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 فبػهُخ ثزَبيج رثمُفٍ إسؼبيف ثبسزخذاو انىسبئط ادلزؼذدح 
 ثبجلبيؼخ ألخظبئٍ رػبَخ انشجبة

 

 عوـٕ هغوـ القلْ٘بٔأ.ؿ/ 
أستار اإلصاباث والتأهُل البذنٍ بمسن علىم الصحت 

 الرَاضُت 

 جاهعت الونصىرة-كلُت التربُت الرَاضُت 

 هغوـ هغوْؿ مٗاؿةأ.ؿ/ 
 م الصحت الرَاضُتأستار الصحت الرَاضُت بمسن على

 جاهعت الونصىرة-كلُت التربُت الرَاضُت  

 كٕا عابـٗي عبـ الغو٘ـالباعذ/ 
 باحث هاجستُر بمسن علىم الصحت الرَاضُت 

 جاهعت الونصىرة–كلُت التربُت الرَاضُت 

 
 ادلهخض

٘خاَ علأ هياخْٕ ِّٗـف الٔ بٌاء بلًااهش حزق٘ياٖ اىاعافٖ باىاخؾـام أىالْس الْىاات٘ الوخعاـؿة ّهعلفات هاـٕ فاعل

الخزق٘ا  اسىااعافٖ سؽْاااتٖ كعاٗات الَااباس بالضاهعاات. ّاىااخؾـم الباعاذ الوااٌِش الخضلٗبااٖ لوٌاىابخَ ل ب٘عاات البغااذ ّ ااـ 

اىخعاى الباعذ بالخْو٘ن الخضلٗبٖ فّ الوضوْعت الْاعاـة باىاخؾـام الق٘اىااث القبل٘ات ّالبعـٗات. ّحان اؽخ٘ااك عٌ٘ات البغاذ 

بلًااهش الخزق٘ا  اعىاعافٖ  -1 أؽْاتٖ كعاٗت الَباس بضاهعت كيال الَا٘ؼ. ّهاي اُان الٌخااتش( 20بال لٗقت العوـٗت لعـؿ )

 باىااخؾـام الْىااات٘ الوخعااـؿة لااَ حااير٘ل رٗضااابٖ فااٖ كفااا هيااخْٓ الخزق٘اا  اعىااعافٖ لؽْاااتٖ كعاٗاات الَااباس بالضاهعاات.

لخزق٘ا  اعىاعافٖ لاـٓ أؽْااتٖ كعاٗات حْصـ فلّق فاث ؿسلت رعْات٘ت ب٘ي الق٘اه القبلٖ ّالق٘اه البعاـٕ لوياخْٓ ا -2

 الَباس بالضاهعت لْالظ الق٘اه البعـٕ.
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فاعل٘ت بلًاهش حزق٘ئ رىعافٔ باىخؾـام 

 ..................  الْىات٘

 يمذيخ ويشكهخ انجحث: 
ٗعلف اعًياى ّٗؤهي بالقْل رى الْاغت حااس علأ 

كؤّه الّاااغاء ّلهاااي ٌُاااار فااالق كب٘ااال بااا٘ي هعلفااات 

الَٖء ّاعٗواى بَ، ران با٘ي اعٗوااى بالَاٖء ّالعوا  باَ 

ٔ عوا ، ّحعخبال ّاغت اليالؿ هاي بوعٌٔ حغْٗ  اعٗواى ال

الوقْهاااث الىاىاا٘ت للوضخوااا ُّااٖ ه لاا  هااي ه الاا  

الغ٘اة ّٕلّكة هي ٕلّكٗاث الخٌو٘ت ّرفا كااى اسًيااى 

ُْ غاٗت الخٌو٘ت ّّى٘لخِا فإى الوغافظت علٔ ّغخَ حعـ 

ّاصباً أىاىا٘اً لاَ ّلوضخوعاَ، ّالْاغت حعٌأ حوخاا اليالؿ 

العقل٘ات ّاسصخواع٘ات بغالت ص٘ـة هي الٌاع٘ت الضياواً٘ت ّ

 (67: 1ّل٘يج هضلؿ الؾلْ هي الهلآ ّالعاُاث. )

رى اًؾيااآ الويااخْٓ الْااغٖ س ٗلصااا فقاا٘ الاأ 

ًقِ الؾـهاث الْغ٘ت الْ ات٘ت هٌِا ّالعالص٘ات بقاـك هاا 

ٗلصا الٔ عـم هعلفت اليالؿ ك٘ا  ٗيالل اليالْر الْاغٖ 

اليل٘ن ل٘غافظ علٔ ّغخَ ّٗخغو  الوياؤّل٘ت فاٖ ّ اٗات 

اٙؽلٗي، ّسبـ هي اى ٗهْى اليلؿ هنّؿاً بقاـك هاي  ّغت

الزقافت الْغ٘ت ٗوهٌَ هي رؿكار ها  ـ ِٗـؿٍ هي الؽ ااك 

الْغ٘ت ّهعلفت العاؿاث ّاسحضاُااث الْاغ٘ت الخاٖ حق٘اَ 

ُْ ّغ٘لٍ هي الهالآ ف٘ضعا  ىالْكَ ّعاؿاحاَ ّأًوااٗ 

حْاالفاحَ حخياا  هااا هااا ٗغو٘ااَ ُااْ ّهضخوعااَ هااي أؽ اااك 

 (39:  2) ّغ٘ت.

ّٗااالٕ الباعاااذ أى الضِااا  بالوبااااؿ  الْاااغ٘ت هاااي 

أىباس الخؾلا  الْاغٖ ُّاْ الاقٓ ٗهواي ّكاء كز٘ال هاي 

هظاااُل الخؾلاا  الغٖاااكٕ فاله٘اات الْااغ٘ت س حقااْؿ الاأ 

الويلل الْاغٖ اليال٘ن ّلاقلل س ٗوهاي اى ْٗا  بْاغخَ 

الٔ الويخْٓ القٓ ٗياعـٍ علٔ اعًخاس الوزالٖ الو لْس 

الوضخواااا ّحضعلاااَ غاااافالً عاااي  للفاااا عول٘ااات الخٌو٘ااات فاااٖ

الوَهالث الْغ٘ت الخٖ حغ٘٘ بَ ، ّالضِ  الْاغٖ لا٘و 

صِاا  فقاا٘ بالوعلْهاااث الْااغ٘ت باا  ٗخٖااوي عااـم ح ب٘اا  

الوعلْهاث الْاغ٘ت فاٖ ىالْر ّاحضاُااث الفالاؿ ّكاقلل 

عاااااـم اعلواااااام بوَاااااهالث الوضخواااااا الْاااااغٖ ّالضِااااا  

م بويابباحِا ّب االق الْ اٗاات هٌِااا ّعالصِااا، ّٗعخوااـ حقااـ

الويخْٓ الْغٖ فٖ إٔ هضخوا الٔ عـ كب٘ل علٔ حعاّى 

الوْاٌٗ٘ي رف ٗض  أى َٗعلّا أى الوغافظت علٔ ّاغخِن 

 ُاااٖ هياااهْل٘احِن  بااا  اى حهاااْى هياااهْل٘ت عهْهااااحِن ،

ّالخلب٘ت س حؤرل فاٖ هياخْٓ الفالاؿ الْاغٖ فغيا  با  

حااؤرل أٖٗاااً علاأ الويااخْٓ الْااغٖ للـّلاات ُّااقا بااـّكٍ 

 ٍ الـّلت. ٗؤرل علٔ  حقـم ُق

ّفاأ ُااقا الْااـؿ ٗااقكل عيااي الٌْاّاالة ّ ؽاالّى 

( اى اليااالؿ القااااتن باعىاااعافاث اسّل٘ااات ٗضااا  اى 2010)

ٗعالف هااا عل٘اات اى ٗيعلااَ ّهاا س ٗيعلااَ ّٗخضٌاا  اسؽ اااء 

الخٖ ٗقا فِ٘ا اسفالاؿ الي٘ال هاـكب٘ي فّٕ الٌْاٗاا الغياٌت 

ّاسفعااال الياا٘هت كوااا اًااَ ٗااـكر اى هعلفخااَ باعىااعافاث 

ّل٘ت  ـ حهاْى اليالق با٘ي الغ٘ااة ّالواْث ّبا٘ي العضان اس

الوؤ ج ّاسعا ت الـاتوات ّبا٘ي العاالس اليالٗا ّالوهاْد 

 (14:  8ْٗٗال فٖ الويخَئ. ) 

رى العْااال الاااقٕ ًعاااٌ٘ ف٘اااَ ُاااْ عْااال الخ ب٘ااا  

العلوٖ؛ ّفلل لًَ ٗخيان بالعلو٘ات ّالخهٌْلْص٘ات، فاالهز٘ل 

نة العاااالٓ هااااي الخقٌ٘اااااث الغـٗزاااات كااااالخل٘ينْٗى ّأصِاااا

اليااااٌ٘واتٖ ّالي٘ااااـْٗ ّاصِاااانة الغاىاااا  اٙلااااٖ ّصااااـث 

ٗلٗقِا رلٔ الخ ب٘  العولٖ حغج حير٘ل الٖيْٗ الوخناٗـة 

هااي الخقااـم، ّٗاالٓ الوخؾْْااا٘ي فااٖ هضااال حهٌْلْص٘اااا 

الخعل٘ن أُو٘ت اىخؾـام الخهٌْلْص٘ا الغـٗزت فٖ الخعل٘ن لواا 

ل لِا هي ؿّك فعاال فاٖ ًضااط العول٘ات الخعل٘و٘ات ّلقاـ  ِا

هيِاااااْم حهٌْلْص٘اااااا الخعلااااا٘ن هْاكباااااا لِاااااقٍ الٌِٖااااات 

الخهٌْلْص٘ت ع٘ذ ٗيخوـ الخعلا٘ن هاي ُاقٍ الخهٌْلْص٘اا هاا 

ٗيااـ عاصاحااَ، ّ ااـ إٔاااف الخ ااْك العلوااٖ ّالخهٌْلااْصٖ 

الهز٘ل هي ال لق ّالْىات  الضـٗـة الخٖ ٗوهاي اسىاخياؿة 

هٌِا فٖ حِ٘هت هضاسث الؾبلة للوخعلوا٘ي عخأ ٗاخن رعاـاؿ 

ـكصت عال٘ات هاي الهيااءة حؤُلاَ لوْاصِات حغاـٗاث اليلؿ ب

 (2: 18العْل. )
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ّهي ؽالل ها ىب  ّهغاّلَ لوْاكبَ الخقـم العلواٖ 

ىاااْف ٗقاااْم الباعاااذ بـكاىااات فاعل٘اااَ بلًااااهش حزق٘ياااٖ 

اىعافٖ سؽْاتٖ كعاٗت الَباس بالضاهعت ّهعلفَ حير٘لٍ 

علٔ هيخْٕ الخزق٘  اسىعافٖ سؽْااتٖ كعاٗات الَاباس 

باىخؾـام الْىات٘ الوخعـؿة ُّاقا ٗضعا  الباعاذ بالضاهعت 

ٗز٘اال الوَااهلت ف الخياااؤل الخااالٖ: هاااُٖ فاعل٘ااَ بلًاااهش 

حزق٘يااااٖ اىااااعافٖ سؽْاااااتٖ كعاٗاااات الَااااباس بالضاهعاااات 

باىااااخؾـام الْىااااات٘ الوخعااااـؿة علاااأ هيااااخْٕ الخزق٘اااا  

اسىااعافٖ لااـِٗنذ ُّااقا هااا ؿعااٖ الباعااذ الااٖ اصاالاء ُااقا 

َ حعوا  علأ حي٘ال هلواْه الـكاىت عؿؽال أىاال٘  عـٗزا

ف هيااخْٕ الخزق٘اا  اسىااعافٖ سؽْاااتٖ كعاٗاات الَااباس 

 بالضاهعت.

 أهًُخ انجحث واحلبجخ انُه: 
ّحخغـؿ بوقـاك ها ٗعْؿ علٔ البَالٗت هاي فيتاـٍ سى 

البَاال ُاان الزاالّاث الىاىاا٘ت لٕ هضخوااا ّالااقٕ ٗياااُن 

فٖ ك ٘اَ ّحقـهاَ ّحهخيا  الـاكىات الغال٘ات أُو٘خِاا هاي 

عىاااعافاث الّل٘ااات ّؿّكُاااا الِاااام ل ًيااااى فاااٖ اُو٘اااَ ا

أّ اااث ّااعبَ ٗغخاااس فِ٘ااا للوياااعـة ُااْ ّ ااج اعّااابت 

ّالواالٓ ّؿّكُااا فااٖ اًقاااف ع٘اااٍ اسًياااى ّالْ اٗاات هااي 

 عـّد هٖاعياث ل ّابت.

كواا اى حهخيا  الـكاىات أُو٘خِاا هاي اُو٘اَ العٌ٘ات 

ع٘اااذ اى اؽْااااتٖ كعاٗااات الَاااباس بالضاهعااات ٗؾخْاااْى 

الضاهعااات ُّااان ًاااْاٍ الوضخواااا ّكاااْاؿك  بيًَااا ت ٗاااالس

الوياااخقب . ّٗباااالم الباعااااذ اُو٘اااَ الـكاىاااات ف الٌقاااااٗ 

 الخال٘ت:

الخعاالف علاأ هباااؿ  اعىااعافاث الّل٘اات لؽْاااتٖ  -1

 كعاٗت الَباس 

 حياُن فٖ كفا هيخْٕ الخزق٘  اسىعافٖ لـِٗن -2

الغااـ هااي حيااا ن اعّاااباث ارٌاااء هواكىااَ الًَاا ت  -3

 ال الب٘ت

خياؿٍ هاااااي الْىاااااات٘ الوخعاااااـؿة ف الخزق٘ااااا  اسىااااا -4

 اسىعافٖ 

حلى٘ؼ ّحعو٘  اُوَ٘ ّؿّك الخزق٘  اسىاعافٖ لاـٕ  -5

 اؽْاتٖ كعاٗت الَباس 

احٖااغج هَااهلت هااي ؽااالل عواا  الباعااذ كوياااعـ 

 أؽْاتٖ ؽـهاث رىعافَ٘ )فاٖ ُ٘هات اسىاعاف الوْالٗت(

لكزاال هااي عاااه٘ي راان العواا  أؽْاااتٖ كعاٗاات ٍااباس فااٖ 

لَ٘ؼ سعظ الباعذ اّصَ القْْك فٖ الزقافات صاهعت كيل ا

اعىعاف٘ت لـٓ أؽْات٘٘ي ههاحا  كعاٗات الَاباس ع٘اذ اى 

هؤُالحِن العلو٘ت هؾخليات ّحغخااس الأ الزقافات اعىاعاف٘ت 

ع٘ذ اًِن هَلف٘ي علٔ هؾخل  الًَ ت ال الب٘ات ّالخاٖ 

حغـد بِا اّاباث هخعـؿة ّبعٔ الغاسث الولٕ٘ت الخاٖ 

علأ حقاـٗن الوياااعـة لِاا ٌّٗخظاال  ٗقا  الوَالف عاااصنا

عْٖك كصال اسىعاف اّ ٗقْم بخقاـٗن الويااعـة ب لٗقات 

ؽاٗهاات  ااـ حااؤؿٓ بغ٘اااة اًياااى ؿّى  ْااـ اّ حنٗااـ هااي 

الوٖااااعياث للوْااااس اّ الوااالٗٔ لاااقا كأٓ الباعاااذ اى 

ٌُاااار ٕااالّكة هلغااات لعوااا  بلًااااهش حزق٘ياااٖ رىاااعافٖ 

افاات لؽْااات٘٘ي ههاحاا  كعاٗاات الَااباس للفااا هيااخْٓ الزق

 اعىعاف٘ت لـِٗن.

 هذف انجحث: 
الخعااالف علااأ اعىاااعافاث الّل٘ااات ّبٌااااء بلهض٘ااات 

حزق٘ي٘اات ل ىااعافاث اسّل٘ااات باىااخؾـام أىاالْس الْىاااات٘ 

 الوخعاااااـؿة ّهعلفااااااَ هاااااـٕ فاعل٘خِااااااا علااااأ هيااااااخْٕ 

 الخزق٘اااااااا  اسىااااااااعافٖ سؽْاااااااااتٖ كعاٗاااااااات الَااااااااباس 

 بالضاهعت.

 فزوع انجحث: 
 ذ ها ٗلٖ:فٖ ْٕء ُـف الـكاىت ٗيخلٓ الباع

حْصاااـ فااالّق فاث ؿسلااات رعْاااات٘ت بااا٘ي هخْىااا ٖ 

الق٘اى٘ي القبلٖ ّالبعاـٕ فاٖ هياخْٓ الخزق٘ا  اعىاعافٖ 

 لْالظ هخْى٘ الق٘اه البعـٕ.
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فاعل٘ت بلًاهش حزق٘ئ رىعافٔ باىخؾـام 

 ..................  الْىات٘

 يظطهحبد انجحث:
 االسؼبفبد األونُخ:

ُااٖ اللعاٗاات اليْكٗاات الخااٖ حقااـم الاأ الوْاااس اّ 

الولٗٔ فْك اعّابت اّ الوالٓ ّ اـ حهاْى ُاٖ اليااكق 

غ٘اة ّالوْث ّب٘ي العضن الوؤ ج ّاععا ات الـاتوات ب٘ي ال

ّباا٘ي العااالس الياالٗا ّالوهااْد ٗااْٗال فااٖ الويخَاائ.   

(8 :14) 

 انزثمُف انظحٍ: 

ُْ عول٘ت رعاله٘ت هيخولة ّهخْاّالت ُاـفِا عاذ 

الفاالاؿ علاأ رحباااح ًواا٘ ع٘اااة ّهواكىاااث ّااغ٘ت ىاال٘وت 

ّفلل لخغي٘ي ىلْك٘احِن بوا ٗغياظ لِان ّاغخِن ّّاغت 

خوعِن، عاي ٗلٗا  هٌاا أّ حقل٘ا  اعّاابت باالهلآ. هض

(44 :21) 

 انزثمُف اإلسؼبيف:

ُاااْ كفاااا هياااخْٓ الاااْعٖ اعىاااعافٖ لاااـٓ اليااالؿ 

ّحعلٗيَ بوا ٌٗبيٖ عولت فاٖ هؾخلا  الوْا ا  اعىاعاف٘ت 

 "" اصلاتٖال اكتت. 

  انربَبيج:

ُااْ هضوْعاات هااي الخعل٘واااث ّالّاهاال الوخيلياالت 

م بالعواا  الو لااْس ّحٌي٘ااق هااا الخااٖ حْصااَ الغاىااْس للق٘ااا

 ( 30: 21ٗغخاصَ الويخؾـم. ) 

 انىسبئط ادلزؼذدح:

ُٖ الخهاها  با٘ي أكزال هاي ّىا٘لت ّاعاـة حهوا  كا  

هٌِا الؽلٓ عٌـ العلٓ أّ الخاـكٗو هزا  الو بْعااث، 

ّالي٘ااـْٗ، ّالَاالاتظ ّالخيااض٘الث الْااْح٘ت ّالهوب٘ااْحل، 

 ( 117: 28ّالَياف٘اث ّالفالم بيًْاعِا.   )

 احلبست اِيل: 

ُْ  لت الهخلًّ٘ت حيخقب  الب٘اًاث ّحؾنٌِٗاا ّحقاْم 

بوعالضخِاااا ّحؾنٌِٗاااا بخٌي٘اااق صو٘اااا العول٘ااااث الغيااااب٘ت 

ّالوٌ ق٘ااات ؿّى حاااـؽ  اعًيااااى فاااٖ عولِاااا ّفلااال ّفقااااً 

لوضوْعاااات هااااي الخعل٘واااااث ّالّاهاااال الْاااااؿكة رل٘ااااَ.      

(27 :10) 

 رػبَخ انشجبة:

ّّ ات٘اات ّعالص٘اات ُااٖ ؽااـهاث فاث ّاايت حٌوْٗاات 

حؤؿٓ للَباس ّحِـف الٔ هيااعـحِن كايفلاؿ اّ صواعااث 

 (66:31للفا هيخْٓ أؿاتِن.  )

 اجلبيؼخ:

ُٖ اعلٔ  وت الِلم الكاؿٗوٖ ّالّ  فٖ الضاهعت 

اًِاااا هضوْعااات هاااي العلوااااء ُّباااْا أًيياااِن للـكاىااات 

ّالبغذ ّالوعلفت ٌّٗظلّى الٔ الغ٘اة ّهَاك  الوضخواا 

 ( 2:46٘ت هخهاهلت.    )ًظلة علو٘ت ٍوْل

  انذراسبد ادلزرجطخ: 
 أوال: انذراسبد انؼزثُخ:

م( بعٌااْاى 2014فااْمٕ فااْؿٍ ) ًاااصٔؿكاىاات: عااال 

بٌاااء بلهض٘ااات حعل٘و٘اات هعاااـة بخقٌ٘اات الْىاااات٘  "بلًاااهش

الوخعـؿة ّحير٘لُا فٖ بعٔ ًْاحش الخعلن لوقلك اسّاباث 

 -٘ت ّاسىاااعافاث اسّل٘ااات ل البااااث كل٘ااات الخلب٘ااات اللٗإااا

صاهعاات ٌٗ ااا. "ّحِااـف الـكاىاات الاأ حْااو٘ن بلهض٘اات 

حعل٘و٘ااات هعاااـة بخقٌ٘ااات الْىاااات٘ الوخعاااـؿة لاااخعلن هقااالك 

اعّااااباث ّاسىاااعافاث الّل٘ااات ل البااااث كل٘ااات الخلب٘ااات 

اللٗإااا٘ت. ّاىاااخؾـم الباعاااذ الواااٌِش الخضلٗباااٖ. ّحااان 

اؽخ٘ااااك عٌ٘ااات البغاااذ بال لٗقااات العوـٗااات ّبلااا   ْاهِاااا 

 خلب٘اات اللٗإاا٘ت. ّهااي اُاان الٌخاااتشٗالاا  هااي كل٘اات ال60

البلهض٘اات الخعل٘و٘اات الوعااـة بخقٌ٘اات الْىااات٘ الوخعااـؿة  -1

لِاا حاير٘ل رٗضاابٖ علاأ حغيا٘ي هياخْٓ الخغْا٘  لفاالاؿ 

 حْصاااااـ فااااالّق فاث ؿسلااااات رعْاااااات٘ت بااااا٘ي  -2العٌ٘ااااات.

هخْىااا ٖ الق٘اىاااا٘ي القبلاااٖ ّالبعااااـٕ لْاااالظ الق٘اااااه 

 (19البعـٕ. )
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 ُخ:ثبَُب: انذراسبد األجُج
" Lapin & Eugene "ّّصاايؿكاىاات: سبااي 

م( بعٌاااااْاى "اىاااااخؾـام الهوب٘اااااْحل فاااااٖ حي٘٘ااااال 2000)

الياالْك٘اث الْااغ٘ت ّالؽال ٘اث."ّحِااـف الـكاىاات الاأ 

الخعلف علٔ العال ت ب٘ي الخهٌْلْص٘ا ّالخي٘ل اليالْكٖ -1

البغااذ فااٖ أُو٘اات اىااخؾـام الهوب٘ااْحل فااٖ -2ّالؽال ااٖ.

.ّاىااااخؾـم الباعزاااااى حعااااـٗ  بعاااأ الياااالْك٘اث الْغ٘ت

( 300الوااٌِش الخضلٗبااٖ ّاٍااخولج عٌ٘اات البغااذ علاأ )

( الاقكْك. ّهاي 99( اسًااد ّ)201هيغُْ كاى ب٘اٌِن )

رى اىاااخؾـام الهوب٘اااْحل ٗوهاااي أى ٗهاااْى -1أُااان الٌخااااتش 

-2أفٖاا  لٌَاال الوعلْهاااث الؾاّاات باللعاٗاات الْااغ٘ت.

الوعلْهاااث اليلؿٗاات الٌاحضاات عااي إٔ ًظااام هخو٘اان بياأ 

 (36عي ّى٘لت الخّْ٘ .  )الٌظل 

 إجزاءاد انجحث
 أوال: يُهج انجحث:
الخضلٗباٖ لوٌاىابخَ ل ب٘عات  الوٌِشاىخؾـم الباعذ 

البغااااذ ّ ااااـ اىااااخعاى الباعااااذ بالخْااااو٘ن الخضلٗبااااٖ فّ 

 الوضوْعت الْاعـة باىخؾـام الق٘اىاث القبل٘ت ّالبعـٗت.

 ثبَُب: رلزًغ وػُُخ انجحث:

 22العوـٗات لعاـؿ حن اؽخ٘ااك عٌ٘ات البغاذ بال لٗقات 

أؽْاتٖ كعاٗت الَاباس بضاهعات كيال الَا٘ؼ هاي رصواالٖ 

أؽْاتٖ كعاٗت الَباس بضاهعت كيل الَا٘ؼ ّٗخالاّط  75

 2ىٌت ّحن اىخبعاؿ عاـؿ  45ىٌت عخٔ  25العول لِن هي 

( 20أؽْاتٖ لهزلة الي٘اس ّأّبظ عٌ٘ت البغاذ  ْاهِاا )

 أؽْاتٖ هي كعاٗت الَباس بضاهعت كيل الَ٘ؼ. 

 : انؼُُخ االسزطالػُخ: ثبنثب
أؽْاتٖ كعاٗت ٍباس هي ؽاكس  10حن اؽخ٘اك عـؿ 

أؽْااتٖ  75العوـٗات هاي رصواالٖ  بال لٗقاتعٌ٘ت البغاذ 

كعاٗاات الَااباس بضاهعاات كياال الَاا٘ؼ. اىااخِـفج الـكاىاات 

 اسىخ الع٘ت ها ٗلٖ: 

 ّـق ّرباث اسؽخباك الوعلفٖ.  -1

 هـٓ ّالع٘ت البلهض٘ت لالىخؾـام.  -2

حياااض٘  الٌخااااتش القبل٘ااات ّالبعـٗااات  رعاااـاؿ اىاااخواكة -3

 لالؽخباك. 

الخعاالف علاأ الْااعْباث الخااٖ حْاصااَ الباعااذ فااٖ  -4

 ح ب٘  الخضلبت. 

الخيكـ هي هٌاىبت الْ ج للبلهض٘ت ّحغق٘ا  الِاـف  -5

 هٌِا. 

 راثؼب: رلالد انجحث:
الوضاااال البَااالٕ: اٍاااخو  الوضاااال البَااالٕ علااأ  –أ 

هضوْعت هي أؽْاتٖ كعاٗت الَباس بضاهعت كيل 

 ( أؽْاتٖ كعاٗت الَباس. 20الَ٘ؼ ّعـؿُن )

الوضاااال النهٌاااٖ: حااان رصااالاء الخضلبااات الىاىااا٘ت  -س

ّرصاااالاء الق٘اىاااااث القبل٘اااات ّح ب٘اااا  البلًاااااهش 

الخزق٘ياااٖ اعىاااعافٖ ّرصااالاء الق٘اىااااث البعـٗااات 

( 2/4/2017لفلاؿ عٌ٘ت البغذ ؽالل اليخلة هاي )

( ّفلاال اعخواااًؿا علاأ ًخاااتش 23/4/2017ّعخاأ )

ىااات اسىاااخ الع٘ت ّالخاااٖ حااان حٌي٘اااقُا ؽاااالل الـكا

 م(. 26/2/2017( ّعخٔ )5/2/2017اليخلة هي )

الوضااال الضيلافااٖ: اؽخاااك الباعااذ هعواا  اللياااث  -صاا 

بهل٘اات الخلب٘اات بضاهعاات كياال الَاا٘ؼ ّفلاال لخااْافل 

صِاااااام كوب٘اااااْحل ّاااااالظ لالىاااااخؾـام  40عاااااـؿ 

ّهضِنة سىخؾـام اسى ْاًاث لعالٓ البلهض٘ات 

 ى لخ ب٘  البلًاهش ّهٌاىبت الوها

 خبيسب: إػذاد يىاد ادلؼبجلخ انزجزَجُخ: 
  ّىات  صوا الب٘اًاث 

  البلهض٘ااات الوقخلعااات هاااي  بااا  الباعاااذ للفااااا

هياااخْٓ الخزق٘ااا  اعىاااعافٖ لؽْااااتٖ كعاٗااات 

 الَباس بالضاهعت



 

 

 

 

 

 

58 

فاعل٘ت بلًاهش حزق٘ئ رىعافٔ باىخؾـام 

 ..................  الْىات٘

هغاااّك اسؽخباااك الوعلفااٖ لق٘اااه هيااخْٓ الخزق٘اا  

أ( اعىااعافٖ لؽْاااتٖ كعاٗاات الَااباس بالضاهعاات هلغاا  )

 ااام الباعااذ بعاالٓ هغاااّك اسؽخباااك الوعلفااٖ ّعباااكاث 

( عَالة هاي ؽبالاء كل٘ات الخلب٘ات 10اسؽخباك علٔ عاـؿ )

اللٗإ٘ت ّكل٘ت ال   ّكل٘ت الخولٗٔ سىخ الح اكاءُان 

عاااْل الوغااااّك الىاىااا٘ت لخزق٘ااا  اعىاااعافٖ لؽْااااتٖ 

كعاٗااات الَاااباس بالضاهعااات هلغااا  )س( ّأٖٗاااا اسؽخبااااك 

خْٓ الخزق٘ااا  اعىااعافٖ لؽْااااتٖ الوعلفااٖ لق٘ااااه هياا

 كعاٗت الَباس بالضاهعت هلغ  )ّ( 

 (1جذول )
 انزكزار وانُسجخ ادلئىَخ واألهًُخ انُسجُخ ِراء انسبدح اخلرباء 

 حىل زلبور اخزجبر انزحظُم ادلؼزيف نفبػهُخ ثزَبيج رثمُفٍ إسؼبيف

 11ألخظبئُني رػبَخ انشجبة ثبجلبيؼخ             ٌ=  
 الوحاور م

الىزى  ال أوافك أوافك

 النسبٍ

 األهوُت

 % ن % ن النسبُت

 90.00 9 10.00 1 90.00 9 الوقـهت 1

 100.00 10 0.00 0 100.00 10 العالهاث الغْ٘ٗت 2

 40.00 4 60.00 6 40.00 4 الغْاؿد)حلٗاس( الخعلف علٔ حٌْ٘  الغاسث فٖ 3

 100.00 10 0.00 0 100.00 10 اعًعاً القلبٖ اللتْٕ 4

( الخهلاك ّالٌيبت الوهْٗت ّالاْمى 1ْٕٗظ صـّل )

الٌيااابٖ ّالُو٘ااات الٌياااب٘ت لكاء اليااااؿة الؾبااالاء عاااْل 

هغاّك اؽخباك الخغْ٘  الوعلفٖ لياعل٘ات بلًااهش حزق٘ياٖ 

لؽْاااات٘٘ي كعاٗااات الَاااباس بالضاهعااات ع٘اااذ  رىاااعافٖ

%( ّ اااـ  100.0-% 40.00حلاّعاااج اٙكاء هاااا بااا٘ي )

اؿة الوَلف٘ي بالوغاّك الخٖ عْالج اكحٖٔ الباعذ ّالي

 .% فيكزل80.00اُو٘ت ًيب٘ت  ـكُا  علٔ

 (2جذول )

 انؼذد ادلجذئٍ وانُهبئٍ وأرلبو انؼجبراد ادلسزجؼذح الخزجبر انزحظُم 

 ادلؼزيف لُذ انجحث وفمب ِراء انسبدح اخلرباء

 الوحـــــــاور م
العذد الوبذئٍ 

 للعباراث

عذد العباراث 

 الوستبعذة

العباراث  أرلام

 الوستبعذة

العذد النهائٍ 

 للعباراث

 6 2 1 7 الوقـهت 1

 4 0 0 4 العالهاث الغْ٘ٗت 2

 9 0 0 9 اعًعاً القلبٖ اللتْٕ 3

 19 2 1 20 اعصوالٖ 

( العااـؿ الوبااـتٖ ّالٌِاااتٖ ّأك ااام 2ْٕٗااظ صااـّل )

العباكاث الويخبعـة سؽخباكاث الخغْ٘  الوعلفٖ لياعل٘ات 

لؽْاااات٘٘ي كعاٗااات الَاااباس  رىاااعافٖ بلًااااهش حزق٘ياااٖ

( عباااكة هااي أصوااالٖ 1ّٗخٖااظ اىااخبعاؿ عااـؿ) بالضاهعاات

( 19( عباااكة لْ٘اابظ العااـؿ الٌِاااتٖ )20العااـؿ الوبااـتٖ )

 عباكة  
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 ادلؼبيالد انؼهًُخ نالخزجبر ادلؼزيف: 
 أ ـ انظذق:

حاان رٗضاااؿ هعاهاا  الْااـق لالؽخباااك الوعلفااٖ لق٘اااه 

ٖ كعاٗااات الَاااباس هياااخْٓ الخزق٘ااا  اعىاااعافٖ لؽْاااات

بالضاهعاات باىااخؾـام )الوقاكًاات ال لف٘اات( فااٖ ٗااْم اسعااـ 

 م.2017/ 2/  19الوْاف  

 

 

 طذق ادلمبرَخ انطزفُخ:
 ام الباعذ بغياس هخْى ٖ اليلّق ب٘ي اعكبااعٖ 

العلٔ ّالؿًٔ ّرٗضاؿ هعاه   ٗخا لغياس عضن الرل علٔ 

( أؽْاااااتٖ كعاٗاااات 10العٌ٘اااات اسىااااخ الع٘ت ّعااااـؿُا )

باس هاااي صاهعااات كيااال الَااا٘ؼ ّالعٌ٘ااات اسىاااخ الع٘ت الَااا

هوارلت لعٌ٘ات الـكاىات ّلهاي هاي ؽااكس العٌ٘ات الىاىا٘ت 

( ْٕٗااااظ ؿسلاااات الياااالّق باااا٘ي هخْىاااا ٖ 3ّالضااااـّل )

اسكباعٔ العلٔ ّاسكبااعٖ الؿًأ لب٘ااى هعاها  الْاـق 

 سؽخباك القكاء  ٘ـ الـكاىت.

 (3جذول )
 األػهً واالرثبػً األدًَدالنخ انفزوق ثني يزىسطٍ االرثبػً 

 الخزجبر انزحظُم ادلؼزيف نجُبٌ يؼبيم انظذق
=ٌ11 

 الوتغُر م

االرباعً األعلً                  

 5ى=

االرباعً االدنً                   

فروق  5ى=

 الوتىسطاث

 لُوت

 ث

 الذاللت

 اإلحصائُت

هعاهل 

 اَتا

هعاهل 

 الصذق
 ع± س ع± س

 0.95 0.91 0.00 9.06 9.70 1.39 8.10 1.63 17.80 لوعلفٖاؽخباك الخغْ٘  ا 1

  2.30. = 05 ٘وت ث الضـّل٘ت عٌـ هيخْٓ هعٌْٗت 

 هيخْٗاث  ْة الخير٘ل لوعاه  اٗخا:

 = حير٘ل ٕع٘  0.30هي ّيل الٔ ا   هي  -

 = حير٘ل هخْى٘ 0.50الٔ ا   هي 0.30هي -

 الٔ اعلٔ          = حير٘ل  ْٓ 0.50هي  -

ّصْؿ فلّق فاث ؿسلت رعْاات٘ت  (3ْٕٗظ صـّل )

ب٘ي اسكباعٔ العلٔ ّاسكباعٔ الؿًٔ لـٓ عٌ٘ت الخقٌا٘ي 

. 05فٖ اؽخبااك الخغْا٘  الوعلفاٖ عٌاـ هياخْٓ هعٌْٗات 

( ُّااٖ أكباال هااي 9.06ع٘ااج عققااج ث الوغيااْبت  ٘واات )

 ٘وت ث الضـّل٘ت كوا عق  هعاها  الْاـق لالؽخبااك  ٘وات 

ؽخباااك علاأ  ااْة ( هوااا َٗاا٘ل الاأ عْاْل اس0.95 اـكُا)

 حير٘ل ّهعاهالث ّـق عال٘ت.

 (4جذول )
 طذق االرسبق انذاخهٍ ثني احملىر واجملًىع انكهً نهًحبور الخزجبر انزحظُم ادلؼزيف اخلبص 

      21جلبيؼخ                    ٌ=ألخظبئُني رػبَخ انشجبة ثب ثفبػهُخ ثزَبيج رثمُفٍ إسؼبيف
 هعاهل االرتباط الوحــــــاور م

 0.86 الوقـهت 1

 0.85 العالهاث الغْ٘ٗت 2

 0.90 اعًعاً القلبٖ اللتْٕ 3

 0.44= 0.05 ٘وت ك الضـ ّل٘ت عٌـ هيخْٓ هعٌْٗت
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فاعل٘ت بلًاهش حزق٘ئ رىعافٔ باىخؾـام 

 ..................  الْىات٘

( ّصْؿ اكحبااٗ فّ ؿسلات رعْاات٘ت 4ْٕٗظ صـّل )

بااا٘ي هضواااْح الوغاااْك ّبااا٘ي الوضواااْح الهلااأ للوغااااّك 

سؽخبااااك الخغْااا٘  الوعلفاااٖ الؾااااُ بياعل٘ااات بلًااااهش 

لؽْااات٘٘ي كعاٗاات الَااباس بالضاهعاات "  رىااعافٖ حزق٘يااٖ

 0.05ّفلل عٌـ هيخْٓ هعٌْٗت 

 ة ـ انثجبد: 
 اااام الباعاااذ بخ ب٘ااا  اؽخبااااك الخغْااا٘  الوعلفاااٖ 

الؾاُ بياعل٘ت بلًاهش حزق٘يٖ رىاعافٖ سؽْااتٖ كعاٗات 

( أٗاام 8الَباس بالضاهعت رن رعاؿة ح ب٘قاَ بيااكق مهٌاٖ )

م  2017/ 1/  19افا  ّفلل فٖ اليخلة هي ْٗم اسعـ الوْ

م، ّعلاأ العٌ٘اات 1/2017/ 27رلاأ ٗااْم اسرٌاا٘ي الوْافاا 

( عَاااالة أؽْاااااتٖ كعاٗاااات 10اسىااااخ الع٘ت ّعااااـؿُا )

الَباس بضاهعت كيال الَا٘ؼ ّالعٌ٘ات اسىاخ الع٘ت هوارلات 

لعٌ٘ت الـكاىت ّلهي هي ؽاكس العٌ٘ت الىاى٘ت، حان كّاـ 

س الااـكصاث فااٖ كاا  هااي الخ ب٘قاا٘ي لالؽخباااك ّفلاال لغيااا

هعاه  اسكحباٗ ب٘ي ؿكصاث الخ ب٘  ّرعاؿة الخ ب٘  ّهي 

 رن رٗضاؿ رباث اسؽخباك 

 (5جذول )
 يؼبيم انفب )كزو َجبخ( نجُبٌ يؼبيم انثجبد حملبور انجحث انثالثخ الخزجبر 

 ألخظبئُني  انزحظُم ادلؼزيف اخلبص ثفبػهُخ ثزَبيج رثمُفٍ إسؼبيف
   11رػبَخ انشجبة ثبجلبيؼخ       ٌ =

 هعاه  اليا

0.857 

 Cronbach's Alpha if Item Deleted الوحاور م

 ٭0.854 الوقـهت 1

 ٭0.848 العالهاث الغْ٘ٗت 2

 ٭0.856 اعًعاً القلبٖ اللتْٕ 3

( هعاهاا  اليااا )كاالّ ًباااػ( لب٘اااى 5ْٕٗااظ صااـّل )

هعاهاا  الزباااث لوغاااّك البغااذ الزالراات سؽخباااك الخغْاا٘  

 بلًااااهش حزق٘ياااٖ رىاااعافٖالوعلفاااٖ الؾااااُ بياعل٘ااات 

لؽْاااات٘٘ي كعاٗااات الَاااباس بالضاهعااات " ّٗخٖاااظ ؿسلااات 

 هعاه  اليا لوغاّك البغذ الزالرت. 

 (6جذول )
 يؼبيم االررجبط ثني انزطجُك االول وانزطجُك انثبٍَ يف يزغري االخزجبر ادلؼزيف 

 11ٌ =    نؼُُخ انزمُني نجُبٌ يؼبيم انثجبد
 الوتغُر م

هعاهل  طبُك الثانٍالت التطبُك األول

 ع± س ع± س االرتباط

 0.89 2.43 13.00 2.32 12.10 اؽخباك الخغْ٘  الوعلفٖ 1

 .0. = 05 ٘وت ك الضـّل٘ت عٌـ هيخْٓ هعٌْٗت 

( ّصْؿ اكحبااٗ فّ ؿسلات اعْاات٘ت 6ْٕٗظ صـّل )

باااا٘ي الخ ب٘اااا  اسّل ّالخ ب٘اااا  الزاااااًٖ )اعاااااؿة ح ب٘اااا  

الوعلفٖ لـٓ عٌ٘ات الخقٌا٘ي اسؽخباك( فٖ اؽخباك الخغْ٘  

.  ع٘ااذ عقاا  هعاهاا  اسكحباااٗ 05عٌااـ هيااخْٓ هعٌْٗاات 

( ُّااااٖ أكباااال هااااي  ٘واااات اسكحباااااٗ 0.89 ٘وااات  ااااـكُا )

 الضـّلٔ هوا َٗ٘ل الٔ رباث اسؽخباك.
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انربرلُخ ادلمرتحـخ يـٍ لجـم انجبحـث ثبسـزخذاو 
 أسهىة انىسبئط ادلزؼذدح:

هياخْٓ  حعخبل بلهض٘ت الْىات٘ الوخعـؿة الوعاـة للفاا -

الخزق٘  اعىعافٖ لؽْااتٖ كعاٗات الَاباس بالضاهعات 

ُاااْ الوغاااْك اللت٘ياااٖ الاااقٕ حاااـّك عْلاااَ الـكاىااات 

الغال٘ااات ّ اااـ  اااام أعاااـ الوخؾْْااا٘ي فاااٖ حهٌْلْص٘اااا 

الخعلااا٘ن ّالبلهضااات بإًخااااس البلهض٘ااات باىاااخؾـام أعاااـ 

 Visual)الباالاهش الخ ب٘ق٘اات الضاااُنة ُّااْ بلهضاات 

Basic) . 

بولاع  عـٗـة هي  ب  أى حظِل  ّٗول رعـاؿ البلهض٘ت -

بالْْكة الخٖ ًلاُا علِ٘اا ّحخٖاوي رعاـاؿ البلهض٘ات 

 الؾ ْاث الخال٘ت: 

  :انمزاءح واالطالع 

 اااام الباعاااذ بااااسٗالح علااأ العـٗاااـ هاااي الولاصاااا 

ّالـكاىاااااث ّالبغااااْد الخلبْٗاااات الخااااٖ حٌاّلااااج رعااااـاؿ 

 بلهض٘اث الهوبْ٘حل الخزق٘ي٘ت. 

 ُخ: حتذَذ اذلذف انؼبو نهربرل -
الخعلف علٔ حير٘ل البلهض٘ت الوعـة بخقٌ٘ت الْىاات٘ 

الوخعـؿة علأ كفاا هياخْٓ الخزق٘ا  اعىاعافٖ لؽْااتٖ 

 كعاٗت الَباس بالضاهعت. 

بعـ حغـٗـ الِـف العاام للبلهض٘ات حان ّا٘اغت الُاـاف  -

 اليلْك٘ت للِـف العام كاٙحٖ: 

بعااـ اًخِاااء أؽْاااتٖ كعاٗاات الَااباس بالضاهعاات هااي 

لهض٘ت الوعـة بخقٌ٘ت ٗض  أى ٗهْى  ااؿك علأ هَاُـة الب

 اٙحٖ: 

 فِن اعىعافاث الّل٘ت.  -1

هعلفت هعلْهاث ٕلّكٗت ّأىاى٘ت عي اعىاعافاث  -2

 الّل٘ت. 

أى ٗهْى  اؿك علٔ أى ٗياعـ الوْااب٘ي فاٖ الْ اج  -3

 الوٌاى  باعىعافاث الّل٘ت الالمهت. 

حلىااا٘ؼ ّكفاااا هياااخْٓ الخزق٘ااا  اعىاااعافٖ لاااـٓ  -4

 الؽْاتٖ. 

 اإلطبر انؼبو نزُفُذ ادلُظىيخ: 
( ّعـاث حزق٘ي٘ت بْا ا ّعاـة 3 ام الباعذ بْٕا )

( ؿ ٘قت، ع٘ذ كاى 60أىبْع٘اً ها العلن أى مهي الْعـة )

الخْمٗااا النهٌااٖ لوغخاآْ البلهض٘اات الوقخاالط للوضوْعاات 

 الخضلٗب٘ت كوا ٗلٖ: 

 ( أىاب٘ا. 3عـؿ الىاب٘ا ) 

 ( ّعـاث. 3عـؿ الْعـاث الخزق٘ي٘ت ) 

 ( ّعااااـة 1عااااـؿ الْعااااـاث الخزق٘ي٘اااات فااااٖ الىاااابْح )

 أىبْع٘اً. 

 ( ؿ ٘قت. 60مهي الخ ب٘  فٖ الْعـة ) 

 انزىطُف اإلحظبئٍ نؼُُخ انذراسخ:
م( أى هاي أُان 2011ٗقكل " عنث عبـ الغو٘اـ " )

ٍااالّٗ اىاااخؾـام الىاااال٘  اععْاااات٘ت البااااكا هخلٗااات: 

بعات )الخْمٗا اسعخاـالٖ( أى حهاْى ؿكصااث الوخي٘الاث الخا

: 20هْمعاات حْمٗااا اعخااـالٖ لااـٕ هضوْعاات الـكاىاات. )

302) 

ّللخيكااااـ هااااي ؽلااااْ عٌ٘اااات الـكاىاااات هااااي ع٘ااااْس 

الخْمٗعاث غ٘ال اسعخـال٘ات حان عيااس الوخْىا٘ الغياابٖ 

ّاسًغلاف الوع٘اكٕ ّالْى٘٘ ّهعاه  اسلخْاء ّالخيل ظ 

لفاالاؿ عٌ٘اات الـكاىاات فااٖ الوخي٘االاث الخااٖ  ااـ ٗهااْى لِااا 

 –الـكاىات ُّاٖ هعااـسث الٌواْ )اليااي  حاير٘ل علأ ًخاااتش

 –الؾباالة الْ ٘ي٘اات(، هغاااّك اؽخباااك الخغْاا٘  الوعلفااٖ 

( اعخـال٘اااات العٌ٘ااااات 7 ٘ااااـ الـكاىاااات ّْٕٗااااظ صااااـّل )

( أؽْاااتٖ كعاٗاات الَااباس 20الخضلٗب٘اات ّالووزلاات فااٖ )

 بضاهعت كيل الَ٘ؼ.
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فاعل٘ت بلًاهش حزق٘ئ رىعافٔ باىخؾـام 

 ..................  الْىات٘

 (7جذول )
                21انُخ انجُبَبد.   ٌ=رىطُف انؼُُخ يف ادلزغرياد االسبسُخ لُذ انجحث نجُبٌ اػزذ

 الىسُط الحسابٍ الوتىسط المُاس وحذة الوتغُراث م
االنحراف 
 الوعُارٌ

 االلتىاء التفلطح

       هعـسث ؿسسث الٌوْ

 0.03 1.03- 7.84 37.00 35.74 ىٌت/ٍِل اليي 1

 0.05 1.38- 7.61 12.00 10.39 ىٌت/ٍِل الؾبلة الْ ٘ي٘ت 

       ك الخغْ٘  الوعلفٖهغاّك اؽخبا

 0.26 0.21- 1.20 2.00 2.16 ؿكصت الوقـهت 1

 0.16 0.72- 0.85 2.00 1.64 ؿكصت العالهاث الغْ٘ٗت 2

 0.09 0.82- 1.40 3.00 3.10 ؿكصت اعًعاً القلبٖ اللتْٕ 3

 0.36 0.39- 6.46 21.00 20.88 ؿكصت رصوالٖ الوق٘اه 

الْىا٘٘ ( الوخْى٘ الغياابٖ 7ّْٕٗظ صـّل )

ّاسًغااالاف الوع٘ااااكٕ ّالاااخيل ظ ّهعاهااا  اسلخاااْاء فاااٖ 

الوخي٘لاث اسىاى٘ت  ٘ـ البغذ ّٗخٖظ  لس الب٘اًاث هاي 

اعخـال٘اااات الخْمٗااااا ّحواراااا  الوٌغٌاااأ اسعخااااـالٖ ع٘ااااذ 

حلاّعااج  اا٘ن هعاهاا  اسلخااْاء ّهعاهاا  الااخيل ظ هااا باا٘ي 

( هوااا ٗع اأ ؿسلاات هباٍاالة علاأ ؽلااْ الب٘اًاااث هااي 3)±

 ٗعاث الي٘ل اعخـال٘ت.عْ٘س الخْم

 (8جذول )
 دالنخ انفزوق ثني انمُبس انمجهٍ وانجؼذٌ نذي رلًىػخ انجحث يف ػجبراد 

 21ٌ=   رػبَخ انشجبة ثبجلبيؼخ   ألخظبئُني يمُبس فبػهُخ ثزَبيج رثمُفٍ إسؼبيف
 العباراث م

فروق  المُاس البعذٌ المُاس المبلٍ
 الوتىسطاث

الخطأ 
الوعُارٌ 
 للوتىسط

 لُوت ث
هعذل 

 ح± ه ح± ه التغُر%

 الوغْك الّل الوقـهت

1 1 0.42 0.50 0.98 0.14 0.56 0.068 8.28 133.33 

2 2 0.38 0.49 0.94 0.24 0.56 0.067 8.40 147.37 

3 3 0.32 0.47 0.82 0.39 0.50 0.071 7.00 156.25 

4 4 0.30 0.46 0.90 0.30 0.60 0.064 9.35 200.00 

5 5 0.36 0.48 0.92 0.27 0.56 0.071 7.90 155.56 

6 6 0.38 0.49 0.88 0.33 0.50 0.071 7.00 131.58 

 الوغْك الزاًٖ العالهاث الغْ٘ٗت

7 7 0.42 0.50 0.94 0.24 0.52 0.071 7.29 123.81 

8 8 0.56 0.50 0.90 0.30 0.34 0.068 5.02 60.71 

9 9 0.32 0.47 0.86 0.35 0.54 0.071 7.58 168.75 

10 10 0.34 0.48 0.94 0.24 0.60 0.070 8.57 176.47 

 الوغْك الزالذ اعًعاً القلبٖ اللتْٕ

11 11 0.32 0.47 0.92 0.27 0.60 0.070 8.57 187.50 

12 12 0.38 0.49 0.88 0.33 0.50 0.071 7.00 131.58 

13 13 0.34 0.48 0.86 0.35 0.52 0.071 7.29 152.94 

14 14 0.26 0.44 0.88 0.33 0.62 0.069 8.94 238.46 

15 15 0.32 0.47 0.90 0.30 0.58 0.071 8.23 181.25 

16 16 0.30 0.46 0.90 0.30 0.60 0.070 8.57 200.00 

17 17 0.38 0.49 0.94 0.24 0.56 0.071 7.90 147.37 

18 18 0.42 0.50 0.92 0.27 0.50 0.071 7.00 119.05 

19 19 0.38 0.49 0.94 0.24 0.56 0.071 7.90 147.37 

 1.68=0.05 ٘وت ث الضـّل٘ت عٌـ هيخْٓ هعٌْٗت 
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( ّصاْؿ فالّق فاث ؿسلات 3-12ٗخٖظ هاي صاـّل )

باا٘ي الق٘اىاا٘ي  0.05 اعْااات٘ت عٌااـ هيااخْٓ هعٌْٗاات 

القبلٖ ّالبعـٕ لـٓ هضوْعات البغاذ فاٖ فاعل٘ات بلًااهش 

ذ كعاٗت الَباس بالضاهعت  ع٘ لؽْات٘٘ي حزق٘يٖ رىعافٖ

( 10.69-5.25حااالاّط  ٘وااات )ث( الوغياااْبت هاااا بااا٘ي )

ُّٔ  ٘ن اكبل هي  ٘وت )ث( الضـّل٘ت  كوا حلاّعج ًي  

 (. 290.91-60.71) الخغيي الوهْٗت ها ب٘ي

 رطجُك انزجزثخ:
 اااام الباعاااذ بخ ب٘ااا  البلهض٘ااات الوعاااـة باىاااخؾـام 

أىااالْس الْىاااات٘ الوخعاااـؿة علااأ الوضوْعااات الخضلٗب٘ااات 

 ت هاااي هلاعااا  الْعاااـة الخزق٘ي٘ااات ّفلااال ؽاااالل كااا  هلعلااا

 م 2017/  4/  2فااااٖ اليخاااالة هااااي ٗااااْم اسعااااـ الوْافاااا  

م، ّاىخول الخ ب٘  2017/ 4/ 16رلٔ ْٗم اسعـ الوْاف  

 ( أىاااااااب٘ا بْا ااااااا ّعااااااـة فااااااٖ الىاااااابْح، 3لوااااااـة )

 ع٘ااااذ حاااان الخزق٘اااا  اعىااااعافٖ للوضوْعاااات الخضلٗب٘ااااات 

 باىااخؾـام الْىااات٘ الوخعاااـؿة ّفلاال ٗااْم اسعاااـ هااي كااا 

 أىبْح.

 
 
 

 انمُبسبد انجؼذَخ:
بعـ اسًخِاء هي ح ب٘  حضلبت الـكاىات  اام الباعاذ 

باااإصلاء الق٘اىااااث البعـٗااات لوياااخْٕ الخزق٘ااا  اعىاااعافٖ 

باىاااخؾـام اسؽخبااااك الوعلفاااٖ لق٘ااااه هياااخْٕ الخزق٘ااا  

اعىااعافٖ لؽْاااتٖ كعاٗاات الَااباس بالضاهعاات فااٖ ٗااْم 

 . 2017/ 4/ 32العـ الوْاف  

 -حظبئُخ ادلسزخذيخ: ادلؼبجلبد اإل
 اىخؾـم الباعذ فٖ ؿكاىخَ الوعالضاث اععْات٘ت الخال٘ت:

 الوخْى٘ الغيابٖ. -

 هعاه  اسكحباٗ. -

 .الْى٘٘ -

 (.T-test –اؽخباك )ث  -

 اسًغلاف الوع٘اكٕ. -

 هعاه   ٗخا لق٘اه عضن اٙرل -

 هعاه  اسلخْاء -

 الٌيبت الوهْٗت  -

 .هعاه  الخيل ظ -

 هعاه  اليا )كلّ ًباػ( -

 نُزبئج ورفسريهب ويُبلشزهبػزع ا
 أوال: ػزع انُزبئج

 (1جذول )
 دالنخ انفزوق ثني انمُبس انمجهٍ وانجؼذٌ نذي رلًىػخ انجحث يف زلبور يمُبس 

 21رػبَخ انشجبة ثبجلبيؼخ " لُذ انذراسخ "                   ٌ= ألخظبئٍ فبػهُخ ثزَبيج رثمُفٍ إسؼبيف

 الوحــــــــاور م

 مُاس البعذٌال المُاس المبلٍ
فروق 

 الوتىسطاث

الخطأ 

الوعُارٌ 

 للوتىسط

 لُوت ث
هعذل 

 ع± س ع± س التغُر%

 151.85 20.17 0.163 3.28 0.93 5.44 1.20 2.16 الوقـهت 1

 121.95 16.06 0.125 2.00 0.60 3.64 0.85 1.64 العالهاث الغْ٘ٗت 2

 162.58 27.23 0.185 5.04 0.95 8.14 1.40 3.10 اعًعاً القلبٖ اللتْٕ 3

 145.98 39.83 0.765 30.48 2.89 51.36 6.46 20.88 رصوالٖ الوق٘اه 

 1.68=0.05 ٘وت ث الضـّل٘ت عٌـ هيخْٓ هعٌْٗت 
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فاعل٘ت بلًاهش حزق٘ئ رىعافٔ باىخؾـام 

 ..................  الْىات٘

( ّصاااْؿ فااالّق فاث ؿسلااات 1ٗخٖاااظ هاااي صاااـّل )

ب٘ي الق٘اى٘ي القبلاٖ 0.05 اعْات٘ت عٌـ هيخْٓ هعٌْٗت 

حزق٘ياٖ  ّالبعـٕ لـٓ هضوْعت البغذ فٖ فاعل٘ات بلًااهش

كعاٗت الَاباس بالضاهعات  ع٘اذ حالاّط  لؽْاتٖ رىعافٖ

( ُّاأ  32.76 -9.44 ٘واات )ث( الوغيااْبت هااا باا٘ي )  

 اا٘ن اكباال هااي  ٘واات )ث( الضـّل٘اات  كوااا حلاّعااج ًياا  

 (. 212.50-89.04الخغيي الوهْٗت ها ب٘ي )  

 (2جذول )
 رػبَخ انشجبة  ألخظبئُني يؼُىَخ حجى انزأثري نفبػهُخ ثزَبيج رثمُفٍ إسؼبيف

 20ٌ =        ثبجلبيؼخ وفمب دلؼبدالد كىهٍ
 الذالالث اإلحصائُت

 الوحاور
 حجن التأثُر 2اَتا هستىي الذاللت لُوت )ث( وحذة المُاس

داللت حجن 

 التأثُر

 هلحيا 3.03 0.89 0.00 20.17 ؿكصت الوقـهت

 هلحيا 2.73 0.84 0.00 16.06 ؿكصت العالهاث الغْ٘ٗت

 هلحيا 4.08 0.94 0.00 27.23 ؿكصت قلبٖ اللتْٕاعًعاً ال

 هلحيا 7.17 0.97 0.00 39.83 ؿكصت رصوالٖ الوق٘اه

  = 0.05هيخْٕ الوعٌْٗت 

      :هلحيا 0.80: هخْى٘            0.50: هٌؾئ         0.20هيخْٗاث عضن الخير٘ل : 

  0.5رلٖ أ   هي  0.3ٕع٘ ، هي  = حير٘ل  0.3رلٖ أ   هي  0هيخْٗاث  ْة الخير٘ل لوعاه   ٗخا هي      

 رلٖ أعلٖ = حير٘ل  ْٕ. 0.5= حير٘ل هخْى٘، هي 

( أى هياااااخْٓ الـسلااااات 1ٗخٖاااااظ هاااااي الضاااااـّل )

( ُّااقا ٗااـل 0.05( أ اا  هااي هيااخْٕ الوعٌْٗاات )0.000)

علاأ ّصااْؿ فاالّق فاث ؿسلاات رعْااات٘ت باا٘ي هخْىاا ٖ 

الق٘اااه القبلااٖ ّالق٘اااه البعااـٕ ّبوقاكًاات الوخْىاا اث 

أى اليلّق لْالظ الق٘اه البعـٕ، كواا عقا  هعاها  ّصـ 

(. كواا عقا  0.97 –0.65 ٗخا  ْة حير٘ل حخلاّط هاا با٘ي )

 (. 3.56 – 1.51عضن حير٘ل هلحيا ٗخلاّط ها ب٘ي )

 رفسري انُزبئج ويُبلشزهب
( ّالضااـّل ك اان 1باىااخعلآ ًخاااتش الضااـّل ك اان )

ي ( الؾاُ بـسلت اليلّق با1٘(   ٗخٖظ هي الضـّل ) 2)

هخْى ٖ الق٘اه القبلاٖ ّالق٘ااه البعاـٕ لاـٕ هضوْعات 

الـكاىااات فاااٖ رصواااالٖ  هغااااّك فاعل٘ااات بلًااااهش حزق٘ياااٖ 

رىعافٖ لؽْااتٖ كعاٗات الَاباس بالضاهعات  ٘اـ الـكاىات 

أى اعلٔ  ٘وت لوخْىا٘ الق٘ااه القبلاٖ عصواالٖ الوغااّك 

(  51.36( ّلوخْىااااا٘ الق٘ااااااه البعاااااـٕ )  20.88= ) 

 ( ّهعاااااااااااااـل الخي٘ااااااااااااال 39.83ّ ٘وااااااااااااات ) ث ( = ) 

( اى هياااخْٓ 2% ( ّٗخٖاااظ هاااي الضاااـّل )145.98) 

 ( ُّاااااْ أّااااايل هاااااي 0.000الـسلااااات )اسعخواااااال( = ) 

( ُّاااقا ٗعٌاااٖ أى ٌُاااار فااالّق ؿالااات اعْاااات٘اً  0.05) 

لْالظ الوخْى٘ العلأ ُّاْ الق٘ااه البعاـٕ ، هواا ٗاـل 

علٖ ّصْؿ حاير٘ل رٗضاابٖ فاٖ هياخْٕ الخزق٘ا  اعىاعافٖ 

اٗاااات الَااااباس بالضاهعاااات لوغااااْك الوقـهاااات لؽْاااااتٖ كع

ّلوعلفت عضن ُقا الخاير٘ل  اام الباعاذ بغيااس هلباا  ٗخاا 

( ّعضاان  0.97لق٘اااه عضاان اٙراال ّكاااى هلبااا  ٗخااا = ) 

 ( ُّْ اى ؿسلت عضن الخير٘ل هلحيا .  7.17الخير٘ل = ) 

( اى هيااااخْٓ الـسلاااات 2ّٗخٖااااظ هااااي الضااااـّل )

( ُّااقا 0.05) ( ُّااْ أّاايل هااي 0.000)اسعخوااال( = ) 

ٗعٌاااٖ أى ٌُاااار فااالّق ؿالااات اعْاااات٘اً لْاااالظ الوخْىااا٘ 

العلٔ ُّْ الق٘اه البعاـٕ ، هواا ٗاـل علاٖ ّصاْؿ حاير٘ل 

رٗضاابٖ فااٖ هيااخْٕ الخزق٘اا  اعىااعافٖ لؽْاااتٖ كعاٗاات 
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الَباس بالضاهعت لوغْك العالهاث الغْ٘ٗت ّلوعلفت عضان 

ُااقا الخااير٘ل  ااام الباعااذ بغياااس هلبااا  ٗخااا لق٘اااه عضاان 

 ( ّعضاااان الخااااير٘ل =0.84اٙراااال ّكاااااى هلبااااا  ٗخااااا = )

 ( ُّْ اى ؿسلت عضن الخير٘ل هلحيا .2.73)

ّٗعااانّ الباعاااذ ّصاااْؿ ُاااقٍ اليااالّق رلاااٖ حاااير٘ل 

اىخؾـام أىلْس الْىات٘ الوخعـؿة علٖ هياخْٕ الخزق٘ا  

اعىعافٖ لؽْاتٖ كعاٗت الَباس بالضاهعت  ، ع٘ذ حقاـم 

ت  بايكزل هاي ّىا٘٘ هواا الْىات٘ الوخعـؿة الوااؿة الخزق٘ي٘ا

حعو  علٖ صقس اًخباٍ أؽْااتٖ كعاٗات الَاباس بالضاهعات 

للخزق٘ااا  اعىاااعافٖ ّحخو٘ااان الْىاااات٘ الوخعاااـؿة ب لٗقااات 

العاالٓ الض٘ااـة الخااٖ حضااقس اسًخباااٍ ع٘ااذ اى هااا الخقااـم 

العلوااٖ ّالخهٌْلااْصٖ فااٖ الخزق٘اا  ّصعاا  الوااخعلن ٗااخعلن 

ّالخزق٘ي٘اات ّٗخزقاا  بٌييااَ ّٗياا٘ل فااٖ العول٘اات الخعل٘و٘اات 

هااي ؽااالل اىااخؾـام الخهٌْلْص٘ااا فااٖ الخزق٘اا  اعىااعافٖ 

ع٘ااذ اى الؽْاااتٖ ٗياا٘ل فااٖ عول٘اات الخزق٘اا  اعىااعافٖ 

ّف  ىلعخَ القاح٘ت فٖ حلقٔ الوعلْهات ّاىاخ٘عابِا ّٗضاـ 

الؽْاتٖ ًييَ اهام حغـٓ كب٘ال للغْاْل علأ الوعلفات 

ّالوعلْهاث اعىعاف٘ت ّٗضع  لـٗات ٍاي  لالىاخولاك فاٖ 

بغذ ّالخعلن ّالونٗـ هي الوعلْهاث عي ٗلٗا  الاـؽْل ال

علٔ ٍبهاث الخْاّ  اسصخوااعٖ ) اسًخلًاج ( ّالغاىا  

اٙلٖ ّبلاهش الْىات٘ الوخعـؿة ّالبلهض٘اث ُٖ الْى٘لت 

الويٖلت فٖ العْال الغاالٖ لاقا اىاخؾـم الباعاذ بلهض٘ات 

هعـٍ هي  ب  الباعذ للخزق٘  اعىاعافٖ لؽْااتٖ كعاٗات 

 الضاهعت   ٘ـ الـكاىت .الَباس ب

ّ ـ أكـث العـٗـ هي الـكاىاث علاٖ أُو٘ات أىالْس 

فٖ اسكحقاء بضْاً  العول٘ات الخعل٘و٘ات  الْىات٘ الوخعـؿة 

ّأًِااا ىاااعـث الوااخعلن علااٖ حغق٘اا  أُـافااَ ، كوااا احيقااج 

علااٖ أى اىااخؾـام الهوب٘ااْحل ٗيااِن فااٖ مٗاااؿة الخغْاا٘  

لن أرٌااء حعلان الـكاىٖ ع٘ذ ٗقْم بإعـاد حي٘٘ال فاٖ الواخع

الوِاكاث بإٗضاؿ ب٘هت حعل٘و٘ت هٌاىبت ، ُّقا س ٗخغق  رس 

هي ؽالل اىخؾـام حهٌْلْص٘اا الاخعلن الخاٖ حعوا  بْىااتلِا 

علٖ حِ٘هت ُقٍ الب٘هت ّالخاٖ ٗياخ ٘ا الواخعلن هاي ؽاللِاا 

أى ٗهاااْى ؽبلحاااَ الخعل٘و٘ااات عاااي ٗلٗااا  حعلواااَ ك٘ي٘ااات 

خهٌْلْص٘اات اىااخؾـام صو٘ااا هْاااؿك الوعلفاات ّالْىااات  ال

الوياااعـة لهااٖ ْٗاا  رلااٖ الوعلْهاات بٌييااَ ، ّهااي ٌُااا 

ٗخٖااااظ أى اسُخوااااام بااااالخعلن الياااالؿٕ فااااٖ هضااااال حعلاااان 

الوِاكاث اللٗإ٘ت أّبظ أهلاً ٕلّكٗاً ُّام ، هوا ٗنٗـ 

هي حقكل الوخعلن للوعلْهات هاا مٗااؿة الولًّات فاٖ عول٘ات 

الخعلن ّٗخي  ها فلال ؿكاىات كا  هاي "فاٗوات بياًْٖ٘" 

م ( ، " ؽالاااااـ 2006م( ، "هغواااااـ ربااااالاُ٘ن" ) 2005)

م ( ، مٗاااي 2009( ، "ؿال٘اااا الغاااٌٌ" ) 2009غٌااا٘ن" ) 

 م( ، أٍاااالف عبا اااات 2009العابااااـٗي عبااااـ الوغيااااي") 

م( ،" أه٘ااال أباااْ 2011م ( ، "ٗااااُل العباااـ ") 2010) 

م ،  2012م( ، "ٌُااااااااء هضلاااااااٖ" ) 2012الع اااااااا" )  

 ُ٘ن "م ( ، "حااااااهل ابااااالا 2013"كب٘عااااات اليخغلاااااٖ ") 

( ، 15)( ،4( ،)13( ،)9(،)25( ،)23م (. ) 2014) 

(33( ، )12( ، )123( ، )5 ) 

ّباااقلل ٗخغقااا  ّاااغت اليااالٓ: حْصاااـ فااالّق فاث 

ؿسلت رعْات٘ت فاٖ هياخْٕ الخزق٘ا  اعىاعافٖ لؽْااتٖ 

كعاٗاات الَااباس بالضاهعاات ) ٘ااـ الـكاىاات( باا٘ي الق٘اىاا٘ي 

 القبلٖ ّالبعـٕ لْالظ الق٘اه البعـٕ

 طبد:االسزخال
 ّالب٘اًااث ّفلّٕاِا الـكاىات أُاـاف عاـّؿ فاٖ

 :ٗلٖ ها الباعذ اىخؾلِ الويخؾـهت

بلًاااااهش الخزق٘اااا  اعىااااعافٖ باىااااخؾـام الْىااااات٘  .1

الوخعـؿة لَ حير٘ل رٗضابٖ فاٖ كفاا هياخْٓ الخزق٘ا  

 اعىعافٖ لؽْاتٖ كعاٗت الَباس بالضاهعت.

حْصـ فلّق فاث ؿسلت رعْات٘ت ب٘ي الق٘ااه القبلاٖ  .2

ه البعااـٕ لويااخْٓ الخزق٘اا  اعىااعافٖ لااـٓ ّالق٘ااا

أؽْاااتٖ كعاٗاات الَااباس بالضاهعاات لْااالظ الق٘اااه 

 البعـٕ.
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فاعل٘ت بلًاهش حزق٘ئ رىعافٔ باىخؾـام 

 ..................  الْىات٘

 انزىطُبد:
ح ب٘اا  البلًاااهش الخزق٘يااٖ اعىااعافٖ للفااا هيااخْٓ  -1

الخزق٘اا  اعىااعافٖ لؽْاااتٖ كعاٗاات الَااباس علاأ 

 با ٖ الضاهعاث الوْلٗت. 

ٕلّكة اىاخؾـام حهٌْلْص٘اا الْىاات٘ الوخعاـؿة فاٖ  -2

 الزقافت اعىعاف٘ت.ًَل 

اىخؾـام البلهض٘ت للفا هياخْٓ الخزق٘ا  اعىاعافٖ  -3

 لـٓ فهاث أؽلٓ.

حاااـكٗ  أؽْااااتٖ كعاٗااات الَاااباس علااأ اىاااخؾـام  -4

البلهض٘اات فااٖ ًَاال الزقافاات اعىااعاف٘ت لااـٓ ٗااالس 

 الضاهعت. 

اسىخولاك فٖ ًَل الزقافات اعىاعاف٘ت لُو٘خِاا الأ  -5

 صو٘ا اسفلاؿ.

 ادلزاجغ
 ؼزثُخ:أوال: ادلزاجغ ان

أبْ العال اعوـ عبـ اليخاط: بْ٘لْص٘ا اللٗإات ّّاغت  -1

 م.1998اللٗإٖ، ؿاك اليهل العلبٖ، القاُلة،

أبااْ العااال اعوااـ عبااـ اليخاااط، هغوااـ ّاابغٖ عياااً٘ي:  -2

فيااْ٘لْص٘ا ّهْكفْلْص٘ااا اللٗإااٖ ّٗاالق الق٘اااه 

 م.1997للخقْٗن، ؿاك اليهل العلبٖ، القاُلة 

لياا٘ـ: الوااـؽ  الخهٌْلااْصٖ اعوااـ ٍاالٗ  أبااْ فكاالٓ ا -3

فٖ بٌااء هقالك هااؿٍ اعّااباث اللٗإا٘ت ّاسىاعافاث 

الّل٘اات ل لبااَ كل٘ااَ الخلب٘اات اللٗإاا٘ت صاهعااَ ٌٗ ااا، 

كىااااالت هاصيااااخ٘ل، غ٘اااال هٌَااااْكة، كل٘اااات الخلب٘اااات 

 م.2016اللٗإ٘ت، صاهعت ٌٗ ا،

أٍاالف فخغااٖ عبا اات : بٌاااء بلًاااهش بخقٌ٘اات الْىااات٘  -4

الخغْااا٘  الوعلفاااٖ لقااااًْى الوخعاااـؿة ّحير٘لُاااا فاااٖ 

الوالكوت ل لبت كل٘ت الخلب٘ات اللٗإا٘ت ب ٌ اا، كىاالت 

هاصياااخ٘ل غ٘ااال هٌَاااْكة، كل٘ااات الخلب٘ااات اللٗإااا٘ت، 

 م. 2010صاهعت ٌٗ ا 

حااااهل ربااالاُ٘ن عباااـ الغو٘اااـ ّاااالظ: حاااير٘ل اىاااخؾـام  -5

الْىاااااات٘ الوخعاااااـؿة علااااأ هياااااخْٕ الؿاء لبعااااا ٔ 

لااـٕ حاله٘ااق الْاان الوِ  اا اكاث الىاىاا٘ت لهاا لة ال ٘اا ـ 

ّالبهن، كىالت هاصيخ٘ل غ٘ل هٌَاْكة، كل٘ات الخلب٘ات، 

 م.2014صاهعت ٌٗ ا، 

صاهعت الوٌْْكة: ؿل٘    اح ٍهْى الخعل٘ن ّال الس،  -6

 م.2005ه بعت صاهعت الوٌْْكة، 

صوااال عبااـ العنٗاان: الااـّكة الخـكٗب٘اات فااٖ اعىااعافاث  -7

الّل٘اااات لخيُ٘اااا  للعواااا  هياااااعـ أؽْاااااتٖ ؽااااـهاث 

افَ٘، ُ٘هااات اعىاااعاف الوْااالٗت، هلكااان حاااـكٗ  رىاااع
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اللٗإ٘ت فاٖ الغلقات الزاً٘ات هاي الخعلا٘ن الىاىاٖ، 

كىاااالت هاصياااخ٘ل، غ٘ااال هٌَاااْكة، كل٘ااات الخلب٘ااات 
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Abstract 

The effectiveness of an educational program for catch-up youth care  

specialist at the University 

 

The building of an educational program for catch-up using multimedia and 

knowledge of the extent of its effectiveness at the level of AMBULATORY education 

youth care specialist at the university. Goal of the search Research Approach: Use the 

experimental approach against aggressors. a researcher of the nature of the research. 

the researcher retained the experimental design is the use metrics and export 

assessments. A Sample Search Search the way sample was selected for a number (20) 

INTENTIONAL youth care specialist at the University of Kafr el-Sheikh. Search 

Results: 1-ambulatory education program using multimedia and have a positive impact 

in raising the level of AMBULATORY education youth care specialist at the university. 

2. There were no statistically significant differences between tribal measurement and 

measurement of the level of education of the activated the dimensional youth care.  

 


