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 تأثير برنامج ترويحى عمى التحكم القوامى والتوازن لدى األطفال ضعاف البصر
 يمان عبد العزيز عبد الوهابأ.م.د/ ا

 م.د/ شيماء عبد النبى عبد الحفيظ
 -المقدمة ومشكمة البحث :

يسههههلمرويحههههتطيرراههههمرحتههههطترويمنحمالههههبنرطحاههههاملبرمههههنر هههه لروي  ههههب رويمح بمههههلري  ههههتاراههههمر باهههه ر
ممبتسههه روط  هههت رويحتطي يههه رح  هههمر بنهههبنروااهههتوارويالايههها رطويمح ط ههه رسهههطو رويمسهههحطيبنر يههه رونر

 ب نر  سي رأطرونحمب ي رأطر ا ي روطر ا ي ،رطويمالبقينرههمرقتهبحر يهطىراهمرويمنحمهبرطأىه رراهمر
ويالىتروي اي رطري ظتري مالبقر  مرأ هر ب ر  همرويمنحمهبر هلرههطر عهطراالهبلريحت هبرح ميه ر

 ههاواروي هههتوماروي بىههه ر  هههلراهههتار سههبر هههطحرطاتنههه روط بقههه رح هههنرقاتوحهههرطحتطيتههههبر هههنرتتيهههقرإ
رإ توفرمح ىصرط  مرأسسر  مي رطحت طي رس يم .

طوي هتارويمالههبقرهههطر هلراههتاري ح ههفر ههنروي هتارويههظىريت ههقر  يهههري هظرسههطىرأطر ههباىرنسههميب رأطر
أقىههمر ا يهب رأطر  سهيب رأطرونحمب يههب رويهمروي هارويههظىريسهحطنبر م يههبنرح هي يه ر بىه ر حههمري اهقر

(رطحالاروط بق روي ىتي رمنروط بقبنرويحمرحهؤاىرويهمر93:رر21ح يفرحسمرر هرقاتوحهرطوم ب بحهر)
وعتتوبروي ت  رطقىطتروياات ر  مرويح الرط  مرويح  مرامروي يئ رط مهطروي هالطتر هبي طفرطويا هقر

قىهطترطويحتاارط اصر  ب  روي  بتروييطممرط اصراتصروي البرويهظىريحهيررويحالهتفر  همروي يئه ،رطر
(رطحت قروط بق روي ىتي ر  مر لر292:رر21ويملبت روي ت ي رممبريؤثتر  مرحا لرويمالبقريظوحهر)

  صريايهراااونر ىتىر بملرأطرعالفرامرويتؤي ريا لرمهنرقاتحههر  همروطسهح با رمهنرطظهبئفر
ر(رر923:رر21ويالين.ر)ر

 ىههتى،رطححههتوطنر ههينرطويمالطقههطنر ىههتيب رهههمروي ههظينريالههب طنرمههنراتنههبنرمح بطحهه رمههنروي اههاونروي
ويالمهههمروي  هههمر يههه رطيهههتطنر هههيئب ر  هههمروطتههه قرططري هههالتطنر بيعهههط ،رطوط ىهههبتروين ئهههمرويهههظىر
حح ههبطنرقههات رأىهه ببرهههظ روي بيهه ر  ههمرويحمييهه روي ىههتىرطيحميهه طنر اههاتحلمر  ههمرويحطنهههرطوي ت هه ر

ر(ر291:رر11ط م يبنرويحال مرويماتسمر بسح اومرويمالي بنروي ىتي .ر)
قهه روي ىههتي ر  ههمروي  ههب  روحاتو يهه ر يهه ريىهه رروطاتوكر بقىههب ريمههبريحال ههقر  بسهه رطحههؤثتروط ب

وي ىههتر  ىهههبئصروي ههه لرطويحت يهههبروي نهههمرطويمطعهههبرويم هههب مرطوي هههطنرطويمسهههبا رطويالمهههقرطوي هههتو ر
اتو لههبرسههطىر ههنرتتيههقرويتؤيهه رطويم  ظهه ر طوي ت هه ر،رإظرطري حمههلروط سههبسر لههظ روي ىههبئصرطوى

(رط بيحبيمرحؤثتروط بق روي ىهتي راهمر241:رر11تاروطاتوكروي  مري مطقفر)وي ىتي رويحمرح  لري  
قات روي تار  مرح هطينرم بهيمههر هطلرواتهطولرطوا نهبمرطواط ونرطويمسهب بنرطويمسهبابنرطوايهطون،ر
طي هها ر ههت راههمروي ت هه رطىههالط  رح ايههاروطحنبهههبنرطويمسههب بنرطويالطوئههقرطيحالههت ري ىههتاومر

ويح طهبنروياطومي رويحمرحؤثتر  مرأنل  روينسمرويم ح   رممبريؤاىرإيمررطويساطترطوطىب  ر  ال 
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ر(11:رر3(ر،ر)911ر-ر913:رر21 امرويح بسقروي ت م.ر)
طمههنرويمالههتطفرأنرعههالفروي ىههتريههؤثترسهه   بر  ههمرويحههطو نرط بيحههبياراههونرأاو رويملههبمرويثب طيهه ر

(رطويهح  مراهارويحهطو نر91اتوار)ي طنريهرح ثيترس  ارإعباار  مرويح  مراارويحطو نرياىرهؤط روا
هههبر هههلرههههارملمههه ر ت يههه رإاتو يههه رححت هههبروط ح هههب رطويالايهههارمهههنرمال طمهههبنر يهههيسر م يههه رح ابئيههه رحمبم 
وا ظم روي سي رويحمرح حبجرإيمرامنلبرطمالبينحلبر   ب  ريعمبنرطنطاروسحنب بنر ت ي رم بسه  ر

ر(31(ر،ر)41يح ايقروسحاتوتروينسمرااروي ي رويم ب م.ر)
نطحرويههههمر حههههبئار الهههه روياتوسههههبنرأنرعههههالفراههههمرويحههههطو نري اههههتوارعههههالبفروي ىههههترمههههبرط ههههبيتر

وعههههتتوبر سههههارنسههههاار هههه لروطسههههحاتوترويطعههههالار)وياههههطومم(رمابت هههه ر ههههبطاتوارويالههههبايينريههههايلمر
(رطي الهبروي ظهبمروي ىهتاراطت ورتئيسهي براهار91مسبهم ر سي رنساي رأ  تراارويهح  مراهارويحهطو نر)

 يهه ريههتح ترعههالفروي ىههتر ب   ههب رويههح  مرويطعههالمرطويحههطو نرطهههطرويههح  مرويطعههالارطويحههطو ن،ر
ر(93(ر،ر)91 بملرأسبسمرامرويساطترطوطىب بن.ر)

طيالح ههترويحههطو نروينيههارملههبت رعههتطتي ري  يههب روييطميهه رويحههارححت ههبرويح بمههلرويمالاههاري مال طمههبنر
ت يهه رم بسهه  روي سههي رايمههبريحال ههقر طعههبروينسههمر بي سهه  ري م ههيترطوياههات ر  ههمرحطييههاروسههحنب بنر 

ي هههح  مراهههار ت ههه روينسهههم،رطي هههحارويحهههطو نرمهههنرويتؤيههه رطوي هههسرويهههاه ي ارطوطسهههحاتوكرويهههظوحارطقهههط ر
(رطوي ظههبمروي سههمرويههاه ي ىرهههطروينلههب رويتئيسههمرطويملههيمنر  ههمر11ويالعهه نرط مههنرتاروي الههلر)

طوي  هبظر(ر31ويحطو نروي ت همرمهنر ه لرتاروي الهلرويهاه ي ىرويالي همرطتاروي الهلروي هط مرويهاه ي ىر)
  ههمروطسههحاتوترطحههطو نروينسههمر م يهه رمحالههاا روي ههطوسرح حههبجرإيههمرح طيههلرمسههحمتري  ههبتونرمههنر
وا ظمههه روياه ي يههه رطوي سهههي روينسهههاي رطوي ىهههتي ،رطيالح هههتروي ظهههبمروي ىهههتارههههطروا ثهههترأهميههه راهههار

مههتونرر9-1ويههح  مرويطعههالاراههمرويحههطو نر يهه رأنرم تاهه رويحهه ثيتراههاروا هه بصرويالههبايينرح ههطنر
ر(ر94تر  ارويمابت  ر وغ قرويالي ينر)أ  

طث بنرحطو نروينسمريعالفر  امبرح اوارويمسبا ر ينرويالينرطويلافر س بر اصروي نمروي وطار
(رطمنرويمالتطفرأنرويالعه نر هبتجرويالهينر13ي   طقروي   ارممبريناللرمنرويىالبرو ح باهر)

طسهههحاتوترطويحهههطو نرويطعهههالاريهههايلبرويالايهههارمهههنرويمسهههحا  نروي سهههي رويحهههارحهههطاترمال طمهههبنر هههطلرو
ي نسم،رطقارحمرح سيترظيكرمهنر ه لرحه ثيترم  هترويالعه نر هبتجرويالهينر  همرويهح  مراهارحهطو نر

 (ر93(ر،ر)11(ر،ر)19)ر.وينسم
طوي لبيبنرويالى ي رويحمريحمرإسحثبتحلبر نرتتيقر ت  روينسمر  سهرحناللرويمخري التر بي ت  ر

إ هههبت ر ىههه ي راقياههه رإيهههمرويمهههخرأم هههنرإىهههاوتررط  طعهههبحروينسهههم،رط  مهههبرأتسههه نرههههظ روا عهههب 
(ر49:رر11وح بتونرويالى ي روي ت ي رويس يم ري او روي ت مرط هظيكرحىه رروي ت ه رأ ثهترحطو  هب ر)

طأنرويال ق ر ينرويمىباتروي سي رطويح  مروياطوممر  مرقاتر  يهترمهنرواهميه ،ر يه رأنرويح بمهلر
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طوي ىههتي رطوح سبسههبنروينسههاي رح الههبراطتو رهبمههب راههمر مههلر هه  رمههنروح ههبتونرويالىهه ي روياه ي يهه ر
ر(ر23امرإتح بحرقات روينسمر  مرويح  مروياطومم.ر)

طوياههات ر  هههمرويحهههطو نرسهههطو رويثب ههنرأطرويهههاي بمي مرحالحمهههار  هههمر  ههب  روينلهههب رويهههاه ي ىر هههباظنر
ظوروياو  ي رطمتو  روي سر ت ي راهمرويالعه نرطواطحهبترطويم بىهلرط ىهبئصروحاتوكروي ىهتىريه

يالحمههاروط سههبسر ههبيحطو نر  ههمروينلههب رويههاه ي ىر ههنرتتيههقر ت هه رويسههبئلرويههاو  مرويمطنههطاراههمر
(رطيم ههنرح سههينروي  ههب  رويطظي يهه ري نلههب ر933:رر1ويا ههطونروي ىههفراوئتيهه ر بينلههب رويههاه ي ىر)

ويههاه ي ىر بسههح اومرويحمتي ههبنروي بىهه رويحههمرحسههب ار  ههمروتح ههبحرمالههالرويث ههبنرويههاي بمي مرينلههب ر
ر(23 ظرويحطو ن.ر) 

طويحطو نرقات رمت   رحالحمار  مروي ظبمرويالى مروي ت مرطوي ظبمرويالعه مرويلي  همرطيهحمر ىهطت ر
آييهه ريهه ظمروي هههطوسروينسههمي رطوي ىهههتي رطوياه ي يهه رويم ح  ههه ر حينهه ريحعيهههتونرقههارح ههها راههمرطعهههبر

وي  هههلروي ههههط مرويهههتأسرأطوينسهههم،رطأيعهههب رحعيهههتونروي يئههه روي بتنيههه ر  اهههلرويمال طمهههبنروي سهههي رإيهههمر
طوينلهب رويالىه مرويمت هه ىري ح ظهيمرويه تواىريطعههبروينسهمرط ت حهههر هنرتتيهقرمتو هه رويحهطو نراههمر
ويمخرطويم يخرييحمرحتنم رظيكرويمر  عبنر ى ي ر ت ي ري ح  مراهمر عه نروينهظحرطواتهتوفر

ر(ر41(ر)39 ىطت رحسمرري  تار بيحطو نروي ت مر)
طوسرويحههمريم ههنرويحالههتفرمههنر  يلههبر  ههمروط ههيب رطأنرويمهها  نروي ىههتي رمههنرأهههمر ظههمروي هه

وي بتنيههه رمهههنر يههه رمطقاللهههبرطسهههت  رح ت لهههب،رطح الهههبراطترتئيسهههمراهههمرحهههطو نروينسهههمرمهههنر يههه ر
يمروط يب رويم يت ر ههر وسح اومروط يب ر  ات رأ ح بتي رأطر  م رامرحطنيهروينسمرامرويم بنرطوى

ط رواطيهمريم ظطمه رويحهطو نرمهنر ه لر(ر ي رأنرويتؤي رأطروي ظبمروي سهمروي ىهتىرههطروي ته41)
مالبينههه روي يب هههبنرطويمال طمهههبنرويمتئيههه ريالم يههه رويحهههطو نرطويحطنيههه راهههمروي يههه رويم هههب مررطويحطقهههبررطتار

ر(12وي اللروي ىتىروي ت مر)
طه بكرتتقر ايا ريايبسرويحطو نروي ت مرطويثب نري اتوا،رط بيتنطحرإيمروياتوسبنرويحمروهحمنر

ظمههه روي سهههي رويحهههمرحهههح  مر هههه،ر نهههارأ ههههرحهههمرحايهههيمرويحهههطو نر تهههتقر ايههها راهههمر حايهههيمرويحهههطو نرطوا 
وياتوسههبنرويالت يهه رطوطن  يهه رطم لههبر  ههمرسهه يلرويمثههبلرأ ح ههبتروي  ههب  رويطظي يهه ري نلههب رويههاه ي ىر

(،روي تسهههمرويهههظىريالهههبيار الههه ر31 بسهههح اومرو ح هههبترويح ههه يصروي لتطاسهههيطيطنمري ت ههه رويالهههينر)
(،ر44(،رم ىبنرقيبسروياط ر)1وي توتىرطأاو ونر ت ي ر تي رطاطتو ي ر)س  يبنروط ح بترويمبئمر

 ظههبمريالحمههار  ههمرحايههيمر ظههمروي ههطوسرمههنر هه لرو ح ههبترح  يههلر ظههمروي ههطوسرطويههظىريسههمرر الهه لر
وا سبسبنرويتئيسيهرويث ث ر)وينساي ر،وياه ي ي ر،روي ىتي (ر  هارويحهطو نرطح  يهلرقهات روي هتار  همر

(،روط ح هبترويسههتيتارويمالهالري ح ب ههلر11(ر)11أىرمههنرح هكروط سبسههبنر)رويهح  مراهمرويحههطو نراهم
(،روسهح يبنرويحايهيمر31وي سار  مرويحطو نر  مرواستررويى   رطويتغطي ر اليطنرم حط ه رطمع اه ر)
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ر(91ويظوحارطوااو روي ىتا.ر)
طممهههبرسههه قريحعهههرري هههبرأهميههه رطاطتروي ظهههبمروي ىهههتىراهههمر  هههظرويحهههطو نروياهههطوممري نسهههمريهههاىر

ط سههبنرط ي يهه رقيههبسرويحههطو ن،رطأنروطهحمههبمر ح ميهه رويحههطو نريالمههلر  ههمر يههبا رقههات روينسههمر  هههمرو
ويح  مروياطوممرطوطح ون،رطمنرويمالتطفرأنروات بلرعالبفروي ىتريايلمرملبتونر ت ي رط بى ر

ر(ر99ويحطو نرأقلرمنرح كرويحاريحمحبر لبروات بلرويالبايين.ر)
(،رط يهههبا ر32وي ىهههترسههه   بر  هههمرنهههطا ر يهههب رويمهههتي ر)رط هههظيكريهههؤثترااهههاونرويتؤيههه رطعهههالف

(،رط يههبا رويحالههت ريم ههبتتر43(،رطوي بنهه رإيههمرحاههايمرويمسههب ا رطويت بيهه ر)13مالههاطنروط حئههببر)
(،رطأنرإ هبا ر13ويساطترطوطىتاومرطويح ايبنروييطمي روي بحن ر نرو   هب رويطظهبئفروي ىهتي ر)

انلههه  رطويحهههاتيبري سهههنرأاو رأ  هههت روي يهههب رويح هيهههلريعهههالبفروي ىهههترمهههنر ههه لرامهههار هههلرمهههنرو
ر(ر13(،ر)91وييطمي رط ط ي روي يب رياىرعالبفروي ىترطيسلمراارو   ب روط حئبب.ر)

طيههههظيكرينههههبروطهحمههههبمر ت بيهههه ر بات ههههبلرعههههالبفروي ىههههترحت طيههههبرطسهههه ط يب رمههههنر هههه لروي الههههبر
يثاهه ر ههبي  سرطيحت ههبرظيههكرطوطسههحمحبحرطو حسههببرويملههبتونرطوياههات ر  ههمرويال بيهه روينسههاي رويظوحيهه رطو

(رطيالح ترإ هبا رويح هيهلر241:رر11وط توفرويحت طىرطحطايتروااطونرطويطسبئلرويحال يمي رويم بس  ر)
هطروي يبتروطسبسمري ال ج،رطي ملرإ با رويح هيلرويالايارمنرأ طوحروي امبنر مبراارظيكرويحاتيبر

  همرملهبتونرويح يهفرااو روا  هت رر  مروسح اومرويطسهبئلروي ىهتي رطوانله  روا هتى،رطويحهاتيب
ر(ر33وييطمي ،رطوي امبنروي  سي رطويى ي .ر)

طحاتيبرعالبفروي ىتر  مروسح اومروي طوسراهمرويح اهلريالحمهار  همرت يه حينرأسبسهيحينرطهمهبر
مسب احهر  مرح مي روينطو برويالا ي رويمحال ا ر بيحت ي رطوط ح ب رطويح  يهترطواتوكرويال قهبنروي بىه ر

ب رويم يتههه رطحاتي ههههر  هههمرح مهههلروينلهههاروي ههها مرطويالعههه مرويهههظىرسهههي ظيهرأث هههب روي ت ههه ر  هههلروط هههي
طويح الرطع ترإيابحر تطوحههرطحطو  ههرأث هب رويم همرأطروينهتى،رط  هارحهاتيبروي  يهفري هطنرويحت يه ر

  هف(رر–أمهبمرر– همبلرر–  مرويمثيتونرويسمالي رطوي ت ي رطحاتي هر  مرمالتا روطحنبهبنر)يمهينر
ر(ر941ر-ر941:رر21نرم بنرم اارطهظوريسب ا ر  مرويح الر  تي رطأمبن.ر)إ ت قب رم

حه ونر ت ه روينسهمرأث هب رويم همر  بطعبا رإيمروطهحمهبمر حهاتيبرعهالبفروي ىهتر  همرح سهيقرطوى
(رطوطهحمهههبمر حالهههطي رويمالهههبقر ىهههتيب ر حتهههطيتر  بىهههتر3 حهههمرطري  هههتفرإحنبهههههرطي اهههارتتياههههر)

ينهه روط بقهه رطهههمروياههط رويالعهه ي رطويسههت  رطويحههطو نرطأ حسههببر ههباونروي يبقهه روي ا يهه رويحههمري اههاهبر ح
ىهه ي رسهه يم ر هه لروي ت ههبنرطويملههبتونروطسبسههي رطويحمتي ههبنرويم ح  هه رانهه و روينسههمرطويحطنيهههر

ر(ر211:رر21طوي ت  رمنرأنلروطمنرطويس م رطويطقبي رمنرويم بتت.ر)
مريالحمار  مروسح اومروااطونرطوطيالببرطممبرس قرسطفرحاطمروي ب ثحبنر حت يقر ت بمارحتطي 

ويحتطي يهه رويحهههمرحح بسهههبرمهههبرائهه روات هههبلرعهههالبفروي ىهههتريحم هه لمرمهههنروسهههحالبا رويهههح  مروياهههطوممر



 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل

Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م0202 مايو (4جلزء )ا 98العدد            اجمللة العلمية للرتبية البدنية وعلوم الرياضة          
 

5 

طويحطو نر مبري يارامر يبحلمروييطمي رمهنرأنهلروي  هبظر  همرسه محلمرطويطقبيه رمهنرم هبتترويسهاطتر
طعهههبا رويهههمرمههه  لمرويسهههالبا رطويتو ههه رطوط  تواهههبنروياطوميههه روي بحنههه ر هههنرعهههالفروي ىهههتريهههايلمر ب

روي  سي رأث ب رممبتس روط  ت رويحتطي ي رامروي ت بمارويحتطي مرويماحتن.
 يهه ريالح ههترويحههتطيررمت ههبرأسبسههمرطط مريىهه  روط سههبنرطسهه محهرمههنر ثيههترمههنروطمههتو ر
روينسهههمي رطوي  سههههي ،رططرسههههيمبرأنرممبتسههه ر الهههه روط  ههههت رويحتطي يهههه رحالمهههلر  ههههمرو سههههببروي ههههتا
وياههاتونرطويملهههبتونروي ت يههه ر ههبياط رطويسهههت  رطويت هههبق رطويحهههطو نرطو حسههببروي يبقههه روي ا يههه رطويىههه ي ر

(رطيلههافرويحههتطيررويههمرمسههب ا روطاههتوار  ههمرحا ههلروط بقهه رطمسههب احلمر23،ر24:رر23طويطظي يهه ر)
لههبتونر  ههمرويالههطا رويههمروي يههب رويت ياليهه راههمرويمنحمههبرطوط حمههبار  ههمرويهه  س،رطحههاتيبرطحال ههيمرويم

ويم ح  ههه رويحهههمرحم هههنرويمالهههبقروسهههح اوملبري حع هههبر  هههمرويىهههالط بنروي بحنههه ري اهههارقهههات ر بسههه رمهههنر
ر(139:رر9وي طوسرطوي تطجرمنرويال ي روطنحمب ي .ر)

طمههنر هه لرويالههت رويسههب قريم هه   روي  هه رطأهميهه رح هيههلروات ههبلرعههالبفروي ىههترطوطهحمههبمر
الح ترهظوروي  ه رمهنروا  هب رظونرواهميه رويال ميه ر ح سينرويح  مروياطوممرطح مي رويحطو نريايلمري

طويحت يايهه رويحههمري تعههلبر  ي ههبرويطونههبرويال مههمرطوط سههب مرطويمنحمالههمراههمروطهحمههبمر  ئهه روات ههبلر
عههالبفروي ىههترطيمههبريلههمر  ي ههبرمههنر اههطقرططون ههبن،رطاههمر ههاطار  ههمروي ههب ثحينريههمريههحمررإنههتو ر

 ت هبمارحتطي ههمر وسهح اومرحههاتي بنر بىه ري حهه ونرأ  هب راهمروي يئهه رويمىهتي رويحههمرح بطيهنرحهه ثيتر
رطأثتهبر  مرويح  مروياطوممرياىروات بلرعالبفروي ىت،رممبراابروي ب ثحينرحنتو رهظوروي   .

 أهداف البحث : 
يلافروي   رويمراتوسه رحه ثيتروي ت هبمارويحتطي همر  همرويهح  مروياهطوممرطويحهطو نريهاىروات هبلر

ر-عالبفروي ىترطظيكرمنر  لر:
ويحالهههتفر  هههمرحههه ثيتروي ت هههبمارويحتطي هههمر  هههمرويهههح  مروي هههسر ت هههمريهههاىروات هههبلرعهههالبفر -2

 وي ىت.
 ويحالتفر  مرح ثيتروي ت بمارويحتطي مر  مراتن رث بنروينسمرياىروات بلرعالبفروي ىت. -1
 ويحالتفر  مرح ثيتروي ت بمارويحتطي مر  مرويحمبثلروي ت مرياىروات بلرعالبفروي ىت. -9

 فروض البحث : 
 وي ت بمارويحتطي مرإينب يب ر  مرويح  مروي سر ت مرياىروات بلرعالبفروي ىت.ريؤثت -2
 يؤثتروي ت بمارويحتطي مرإينب يب ر  مراتن رث بنروينسمرياىروات بلرعالبفروي ىت. -1
 يؤثتروي ت بمارويحتطي مرإينب يب ر  مرويحمبثلروي ت مرياىروات بلرعالبفروي ىت. -9

ر
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 مصطمحات البحث : 
 -ة :اإلعاقة البصري -

حت قروط بق روي ىهتي ر  همر هلر ه صريايههرااهاونر ىهتىر بمهلرأطرعهالفراهمرويتؤيه ريا هلر
 (رر923:رر21منرقاتحهر  مروطسح با رمنرطظبئفرويالينر)

 -االعاقة البصرية )المعوقون بصريُا (: -
هههمروي ههظينريالههب طنرمههنراتنههبنرمح بطحهه رمههنروي اههاونروي ىههتى،رطححههتوطنر ههينرويالمههمروي  ههمر يهه ر

 يئب ر  مروطته قرططري هالتطنر بيعهط ر،رطوط ىهبتروين ئهمرويهظىرحح هبطنرقهات رأىه ببرطيتطنر
هظ روي بي ر  مرويحميي روي ىتىرطيحمي طنر ااتحلمر  مرويحطنهرطوي ت  رط م يبنرويحال مرويماتسهمر

ر(ر291:رر11 بسح اومرويمالي بنروي ىتي .ر)
 -ضعاف البصر : -

ر133/13حهههتوطنر ههها رإ ىهههبتهمرويمت  يههه ر هههينرعهههالبفروي ىهههترأطرويم ىهههتينرن ئيهههب رههههمرمهههنرح
محههههتو (راههههمرأقههههطىرويالي ههههينرطظيههههكر الههههارإنههههتو رويحىهههه ي بنرويت يهههه روي  مهههه ر بي ظههههبتونرأطرر13/1)

ر(291:رر21ويالاسبنروي ىا .ر)
  -التوازن : -

هطر  بت ر نرماات روي تار  همروح ح هبظر طعهبروينسهمراهمرويث هبنرأطروي ت ه رطيحت هبرسهيتت ر
 رويالعهههطي رمهههنروي ب يههه رويالعههه ي رطويالىههه ي ر،رطيحت هههبروياهههات ر  هههمروط سهههبسرحبمههه ر  هههمروانلههه ر

 (999:رر14 بيم بنرطوا البارسطو ر بنر بسح اومروي ىترأطر اط هر ى يب رطظه يب رط ع يب .ر)
 )حالتيفرإنتوئم( -التحكم القوامى : -

ي رطويالىهه ي رهههطرويههح  مراههمرويال قهه رويمي ب ي يهه ر ههينرأنلهه  روينسههمرويم ح  هه رويالظميهه رطويالعهه 
طوي يطي ر،ر مهبريسهمرر هوح ونروينسهمرطظيهكر بح ح هبظر مت ه ر ح ه روينسهمراو هلرقب ها روحتح هب رأطر

 إ باحهرإييلبر.ر
 -الترويح : -

ههههطر هههلر  هههبتريمبتسههههروط سهههبنراهههمرطقهههنروي هههتو ر لهههافرأنري مهههمرطيههها مرطي يهههارمهههنرقاتوحههههر
أطرونحمب يهه ر،رطهههطر  ههبترههههبافررطوسههحالاواوحهرويم ح  هه رسههطو ر ب ههنرنسههمي رأطر ا يههه رأطر  سههي 

ر(13:ر24(ر)243:ر21يمبتسرو حيبتيبر اواالي رظوحي رط طسبئلرطأ  بلر ايا .ر)
 -البرنامج الترويحى : -

منمط  روا  ت رويحتطي ي رويم ظم رح نرإ توفرتوئارحتطي مرمهنرأنهلرح ايهقرههافرويحت يه ر
أمثههلر ههنرتتيههقرح ميهه رمال طمههبنرويحتطي يهه ريحعييههترسهه طكروا عههب رأث ههب رطقههنروي ههتو رإيههمرسهه طكر

ر(199:رر23طملبتونرطح طينروحنبهبنرإينب ي ر  طر علرطقنروي تو .ر)
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 إجراءات البحث : 
 ويم لارويحنتي مر بسح اومرويايبسرويا  مرطوي الاىريمنمط  رحنتي ي رطو ا .منهج البحث : 

 ثانيًا : مجاالت البحث : 
 مر ماتس روي طتري م  طاينر ن هب  يسر م باظه رحمرحت يقروي ت بمارويحتطي -المجال المكانى : -

نتو رويايبسبنرويا  ي رطوي الاي ر مالملرويايبسبنروي ا ي رطوي سهيطيطني ر   يه رويحت يه ر وطس  اتي رطوى
 نبمال رواس  اتي .ر-ويتيبعي ري   بنر

مرإيهههمري هههبيتر1323حهههمرإنهههتو رطحت يهههقروي  ههه ر ههه لروي حهههت رمهههنرأ حهههط تر -المجاااال الزمناااى : -
 م.1313

روات بلرعالبفروي ىتر م باظ روطس  اتي ر -المجال البشرى : -
 عينة البحث : 

ري   طاينر روي طت ر ماتس  رعالبفروي ىت روات بل رمن رويالماي  ر بيتتيا  روي    ر ي   رإ حيبت حم
(رطقارتو نر3.311ر±ر3.23(رأت بلرأ مبتهمر)23م باظ روطس  اتي رط ااهمر)ر- ن ب  يسر

  رأنري ط طورمنروات بلرويمايمينر بيماتس رطمنر  سرويمت   رويس ي روي ب ثحبنرامرو حيبترويالي
رمنر ريحعر رطحطىيفرطحنب سرويالي   رويماحتن، رويحتطي م روي ت بما رامروط حتوكرام طويم ح مطن

 ويناطلرويحبيم.
 (11( التوصيف االحصائى فى القياسات األساسية وقياسات التحكم القوامى لألطفال ضعاف البصر )ن = 1جدول )

 أقل القياسات م
 قيمة

 أعمى
 قيمة

 المتوسط
 الحسابى

 االنحراف
 المعيارى

 معامل
 االلتواء

 معامل
 التفرطح

 القياسات
 األساسية

 2.431 3.332 3.311 3.23 23 1 السن )سنة(
 3.131 3.191- 3.144 223.33 293 233 الطول )سم(
 3.431- 3.141 1.311 13.13 49 23 الوزن )كجم(

 التحكم
 لحس حركىا

 3.339- 3.332 3.213 3.19 3.3 3.4 يمينًا ويساراً 
 3.314- 3.199- 3.142 3.44 3.1 3.2 أمامى وخمفى

 ثبات
 الجسم واالتزان

 3.413- 3.911- 3.934 1.93 1.3 1.1 يمينًا ويساراً 
 3.333- 3.143 3.931 1.21 1.1 1.1 أمامى وخمفى

 تماثل
 جانبى الجسم %

 2.911- 3.343 1.199 12.43 13 31 يميناً 
 2.911- 3.343- 1.199 91.13 41 93 يساراً 
 2.331 2.322 2.321 42.33 41 43 أمامى
 2.331 2.322- 2.321 31.23 13 34 خمفى

(رأقلرطأ  مرقيم رطويمحطستروي سب مرطوط  توفرويماليبتىرامر2يحعررمنرناطلر)      
،رطنب نرمالبم نروحيحطو رحاحتبرمنرويى ت،رويايبسبنرواسبسي رطقيبسبنرويح  مروياطومم
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(رممبريالر  مرو حاويي رويايمرطحنب سرأاتوار ي  روي   ر9)±طمالبم نرويح تتررح  ىترمبر ينر
 منروات بلرعالبفروي ىترق لرحت يقروياتوس روطسبسي .

 قياسات البحث : 
  نم(ويط نر)ر-ويتطلر)سم(رر-ويسنر)س  (رر-القياسات األساسية : -أواًل :
  -قياسات التحكم القوامى والتوازن :  -ثانيًا :

 وحح ونروامبممرطوي   م(ر-اتن رث بنروينسمر)وحح ونروينب  مريمي ب رطيسبتو ر
 وحح ونروامبممرطوي   م(ر-ويح  مروي سر ت مر)وحح ونروينب  مريمي ب رطيسبتو ر -
رونروامبممرطوي   م(روحح رر-ويحمبثلروي ت مر)وحح ونروينب  مريمي ب رطيسبتو ر -

 (2...رمتاقر)أدوات وأجهزة البحث : 
 نلب رويتسحبميحتريايبسرتطلروينسمر،رويمي ونرويت مريايبسرط نروينسم.

وااطونرويمسح ام رأث ب رحت يقروي ت هبمارويحتطي همر:ر)ماالهارسهطياى،رام  ه ،رىه بايقر تهط،ر
متوحهبرأسه  ني ،رطسهباون،رر ىبر   ي ،ر تونرت ي ،ر تسمرمحطستروحتح بح،ر تونرىهعيت ،

 وتطوق،رسب  رإيابف،ر تيترطىق(.
نلههب ر  هه مري حههاتيبر  ههمروححهه ونرظونرسههترراي ههبمي مرطوتح ب لههبرقبمههنروي ب ثحههبنر حىههميمر

سهمريلهبرقب ها ر يعهبطي ر اتهترر33سمر)  هبت ر هنراوئهت ر  ه ي رقتتههبرر23 نرسترروات ر
ي  هظرحهطو نروياب ها ر  يه رحسهمرر  هارسمر،رطأت ال رسطسنرمط   ر بيحسبطىراهمروينطو هبرر13

 وي مبل(رر–وييمينرر-وي  فرر–ويطقطفر  يلبر بيميلرامرنميبروطحنبهبنر)وامبمر
(ريايههبسر)اتنهه رث ههبنروينسههم،رويههح  مرS9–check systemنلههب روححهه ونروي ت ههمرمبت هه ر)

 وي سروي ت م،رويحمبثلروي ت مرينب  مروينسم(ر
 الخطوات التنفيذية لمبحث :

وي ب ثحبنر بيحطوىلرمبرإاوت رماتس روي طتري م  طاينر م باظ روطس  اتي را ظرويمطواا ررقبمنر
  هههمرحت يهههقروي  ههه ر  هههمروات هههبلرعهههالبفروي ىهههترطويمايهههاينر بيماتسههه ر،رحهههمرحنليههه رويمطوااهههبنر

حهمرحت يهقروي  ه رر(1...رمتاقر)وحاوتي رمنروينلبنرويم ح   ري سمبنر حت يقروي ت بمارويحتطي مر
ر-ي  تطونرويحبيي ر:رطااب ر

 رم1323/ر23/ر2حمرإنتو رويايبسرويا  مر  مر ي  روي   رامريطمررالقياس القبمى : -أواًل :
 (9...رمتاقر)البرنامج الترويحى :  -ثانيًا :

حمرحىميمروي ت بمارويحتطي مرمنر  لروطت حر  مرطوياتوسهبنرطوي  هط رويمتح ته ر مطعهطحر
مهههنروا  هههت رويحتطي يههه رطوايالهههببرويحتطي يههه رويحهههمرحح بسهههبرمهههبروي  ههه ريح ايهههارم حهههطىروي ت هههبمار

روات بلرعالبفروي ىترطويحمرح اقرأهاوفروي   .
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طيلهافروي ت ههبمارويحتطي ههمرويههمرح سههينرويههح  مروياههطوممرطويحههطو نري ت ههبلرعههالبفروي ىههترمههنر
وي ىههتي ر ه لروا  ههت رويحتطي يه رويتيبعههي رطوطنحمب يهه رطوي  سهي رويحههمرحالحمههار  همروط سبسههبنر

طوياه ي يه رطوينسهاي ررطويحهمرحسهب ار  همر يهبا رويحهطو نرطح سهينر هبيحلمروي ا يه رطويىه ي رطوي  سههي ر
ا بلرويسالبا رامر  طسلمرطمسب احلمر  مرحا لروح بقه رطويحبهيهلرط يهبا رنهطا روي يهب ريهايلمرمهبر طوى

/ر92إيهمرر23/ر1مهنررمتو ب ر طوملروامنرطويس م ر،رطحمرحت يقروي ت بمارويحتطي مر  لروي حهت 
ط هها رحتطي يهه رط مههنرويط هها رسههب حينرمط  هه ر  ههمرر14مر طوقههبرث ثهه ر ههلطتر منمههطحر1323/ر21

رر-وين  رويحملياىرطواسبسمرطوي حبممر  مروي  طرويحبيمر:
طيلههافرويههمرإ ههاواروينسههمرطحليئحهههر هها يب رط  سههيب ريحا ههلرويالمههلر (دقيقااة 15)الجاازء التمهياادى  -

 .يحال يمبنرأث ب روااو طويم بت  رطوطهحمبمر ب
طايهههريههحمرممبتسهه روا  ههت رويحتطي يهه رويمطنلهههريح ايههقرأهههاوفردقيقااة(  91الجاازء األساسااى ) -

ا هبلرويسهالبا راهمر  طسهلمر وي   ر ح سينرويح  مروياطوممرطويحطو نري ت بلرعهالبفروي ىهترطوى
  مبرمتو ب ر طوملروامنرطويس م .

حلائ رطوا بلروي لن راهمر  هطسرويت هبلرطويحالهتفرطيلافرويمرويدقيقة( :  15الجزء الختامي ) -
   مرو ت بحروات بلرامرويم بت  رامروا  ت رويحتطي ي .ر

مرثمر1313/ر2/ر1حمرإنتو رويايبسروي الاىر  مر ي  روي   رامريطمررالقياس البعدى : -ثالثًا :
  بنرحملياو ريمالبينحلبرإ ىبئيب .حنلي روي يب

ويمحطسههههتروي سههههب م،رر-ومرويمالبينههههبنروط ىههههبئي رويحبييهههه ر:حههههمروسههههح االمعالجااااات االحصااااائية : 
وط  ههههتوفرويماليههههبتى،روي سهههه  رويمئطيهههه ،رمالبمههههلروحيحههههطو ،رمالبمههههلرويح ههههتتر،رمالبمههههلروحتح ههههبتر ت ر

ري يتسطن،رو ح بتر ن ري الي بنرويمسحا  ،رمت برويحب،ر نمرويح ثيت.
 عرض النتائج :

 ال ضعاف البصر .أواًل : عرض نتائج التحكم الحس حركى لدى األطف
 (11( داللة الفروق بين القياس القبمى والبعدى فى التحكم الحس حركى لدى األطفال ضعاف البصر )ن = 2جدول )

 القياسات م
 قيمة الفرق القياس البعدى القياس القبمى

 "ت"
 المحسوبة

 نسبة
 التحسن

 ع± -س ع± -س ع± -س %

 91.11 **24.39 3.43 2.14- 3.91 9.13 3.21 3.19 يمينًا ويساراً  1
 12.13 **22.31 3.91 2.21- 3.14 4.11 3.14 3.44 أمامى وخمفى 2

 3.251=  1.11، عند مستوى  2.262=  1.15*معنوية " ت " عند مستوى 
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 لحس حركى لدى األطفال ضعاف البصر( المتوسط الحسابى بين القياس القبمى والبعدى فى التحكم ا1شكل )

(رطنطاراتطقرظونراطي رو ىهبئي راهمرقيمه ر رنر رويم سهط  ر2(رط  لر)1يحعررمنرناطلر)
 ههينرويايههبسرويا  ههمرطوي الههاىراههمرويههح  مروي ههسر ت ههمر،ر يهه رنههب نرويح سههنراههمر)يمي ههب رطيسههبتو (ر

%ريىههههبيررويايههههبسروي الههههاىريههههاىر12.13%ررطاههههمر)وامههههبممرطوي   ههههم(ر  سهههه  ر91.11  سهههه  رر
روات بلرعالبفروي ىتر.

 (11البرنامج الترويحى عمى التحكم الحس حركى لدى األطفال ضعاف البصر )ن = ( تأثير 3جدول )

 القياسات م
 قيمة
 "ت"

 المحسوبة

 معامل
 االرتباط "ر"

 حجم التأثير
 مربع ايتا

 "2"ايتا
 قيمة

 حجم التأثير
 مقدار

 حجم التأثير

 متح ب 1.391 3.333 3.329- 24.39 يمينًا ويساراً  1
 متح ب 4.133 3.391 3.231 22.31 أمامى وخمفى 2

 مرتفع . 1.8متوسط ،  1.5ضعيف ،  1.2*حجم التأثير = 
 مرتفع . 1.14ضعيف ، أكبر من  1.19* مربع ايتا = أقل من 
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 لحس حركى لدى األطفال ضعاف البصر( مربع ايتا وحجم تأثير البرنامج الترويحى عمى التحكم ا2جدول )

يتروي ت ههبمارويحتطي ههمر  ههمرويههح  مروي ههسر ت ههمرنههب ر(رحهه ث1(رط هه لر)9يحعههررمههنرنههاطلر)
(ر،رطحتوط هنرقهيمرمت هبرويحهبرمهبر1.391،رر4.13متح بر،ر ي رحتوط هنرقهيمر نهمرويحه ثيترمهبر هينر)

ممههههبريههههالر  ههههمراب  يهههه روي ت ههههبمارر3.24(رطهههههمرقههههيمر بييهههه رأ  ههههترمههههنر3.333،رر3.391 ههههينر)
ر تر.ويحتطي مر  مرويح  مروي سر ت مرياىروات بلرعالبفروي ى

 ثانيًا : عرض نتائج ثبات الجسم واإلتزان لدى األطفال ضعاف البصر .
 (11( داللة الفروق بين القياس القبمى والبعدى فى ثبات الجسم واإلتزان لدى األطفال ضعاف البصر )ن = 4جدول )

 القياسات م
 قيمة الفرق القياس البعدى القياس القبمى

 "ت"
 المحسوبة

 نسبة
 التحسن

 ع± -س ع± -س ع± -س %

 23.93 **29.33 3.93 2.49- 3.33 3.31 3.93 1.93 يمينًا ويساراً  1
 21.23 **3.43 3.42 2.19- 3.31 3.34 3.91 1.21 أمامى وخمفى 2

 3.251=  1.11، عند مستوى  2.262=  1.15*معنوية " ت " عند مستوى 
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 واإلتزان لدى األطفال ضعاف البصرثبات الجسم  ( المتوسط الحسابى بين القياس القبمى والبعدى فى3شكل )

(رطنطاراتطقرظونراطي رو ىهبئي راهمرقيمه ر رنر رويم سهط  ر9(رط  لر)4يحعررمنرناطلر)
 ههينرويايههبسرويا  ههمرطوي الههاىراههمرث ههبنروينسههمرطوححهه ونر،ر يهه رنههب نرويح سههنراههمر)يمي ههب رطيسههبتو (ر

%ريىههههبيررويايههههبسروي الههههاىريههههاىر21.23%ررطاههههمر)وامههههبممرطوي   ههههم(ر  سهههه  ر23.93  سهههه  رر
روات بلرعالبفروي ىتر.

(11( تأثير البرنامج الترويحى عمى التماثل الحركى لجانبى الجسم لدى األطفال ضعاف البصر )ن = 5جدول )  

 القياسات م
 قيمة
 "ت"

 المحسوبة

 معامل
 االرتباط "ر"

 حجم التأثير
 مربع ايتا

 "2"ايتا
 قيمة

 حجم التأثير
 مقدار
 تأثيرحجم ال

 متح ب 1.111 3.333 3.133 29.33 يمينًا ويساراً  1
 متح ب 1.913 3.331 3.134 3.43 أمامى وخمفى 2

 مرتفع . 1.8متوسط ،  1.5ضعيف ،  1.2*حجم التأثير = 
 مرتفع . 1.14ضعيف ، أكبر من  1.19* مربع ايتا = أقل من 
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 بى الجسم لدى األطفال ضعاف البصرى التماثل الحركى لجان( مربع ايتا وحجم تأثير البرنامج الترويحى عم4جدول )

(رحههه ثيتروي ت هههبمارويحتطي هههمر  هههمرويحمبثهههلروي ت هههمرينهههب  مر4(رط ههه لر)3يحعهههررمهههنرنهههاطلر)
(ر،رطحتوط هنرقهيمر1.913،رر1.111وينسمرنب رمتح بر،ر ي رحتوط نرقهيمر نهمرويحه ثيترمهبر هينر)

ممههبريههالر  ههمراب  يهه رر3.24 رأ  ههترمههنر(رطهههمرقههيمر بييهه3.333،رر3.331مت ههبرويحههبرمههبر ههينر)
  وي ت بمارويحتطي مر  مرويحمبثلروي ت مرينب  مروينسمرياىروات بلرعالبفروي ىتر.

 ثالثًا : عرض نتائج التماثل الحركى لجانبى الجسم لدى األطفال ضعاف البصر .
 (11لجسم لدى األطفال ضعاف البصر )ن = ( داللة الفروق بين القياس القبمى والبعدى فى التماثل الحركى لجانبى ا6جدول )

 القياسات م
 قيمة الفرق القياس البعدى القياس القبمى

 "ت"
 المحسوبة

 نسبة
 التحسن

 ع± -س ع± -س ع± -س %

 1.33 **3.13 1.42 4.93- 4.21 31.23 1.19 12.43 يميناً  1
 22.24 **3.13 1.42 4.93 4.21 41.33 1.19 91.13 يساراً  2
 3.19 **4.12 2.13 1.43 1.22 44.93 2.32 42.33 أمامى 3
 4.29 **4.12 2.13 1.43- 1.22 33.13 2.32 31.23 خمفى 4

 3.251=  1.11، عند مستوى  2.262=  1.15*معنوية " ت " عند مستوى 
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 ضعاف البصرى الجسم لدى األطفال ( المتوسط الحسابى بين القياس القبمى والبعدى فى التماثل الحركى لجانب5شكل )

(رطنطاراتطقرظونراطي رو ىهبئي راهمرقيمه ر رنر رويم سهط  ر3(رط  لر)1يحعررمنرناطلر)
 ينرويايبسرويا  مرطوي الهاىراهمرويحمبثهلروي ت همرينهب  مروينسهمر،ر يه رنهب نرويح سهنراهمر)يمي هب ر

%ريىههبيرر4.29%ر،ر3.19%ررطاههمر)وامههبممرطوي   ههم(ر  سهه  ر22.24%ر،ر1طيسههبتو (ر  سهه  رر
روي الاىرياىروات بلرعالبفروي ىتر.سرويايب

 (11( تأثير البرنامج الترويحى عمى التماثل الحركى لجانبى الجسم لدى األطفال ضعاف البصر )ن = 7جدول )

 القياسات م
 قيمة
 "ت"

 المحسوبة

 معامل
 االرتباط "ر"

 حجم التأثير
 مربع ايتا

 "2"ايتا
 قيمة

 حجم التأثير
 مقدار

 حجم التأثير

 متح ب 2.313 3.113 3.193 3.13 اً يمين 1
 متح ب 2.313 3.113 3.193 3.13 يساراً  2
 متح ب 2.211 3.131 3.113 4.12 أمامى 3
 متح ب 2.211 3.131 3.113 4.12 خمفى 4

 مرتفع . 1.8متوسط ،  1.5ضعيف ،  1.2*حجم التأثير = 
 مرتفع . 1.14ضعيف ، أكبر من  1.19* مربع ايتا = أقل من 



 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل

Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م0202 مايو (4جلزء )ا 98العدد            اجمللة العلمية للرتبية البدنية وعلوم الرياضة          
 

15 

 
 لدى األطفال ضعاف البصر( مربع ايتا وحجم تأثير البرنامج الترويحى عمى التماثل الحركى لجانبى الجسم 6) شكل

(رحههه ثيتروي ت هههبمارويحتطي هههمر  هههمرويحمبثهههلروي ت هههمرينهههب  مر1(رط ههه لر)1يحعهههررمهههنرنهههاطلر)
ر(ر،رطحتوط هنرقهيم2.211،رر2.313وينسمرنب رمتح بر،ر ي رحتوط نرقهيمر نهمرويحه ثيترمهبر هينر)

ممههبريههالر  ههمراب  يهه رر3.24(رطهههمرقههيمر بييهه رأ  ههترمههنر3.113،رر3.131مت ههبرويحههبرمههبر ههينر)
  وي ت بمارويحتطي مر  مرويحمبثلروي ت مرينب  مروينسمرياىروات بلرعالبفروي ىتر.

 مناقشة النتائج :
(رح سنرويهح  مروي هسر ت همريهاىروات هبلرعهالبفروي ىهتر)يمي هب ر9(،ر)1يحعررمنرناطلر)

%ر يهه رنههب رحهه ثيتروي ت ههبمار12.13%رطاههمر)وامههبممرطوي   ههم(ر  سهه  ر91.11  سهه  رررطيسههبتو (
ممبريالر  مراب  ي روي ت بمارويحتطي مر  مرويح  مروي هسر ت همريهاىروات هبلرويحتطي مرمتح بر
 .عالبفروي ىت

طيتنبرظيكرإيمروي ت بمارويحتطي مرطوا  ت رويحتطي ي رويحمرسبهمنرامرح سينرويح  مروي سر
مريهههاىروات هههبلرعهههالبفروي ىهههتر هههنرتتيهههقرح سهههينر مهههلرويمسهههحا  نروي سهههي رويمطنهههطا ر ت ههه

 بيالعهه نرطواطحههبترطويم بىههل،راحاههطمر وتسههبلرإ ههبتونر ىهه ي ر سههي رح مههلرمال طمههبنر ههنرمههاىر
تح بئلهب،رط هنرسهت  روح ا هب رويالعه مرطقطحه ،ر حاىيترويالعه  رأطرإتبيحلهب،رط هنرمهاىرحطحتههبرطوى

م ح  هه ر  ههل،رط ههنرويحعيههتونروي بىهه  راههمرهههظ روانهه و ،رط ههنراقهه رط ههنرأطعههبحرأنهه و روينسههمروي
وي ت هه راههمروي ههتو رويم ههيترط مههنرأاوئلههب،رط ههظيكرحسههب ارهههظ رويمال طمههبنر  ههمراقهه رحاههايتروات ههبلر

 ي او روي ت مرمنر  لرح  مروينلب رويالى مرامرأاو روي ت بن.ر
(رويحمرأطع نر اط رح سنر1321طحح قرح كروي حبئارمبر حبئاراتوس رم مطارى نروياينر)

م  هههطظراهههمرقهههاتونرويهههح  مروي هههسر ت هههمريهههاىروات هههبلرظطىروح حيبنهههبنروي بىههه رويظه يههه ر  هههار
(ر يههه رأنرممبتسههه رأىر  هههبتر ت هههمريالمهههلر  هههمرحتقيههه ر13ويحهههاتيبر  هههمرويالهههتط رويتيبعهههي ر)
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سههحاتوتراطترويهه ظمروي سههي رطااههب ري   ههبترويممههبتسرممههبريتسههخرويحههطو نرطااههب ريمههبريحت  هه  مههنرأاو ررطوى
(رطأنرىهه  رويحههطو نرحث ههنرطحتسههخر  ههارممبتسهه روا  ههت رويتيبعههي رويم ح  هه رطااههب ر12:رر1 ت ههمر)

ر(ر41:رر11ي سمبنروي ت ي ري   بتروي ت مرسطو ر بنريع بر  يلبرتب برويث بنرأطروي ت  .ر)
 يههه رطأنرمسهههبهمبنرويتؤيههه رويمت  يههه رطويم يتههه راهههارويهههح  مراهههارويحهههطو نري الحاهههارأنرويتؤيههه رويمت 

مت ط ههه ريحث يهههنروطسهههحاتوتروينهههب  ا،رطأنرويتؤيههه رويم يتيههه رحث هههنر  ههه لرأاعهههلراهههمرحهههطو نروامهههبمر
(رطأنروحاتوكروي سههاروي ىههتاري الههبراههارويالههبا راطت ورتوئهها وراههار ظههبمر11(،ر)34(،ر)31طوي  ههفر)

ويههح  مرويطعههالارطيم ههنرحالطيعهههرن ئي ههبرمههنر هه لرح سههينرويمالبينهه روياه ي يهه روي سههي روينسههاي ر
ر(41(ر،ر)41ويم يت .ر)طر

طيلههافرويحههتطيررويههمرمسههب ا روطاههتوار  ههمرحا ههلروط بقهه رطمسههب احلمر  ههمرويالههطا رويههمروي يههب ر
ويت يالي رامرويمنحمبرطوط حمبار  مروي  س،رطحاتيبرطحال يمرويملبتونرويم ح   رويحمرحم نرويمالهبقر

طوي هههتطجرمهههنرويال يههه روسهههح اوملبري حع هههبر  هههمرويىهههالط بنروي بحنههه ري اهههارقهههات ر بسههه رمهههنروي هههطوسر
ر(ر139:رر23وطنحمب ي .ر)

طحالمهههلرممبتسههه روط  هههت رويم ح  ههه رطويحهههاتي بنري مالهههبقر ىهههتيب ر  هههمرح سهههينروي  هههب  رويالبم ههه ر
ي نلههه  رويطظي يهههه ري نسههههمرطح سهههينر  ههههب  روينلههههب رويم ىههه مرطم ههههبرويحيهههه سراهههمرم بىههههلروينسههههمر

طيتروياهههاتونروي هههسر ت يههه رطحىههه يررويح هههطهبنروياطوميههه رطويم باظههه ر  هههمرويىههه  رويالبمههه رطحتههه
(رطح اهقر211:رر21طويحطو نرطوينطو هبروطاتو يه رطح سهينروينطو هبروطنحمب يه رطوي  سهي ري مالهبقر)

وا  ههت رويحتطي يهه ريممبتسههيلبروطسههحت ب روي هها مرطوي  سههمرطويههظىريسههب اهمر ىههطت رإينب يهه ر  ههمر
 لهههبرحالهههارمحههه  سري م هههب ترويهههح  صرمهههنرويحهههطحترطويا هههقرطوطتههههبقروي ههها مرطوي  سهههمرطويالا هههمر مهههبرأ

(ر بحعههههبا رإيههههمرويمسههههب ا ر  ههههمرح سههههينر21:رر1طوا بسههههيسرطوح  الههههبطنرطوي ههههالطتر بيسههههالبا ر)
ر(ر1:رر92ملبتوحلمرويم ح   ري  الطتر بيمحال رطويتعبرطويتو  رطح سينرى حلم.ر)

طأنرممبتسه روا  هت رويتيبعههي رطويحتطي يه رحسهب ارويمههتي رأطرويمالهبقر  همرويحطواههقرمهبر  سهههر
طمههبرويمنحمههبر يهه رأنرح ههطحروا  ههت رويتيبعههي رطوايالههببرويم ح  هه رمههنرويطسههبئلرويلبمهه ري حالههبي ر
وطنحمههب مري  ههتا،ر مههبريمحههارح ثيتهههبرإيههمرح ظههيمروي ههطو مروي  سههي رطوي ا يهه رويحههمرحسههب اروي ههتار  ههمر

رححعيهتر(رابط حيبنهبنروطسبسهي ري  سهبنرط134:رر29وسحالبا رحطو  هروي  سمرط يهبا رثاحههر   سههر)
 بطىب  ر الن ر ا مرأطر ا مر ي ري حبجرويمتي رويمروي الطتر بيتم  ي  رطوي بنه رويهمرويحال يهتر
 نروي  سرطوي الطتر باهمي رويظوحي ،رط نارأنروي  بترويحتطي مرسهطو رتيبعهمرأطر  نهمريسهبهمر

لرممبتسهه راههمرحليئهه رويمههتي رطو سههب هروي  ههتونرطويملههبتونروي ا يهه رطوي  سههي رطوطنحمب يهه رمههنر هه 
ر(221:رر23و طوحروط  ت رويحتطي ي رويم بس  ريه.ر)

طممبرس قريح اقر هظيكرىه  روي هت رواطلرأنروي ت هبمارويحتطي همريهؤثترإينب يهب ر  همرويهح  مر
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 وي سر ت مرياىروات بلرعالبفروي ىت.
(رح سنرث بنروينسمرطوطح ونرياىروات بلرعهالبفروي ىهتر)يمي هب ر3(،ر)4طيحعررمنرناطلر)

%ر يهه رنههب رحهه ثيتروي ت ههبمار21.23%رطاههمر)وامههبممرطوي   ههم(ر  سهه  ر23.93تو (ر  سهه  ررطيسههب
يهاىروات هبلرث بنروينسهمرطوطحه ونرممبريالر  مراب  ي روي ت بمارويحتطي مر  مرويحتطي مرمتح بر
 .عالبفروي ىت

طيتنههبرظيههكرإيههمرأنروي ت ههبمارويحتطي ههمرطوا  ههت رويحتطي يهه رسههب انراههمرح سههينراتنهه رث ههبنر
وينسمرطوحح ونرطويح  مروياطوممرياىروات بلرعالبفروي ىت،ر ي ري البرويحطو نروينياراطتو رهبمهب ر
اهههمرأ  هههت روي يهههب روييطميههه ،رطيهههتح تر بيالايهههارمهههنروا  هههت رويتيبعهههي ،را هههمروي يهههب روييطميههه ري هههباظر

ارمهنر  ىترويحطو نر  ي برمنرويساطترطيسب ار  مروح ح بظر طعبروينسمرمح نر  ارح  يظرويالايه
 (994:رر14(،ر)919:رر19ويطون بن.ر)

 ي رأنرحاتي بنروحح ونرهمرويحاتي بنرويحمرحسب ار  مر  ظرويحطو نرطم برويساطترطح يارمهنر
وياهههات ر  هههمروححههه ونرط سبسهههي رطقهههات رويمهههخرطوينلهههب رويالىههه مر  هههمرويهههح  مراهههمروينسهههم،رطحسهههب ار

  ر هاط روحىهب  رطح سهنرم  هطظرويحاتي بنر  همرح سهينرويحهطو نرطويحهطو نرويالعه مرطح هبقصر سه
ر(12امروااو رويملبتى.ر)

طأنرح ميهه روححهه ونري يههارمههنر مههلروح سبسههبنروياو  يهه راههمرويالعهه نرطويم بىههلر مههبريتههطتر
(رطأنر بيههه روينلهههب رويهههاه ي ىر213:رر2 مهههلرويهههح  مرويهههاه ي ىرممهههبريهههؤثتر  هههمروااو روي ت هههمر)

مبريؤاىرإيمرحت ي روحسحثبت رامرأنه و رمالي ه رمهنرحح سنر  اروح حظبمرامرويحاتيبرطي اوارث بحهرم
وينلب رويالى مرويمت  ىرطحالرتاطاروااالبلروي إتوايه رطيىه ررأ ثهترث بحهب ري مهؤثتونروياه ي يه رممهبر

 (919:رر23يؤاىرإيمرح سينروحح ون.ر)
أنرمهبررطأ انروياتوسبنرويحهارحاهبتنرويم  هطاينر هبااتوارويالهبايينراهارويحهطو نرويثب هنرطويهاي بمي ا

٪رمنروحاتوكروي ساري  تاريحمرنماللبر طوست روي ظهبمروي ىهتا،رويهظاريالهبيارطيهامار13ياتبرمنر
(رطينهههبر  هههمروطاهههتوارويهههظينر14(،ر)43ويمههها  نروي سهههي روا هههتىريح ايهههاروسهههحتوحيني رويحهههطو نر)

   بظريالب طنرمنرو ح لرطظي ار ىتارأنريلحمطور ح مي رويمال طمبنروي سي روينساي رطوياه ي ي ري
  مروطسحاتوترويطعالارطويحطو ن،رطحالايلرأ مبتروي ت  رطويح يفري حالطي ر نروا ظمه روي ىهتي ر

(ر يهه رأنروااهتوارعههالبفروي ىههتريهايلمروسههحاتوترأقههلراهارويطعههالي رطويحههطو نر11م   عه روااو ر)
 ب هلرمنروطاتوارويالهبايين،رطأنرعهالفروي ىهتري يهارمهنر هامروطسهحاتوترويطعهالارطويحهطو ن،رطأنرويح

 ههينروينلههب روي سههارويالىهه ارطويالعهه ارطويم يتههارأمههترأسبسههاريمالههبيت روي ههتوئتروي سههي رطحالههايلر
ر(42(،ر)43ويحطو ن.ر)

طويحتطيرريمثهلر بنه رأسبسهي راهار يهب روي ثيهتينرط  همرويهتغمرمهنرأنرويلهافروطسبسهمري حهتطيرر
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ا الهارمهنرظيهكرمهنررهطروي ىطلر  مرويمحال رإطرأنراطوئارويم بت  رااروا  ت رويحتطي ي رحهظهب
(رطه ههبكرأ  ههت ر4:رر33 هه لر يههبا رنههطا روي يههب رط يههبا روي يبقهه روي ا يهه رطويملههبتونروطنحمب يهه ر)

حتطي ي رم ح   ر با  هت رويتيبعهي ر،روي  يه ر،رويثابايه ر،روحنحمب يه ،رطحالمهلرههظ روا  هت ر  همر
ي   هبترويحتطي همرححمثهلرر(رطه بكرممي ونرمحالاا 33ر-ر91:رر22إ  بحرتغ بنرطهطويبنروااتوار)

اهههمرويمميههه ونروي سهههيطيطني ر يههه رأنروا  هههت رويحتطي يههه رحالمهههلر  هههمرح ميههه رقهههط رطح بسهههقرطمتط ههه ر
 ع نروينسمرطويحطواقرويالع مرويالى مرطتابرمسحطىروي يطي رطوين ارطمابطم رويحالهبرطويهح  صر

ر(211:رر23منرويععترويالى مرطتابر  ب  رأنل  روي سمرويم ح   .ر)
هحمههبمر مههنريلههمرو حيبنههبنر بىهه رطحههطايتروطسههحمحبحر طقههنراههتوغلمر حههمري اههقريلههمرطينههبروط

ويى  روينسمب ي رطوي  سهي رطويالبت يه ريمطونله روي يهب ر ظتطالهبروي بىه ،راهبيحتطيررياهامروي هامبنر
ويحتطي يهه رويال نيهه ري متعههمرطغيههتروياههباتينر  ههمروط ههحتوكراههمروي ت ههبمارويحتطي ههمرويههظىرحاامهههر

ر(233:رر23طي ر نرويحتطيررامرويمنحمبرطحطايتر ط بر بىبرمنروط توف.ر)ويليئبنرويمسئ
طممهبرسهه قريح اههقر ههظيكرىه  روي ههت رويثههب مرأنروي ت ههبمارويحتطي همريههؤثترإينب يههب ر  ههمراتنهه ر

 ث بنروينسمرياىروات بلرعالبفروي ىت.
(رح سهههنرويحمبثهههلروي ت هههمرينهههب  مروينسهههمريهههاىروات هههبلرعهههالبفر1(،ر)1طيحعهههررمهههنرنهههاطلر)

%ر،ر)وي   ههم(ر3.19%ر،ر)وامههبمم(ر  سهه  ر22.24%ر،ر)يسههبتو (ر  سهه  ر1ي ىههتر)يمي ههب (ر  سهه  رو
%(ر33%ر:ر33%،ر ي رنب رويايبسروي الاىر ايمرأقتبرإيمر سه  رويايهبسرويمثهبيمر)4.29  س  ر

ويحمبثهههلرممهههبريهههالر  هههمراب  يههه روي ت هههبمارويحتطي هههمر  هههمرطنهههب رحههه ثيتروي ت هههبمارويحتطي هههمرمتح هههبر
 .ياىروات بلرعالبفروي ىتب  مروينسمروي ت مرين

طيتنبرظيكرويمرأنروي ت بمارويحتطي همرطوا  هت رويحتطي يه رأانرويهمرح ميه رويحهطو نراهمرنهب  مر
وينسمرممبرأاىرويمرح سينرويحمبثلروي ت همرأث هب رويم همرطوي ت ه رممهبريالهطار  همروي ه لروياهطوممر

تار  مرويسهيتت ر  همروانله  رويالعهطي ري نسمرياىروات بلرعالبفروي ىت،رابيحطو نرهطرقات روي 
منروي ب ي رويالع ي رطويالى ي رطوياات ر  مروح ح بظر طعبرمالينري نسمرأث ب رويث بنرأطروي ت ه .ر

 (24:رر23(،ر)991ر-999:رر14)
 يهه رحالح ههترويال قهه ر ههينرويمىباتوي سههي رطويههح  مروياههطوممر  ههمرقههاتر  يههترمههنرواهميهه ،رطأنر

ح بتونرويالى ي روياه ي ي رطوي ىتي رطوح سبسبنروينساي رح الهبراطتو رويح بملرامر ملر   رمنرو
(رطأنرويالطومهلرويحهمرحهؤثتر  همروححه ونرههمر23هبمب رامرإتح بحرقهات روينسهمر  همرويهح  مروياهطوممر)

إتح بحرمت  رويثال،رمسب  رقب ا روحتح ب ،ر  ق ر ترويثالر اب ا روحتح ب ،ر ح ه روينسهم،رحه ثيتر
وي ههههههبحار هههههنروياههههههط روي بتنيهههههه ،روح ح ههههههبك،رويالطومهههههلروي  سههههههي رطوي ىههههههتي ،رويالطومههههههلررويالههههه مرطويههههههااب

 (9وي سيطيطني ،رويس م رويالعطي ري نسم.ر)
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طحهههؤثترويم  ظهههبنروي ىهههتي ر  هههمرويحهههطو نرأث هههب رأاو رويملهههبم،رطأنروااهههتوارويهههظينريالهههب طنرمهههنر
و ح هبتونرويحهطو نروياي بمي يه رعالفراارويتؤي ريايلمروسحاتوترطحطو نرأقهلرمهنروطاهتوارويالهبايينراهار

طو ح هبتونرويحههطو نر  ههمرواسههترروطسهه  ني ر)ويتغطيه (رطويمال طمههبنروي ىههتي رويم  عهه رحههؤثتر  ههمر
وطسههحاتوترويطعهههالارطويحههطو نر  هههمرويسههتررويتغهههطىرطويسهههتررويثب ههنريهههاىرعههالبفروي ىهههترمابت ههه ر

فروي ىهترأ ثههتر هظتو رمههنر هبطاتوارويالهبايينرمههنر ه لرأاو ر الهه رويملهبم،رطيههط ظرأنروطاهتوارعههالب
(ر يهههه ري هههها رحالههههاي نري يههههبا ر31 هههه لرويهههه ت راههههمرسههههت  رويم ههههارط يههههبا ر ههههت روي تههههط ر)

ويمال طمبنروي ت ي رطويحالطي ر نرويمال طمبنروي ىتي رغيترويم حم  رطويحمرححتواقرههظ رويحالهاي نر
تر  اههاونر(رطيم ههنرأنريحهه ثترويحههطو نرويههاي بمي ار  هه لر  يهه11مههبر تههترويسههاطترأطروي ههطفرم هههر)

ر(49ويمال طمبنرويمتئي رويطوتا .ر)
اههمراتوسهه ري البييهه رويحههاتيبروي ت ههاري ت ههبلرعههالبفروي ىههتر  ههمرحههاتي بنرويحههطو نرطويح بسههقر
طحههاتي بنروياهههط رطويههح  مروي ىهههتىروي ت هههمرأظلههتنروي حهههبئارح سههنر  يهههتراهههمرنميههبرويملهههبتونراهههمر

وي ىههتر الههارأاو ر ت ههبمارويحههاتيبرويحههطو نرطوياههط رطويههح  مروي ىههتىروي ت ههمريههاىروطت ههبلرعههالبفر
وي ت م،رطيم نروياطلر  نروات بلرعالبفروي ىهتريهايلمروياب  يه ري هحال مرطوسهح اومرويتؤيه رويمحب ه ر

ر(11ويحمرحالحمار  مرإ با رويح هيلرويم بسب.ر)
طحالح ههترممبتسهه روا  ههت رويحتطي يهه رطويحههتطيررويال نههمرويحههمرحسههالمرإيههمرحاههايمر ههامبنرمالي هه ر

ح سينرى حلمرطقاتوحلمرويطظي ي رط ط ي ر يهبحلمري طىهطلرويهمر حينه رإينب يه رمهنري اتوار عت ر
 ه لرحههطايتر هتومارحتطي يهه ري  هه بصرظطاروح بقهبنرأطرويمتعههمراهمرويمسح هه يبنرطويمؤسسههبنر

ر(4:رر33طأمب نرويت بي رويى ي رطويحت ي ر  مرويايم رويال ني ري حتطيررطت يال رويم بت ين.ر)
ويحتطي يه رنهه  رمهنرويماطمههبنروطسبسهي راههمروي يهب روييطميهه ريهاىرنميههبررطياهارأىه  نروا  ههت 

أاههههتوارويمنحمههههبرطظيههههكرطتح ههههبحرمسههههحطىرويههههط مر  هميحلههههبرطاطوئههههاهبروي  سههههي رطوي ا يهههه رطوطنحمب يهههه ر
طويى ي رالمرح ملرمنبطنر ايا رمنرويحتطيررويتيبعمرطوطنحمب مرطويثاهبامرطوي  همرطويال نهمر

يالايهههارمهههنروط  هههت رويحهههمرحهههح ئمرمهههبرو حيبنهههبنروااهههتوا،رطوا  هههت رطغيهههتهمرطي هههملر هههلرمنهههبلرو
ويحتطي ي رط بى رويحتطيررويتيبعمري ح فراهمر ىبئىههر هنروا  هت رويتيبعهي ري   هينرطاهمر
ويم باسبن،ر ي ريحعمنرأ  ت ر ايا رمنروي البرطويحمتي بنرغيتروي بعال ري اطو ينريح  ي ر بن ر

يههه روي يبقههه روي ا يههه رويملبتيههه رطويىههه ي رمهههنر ههه لرحتهههطيتروي بيههه روطاهههتوارويهههمروي  هههبترطوي ت ههه رطح م
ويىههه ي ري  هههتارطويم باظهههه ر  هههمروي بيههه روي ا يهههه رطوط ح هههبظر هههبياطومرويت ههههيقرطوطسهههحت ب رويالعهههه مر
ويالىههه مرطحىههه يرر الههه روط  تواهههبنروياطوميههه رطويطقبيههه رم لهههبرطحال هههيمرويملهههبتونروي ت يههه رطح ايهههقر

 (4ويسالبا رطويحتطيرر نروي  س.ر)
طممبرس قريح اقر ظيكرى  روي ت رويثبي رأنروي ت بمارويحتطي همريهؤثترإينب يهب ر  همرويحمبثهلر
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روي ت مرياىروات بلرعالبفروي ىت.
ط الا ت رطم بق  روي حبئارطح اقرىه  راهتط روياتوسه ر نهارأنرويحهتطيررطممبتسه روا  هت ر

ويههح  مروي ههسر ت ههمرويحتطي يهه ريلههبراب  يهه راههمرح هيههلرطحههاتيبروات ههبلرعههالبفروي ىههترطح سههينر
ويحههطو نرمههنر هه لرممبتسهه روا  ههت رويحتطي يهه رويم ح  هه ر،ر يهه رطث ههبنروينسههمرطويحمبثههلروي ت ههمرطر

ياطمر نهبنروي ت هبمارويحتطي همر  همرراتوسه روااهتوارطوحم ب هبنروي  هتي رطاتوسه روحم ب هبنرويمبايه ر
ر(ر33ر:ر13وي بى ر بيم  آنرويح هي ي ريح ايقرأهاوفروي ت بمارويحتطي م.ر)

ط  هههمرويمسههههئطيينرطويالههههبم ينراهههارمنههههبلرح هيههههلروات ههههبلرعهههالبفروي ىههههتروطهحمههههبمر با  ههههت ر
ويحتطي ي رطوي  بترويحتطي مرويتيبعمرطويال نمرطويظىريالح ترنه  رأسبسهمراهمرويالايهارمهنروي هتومار
ويحتطي يهه رطيههحمرامنهههراههمرحىههميمبنروي ههتومارطويمتواههق،رطي ههاريهه نرروي ت ههبمارويحتطي ههمرينههبرأنر

(ر يهههه رأىهههه رروي  ههههبتر93نراالههههبطراههههارحال يهههه روي  ههههبتروي هههها ارطح ايههههقرمحالهههه ري م ههههبت ينر)ي ههههطر
ويتيبعهههههمرويحتطي هههههمري ههههه لرمنهههههبط رهبمهههههب راهههههمر يهههههب روات هههههبلرويمالهههههبقينر ظهههههتو رطهحمهههههبمرويمهههههت ينر
طوا ىههبئيينر ب ح هههبت رطسههي  رحت طيههه ر  نيهه راهههمرت هههبيحلمرطحهه هي لمراهههمرويمتو هه رويمح   ههه ر حت يههه ر

بلرويمالبقين،رطيالارطسي  ر بن ه ري حهتطيرروي  سهمري مالهبقرالهطري سه هر  هتونرحسهب ا رطت بي روطت 
  ههمرويحمحههبر بي يههب رطح ايههقرويىهه  روي ا يهه رطوي  سههي رح تنهههرمههنر  يحهههرطحسههب ار  ههمرامنهههراههمر

ر(ر3ويمنحمب.ر)
مرامرعط رأهاوفروي  ه رطاهمر هاطارويالي ه رطوسهح باو رويهمروي حهبئارحهمرويحطىهلرإيه -اإلستنتاجات :

ر-وحسح حبنبنرويحبيي ر:
 وي ت بمارويحتطي مرأاىرإيمرح سينرويح  مروي سر ت مرياىروات بلرعالبفروي ىت. -2
 وي ت بمارويحتطي مرأاىرإيمرح سينراتن رث بنروينسمرياىروات بلرعالبفروي ىت. -1
 وي ت بمارويحتطي مرأاىرإيمرح سينرويحمبثلروي ت مرياىروات بلرعالبفروي ىت. -9
  مرأاىرإيمرح سينرويح  مروياطوممرطويحطو نرياىروات بلرعالبفروي ىتوي ت بمارويحتطي -4

رر-امرعط ر حبئاروي   رحطىمروي ب ثحبنر مبري مر: -التوصيات :
 عتطت رحت يقر حبئاروي   روي بيي ر  مروات بلرعالبفروي ىتر نملطتي رمىترويالت ي . -2
طح هيهههلرويح هي يههه راهههمر ههه جرعهههتطت رواهحمهههبمر هههبيحتطيررطوا  هههت رويحتطي يههه راو هههلروي هههتومارر -1

 .وات بلرعالبفروي ىت
عهتطت رواهحمههبمر طنههطارأ ىهبئمرحتطي ههمرعههمنروي تيههقرويم ىهصريح هيههلرط هه جروات ههبلر -9

 عالبفروي ىت.
 المراجع :
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 -المراجع العربية :
(راسهههيطيطنيبرطمطتاطيطنيهههبرويحهههاتيبر2331أ هههطرويالههه ر  هههاروي حهههبنر،رم مهههارىههه  مر سهههب ينر) .2

 طويحاطيمر،راوتروي  ترويالت مر،ويابهت ر.رويتيبعمرطتتقرويايبس
تمسهيس،ر متهب ب ويت اله رويسباسه ، ويح هتير،   هم (2333) ميهت   هتفر،ر مهبل و سهبن .1

 وطس  اتي .
(رويمطسههط  رويتيبعههي راههمر يطمي ب ي ههبروححهه ون،رم  هه  رويمالههبتف،ر1331أ مههاراههؤواروي ههبظيمر) .9

 وطس  اتي .
وياطت رويحاتي ي ر)ويح ظيمرطوطاوت رويتيبعي (ر،رر(رويحتطيررويتيبعم،1331أ مارم ماروي علر) .4

رنبمال ر بيفرويالت ي ري ال طمروام ي ر،رويتيب ر،رويمم   رويالت ي رويسالطاي .
(رويايبسرطويح هيلروي ت مري مالبقين،راوتروي  تر1332أسبم رتيب ر،ر بهارأ مار  ارويت يمر) .3

 ويالت مر.
نروي  ههب  رويطظي يهه رينلههب ر  ههظرويحههطو نر(رحهه ثيترح سههي2333أسههبم رم مههارو ههتوهيمرأ ههطرت ههلر) .1

  ههمرمسههبا رتمههمرويمتتقهه ،رتسههبي رمبنسههحيترغيههترم  ههطت ،ر  يهه رويحت يهه رويتيبعههي ر
 ي   ين،رنبمال روطس  اتي ر.ر

(ر ظههمروي هطوسرطمهاىرمسههبهمحلبراهمرويحهطو نروي ت ههمر1339أسهبمهرم مهارإ ههتوهيمررأ هطرت هلر) .1
نبمالهههه رر–يحت يهههه رويتيبعههههي ريهههه ال رمحسههههب امرويميههههاونرطويمعههههمبت،رمن هههه ر  يهههه رو

رويم ىطت ،رويالاارواطل.
(رويحتطيررطحالايلرس طكرأت هبلروي هطوتح،رمؤسسه ر هبيمر1323إيمبنر  ارويال ي ر  ارويطهببر) .1

رويتيبع ري   ت،روطس  اتي .
(رأهمي رممبتس روي  بترويتيبعمرويحتطي همراهمرح ايهقر1324  يتر سبمر،ر م طىر بمتر) .3

،ر13يهب ر،رمن ه ر  هطمرويتيبعه ،رويمن هارويسهب ب،رويالهاارويى  روي  سي ري مالبقر ت 
   ي رويحت ي روي ا ي رط  طمرويتيبع ،رنبمال رايبيم.

ر(رويحتطيررطويحت ي رويحتطي ي ،راوتروي  ترويالت م،رويابهت .1332حلب مر  ارويس مرم مار) .23
 ي   ب ي .(روي  بترويماتسم،رويت ال رويثب ي ،رويابهت ،روياوترويمىتي رو2331 سنر  بحهر) .22
(رويحت يهههه روي ا يهههه ريههههظطىروط حيبنههههبنروي بىهههه ر)م ظههههطتر1323 سههههنر  ههههارويسهههه مرم  ههههطظر) .21

  اي (،رم ح  رويت ار ب تطنر.
(رويحت يه رويتيبعهي رطويحهتطيرري مالهبقين،راوتروي  ههتر2331  مهمرو هتوهيمر،ريي همرويسهيارات ههبنر) .29

 ويالت م،رويابهت ر.
ؤيههه رإسههه مي (،رويتيهههب ،راوترويمسههه مري   هههتر(رويحهههتطيررويحت هههطىر)تر2339 بيهههارالهههارويالهههطا ر) .24
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رطويحط يب،رويمم   رويالت ي رويسالطاي ر.
(رويحتايهههههرطويحههههتطيرراههههمر يههههب روي هههه ببرويمسهههه مر)ويم لههههطمر1331ىههههبيرر ههههنر  ههههمرأ ههههطر ههههتوار) .23

ر2413طويحت يههق(،روي  هه روي ههبئ ر نههبئ  رأ لههبراههمرمنههبلروي  ههط رطوياتوسههبنريالههبمر
 هه،رويمم   رويالت ي رويسالطاي 

(رويحت يه روي بىه رط تومنلهبرويال نيه ،رم ح ه روط ن هطر1322وي حبنر  ارويمنياروي تيفر)  ار .21
رويمىتي ،رويابهت .

(رسهههي طيطني رظطىروط حيبنهههبنروي بىههه رطحهههت يحلم،راوتر2331  هههارويمت هههبرأمهههينروياتيتهههمر) .21
 وي  ترويالت م،رويابهت 

  طرقعب رطقنروي تو ،ر(رحطنيهرطوت باروي  ببرويمس مر2332  اويمنيارسيارأ مارم ىطتر) .21
س س  رمت ط بنرا ط روي قرويىبات ر نرتو ت رويالبيمروطس مم،رم  رويم تم ر/ر

ر(ر.ر231(،رويالاار)23ويس  ر)
 (رم باى رطظبئفروا عب ،راوتروي تو   .1331  مرن لروياينر) .23
ر–(رويحههههههتطيررطأطقههههههبنروي ههههههتو ر)ويحههههههبتيخرطوي  سهههههه  ر1332 مههههههبلراتطيهههههه ر،رأمههههههينروي ههههههطيمر) .13

 وي تومارطوا  ت (،رويت ال رويثب ي ،راوتروي  ترويالت م،رويابهت .ر–حمب يبنروطن
(ر ت بمارح هي مرتيبعمريحتطيترويحطو نري طقبي رمنرر1321م مارإ توهيمرإ توهيمرويمت طقمر)ر .12

وحىب بنرامر ال روا  ت رويتيبعي ،رتسبي را حطتو رغيترم  هطت ،ر  يه رويحت يه ر
 س  اتي .ررويتيبعي ري   بن،رنبمال روا

ر–(روسههههسرويحت يهههه روي بىهههه ر)وي ئههههبنر1333م مههههارأ مههههاروي ههههط ونر،ر بيههههار ههههبهسرويتقههههبصر) .11
روي تومارويحت طي (،رويال ي بن،رويتيب ،رويمم   رويالت ي رويسالطاي .ر–ويح  يصر

(رو ح هبتونروااو روي ت ها،رويت الهه ر2334تعههطونر) م مهار سهنر ه طارطم مههار ىهترويهاين .19
 ا،رويابهت .ويثبيث ،راوتروي  ترويالت 

(رويايبسرطويحاهطيمراهمرويحت يه روي ا يه رطويتيبعهي ،روينه  رواطل،ر1332م مارى  مر سب ينر) .14
 اوتروي  ترويالت م،رويابهت .

(رحههه ثيترويحهههاتيبر  هههمر هههت رتيبعهههمرماحهههتنراهههمر1321م مهههطارىههه نرويهههاينر  هههارويع هههمر) .13
نر الهههه روحسههههحنب بنروي ههههسر ت يهههه رطويسهههه طكرويح ي ههههمري ت ههههبلرظطىروح حيبنههههب

وي بىههههه رويظه يههههه ،رتسهههههبي رمبنسهههههحيت،ر  يههههه رويحت يههههه رويتيبعهههههي ري   هههههبن،رنبمالههههه ر
 واس  اتي .

(رويم  هه نروي سههي رط  قحلههبر مسههحطىرأاو ر الهه رملههبتونر1333طاههب ر  ههاروي  ههيظرغههبيمر)ر .11
ويحطو نرياىرط  بنروينم ب روطياب م،رتسبي رمبنسحيترغيترم  طت ،ر  ي رويحت ي ر
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