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امللخص :
هدقذ الدزاطت إلى مػسقت الػىامل اإلاؤزسة في ازجكاع وظبت ؤلاضاباث السٍاغُت غلى مظخىي مالغب يسة الهدم باإلاسيباث
السٍاغُت الجىازٍت وحظلُـ الػىء غلى إطهاماث اإلاسيباث السٍاغُت الجىازٍت في جسنُت اليشاؾاث السٍاغُت والبدهُت
وباألزظ زٍاغت يسة الهدم لٍىجها حظخهؿب ؤيبر غدد مً اإلامازطين مً مسخلل ألاغماز ،ومالها مً دوز في جىقير ؤلامٍاهُاث
والىطابل الالشمت وألاحىاء اإلاالبمت إلحساء الخدزٍباث واإلاىاقظاث في ظسوف ًساعى قيها ألامً والظالمت للممازطين في هرا الىىع
مً ألازغُاث ذاث الؿبُػت التربُت والتي جخإزس يثيرا يما هى مػسف مً قػل يثرة الاطخؿالُ وغىامل الؿهع.
وند اطخسدم الباخث في هره الدزاطت اطخمازة الاطخبُان التي جم جىشَػها غلى غُىت نىامها ) (54قسدا ،مً مظؤولي اإلاسيباث
السٍاغُت الجىازٍت ،غبر زالر ) (30والًاث وهي ألاؾىاؽ ،الجلكت واإلاظُلت  ،وزلطذ الىخابج الى وحىد ازخالالث في ؾسم إهجاش
مالغب يسة الهدم و ازخالقها قُما بُنها مً خُث الخطمُم و هرا مً مسيب إلى آزس ،يما ؤن ؤلامٍاهاث البشسٍت و اإلاادًت
اإلاخىقسة غلى مظخىي هره اإلايشأث ؾير ًاقُت لخىقير و غمان ضُاهت دوزٍت.
 الٍلماث اإلاكخاخُت  :اضاباث زٍاغُت  ،يسة ندم حىازٍت  ،اإلاسيباث السٍاغُت الجىازٍتAbstract :
The study aimed to identify the factors affecting the high percentage of sports injuries at the level of sports
pitchs with sports neighborhood complex's and highlight the contributions of sports neighborhood
infrastructures in the promotion of sports and physical activities, especially football sports, because it attracts
the largest number of practitioners of different ages and categories , more over observing the role of foot ball
in providing the necessary possibilities and means and the appropriate atmosphere to conduct training and
competitions in conditions where the security and safety of practitioners in this type of floors of clay and
which is greatly affected by the act of Frequent exploitation and weather factors.
المؤلف المرسل :بن شريف ياسين .
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In this study, the researcher used the questionnaire, which was distributed to a sample of (45) individuals,
from the responsable of sports vehicles, through three (03) wilayas , LAGHOUAT, DJELFA and MSILA the
results concluded that there are imbalances in the methods of realization of football pitchs and their
differences between them in terms of design and this from one complex to another, reither more the human
and financial capabilities available at the level of these facilities are insufficient to provide and ensure periodic
maintenance.
Key words :Sports injuries, neighborhood football, neighborhood sports complexes.

* ملذمت :
حػد ؤلاضاباث السٍاغُت حاهب مهم في مىغىع الؿب السٍاض ي و ند جؿىزث بخؿىز
الدصخُظ ووطابل الػالج وَػد غلم ؤلاضاباث السٍاغُت ؤطاطا في جؿىٍس نابلُت السٍاض ي
و وناًخه مً ؤلاضاباث ألن مػسقت ؤطباب خدور ؤلاضابت ججػل اإلادزب ملم بؿسم جكادحها
و جىقير ألامان والظالمت ؤزىاء اليشاؽ البدوي و الىناًت اإلاالبمت
يما حػخبر ؤلاضاباث السٍاغُت حصء مً مجمىع إضاباث الخُاة الُىمُت للكسد ،التي ًمًٌ
ؤن ًخػسع لها خُث حػددث ؤهىاغها و مظخىٍاتها ،مً الخكُكت التي ال ًخإزس بها السٍاض ي
يثيرا يما إجها ال جهلل مً مظخىي ؤدابه بشٍل يبير ،إلى ؤلاضاباث الشدًدة التي ند جىزس
بشٍل يبير غلى مظخىي إهجاشه ،يما إجها ند جٍىن طببا مباشسا غً جىنكه إلامازطت ؤي
ؤوشؿت زٍاغُت و ند حظخدعي مساحػت الؿبِب للخػىع للساخت و الػالج .
وجسخلل ؤلاضاباث السٍاغُت جبػا لىىع اليشاؽ اإلامازض و ؾبُػت ألاداء و مظخىي اإلاىاقظت،
قػال غً الجاهب الىكس ي  ،الاطخػداد اإلاهازي ،اللُانت البدهُت و وعي السٍاض ي و إدزايه
لخؿىزة الخسيت التي ًؤدحها وإمٍاهُت الدظبب في ؤلاضابت ويرلَ مػسقخه بٌُكُت جكادحها و
الخد مً ونىغها ،وطىداوُ في هره الدزاطت حظلُـ الػىء غلى ؤهم الػىامل اإلاؤزسة في
ازجكاع وظبت ؤلاضاباث السٍاغُت غلى مظخىي مالغب يسة الهدم باإلاسيباث السٍاغُت
الجىازٍت.
اشكاليت الذراست :
ٌشير ) (franke, 1977الى ؤن وظبت)  43الى  ( %03مً الاضاباث السٍاغُت في ؤوزوبا
جددر في لػبت يسة الهدم  ،وجسخلل هاجه الاضاباث في يسة الهدم مً خُث الشدة واإلاىنؼ
واإلاسيص ومٍان خدور الاضابت في الخدزٍب وؤزىاء اإلابازاة وؤطبابها خُث نظمها
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) (Ekstrand, Gilliquist, 1983, p22الى اضاباث بظُؿت ومخىطؿت وضػبت وؤن ؤيثر
الاضاباث خدوزا هي البظُؿت بيظبت ) ،( %06جليها اإلاخىطؿت بيظبت ) ( %62زم الطػبت
بيظبت ). ( %11
يما جىضل الباخث همسود حماُ) )6312في دزاطخه خىُ الخدزٍب في اإلاالغب الاضؿىاغُت
الخشىت وغالنتها باإلضاباث التي ًخلهاها غداةي ؤلػاب الهىي ؤن قػاءاث اإلامازطت غامت و
ألازغُت بطكت زاضت هي مً الػىاضس ألاطاطُت إلامازطت ؤي وشاؽ بدوي غلى اغخباز ؤن
طالمت السٍاض ي جٌمً في مدي مؿابهت هاجه ألازغُاث للمػاًير اإلاػمىُ بها دولُا ،وال شَ ؤن
الدولت الجصابسٍت برلذ وماشالذ حػمل غلى اوشاء مالغب حظمذ للسٍاغُين بممازطت
وشاؾاتهم وقو ؾسم طلُمت ،الا ؤن يثاقت اإلامازطت ججػل مً ألازغُاث جخػسع لبػؼ
الخلل وهىا ًٌمً دوز السنابت الكىُت الدوزٍت لهاجه اإلاالغب وهرا لخجىب خدور اضاباث
جسخلل في دزحتها مً الخكُكت الى اإلاخىطؿت و الشدًدة في بػؼ ألاخُان وهى ما جىضلذ
الُه الباخثت مطؿكى حىهس خُاة( )1990في دزاطتها خىُ الاضاباث السٍاغُت الشاةػت
لبػؼ ؤهدًت ؤنظام التربُت البدهُت خُث جسي الباخثت ؤن الخمصم الؿػسوفي في مىؿهت
الػمىد الكهسي هى ؤيثر الاضاباث شُىغا ؤما الشد الػػلي قهد حاء في اإلاسجبت الثاهُت
وحاءث اضاباث السغىع في اإلاسجبت الثالثت و السابػت ًليها الخلؼ زم اللىي الري ٌشٍل ؤنل
الاضاباث ،يما ؤن الىطل ألاوُ مً اإلاىطم السٍاض ي هى الايثر خدوزا لإلضاباث قُه
و ؤيثر الخىانُذ خدوزا لإلضابت هي ؤزىاء الخدزٍب و اإلاىاقظت ،خُث ًمثل ههظ اللُانت
و الاخماء ؾير الجُد ؤهم الػىامل ألايثر طببا في خدور الاضاباث ،و جخكو هخابج هره
الدزاطت مؼ ما جىضل الُه الباخثين ماحد مجلي ودمحم بايير ) )6313في دزاطتهم خىُ جدلُل
الاضاباث السٍاغُت لدي خساض اإلاسمى بٌسة الهدم خُث هدقذ الدزاطت الى الخػسف غلى
ؤيثر ؤهىاع الاضاباث خدوزا لدي خساض اإلاسمى وؤمايً خدوثها (اإلابازاة ،الخدزٍب) وؤيثر
ألازغُاث التي جددر بها الاضاباث )الػشب الؿبُعي ،الػشب الطىاعي ،الترابُت) وبُيذ
الىخابج ؤن ؤيثر الاضاباث اهدشازا هي الخمصناث بيظبت )ً )%62.22ليها السغىع بيظبت
) )%61.62وًاهذ ؤيثر اإلاىاؾو خدوزا لها هي السؤض بيظبت )ً )%69.09ليها السطـ وألاضابؼ
بيظبت ) )%32.54يما ؤن ؤيثر الاضاباث خدوزا ًاهذ في الخدزٍب بيظبت ) )%46.00زم جليها
الاضاباث في الخدزٍب بيظبت ) ،)%56.05ؤما خدور الاضاباث جبػا لألزغُت قٍاهذ ؤيثر غلى
الػشب الؿبُعي بيظبت )ً )%55.50ليها الػشب الطىاعي بيظبت ) )%50.96و الاضاباث في
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ألازاض ي الترابُت بيظبت ) ،)%11.00يما بُيذ الىخابج ؤن ؤيثر ألاطباب اإلاؤدًت لخدور
الاضاباث هي غدم الهُام بالكدىضاث الدوزٍت الشاملت بيظبت )ً )%10.2ليها غدم اطخسدام
وطابل الخإهُل السٍاض ي بيظبت ) ،)%11.26وٍسي هُلظىن ( )1929ؤن الاضاباث زاضت في
يسة الهدم جددر هدُجت الاخخٍاى بين الالغبين ،وهي هكع الىدُجت التي جىضل اليها
ماًازوف( )6335وشىالىف( )6330خُث ؤيدا ؤن ؤيثر الاضاباث الطػبت ؾالبا ماجٍىن
هاججت غً جسايم الاضاباث البظُؿت ؤو املجهسٍت ،لرلَ قان جىىع الخسًاث والتي في يثير مً
ألاخُان جٍىن مسيبت في الهىاء وغلى ألازع ؤو الظهىؽ ؤو الازجؿام بهىابم اإلاسمى والاخخٍاى
والخطادم مما ند ًؤدي الى خدور الخمصناث والسغىع ،ؤما مىهىبي غِس ى( )6336قهد
ؤشاز في دزاطخه الخدلُلُت خىُ ؤلاضاباث السٍاغُت التي ًخػسع لها الخالمُر ؤزىاء إحساء
امخداهاث التربُت البدهُت و السٍاغُت الى وحىد غالنت بين الاضاباث و نطس مدة ؤلاخماء
ويرلَ بُنها وبين غدم ضالخُت ؤزغُت مسيص الامخدان ،و غدم اإلامازطت اإلاىخظمت مً ؾسف
ؾالبُت الخالمُر ،وهي الىدُجت هكظها التي جىضلذ اليها الباخثت طمػُت زلُل دمحم ( )6336في
دزاطتها التي ًاهذ بػىىان" دزاطت جدلُلُت لإلضاباث السٍاغُت الشاةػت غىد ؾلبت ًلُت
التربُت البدهُت والسٍاغُت" ،اذ اطخيخجذ ؤن غدم يكاًت الاخماء بمكسدًه و اإلاكسداث
الخاضت بٍل لػبت مً الخىاص الخٌخٌُُت واإلاهازٍتً ،اهذ مً ؤبسش ألاطباب اإلاؤدًت لخدور
الاضابت ،وؤن وظبت الاضاباث جصداد في اليشاؾاث اإلاخػددة الخٌىَُ و التي جخؿلب طسغت
ألاداء (طاخت ومُدان حماوظدَُ ) ،وهكع الىخابج جىضل اليها (مدمىد خمدي،6332 ،
ص )21خُث ؤيد ؤهه ًلما ازجكػذ اللُانت البدهُت الػامت لالغب نلذ اخخماالث اضابخه
وظبُا ،قازجكاع مٍىهاث اللُانت البدهُت مً مهازاث ونىة غػلُت ومسوهت وطسغت الخىاقو
الػطبي الػػلي ٌظاغد الى خد يبير في الخهلُل مً اضابخه ،وٍسيص هىا غلى غسوزة الازجهاء
باللُانت البدهُت الػامت والخاضت و اإلاهازاث الالشمت ألدابه الكني في اإلاالغب ،يما ذيس الباخث
في يخابه ؤن الؿبُػت الخازحُت للممازطت السٍاغُت ويرا الػمس وبسهامج الخؿرًت وجىنُذ
اإلامازطت السٍاغُت والىىع الكني لإلضابت هي ًلها غىامل ًمًٌ جصٍد ؤو جىهظ مً حجم
الاضاباث السٍاغُت.
ومً ؤحل مػالجت هره ؤلاشٍالُت ًان البد مً مػسقت الػىامل التي حظببذ في ازجكاع وظبت
الاضاباث السٍاغُت لدي السٍاغُين ومً هىا حاء ؾسخىا إلشٍالُت بدثىا:
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* هل ٌػىد ازجكاع وظبت ؤلاضاباث السٍاغُت إلى غدم مؿابهت ؤزغُاث (مالغب يسة الهدم )
اإلاسيباث السٍاغُت الجىازٍت للمهاًِع اإلاػمىُ بها لخكظ ؤمً و طالمت اإلامازطين مً
ؤلاضاباث بالجصابس؟
 ألاطئلت الجصبُت : هل الازخالالث في مهاًِع إهجاش اإلاالغب السٍاغُت لٌسة الهدم حظاهم في ازجكاع وظبتؤلاضاباث السٍاغُت لدي اإلامازطين باإلاسيباث السٍاغُت الجىازٍت ؟
 هل لؿُاب السنابت الكىُت الدوزٍت إلاالغب يسة الهدم باإلاسيباث السٍاغُت الجىازٍت له دوز فيزقؼ وظبت ؤلاضاباث السٍاغُت ؟
 هل لؿُاب الىعي في الخمُيز بين ؾبُػت ؤزغُاث اإلاالغب ٌػد غامال مظاهما في ازجكاع وظبتؤلاضاباث ؟
قسغُاث البدث :
الكسغُت الػامت :
ٌػىد ازجكاع وظبت ؤلاضاباث السٍاغُت إلى غدم مؿابهت ؤزغُاث يسة الهدم باإلاسيباث
السٍاغُت الجىازٍت للمهاًِع اإلاػمىُ بها دولُا لخكظ ؤمً وطالمت اإلامازطين.
الكسغُاث الجصبُت :
 الازخالالث في مهاًِع إهجاش اإلاالغب السٍاغُت لٌسة الهدم حظاهم في ازجكاع وظبتؤلاضاباث السٍاغُت لدي اإلامازطين باإلاسيباث السٍاغُت الجىازٍت.
 ؾُاب السنابت الكىُت الدوزٍت إلاالغب يسة الهدم باإلاسيباث السٍاغُت الجىازٍت له دوز في زقؼوظبت ؤلاضاباث السٍاغُت .
 ؾُاب الىعي في الخمُيز بين ؾبُػت ؤزغُاث اإلاالغب ٌػد غامال مظاهما في ازجكاع وظبتؤلاضاباث .
ؤهمُت الدزاطت :
حظخمد هره الدزاطت ؤهمُتها مً زالُ ازجٍاشها غلى مدىزًٍ هما :
 مدي خُىٍت اإلاىغىع الري هخػامل مػه وهى الاضاباث السٍاغُت مً زالُ دزاطت الػىاملاإلاظببت لها و الخلىُ الىنابُت للخهلُل منها
 -اإلاالغب السٍاغُت الجىازٍت ومدي مؿابهتها للمػاًير اإلاػمىُ بها
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ؤهداف الدزاطت :
تهدف الدزاطت الخالُت الى :
 جبطير ألازطابُين و الهابمين غلى ادازة اإلاسيباث السٍاغُت بمشٍلت الاضاباث السٍاغُتومدي غالنت ذلَ بىىغُت مالغب اإلامازطت .
 ابساش دوز السنابت الكىُت ويرا الىعي السٍاض ي في الخهلُل مً خدور الاضاباث بمسخللؤهىاغها ،يما تهدف دزاطدىا في ألازير الى الىضىُ الى الهدف ألاطمى ألي دزاطت ًسججى منها
الكابدة  ،هرا الهدف هى البلىؽ بيخابج الدزاطت الى امٍاهُت حػمُمها غلى مجخمؼ الدزاطت
يٍل و لِع غلى مظخىي الػُىت اإلادزوطت قهـ.
الٍلماث الدالت في الدزاطت :
مكهىم الاضاباث السٍاغُت :
ؤوال اضؿالخا  :لهد وزدث غدة حػسٍكاث لإلضابت السٍاغُت  ،ومً بين هره الخػسٍكاث :
حػسٍل طمُػت دمحم زلُل التي غسقذ الاضابت السٍاغُت غلى ؤجها " حػسع ؤوسجت الجظم
املخخلكت إلاؤزساث زازحُت ؤو دازلُت جؤدي الى اخدار حؿُيراث حشسٍدُت ؤو قِظُىلىحُت في
مٍان الاضابت مما ٌػؿل غمل ؤو وظُكت ذلَ اليظُج وجهىُ الديخىزة خُاة زوقابُل ؤن
الاضابت حؿُير غاز لىىع ؤو ؤيثر مً ؤوسجت الجظم املخخلكت  ،جطاخبها ،مساخل زد قػل
قِظُىلىجي يُمُاةي هكس ي هدُجت نىة غالُت دازلُت ؤو زازحُت(.همسود،6312،ص ، )102
يما ٌػسقها (بظام )1994 ،غلى ؤجها حؿُير ًطِب ؤغػاء ؤو حظد السٍاغُين زالُ الخمسٍىاث
ؤو اإلابازٍاث مما ًؤدي إلى حػؿُل ألاغػاء غً الهُام بىظُكتها الؿبُػُت بطىزة مؤنخت.
زاهُا احسابُا  :هي حؿير غاز ًددر هدُجت خدر ؾير مخىنؼ جم ؤزىاء ممازطت اليشاؽ
السٍاض ي ًيخج غىه ؤغساز قظُىلىحُت حشسٍدُت للمازض يما ًؤدي الي آالم مطاخبت إلامازض
اليشاؽ السٍاض ي.
مكهىم يسة الهدم :
ؤوال اضؿالخا  :يسة الهدم هي زٍاغت حماغُت جمازض مً ؾسف حمُؼ الىاض يما ؤشاز زومي
حمُل " يسة الهدم نبل ًل ش يء زٍاغت حماغُت ًخٌُل مػها ًل ؤضىاف املجخمؼ(.هىٍسي،
 ،6312ص)00
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زاهُا احسابُا  :هل لػبت جخم بين قسٍهين بىاطؿت يسة مظخدًسة قىم ؤزغُت مظخؿُلت ،في
جهاًت ًل ؾسقيها مسمى( الهدف )ً ،داوُ ًل قسٍو ادزاُ الٌسة في مسمى الخازض للخطىُ
غلى ههؿت ؤو هدف للخكىم غلى اإلاىاقع في اخساش الىهاؽ.
مكهىم اإلاسيباث السٍاغُت الجىازٍت :
ؤوال اضؿالخا  :هي مجمىغت مً اإلاالغب و اإلايشأث واإلاظاخاث املخططت لليشاؾاث
السٍاغُت و الػلمُت والثهاقُت) .غىع ،1903 ،ص)62
زاهُا احسابُا  :ههطد بها مجمىغت اإلايشأث الثهاقُت والتربىٍت والسٍاغُت ،خُث جدخىي غلى
مظاخاث لليشاؾاث الػلمُت والثهاقُت وناغاث مخػددة زٍاغاث ،ومٌخبت وناغت للمؿالػت
وملػب أللػاب الهىي ومالغب لٌسة الهدم( ،)9*9 ، 6*6 ،4*4ومالغب مشتريت في (يسة الُد،
يسة الظلت ،يسة الؿابسة) ،وملػب للٌسة الخدًدًتً ،ل هاجه الكػاءاث حظمذ للمىاؾً
بممازطت وشاؾاجه في اؾاز جسوٍحي ؤو جىاقس ي ؤو جسقُهي.
الجاهب الخطبيلي
 -1الطزق املىهجيت املخبعت :
الدزاطت الاطخؿالغُت :
هدقذ الى مػسقت بػؼ الجىاهب املخُؿت بدزاطدىا ومً ؤهمها:
 الخهسب مً مدزاء الىالبُين إلادًسٍاث الشباب و السٍاغت ألحل إحساء اإلاهابلت. الخهسب مً اإلاسيباث السٍاغُت الجىازٍت و الخػسف غلى مدي إمٍاهُت إحساء هره الدزاطت. جددًد غُىت البدث . جددًد الكترة الصمىُت التي ٌظخؿسنها اإلاشسقىن غلى اإلاسيباث السٍاغُت الجىازٍت في ؤلاحابتغلى الاطخبُان .وًاهذ هخابج الدزاطت الاطخؿالغُت ند ؤوخذ بإن بػؼ مدزاء اإلاسيباث
السٍاغُت الجىازٍت اإلاىشغت غبر غدد مً بلدًاث و دوابس و الىالًاث الثالزت ( ألاؾىاؽ –
الجلكت – اإلاظُلت ) مدل الصٍازاث ند جكاغلىا و ججاوبىا بؿسٍهت إًجابُت مؼ إحساءاث
البدث ،يما جمٌىا مً جىشَؼ الاطخبُان وجددًد شمً وونذ حمؼ ؤلاحاباث غلُه.
الخطابظ الظٍُىمترًت لألداة:
 -ضدم ألاداة :
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الجذول ركم (ً )01بين معامل الصذق الذاحي لألداة املسخخذمت في الذراست
البعذ

ألفا كزوهباخ

الذاللت الاحصائيت

اخترام اإلاهاًِع و مؿابهتها في غملُت
إهجاش مالغب يسة الهدم باإلاسيباث
السٍاغُت الجىازٍت

0.97

داُ اخطابُا

السنابت الكىُت و الطُاهت الدوزٍت
للمالغب الخابػت للمسيباث السٍاغُت
الجىازٍت

0.99

الىعي في الخمُيز بين ؾبُػت ؤزغُاث
اإلاالغب الخاضت بممازطت زٍاغت يسة
الهدم غلى مظخىي اإلاسيباث السٍاغُت

0,98

داُ اخطابُا

الدزحت الٍلُت

3.929

داُ اخطابُا

داُ اخطابُا

الجذول ركم (ً )02بين معامل الثباث لألداة املسخخذمت في الذراست
البعذ

ألفا كزوهباخ

الذاللت الاحصائيت

اخترام اإلاهاًِع و مؿابهتها في غملُت
إهجاش مالغب يسة الهدم باإلاسيباث
السٍاغُت الجىازٍت

3.953

داُ اخطابُا

السنابت الكىُت و الطُاهت الدوزٍت للمالغب
الخابػت للمسيباث السٍاغُت الجىازٍت

3.923

داُ اخطابُا

الىعي في الخمُيز بين ؾبُػت ؤزغُاث
اإلاالغب الخاضت بممازطت زٍاغت يسة
الهدم غلى مظخىي اإلاسيباث السٍاغُت

3.953

داُ اخطابُا

الدزحت الٍلُت

3.940

داُ اخطابُا

مً زالُ الجدوُ زنم ( )31هالخظ ؤن نُمت مػامل الطدم الراحي الٍلُت بلؿذ  3.929وهي
جهترب مً الهُمت  1مما ًدُ غلى ؤن الاطخبُان ًخمخؼ بمػامل ضدم ذاحي مسجكؼ يما ؤن هخابج
الجدوُ زنم ( )36جىضح ؤن نُمت مػامل الثباث ؤلكا يسو هبار الاحمالُت بلؿذ  3.940و هي
يرلَ جهترب مً الهُمت  1وٍدُ ذلَ غلى ؤن الازخباز له مػامل زباث مسجكؼ
اإلاىهج اإلاظخسدم في الدزاطت :
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جم اطخسدام اإلاىهج الىضكي الخدلُلي وهرا إلاالبمخه مؼ ؾبُػت دزاطدىا وَػسقه ) شكُو،
 ،1924ص )25غلى ؤهه الؿسٍهت اإلاىظمت لدزاطت خهابو زاهىت ،مخػلهت بظاهسة ؤو مىنل ؤو
ؤقساد ؤو ؤخدار ؤو ؤوغاع مػُىت بهدف ايدشاف خهُهت حدًدة ؤو الخإيد مً صخت خهابو
ندًمت و آزازها و الػالناث الىاججت غىه و جكظيرها ويشل الجىاهب التي جدٌمها.
مجاالث الدزاطت :
املجاُ اإلاٍاوي  :ؤحسٍذ الدزاطت غلى مظخىي مسيباث حىازٍت زٍاغُت لثالر ) (30والًاث هي:
ألاؾىاؽ ،الجلكت واإلاظُلت.
املجاُ الصماوي  :جم احساء الدزاطت مً بداًت شهس ؤيخىبس الى ؾاًت جهاًت شهس دٌظمبر . 6319
املجاُ البشسي :ؤحسٍذ الدزاطت غلى مدزاء اإلاسيباث الجىازٍت السٍاغُت والبالـ غددهم )(54
مجخمؼ وغُىت الدزاطت :
ختى ًدظنى ؤن جٍىن الػُىت ممثلت للمجخمؼ الٌلي للدزاطت ؤطتهدف الباخث غُىت نىامها
زمظت و ؤزبػىن ( )54مدًسا إلاسيباث زٍاغُت حىازٍت مىجصة و وظُكُت غلى مظخىي جساب
والًاث ألاؾىاؽ  ،الجلكت و اإلاظُلت مً ؤضل مجخمؼ الدزاطت البالـ غدده ( )663مدًسا
إلاسيب زٍاض ي حىازي مىجص غلى اإلاظخىي الىؾني في إؾاز البرهامج الػام اإلاظؿس مً ؾسف
وشازة الشباب و السٍاغت واإلاخمثل في بسمجت  1333مسيب زٍاض ي حىازي و الري جم مً زالله
إهجاش إلى ؾاًت جهاًت شهس مازض مً طىت  6339الػدد اإلارًىز مً اإلاسيباث السٍاغُت
الجىازٍت بٍل والًاث الىؾً ،برلَ قانذ وظبت ؤقساد غُىت الدزاطت  %13.33و هي حػخبر
وظبت ممثلت جمثُال ضادنا ملجخمؼ الدزاطت ،وند جم ازخُاز هؤالء ألاقساد بؿسٍهت غشىابُت
ؾير مىخظمت.
ؤدواث الدزاطت :
• مهابلت شخطُت مؼ الظُد مدًس الشباب و السٍاغت لىالًت اإلاظُلت
• اطخمازة اطخبُان جم اغدادها مً ؾسف الباخث خُث جػمىذ ) (06غبازة مهظمت الى
زالزت )  (30مداوز زبِظُت :
 املخىز ألاوُ :الازخالالث في مهاًِع إهجاش اإلاالغب السٍاغُت لٌسة الهدم وغبازاجه مً )(31الى ). (39
 املخىز الثاوي :السنابت الكىُت الدوزٍت إلاالغب يسة الهدم باإلاسيباث السٍاغُت الجىازٍتوغبازاجه مً ) (13الى ). (61
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 املخىز الثالث :الىعي في الخمُيز بين ؾبُػت ؤزغُاث اإلاالغب وغبازاجه مً ) (66الى ). (06الىطابل الاخطابُت اإلاظخػملت في الدزاطت:
• ازخباز"ث" (T) test
• اإلاخىطـ الخظابي.
• مػامل الازجباؽ بيرطىن Pearson
• مػادلت ؤلكا يسو هبار Alpha Cronbach
 -2.عزض الىخائج وجفسيرها ومىاكشتها :
*غسع وجدلُل ومىانشت هخابج الكسغُت ألاولى  :الازخالالث في مهاًِع إهجاش اإلاالغب
السٍاغُت لٌسة الهدم حظاهم في ازجكاع وظبت ؤلاضاباث السٍاغُت لدي اإلامازطين باإلاسيباث
السٍاغُت الجىازٍت:
للخدهو مً صخت الكسع الهابل هىاى قسم داُ إخطابُا بين الازخالالث في مهاًِع إهجاش
اإلاالغب السٍاغُت لٌسة الهدم باإلاسيباث السٍاغُت الجىازٍت و وظبت ازجكاع ؤلاضاباث
السٍاغُت لدي اإلامازطين بهره اإلاسيباث.
جم اطخسدام ازخباز "ث" لػُىت واخدة لدزاطت داللت الكسوم بين مخىطؿاث غُىت الدزاطت
والهُمت الثابخت غىد إحابت اإلادًسًٍ باإلًجاب غلى غبازاث الاطخبُان دزحت وػم في الاطخبُان
حظاوي ( 30ههاؽ) وٍهىم  SPSSبدظاب (ث) للػُىت الىاخدة في خالت الكسوم بين مخىطـ
الػُىت ونُمت زابخت باطخسدام اإلاػادلت الخالُت:
 = xاإلاخىطـ الخظابي = A ،نُمت زابخت = S ،الاهدساف اإلاػُازي = n ،حجم الػُىت
ًبين الجدوُ زنم ( )30اإلاخىطؿاث الخظابُت والاهدساقاث اإلاػُازٍت لدزحاث إحاباث اإلادزاء
غلى املخىز ألاوُ الطخبُان الػىامل اإلاؤزسة في ازجكاع وظبت ؤلاضاباث السٍاغُت غلى مظخىي
مالغب يسة الهدم باإلاسيباث الجىازٍت.
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جذول ركم ( )03اخخبار(ث) لذاللت الفزوق بين املخوسطاث الحسابيت ملحوراحترام امللاًيس
ومطابلتها في عمليت إهجاسمالعب كزة اللذم باملزكباث الزياطيت الجواريت
البيان إلاحصائي

املحـور
اخترام اإلاهاًِع و
مؿابهتها في غملُت إهجاش
مالغب يسة الهدم
باإلاسيباث السٍاغُت
الجىازٍت

الليمت الثابخت ل )ث) الجذوليت= 1779
املخوسط
الحسابي

6.51

الاهحزاف
املعياري

3.26

الوسط
الحسابي
للفزوق

3.49

درجت
الحزيت

02

كيمت (ث)

5.43

مسخوى
الذاللت

3.31

حشير املخسحاث النهابُت إلى ؤن اإلاخىطـ الخظابي للمدىز ألاوُ لػُىت البدث ند بلـ ، 6.51
بِىما بلـ الاهدساف اإلاػُازي  ، 3.26يما حشير اإلاػلىماث إلى ؤن اإلاخىطـ الخظابي للكسوم
بين دزحت مدىز اخترام اإلاهاًِع ومػاًير إهجاش مالغب يسة الهدم والهُمت الثابخت إلحابت
اإلادًسًٍ غلى غبازاث هرا املخىز ند بلـ  ، 3.03وخُث إن نُمت ازخباز (ث) املخظىبت ند
بلؿذ  5.43وهي دالت غىد مظخىي مػىىٍت  3.31وبالخالي ًمٌىىا زقؼ الكسغُت الطكسٍت
ونبىُ الكسغُت البدًلت الهابلت بىحىد قسوم ذاث داللت إخطابُت بين الازخالالث في مهاًِع
إهجاش اإلاالغب السٍاغُت لٌسة الهدم باإلاسيباث السٍاغُت الجىازٍت و وظبت ازجكاع ؤلاضاباث
السٍاغُت لدي اإلامازطين بخلَ اإلاسيباث.
وجخكو هخابج هره الكسغُت مؼ دزاطت الباخث همسود حماُ) )6312خىُ الخدزٍب في اإلاالغب
الاضؿىاغُت الخشىت وغالنتها باإلضاباث التي ًخلهاها غداةي ؤلػاب الهىي خُث ؤيدث ؤن
غدم اخترام اإلاػاًير الدولُت واإلاػمىُ بها مدلُا في اهجاش اإلاسيباث الجىازٍت غامت واإلاالغب
زاضت ند ًؤدي الى هخابج طلبُت ؤزىاء اإلامازطت السٍاغُت و ؤيثرها خدوزا الاضاباث بمسخلل
ؤهىاغها،
ومؼ هرا الؿسح قئهىا هسي ؤن هاجه الازخالالث ند جٍىن هدُجت لػدم اخترام بػؼ اإلابادا
مساغاتها ؤزىاء الخسؿُـ إلهجاش اإلاالغب السٍاغُت منها :
 غدم الخجاوع الىظُكي للىخداث واإلاالغب غدم ازخُاز اإلاىنؼ اإلاىاطب111
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 غدم غصُ الػىامل ؾير اإلاسؾىب قيها خُث ؤهه لٍل وشاؽ زٍاض ي قػاء زاص به مثل يسةالهدم والجمباش
 الازالُ باخخُاؾاث ألامً والظالمت والصخت الػامت يػدم الاهخمام بدظىٍت ؤزغُاثاإلاالغب وهظاقتها والخإيد مً زلىها مما ند ٌظبب ألاذي لالغبين وهرا مىػا لخدور
ؤلاضاباث).دزوَش ،1992 ،ص. (66
*غسع وجدلُل الىخابج الخاضت بالكسغُت الثاهُت  :للخدهو مً صخت الكسع الهابل ؤن
ؾُاب السنابت الكىُت الدوزٍت إلاالغب يسة الهدم باإلاسيباث السٍاغُت الجىازٍت له دوز في زقؼ
وظبت ؤلاضاباث السٍاغُت ،جم اطخسدام ازخباز "ث" لػُىت واخدة لدزاطت داللت الكسوم بين
مخىطؿاث غُىت الدزاطت والهُمت الثابخت غىد إحابت اإلادًسًٍ باإلًجاب غلى غبازاث
الاطخبُان (دزحت وػم في الاطخبُان حظاوي  30ههاؽ) ،وبىكع اإلاػادلت الظابهت ًهىم SPSS
بدظاب (ث) للػُىت الىاخدة في خالت الكسوم بين مخىطـ الػُىت ونُمت زابخت.
ًبين الجدوُ زنم ( )35اإلاخىطؿاث الخظابُت والاهدساقاث اإلاػُازٍت لدزحاث اإلادزاء غلى
املخىز الثاوي الطخبُان الػىامل اإلاؤزسة في ازجكاع وظبت ؤلاضاباث السٍاغُت غلى مظخىي
مالغب يسة الهدم باإلاسيباث الجىازٍت.
جذول ركم ( )04اخخبار(ث) لذاللت الفزوق بين املخوسطاث الحسابيت ملحورالزكابت الفىيت
والصياهت الذوريت للمالعب الخابعت للمزكباث الزياطيت الجواريت
الليمت الثابخت ل )ث) الجذوليت= 1779

البُان ؤلاخطاةي
املخـىز
السنابت الكىُت و الطُاهت
الدوزٍت للمالغب الخابػت
للمسيباث السٍاغُت الجىازٍت

اإلاخىطـ
الخظابي

6.06

الاهدساف
اإلاػُازي

3.63

الىطـ
الخظابي
للكسوم
3.00

دزحت
الخسٍت

02

نُمت
(ث)

6.96

مظخىي
الداللت

3.34

حشير املخسحاث النهابُت إلى ؤن اإلاخىطـ الخظابي للمدىز الثاوي لػُىت البدث ند بلـ ، 6.06
بِىما بلـ الاهدساف اإلاػُازي  ، 3.63يما حشير اإلاػلىماث إلى ؤن اإلاخىطـ الخظابي للكسوم
بين دزحت مدىز السنابت الكىُت والطُاهت الدوزٍت إلاالغب يسة الهدم والهُمت الثابخت إلحابت
اإلادًسًٍ غلى غبازاث هرا املخىز ند بلـ . 3.00
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وخُث إن نُمت ازخباز (ث) املخظىبت ند بلؿذ  6.96وهي دالت غىد مظخىي مػىىٍت 3.34
وبالخالي ًمٌىىا زقؼ الكسغُت الطكسٍت ونبىُ الكسغُت البدًلت الهابلت ؤن ؾُاب السنابت
الكىُت الدوزٍت إلاالغب يسة الهدم باإلاسيباث السٍاغُت الجىازٍت له دوز في زقؼ وظبت ؤلاضاباث
السٍاغُت.
وجخكو هخابج هره الكسغُت مؼ دزاطت مىهىبي غِس ى( )6336خُث ؤيدث ؤن السنابت الكىُت
الدوزٍت إلاالغب يسة الهدم لها ؤهداف غمىُت ًالخهلُظ مً غدد الاضاباث التي ًخػسع لها
السٍاغُين وظاهسٍت ًاالؾالع غلى الاغخماداث اإلاالُت و الخإيد مً ؤجها جىكو قُما زططذ
له ،وٍسي ) ؾلخت خظام الدًً ،1990 ،ص (64ؤن السنابت الكىُت اإلاٌثكت حظهل مً جصخُذ
الازخالقاث بين الىخابج التي جم جدهُهها والىخابج اإلاخىنػت ؾبها للخؿت التي وغػذ ،يما ؤجها
جهىم بخددًد ما إذا ًان هىاى زلال ًؤزس غلى اإلامازطت السٍاغُت وجددًد دزحخه وذلَ مً
زالُ مهازهت الىخابج بمػاًير ألاداء .
*غسع وجدلُل الىخابج الخاضت بالكسغُت الثالثت :للخدهو مً صخت الكسع الهابل ؤن
ؾُاب الىعي في الخمُيز بين ؾبُػت ؤزغُاث مالغب يسة الهدم باإلاسيباث الجىازٍت ٌػد غامال
مظاهما في ازجكاع وظبت ؤلاضاباث السٍاغُت.
جم اطخسدام ازخباز "ث" لػُىت واخدة لدزاطت داللت الكسوم بين مخىطؿاث غُىت الدزاطت
والهُمت الثابخت غىد إحابت اإلادًسًٍ باإلًجاب غلى غبازاث الاطخبُان (دزحت وػم في الاطخبُان
حظاوي  30ههاؽ) ،وبىكع اإلاػادلت الظابهت ًهىم  SPSSبدظاب (ث) للػُىت الىاخدة في
خالت الكسوم بين مخىطـ الػُىت ونُمت زابخت.
ًبين الجدوُ زنم ( )34اإلاخىطؿاث الخظابُت والاهدساقاث اإلاػُازٍت لدزحاث اإلادزاء غلى
املخىز الثالث الطخبُان الػىامل اإلاؤزسة في ازجكاع وظبت ؤلاضاباث السٍاغُت غلى مظخىي
مالغب يسة الهدم باإلاسيباث الجىازٍت.
جخكو هخابج هره الكسغُت مؼ دزاطت طمػُت زلُل دمحم ( )6336خُث ؤيدث ؤن ؾلبت ًلُت
التربُت البدهُت والسٍاغُت مً زالُ ممازطتهم اإلاٌثكت واإلاخىىغت لألوشؿت السٍاغُت غمً
اإلاهاًِع الخؿبُهُت اإلادزطت قهم ًخػسغىن ملخخلل الاضاباث هدُجت الخلل في غملُاث
الاخماء ويرا غدم ندزتهم غلى الخمُيز بين مسخلل ؤزغُاث اإلامازطت يهاغاث الجمباش
ومالغب يسة الظلت و يسة الهدم .
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جذول ركم (ً )05وضح اخخبار(ث) لذاللت الفزوق بين املخوسطاث الحسابيت ملحوردرجت الوعي
في الخمييزبين طبيعت أرطياث املالعب الخاصت بممارست رياطت كزة اللذم على مسخوى
املزكباث الزياطيت
الليمت الثابخت ل )ث) الجذوليت= 1779

البيان إلاحصائي

املحـور
الىعي في الخمُيز بين
ؾبُػت ؤزغُاث اإلاالغب
الخاضت بممازطت زٍاغت
يسة الهدم غلى مظخىي
اإلاسيباث السٍاغُت

املخوسط
الحسابي

6.49

الاهحزاف
املعياري

3.02

الوسط
الحسابي
للفزوق

3.51

درجت
الحزيت

02

كيمت (ث)

0.62

مسخوى
الذاللت

3.31

حشـير املخسحــاث النهابُــت إلــى ؤن اإلاخىطــ الخظــابي للمدــىز الثالــث لػُىـت البدــث نــد بلـــ  ، 6.49بِىمـا
بل ـــ الاهدـ ـساف اإلاػُ ــازي  ، 3.02يم ــا حش ــير اإلاػلىم ــاث إل ــى ؤن اإلاخىط ـــ الخظ ــابي للك ــسوم ب ــين دزح ــت
مد ــىز ال ــىعي ف ــي الخمُي ــز ب ــين ؾبُػ ــت ؤزغ ــُاث اإلاالغ ــب الخاض ــت بممازط ــت زٍاغ ــت ي ــسة اله ــدم غل ــى
مظخىي اإلاسيباث السٍاغُت والهُمت الثابخت إلحابت اإلادًسًٍ غلى غبازاث هرا املخىز ند بلـ . 3.51
وخُــث ؤن نُمــت ازخبــاز (ث) املخظــىبت نــد بلؿــذ  0.62وهــي دالــت غىــد مظــخىي مػىىٍــت  3.31وبالخــالي
ًمٌىى ــا زق ــؼ الكسغ ــُت الط ــكسٍت ونب ــىُ الكسغ ــُت البدًل ــت الهابل ــت ؤن ؾُ ــاب ال ــىعي ف ــي الخمُي ــز ب ــين
ؾبُػـت ؤزغـُاث مالغـب يـسة الهـدم باإلاسيبـاث الجىازٍـت ٌػـد غـامال مظـاهما فـي ازجكـاع وظـبت ؤلاضـاباث
السٍاغُت لدي مظخػملي هره اإلاساقو السٍاغُت.
وفي ألازير هالخظ جدهو الكسغُت الػامت خُث ؤن:
 وحـىد قـسم داُ إخطـابُا بـين الازـخالالث فـي مهــاًِع اهجـاش اإلاالغـب السٍاغـُت لٌـسة الهـدم باإلاسيبــاثالسٍاغُت الجىازٍت و وظبت ازجكاع ؤلاضاباث السٍاغُت لدي اإلامازطين بخلَ اإلاسيباث.
 وحـ ــىد قـ ــسم داُ إخطـ ــابُا ًبـ ــين ؤن ؾُـ ــاب السنابـ ــت الكىُـ ــت الدوزٍـ ــت إلاالغـ ــب يـ ــسة الهـ ــدم باإلاسيبـ ــاثالسٍاغُت الجىازٍت له دوز في زقؼ وظبت ؤلاضاباث السٍاغُت.
 وحــىد قــسم داُ إخطــابُا ًبــين ؤن ؾُــاب الــىعي فــي الخمُيــز بــين ؾبُػــت ؤزغــُاث مالغــب يــسة الهــدمباإلاسيباث الجىازٍت ٌػد غامال مظاهما في ازجكاع وظبت ؤلاضاباث السٍاغُت.

وجخكــو هخــابج هــره الكسغــُت مــؼ الدزاطــت التــي جىضــل الُــه البــاخثين ماحــد مجلــي ودمحم بــايير
) )6313خـ ــىُ جدلُـ ــل الاضـ ــاباث السٍاغ ـ ــُت لـ ــدي خ ـ ـساض اإلاسمـ ــى بٌ ـ ــسة الهـ ــدم خُـ ــث ه ـ ــدقذ
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الدزاط ــت ال ــى الخػ ــسف غل ــى ؤيث ــر ؤه ــىاع الاض ــاباث خ ـدوزا ل ــدي خ ـساض اإلاسم ــى وؤم ــايً خ ــدوثها
(اإلاب ــازاة ،الخ ــدزٍب) وؤيث ــر ألازغ ــُاث الت ــي جد ــدر به ــا الاض ــاباث )الػش ــب الؿبُع ــي ،الػش ــب
الطــىاعي ،الترابُــت) وبُيــذ الىخــابج ؤن اهدشــازا الاضــاباث زاحــؼ للمالغــب ذاث الؿبُػــت الترابُــت
بيظ ــبت ) ،)%11.00يم ــا بُي ــذ الىخ ــابج ؤن ؤيث ــر ألاط ــباب اإلاؤدً ــت لخ ــدور الاض ــاباث ه ــي غ ــدم
الهُــام بالكدىضــاث الدوزٍــت الشــاملت بيظــبت )ً )%10.2ليهــا غــدم اطــخسدام وطــابل الخإهُــل
السٍاض ي بيظبت ).)%11.26
خاجمت :
غلــى إزــس جدلُــل و إز ـساء مخؿي ـراث البدــث هظسٍــا و إغــداد ؤدواث حمــؼ البُاهــاث و جؿبُههــا غلــى غُىــت
الدزاطــت و مــا جدطــلىا غلُــه م ـً هخــابج و الخػلُــو غليهــا و مىانشــتها والتــي ؤزبدــذ صــخذ الكسغــُاث،
جىضــلىا إلــى ش ـ يء بــالـ ألاهمُــت و لــه ؤزــس مباشــس غلــى ازجكــاع وظــبت ؤلاضــاباث بهــره اإلاسيبــاث السٍاغــُت
الجىازٍ ــت غى ــد ممازض ـ ي زٍاغ ــت ي ــسة اله ــدم و ه ــى بازخط ــاز إهم ــاُ بػ ــؼ مٍاج ــب الدزاط ــاث اإلاىًل ــت
إلــيهم غملُــت دزاطــت و مخابػــت إهجــاش مُــادًً يــسة الهــدم دازــل اإلاسيبــاث السٍاغــُت الجىازٍــت إحـساءاث
جلــصم اإلاهــاولين اخت ـرام اإلاػــاًير و اإلاهــاًِع الىؾىُــت و الدولُــت التــي جساعــي طــالمت وؤمــً السٍاغــُين مــً
زؿ ــىزة ؤلاض ــاباث م ــً حه ــت وش ــح ميزاهُ ــاث دواوٍ ــً مؤطظ ــاث الش ــباب وب ــاألزظ غ ــدم إدزاج بى ــد
زــاص بإشــؿاُ الطـُاهت لهــره اإلاُــادًً التــي حشــهد ًىمُــا اطــخؿالُ وإنبــاُ يبيــرًً مــً لــدن اإلامازطــين
مً حهت ؤزسي .
يما ؤن لخؿُِب و إهمـاُ حـاهبي الخدظـِع والخىغُـت لـه دوز يبيـر فـي ازجكـاع وظـبت ؤلاضـاباث السٍاغـُت
غىــد ممازض ـ ي زٍاغــت يــسة الهــدم الــرًً ٌػسغــىن ؤهكظــهم ملخاؾسهــا بظــبب الالوعــي و التهــاون ومى ــه
ق ــئن للمش ــسقين و اله ــابمين غل ــى ه ــره الهُاً ــل دوز يبي ــر م ــً ؤح ــل ب ــرُ اإلاصٍ ــد م ــً الجه ــىد لخىغُ ــت
وجدظِع اإلامازطين مً ؤحل الخهلُل مً ظاهسة ازجكاع وظبت ؤلاضاباث السٍاغُت.
 -3الاسخيخاجاث والاكتراحاث:

يشكذ الدزاطت الخالُت ؤن الهابمين غلى اإلاسيباث السٍاغُت الجىازٍت للىالًاث الثالزت
ممثلى غُىت الدزاطت ؤيدوا وحىد ازخالالث في ؾسم إهجاش مالغب يسة الهدم و ازخالقها قُما
بُنها مً خُث الخطمُم و هرا مً مسيب إلى آزس.
يما يشكذ الدزاطت غلى وحىد ازخالف في السؤي مً مىاقو و هاقُا و مىهظم بُنهما مً بين
اإلادزاء و الهابمين غلى اإلاسيباث السٍاغُت الجىازٍت في ما ًخػلو بمساغاة غامل الظالمت
إلامازطين ؤزىاء إهجاش و ججهيز مالغب يسة الهدم .
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بُيذ الدزاطت الخالُت بإن ؤلامٍاهاث البشسٍت و اإلاادًت اإلاخىقسة غلى مظخىي هره اإلايشأث
ؾير ًاقُت لخىقير و غمان ضُاهت دوزٍت مً شإجها جدازى ًل الخؿُيراث التي ند جؿسؤ غلى
مالغب يسة الهدم حساء الاخخٍاًاث الدابمت التي جخػسع بكػل اإلامازطت و بخدزل غاملي
الصمً و الظسوف البُئُت .
يما بُيذ الدزاطت غدم وحىد مػاًير  ،مهاًِع و مىاضكاث مىخدة و مدددة جىجص و ججهص
غلى غىئها مالغب يسة الهدم .ند ًسحؼ ذلَ لخػدد مٍاجب الدزاطاث و ؤًػا للمهاولين
اإلاظىدة إليهم غملُت إهجاشها و ججهيزها يما إن اإلاىاد الؿبُػُت اإلاظخسدمت و التي جدزل في
غملُت ؤلاهجاش جسخلل مً مىؿهت إلى ؤزسي الظبب اإلاباشس في ازجكاع وظب ؤلاضاباث
السٍاغُت بهره اإلاالغب .
ؤظهسث الىخابج بإهه ًلما جمذ اطدشازة وإشساى ألازطابُين في املجاُ السٍاض ي وباألزظ في
زٍاغت يسة الهدم في غملُت الخسؿُـ و مخابػت إهجاش وججهيز مالغب يسة الهدم باإلاسيباث
السٍاغُت
 الخكٌير في غملُت ججهيز مالغب يسة الهدم باإلاسيباث السٍاغُت الجىازٍت بالػشبالاضؿىاعي الري ًىقس ألامً و الظالمت للممازطين باإلاهازهت باألزغُاث الخالُت خُث ًسقؼ
مً دزحت ومظخىي ألاداء السٍاض ي .
 اطدشازة و إشساى ًل مً اإلاخسططين في اإلاُدان مً الهابمين غلى الجهاش الكنيباالجدادًت الجصابسٍت لسٍاغت يسة الهدم و مدزبين في زٍاغت يسة الهدم إلبداء آلازاء في جددًد
حملت اإلاػاًير و اإلاهاًِع التي ًجب اغخمادها في غملُت إهجاش مالغب يسة الهدم.
 جدكيز الخسيت الجمػىٍت اإلاظخكُدة مً اإلايشاة ألحل اإلاشازيت في ألاغماُ الخؿىغُتدازلها وبسمجت جدزالث مً ؤحل ضُاهت مالغب يسة الهدم.
 زضد مبالـ مالُت ًاقُت مً ميزاهُاث دواوًٍ مؤطظاث الشباب للهُام بػملُاث الطُاهتلهره اإلاالغب ختى جبهى مالبمت إلامازطت يسة الهدم في ظسوف خظىت .
 حػمُم بىاء ؾسف حؿُير اإلاالبع بجاهب هره اإلاالغب و يرا بسمجت ناغت غالج لإلطػاقاثألاولُت.
 جهُُد سجل لإلضاباث و الخىادر السٍاغُت باإلاسيب السٍاض ي الجىازي مً ؤحل إخطائهاومخابػت السٍاغُين اإلاطابين و جؿىز خاالتهم.
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باملزكباث الزياطيت الجواريت بالجشائز
 بسمجت جسبطاث و لهاءاث للمدزبين و اإلاشسقين غلى الدوزاث السٍاغُت باإلاسيباثالسٍاغُت الجىازٍت جدىاوُ ؤلاطػاقاث الىلُت مً خين إلى ؤزس.
 إخدار جسطظ حدًد في مػاهد الخٍىًٍ الخابػت لىشازة الشباب و السٍاغت ًٍىن مًمٍلكين بػملُاث ضُاهت اإلاالغب بازخالف ؤهىاغها و يرا طاخاث اللػب مً ؤبسش مهامه هي:
مخابػت وزشاث إهجاش اإلاالغب غبر ًامل مساخلها.
 حشٌُل لجان ( وؾىُت  ،حهىٍت  ،والبُت ) حػهد إليهم غملُت إغداد بؿانت وؾىُت لٍلاإلاالغب و طاخاث اإلامازطت السٍاغُت اإلاخىاحدة غبر التراب الىؾني و إخطائها و الهُام
بػملُت مخابػتها و مسانبتها و إلصام ًل الهابمين غليها باملخاقظت و الخهُد بمهاًِع و مػاًير
واإلاىاضكاث اإلاػمىُ بها بدءا مً غملُت ؤلاهجاش إلى ؾاًت الخجهيز والاطخؿالُ.
 إلصام ًل الكسم التي حظخكُد مً الخطظ الخدزٍبُت ؤو اإلاىاقظاث ؤن جىقس غلبت إطػاقاثوحػلها إحبازٍت غلى مظخىي اإلاسيباث السٍاغُت الجىازٍت.
كائمت املصادرواملزاجع املعخمذة في الذراست7
 بظام هازون ،طازي خمدان ،قابو ؤبى خلُمت) ،)1994السٍاغت والصخت ،ؾبػت  ،1مؤطظتومٌخبت وابل لليسخ الظسَؼ ،ألازدن.
 ؾلخت خظام الدًً  ،غدلت غِس ى مؿس) ،(1990مهدمت في ؤلادازة السٍاغُت ،مسيص الٌخاب لليشس،مطس.
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