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 انجحجيغتخهض 

اعذاد اعنماسة لنْذَذ النشىهات القىامُة  لةذي ميمُةز المةذاسط اائنذالُة  ل فيةُر يةٍ مشئُة  هدف هو

مشخُض النشىهات القىامُ  لذي ميمُز المذاسط اائنذالُ  ل فيُر يةٍ مذَشَة  مشئُة  و الشطاي  ااولً.

ىامُةة  لةةذي ميمُةةز المةةذاسط اائنذالُةة  ل فيةةُر يةةٍ النعةةشع ع ةةً والةةو النشةةىهات القو الشطةاي  اوولةةً.

واستخدد  اباحثتا ابهت ال ابو تاال احبستلوس ابهستثال نلتم ن  ت  هت   المذَشَ  مشئُ  الشطاي  ااولةً.
مشئُةةة  الشطةةةاي  اوولةةةً يةةةٍ ئ ةةةذاد والفةةةال  عةةةذده  مذَشَةةة  الةةةً   المةةةذاسط اائنذالُةةة  النائعةةةؽةةةي  

وم  اخنُاس عذدا مر المذاسط ئالطشَقة  العشةىالُ  والفةال  ( مذسع . 398) مر اطل ؽالفا (233767)

( م مُةةزا وهةة  َمي ةةى  ئغةةف  م ىَةة  14650( مذسعةة  وئ ةة  عةةذد النيمُةةز يةةٍ م ةة  المةةذسط )50عةةذدها )

وقد قح  اباحثا واهسحندة فريق ابعهتح  ابهستحند اعتر   مر عُي  الفْومر مَنمو اوطل % 66266
د ابع  تتت  بلث تتتو  نلتتتم ابهعلوهتتتحد ابهللواتتت  باتتت ا اباثتتتا و ح تتتد استتتخهحرة هعلوهتتتحد ابهعتتتدة نلتتتم افتتترا

ابجراءاد ابخال اسخددهاح اباحثا وابخال خهثلد فال ابزيحراد ابه دا ي  ابخال خت  هت  دهباتح ابخعترف نلتم 
 ابخشوهحد وابكشف ن اح ه  ده  ابلب س ابهدخص أيضح.

 خ.انتشىهبد انمىايُ ,دساعخ تشخُظُخ الك مات المفناُّ : 

Abstract 

Student Name: Rashwan Fawaz Rashed Bani Al-Hiti 

Title of study: A diagnostic survey of the reality of some deformities in 

primary school pupils for boys 

The aim of the preparation of a form to determine the distortions of the 

national primary school students in the education of the first Rusafa. The 

diagnosis of textural deformities among primary school pupils for boys in the 

Directorate of Education Rusafa I. And to identify the reality of the 

distortions of the national primary school students for boys in the Directorate 

of education Rusafa first. The researcher used the descriptive method in the 

survey method on a sample of elementary school students affiliated to the 

Directorate of Education Rusafa I in Baghdad, which number (233767) 

students out of (398) schools. A total of (50) schools were randomly selected 

and the number of pupils in that teacher was (14,650), representing (6,266%) 

of the population of the original sample. The information required for this 

 

 

  

 

 ثحج تمذو ثهب
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research was the procedures used by the researcher, which was in the field 

visits through which the deformities were identified and detected by the 

competent doctor as well. 

Keywords: diagnostic study, postural deformities. 

 انفظم األول

 انتؼشَف ثبنجحج -1

 يمذيخ انجحج وأهًُخ. 1-1

لمغةةةُْ  مةةةر الذساعةةةات المهمةةة  لمةةةا لهةةةا مةةةر دوس  عاعةةةٍ يةةةٍ مىػةةةُِ وسعةةة  معةةةذ الذساعةةةات ا   

ميهَُةةة  ل عذَةةةذ مةةةر الذساعةةةات النَشَفُةةة . لةةةزا يةةةا  اعةةةنخذامها يةةةٍ الَائةةة  الشَاػةةةٍ  6 عاعةةةُات

وهةةةةزا مةةةةا مثدةةةةذ  الكيُةةةةش مةةةةر   طةةةةفِ مهةةةة  ٍةةةةذا لفُةةةةا   عةةةةفا  دةةةةل مشةةةةك   مىاٍهيةةةةا ومْذَةةةةذها

هةةةى 6ه ممةةةاسط مةةةر  ٍةةةل هةةةذيُر  عاعةةةُر  ّةةةذهما الذساعةةةات.   الشَاػةةة  يةةةٍ العظةةةش الةةةزٌ ئعُشةةة

الشَاػةةُ  مةةةر  ٍةةةل الظةةْ  والىلاَةةة  مةةةر اامةةةشاع النةةٍ مهةةةذد الفشةةةشَ  والنةةٍ َةةة مٍ يةةةٍ مقةةةذمنها 

امةةةةشاع ل ةةةة  الْشدةةةة ل والنةةةةىمشل الق ةةةةتل وااطةةةةائات والنشةةةةىهات القىامُةةةة  و ُشهةةةةال والهةةةةذع 

المذسعُ 6اليائٍ هى سَاػ  مر  ٍل الفطىل  والميايغات 
1
. 

نمدددذ نهمُدددب ٍغةةة  اائغةةةا  ئةةةال  الذلةةة  والنعقُةةةذ وائةةةه خ ةةةت ع ةةةً  دمةةةل وٍةةةهل ولةةةا    معةةةالً )) إ    

((ل إ   هةةةةزا الخ ةةةةت الةةةةذلُت الةةةةزٌ ٍع ةةةةه   عةةةةفْائه ومعةةةةالً مياعةةةةفا  اإلَغددددبٌ فددددٍ أمغددددٍ تمددددىَى

ل نكُةةةع مةةةو منط فةةةات الفُ ةةة  ومياعةةةفا  ل ْظةةةى  ع ةةةً الطعةةةال وّماَنةةةه ل َغةةة . وئنَُةةة  لنطةةةىس 

 طةةةفِ الَغةةة  الفشةةةشٌ معشػةةةا  ئظةةةىسة دفُةةةشة ليّنكةةةاا المفا ةةةش مةةةو اِلةةة   و النعةةةشع العظةةةش 

إلةةةً ااطةةةائات اليامَةةة  مةةةر من ُةةةشات مطةةةىس العظةةةشل يةةةالَ ىط الخةةةاؽ  وّمةةةل اوىقةةةا  ئظةةةىسة 

مفا ةةشة  و  ُةةش ميلمةة  لةةذ مةةثدٌ إلةةً إطةةائات مخن فةة  الشةةذة والذسٍةة  ممةةا مةةثدٌ إلةةً مْذَةةذ يةةٍ 

ىسة ؽفُعُةةة ل ُّةةةو َينقةةةل الن مُةةةز لةةةذي دخىلةةةه المذسعةةة  مةةةر مشّ ةةة  اعةةةنخذال م ةةة  اوعؼةةةا  ئظةةة

اليشةةةاؽ الَغةةةذٌ الْةةةش إلةةةً مشّ ةةة  َغةةةىدها اائؼةةةفاؽ ومطةةةى  يُهةةةا ينةةةشات الَ ةةةىطل اعةةةُما إ   

 ٍغةةةال النيمُةةةةز يةةةةٍ ئذاَةةةة  المشّ ةةةة  اائنذالُةةةة  مكةةةةى  يةةةةٍ ؽةةةةىس اليمةةةةىل ُّةةةةو مكةةةةى  العؼةةةةيت 

ع ؽشَةةة  ممةةةا ََعةةةل لةةةىال الن مُةةةز عشػةةة  ل نةةة ىُش واوسئطةةة  ئغةةةفُا  ػةةةعُف  والعاةةةال وال ؼةةةاسَ

ئالعىامةةةةل الخاسٍُةةةة  ؽةةةةىا  مةةةةذة الذساعةةةة  لةةةةزا إ   مشّ ةةةة  الةةةةذخى  إلةةةةً المذسعةةةة  معةةةةذ مةةةةر  ديةةةةش 

المشاّةةةل ّغاعةةةُ  ل نةةة ىُش ئن ةةة  العىامةةةل. لةةةزا يةةةا   ولةةةً عيمةةةات هةةةزا النةةة ىُش ماهةةةش يةةةٍ عةةةر 

                                                 
1
(6 2001: )داس الفكش العشئٍل القاهشة 6 1ل ؽانخمبفخ انظحُخ نهشَبػٍُُئى العي اّمذ عفذ الفناُل دما  عفذ الْمُذ؛ ا -
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المُْطةةةة  وخاطةةةة  مفةةةةاد  الْشدةةةة   الطفىلةةةة  ورلةةةة  ا  ل لةةةةىال الطفةةةةل َنةةةة ىش ئةةةةالمثىشات الفُ ُةةةة 

اوولةةةً ئةةةةالمثىشات الفُ ُةةةة  ل 
(1)

ل وئةةةزل  َكةةةةى   ديةةةةش عشػةةةة  ل نشةةةىهات القىامُةةةة  والنةةةةٍ منةةةةشا 

عيةةةذما لةةةا  ل ئةةةا  الفةةةال ُر َنْشدةةةى   (Donald)مغةةةنقفي   ىاسهةةةا الغةةةُ   ع ُةةةهل دمةةةا  وػةةةِ رلةةة  

مةةةر  ُةةةش إ و َع مةةةىا  ٍئ ئمةةةاؽ مةةةر الْشدةةة  الفذئُةةة  ئشةةة ت مغةةةفقا يةةةٍ الطفىلةةة  يُيْيةةةى  يةةةٍ المشةةة

ئةةةةزل  ل 
(2)

ل لةةةةزا َعةةةةذ القةةةةىال الغةةةة ُ  مةةةةر عيمةةةةات الظةةةةْ  الَُةةةةذة يهةةةةى َعكةةةةظ الكفاَةةةة  الفذئُةةةة  

والىظُفُةةة  وٍهةةةضة الَغةةة  الُْىَةةة  وَخفةةةغ مةةةر معةةةذات ااٍهةةةاد الفةةةذئٍل يكيُةةةش مةةةر اومةةةشاع 

مةةةاس( المشمفطةةة  ئةةة ٍهضة الَغةةة  وخاطةةة  الَهةةةاص الْشدةةةٍ )العؼةةةيت والمفاطةةةل واوسئطةةة  واوو

ميةةةنٌ عيةةةه عُةةةى  ومشةةةىهات لىامُةةة ل وهةةةزا َةةةيعكظ عةةة فُا  ع ةةةً مُكائُكُةةة  الَغةةة  وّغةةةر  دالةةةه 

لمهامةةةه الُىمُةةة ل لةةةزا إ   الفُ ةةة  المُْطةةة  لهةةةا مةةة ىُش مفا ةةةش ع ةةةً مغةةةاس اليمةةةى الْشدةةةٍ يةةةٍ هةةةز  

المشّ ةةة  العمشَةةة  يةةةٍ إّةةةذاه ئعةةةغ النشةةةىهات واائْشايةةةات الفذئُةةة  مةةةر خةةةي  عةةةذل النىصَةةةو 

المذسعةةةةُ ( مةةةةيي  ع ةةةةً العمةةةةىد الفقةةةةشٌ ومةةةةا َشايقةةةةه مةةةةر  الْقُفةةةة عيةةةةذ ّمةةةةل اوىقةةةةا  )المنةةةةىاص  

ل وإ  وٍةةةىد النشةةةىهات َق ةةةل مةةةر دفاَةةة  عمةةةل العؼةةةيت والاهةةةش مةةة ىُشات مفا ةةةشة ع ةةةً الشلفةةة 

والمفاطةةةل العام ةةة  يةةةٍ ميطقةةة  النشةةةى  عةةةىا  دةةةا  رلةةة  مةةةر الياُّةةة  الىظُفُةةة   و المُكائُكُةةة . إ   

 ائْةةةشاع الْةةةىعاو  ائْةةةشاع الَةةةائفٍومْةةةذ  الاهةةةش  طةةةائات ئنشةةةىهاتلإل النيمُةةةز معةةةشع 

ومةةر هيةةا  ئشةةكل عةة ُ ل النيمُةةزالعمةةىد الفقةةشٌ والنةةٍ ئةةذوسها مْةةذد ومعُةةت ئمةةى  مشةةى  الشدفةة  او 

عةةةر عةةةذد المظةةةائُر  .مةةةر لفةةةل الفاّيةةةا  مكمةةةر  همُةةة  الفْةةةو يةةةٍ هةةةز  الذساعةةة  يالكشةةةع المفكةةةش

ويةةةةت دةةةةل مذسعةةةة  ورلةةةة  مةةةةر اٍةةةةل الىلةةةةىع ع ةةةةً ومشةةةةخُض ّةةةةاامه  ومعشيةةةة  اعةةةةذاده  ع ةةةةً 

ااعةةةفا  الْقُقُةةة  النةةةٍ مقةةةع وسا  هكةةةزا مشةةةىهات ومْذَةةةذها لمةةةا مشةةةك ه مةةةر خطةةةش َهةةةذد ميمُةةةز 

الظةةةةُْ  اليصمةةة  لمعالَنهةةةةا ّنمةةةةا عُظةةة  يةةةةٍ اليهاَةةةة   –الىلالُةةةة  6المةةةذاسط وا  امخةةةةار الغةةةفل 

 ه  الظةةةةُْ  ومةةةةىٍهه لنْغةةةةُر طةةةةْ  النيمُةةةةز يةةةةٍ المةةةةذاسط ومْاولةةةة  المْاياةةةة  ع ةةةةً ميشةةةة ن

  ئْى العادات الظُْْ  والعمل ئمىٍفها. خا ورنح 

 يشكهخ انجحج1-2

يةةةٍ مَةةةا  النشئُةةة  الشَاػةةةُ  ومةةةر خةةةي  منائعةةة  اليشةةةاؽ الشَاػةةةٍ  6مةةةر خةةةي  عمةةةل الفاّةةةو  

الةةةةزٌ َعُشةةةةه ميمُةةةةزئا يةةةةٍ . داخةةةةل العذَةةةةذ مةةةةر المةةةةذاسط ل ا  والةةةةو الشَاػةةةة  المذسعةةةةُ  المشَةةةةش

                                                 

 .21ل ص(1983داس الفكش العشئٍل : )القاهشةل انتشثُخ انحشكُخ؛ (وآخشو ) (  مُر  ئىس الخىل1ٍ)

(2) Donald k . Mathews; D.P.Ea , Measurement in Physical Education , W.B,                    

Saunders, Co, Philadelphia, London, Toronto, 1973, P. 68. 
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ئةةةات  َهةةةذده  ئشةةةكل مفا ةةةش وَهةةةذد المَنمةةةو ئ عةةةش  ئنَُةةة  مةةةشدٌ الَائةةة  العذَةةةذ مةةةر المةةةذاسط 

الظةةةٍْ لهةةة 6 و   ّةةةذوه النشةةةىهات القىامُةةة  وائنشةةةاسها لةةةذَه  ئةةةات  مةةةر المشةةةادل المهمةةة  النةةةٍ 

العم ُةةة  النع ُمُةةة  والينةةةالٌ  النْظةةةُ ُ  ل نيمُةةةزل لكىئهةةةا مغةةةه  يةةةٍ الْةةةذ مةةةر ائناةةةال .مْةةةذ مةةةر 

شةةةةاسدامه  يةةةةٍ دسوط الشَاػةةةةُ  وميايغةةةةات ئةةةةُر المةةةةذاسط دوامهةةةة  يةةةةٍ الةةةةذسوط ودةةةةزل  مةةةةر م

 عفةةةا  وممةةةا 6يؼةةةي  عةةةر م ىُشهةةةا الغةةة فٍ ع ةةةً الَائةةة  اليفغةةةٍ ل نيمُةةةز ومةةةا َنشمةةة  ع ُهةةةا مةةةر 

ا ةةة  يُةةةه    النشةةةىهات القىامُةةة  معةةةذ مةةةر المىاػةةةُو المهمةةة  النةةةٍ ع ةةةً المةةةذاسط ااهنمةةةال ئهةةةا 

يةةٍ ئشةةاؽامه  الشَاػةةُ 6 وئةةالش   مةةر مطةةىس لكةةٍ َثهةةل النيمُةةز المظةةائُر مةةر  ٍةةل ااعةةنمشاس 

والن هُةةةةل مةةةةا صالةةةةل النشةةةةىهات القىامُةةةة   6اوئْةةةةاه والذساعةةةةات يةةةةٍ ع ةةةة  ااطةةةةائات الشَاػةةةةُ 

مشةةةكل  ّةةةذي المشةةةادل اوعاعةةةُ   العالقةةة  ل مماسعةةةُر ل ئشةةةط  الشَاػةةةُ  ومةةةر هيةةةا مف ةةةىست يكةةةشة 

لةةةزا اسمةةة ي الفاّةةةو دساعةةة  هةةةز     ٍةةةل الْةةةذ مةةةر المعائةةةاة الَغةةةذَ  واليفغةةةُ  ل نيمُةةةز6الفْةةةو مةةةر 

المشةةةك   واٍةةةشا  الذساعةةة  النْ ُ ُةةة  الْالُةةة  وديةةةش النشةةةىهات القىامُةةة  ّةةةذوىا  لةةةذي النيمُةةةز ئ ُةةة  

الفةةةةذئٍ ومشةةةخُض ومْذَةةةذ  عةةةةفائها 6 الْةةةذ ميهةةةا ومىعُةةةة  ومهُ ةةة   ٍةةةضا  الَغةةةة  المخن فةةة  ل عمةةةل

 ووػو الْ ى  المياعف  لمعالَنها .

 انجحج: هذفب 1-3

ماسة لنْذَةةةةةذ النشةةةةةىهات القىامُةةةةة  ومياؽقهةةةةةا يةةةةةٍ الَغةةةةة  واعةةةةةفائها لةةةةةذي ميمُةةةةةز اعةةةةةذاد اعةةةةةن-1

 اائنذالُ  ل فيُر يٍ مشئُ  الشطاي  ااولً.6 المذاسط

النشةةةةىهات القىامُةةةة   ومياؽقهةةةةا يةةةةٍ الَغةةةة  واعةةةةفائها لةةةةذي والنعةةةةشع ع ةةةةً ئغةةةةف  مشةةةةخُض  -2

 ولً.يٍ مذَشَ  مشئُ  الشطاي  او6ميمُز المذاسط اائنذالُ  ل فيُر 

 يجبالد انجحج:1-4

اائنذالُةةة  ل فيةةةةُر يةةةٍ مذَشَةةةة  الشطةةةةاي  . عُيةةة  مةةةةر النيمُةةةز المةةةةذاسط :انًجدددبل انجشددددشٌ 1-4-1

 ااولً يٍ مْايا  ئ ذاد.

 (2019\5\1( ول اَ  )2019\3\18المذة مر ):انًجبل انضيبٍَ 1-4-2

 ئ ذاد.: المذاسط اائنذالُ  يٍ الشطاي  ااولً مْايا  انًجبل انًكبٍَ 1-4-3

 :يظطهحبد انجحج 1-5
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طةةةةُْْ  وٍةةةةضا  الَغةةةة  رلةةةة  النياةةةةُ  الةةةةزٌ َغةةةةمِ ئةةةةامضا  .عم ُةةةة  مياُمُةةةة  انمددددىاو: 1-5-1

اوٍضا ع ً لاعذة اسمكاصها لُكى  الَغ  القا ودا  وظُفنه.
(1)

 

يةةةٍ عؼةةةى  و  ديةةةش مةةةر  عؼةةةا  الَغةةة  .م ُةةةش د ةةةٍ  و ٍضلةةةٍ  ٍ: ل هةةةانتشدددىهبد انمىايُدددخ1-5-2

مششَُْا وهزا الن ُش لذ َكى  مىسوىا او مكنغفا. هكل الطفُعٍ المغ   ئعر الش  وائنعاد
(2)

 

 انفظم انخبٍَ

 اجراءات البحث:-2
 منهج البحث:2-1

 اسخعهل اباحثثح  ابه ال ابو اال بههئهخاح بهوضوع اباثا ولبيع  ابهش ل .
مذَةةةة  ئالطشَقةةةة  الع ا مةةةة  مْذَةةةةذ مَنمةةةةو الفْةةةةو مةةةةر لفةةةةل الفاّيةةةة مجتمععععب البحععععث    نتعععع :2-2

يةةٍ ئ ةةذاد والفةةال  عةةةذده  .الةةً مشئُةة  الشطةةاي  اوولةةةً   المةةذاسط اائنذالُةة  النائعةةة ئنيمُةةز منمةةيي

( مذسعةةةةة . ومةةةةة  اخنُةةةةةاس عةةةةةذدا مةةةةةر المةةةةةذاسط ئالطشَقةةةةة  398( مةةةةةر عُيةةةةة  وئىلةةةةةو )233767)

( م مُةةةزا 14650يةةةٍ م ةةة  المةةةذسط ) .( مذسعةةة  وئ ةةة  عةةةذد النيمُةةةز50العشةةةىالُ  والفةةةال  عةةةذدها )

امةةةا عُيةةة  الفْةةةو ئاليغةةةف  الةةةً المةةةذاسط  .مَنمةةةو ااطةةل% مةةةر 6.266مي ةةةى  ئغةةةف  م ىَةةة  وهةة  َ

% مةةةر عُيةةة  1.119( مظةةةائا او مشةةةىها ار ئ  ةةة  اليغةةةف  الم ىَةةة  164المخنةةةاسة ئ ةةة  عةةةذد العةةةُر)

 الفْو .

 :ًؼهىيبداألدواد واألجهضح ووعبئم جًغ ان 2-3

 األدواد: 2-3-1

 ل  ؽفُ . عماعات ؽفُ . مطش شَؾ لُاط6 ومُضا  لقُاط الىص 

 األجهضح: 2-3-2

 .طُيٍ الظيو.دامشة سلمُ  -طُيٍ الظيول dellّاعف  ئىع -

 :ًؼهىيبدووعبئم جًغ ان 2-3-3

 ئالىعالل اامُ  ا الفاّي ال شع ٍمو الفُائات والمع ىمات والىطى  الً الْقُق  اعنعائ

 انىعبئم انًغتخذيخ فٍ انجحج:

                                                 
1

 .20(ل ص1977: )القاهشةل داس الفكش العشئٍل تشثُخ انمىاوعفاط الشم ٍ )وآخشو (؛ 
 
2
ائْيا  الَائفٍ يٍ العمىد الفقشٌ وئعغ ااخنيات ّكُ   دَ  ٍىاد  ليىسٌ؛ م ىُش ئشئامٌ م هُ ٍ يٍ مقىَ  مشى  ا-

 33ل ص1999د ُ  النشئُ  الشَاػُ  لل المظاّف ل سعال  ماٍغنُشل ٍامع  ئ ذاد
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 ٍيفُ .المظادس والمشاٍو العشئُ  واا -

 اعنماسات لنغَُل ومفشَ  الفُائات. -

 يشَت العمل المغاعذ  -

 الميّا . -

 المقائيت الشخظُ . -

 :إجشاءاد انجحج انًُذاَُخ 2-4

 انتجشثخ االعتطالػُخ:2-4-1

النةةةٍ اوطةةةً ئهةةةا المخنظةةةى  يةةةٍ الفْةةةو .معنفةةةش النَشئةةة  ااعةةةنطيعُ  مةةةر ااعاعةةةُات المهمةةة  

 ةةى  الةةً ّةةذ دفُةةش مفةةشدات العُيةة  ااطةة ُ  النةةٍ عةةنَشي 6 وهةةٍ دساعةة  مغةةُْ   ولُةة  َميالع مةةٍ

ئةةة ٍشا  مَشئةةة  الشلُغةةةُ  عةةةنطيعُ  لفةةةل الفةةةذ  اا النَشئةةة  ٍةةةشا  مةةة  ع ُهةةةا الذساعةةة  المُذائُةةة  6ار 

 –الخةةةامظ  –الشطةةةاي  اوولةةةً لنيمُةةةز الظةةةع )الشائةةةو  .مةةةر مةةةذاسط مشئُةةة  ىةةةيه مةةةذاسطع ةةةً 

النيمُةةز عةةنماسة الخاطةة  ئهةة  واّالةة  مةةر هةةى اا ل ةةشع النعةةشع ع ةةً مةةا َةة مٍ مةةرالغةةادط(ل ل 

يعةةةةي  الةةةةً الطفُةةةة  المخةةةةنض لمعشيةةةة  مةةةةذي امكائُةةةة  مةةةةىيش دةةةةل المع ىمةةةةات  المنشةةةةى  القةةةةىامٍ

وئعةةةةذ اٍةةةةشا  الكشةةةةع  النيمُةةةةزالنةةةةٍ َةةةةذلٍ ئهةةةةا .المط ىئةةةة  يةةةةٍ ااعةةةةنماسة ومطائقةةةة  المع ىمةةةةات 

 ٍ عر النشىهات لذي النيمُز.الطف

 انتجشثخ انشئُغٍ 2-4-2

/ 5/ 1ول اَةةةة   2019/ 3/ 18المىايةةةةت  الخمةةةةُظ ئةةةة ٍشا  النَشئةةةة  الشلُغةةةةُ  َةةةةىل ا الفاّيةةةة للةةةةا

الشطةةةاي  ااولةةةً )   خمغةةةى  مذسعةةة    ( ومةةة  الكشةةةع مةةةر .ع ةةةً مَمىعةةة  مةةةر مةةةذاسط  2019

 مةةةةي خةةةي  الطفُةةةة  المخةةةةنض عةةةةر والنشةةةةىهات القىامُةةةة  ويةةةةت النشةةةةخُض الةةةةذلُت إػةةةةاي  الةةةةً 

 .لمغةةةةاعذ مةةةةر اٍةةةةل مْذَةةةةذ م ةةةة  والنشةةةةىهات وئُةةةةا   عةةةةفائهاااعةةةةنماسة مةةةةر لفةةةةل يشَةةةةت العمةةةةل ا

 .طائ  ومىلعها وئىعها اا

 انىعبئم االمظبئُخ: 2-5

 اليغف  الم ىَ  يٍ معالَ  الفُائات اّظالُا. ا الفاّياعنخذل  -    
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 انفظم انخبنج

 ػشع وتحهُم ويُبلشخ انُتبئج : -3

اهعحبج  اب خحئل إث حئيًح  ح اال ابهدارس قح  اباحثثج ابقواهي  اعد ا  خ  إجراء هعرف  انداد وابخشوهحد 

ابه حغ  في  , وفيهح يأخال نر  اب خحئل  هدافبلخو ل ابم اهداف ه  إجراء اباثا وبلخثقق ه  ا 

وه  ث  ه حقشخ  ابهعحبجحد اإلث حئي  ابواردة فال ابجداو  ودنهاح  ااااإلث حئي  وخثل لاح.احبجداو  

 خال ادد اب اح.احبه حدر بخوضيح ابساحس اب

ػشع َتبئج انتشىهبد انمىايُخ فٍ يذاسط انشطبفخ االونً  نهًشامم انخالث )انشاثغ وانخبيظ  3-1

    :األونًفٍ يذاسط انشطبفخ ويُبطمهب ثبنجغى ػشع َتبئج انتشىهبد انمىايُخ   وانغبدط(

 (1جذول )

   الفْوو اعذادها ومياؽقها ئالَغ  وئغفها لذي عُيَفُر النشىهات القىامُ  
 انًجًىع انىساحٍ انًكتغت َىع انتشىهبد

 43 22 12 ػذد انتشىهبد انكهُخ

 %100 64.70 35.30 َغجخ انتشىهبد انكهُخ

تىصَغ انتشىهبد ػهً 

 يُبطك انجغى

انتحذة 

انظهش

ٌ 

اَحشا

ف 

 جبَجٍ

تشىِ 

انحى

 ع

تشىِ 

 انشكجخ

تشىِ 

 انمذو

تشىِ 

 انكتف

تشىِ 

اطبثغ 

 انُذ

فتحخ 

فٍ 

انظه

 س

 جًىعانً تمضو

 انًجًىع

 43 2 1 2 4 8 5 2 6 13 انؼذد

 انُغجخ
30.2

4% 

13.96

% 

4.66

% 

11.6

3% 

18.6

0% 

9.30

% 

4.65

% 

2.31

% 

4.65

% 
100% 

 1و

 3   1  1    1 انؼذد

 انُغجخ
7.69

% 
   

12.8

% 
 50%   6.98% 

 2و
 1      1    انؼذد

 %2.32      %20    انُغجخ

 3و

 1     1     انؼذد

     انُغجخ
12.8

% 
    2.32% 

 2  1       1 انؼذد 

 انُغجخ 4و
7.69

% 
      

100

% 
 4.65% 

 2      1  1  انؼذد 

  انُغجخ 6و
16.66

% 
 20%      4.65% 

 7و

 1        1  انؼذد

  انُغجخ
16.66

% 
       2.32% 

 13و

 3    2      انؼذد

      انُغجخ
50

% 
   6.98% 

 3     1  1 1  انؼذد 15و
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  انُغجخ
16.66

% 
50%  

12.8

% 
    6.98% 

 17و

 2     1    1 انؼذد

 انُغجخ
7.69

% 
   

12.8

% 
    4.65% 

 21و

 2     1   1  انؼذد

  انُغجخ
16.66

% 
  

12.8

% 
    4.65% 

 22و

 2 1        1 انؼذد

 انُغجخ
7.69

% 
       

50

% 
4.65% 

 23و

 2    1   1   انؼذد

   505   انُغجخ
1.25

% 
   4.65% 

 24و

 5     1 1  1 2 انؼذد

 انُغجخ
15.3

8% 

16.66

% 
 205 

12.8

% 
    11.63% 

 31و

 2      1   1 انؼذد

 انُغجخ
7.69

% 
  20%      4.65% 

 34و

 3 1     1   1 انؼذد

 انُغجخ
7.69

% 
  20%     

50

% 
6.98% 

 35و

 3    1     2 انؼذد

 انُغجخ
15.3

8% 
    

50

% 
   6.98% 

 37و

 2     1   1  انؼذد

  انُغجخ
16.66

% 
  

12.8

% 
    4.65% 

 41و

 4   1  1    2 انؼذد

 انُغجخ
15.3

8% 
   

12.8

% 
 50%   9.31% 
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 (1انًخطط انجُبٍَ )

 َىػح ػشع َتبئج انتشىهبد انمىايُخ فٍ يذاسط انشطبفخ االونً  نهًشامم انخالث )انشاثغ وانخبيظ وانغبدط(

 

 

 

مفةةةةُر ا  ئنةةةةالٌ النشةةةةىهات القىامُةةةة  يةةةةٍ مةةةةذاسط الشطةةةةاي   اوولةةةةً ( 1مةةةةر خةةةةي  الَةةةةذو  )

(مىصعةةة  ع ةةةً 34ل مشاّةةةل الةةةييه )الشائةةةو والخةةةامظ والغةةةادط( وئ ةةة  عةةةذد النشةةةىهات القىامُةةة  )

( 22(مذسعةةةة  دمةةةةا َفةةةةُر الَةةةةذو  ا  عةةةةذد  الةةةةىساىٍ لةةةةذ ئ ةةةة  ) 50(مذسعةةةة  مةةةةر مَمةةةةىع ) 18)

( وئغةةةةةفنه م ىَةةةةة  12ا النشةةةةةىهات المكنغةةةةةف  ولةةةةةذ ئ  ةةةةةل  العةةةةةذد)%امةةةةة64.70وئغةةةةةفنه م ىَةةةةة  

% دمةةةةا َفةةةةُر الَةةةةذو  100وئغةةةةفنها  43% مَمةةةةىع النشةةةةىهات الكةةةةل لةةةةذ ئ  ةةةةل عةةةةذدها 35.30
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وئغةةف  النْةةذ   الاهةةش هةةٍ 13مىصَةةو النشةةىهات ع ةةً ميةةاؽت الَغةة  لةةذ ئ ةة  عةةذد مْةةذ  الاهةةش 

%ولةةةةذ ئ ةةةة  عةةةةذد مشةةةةى  13.96( وئغةةةةفنه م ىَةةةة  6%امالةةةةذ ئ ةةةة  عةةةةذد ائْةةةةشاع الَةةةةائفٍ)30.24

( وئغةةةفنه م ىَةةة  5%وولةةةذ ئ ةةة  عةةةذد مشةةةى  الشدفةةة  )4.65( وئغةةةفنه م ىَةةة  2ائْةةةشاع الْةةةىع)

( 4%ولةةةذ ئ ةةة  عةةةذد مشةةةى  الكنةةةع)18.6( وئغةةةفنه م ىَةةة  8% ولةةةذ ئ ةةة  عةةةذد مشةةةى  القةةةذل )11.6

%ولةةذ ئ ةةة  عةةةذد 4.65( وئغةةةفنه م ىَةةة  2%ولةةذ ئ ةةة  عةةةذد مشةةى   طةةةائو الُةةذ )9.30وئغةةفنه م ىَةةة  

( وئغةةةفنه 2%ولةةةذ ئ ةة  عةةةذد ؽةةي  ئةةةُه  مقةةضل )2.31( وئغةةةفنه م ىَةة  1ي  ينْةة  يةةةٍ الاهةةش )ؽةة

( الةةةزٌ َفةةةُر عةةةذد النشةةةىهات ّغةةة  دةةةل 5-4% .دمةةةا  ئيّةةةع  مةةةر خةةةي  الَةةةذو  )4.6م ىَةةة  

( وئغةةةةةفنه م ىَةةةةة  3( ئ ةةةةة  عةةةةةذد النشةةةةةىهات )1مذسعةةةةةه ع ةةةةةً ّةةةةةذة وهةةةةةٍ دمةةةةةا َةةةةة مٍ )مذسعةةةةة  

امةةةا -% 7.69( وئغةةةفنه م ىَةةة  ا1مْةةةذ  الاهةةةش  عةةةذد )–%(مةةةىصع ع ةةةً  ئةةةىاع عةةةذ  ميهةةةا 6.98)

%  50(وئغةةةفنه م ىَةةة  1% امةةةا مشةةةى   طةةةائو الُةةةذ )12.8( وئغةةةفنه م ىَةةة  مةةةر 1مشةةةى  القةةةذل  َف ةةة )

( 1( ئ ةةة  عةةةذد النشةةةىهات )2مةةةر مَمةةةىع النشةةةىهات القىامُةةة  ومياؽقهةةةا ئالَغةةة   .امةةةا  )مذسعةةة  

% مةةةةةر مَمةةةةةىع 20وئغةةةةةفنه م ىَةةةةة ( 1( ميهةةةةةا مشةةةةةى  الشدفةةةةة  َف ةةةةة )2.320وئغةةةةةفنه م ىَةةةةة  )%

( وئغةةةةفنه 1( ئ ةةةة  عةةةةذد النشةةةةىهات )3النشةةةةىهات القىامُةةةة  ومياؽقهةةةةا ئالَغةةةة  . .امةةةةا  )مذسعةةةة  

% مةةةةر مَمةةةةىع النشةةةةىهات 12.8( وئغةةةةفنه م ىَةةةة 1( ميهةةةةا مشةةةةى  القةةةةذل َف ةةةة )2.320م ىَةةةة  )%

( وئغةةةةةفنه م ىَةةةةةة  2( ئ ةةةةة  عةةةةةذد النشةةةةةىهات )4القىامُةةةةة  ومياؽقهةةةةةا ئالَغةةةةة  . امةةةةةا  )مذسعةةةةةة  

%امةةةا 7.69( وئغةةةفنه م ىَةةة  1(مةةةىصع ع ةةةً  ئةةةىاع عةةةذ  ميهةةةا مْةةةذ  الاهةةةش  عةةةذد )4.650)%

%مةةةر مَمةةةىع النشةةةىهات القىامُةةة  ومياؽقهةةةا ئالَغةةة  . 100( وئغةةةفنه م ىَةةة  1ينْةةة  يةةةٍ الاهةةةش )

(مةةةىصع ع ةةةً  ئةةةىاع عةةةذ  4.650( وئغةةةفنه م ىَةةة  )%2( ئ ةةة  عةةةذد النشةةةىهات )6امةةةا  )مذسعةةة  

( وئغةةةفنه م ىَةةة  1%امةةةا مشةةةى  الشدفةةة  )16.66( وئغةةةفنه م ىَةةة  1ميهةةةا ائْةةةشاع ٍةةةائفٍ   عةةةذد )

( ئ ةةةةة  عةةةةةذد 7%مةةةةةر مَمةةةةةىع النشةةةةةىهات القىامُةةةةة  ومياؽقهةةةةةا ئالَغةةةةة  . امةةةةةا  )مذسعةةةةة  100

( وئغةةةةفنه م ىَةةةة  1( ميهةةةةا ائْةةةةشاع ٍةةةةائفٍ   عةةةةذد )2.320( وئغةةةةفنه م ىَةةةة  )%1النشةةةةىهات )

( ئ ةةةةةة  عةةةةةةذد 13سعةةةةةة  %مةةةةةةر مَمةةةةةةىع النشةةةةةةىهات القىامُةةةةةة  ومياؽقهةةةةةةا ئالَغةةةةةة  . )مذ16.66

( 1مْةةةذ  الاهةةةش  عةةةذد )–%(مةةةىصع ع ةةةً  ئةةةىاع عةةةذ  ميهةةةا 6.98( وئغةةةفنه م ىَةةة  )3النشةةةىهات )

% مةةةةر مَمةةةةىع 50( وئغةةةةفنه م ىَةةةة  مةةةةر 2امةةةةا مشةةةةى  الكنةةةةع  َف ةةةة )-% 7.69وئغةةةةفنه م ىَةةةة  

( وئغةةةةفنه م ىَةةةة  3( ئ ةةةة  عةةةةذد النشةةةةىهات )15النشةةةةىهات القىامُةةةة  ومياؽقهةةةةا ئالَغةةةة  . )مذسعةةةة  

%امةةةا 16.66( وئغةةةفنه م ىَةةة  1ىصع ع ةةةً  ئةةةىاع عةةةذ  ميهةةةا ائْةةةشاع ٍةةةائفٍ   عةةةذد )%(مةةة6.98)

( وئغةةةةةفنه م ىَةةةةة  مةةةةةر 1% امةةةةةا مشةةةةةى  القةةةةةذل  َف ةةةةة )50( وئغةةةةةفنه م ىَةةةةة  1مشةةةةةى  الْةةةةةىع )
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( ئ ةةةةة  عةةةةةذد 17%مةةةةةر مَمةةةةةىع النشةةةةةىهات القىامُةةةةة  ومياؽقهةةةةةا ئالَغةةةةة  . امةةةةةا  )مذسعةةةةة  12.8

( 1ً  ئةةةىاع عةةةذ  ميهةةةا مْةةةذ  الاهةةةش  عةةةذد )(مةةةىصع ع ةةة4.650( وئغةةةفنه م ىَةةة  )%2النشةةةىهات )

%مةةةةر مَمةةةةىع 12.8( وئغةةةةفنه م ىَةةةة  مةةةةر 1% امةةةةا مشةةةةى  القةةةةذل  َف ةةةة )7.69وئغةةةةفنه م ىَةةةة  

( وئغةةةةفنه 2( ئ ةةةة  عةةةةذد النشةةةةىهات )21النشةةةةىهات القىامُةةةة  ومياؽقهةةةةا ئالَغةةةة  . امةةةةا  )مذسعةةةة  

( وئغةةةةفنه م ىَةةةة  1ً  ئةةةةىاع عةةةةذ  ميهةةةةا ائْةةةةشاع ٍةةةةائفٍ   عةةةةذد )(مةةةةىصع ع ةةةة4.650م ىَةةةة  )%

%مةةةر مَمةةةىع النشةةةىهات القىامُةةة  12.8( وئغةةةفنه م ىَةةة  مةةةر 1%امةةةا مشةةةى  القةةةذل  َف ةةة )16.66

( وئغةةةةةةةةفنه م ىَةةةةةةةة  2( ئ ةةةةةةةة  عةةةةةةةةذد النشةةةةةةةةىهات )22ومياؽقهةةةةةةةةا ئالَغةةةةةةةة  . امةةةةةةةةا  )مذسعةةةةةةةة  

% امةةةا 7.69ه م ىَةةة  ( وئغةةةفن1(مةةةىصع ع ةةةً  ئةةةىاع عةةةذ  ميهةةةا مْةةةذ  الاهةةةش  عةةةذد )4.650)%

%مةةةر مَمةةةىع النشةةةىهات القىامُةةة  ومياؽقهةةةا ئالَغةةة  . امةةةا  50( وئغةةةفنه م ىَةةة  مةةةر 1مقةةةضل  َف ةةة )

(مةةةةىصع ع ةةةةً  ئةةةةىاع مشةةةةى  4.650( وئغةةةةفنه م ىَةةةة  )%2( ئ ةةةة  عةةةةذد النشةةةةىهات )23)مذسعةةةة  

% مةةةةر مَمةةةةىع 1.25( وئغةةةةفنه م ىَةةةة 1% امةةةةا مشةةةةى  الكنةةةةع )50( وئغةةةةفنه م ىَةةةة  1الْةةةةىع )

( وئغةةةةفنه 5( ئ ةةةة  عةةةةذد النشةةةةىهات )24القىامُةةةة  ومياؽقهةةةةا ئالَغةةةة . . امةةةةا  )مذسعةةةة  النشةةةةىهات 

( وئغةةةةفنه م ىَةةةة  2(مةةةةىصع ع ةةةةً  ئةةةةىاع عةةةةذ  ميهةةةةا مْةةةةذ  الاهةةةةش  عةةةةذد )11.630م ىَةةةة  )%

( 1%امةةةةةا مشةةةةةى  الشدفةةةةة  َف ةةةةة )16.66( وئغةةةةةفنه م ىَةةةةة  1% ائْةةةةةشاع ٍةةةةةائفٍ   عةةةةةذد )15.38

%مةةةةر مَمةةةةىع 12.8( وئغةةةةفنه م ىَةةةة  مةةةةر 1 )% امةةةةا مشةةةةى  القةةةةذل  َف ةةةة20وئغةةةةفنه م ىَةةةة  مةةةةر 

( وئغةةةةفنه 2( ئ ةةةة  عةةةةذد النشةةةةىهات )31النشةةةةىهات القىامُةةةة  ومياؽقهةةةةا ئالَغةةةة . امةةةةا  )مذسعةةةة  

م ىَةةةةة    يغةةةةةفئ( و1(مةةةةةىصع ع ةةةةةً  ئةةةةةىاع عةةةةةذ  ميهةةةةةا مْةةةةةذ  الاهةةةةةش  عةةةةةذد )4.650م ىَةةةةة  )%

ومياؽقهةةةا % مةةةر مَمةةةىع النشةةةىهات القىامُةةة  20( وئغةةةفنه م ىَةةة  1% امةةةا مشةةةى  الشدفةةة   )7.69

%(مةةةةىصع ع ةةةةً  ئةةةةىاع 6.98م ىَةةةة  )  يغةةةةفئ( و3( ئ ةةةة  عةةةةذد النشةةةةىهات )34ئالَغةةةة  . )مذسعةةةة  

( 1)عةةةةذد % امةةةةا مشةةةةى  الشدفةةةة   7.69م ىَةةةة  ال  يغةةةةفئ( و1عةةةةذد )ٌ ْةةةةذ  الاهةةةةشالن عةةةةذ  ميهةةةةا

%  مةةةر مَمةةةىع النشةةةىهات القىامُةةة  50م ىَةةة  ال  ئغةةةفو( 1نقةةةضل  َف ةةة )ال%امةةةا 20م ىَةةة    غةةةفئيو

مةةةةىصع  %(6.98م ىَةةةة  )  يغةةةةفئ( و3( ئ ةةةة  عةةةةذد النشةةةةىهات )35َغةةةة  . )مذسعةةةة  ومياؽقهةةةةا ئال

امةةةةةا مشةةةةةى  الكنةةةةةع   %15.38م ىَةةةةة    يغةةةةةفئ( و2)  ٌنْةةةةةذ  الاهةةةةةشالع ةةةةةً  ئةةةةةىاع عةةةةةذ  ميهةةةةةا 

%  مةةةةةر مَمةةةةةىع النشةةةةةىهات القىامُةةةةة  ومياؽقهةةةةةا ئالَغةةةةة  . امةةةةةا  50م ىَةةةةة    يغةةةةةفئ( و1)يف ةةةةة 

 ميهةةةةامةةةةىصع ع ةةةةً  ئةةةةىاع  (4.650َةةةة  )%م ى  يغةةةةفئ( و2( ئ ةةةة  عةةةةذد النشةةةةىهات )37)مذسعةةةة  

م ىَةةة    يغةةةفئ( و1ف ةةة )ي% امةةةا مشةةةى  القةةةذل  16.66م ىَةةة    يغةةةفئ( و1عةةةذد )وَةةةائفٍ  الْةةةشاع ائا

( ئ ةةة  عةةةذد النشةةةىهات 41%مةةةر مَمةةةىع النشةةةىهات القىامُةةة  ومياؽقهةةةا ئالَغةةة . )مذسعةةة  12.8
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  يغةةةةفئ( و2)  ٌنْةةةةذ  الاهةةةةشالمةةةةىصع ع ةةةةً  ئةةةةىاع عةةةةذ  ميهةةةةا  %(6.98م ىَةةةة  )  يغةةةةفئ( و3)

%امةةةا مشةةةةى   طةةةائو الُةةةةذ  12.8م ىَةةة  مةةةةر  ف يغةةةئ( و1ف ةةةة )ي% امةةةا مشةةةةى  القةةةذل  15.38م ىَةةة  

 %  مر مَمىع النشىهات القىامُ  ومياؽقها ئالَغ  .50م ىَ    يغفئ( و1)

 انًُبلشخ: 3-2

يدددددٍ ندددددالل انُتدددددبئج انتدددددٍ تدددددى ػشػدددددهب وتحهُههدددددب ويُبلشدددددتهب فدددددٍ انجدددددبة انشاثدددددغ ,تىطدددددال 

 االعتُتبجبد انتبنُخ: انجبمخبٌ انً

هياا ئىعُر مر النشىهات القىامُ  المكنغف  والىساىُ  وهةزا مةا 6( ئا  3-1ئيّع مر خي  الَذو  ) 

( لئ ئها ّاات ائْشاع عر الىػو الطفُعٍ اٍضا  الَغ  ُّو مكى  1986)دمحم ّغر  امشٌ  دذ  

ر وػو خاؽ  َنغف  عيه ئمةى ئعةغ هز  النشىهات اما مكنغف  ورل  عر ؽشَت معىد الفشد ع ً امخا

 ٍضا  الَغ  ئطشَق   ُش ؽفُعُ  يُْذه النشى   و وساىُ  ميز الىادةل.
(1)

يكائل ّظ  المكنغف  هٍ ل 

اودفش ئُر م   النشىهات لكى  هز  المشّ   العمشَ  ل نيمُز هٍ اديش عشػ  لهال ومفُر ا  النْةذ  

لذ َكى  عففها ػةعفا  يةٍ العؼةيت المغةنقُم  ل اهةش  اديش ئغف  مر ئُر م   النشىهات.الاهشٌ دا  

 و ّمةةل الْقالةة  ئطشَقةة  خاؽ ةة  او اسمةةذا  اوّزَةة   ُةةش المنىاصئةة ل وهةةزا مةةا  دةةذ  )عةةاسع الةةذلُمٍ 

   ّذوه القىال الغٍ  ئا   عر ؽشَت اائْشايات القىامُ  النٍ لةذ َنعةشع لهةا الفةشد عفةش ( 2004

اعفا  عذَذة مغه  يٍ ّذوه ميل هةز  النشةىهات او اائْشايةات مشّ   مر المشاّل العمشَ  ئنَُ  .

القىامُ  اليامَ  عر خ ةل يةٍ العؼةيت  و اوسئطة  او العاةال او المفاطةل والنةٍ مميةل معُةاسا  ّقُقُةا  

ل قىال الَُذ.
2
العيٍُة  6ممكر ا  ئعالٌ هز  الْالة  مةر لفةل المعةالٌ المخةنض ئمَمىعة  مةر النمةاسَر  

عمل ع ً مقىَ  المَامُو العؼ ُ  يٍ ميطق  الاهشواعادة القةىال الةً وػةع  الطفُعةٍ . الخاط  النٍ م

لوا  الْاات  ئامَه ئشك ها عر ّمل الْقال  المذسعُ  ومكى  ىقُ   ئاليغف  الً عمش الن مُزل
(3)

ل امةا 

ا  هيةاا  يٍ ّاامها المعقذة مكى  ئغف  وٍىد مشىهات مغفق  و ذَذة يٍ اعنقام  العمةىد الفقةشٌ  و.

لظش  و عذل مغاوٌ يٍ ؽى  ااؽشاع الغةف ً. وهةٍ يةٍ معامهةا ئنَةل عةر عةادات لىامُة  خاؽ ة  

عذل الَ ىط الظُِْ والىلىع الخاؽ ل ومشةُش المظةادس الةً ا  هةز  الْالة  مكةى   ةالع  لةذي .ميل 

َماسعةه  المشاهقُر مر الزدىس واائاه وهيةاا مَمىعة  مةر ااعةفا  النةٍ منع ةت ئيىعُة  العمةل الةزٌ

المفشؽ ل اما يٍ الْاات المنقذم  ي   هياا مَمىعة  مةر ااعةفا  النشةشَُْ  .اائغا   و ؽى  القام  

ميها ػةعع العؼةيت والن ُةشات العامُة  يؼةي عةر صَةادة عةم  االةشاص ال ؼةشويُ  يةٍ الخ ةع 

يٍ ائْيا  الميطقة  الاهشَة ..عيها يٍ اامال وصَادة  ُش عادَ  
(4)

ااهنمةال مةر   و ع ةًوَثدةذ الفاّة  

لفةةل المع مةةُر والفةةاّيُر اعةةذاد ئةةشامٌ م هُ ُةة  ئاعةةنخذال  ممشَيةةات ميمُةة  القةةذسات الفذئُةة  والْشدُةة  

                                                 
1-
 1986إعةةكيذسَ ل داس لةةىسا  ل طفاعةة  واليشةةش ل : )كًددبل األجغددبو ثبنتًددبسٍَ انؼالجُددخ وانتددذنُ ؛دمحم ّغةةر  ةةامشٌ  

 .7لص(
2
ماىُش ميهٌ عيٍٍ ماهُ ٍ ئاعنخذال  ٍهضة و دوات مغاعذة لنقىَ  ئعغ مشىهات العمىد عاسع عفذ الَفاس ّغُر؛ - 

 11ص 2004الفقشٌل )سعال  ماٍغنُش( د ُ  النشئُ  الشَاػُ  ٍامع  ئ ذادل
3
-
ياػ   ياػل القيع  

 :
م ىُش وص  الْقُف  المذسعُ  ع ً مىاص  الطالفات وع ً الَهاص الْشدٍ؛  

سعال  ماٍغنُشل 
 .45ل ص 2002لط ل ٍامع  الم   ععىدل د ُ  ا

4- 
سػىا  امُر دمحم العنىل ؛  ىش ئشئامٌ مذسَفٍ مقنشُ ل نمشَيات العيٍُ  ع ً معذَل النْذ  الاهشٌ وئعغ 

35ل ص 2001عي (؛ سعال  ماٍغنُشل الَامع  ااسدئُ ل  15-12المن ُشات المظاّف  له ل مشّ   العمشَ  )
. 
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والىظُفُ  لكٍ معمل ع ً معذَل النشى  وهزا  ما  دذ  )ودَو َاعُر النكشَنٍ و َاعةُر ؽةه الَْةاس( إر .

و سئط  مفظل معُر  و مَمىعة  مفاطةل  إ   ل الْظى  ع ً لذس داع مر المشوئ  لعؼيت و وماس

 و يعالُ  معُي  َعنمذ ع ً مقذاس النمشَيات و ذمها النٍ مةثدي يةٍ مةذي واعةو مةر الْشدة  6يٍ ّشد  

دزل  ع ً دسٍ  المشوئ  المكنغف  الغائق  ل فشدل 
(1)

( ل إ   ممشَيةات ميمُة  1981ل وَثدذ رل  )ىةىلُر:

والمشوئة  خاطة  معمةل ع ةً معةذَل النشةىهات القىامُة  لعام  وممشَيات القىة .القذسات الْشدُ  
(2)
  .

دما َعضو الفاّو عف  النشىهات الً ػعع يٍ مشوئ  العمىد الفقشٌ وٍمُو المفاطل النٍ معشػل 

صَةادة  .إر إ   ل يىالذ المشوئ  مكمر يةٍ (Anderson:1989)لإلطائ  ولها يىالذ دفُشة ل إر َثدذ رل  

ااطائات إر إ   العؼ   القىَ  النةٍ منمنةو ئالمشوئة  مقةاول الشةذ العؼة ٍ ّشد  المفاطل وميو ّذوه 

ئشكل  يؼل مر العؼ   اولل مشوئ  ل 
(3)

لَيظِ الفاّةو ئؼةشوسة سئةؾ اودواس عيةذ عةيً النيمُةز 

ر المعالٌ ل مغاهم  يٍ إئَاُ الىّذة الناهُ ُ  وهزا ما  دةذ  )دمحم طةفٍْ ّغةيُر( إر إ   عةشع ئُيه وئُ

الخاؽ  ومعالَنه وئزل  دا  له الذوس الفةال  يةٍ مقفةل النيمُةز .مُز ئؼشوسة معشي  القىال والقىال الني

ل ىّذات الن هُ ُ  النٍ مغاعذه  ع ً إسٍاع لىامه  إلً الشكل الطفُعةٍ. ل صَةادة الةىعٍ القةىامٍ َعةذ 

إلةةً المشّ ةة   وخاطةة  النشةةىهات النةةٍ لةة  مظةةل. ّةةذ الطةةشم المغةةنخذم  يةةٍ الىلاَةة  مةةر النشةةىهات 

النشدُفُ  ل 
(4)

ل ومثدذ )عمُع  خ ُل( رل  إر مقى  ائه ل َمكر مذاسا ّاات النشى  المشمفط  ئالعةادات 

النمةاسَر العيٍُة  ل . الخاؽ   عر ؽشَت سيو الىعٍ القىامٍ ئ همُ  القىال ورل  ئاعنخذال
(5)

ل ومثدةذ 

الَةائفٍ ل عمةىد الفقةشٌ َةثدٌ إلةً لةىة ولظةش )ُّاة عُاد وطفا  الذَر الخشئىؽ ٍ( إر إ   ل اائْيا  

ئالَائة  المنْةذ  .العؼيت النٍ ئالَائ  المنقعش ل عمىد الفقةشٌ وػةعع واعةنطال  العؼةيت النةٍ 

ل عمىد الفقشٌ ل 
(6)
 دذ  )ئاُش مط ى ( إر إ   ل اائْشاع الَةائفٍ ل عمةىد الفقةشٌ َعةىد  و َيةنٌ مةر .

وئنَُة  .وػاع المخن ف  النةٍ َنخةزها الفةشد خةي  ئشةاؽه الُةىمٍ العادات الخاؽ   خي  الْشد   و او

لهز  العادات َخنل النىاص  العؼة ٍ ئةُر المَمىعةات العؼة ُ  ينفقةذ القةذسة يةٍ المْاياة  ع ةً وػةو 

ئةه إ   َ خةز  .الَزع يٍ الىػو الظُِْ ويةٍ هةزا اليةىع مةر اائْةشاع الَةائفٍ َمكةر ل فةشد المظةا 

َغنَُ  ٍذا  ل نمةاسَر الفذئُة  ل  الىػو الظُِْ ل َغ  وا 
(7)

. لةزا يةا  ل العةيً المفكةش  ٌ )العةيً 

ََعل عيٍهةا عةهي  ئاعةنخذال النمةاسَر الفذئُة  العيٍُة  ل .يٍ عمش اط ش( ل نشىهات القىامُ  
(8)

.إر 

فاّةو يةٍ المَنمةو ل َىدةذ ال.إ   العيً عنذيو ئه إلً الْظى  ع ً لىال َماىل  لشائه ومر ى  ائذماٍه 

ع ً ػشوسة العيً ئىلل مفكش وهزا ما َثدذ  )دمحم طفٍْ ّغائُر( الزٌ   اس إلً  ئه ل د ما مقذمل 

الف ات العمشَة  دةا  مةر الظةع  الةنخ ض مةر النشةىهات  و عيٍهةا ئالنمةاسَر الن هُ ُة  ل 
(9)

.ين هُةل 

مةةر مةةذسط النشئُةة  النشةةىهات ئعمةةش دفُةةش َكةةى  مشمفطةةا   الفةةا  ئالنةةذاخيت الَشاُّةة  . وئنشةةَُو .
                                                 

1
 .118ل صركشِ يظذس عجكلَْاس؛ ودَو َاعُر وَاعُر ؽه ا -

3- Thulin. I . C ; principles of posture Gymnastics , FIEP Bulletin, Vol.51, 

No.4,1981.p.21 
 

3
-Thulin; I .C, optic, p.24.  

4
 .42ل صيظذس عجك ركشِدمحم طفٍْ ّغائُر وعفذ الغيل سا  ؛  -
5
 .71ل صيظذس عجك ركشِعمُع  خ ُل؛  -

6
 .75ل صيظذس عجك ركشِ؛ الخشئط ٍوطفا  الذَر ُّاة عُاد -
7
(ل 1987)ئ ذادل   ؽل  :انًىجض فٍ يًبسعخ جشامخ انُذ وانمذو وانؼظبو وانًفبطم وانكغىسئاُش مط ى ؛  -

 .154ص
8
 .256ل صركشِ يظذس انغبثكدمحم طفٍْ ّغائُر وعفذ الغيل سا  ؛  -

9
 .256ص ،ق بغجانًظذس اندمحم طفٍْ ّغائُر وعفذ الغيل سا  ؛  -
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الشَاػُ  يٍ المذسع  يهٍ ئزل  مىيش إمكائُ  عىدة اعنعما  العؼيت الميغُ  والنشدُةض ع ُهةا ئشةكل 

َمكةةر الن مُةةز مةةر إدساا  همُنهةةا ومةةر ىةة  مفعُةةل دوس العؼةةيت يةةٍ عم ُةة  إعةةادة الَغةة  إلةةً الىػةةو .

ات يالذة دفُشة مر خةي  مقىَمهةا الطفُعٍل وهزا ما  دذ  )دمحم ّغر عامشٌ(  ل ولكٍ مكى  النماسَر ر

النٍ مظُ  الَغ  ََ      منياع  مو لذسات الفشد الفذئُ  ومىيش الش ف  يةٍ  دا   .ل نشىهات المخن ف 

ميةةل هةةز  النمشَيةةات يهةةٍ ممشَيةةات اخنُاسَةة  ولُغةةل إٍفاسَةة ل 
(1)

 .وَنفةةت الفاّةةو مةةو مةةا ٍةةا  ئةةه 

(Watson 1983) امي  اعاعةةةُا  يةةةٍ ّةةةذوه ئعةةةغ ااطةةةائات ل   اائْشايةةةات القىامُةةة  معنفةةةش عةةة

الشَاػُ ل
(2)
والقةذل والكنةع .ودما َفُر الَةذو  العذَةذ مةر النشةىهات اوخةشي ميةل مشةىهات الشدفة  .

واطائو الُذ وا  ا    هز  النشىهات ئامَ  عر إطائات منكشسة ل  مْاً ئالعيً والن هُةل ممةا  دي 

خذال النمةةاسَر العيٍُةة  ووعةةالل العةةيً الطفُعةةٍ الةةً مفالمهةةا لةةزل  َثدةةذ الفاّةةو ع ةةً ػةةشوسة اعةةن

النةذخل الَشاّةٍ مةر لفةل الطفُة  .ل شع الشفا . يُما َفُر الَذو  ا  هياا إطةائات وسالُة  منط ة  

المخنض ل شع اٍشا  العم ُات الَشاُّ  دما يٍ مشى  ينْ  الاهش يُما َاهش وٍةىد عاهةات  خةشي 

د الةً  عةةفا  وساىُة  مفةةُر ئةةا  اائةىَر ئةةيفظ العاهةة  او ميةل النقةةضل يةٍ ئعةةغ المةةذاس وهةزا  َؼةةا َعةةى

 النشى .

 انفظم انشاثغ

 االعتُتبجبد وانتىطُبد:-4

 االعتُتبجبد 4-1

( ىةة  م نهةةا مذسعةة  41( ىةة  مذسعةة  )ل24عةةَ ل اع ةةً ئغةةف  ل نشةةىهات القىامُةة  يةةٍ المةةذاسط )ل-1

( ىةةةةة  م نهةةةةةا 37لل31لل23لل22لل21لل17لل6لل4م نهةةةةةا مذسعةةةةة  )ل.( ىةةةةة  35لل34لل15لل13لل1)ل

  (.7لل3لل2مذاسط)ل

 نهةاع ةً ئغةف  م ىَة  هةٍ النشةىهات الىساىُة  ىة  م االنةٍ ّظة ل .ا  اديش النشةىهات القىامُة  هةٍ -2

  .النشىهات المكنغف 

 و مشةةىهات القةةذل ىةة  الكنةةع ىةة  مشةةىة اوطةةائو الُةةذ وينْةة  الاهةةشهةةٍ  الىساىُةة ا  اديةةش النشةةىهات -3

 والنقضل.اائْشاع الَائفٍ 

مشةى        النْذ  الاهشٌ ى  َ ُه مشى  القذل ى  اائْةشاع الَةائفٍ ىة  .ا  اديش النشىهات المكنغف  هٍ -4

 .الشدف  ى  مشى  الكنع

 انتىطُبد 4-2

  وَىطٍ انجبمخبٌ ثًب َهٍ

                                                 
1
 .64-63ل صيظذس عجك ركشِدمحم ّغر عامشٌ؛  -

-2
  Watson A. W.: Posture and participation in sport, the journal of sports medicine and 

physical fitness, vol.33, No.3, September , 1983, p.231. 
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 مةةر اٍةةل عةةيً المظةةائُر الةةزَر َنعشػةةى  اىيةةا  الةةذوال . مهُ ةة  الكةةىادس الطفُةة  المشايقةة  ل مةةذاسط

 ذسع  او ادخا  مذسعٍ النشئُ  الشَاػُ  دوسات خاط  ئااععايات اوولُ  .الشعمٍ الم

  لفْىطات النقُُظ والغُطشة اليىعُ . 6اعنماد الْقال  الذساعُ  الخاػع 

  ٍػشوسة مع ُ  النيمُز العادات الظُْْ  يٍ الَ ىط وّمل الْقال  وؽشَقة  الياةش إلةً ال ىّة  ية

 الظع.

 ومقغُ  الَذو  ئُْو ا َغمِ ئْمل  ديش مةر الكنة  المقةشسة .مذسوع  اعنماد الكن  رات اووصا  ال

 والمنياعف  اووصا .

   الظةةُْْ  واعةةنعما  النمةةاسَر الفغةةُط  دفةةشوع ئُنُةةه .مىعُةة   ولُةةا  اومةةىس ئالعةةادات القىامُةة

 مغاعذة.

 انًظبدس

: )داس الفكةش العشئةٍل 1ل ؽانخمبفخ انظحُخ نهشَبػدٍُُئى العي اّمذ عفذ الفناُل دما  عفذ الْمُذ؛ ا-1

 (2001القاهشة 6 

 (.1983: )القاهشةل داس الفكش العشئٍل النشئُ  الْشدُ  مُر  ئىس الخىلٍ )وآخشو (؛ -2

 (.1977: )القاهشةل داس الفكش العشئٍل مشئُ  القىالعفاط الشم ٍ )وآخشو (؛ -3

يةا  الَةائفٍ يةٍ العمةىد الفقةشٌ ّكُ   دَ  ٍىاد  ليىسٌ؛ م ىُش ئشئامٌ م هُ ٍ يٍ مقةىَ  مشةى  اائْ-4

 .1999وئعغ ااخنيات المظاّف ل سعال  ماٍغنُشل ٍامع  ئ ذادل د ُ  النشئُ  الشَاػُ  ل

إعةةكيذسَ ل داس لةةىسا  ل طفاعةة  : )دمةةا  اوٍغةةال ئالنمةةاسَر العيٍُةة  والنةةذلُ ؛دمحم ّغةةر  ةةامشٌ -5 

 .( 1986واليشش ل 

ٍٍ ماهُ ٍ ئاعنخذال  ٍهضة و دوات مغاعذة لنقىَ  ئعغ عاسع عفذ الَفاس ّغُر؛ماىُش ميهٌ عي -6

  2004مشىهات العمىد الفقشٌل )سعال  ماٍغنُش( د ُ  النشئُ  الشَاػُ  ٍامع  ئ ذادل

ياػ   ياػل القيع : م ىُش وص  الْقُف  المذسعُ  ع ً مةىاص  الطالفةات وع ةً الَهةاص الْشدةٍ؛   -7

 .2002ععىدل  سعال  ماٍغنُشل د ُ  الط ل ٍامع  الم  

سػةةىا  امةةُر دمحم العنةةىل ؛  ىةةش ئشئةةامٌ مةةذسَفٍ مقنةةشُ ل نمشَيةةات العيٍُةة  ع ةةً معةةذَل النْةةذ  -8

عةي (؛ سعةال  ماٍغةنُشل الَامعة   15-12الاهشٌ وئعغ المن ُشات المظاّف  له ل مشّ ة  العمشَة  )

 .2001ااسدئُ ل 

إعةةةعاع . ؽ . ميشةةة ة المعةةةاسع . ُّةةةاة سويالُةةةل عُةةةاد . إطةةةائات الميعةةة  ولاَةةة  عةةةيً ؽفُعةةةٍ -9

 ااعكيذسَ  . مظش . ت . 

 ل( القىال الغ ُ  ل َمُو داس الفكش 1995دمحم عفذ الغيل سا   ) -دمحم طفٍْ ّغائُر -10

: )المىطةلل داس الكنة  ل طفاعة  واليشةشل ااعةذاد الفةذئٍ ل يغةا ودَو َاعُر وَاعُر ؽه الَْةاس؛ -11

1986 .) 

: )ئ ةذادل   ٍ مماسع  ٍشاّة  الُةذ والقةذل والعاةال والمفاطةل والكغةىسالمىٍض يئاُش مط ى ؛ -12

 (ل 1987ؽل 

13-Watson A. W.: Posture and participation in sport, the journal of sports 

medicine and physical fitness, vol.33, No.3, September , 1983, p.231. 
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,  rement in Physical EducationMeasuDonald k . Mathews; D.P.Ea , -14

W.B,     Saunders, Co, Philadelphia, London, Toronto, 1973, P. 68. 

15- Thulin. I . C ; principles of posture Gymnastics , FIEP Bulletin, Vol.51, 

No.4,1981.p.21 
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 بنتشىهبد انمىايُخثاالعتجُبٌ انخبص 

 اعى انطبنت:

 نذساعُخ:انًشمهخ ا

 انؼًش:

 انُغجخ انًئىَخ ال َؼى انغؤال د

 هل النشىهات القىامُ ؟ 1

 ا. مكنغف  

  . وساىُ  

 

   

 هل النشىهات القىامُ ؟ 2

 ا. مْذ  يٍ الاهش 

  . ميطق  الظذس 

 ً. ائْشاع ٍائفٍ 

 د. مشى  الْىع

  . مشى  الشدف  

 و. مشى  القذل

 ٌ. مشى  الكنع 

 ا. مشى  الغاعذ

  طائو الُذ . مشى  

   

 
 

 


