؿابي ,والاهدغاف املػياع  ,ومػامل الاعجباؽ البؿيـ بيرؾىن( )Pearsonازخباعاث(ث) للػيىاث املغجبؿت ,ومػامل الطضم الظاحي ,
وناهىن اليؿبت لخؿىعللمخؿيراث الضعاؾت .
عزض الىخائج وجدليلها وةىاكشتها:عزض الىخائج وجدليلهاعزض وجدليل هخائج بياهاث ةخغير الخدمل الطزعت (كيد الدراضت) لالخخباريً اللبلي والبعدي لدي أفزاد عيىت البدثالجدول()6
ًبين الليم الاخصائيت وكيمت(ث)اإلاددطبت و داللت هخائج الاخخباريً اللبلي والبعدي إلاخغير الخدمل الطزعت لدي أفزاد عيىت البدث
الىضائل ألاخصائيت
ةخغيراث الدراضت

ؽ-

±ع

ؽ-

±ع

نيمت(ث)
املددؿبت

نيمت
الضاللت

بػض

نبلي

جدمل الطزعت

28.97

2.32

23.99

.786

8.55

0.000

الضاللت

وؿبت
الخؿىع

مػىى

%96

 ةعىىي عىد ةطخىي داللت ≥()0.05
يخطر مً زلُ الجضوُ عنم() 1الهيم الاخطائيت ونيمت(ث)املددؿبت وصاللت هخائج الازخباع الهبلي والبػض ملخؿير الخدمل الؿغغت لضي أقغاص غيىت البدث ,ئط
ظهغ لىا نيمت الىؾـ الخؿابي والاهدغاف املػياع غلى الخىالي للزخباع الهبلي والبػض اقغاص غيىت البدث في ازخباع جدمل الؿغغت( )28.97و()23.99( .)2.32
و( ,).786في خين بلؿذ نيمت(ث)املددؿبت ( ,)8.55أما نيمت الضاللت قٍاهذ ( ,)0.000وهي أضؿغ مً( ,)0.05لظلَ جىحض قغوم مػىىيت بين الازخباعاث الهبلي
والبػض  ,ولطالر الازخباع البػض غىض أقغاص غيىت البدث .
عزض وجدليل هخائج بياهاث اإلاخغيراث اإلاهاريت(كيد الدراضت)لالخخباريً اللبلي والبعدي لدي أفزاد عيىت البدثالجدول()7
ًبين الليم الاخصائيت وكيمت(ث)اإلاددطبت وداللت هخائج الاخخباريً اللبلي والبعدي في اإلاخغيراث اإلاهاريت لدي أفزاد عيىت البدث
الىؾائل لاخطائيت
مخؿيراث الضعاؾت

ؽ-

±ع

ؽ-

±ع

نيمت(ث)
املددؿبت

البػض

الهبلي

نيمت الضاللت

الضاللت

صخغحتالٌغة

19.49

1.27

16.57

.79

6.76

0.000

مػىى

تهضيل الٌغة

10.38

2.96

12.81

2.29

2.91-

0.011

مػىى

 ةعىىي عىد ةطخىي داللت ≥()0.05
جدبين مً زلُ الجضوُ عنم()4الهيم الاخطائيت ونيمت(ث) املددؿبت والضاللت لىخائج الازخباع الهبلي والبػض في املخؿيراث املهاعيت لضي أقغاص غيىت البدث ,ئط
جظهغ لىا نيمت الىؾـ الخؿابي والاهدغاف املػياع غلى الخىالي للزخباع صخغحت الٌغة قٍاهذ نيمت الازخباع نبلي ()19.49و( .)1.27أما نيمت الازخباع البػض
قٍاهذ()16.57و( ,).79والبػضيت في خين بلؿذ نيمت(ث) املددؿبت ( ,)6.76أما نيمت الضاللت قٍاهذ( ,(0.000وهي أضؿغ مً( , (0.05وهىاى قغوم مػىىيت بين
ً
الازخباعيً الهبلي والبػض  ,لطالر الازخباع البػضيت غىض الاقغاص الػيىت البدث  .وجبين لىا أيػا أن نيمت الىؾـ الخؿابي والاهدغاف املػياع غلى الخىالي للزخباع
تهضيل الٌغة إلزخباع قٍاهذ نيمت الازخباع نبلي( ,)2.96( .)10.38أما الازخباع لبػض قٍاهذ( ) 12.81و()2.29ألقغاص غيىت البدث في خين بلؿذ نيمت(ث)
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املددؿبت( ,)2.91-أما نيمت الضاللت قٍاهذ( ,)0.011وهي نيمت أضؿغ مً( ,)0.05أطن هىاى قغوم مػىىيت بين الازخباعيً الهبلي والبػض  ,لطالر الازخباع البػض
غىض اقغاص غيىت البدث ,ومً الجضيغ بالظيغ قأن الجميؼ املخؿيراث املهاعيت طاث قغوم مػىىيت بين الازخباع الهبلي والازخباع البػض ألقغاص غيىت البدث .
الخعزف على ةلدار كيمت الخطىر في ةخغيرالخدمل الطزعت اإلابدىثت(كيد الدراضت)ألفزاد عيىت البدثالجدول ()8
ًبين ةلدار كيمتالخطىر واليطبت اإلائىيت للخطىر في اإلاخغير الخدمل الطزعت لدي ألافزاد العيىت البدث
جطىر
اليطبتاإلائىيت
درحت ةلدار
الحطابي أعلى
الىضط الحطابي اللبلي الىضط
الىضائل ؤلاخصائيت
للخطىر
لالخخبار
ألبعدي
الاخخباراث
%96
0.96
34.15
23.99
28.97
جدمل الطزعت
هلخظ مً الجضوُ عنم()2أن أقغاص غيىت البدث ,نض خههىا في مهضاع جؿىع أغلى صعحت في ازخباع الخدمل الؿغغت قٍاهذ أغلى صعحت لألزخباع نض بلؿذ(,)34.15
قيما بلؿذ وؿبت الخؿىع( )0.96واليؿبت املئىيت بلؿذ(. )%96
 الخعزف على ةلدار كيمت الخطىر في اإلاخغيراث اإلاهاريت اإلابدىثت (كيد الدراضت) أفزاد عيىت البدثالجدول()9
ًبين ةلدار الخطىر ووطبت اإلائىيت في اإلاخغيراث اإلاهاريت لدي أفزاد عيىت البدث
أغلى صعحت للزخباع مهضاع الخؿىع اليؿبت املئىيت للخؿىع
الىؾـ الخؿابي ألبػض
إلاخطائيت الىؾـ الخؿابي الهبلي
الىؾائل
الازخباعاث

%79
0.79
23.2
16.57
19.49
صخغحت الٌغة
%76
0.76
16
12.81
10.38
تهضيل الٌغة
جبين لىا مً حضوُ أغله أن أقغاص الػيىتيما خههىا مهضاع جؿىع في ازخباع صخغحت الٌغة خيث بلؿذ نيمت أغلى صعحت لألزخباع( ,)23.2وبيىما ًاهذ وؿبت الخؿىع
نض بلؿذ( ,)0.79واليؿبت املئىيت بلـ( ,)%79أما قيما خههىه مً مهضاع الخؿىع في ازخباع تهضيل الٌغة قٍاهذ أغلى صعحت لألزخباع نض بلؿذ()16وبلؿذ وؿبت
الخؿىع( ,)0.76واليؿبت املئىيت بلؿذ(. )%76
ةىاكشت الىخائج
ُ
يدبين مً الجضو عنم( )1وعنم()4وحىص قغوم طاث صاللت مػىىيت بين الازخباعيً الهبلي والبػض  ,لطالر الازخباع البػض في املخؿيراث البضهيت واملهاعيت ًاقت,
وهغحؼ هظه الخؿىع ئلى قاغليت جأزير الخماعيً غلى وقو الشبٍاث الجاهبيت الخضعيبيت للمجهاج الخضعيبي املهترح في الىخضاث الخضعيبيتاليىميت التي بىيذ غلى وقو أؾـ
ويغوؽ غلمي صخيدت .يإيض في طلَ(ًىهؼة)6922,88,ئن جٍىيً الغب يغة الهضم يجب جبنى غلى أؾـ صخيدت وأن جىغؼ الخماعيً غلى أؾـ غلمي املهىىت ومً
غمجها صمج الهضعاث البضهيت مؼ املهاعاث الاؾاؾيت في املجهاج الخضعيبي  ,الٌغة هي املدىع في الخضعيب وايدؿاب املهاعة في لاصاء غلى هدى حيض مؼ الٌغة والهضعة غلى
ً
ً
اللػب ,ومً غمجها أيػا جىقير حميؼ املؿخلؼماث الخضعيبيت التي مً زللها جخم جهىيت حؿم اللغب جضعيجيا في الخضعيب خيث يخم جؿىيغ الىىاحي املهاعيت والهضعاث
البضهيت والخؿؿيت والىكؿيت والىظيكيت غلى هدى واؾؼ ومخٍامل  .ونض ازترها في املجهاج الخضعيبي املهترح غلى وقو الشبٍاث الجاهبيت الخضعيبيت جماعيً مشابهت ملا
يدضر في لػبت يغة الهضم الخضيثت بديث يلػب اللغب صازل ؾاخت الشبٌت الجاهبيت مً امللػب ال يديض غجها ؾىاُ الىخضة الخضعيبيت وهظا ما يدضر قػل في يغة
ً
الهضم الخضيثت يأن يٍىن اللغب مدطىعا في الشبٍاث الجاهبيتالخضعيبيت بمؿاخت()62×62متر أو()81×81متر أو ()31×32او()72×72متر وؾيرهامً املؿاخاث
الخضعيبيت .
ويما أظهغث الىخائج التي غغغذ في الجضوُ الغنم ( )2و( )9أن أقغاص غيىت البدث نض خههىا مهضاع نيمت الخؿىع بين هخائج الازخباعاث الهبليت والبػضيت ,لطالر
الازخباعاث البػضيت لٍاقت املخؿيراث نيض الضعاؾت ,ويكؿغ الباخثان مهضاع نيمت هظه الخؿىع ئلى قاغليت املجهاج الخضعيبي املؿبو غلى أقغاص غيىتالبدث الظ أصي ئلى
هظا الخؿىع قاملىهج الخضعيبي املهترح غلى وقو ؾغيهت الخضعيب املىسكؼ واملغجكؼ الشضة والؿغيهت الخٌغاعيت ؾايخه جؿىيغ مخؿير الهضعاث البضهيت واملهاعيت والىظيكيت,
وأن ؾبب طلَ يػىص الى اعجكاع مؿخىي يضة الخمـل الؾـيما قـي الاؾبىع الازير مً املىهج الخضعيبي والظ وضلذ قيه الشضة الى( )%622مما يإيغ ان هىاى حهىص
غاليت للهضعاث البضهيت نام بدىكيظها أقغاص غيىت البدث وهظا يخكو مؼ ما حاءث به املطاصع الػلميت مً ان حهض الهضعة البضوي الػالي يػمل غلى جدؿين مخؿير
َ
الٌكائاث الىظيكيت مما يؼيض مً جؿىيغها ومً زم مهاومتها للشضة والاخماُ الخاعحيت  .ويظهب الباخثان ألى ما حاء به(ػهاو  )48 ,8227,ههل غً(الؿائي)8226,
بأن البرامج الخضعيبيت يهاؽ هجاخها بمضي الخؿىع الظ يدههه اللغب لىىع لاوشؿت الغياغيت املماعؾت مً زلُ املؿخىي املهاع والبضوي والىظيكي وهظا يػخمض
غلى الخٌيكاث الظ يدههها الكغص مؼ البرهامج الخضعيبي الظ ؾبهه  .قالخػغف غلى الخضعيب الكتر والخٌغاعيت له ميزة في الهضعة غلى ػياصة غضص وظائل لاوغيت
الضمىيت بأنطغ ونذ ممًٌ ,ومما اليَ قيه أن الالتزام بالخضعيب والاهخظام غليه ؾىف يإص ئلى خضور حؿيراث قؿيىلىحيت في حميؼ وظائل أحهؼة الجؿم
وزاضت الهلب والضوعة الضمىيتوالخىكؿيت ,قالغياغيىن يمٌجهم الخٌيل غلى الخؿيراث الكؿيىلىحيت التي جدضر في أحهؼة الجؿم مً زلُ الجهض الػػلي
ً
والاؾخمغاع في أصاء هظا الجهضالبضوي( خؿين  .)44, 6992,وقػل غً طلَ قان خـضور الػمليـاث للخٌيـكاث الىظيكيت ,وتهيئـت الاؾــ الٌيميائيـت ألحل غمان
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الخىاػن املىاؾب ملٍىهاجه ألصامتها وجؿىيغ ؾػت هظام الؿاناث املسخلـ في حؿم الغب يغة الهضم قأن طلَ يخؿلب اؾخػماُ ؾغائو ووؾائل جضعيبيت مخىىغت للدؿلـ
غلى غمل الاحهؼة الىظيكيـت املسخلكـت بأبػـاص مخىىغت ومخػضصة(الؿائي. )143 ,8224,
 الاضخيخاحاث والخىصياثألاضخيخاحاثُ
مً زلُ هخائج الضعاؾت التي جم الخطى غلحها جىضلىا ئلى الاؾخيخاحاث آلاجيت:
-6ان جىىيؼ جماعيً الىخضاث الخضعيبيت اليىميت وطاث الشضة الػاليت للمجهاج الخضعيبي املبني غلى الشغوؽ الػلميت املهىىت ,أصي ئلى ظهىع هخائج طاث جازير ئيجابي
خطلذ غلى أغلى صعحت باليؿبت املئىيت في جؿىيغ املخؿيراث نيض الضعاؾت بين الازخباعاث الهبليت والازخباعاث البػضيت ,لطالر لازخباع البػض لضي أقغاص غيىت
البدث .
-8أظهغث هخائج الضعاؾت طاث الكغوم مػىىيت لهياؽ أزخباع املهاعحي الضخغحت والتهضيل بين هخائج الازخباع الهبلي والازخباع البػض  ,ولطالر لازخباع البػض لضي
أقغاص غيىت البدث .
الخىصياثوفي غىء ما جهضم مً اؾخيخاحاث هىص ي بمجمىغت مً الخىضياث أهمها:
-6بىاء املجهاج الخضعيبي طاث الشضة الػاليت للمجهاج الخضعيبي جإزغ غلى هدى واضر في جؿىيغ مخؿيراث نيض الضعاؾت ,ومً زللها يؿخؿيؼ املضعب أن يطل باللغبين الى
اغلى مؿخىي مؿلىب .
-8غلى الهيئاث إلاصاعيت في لاهضيت أغؿاء لاهخمام الٌلي للكئاث الػمغيت مً زلُ جىقير لاحهؼة ولاصواث املؿخسضمت لخؿبيو الىخضاث الخضعيبيت الػغوعييت التي
خخاحها املضعب لخىكيظ املجهاج الخضعيبي .
-3أوص ي لاهضيت الغياغيت لاقاصة مً املسخطين ب غلم الخضعيب الغياض ي و قؿلجت الخضعيب أزىاء غمليت جضعيب اللغبين ختى يمًٌ الىنىف غلى أهم املشاًل التي
ُ
ً
جٍىن غائها امام مؿخىي الغبي يغة الهضم وإلاقاصة مً لامىع لايجابيت لخدهيو اقػل مؿخىي مؿلىب للغبين .
ةصادر
 أبى غبضة ,الؿيض ,خؿين :)8226(,اضظ اخخيار الىاشئين في كزة اللدم ,ؽ ,6الاؾٌىضعيت ,مٌخبت ومؿبػت الاياع الكىيت ,مطغ . الؿائي ,مإيض غبض غلي:)8224(,أثز الخداخلي الخدريبي في جطىيز هظام الطاكت اإلاخخلطتوبعع اإلاخغيراث الباًىكيميائيتوالاةالح في الدم ,بدث ميشىع ,حامػتبابلً ,ليت التربيت الغياغت ,مجلت حامػت بابل الػلىم الاوؿاهيت  ,املجلض ,62الػضص. 8
 الػبيض  ,هىاُ ,وآزغون( :)8229الخدريب الزياض ي  ,بؿضاص  ,الػغام  ,صاع الٌخب والىزائو . املالٍي ,قاؾمت غبض مالر  ,الػبيض  ,هىاُ مهض ( :)8222علم الخدريب الزياض ي ,بؿضاص ,صاع لاعنم للؿباغت والاؾخيؿار ,الػغام . خؿين ,أهىع ,وخىا ,غؼيؼ :)6992(,ةىاهج البدث التربىي ,مؿابؼ الخػليم الػالي ,بؿضاص . زاؾغ ,اخمض ,والبيَ ,غلى :)6942(,اللياص في اإلاجال الزياض ي ,الهاهغة  ,صاعاملػاعف.مذجىب ,وحيه :)6992(,الخدليل الحزكي الفيزًاوي والفطلجي للحزكاث الزياطيت ,مؿبػت الخػليم الػالي ,بؿضاص. الخشاب ,ػهير ناؾم وآزغون :)6999(,كـزة اللـدم ,ؽ ,8صاع الٌخـب للؿباغـتواليـشغ,حامػـتاملىضل.الؼهاو  ,هكاُ زىعييض:)8227(,أثزجماريً ةهاريتبدهيت ةبييت على اضظ الخدريب الفتري على عددةً اإلاخغيراث البدهيت واإلاهاريت والىظيفيت لالعب كزة كدمالشباب ,اؾغوخت صيخىعاهً ,ليت التربيت الغياغيت ,حامػت املىضل .
 خماص ,مكتي ابغاهيم )6997(,الجدًد في ؤلاعداد اإلاهاري والخططي لالعب كزة اللدم ,صاعالكٌغ الػغبي الهاهغة. غـلو  ,مدمـض خـؿً ,وعغـىان ,مدمـض هـطغ الضيً  :)6992(,الاخخبـاراث اإلاهاریـتوالىفـطيت في اإلاجال الزیاض ي ,ؽ 6,صاع الكٌغ الػغبي ,الهاهغة .ًىهؼة ,الكغيض : )6926(,كزة اللدم (,جزحمت) ماهغ البياحي وؾليمان غلي خؿً  ,مٌخبـت صاع الٌخب للؿباغت واليشغ  ,حامػت املىضل .مذجىب,وحيه خؿين,واخمض بضع )8228(,البدث العلمي,حامػتبؿضاص,وػاعةالخػليم الػالي والبدث الػلمي ,الػغام .اإلالحلاث
ةلحم ركم()1
أضماء الطادة الخبراءواإلاخخصين جم عزطت عليهم أضخمارة ؤلاضخبيان واإلانهاج الخدريبي كيد الدراضت
ركم

.6

الاضم

للب
العلمي

الاةكان العمل

الاخخصاص

ياؾين ؾه الدجاع

اؾخاط

غميض ًليت
الىىع الجامػيت

قؿلجت
الخضعيب
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صالخيت
كزة اللدراث البدهيت خىلت
اإلاهاراث
اإلانهاج الخدريبي
اللدم واخخبارتها واخخبارها
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.8

أؾػض مىقو الهيتي

اؾخاط

حامػت اهباع

.3

ؾػض مىػم ييسلي

أؾخاط

حامػتبؿضاص

.7

قاغل ًامل مظًىع

أؾخاط

.1

هتقاُ زإعييض ػهاو

أؾخاط

.1

مإيض غبض غلي الؿائي

أؾخاط

حامػت
مؿدىطغيت
حامػت
ؾليماهيت
حامػت بابل

.4

غماع حاؾم مؿلم

أؾخاط

.2

امل ضابغ غلي

أؾخاط

.9

صياع مؿضيض اخمض

أؾخاط

اخمض

 .62وليض
الٌبيس ي
 .66اؾىمدمىص عغا

غىاص أؾخاط
مؿاغض

 .68اخمض يايغ مدمىص
 .63عيباػ بايؼجىقيو ؾكىع
 .67يايغ مدمىص غبضهللا
 .61مٌغم غؿيت مدمض
 .61ػهير ناؾم الخشاب
مإمً

أؾخاط
مؿاغض
أؾخاط
مؿاغض
أؾخاط
مؿاغض
أؾخاط
مؿاغض
اؾخاط

غبض اؾخاط

 .64خؿام
الٌغيم
 .62غبض املىػم اخمض حاؾم

أؾخاط

 .69قايؼ ابى الػغيػت

أؾخاط

 .82مػً غبضالٌغيم الخيالي أؾخاط
مؿاغض
أؾخاط
ً .86ىماع وػمذ يىيذ
مؿاغض
 .88قالر حػاػ يلش اؾخاط
الهيس ي

قؿلجت
الخضعيب
قؿلجت
الخضعيب
قؿلجت
الخضعيب
غلم الخضعيب

قؿلجت
الخضعيب
قؿلجت
حامػت بطغة
الخضعيب
قؿلجت
حامػت
الخضعيب
ؾليماهيت
حامػت ضلح قؿلجت
الخضعيب
الضيً
وػعاة التربيت  -قؿلجت
الخضعيب
الػغام
قؿلجت
حامػت
الخضعيب
ؾليماوي
قؿلجت
حامػت صيالى
الخضعيب
قؿلجت
حامػت ًىيت
الخضعيب
قؿلجت
حامػت صيالى
الخضعيب
وػعاة التربيت  -قؿلجت
الخضعيب
الػغام
حامػت حامػت غلم جضعيب
هىع
غلم الخضعيب
حامؼ
مؿدىطغيت
حامػت جٌغيذ الهياؽ
والخهىيم
حامػت يغمىى غلم الخضعيب
 أعصنحامػت مىضل غلم الخضعيب
حامػت يغميان

غلم الخضعيب

حامػت ؾىعان

الهياؽ
والخهىيم
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أؾخاط
 .83خيضع اخمض باوه زان
مؿاغض
أؾخاط
 .87غلي زليكت الػباص
مؿاغض
أؾخاط
 .81ياؾغ مدمىص وهيب
مؿاغض
اؾخاط
 .81ضباح مدمض مطؿكى
مؿاغض
 .84غاؾل غبض الخالو أؾخاط
مؿاغض
اخمض
أؾخاط
 .82مدمىص خمضون يىوـ
مؿاغض
ةلحم ركم()2أضماء فزيم العمل اإلاطاعد
الاؾم
عنم
مدؿً غبض الٌغيم مدمض
6

حامػت يغميان

الهياؽ
والخهىيم
غلم جضعيب

حامػت صيالى
حامػت ؾىعان

الهياؽ
والخهىيم
غلم الخضعيب

حامػت جٌغيذ

غلم الخضعيب

حامػت مىضل

غلم الخضعيب

حامػت صيالى

خامل الشهاصة
مػهض صبلىم الػالي

مٍان الػمل
مضعب يباب هاص ييرواهت الغياض ي

8
7

ؾغصاع مجيض مدمض
هىيياع خؿً مجيض

بٍالىعيىؽ
بٍالىعيىؽ

مضعب هاص ييرواهت الغياض ي صعحت ممخاػ
مؿاغض مضعب يباب هاص ييرواهت الغياض ي

1

غلي اخمض مدمض

بٍالىعيىؽ

مؿاغض مضعب يباب هاص ييرواهت الغياض ي

الغب هاص ييرواهت الغياض ي
ؾالب بٍالىعيىؽ
بيىتع غلي مدمض
1
التربيت الػامت يتعميان
بٍالىعيىؽ
اخمض مدمض غلى
4
الؿالب الثاهىيت
ؾالب الثاهىيت
مدمض حميل مدمض
2
همىطج مً الىخضة الخضعيبيتاليىميت الاؾبىع الثاوي
الىخضة الخضعيبيت الغابػت هضف :جؿىيغصخغحتوالتهضيل الٌغة والخدمل الؿغغت
ػمً
امللػب :الىاص ييرواهت الغياض ي
غضصاللغبين83 :الغب
الٌلي للىخضة الخضعيبيت 11.9 :صنيهت
الشضة الىخضة الخضعيبيت% 22 :
لاحهؼة ولاصواث :ؾاغت الخىنيذ والشىازظ واملىاوؼ ,اهضاف ضؿيرة حجم,يغاث الهضم ,ؾيذ قاهيلت أخمغ واػعم .
الغاخت بين ػمً الخمغيً الشضة
جٌغاعاث الغاخت بين غضص
ػمً
ًىص
نؿم
املؿخسضم
الٌلي
املجاميؼ
املجاميؼ
الخمغيىاث
الخمغيً الخمغيً
 82.7ص
3ص
8
 8ص
6932ص 7
ث7
الغئيس ي
% 22
 81ص
3ص
8
 8ص
3
 8ص
ث1
 68.1ص
ـــ
8
 71ر
7
6
ث1
ػمً املؿتهضف مً الىخضة  11.9صنيهت
الخضعيبيت
ًىص جمغيً()1
الشبٌت الجاهبيتالخضعيبيبتبمؿاخت()32×81متر واللػب(7غض)7الغبين ,بىحىص هضقين مؼ خاعس ي املغمى مؼ الشازطين مؼ ()2مىاوؼ مىػغتً ,ل()7مىاوؼ غلى
حاهبيى امللػب ,بين وًل ماوؼ مؿاقت()6متر ,ووغؼ الٌغة في وؾـ الشبٌت الجاهبيتالخضعيبيت يما جيبين في الغؾىم البياهيت ,واللغبىن مىػغىن غلى عيً مً أعًان
امللػب ويبضأ اللػب مؼ ضاقغة املضعب ,ويهىم الغبىن مً يل الكغيهين بالغيؼ بالؿغغت الهطىي ,وبػضه يهكؼ اللغب قىم املىاوؼ()7وبػضه يهىم اللغبىن بالغيؼ
غلى الخـ الجاهبي مً امللػب ئلى زلل الشازظ في وؾـ امللػب ,ومً زلله يضزلىن امللػب لٍي يؿخدىطوا غلى يغة واخضة مً الٌغاث وؾـ امللػب ,ويهىمىن
بالضخغحت واملىاولت()7أمخاع ,وبػضه التهضيل ئلى املغمى ,ويغحؼ اللغب ئلى زلل املجمىغت املػايؿت له وهٌظا يؿخمغ الخمغيً .
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Abstract :
The effect of side networks on the development of speed endurance exercises and the skills of dribbling and
scoring: Football players (youth class) as a model
Prof. Dr. Sirwan Hamed Rafiq - Department of Physical Education - University of Halabja - Academic title:
Assistant Professor
Teacher: Jameel Mohammed Ali Qader - Department of Physical Education - Garmian University - Academic
title: Teacher
The research aims to identify the effect of the side nets on the exercises to develop endurance of speed and
the skills of rolling and scoring: soccer players (youth class) as a model. And to identify the extent of the rate of
development between the results of the tests and the tribal and dimensional measurements of the research sample
in the development of endurance of speed and the skills of rolling and scoring among young football players. On
the subject of the research procedures: the researchers chose their research community in an intentional manner,
which was represented by the players of Shirwana Sports Club for the youth category, which numbered (28)
players. Of the goalkeepers, as well as two injured players were excluded from the post tests, and (8) players
were also excluded, because they had been applied to exploratory experiments, and thus the research sample
became (16) players, as the main sample formed a percentage of (57.41%) of the total sample One-group search .
The researchers used the statistical program (SPSS) for the humanities and social sciences to process the data.
The percentage, arithmetic mean, standard deviation, Pearson's simple correlation coefficient, t-tests for related
samples, self-honesty coefficient, ratio law for the evolution of the research variables were extracted .
The researchers reached the following conclusions and recommendations: The proposed training curriculum
using side grids on exercises had positive effects in developing the variable endurance speed and the skills of
rolling and scoring among the individuals in the research sample. In light of the foregoing conclusions, the
researchers recommend a set of recommendations, the most important of which are: Building the training
curriculum with high stresses for the training curriculum has a clear impact on the development of variable
endurance speed and the skills of rolling and scoring in soccer. Thus, the coach can reach the players to the
highest level required .
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