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 "دراسة تحليلية لبعض إلاصابات الرياضية خالل البرنامج العملي بكلية التربية البدنية سبها"

 م/ زيدان إبراهيم ساس ي الزاهي

 -املقدمة وأهمية البحث: 1\1

يتناساااااا مع اساااااد دادإ الندنه يإمرا اإلص يد رل ل تاااااا   ال   إل    إن الفرد عندما يمارس نشاااااان م  ن        

 دين اسدمرارإ في النشان يعدم الدقدم في مسد اإ.

 في هذإ ال مل   إلط رات عديدة  ي زمت الرياضاااااا   الدخصاااااصاااااات يملخدلف يطرائقص الددريا مناهج إلط رت لقد  

املالزم   هذإ أثنتت يقد يال الج  ، للج ا ا ال قائ  علم     دراساااااات الددريا ياكنت يال   الرياضااااا   الطا مجا 

 رياض   إتا ات إل دث ذلك يرغم يق اس  ، رياض   عال   ا جازات إلى  ال ت    ثمارها للج ا ا

 الرياض   إلنقه فترة عالج تسادديي مما ال لم  ، الدريس في أي الرياضا   في املنافساات كا ت سا ا  مدفايإل  يبدرجات

 قد ب ضااااااملضاااااااعفات ال   يمساااااا ن  ا جازإ يمسااااااد    يال ظ ف   الند    ل اقدص على ساااااالنا إلؤثري  عن نشاااااااطص ب  دا

 .الرياض   على فس  ل ج   ي س ر ل ج   إلأث رات من  ذلك يرإلنط يما يالددري    الد ل م   ال مل   س ر ت  ق

يإلمثل إلاتاااا ات في املجدم ات املدقدم في مجا  التر    الرياضااا   إتد  اهدمامات ال   إلنا  من الدراساااات      

ياملداب   يالد ل ل من املدخصاصا ن في هذا املجا  رمر الذي تمدم أن ينا  الدارسا ن يالدراسات في مجا  كل ات 

د أركانما البر امج الدراسااااااااا   ةمذإ املنشاااااااااأة الد ل م   يل الج التر    الرياضااااااااا   ةما كداهرة ت  د ال  امل مد دة أت

  (1::1)يالدأه ل يأسناب عام  أخر .

 مخدلف  على ال ضالت ياملفاتل ألاربط  يمل ايض الز ل   يمما يؤدي إلى     
ً
إذ إلمثل املمارس  الرياض   ضغ طا

 ن يالذي العنلنت ج    اتدراك املناشاااار مع ااتدما  يق ع إتاااا ات مخدلف  يإلأث ر الف ال   يلرياضاااا  املمارساااا  يك

                  (3:6)من شأ ص يش د من اتدما  يق ع إلاتا  .

يمن هنا إلبرز أهم   الن ث في م رف  أ  اع يأسااااااااااااناب يأيقات تديث إلاتااااااااااااا   يقد أكدت ساااااااااااام   خل ل إلخدلف 

 لن ع النشاااااان املمارس ، يطن    ألادا  يمسااااا
ً
 عن اسجا ا النف اااااا   إلاتاااااا ات الرياضااااا   إلن ا

ً
د   املنافسااااا  فضاااااال

  (1::1)ياسد داد املهاري يالل اق  الند    يييي الرياض   يإدراكص سخط رة اسحرك  املؤدي  ياملس ن  إلتا  .

يكتسااا الن ث أهم   من خال  م رف  أ  اع يأسااناب إلاتااا ات الرياضاا   في النشاااطات الرياضاا   املمارساا  في   

كل   التر    الرياضاااااااا   من أجل ال مل على إرسااااااااا  املق مات ألاساااااااااساااااااا   ل قاي  من إلاتااااااااا ات يتمايدص يإل ظ ف 

 ايل  م اسجتما  األسااااااااااااال ا ال مل   ال سااااااااااااائل الالزم  للحد من إلتااااااااااااا   يذلك من خال  كشااااااااااااف  قان اسخلل يم

الصاح     ن دراس  إلاتا ات الرياض   إلمنع الفرت  لد قع إلاتا   قنل تديهما يإل دد أشرا  يأ  اع يأ مان 

 .(:::1-9)   إلاتا ات ال   إلرإلنط  النشان الرياض   املمارس من أجل تمايدص ييقايدص من إلاتا  .
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 -مشكلة البحث: :\1

ت الرياضااااا   من املشااااااكالت ألاسااااااسااااا   ال   إل اجص الرياضاااااا   ت ث إلؤدي إلى الد قف عن الددريا ت د إلاتاااااا ا    

ياملنافسااااااات لفترة قد إلر ن ط يل  مما يؤدي إلى ت رل الالعا إلى أثار يمرديدات ساااااالن   جساااااام   ي فساااااا   إلمنع 

 إلط ير إلا جاز لديص. 

ف من نشاااااااااااااااان إلى أخر تساااااااااااااااا مدطلنااات الل ناا  يير  الناااتااث إن إلامرااا ااات ال قل اا  يالنااد  اا  يالنفساااااااااااااا اا  إلخدل

 لذلك تسااااا طن    أدا  أي ل ن 
ً
( 2991يعلى ذلك يدفق كل من م مد عاد  رشاااادي   .فاإلتاااا ات إلخدلف إلن ا

 (.1:-16)إن إتا ات ألال اب الفردي  إلخدلف عن إتا ات ألال اب اسجماع  .

لاااديريااا  ت اااث  تإ النااااتاااث إن مسااااااااااااااد   ألادا  يمن خال  مدااااب ااا   ل اقع البر اااامج ال ملي يمالتداااص املناااارياااات ا

الرياض   للطلن  يما ي ا  ص من املشاكل بس ا ب ض إلاتا ات ال   يقع في م اقع مخدلف  للجسم، ت ث إن إللك 

إلاتا ات ال   لها أسناب عديدة إلؤثر إلأث ر مناشر على سلن   الطلن  يعدم ال ت   ألدائص للمهارات ال   إلطنق في 

 ي.البر امج ال مل

 -أهداف البحث: 6\1

 بما.سالبر امج ال ملي لطالب كل   التر    الند    جام    تديثا خال  الرياض   ألاكثر_ الد رف على أكثر إلاتا ات 

 -تساؤالت البحث: 1\1

 يال   يد رل لها طالب كل   التر    الند    جام   سبما.  -
ً
 ما هي إلاتا ات الرياض   ألاكثر تديثا

 -مصطلحات البحث: 5\1

هي إلأثر نس ج أي مجم ع  من ألانسج   مؤإلمر خارجي أي داخلي أي دانه مما يؤدي إلى ت ط ل عمل إلاصابة:  – 1

 (:1::1)أي يظ ف  ذلك النس ج. 

ه  إلمزق عدد من ألال اف يألانسج  في أي مران  ال ضل  يخات   اطن ال ضل  أي مران التمزق العضلي :  – :

 (116:11)ا دغامها.

ه  عنارة عن اسدطال  في ألال اف املر   املر    لل ضل  لشدة  دجايز مقدار ال ضل  املر   الشد العضلي :  – 6

 (:9:1)مما يؤدي إلى اسدطال  غ ر طن     أي إلمزق في ألال اف.

 .(51:5)ه  خريج أي ا دقا  أتد ال دام املر    للمفصل عن مرانما الطن عي.الخلع :  – 1

ه  هرس ألانسج  يأعضا  اسجسم املخدلف   كاسجلد يال ضالت( أي الطلن  كال دام ياملفاتل  ت ج  لكدم : ا – 5

 .(11::11)إلتا تما إتا   مناشرة  مؤإلمر خارجي.

ه  ا فصا  ال دم  إلى جزئ  ن أي أكثر يير ن مران الكسر عند اعف  قط  غي ال دم  املكس رة. الكسور:  – 3

(:1:15). 

 إلاصابة:ـ  مفهوم 1\:



م52/25/5122-52                   والسالم للتنمية طريق والبدني الرياضي النشاط-شعار تحث – البدنية التربية لكلية األول الدولي العلمي المؤتمر  

  
 

   

 icss.conference@elmergib.edu.ly 518 كلية التربية البدنية جامعة المرقب

 

ت ريف إتااااااااااااااا اا  على أنمااا ت رل ألانسااااااااااااااجاا  اسجساااااااااااااام ا  املخدلفاا  ال   إلااأث رات ع امال خاارج اا  تساااااااااااااا اا خلال     

 ييظ فتما مؤقدا يأ مى يفق راشد إلاتا  .
ً
 تشري  ا

يإلرإلنط إلاتااا   الرياضاا    مساا نات إلد لق  اسجهد الندنه املنذي  يخصاا تاا   مدطلنات ألادا  في النشاااطات    

 (::1)الرياض   املخدلف .

 أسباب إلاصابات الرياضية:ـ  :\:

إلخدلف   ع إلاتاااااا    اخدالف املمارس فا إتاااااا ات أل اب الفردي  إلخدلف عن إتاااااا   ألال اب اسجماع   يكذلك  

 اب ذات اتدراك عنما في ألال اب ال   ليس فيما مثل اتدراك كما إلخدلف إتاااااااا ات الرجا  عن النسااااااااا  في ألال

 لكفا ة الل ن  الند    يكذالك إلل ا اسحال  النفساا   ديرا هام في اتدمال ص إلاتااا   
ً
كما أن إلاتاا   إلخدلف إلن ا

 لكفا ة الال 
ً
عا الند    يكذلك إلل ا اسحال  النفسااااااا   ديرا يكذلك السااااااان في إتاااااااا ات  عن ن الكنار إلخدلف إلن ا

 في اتدمال   إلاتا   يكذلك السن فإتا ات الالعن ن الكنار إلخدلف عن إتا ات الناشئ ن.
ً
                                ( 3:1:)هاما

 أنواع إلاصابات:ـ   6\:

 لى ألا  اع الدال   ( إ2999إلصنف إلاتا ات إلى عدة أ  اع يتسا ما تنفص عمار عند الرتمن  

 إتا ات اسجلد يألانسج  يتشمل  اسجريح، الكدمات الدقرب اسجلدي، الفطريات اسجلدي  ( ـ

 إتا ات ال ضالت يتشمل  كدم  ال ضالت، التشنج ال ضلي، الدمزق ال ضلي ( ـ

 إتا ات الل لب ، اسخلع  ـ

 (.15 -11:9)كدم  ال دام ، الكس ر . -إتا ات ال دام يتشمل  ـ

 تصنيفات إلاصابات املختلفة:ـ 1\:

إل جد عدة مدارس طن   إلقساااااااااام إلاتااااااااااا ات عام  يإتااااااااااا ات املالعا خاتاااااااااا  إلى عدة مدراس لتسااااااااااه ل شااااااااااارح 

 التشخ ص يإلنف ذ ال الج يمن ذلك ما يلي: 

 تقسيمات حسب شدة إلاصابة: – 1\1\:

ف  الدمزق في أربط  إلقسااااااا مات بسااااااا ط  مثل الدقلص ال ضااااااالي يالسااااااامجات يالشاااااااد ال ضااااااالي ياملل  اسخف  –أ 

 املفاتل (

 إتا ات مد سط  الشدة مثل الدمزق الغ ر مصاتا  كس ر. –ب 

 إتا ات شديدة مثل الكس ر ياسخلع يالدمزق املصح ب  كس ر يبخلع . –ج 

 تقسيمات حسب نوع الجروح )مفتوحة ومغلقة(:  – :\1\:

 إتا ات مفد ت  مثل اسجريح ياسحريق  –أ 

الدمزق ال ضاالي يالرضاا ل ، ياسخلع يغ رها مثل إلاتااا ات من إلاتااا ات املصااح ب  إتااا ات مغلق  مثل  –ب 

  جرح ي زيف خارجي

 تقسيمات حسب درجة إلاصابة: – 6\1\:
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من إلاتا ات مثل السجمات ي الرض ل  % 97-07إتا   درج  ألايلى ييقصد ةما إلاتا ات يتشمل ت الي  –أ 

 يالدقلصات ال ضل  .

ثا    ييقصاااااد ةما إلاتاااااا ات املد ساااااط  الشااااادة يال   ت  ق الالعا عن ألادا  الرياضااااا   إتاااااا ات الدرج  ال –ب 

 ت الي 
ً
 مثل الدمزق ال ضلي ألاربط   املفاتل. %8لفترة ت الي من أسن ع ألسن ع ن، يإلمثل غالنا

ديث إتااااااا ات الدرج  الثالث  ييقصاااااااد ةما الدا  الرياضااااااا   مدة   إلقل عن شاااااااهر، يهي يإن كا ت قل ل  اسح –ج 

ا ز ق الغضاااااااااريفي  –إتاااااااااا ات غضاااااااااريف الرقن   –اسخلع  –إلص أنما خط رة مثل الكسااااااااا ر  أ  اعها  %1-2من 

  أ  اعص. 

 تقسيمات حسب السبب: – 1\1\:

إتا   أيل   أي مناشرة في املل ا  ت ج  الق ام  مجه د عن ف أي  ت ج  تادث  غ ر مد ق   يهي إلمثل الن ع  –أ 

 الرئي    ل تا ات .

 (6: -::: 3)إتا   إلاب   يتس ا  ت ج  إتا   أيل   أي أثنا  ال الج اسخاطئ ل تا   ألايل  . –ب 

 -خصائص إلاصابة الرياضية: 5\:

 -إلدم ز إلاتا   الرياض   على اخدالف أ  اعها  ال ديد من اسخصائص ي ال   تشمل ما يلي:

لا اتدراك املناشااااار   ن الالعن ن عن الرياضاااااات إلزداد إلاتاااااا ات الرياضااااا   لدي  عب  الرياضاااااات ال   إلدط -2

 ال   ليست لها اتدراك.

إلزداد نسان  إلاتاا ات لد  الرياض  ن الذين يددرب ن دين يج د مدرب عن الرياض  ن الذين يددرب ن إل ت  -1

 إشراف مدرب.

رياضاا  ن ظ ف   عن الإلزداد نساان  إلاتااا ات لد  الرياضاا  ن الذين لم إلكدمل ل اقتمم يكفا بمم الند    يال   -3

 الذين يدمد  ن  ل اق  كفا ة  د    ييظ ف   عال   .

إلزداد نسااااااااااااان  إلاتاااااااااااااا ات الرياضااااااااااااا   لد  الرياضااااااااااااا  ن أثنا  فترة املنافساااااااااااااات ياملناريات عن الفترة إلاعدادي   -4

 يا ف ال  .

 ااااات                                         إلزداد نسااااااااااااااناااا  إلاتاااااااااااااااااا ااااات الرياااااضاااااااااااااا اااا  لااااد   الرياااااضاااااااااااااا  ن عن إلاتاااااااااااااااااا ااااات لااااد  الساااااااااااااا اااادات الرياااااضاااااااااااااا -5

(1:9:1:.) 

  -أعراض وعالمات إلاصابات الرياضية: 3\:

 ف ما يلي ألاعرال يال المات ال   إلنجم من مخدلف إلاتا ات الرياض  

 - ص رة عام  : 

 الد رم الذي يندج عن  ض ج الس ائل يالدم إلى املنطق  املصا  . -2

 جز  املصاب عن اسجز  املناظر لص.النش ة إذ يخدلف اس -1

3- .
ً
 أي داخل ا

ً
 النزف الدم ي الذي ير ن أما خارج ا
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 إلل ن اسجلد ي ت رقص. -4

 ترك  غ ر طن     في مفصل اسجسم. -5

 تغ رات عص    مثل اسخدر يلدنمل . -6

 ألالم  اسحرك  أي  دين ترك  . -0

 عدم إلنات املفصل أي تديث إل  س ف ص .  -8

 أي ضم ر عضلي. ض ف -9

 سماع أت ات ير طن     خات   املفصل. -27

 فقدان ال يي. -22

  (:1-11: :)اخدال  الننض يالدنفس. -21

 -عوامل إلاصابات: :\: 

 ال   إلؤثر في  -مثل: عوامل داخلية 1\:\:
ً
ع امل ال رث  ياسجنس يالسااان ...... اس  يمن ال  امل الداخل   أيضاااا

 أدا  الفرد للنشان الرياض   تال   عا الصح   يالند    يالنفس   .

 : يهي ال  امل ال   إلؤثر على الرائن مثل املناخ يالنيئ  .عوامل الخارجية  :\:\:

 ال   إلؤث
ً
ر أدا  الفرد املناشاااااااااااااط الرياضااااااااااااا   يهي تال  ملالعا يساااااااااااااالم  ألاديات كما أن ال  امل اسخارج   أيضاااااااااااااا

 .(56:9)يألاجهزة يهي اسدخدمها يكذلك املالبس املناسن .

 -منهج البحث: 1\3

 اسدخدم الناتث املنهج ال تفه  األسل ب املسحي يذلك ملالئمدص مع طن    الن ث . 

 مجاالت البحث:  :\3

 التر    الند    جام   سبما  القاع  الرياض   سبما( .املجا  املرانه: كل    1/2/3

  1720\3\37ت ى  1720\3\22املجا  الزمانه:  دأت الدراس  في الفترة من  2/2/3

 املجا  ال شري: يدمثل املجا  ال شري على طالب كل   التر    الند    سبما جام   سبما . 3/2/3

  -مجتمع البحث وعينته: 6\3

( طاالااا 265يالناال  عاددهم   1720اشاااااااااااااادمال مجدمع الن اث على طالب كل ا  التر  ا  الناد  ا  جااام ا  ساااااااااااااابماا ل اام 

( اسااادمارة 145(  ينما إلم اسحصااا   على  14(، سااان  راب   30(، سااان  ثالث  35(، سااان  ثا    69يطالن ،سااان  أيلى 

 من ع ن  الن ث. %88إلجا ات الطالب يهم يشرل ن 

 -انات :وسائل جمع البي 1\3

اساااااااااادخدم الناتث اساااااااااادمارة اسااااااااااد  ان م د يت ث إلم عرضااااااااااص على خبرا  ياملخدصاااااااااا ن يمن ثم إلم إلفر   الن ا ات 

 يإل ل لها.
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 الدراسة الاستطالعية: 6/5

( طلناا  من كل اا  التر  اا  النااد  اا  ساااااااااااااابمااا إلم 5على   6/3/1720قااام الناااتااث  ااإجرا  دراسااااااااااااااا  اساااااااااااااادطالع اا   داااري   

اخد ااارهم  ااالطريقاا  ال شاااااااااااااا ائ اا  يذلااك لغرل الد رف على الصاااااااااااااا  بااات يال ق ف على امل  قااات ال   إلصاااااااااااااااادف 

 الناتث عند إلطن ق الدجرب  ألاساس  .

 التجربة ألاساسية: 6/3

جرا  جمع الن ا ات عن طريق اسادمارة اسد  ان ال   يزعت على طالب كل   التر    الند    جام   قام الناتث  إ

.
ً
 سبما يمن ثم إلم إلفر غها مل اسجتما إتصائ ا

 املعالجات إلاحصائية : 7\3

 النسن  املئ ي  . -

 (.1مربع كاي  كا -

 عرض النتائج : 1\1 -

ال   إلم اسحصاا   عليما من خال  اسااد  ان ألجل إل ق ق أهداف يفريل الن ث إلم إل ل ل الندائج  -

اسخاص  طالب كل   التر    الند    جام   سااااااااااااابما يمن خال  ال مل ات إلاتصاااااااااااااائ   يامل  اااااااااااااح  في 

 اسجداي  رإل  :

 (1جدول ) -

يبين النسب املئوية لإلصابات الرياضية الحادثة لدى طالب كلية التربية البدنية جامعة سبها   -

 (:6)ن = 

 الترتيب النسبة المئوية التكرار نوع اإلصابة

 4 %92 11 تمزق عضلي

 9 %11 12 الشد العضلي

 1 %07 92 اآلم الظهر

 0 %8 3 الخلع

 4 %92 11 االلتواء

 3 %31 13 الكدم

 2 %13 1 الكسر

 4 %92 11 الرضوض

 1 %94 2 إصابات الكتف
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 لد  ع ن  الن ث هي إتااااا   ث م الدهر ت ث 2يدضاااا  من اسجدي  رقم   -
ً
( أن أكثر إتااااا ات شاااا  عا

( ، يإلأته إتا   هي الشد ال ضلي في املرإلن  الثا    يبلغت %07اتدلت املرإلن  ألايلى يبلغت نسانتما  

ليما إتااااااا   ( ، يإل%35( ، يجا ت إتااااااا   الكدم في املرإلن  الثالث  ت ث  لغت نساااااانتما  %52نساااااانتما  

الدمزق ال ضااااالي يإتاااااا   الد ا  ، يإتاااااا   الرضااااا ل في املرإلن  الراب   يبنفس النساااااا ال    لغت 

( ، ثم إتااااااا   الكساااااا ر ، فجا ت في %14( ، ثم إتااااااا   الكدف في املرإلن  اسخامساااااا  يبنساااااان   19% 

 (. %8(يإتا   اسخلع  املرإلن  ألاخ رة ت ث  لغت نسنتما %23املرإلن  السادس  يبنسن  

 (:جدول رقم ) -

 (:6( لنوع إلاصابات الرياضية )ن = :يبين النسبة املئوية )كا -

 الداللة (:)كا النسبة املئوية عدد إلاصابات نوع إلاصابة

 %9: 11 تمزق عضلي

 معنوي  5.:9

 %51 19 الشد العضلي

 %:: 3: آالم الظهر

 %1 6 الخلع

 %9: 11 الالتواء

 %65 16 الكدم

 %16 5 الكسر

 %9: 11 الرضوض

 %1: 9 إصابات الكتف

 9:05=  0:5:الجدولية عند مستوى الداللة  :قيمة اختبار كا -

ثم  %52يإلليما الشااااااااد ال ضاااااااالي  %07( أن النساااااااان  ث م الدهر  لغت أعلى نساااااااان  1ين ن جدي  رقم   -

ثم الكسااااااااا ر  %14الكدف ثم إتااااااااا ات  %19ثم الدمزق يالد ا  يالرضاااااااا ل  أ  اعها  %35الكدم 

يهي  9075( امل د سااااااا  1يقد  لغت ق م   كا %8، يساااااااجلت إتاااااااا   اسخلع أقل نسااااااان  يقدربما  23%

 ، يهذا ما ي    م ن ي  الفريق   ن أ  اع إلاتا ات. 7775أكبر من ق متما عند مسد   
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مناقشة النتائج:  :/1 -  

 لد  طالب كل   التر    من خال  عرل الندائج  سدمارة اسد  ان أإلض  إن أكثر  -
ً
إلاتا ات ش  عا

الند    جام   سااااابما هي إتاااااا ات رم الدهر ت ث اتدلت املرإلن  ألايلى من   ن إلاتاااااا ات الشاااااا    

ي  ن ن دقد إن السااااااااا ا املناشااااااااار ه  أن هذإ ال ضاااااااااالت كث رة اسحرك  في اسجسااااااااام يت مل في جم ع 

ثنا  الدريس ال مل    البر امج ال ملي( يكذلك قد ألانشط  ال مل   ييقع عليما ال ا  الكن ر عليما أ

ير ن  اإلج عن زيادة اسحمل الندنه داخل ال تدات الد ل م   يقد كان السااااااااااااا ا  فساااااااااااااص إلتاااااااااااااا ات 

الشااااااااااد ال ضاااااااااالي يإتااااااااااا ات الكدم ثم جا ت ب دها إتااااااااااا ات الدمزق يإتااااااااااا ات الد ا  يإتااااااااااا ات 

 ع.الرض ل يإتا ات الكدف يإتا ات الكس ر يإتا ات اسخل

ي  زي الناتث تسااااااا خبرإلص امل دا    يإلاشااااااراف ألاكاديم  إن عدم ا ددام ال مل   الددري    ي  د  -

أيضاااااااااا لقل  مشااااااااااركتمم في الديرات الددري    يعدم يج د مناهج  ت ل م   إلدري    منددم  للمدرب 

 .يقل  اسدخدام ال سائل يألاديات يألاجهزة الددري     الشرل املطل ب

أن ( يال   كا ت أهم الندائج ال   إل تل إليما 23مع دراس  م مد تنحي عند اسحم د  يهذا مايدفق -

   ن طلن  يطالنات كل ات التر    الرياضاااااااااا    جام   الزقازيق في 
ً
أكثر إلاتااااااااااا ات الرياضاااااااااا   شاااااااااا  عا

( إلدمثل في الدمزقات ال ضااال   ياملل  يالشاااد ث م الدهر يركااا  الركن  2986 -2985ال ام الدراسااا    

 ينما كا ت الكس ر أقل إلاتا ات . 

 -الاستنتاجات : 5\1

 من خال  الندائج ال   إلم الد تل إليما كا ت أهم اسدنداجات مايلي:

 لد  طلن  كل   التر    الند    جام   سبما يإل دل املرإلن   – 2
ً
إن إتا   ث م الدهر هي من أكثر إلاتا ات ش  عا

 ( %07ألايلى ينسن   

( كما اتدلت إتااا ات الكدم املرإلن  الثالث  ينساان  %52الشااد ال ضاالي  املرإلن  الثا    ينساان    جا ت إتااا   – 1

 35%. ) 

 لد  ع ن  الن ث يبنسن    – 3
ً
 ( .%8إن إتا   اسخلع جا ت أقل إلاتا ات تديثا

 -التوصيات : 5\:

 في ض   اسدنداجات ي ص ى الناتث  ا ته :

 ي  من إلاتا ات الرياض  .إعطا  م اضرات عن ك ف   ال قا – 2

 اهدمام ب  امل ألامن يالسالم  خال  البر امج ال لم   امل اضرات ال مل  (. – 1

 إل ف ر أخصا ه عالج طن عي خال  أدا  البر امج ال ملي. – 3
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 املراجع:
 

 إلاس افات ألايل   إلاتا ات املالعا ، مركز الكداب للنشر.(1771 أسام  ريال :  -2

 (الطا الرياض   يإتا ات املالعا ، دار الفكر ال ربه ، القاهرة .2998 أسام  ريال:  -1

 ديالي.    ( الصح  يالرياض  ، مؤساس  يائل للنس  السر ع، التر   ، جام  1778بسام هارين يثخرين:  -3

 ( مدخل الدأه ل الندنه ، دار الكدا للطناع  يالنشر، عمان.2984تسن الن اترة :  -4

( إتا ات املالعا ، منشأة امل ارف ، كل   التر    الرياض   إلاسكندري  ، 2984ت اة ع اد ريفائ ل :  -5

 جام   تل ان دار النادي  للطناع .

 ، القاهرة . 2( الددل ك الرياض   يإتا ات املالعا ، دار الفكر ال ربه ، ن 2983زينا عندهللا   -6

س افات ألايل  ، مركز الكداب ( م س ع  إلاتا ات الرياض   يإلا 1774عند الرتمن عنداسحم د زاهر:  -0

 2للنشر، ن

 2( م س ع  إلاتا ات الرياض   يإلاس افات ألايل  ، مركز الكداب للنشر، ن1774اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا:  -8

 املالعا ، دار النادي  للطناع  ، الس  دي  . ( الطا الرياض   يإتا ات2997عمار عندالرتمن قنع :  -9

( إلاتا ات الرياض   ال قاي  يال الج ، دار ي سف كماش اسجام   اسجديدة ، 1727ع اد علي املصراته :  -27

 إلاسكندري  .

( إلاتا ات الرياض   يمد   جاح ألاسال ا الدأه ل   الرل ات  يأقسام التر    1721فراس طالا تمادي :  -21

 رياض   ، ال راق.ال

( دراس  إل ل ل   عن إلاتا ات الرياض   خال  البر امج                                                   2980م مد تنحي عنداسحم د:  -23

 ال ملي  الرل ات التر    الرياض  ، مجل     ث التر    الرياض   ، جام   الزقازيق. 

 .2م إلاتا ات الرياض   ، دار قدين  للطناع  ن( عل2991م مد عاد  رشدي :  -24

 ( إتا ات الرياض  ن، الدار ال طن   للكداب 2991م مد عاد  رشدي:  -25


