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 إهداء
انحًذ هلل انذي هذاَا ويا كُا نُهتذي نىال 

أٌ هذاَا هللا أهذي عًهً انًتىاضع هذا إنى 

يُبع انحب وانحُاٌ إنى أعس يخهىق فً 

 حٍاتً

إنى أيً ثّى أيً ثى أيً، ونى أٌ هذِ 

انكهًاث نٍ تىافٍها حمها ونكٍ هللا جاز 

 عهى انمهٍم انكثٍر

 إنى أخىتً وأخىاتً وأفراد عائهتً

وال ٌفىتًُ أٌ أتمذو بإهذائً هذا إنى 

و إنى جًٍع طهبت االلايت  كافت األصذلاء

 سرٌر كًا ال 2000انجايعٍت بٍ بهماسى 

أَسى أساتذة وعًال يعهذ انتربٍت 

وانى كم يٍ انبذٍَت وانرٌاضٍت يستغاَى

ساهى فً إَجاز هذا انعًم انعهًً ونى 

 .ةبكهًت طٍب

وفً األخٍر تمبهىا يًُ فائك انشكر 

. واالحتالو

 

 

 بن علي عبد هللا

 

 



 



 تشكرات

انحًذ هلل انزي سهى يٍضاٌ انعذل نزٔي 

 األنثاب ٔأَضل عهٍٓى انكرة يثٍُح نهخطأ

انصٕاب ٔأحًذِ حًذ يٍ ٌعهى أَّ يسثة ٔ 

األسثاب ٔأشٓذ أٌ يحًذ عثذِ ٔسسٕنّ 

َرقذو تانشكشانجضٌم  أٌ َاٌطٍة ل

ٔانرقذٌش انكثٍش إنى أسرارَا ٔيششفُا 

انزي " االسرار انذكرٕس تٍ تشَٕ عثًاٌ"

كاَد إسشاداذّ َٔصائحّ ذٍُش نُا 

 .انطشٌق

 ذقذو تانشكش ٔ انرقذٌش إنى انسادجٌيا ك

 أساذزجيعٓذ انرشتٍح انثذٍَح انذكاذشج ٔ

ٔ انشٌاضٍح تًسرغاَى عهى انرٕجٍٓاخ 

انقًٍح ٔ انرشجٍعاخ انرً قذيْٕا نُا 

كًا أذقذو تانشكش إلذًاو ْزِ انشسانح ٔ

إنى عًال انًشكض انُفسً انثٍذاغٕجً 

 .نالطفال انًعاقٍٍ حشكٍا تغهٍضاٌ

ٔانشّكش كم انشّكش إنى كم يٍ ساعذ فً 

 .اَجاص ْزِ انشسانح
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:مقدمة  

يعد النشاط الرياضي الترويحي من أىم النشاطات الترويحية لما لو من نتائج ايجابية 

عمى حياة الفرد عامة و عمى بعض فئات المجتمع خاصة في التقميل من الضغوطات 

النفسية و االبتعاد عنيا كما يساىم بشكل كبير في تقويم سموكيات االفراد و انخراطيم 

في جماعات مما يسيل العمل و يعطي أكثر حيوية و بالتالي المردودية و االنتاجية 

تكون في اعمى مستوياتيا بحيث يساىم في التخفيف من مختمف المشاكل النفسية التي 

يعانون منيا بحيث يساىم كذلك بدوره في التخفيف من مختمف المشاكل النفسية التي 

يعانون منيا حيث يكون من اىم االنشطة او االختصاصات التي تعتني بالفرد او 

 .المجتمع

و يعتبر المعاق حركيا في اغمب الدول المتقدمة انسانا منتجا يشارك في صنع الحياة و 

صنع قراراتيا و يواجو المعاقين مشكالت نفسية خاصة و قد يصابون بضغوطات و 

انفعاالت نفسية الن عجزىم يجعميم يشعرون بأنيم مختمفون عن اغمب الناس و ىي 

 .مجال الدراسة التي نسعى الييا

الدور الذي يمعبو النشاط البدني  2015سنة بوفريدة عبد المالكو لقد جاء في دراسة 

الترويحي في التقميل من الضغوطات النفسية، ىذا االخير الذي دفعنا الى تأكيد ذلك 

 .(المعاقين حركيا)من عدمو عمى ىذه الفئة الخاصة 
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 :اإلشكالية- 2

ان الطفل المعاق حركيا كائن بشري لو احاسيس و شعور و طموحو التي ال يمكن ان 

يحققيا تماما، او يخفف من حدة اثارىا عميو اال من خالل طريقة تربوية ىادفة، لذا فقد 

حاول المختصون في عمم االجتماع و الطب و الرياضة ايجاد افضل السبل لرعاية 

االطفال المعاقين حركيا، و قد استدعى ذلك التوسع الكبير في الخدمات المقدمة ليم 

من الناحية البدنية و االجتماعية و التربوية و التي تفي باحتياجاتيم حيث اجمع ىؤالء 

عمى ان االطفال المعاقين حركيا لدييم رغبة و ميول لممارسة االنشطة الرياضية 

الترويحية، و عمى المربي ان يستغل ىذا الجانب في تدريسيم و تعميميم الكثير من 

الميارات الحركية الرياضية باستعمال تمرينات و العاب في تربية و تنمية كل 

 .المجاالت لبموغ ىدف التقميل من الضغوطات النفسية التي تتميز بيا ىذه الفئة خاصة

لقد اىتمت الدول المتقدمة بالترويح الدراكيا بانو يعد افضل وسيمة االستثمار في وقت 

الفراغ و الذي يكون من نواتجو اكتساب العديد من القيم البدنية و الخمقية و االجتماعية 

 .و المعرفية

و يرىجون دوي ان الترويح يعد نشاطا ىادفا و بناءا اذ يساىم في تنمية الميارات و 

القيم و االتجاىات و المعرفة و التقميل من الضغوطات النفسية لدى الفرد الممارس 
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ان النشاط البدني (2015/2016سميمان، )عبد العزيز سميمانلنشاطاتو و ورد في دراسة 

 الرياضي الترويحي دور في تكيف المعاق عقميا مع الرفاق و المربين

و عميو جاءت ىذه الدراسة من اجل تبيان دور النشاط الرياضي الترويحي في التقميل 

من الضغوطات النفسية لألطفال المعاقين حركيا االمر الذي يجعمنا نطرح التساؤل 

 :التالي

 هل لمنشاط الرياضي الترويحي دور في التقميل من الضغوطات النفسية لدى المعاقين حركيا؟

 :و عميو جاءت التساؤالت الفرعية كاألتي

 هل لمنشاط الرياضي الترويحي دور في التقميل من الضغوطات الدراسية؟ 

 هل لمنشاط الرياضي الترويحي دور في التقميل من الضغوطات األسرية؟ 

 هل لمنشاط الرياضي الترويحي دور في التقميل من الضغوطات االجتماعية؟ 

 هل لمنشاط الرياضي الترويحي دور في التقميل من الضغوطات االنفعالية؟ 

 :أهداف البحث- 3

 :نسعى إلى تحقيقيا من خالل ىذه الدراسة في األتيتتمثل األىداف التي

 .معرفة بعض الضغوطات النفسية التي تصادف المعاق داخل المركز  -

 .تحميل واقع االطفال المعاقين حركيا الذين تأثروا بالعديد من العوامل -
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 تكوين نظرة شاممة حول سيرورة النشاط الرياضي الترويحي عمى الجانب  -

 .النفسي لألطفال المعاقين حركيا

 :فرضيات البحث- 4

 : جاءت صياغة فرضيةبحثنا عمى النحو األتي

 .لمنشاط الرياضي الترويحي دور في التقميل من الضغوطات النفسية لدى المعاقين حركيا

 :وعميو جاءت الفرضيات الفرعية كاالتي

 لمنشاط الرياضي الترويحي دور في التقميل من الضغوطات الدراسية. 

 لمنشاط الرياضي الترويحي دور في التقميل من الضغوطات األسرية. 

 لمنشاط الرياضي الترويحي دور في التقميل من الضغوطات االجتماعية. 

 لمنشاط الرياضي الترويحي دور في التقميل من الضغوطات االنفعالية. 

 :أهمية البحث- 5

 :تتجمى أىمية دراستنا في جانبين و ىما

 :الجانبالعممي-5-1

 .تقديم يد العون و تشجيع ىذه الفئة نفسيا و بدنيا عمى تخطي كل العوائق  -

 .معرفة العاق حركيا ألىمية النشاط الرياضي الترويحي -

 .ادراك دور النشاط الرياضي الترويحي في تخطي العقبات النفسية -
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 :الجانبالعممي- 5-2

 .إثراء المكتبة بمثل ىذه البحوث -

 اعطاء بعض النصائح و التحفيز و الحمول لمواجية مشكالت االطفال المعاقين  -

 .حركيا

 :مصطمحات البحث- 6

 :جاء تعريفنا اإلجرائي لممصطمحات األساسية لدراستنا كاألتي

 :النشاط الرياضي الترويحي- 6-1

ىو ذلك النشاط الذي يقوم بو الفرد من تمقاء نفسو بغرض تحقيق السعادة الشخصية و 

 .الترفيو عن النفس

 :الضغوطات النفسية- 6-2

ىي حالة ضغط يعاني منيا الفرد و التي تعبر عن ذاتيا في الشعور باإلنياك و 

 .االحتراق الذاتي القمق و االكتئاب و التوتر المشدود
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 :اإلعاقة الحركية- 6-3

صيب الفرد حركيا نتيجة لفقدان أو خمل او عاىة في احد ىو ذلك العجز الذيي

ام الحياة االساسية اجيزةوأعضاء الجسم التي تؤثر عمى قدرتو في التعمموأداء مو

 .اليومية

 :الدراسات السابقة- 7

تمثل الدراسات المشابية السند القوي ألي دراسة و خاصة في بعض الدراسات التي 
نحن بصددىا كونيا تمد بالمعطيات  التي يستند عمييا أىداف  و فرضيات بحثنا و 

طالعنا توصمنا إلى الدراسات التالية  :من خالل بحثنا وا 

 :الدراسة األولى- 7-1

 - المسيمة – 2013قرومكمال دراسة الطالب

 -القابمينممتعمم-دورالنشاطالبدنيالرياضيفيتنميةالسموكالتكيفيمدىاألطفااللمعاقينعقميا:بعنوان

 استخدام الباحث المنيج الوصفي:منهج البحث . 

 متخمفا عقميا100شممت : مجتمع و عينة البحث  

 معرفةدورالنشاطالبدنيفيتنميةالسموكالتكيفيمدىىدفت الى :أهداف البحث 

 .األطفااللمعاقينعقميا

 إنممنشاطالبدنيالرياضيدورفيتنميةالسموك-توصل إلى :أهم االستنتاجات 



 

 

7 

 .التكيفيمدىاألطفااللمعاقينعقمياالقابمينممتعمم

 أهم التوصيات: 

إنالمعاقينفيأمسالحاجةإلىممارسةالمياراتواألنشطةالتيتمكنيممنبموغقدرمنالتكيفالذاتيواالجتما

 .عي

 :الدراسة الثانية- 7-2

 -المسيمة- 2015/2016-عبد العزيز سميمان طالبدراسة ال

-دورالنشاطالبدنيالرياضيفي تحقيق التكيف االجتماعي لدىاألطفااللمعاقينعقميا:بعنوان
 -القابمينممتعمم

 استخدام الباحث المنيج الوصفي:منهج البحث . 

 مجتمع و عينة البحث :

أجريتالدراسةالميدانيةعمىمربيالمركزالنفسيالبيداغوجيمألطفااللمعوقينعقميابالمسيمة 

 .اختيروا بطريقة عمدية

 معرفة دورالنشاطالبدنيالرياضيفي تحقيق التكيف  ىدفت الى :أهداف البحث

 .االجتماعي لدىاألطفااللمعاقينعقميا

 ممارسةالنشاطالبدنيالرياضيالترويحييساعدالمعاقعمياالنسجاممعالرفقاء:أهم االستنتاجات. 

 

 



 

 

8 

 أهم التوصيات: 

يجبعميالمربيأنيولياىتماماكبيربالتفاعالاليجابيبينالمعاقينعقمياخاللممارسةالنشاطالبدنيالرياض

 .ي الترويحي

 :التعميق عمى الدراسات السابقة- 8

استفدنا من الدراسات السابقة في كيفية السير عمى خطوات ىذا البحث سواء من منيج 

 .النشاط الرياضي الترويحيو منيجية و قد تطرقالباحثوندراستيمإلى 

النشاط  تدرسواقعنيابأتياومنخالل المقارنة مع دراستنانالحظأندراستناتختمفعنسابقا

في ومدىتحقيقوالمعاقين حركيافيالمراكزالبيداغوجية لألطفال المعاقين الرياضي الترويحي

 . لمتالميذوىوماالتتعرض ليالدراساتالسابقةالتقميل من الضغوطات النفسية

تخصفئةاألطفال المعاقين نياودراستناتتميزعنسابقالدراساتبأ

 .الذينيمارسونالنشاطالرياضيداخل المراكزالبيداغوجيةالمخصصةليمحركيا

 

 

 

 



 الفصل األول                                                        النشاط الرياضي الترويحي
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 :تمهيد

 سموكيات خصوصا الترويحية الرياضية واألنشطة عامة بصفة البدنية النشاطات تعتبر

 تمعب حيث والتربية لمثقافة مكمؿ جزء لألفراد فيي اليومية الحياة في ميمة اجتماعية

 بالتكيؼ لو تسمح كبيرة وخبرات واسعة بميارات بتزويده وذلؾ الفرد إعداد في دورا كبيرا

 المعاصرة المجتمعات في الترويحية الرياضية األنشطة ممارسة وتحتؿ مع مجتمعو

 اختالؼ عمى المجتمع فئات لكؿ بالنسبة الرياضية الممارسة خاصة فتعتبر مكانة

 والترفيو الشخصية وتنمية تطوير في بالغة أىمية ذات ومستوياتيـ وأعمارىـ أجناسيـ

 عمى وتعمؿ اآلخريف مع االجتماعية العالقات العضالت وتحسيف وتقوية النفس عف

 عامة بصفة عممو في الموظؼ تواجو التي التوترات واالنفعاالت حدة مف التخفيؼ

 بصفة خاصة  لميامو تأديتو أثناء والشرطي

 التفاعؿ و السموؾ تحسيف في دور ليا الترويحية البدنية النشاطات فممارسة إذف

 وأبرز وأىميتو وأنواعو الترويح مفيـو إلى الفصؿ ىذا في االجتماعي وسنتطرؽ

 .المؤثرة فيو والعوامؿ نظرياتو

 

 

 

 



 الفصل األول                                                        النشاط الرياضي الترويحي
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 :مفهوم النشاط الرياضي الترويحي -1

 الرياضات أو األلعاب تمؾ ىو الخاص مفيومو في الترويحي الرياضي البدني النشاط

 ىي آخر بمعنى أو الشديدة المنافسة مف والخالية الفراغ أوقات في التي تمارس

 الرياضي البدني فالنشاط والتنظيمي الفدرالي اإلطار خارج التي تمارس الرياضات

 النشاط أف نرى األسباب وليذه الفراغ أوقات شغؿ مف وسائؿ وسيمة يمثؿ الترفييي

 نشاط وىو منيا، المتطورة وخاصة الشعوب حياة ىامة في مكانة يحتؿ الرياضي البدني

 في Heros فمسفة وىي الحياة فمسفة المتعة والمتضمف مبدأ عمى مبني رياضي بدني

 الترفييي الرياضي النشاط :مف النشاط نوعيف ىناؾ أف يرى حيث الغرب فرنسا،

 لممتعة التابع الترفييي البدني الرياضي النشاط فيو الثاني أما لمرأسمالية التابع الفدرالي

، صفحة 1996الخوري، ) بأقصى درجاتيا الغبطة أي والسرور السعادة وتحقيؽ والمذة

77). 

أي حركة جسمية تنتج عف تقمص : و تعرفو منظمة الصحة العالمية عمى انو 

 و يمكف لمنشاط البدني أف يشتمؿ »العضالت الييكمية مؤدية الى استيالؾ الطاقة 

 عمى مجموعة واسعة مف األنشطة المتعمقة بنمط الحياة و الرياضة و التماريف

 .(9، صفحة 2014العالمية، )

 

 



 الفصل األول                                                        النشاط الرياضي الترويحي
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 : العرب عمماء عند الترويحي الرياضي النشاط -1-1

 في ىاما جانبا يشكؿ الترويحي الرياضي البدني النشاط أف "الحميد عبد مرواف" يرى

 في الرغبة و ، الصبر و لمذات الواقعية استرجاع العناصر مف يمكنو إذ المعاؽ نفس

 النفسي إعادة التوازف في كبير و إيجابي بدور يساىـ و بالحياة التمتع و الخبرة اكتساب

، صفحة 2000إبراىيـ، ) ) اإلصابة بعد المممة و الروتينية الحياة عمى التغمب و لممعاؽ

111). 

 النشاط اف ،إذ نافعة وظائؼ عدة يخدـ الرياضي البدني النشاط اف " عباس رممي" ويرى

 النفس عف التعبير بوسائؿ يزودىـ كما عاطفيا األطفاؿ إشباعا يمنح الحر العضمي

 اليدؼ بالترويح وتمد األغمبية االنجاز عمى والقدرة بالثقة واإلحساس واالبتكار ،والخمؽ

 بدنية لياقة اجؿ مف الجسـ وضائؽ تعزيز ىو األساسي ،والغرض الخ... وعقميا بدنيا

 . (9، صفحة 1998رحمة، ) والرفاىية بالسعادة مقبولة وشعور

 : الغرب عمماء عند الترويحي الرياضي النشاط -1-2

 المعب عمى يقـو نشاط بأنو الرياضي البدني النشاط باف 1984 سنة فرناند أكد حيث

 لنمو مطمب وكذلؾ االجتماعية والشرعية الدوافع لكؿ مف التوافؽ نوع يعد وىو أساسا

 .الكبار لمراشديف وصحة واسترخاء وترفيو الطفؿ

 عمؿ عمى مجبريف غضونو في تكوف ال زمف ىو الترويح اف يري "ايبتس" فولكي أما

 . يرغب كما او يشاء كما اف يقضيو منا واحد كؿ ويستطيع محدد ميني
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 خالؿ والجماعة الفرد ايب يقـو التي األعماؿ يعني الترويح اف "يلمنبتتت" غوردن ويرى

 . الحر الوقت أي الفراغ وقت

 يجوز ال وقت في إرادتنا ببعض تتعاطؼ وانشغاالت تسميات بأنو "تباليبينن" اوجي ويؤكد

 . العادي العمؿ

 وقت عف تنتج التي الخبرات أو النشاط مف األوجو تمؾ ىو الترويح أف كراوس يرى بينما

 و لذاتو المتعة و السرور تحقيؽ بغرض ولؾ الفرد وفقا إلرادة اختيارىا يتـ التي و الفراغ

 (10، صفحة 2000إبراىيـ، ) القيـ مف لمعديد اكتسابو

 و العمؿ عناء مف لمفرد الراحة توفير في يسيـ الذي النشاط بأنو الترويح إلى جرازيا ويشير

 .حيويتو استعادة سبؿ لو يوفر

 :أنواع األنشطة الترويحية -2

 :ىناؾ العديد مف األنشطو الترويحية التي يمكف أف تمارس في وقت الفراغ وأىميا 

 : يشمؿ  :الترويح الثقافي -2-1

مثؿ قراءة القصص والروايات والصحؼ والمجالت والكتب العممية _ القراءة

 . والموسوعات المحاضرات والندوات والمناظرات وحمقات البحث

 ويطمؽ عمييا مصطمح اليوايات الفنية وىي أنشطو ترويحية :الترويح الفني -2-2
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 :ايجابيو تمنح الفرد اإلحساس واإلبداع واالبتكار وىناؾ بعض األنشطو الترويحية الفنية

 ..الفنوف التشكيمية -

 أف األطفاؿ والكبار يجدوف متعو كبيره في ممارسة التمثيؿ مف حيث انو ..التمثيؿ -

 نشاط ترويحي

 :الترويح االجتماعي  -2-3

: يسيـ الترويح االجتماعي في إيجاد فرص التفاعؿ بيف األفراد والجماعات مثؿ

حفالت التخرج وحفالت سيرات المرح وسيرات الغناء حفالت .الحفالت والرقصات

 .الوالئـ والعزائـ وحفالت الشاي , األكؿ 

 ويقصد بو قضاء وقت الفراغ بالخالء وبيف أحضاف الطبيعة :الترويح الخموي  -2-4

 :ويمكف تقسيـ األنشطو الترويحية الخموية إلى

 كالحدائؽ والمتنزىات .. النزىات والرحالت  -

 خروج األفراد أو الجماعات في رحالت قصيرة لمناطؽ ..التجواؿ والترحاؿ -

 . طبيعيو

 :وتقسـ إلى :الترويح الرياضي  -2-5

 مثؿ ألعاب الغناء وألعاب الجري وألعاب الكرات ..األلعاب الصغيرة الترويحية  -
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 .وألعاب الرشاقة وألعاب الماء

 مثؿ السباحة والتجديؼ رياضات ..مثؿ ألعاب المرمى.. األلعاب الرياضية الكبيرة -

 .مثؿ المشي والجري وركوب الدراجات ..الخالء

 ولمترويح قيمو وقائية ال ينكرىا األطباء فيو يساعد المرضى : الترويح العالجي -2-6

 .(fil) عمى النقاىة ورفع الروح المعنوية لممريض

 :خصائص النشاط الرياضي الترويحي -3

  : مف أىـ الخصائص التي يتميز بيا الترويح الرياضي ما يمي

 إتاحة فرصة المشاركة لمجميع مف خػالؿ  :تهيئة الفرص لمنشاط الحركي  -

عداد البرامج المناسبة  .تػوفير المنشآت والتجييزات الالزمة وا 

 نشاط ىادؼ وبناء يسيـ في تنمية الميارات والقيـ واالتجاىات  :الهادفية  -

 .التربويػة وتطوير الشخصية

  . ممارسة النشاط وعدـ االقتصار عمى المشاىدة اإليجابية -

 أو لكؿ فرد الحؽ في المشاركة بغض النظر عف المراحؿ العمرية  :المساواة -

 . الخ...الجنس أو المستوى المياري 
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 . مستوى مف الرياضات المختمفةأواختيار أي نوع  :حرية االختيار -

رادة الفرد )المشاركة في النشاط تتـ بدافع ذاتي  :الدافعية -   (.برغبة وا 

تتوفر األنشطة التنافسية وغير التنافسية في مستويات مختمفة لكي تتفؽ مع  :التنوع -

 .حاجات ورغبات وميوؿ األفراد

 ساعد الممارسيف عمى الوقاية مف األمراض العصرية المرتبطة ي :الوقاية والتأهيل -

كأمراض القمب والدورة الدموية ، والبدانػة، وبعػض األمػراض النفسية )بنقص الحركة 

 .ساعد بشكؿ فعاؿ في تأىيؿ المرضى والمػصابيف والمعاقيفي و (الخ ... واالجتماعية 

 المشاركة اإليجابية تؤدي إلى تحقيؽ السعادة وتف مية وتطوير صحة  :التفاؤل -

 .، مما يبعث روح التفاؤؿ لدى الممارسإنتاجيةالفػرد وزيادة 

 تعتبر نشاطات الترويح الرياض ي القاعدة األساسية  :الكشف عن الموهوبين  -

التي ترتكز عمييا عممية الكشؼ عف الموىوبيف وأصحاب القدرات المتميزة في مختمؼ 

 . األلعاب والرياضات

 يعتبر الترويح الرياضي وسيمة مثمى الستثمار أوقات الفراغ  :استثمار و قت الفراغ  -

 -(4-3، الصفحات 2008الفاضؿ، ) .المتزايدة لدى جميع أفراد المجتمع

 :أهمية النشاط الرياضي الترويحي -4
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 اجتماعيا في والترويح البدنية والتربية لمصحة األمريكية الجمعية قررت

 يتضمف الذي الترويح في حقو تشمؿ اإلنساف حقوؽ بأف ، 1878 عاـ السنوي

 المجتمعات بدأت الوقت مرور ومع األخرى الترويحية األنشطة إلى جانب الرياضة

 الرياضية األنشطة بأف الحؽ ىذا يشمؿ أف عمى تعمؿ مختمفة عدة قارات في المختمفة

 اجتماعيا، األنشطة، ىذه ألىمية وذلؾ بالذات عموما ولمخواص ىامة والترويحية

 .وسياسيا اقتصاديا تربويا، نفسيا،

  الحركة ضرورة يحتؾ البشري لمجسـ البيولوجي البناء إف :البيىلىجيت األهميت -4-1

 في أىميتيا عمى البشري الجسـ دراسة في المتخصصيف البيولوجيا عمماء أجمع  حيث

 الخاص، الشخص أو العادي، الشخص مف المطموب اليومي األداء االحتفاظ بسالمة

 واجتماعية عضوية ألسباب الخواص منيا يعاني قد التي اختالؼ المشكالت برغـ

أحمد، ) الحركة عمى التأكيد ضرورة ىو لمخواص لمترويح األىمية البيولوجية فإف وفعمية

 .(61، صفحة 1981

 وثقؿ الجسـ نحافة تزداد حيث الجسمي، التركيب عمى المنظـ وخاصة التدريب يؤثر

 .وزنو عمى تذكر تغيرات سمنتو دوف

 34 عمى اليومي البدني التدريب مف شيور خمسة تأثير وزمالئو ويمز فحص وقد

 األنسجة نمو تزداد حيث الجسمي، التركيب في واضحة تغيرات النتائج مراىؽ وأظيرت
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الخولي، ) الدىنية األنسجة نمو في تناقص مقابؿ في الجسـ كتمة النشطة نحافة

 .(150، صفحة 1990

  العالقة تنمية عمى تشجع أف يمكف الترويح مجاؿ إف :االجتماعيت  األهميت -4-2

 الذات، عمى )االنطواء( أو واالنغالؽ العزلة مف ويخفؼ األفراد مف االجتماعية

 ناي في أو مقيى في جماعة فالجموس األفراد، بيف وتوافقا انسجاما يحقؽ أف ويستطيع

 بيف الجيدة العالقات يقوي أف شأنو مف واألحاديث االراء األسرة وتبادؿ مع أفراد أو

 .األفراد

 حيث االشتراكية األوربية البمداف في جميا ىذا ويبدو وتماسكا، أخوية أكثر ويجعميا

 إلحداث الفراغ أوقات أنشطة خالؿ االجتماعي الدعـ إلى الماسة دعت الحاجة

 .الصناعي العمؿ بظروؼ المرجوة والمرتبطة المساواة

 الروح :يمي فيما لمترويح االجتماعية والقيـ الجوانب coakly كوكمي استعرض وقد

 االجتماعية، التنمية اآلخريف، عف النظر بغض اآلخريف تقبؿ الرياضية، التعاوف،

 االرتقاء والتبعية، القيادة عمى التعود الصالحة، المواطنة والبيجة، اكتساب المتعة

 .والتكيؼ االجتماعي االجتماعي

  ذلؾ ومع قصير، وقت منذ النفسية بالدراسات االىتماـ بدأ :النفسيت األهميت -4-3

 بداية في التأكيد وكاف اإلنساني، السموؾ فيـ في كبيرا نجاحا النفس عمـ حقؽ

 ىناؾ أف حينذاؾ االتفاؽ وكاف السموؾ في البيولوجي التأثير عمى النفسية الدراسات
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 األساسي الدافع عمى الغريزة لفظ ىؤالء واختار الفرد، عمى سموؾ يؤثر فطري دافع

 تفسير في الغريزة كممة استخداـ بعد أجريت التي أثبتت التجارب وقد البشري، لمسموؾ

 يمعبوف ال أطفاال ىناؾ أف إذ معينة ظروؼ تحت قابؿ لمتغير، األخير ىذا أف السموؾ

 استخداـ إلى الثاني الجيؿ اتجو وقد عقميا أو مرضيـ عضويا عند معينة حاالت في

 مكتسبة دوافع ىناؾ بأف والغريزة الدافع بيف االنساني وفرقوا السموؾ تفسير في الدوافع

 في أساسيتيف مدرستيف ىناؾ أف نقوؿ يمكف أف ليذا الموروثة، الغرائز خالؼ عمى

 النظرية ىذه أىمية وتقع "فرويد سيجموند" النفسي التحميؿ ومدرس النفسية الدراسات

 (65، صفحة 1981أحمد، ) :ىاميف مبدأيف تؤكد أنيا والترويح لمرياضية بالنسبة

 .المعب خالؿ خصوصا أنفسيـ عف لمتعبير السف لصغار السماح -1

 الترويحية األنشطة أف الواضح مف حيث السموؾ، تطوير في االتصاالت أىمية2-

 مدرسة أما .اآلخر والمشترؾ و الرائد، المشترؾ بيف لالتصاالت ىائمة تعطي فرصا

 النظر، التذوؽ، الشـ، الممس، :الخمس الحواس أىمية عمى تؤكد الجشطالت حيث

 .التنمية البشرية في السمع،

 فعالة مساىمة تساىـ الترويحية األنشطة أف في النظرة ىذه في الترويح أىمية وتبرز

 الطبخ، ىواية مثؿ ترويحية أنشطة ىناؾ أنو عمى وافقنا إذا والسمع، والنظر في الممس

 والترويحية الرياضية الخيرة فإف لذلؾ و الشـ، التذوؽ يسمى ما لتقوية فيناؾ احتماؿ

 .الجشطالتية المدرسة مبادئ عند تطبيؽ ىامة
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و  األمف إلى كالحاجة النفسية، الحاجات إشباع أساس عمى تقـو ماسمو نظرية أما

ثباتيا، الذات وتحقيؽ االنتماء إلى الحاجة السالمة، و اشباع  الذات بإثبات والمقصود وا 

 ومما باألمف واالنتماء، والشعور النفسي الرضا مف عاؿ مستوى إلى يصؿ الشخص أف

 مف ذاتو تحقيؽ لمشخص يمكف ىاما مجاال تمثؿ الترويحية أف األنشطة فيو شؾ ال

 .(43، صفحة 1978القزويني، ) خالليا

  عمى ومثابرتو العامؿ كفاءة بمدى يرتبط االنتاج أف شؾ ال :االقتصادية األهمية -4-4

 راحة في جيدة فراغ أوقات بقضاء إال يأتي ال وىذا والبدني، النفسي واستعداده العمؿ

 مف يتمكف قد سميما تكوينا وتكوينيا ترويحيا في العاممة بالطبقة االىتماـ مسمية واف

 المجاؿ ىذا في "فرنارد" بيف لقد نوعيتيا، ويحسف كميتيا فيزيد لممجتمع االنتاجية العامة

 االنتاج يرفع قد األسبوع في ساعة 55 إلى ساعة 96 مف العمؿ تخفيض ساعات أف

 .15 % بمقدار

 أىميتو تبدو ىنا ومف االرتباط أشد بو يرتبط المعاصر، االقتصاد نتاج إذف فالترويح

 مف نتجت الترويح أىمية يروف آخريف مفكريف لكف المجتمع، حياة في االقتصادية

 والتعب واإلرىاؽ كاالغتراب اإلنساف، عمى السيئة آثاره مف أي نفسو، ظروؼ العمؿ

 .والتسمية بالراحة النفسية ويعوضيا اآلثار تمؾ يزيؿ الترويح أف عمى العصبي، مؤكديف

  التمقائية األنشطة يشمالف والترويح الرياضية أف مف بالرغـ :التزبىيت  األهميت -4-5

 :يمي ما بينيا فمف المشترؾ، عمى تعود تربوية فائدة ىناؾ أف عمى العمماء فقد اجمع
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 خالؿ  مف األفراد يكتسبيا جديدة ميارات ىناؾ :جديدين وسلىك مهاراث تعلم 

 ميارة الشخص تكسب ترويحي كنشاط القراءة المثاؿ سبيؿ عمى الترويحية األنشطة

 .مستقبال والمكاتبة المحادثة في استخداميا يمكف ونحوية، لغوية جديدة

 الرياضي نشاطو أثناء الشخص يتعمميا معينة نقاط ىناؾ :الذاكزة تقىيت   

 في الشخص اشترؾ إذا المثاؿ سبيؿ عمى الذاكرة، عمى فعاؿ أثر ليا يكوف والترويحي

 مف الكثير أف حيث الذاكرة تقوية عمى كثيرا يساعد الدور حفظ فإف تمثيمية أدوار

 المعمومة استرجاع ويتـ المخ "مخازف" في مكانا تجد اإللقاء أثناء التي تردد المعمومات

 مسار وأثناء التمثيمي الدور مف االنتياء عند إلييا الحاجة المخ عند في "مخازنيا" مف

 .العادية الحياة

 منيا، التمكف إلى الشخص يحتاج الحقيقية المعمومات ىناؾ :المعلىماث حقائق تعلم  

 رحمة  الترويحي البرنامج اشتمؿ واذا ما، رحمة أثناء نقطتيف بيف المسافة مثال

 الوقت ىي ىنا تتعمـ التي المعمومة فإف وىراف إلى العاصمة مف الصحراوي بالطريؽ

 .الرحمة ىذه تستغرقو الذي

 والترويح الرياضة طريؽ عف وخبرات معمومات اكتساب إف :القيم اكتساب  

 اكتساب عمى رحمة تساعد مثال ايجابية، جديدة قيـ اكتساب عمى الشخص ساعد

 القيمة اليومية، الحياة في النير ىذا لقيمة اكتساب وىنا النير، ىذا عف معمومات

 .السياسية القيـ كذا االجتماعية القيمة االقتصادية،
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 يكاد  الترويح أف العقمية الصحة في المختصيف بعض يرى :العالجيت األهميت -4-6

 فراغنا أوقات تستخدـ حينما "النفسي التوازف" عممية فيو تتـ الذي الوحيد المجاؿ  يكوف

 منيا اليدؼ يكوف أال شريطة )سياحة رياضة، تمفزيوف،( :الترويح في جيدا استخداما

 وقادرا البيئة مع توافقا أكثر اإلنساف يجعؿ أف شأنو مف ىذا كؿ الفراغ، وقت تمضية

 .واإلبداع الخمؽ عمى

التوترات  مف تخمصو فيي الجسـ، توازف الحرة والحركات الرياضية األلعاب تعيد وقد

 وتعقد الصناعية فالبيئة وارتياحا مرحا أكثر كائنا وتجعمو اآللي، العمؿ ومف العصبية

 ىذه وفي والعنؼ، الكحوؿ شرب في كاإلفراط كثيرة، رفات ا انح إلى يؤدياف الحياة قد

 وسيمة المعدنية والحمامات الطمؽ، واليواء الخضراء البيئة إلى يكوف المجوء الحالة

  .(32-31، الصفحات 1978القزويني، ) العصبية األمراض مف ىذه لمتخمص ىامة

 

 

 :خالصة
 بالنشاط الرياضي يتعمؽ ما كؿ حوؿ خصصناه الذي الفصؿ ليذا عرضنا خالؿ مف

 الخاصة واألفكار اآلراء تحميؿ وكذلؾ العممية النظريات تتبع المالحظ الترويحي فإف

 األمر تعمؽ سواء أشكالو بكؿ الرياضي الترويح أف لنا تبيف عاـ بوجو بموضوع الترويح

 و العامة الحدائؽ في التنزه حتى أو الجماعية أو الفردية بممارسة الرياضات
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 التي األكاديمية الدراسات أغمب خالؿ مف الطاقة وتجديد أجؿ السياحة مف المنتجعات

 وتحقيؽ نفسي توازف مف الفرد عمى الترويح يحققو الفعاؿ الذي الدور عمى اكدت

 الترويح فإف وبالتالي النفسية والضغوطات تفريغ االنفعاالت وكذلؾ االجتماعي التفاعؿ

 أف باعتبار ذلؾ و اإلنحرافية السموكيات مف مختمؼ الوقاية في ميـ عامؿ الرياضي

 الثقة الفرد لدى يعزز الرياضية األنشطة الترويحية ىذه بمثؿ الفراغ أوقات استثمار

 .الذات تحقيؽ وبالتالي بالنفس
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 :تمهيد

ال تخمو الحياة التي يعيشيا الفرد من الضغوطات والمثيرات التي تحدث في البيئة 

الداخمية أو الخارجية لمفرد، والتي قد تكون سبب في ظيور المشكالت النفسية 

واالجتماعيةً  التصدي ليذه الضغوط خاصة في مجال العمل، لذا كان عمى الفرد أن 

يحاول جاىدا ومحاولة التوفيق والتوافق معيا ليتمكن من تحقيق التكيف السميم مع 

خاصة بالنسبة  وتعد الضغوط النفسية من الظواىر الشائعة في حياتنا اليومية  . محيطو

التي تنتشر في جميع مجاالت الحياة وتظير أكثر في بيئة لذوي االحتياجات الخاصة 

العمل، والتي تؤدي إذا استمرت لفترة طويمة إلى إعاقة اإلنسان عن تكيفو واختالل 

سموكو وسوء توافقو النفسي واالجتماعي، وسنحاول التطرق في ىذا الفصل إلى أىم 

 .  الضغط النفسيو   باالعاقة الحركيةالمفاىيم المتعمقة
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 : مفهوم الضغوطات النفسية -1

 كممة الضغط النفسي من من خالل اطالعنا عمى اغمي المصادر توصمنا الى أن

الكممات الشائعة والمتداولة بين األفراد العاديين والمينيين، لذى يعد مصطمح الضغط 

أساسيًا في العديد من العموم والتخصصات كالطب وعمم النفس وعمم االجتماع والفيزياء 

ومن ىذا المنطمق تعددت وتباينت تعريفات الضغط النفسي  . وغيرىا من العموم األخرى

وفقًا لالنتماءات الفكرية ألصحاب ىذه التعريفات، ومن بين األوائل الذين ساىموا في 

حيث كانت  ، 1939 سنة Hans.selly هانز سيمي الفيزيولوجي أبحاث عن الضغط العالم

ضغط من منظور تجريبي طبي، انصب اىتمامو عمى ردود  مناقشتو في البداية لمفيوم

 .(39، صفحة 1998جميل، ) الفعل الجسمية لمضغوط الخارجية

بأن الضغط ىو حالة تنتج عن عدم   Monta et Lazarus مونتا الزاروس"كما يعرفو 

حدوث توازن بين المطالب البيئية، والداخمية والموارد التكيفية لمفرد 

يذكر أن ىناك ثالث مصطمحات وردت في المغة  ":هارون توفيق الرشيدي"و يعرفو  

فأما  ."Strain االنضغاط" "Stress الضغط" "Stressor الضواغط"االنجميزية ىي 

الضواغط فتشير إلى تمك القوى والمؤثرات التي توجد في المجال البيئي االجتماعي 

الضواغط  النفسي، أما كممة الضغط فتعبر عن الحادث ذاتو، أي وقوع الضغط بفاعمية

ويشير مصطمح االنضغاط إلى حالة الفرد الذي يعاني من وقوع الضغط، والتي يعبر 
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وعميو فالضغط يحدث من خالل صيغة التفاعل  . عنيا في الشعور باإلعياء واإلنياك

بين المتغيرات البيئية والمتغيرات الذاتية حتى يقع الفرد تحت طائمة ضغطيا، وذلك 

 :عمى النحو التالي

 حوادث خطرة ميددة -

 فرد يدرك ىذه الحوادث بأنيا خطرة وميددة، فيي ليست كذلك فالفرد ىو الذي  -

 .يعطييا تمك الصفة

يبذل الفرد نشاطا توافقيا لمواجية ىذه الحوادث  -

يفشل الفرد في التكيف مع ىذه الضواغط  -

 الشعور بحالة االنضغاط فيشعر الفرد باألعباء واإلنياك واإلنعصاب ويستطيع  -

، 1999الرشيدي، ) الفرد أن يعبر عن ىذه الحالة في صفات نفسية وصفات جسمية

 .(16-15الصفحات 

 

 

 

  : أنواع الضغوط النفسية -2
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 ما نالحظ حاالت تعاني من عدم قدرتيا عمى تقبل الواقع المعاش، ونجد أن كثيرا كثيرا

آخر مقبال عمى الحياة بكل ما فييا من الفرد الذي يعاني متشائم، وفي المقابل قد نجد 

  : فردا أفراح، وىذا ما سنتطرق إليو في أنواع الضغوط النفسية

 :الضغط السمبي- 2-1

 :قسم البعض أنواع الضغوط حسب مسبباتيا إلىو 

  (.التنافر األسري، االنفصال، وفاة، فقر)الضغوط األسرية... 

  (.نقص الممتمكات، نقص األصدقاء)ضغوط النقص 

  سوء المعاممة من العائمة، سوء المعاممة من األقران )ضغوط العدوان 

 (.واألصدقاء

  (.التأديب، العقاب القاسي)ضغوط السيطرة 

  (اإلغراء والعرض)ضغوط الجنس 

  (.القصور البدني أو العقمي أو االجتماعي)الضغوط البدنية 

ذا إ  وقد يكون لمضغط المفرط، والممتد، وغير المفرج تأثير مؤذ في الصحة العقمية،و 

 ما تركت مشاعر الغضب واإلحباط والخوف، واالكتئاب المتولدة من والجسدية و

ذاالروحية،   الضغط دون حل، فإنيا تستطيع أن تطمق تشكيمة من األعراض، ويقدر وا 
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أن الضغط إنما ىو السبب األعم لمصحة السقيمة في المجتمع الحديث، وىو عمى وجو 

من جميع الزيارات التي يقوم بيا الناس إلى % 80االحتمال، في أساس ما يقارب 

عيادات أطباء العائمة والضغط ىو عامل مساعد عمى إحداث حاالت ثانوية نسبيًا من 

، واالضطراباتً  ميمًا في األسباب اليضمية، واالضطرابات الجمدية، الصداعمثل 

 ولكنو يمثل كذلك دورا الرئيسية لمموت في العالم الغربي، كالسرطان والقروحواألرق 

واألمراض القمبية الشريانية، واضطرابات التنفس واإلصابات الطارئة بسبب الحوادث، 

 .(168، صفحة 2008حمادات، ) وتشمع الكبد واالنتحار

 :لضغط اإليجابيا- 2-2

قد يكون لمضغط تأثير إيجابي كذلك، إنو أساسي في الحث عمى التحريض واإلدراك 

موفر اإلثارة التي يمس إلييا االضطرار والكفاح عمى قدم المساواة أو بنجاح حيال 

الحاالت المتحدية، فالتوتر والتنبو ضروريان لمتمتع بكثير من مظاىر الحياة ومن 

حس اإللحاحية والتيقظ الذي  (الوجود)دونيما سوف تكون ، والضغط يوفر أيضًا الحياة 

نحتاج إليو لمحياة عندما نواجو حاالت ميددة مثل، اجتياز طريق مزدحم، أو قيادة 

السيارة في أحوال جوية رديئة، فالمراقبة المسترخية عمى نحو مفرط في مثل ىذه 

 . (14، صفحة 2003شيخاني، ) الحاالت تكون ميمكة
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إن تعرض الفرد ألنواع الضغوطات يجعل منو، أما إنسانا رافضا لمحياة، وذلك من 

أو يجعمو . متمسكا ومتفائال بيا، أي أنو يكون متوافق مع خالل تعرضو لعدة أمراض

 .فردا معطياتو الواقعية

 : مؤشرات الضغوط النفسية -3

يرى بعض عمماء النفس أن لمضغوط النفسية بعض المؤشرات التي يمكن إيجازىا عمى 

 :التاليالنحو 

وتشنج العضالت , وىي عبارة عن الشعور بالتعب واإلجياد :المؤشرات الجسمية- 3-1

 . وارتفاع ضغط الدم مع زيادة تناول األدوية والميدئات،والشعور باآلالم الجسمية

 والنسيان وصعوبة ،وىي عبارة عن ضعف القدرة عمى التركيز :المؤشرات العقمية- 3-2 

 .اتخاذ القرار

 والالمباالة ،وىي عبارة عن الغضب واالكتئاب :المؤشرات النفسية العاطفية  -3-3 

 .النظرة السمبية لمذات مع كثرة التبرير واإلنكار

 واضطراب العالقات األسرية ،وىي عبارة عن العزلة االجتماعية :المؤشرات االجتماعية

 .(2008، صفحة 2008الطواب، ) نتيجة االىتمام بالعمل عمى حساب الذات واألسرة

 : مفهوم اإلعاقة الحركية -4
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 و أطراف عدة أو احد استعمال في القدرة عدم أو الصعوبة عن عبارة الحركية اإلعاقة

 ترجع و العضالت، في إصابة بسبب إما و العظمي الجياز في إصابة بسبب ذلك

 أو خمقي مصدره يكون الذي و ما عضو في عيب سبب عمى الحركية اإلعاقة كذلك

 .بتر عن ناتج

 عدة إلى يرجع قد ذالك و اإلعاقة مفيوم تحديد حول النظر وجيات تختمف قد و

 العاممة المينية التخصصات تنوع و ، أسبابيا تعدد و اإلعاقة أنواع تعدد منيا أسباب

 نذكر اإلعاقة تعريفات المثال سبيل عمى فيناك ، المعاقين تأىيل و رعاية مجال في

 :يمي ما منيا

 :التنمية و لمطفولة العربي المجمس تعريف

 عوامل إلى ترجع الذىنية أو الجسمية القدرات في الخمل أو القصور من حالة اإلعاقة

 السميم الفرد بيا يقوم التي األعمال بعض أداء أو تعمم عن الفرد تعوق بيئية أو وراثية

 النمو في تأخر أو انحراف حالة ىي الخطيب محمد جمال يعرفيا و السن في لو المماثل

 .التعميمي أو المغوي أو السموكي أو العقمي أو الحسي أو الجسمي

 عقمي أو بدني ضعف بأنيا اإلعاقة Heward et Orlanaky1988 أوالنك وهيوارد  يعرفيا

 korsimi1989   كورسيمي يعرفيا كما أقرانو منافسة الفرد عمى الصعب من يجعل

 االجتماعية أو النفسية أو العقمية أو البدنية الخصائص و السمات من بأنيا مجموعة

 كوفمان هالهان يتناول أيضا و وتطوره، إنجازه تحسن تمنع و تكيف الفرد من تحد التي



 الفصل الثاني                                             الضغوطات النفسية و المعاقين حركيا

 

 

 

33 

kauffman  hallahan1991  النجاح إحراز من الفرد يمنع عجز بأنيا اإلعاقة تعريف 

 .(14، صفحة 2005المعطي، )  فيو يرغب التي األىداف بعض في

 :أسباب اإلعاقة الحركية -5

 :األمراض الخمقية االضطرابات التكوينية- 5-1

 فسيولوجي لعيب العصبي كالجياز األجيزة، أحد إصابة في األمراض ىذه تتسبب

 متفاوت قصر المريض عند يولد مما طبيعية بصفة ميامو أداء عن قاصرا يجعمو

 بين الزواج سببو ىذه األمراض أن تأكد وقد الحسية، القدرة أو الحركة في الخطورة

 المثال سبيل وعمى نفسيا، عن المنغمقة والقرى العائالت بين تنتشر حيث األقارب،

 عالية بنسبة  موجودMYOPATHIE.أو الميوباتي العضالت ارتخاء مرض نذكر أن

 عند النسبة تنخفض حين في العائمة نفس من أبوين من المولودين األطفال عند جدا

 إتباع إلى يدعون األمر الذي واحدة عائمة من ليسو أبوين من المولودين األطفال

 حصر يمكن كما(دساس العرق فإن باعدوا) وسمم عميه اهلل محمد رسول حديث

 :يمي فيما الحركية اإلعاقة إلى المؤدية األسباب التكوينية

 ،)أدوية أشعة(بيئية أسباب الكروموزومات، اضطرابات الوراثية، العاقات ناقالت- 

 الذكور ىرمونات( البيئية والكيميائيات األدوية ،)األلمانية،الزىرية الحصبة( العدوى
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 من التأثير ويكون معروفة وأسباب أخرى ،)..المالية التالية الفوليك، حامض مضادات

 :التالية الصور أحد في يظير خالليا

  .نموه بطئ أو الجنين نمو سوء -

 .عفوية باضطرابات الجنين أجيزة إصابة -

، صفحة 1982المرنوني، )  الحركية اإلعاقة مثل عضوية بإعاقات الجنين إصابة -

131). 

: الوالدات الصحية- 5-2

 الطفل إخراج أثناء األطباء اضطراب أو الوالدة مدة طول في عادة ورىا بد تتمثل التي

. (36، صفحة 1994القذافي، ) دماغية رضوض آالت تسبب باستخدام جراحيا

: األمراض اإلنثنائية و مشكمة التمقيح- 5-3

 فريسة المادية اإلمكانيات قمة من تعاني التي الشعبية األوساط في خاصة الرضيع يقع

 عند اإلنثنائية األمراض تكثر ثمة ومن النظافة لتدىور مستوى نظرا المتكاثرة لمجراثيم

 مضاعفات إلى يتعرض الطفل فقد الحدود، أبعد إلى يصل خطير وبعضيا األطفال

 الطفل يبقي دماغية إصابة الحاالت بعض في يخمف الذي الحصبة كمرض عصبية

. (37، صفحة 1994القذافي، ) ."الحركة عن بعدىا قاصرا

: حوادث الطرقات- 5-4
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 خاصة وكسور برضوض السفميين الطرفين إصابة بسبب مستديمة إعاقة تخمق حيث

 .نيائي شمل عنو الذي ينتج الفقري العمود كسر

 :منيا نذكر األخرى األسباب من العديد ىناك وكذلك

  :العضالت التهاب -

 العضالت تقمص فقدان في تتمثل أسبابو و تدريجيا يحدث خطيرة عضمي تقمص ىو

 وتصمب المشي عن بالتوقف الطفل عند ويتسبب تدريجية بصفة وذلك الساقين وخاصة

 .المفاصل

  :النعورية -

 أو خارجي النزيف ويكون الوقوف الصعب الوافر بالدماء عرضة الدم نزيف مرض

 فقط الذكور يعتري الحاالت من % 60 في وراثي وىو مرض المفاصل داخل باطنا

 يضر النزيف حركيا مادام يكون أن يمكن والعائق األم طريق عن ينتقل بحيث

 .الوقوع كثير مرض وىو المفاصل

  :العصبي الجهاز أمراض -

 الكساح كثيرة مضاعفات عنيا ينجز األسباب مجيولة أكثرىا تزال وال متعددة وىي

 (133، صفحة 1982المرنوني، ) .اإلرتعاش

 :خصائص المعاقين حركيا -6

 سموكياتيم في بوضوح تظير التي الخصائص من بالعديد حركيا المعاقون يتميز
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 طبيعي غير وضع لدييم األشخاص أولئك أن يعرفون اآلخرون يجعل مما وتصرفاتيم

 :الخصائص ىذه أىم ومن

 :الجسمية الخصائص- 6-1

 ونمو بااضطر في المختمفة العجز بنواحي حركيا المعاقين األشخاص يتصف 

 والصعوبات ، الفقري والعمود والقدمين واألصابع اليدين تشمل التي الجسم عضالت

 أمراض عن الناتجة العضالت مرونة وعدم والوقوف الجموس في التوازن بعدم تتصف

 العصبي الجياز في اضطرابات عن ناتجة تكون وقد .وغيرىا والكسور الروماتيزم :مثل

 الجسم في ومشاكل والتوائيا، العظام ىشاشة :أيضا الجسمية مشاكميم ومن المركزي،

 مناسب توتر وجود عدم العضمي، كالوىن الجسم عضالت في ومشاكل العظام، وشكل

 األجسام حمل عمى قدرتيم عدم عميو يترتب الذي األمر وارتخائيا، العضالت في

 .(17-16، الصفحات 2006رشوان، ) األسوياء مثل الثقيمة

 : النفسية الخصائص- 6-2

 النفسية والسمات الخصائص  بعض1968سنة Klimike  كميميك" العالم لخص

 :كاآلتي 1968 عام المعاقين لرعاية الثامن المؤتمر في لممعاقين

 دائما لديو ليتولد كراىيتيا ثم ومن الذات برفض الشعور بالنقص، الزائد الشعور- 

 .تكيفو يعيق مما بالدونية واضح شعور
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 وسموك لإلعاقة واالستسالم بالضعف اإلحساس لديو يولد مما بالعجز الزائد الشعور- 

 .(313، صفحة 2002صالح، ) اعتمادي سمبي

  المجيول من والخوف بالقمق اإلحساس لديو يولد مما باألمن الشعور عدم -

 .(203، صفحة 2001سميمان، ) واالنطوائية والعدوانية والرفض

  واالنسحاب الخيال حاالت لديو يولد مما االنفعالي االتزان بعدم الشعور  -

 .الوىمية والمخاوف

  العكسية واألفعال واإلسقاط التعويض مثل دفاعية سموكية مظاىر لديو تظير -

 .(42، صفحة 2007بدير و الخزرجي، ) دفاعية كميكانيزمات والتبرير

 

 

 :االجتماعية الخصائص- 6-3

 الطعام في هتواجو ىامة مشكالت من ويعاني واالنطواء بالخجل حركيا المعاق يتسم 

 لذواتيم المحيطة األفكار و االجتماعي، بالضعف ويمتازون التبول، في وأيضا

 أنيم عمى إلييم ينظر منظورىم من المجتمع ىذا ألن دونية نظرة المجتمع إلى ونظرتيم

 عمى قدرتيم بعدم الذاتي وشعورىم صحيح، بشكل باألعمال القيام يستطيعون وال عجزة

 أنفسيم، تجاه المسؤولية تحمميم وعدم اآلخرين عمى واعتمادىم االجتماعية المشاركة
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 وىذا السمنة، إلى يؤدي مما الطعام في اإلفراط أو أيضا الشيية فقدان المظاىر ومن

 .أجساميم عمى عكسيا اتأثير يؤثر

 :ةالمهني الخصائص- 6-4

 العجز بسبب عمل بأي االلتحاق عمى قدرتو بعدم حركيا المعاق اإلنسان يتصف 

 اإلنسان بيا يقوم التي باألعمال القيام عمى قادرين غير وىم لديو الموجود الجسمي

 .العادي

 إلى فييا يرغبون التي المينية وقدراتيم وميوليم استعدادىم من عاقتيم إتحد كما

الداىري، ) وعطائيم انجازىم تدني بسبب تشغيميم في الرغبة وعدم العمل عن االبتعاد

 .(65-63، الصفحات 2005

 

 

 :رياضة المعاقين حركيا -7

رياضة اإلعاقة، كانت دائما ُتستخدم عمى كرسي متحرك في اليدف العالجي لتأىيل 

 ، مديرلودفيج جوتمانواحد من رواد ىذا األسموب ىو جراح أعصاب . المعوقين

قرب لندن، الذين عالجوا قدامى المحاربين في الحرب العالمية  ستوك ماندفيلمستشفى 

كرة السمة :  لتعزيز إعادة تأىيميم، نظمت األلعاب الرياضية،الثانية أصبح مشمول

 حيث  والرماية وغيرىا1955بكرسي متحرك وكرة الشبكة بكرسي متحرك من عام 
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، والدة إلى دورة األلعاب 1948التي نظمت في عام  ،"ألعاب ستوك ماندفيل"أعطى ىذه 

 .1960األولمبية لممعاقين في عام 

 .سرعان ما أصبحت النشاط الترفييي والمنافسة رياضة اإلعاقة

، المجنة البارالمبية الدولية تُضم جميع المرافق الرياضية لمرياضيين 1989في عام 

 .المعاقين

 الكراسي المتحركة وكرة السمة يمكن أن تمارس من :اليوم، بعض رياضة المعاقين مثل

 ىذه الخطوة ميمة في دمج رياضة المعاقين في مجال ،قبل أشخاص عاديين أسوياء

في رأي العديد من الرياضيين . الرياضة العادية التي يمارسيا األسوياء لم تكتمل بعد

المعوقين، ىناك الكثير من األشخاص ييتمون باإلعاقة أوال بدال من أن ييتموا أوال 

 .(ويكيبيديا الموسوعة الحرة) بالرياضية

 :خالصة

 اختمفت حيث الشائكة المواضيع من النفسي الضغط أن الفصل ىذا في نستخمصو ما

 الشخص يميز ضاغط كعامل استجابة وىو السمبي ومنو اإليجابي فمنو وأنواعو تعاريفو

  فسيولوجية، االستجابة اعراض وتكون الضاغطة لمبيئة أساس استجابتو عمى ويصفو

 وغيرىا، النصفي والشمل والبتر الدماغي كالشمل أنواعيا بمختمف الحركية اإلعاقةو  

 مما واالجتماعية، منيا النفسية مستويات عدة عمى المعاق الشخص عمى تنعكس
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 والدمج الجسدي والتأىيل النفسي التكفل طريق عن الخاصة الرعاية يستدعي

 .والميني االجتماعي
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 :تمهيد

 فقط التتمثل لمبحث الحقيقية ،فالقيمة البحوث في خاصة أىمية الميدانية الدراسة تحتل

 المشكمة تناولت التي والدراسات البحوث عمى النظرية واإلطالع المعارف جمع في

نما الدراسة، موضوع  من الميدانية فالمرحمة العمل الميداني، اعتمادىاعمى في تتمثل واّ 

 .الدراسة مراحل أىم

 .نتائج الدراسة سنعرض المنيجية اإلجراءات تحديد وبعد

 وعرض وأشكال بيانية جداول شكل في النتائج ترجمة إلى في ىذا الفصل فسنتطرق

عطاء عامة بخالصة مناقشتيا والخروج مع النتائج ىذه وتحميل . اقتراحات وا 
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 :منهج البحث -1

 . بحثنا عمى المنيج الوصفي و ىذا لمالئمتو لطبيعة الدراسةفياعتمدنا 

 : البحث  و عينةمجتمع -2

تمثل مجتمع البحث في تالميذ المركز النفسي البيداغوجي لممعاقين حركيا بوالية 
و .   سنة 16 و 14 تمميذ مسجل تتراوح اعمارىم بين 207در عددىم ب المق غميزان 

قد تم اختيار عينتين بالطريقة العشوائية احداىما تمارس النشاط الرياضي الترويحي و 
 . معاق  50بمجموع  ( معاق25)االخرى غير ممارسة حجم كل عينة 

:  متغيرات البحث -3
 النشاط الرياضي الترويحي:المتغير المستقل 
 الضغوطات النفسية لدى االطفال المعاقين حركيا:المتغير التابع 
 :مجاالت البحث -4

أجري ىذا البحث عمى تالميذ المركز النفسي البيداغوجي :المجال البشري- 4-1

 .لألطفال المعاقين حركيا

أجري ىذا البحث في والية غميزان عمى مستوى  لممركز النفسي :: المجال المكاني-4-2

 .البيداغوجي لألطفال لممعاقين حركيا

 :لقد أجري البحث حسب التوزيع التالي: المجال الزماني- 4-3

  17/01/2019   إلى   28/11/2018منالدراسة االستطالعية تمت 

 16/04/2019إلى     13/01/2019    الدراسة األساسية تمت من 
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توزيع المقياس و جمع البيانات و اإلحصاءات و تحميل النتائج الخاصة بالخمفية تم - 

  .24/02/2019إلى   20/01/2019النظريةمن 

:  لممتغيراتاإلجرائيالضبط - 5

 الحرص عمى وجود حصة التربية البدنية في المركز النفسي البيداغوجي لألطفال  -

 .المعاقين حركيا

 .شرح المقياس لممربين من اجل المساعدة في االجابة  -

 .الحرص عمى عدم ترك اإلجابات فارغة ألفراد البحث -

: البحثو وسائل أدوات - 6

 :تمحورت األدوات و الوسائل التي استعنا بيا في بحثنا في

 .مقياس -

 .المصادر و المراجع -

 .الدراسات المشابية -

 .المقابالت الشخصية -
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 :المقياس- 6-1

 من أنيقرأىابتمعن،وعمييأنيجيبعمىكمعبارةمربي،كانمزاماعمىال أربعة محاوريتألفمنالمقياسإن

عالمة بوضعخالل اجابات افراد عينة البحث

 .مناسبةفيالخانةالموجودةأمامكمعبارةالتييراىا(×)

ة كانت كميا سمبية لطبيعة الموضوع و عبار55الذييشملالمقياسفييذاالبحثعمىاعتمدناوقد

 :وتتمثلاربعة محاور تمثل ابعاد المقياس صيغتفي

 .عبارة13.بعد الضغوطالدراسية -

 .عبارة16.الضغوط األسرية بعد  -

 .عبارة 14. الضغوط االجتماعيبعد -

 عبارة12. الضغوطات االنفعاليةبعد -

 .01اما طريقة التصحيح في مبينة في الممحق رقم 

 

: المصادر والمراجع-6-2

 والمواقع االلكترونية المتعمقة بمتغيرات بحثناعدد كبير من المراجع قمنا باإلطالع عمى 
 توضيحات وتسييالت إلى البحث من اجل الوصول أىدافالعربية التي تتماشى مع 

  . وفكيا بطريقة عمميةإلينا المعقدة بالنسبة أولألمور الغامضة 

 : الدراساتالمشابهة- 6-3
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اعتمدنا في بحثنا ىذا عمى الدراسات من خالل البحث عن المواضيع التي سبقت ىذا 
 :الجانب و توصمنا إلى ما يمي 

 

  الجزائر- المسيمة – 2013قرومكمال دراسة دراسة الطالب :الدراسة األولى

 . الجزائر-المسيمة- 2015/2016-عبد العزيز سميمان طالب  الدراسة:الدراسة الثانية

: المقابالت الشخصية-6-4

تمت المقابالت مع اساتذة و  مربيين بالمركز النفسي البيداغوجي ليم دراية واسعة 
بعينة البحث و ىذا من أجل ضبط متغيرات التي من المستند أن توفر بطريقة أو 

 .أخرى عمى نتائج البحث و كشف مختمف جوانبو

 :الدراسة االستطالعية-7

لضماندقةوموضوعيةالنتائجالمحصمعمييافيالنياية قمنا بيذه التجربة االستطالعية 

 :وكانالغرضمنيامايمي

 تحديدحجمالمجتمعاألصميممدراسةوخصائصيومميزاتو،وذلكبعدالقيام -

تمثمت الدراسة )بزيارةإلى المركز النفسي البيداغوجي لممعاقين حركيا بوالية غميزان

 الى 7االستطالعية في اقسام السنة الثانية الثالثة و الرابعة حيث يتراوح سنيم بين 

. (سنوات 10

 فيالدراسةوذلكمنخاللقالمطب" مقياسال "التأكدمنصالحيةأداةالبحث -
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 :التعرضممجوانبالتالية

 .المستخدمممستوىالعينةوخصائصيالمقياس مالئمةا -

 المعرفةالمسبقةلظروفإجراءالدراسةالميدانيةاألساسية،وبالتاليتفادي -

 .الصعوباتوالعراقياللتيمنشأنياأنتواجينا

 

 :صدق و ثبات مقياس الضغوطات النفسية- 8

 تالميذ من المركز النفسي 10قمن بتطبيق مقياس الضغوطات النفسية عمى 

البيداغوجي لممعاقين حركيا تم استبعادىم من الدراسة األساسية و الجدول التالي يوضح 

 :النتائج

 يبين مدى صدق مقياس الضغوطات النفسية (01)جدول رقم 
الداللة 

 اإلحصائية
مستوى 

 الداللة
درجة 
 الحرية

 النتائج القبلية النتائج البعدية ر
الضغوطات 

 النفسية
 1س 1ع 2س 2ع

  دال
 

0.05 

 
 

9 
 

الضغوط  38.12 3.12 38.27 3.17 0.75
 الدراسي

الضغوط  41.01 4.07 40.71 4.18 0.96 دال
 االسري

الضغوط  31.79 2.98 31.67 3.02 0.71 دال
 االجتماعي

الضغوط  37.11 3.50 37.42 3.67 0.83 دال
 االنفعالي

و من  (النتائج القبمية و النتائج البعدية )من خالل المعالجة اإلحصائية لنتائج العينة 
لمعرفةمدى االرتباط بين النتائج القبمية و النتائج البعدية ن  (ر)خالل تطبيق معادلة 

، (0.75)لمقياس الضغوطات النفسية عمى التوالي ، الضوط النفسي   (ر)فكانت قيمة 
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، الضغوط (0.71) ، الضغوط االجتماعي (0.96 )الضغوط الضغوط االسري 
 ( .0.73)االنفعالي 

نالحظ ان القيم المتحصل عمييا  تدل عمى ان ىناك ارتباط قوي بين النتائج القبمية و 
 (.0.05)و مستوى الداللة  (9)البعدية و ىذا عند درجة حرية 

اذن نستنتج انو ال توجد فروق ذات داللة معنوية بين النتائج القبمية و النتائج البعدية و 
 ىذا ما يدل عمى صدق المقياس

 

: اإلحصائيةالدراسات -9

الطريقةاإلحصائيةفيبحثنالكوناإلحصاءىواألدااستخدمنابغرضالخروجبنتائجموثوقبياعمميا،

 :فطبيعة االىداف تتطمب اعتماد ما يمي ةوالوسيمةالحقيقيةالتينعالجبياالنتائج

 المتوسط الحسابي -

 .االنحراف المعياري -

 .لعينتين غير متجانستينت ستيودنت -

 معامل االرتباط بيرسون -

 :صعوبات البحث-10

 :نمخص اىم الصعوبات و العراقيل التي واجيتنا في 

 .قمة المصادر و المراجع في ىذا الجانب -
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 .صعوبة في مقابمة مربي المركز -

 

 

 

 

 

 :خالصة

 و وغأىدافالبحثالمنشودةتطرقالباحثفييذاالفصإللىعرضمفصمحولمنيجيةالبحثلقصدب

 الدراسة الميدانيةخالاللتجربةاالستطالعيةواإلجراءات 

 .يةلميةوالعملباتيالعلميومتطلاألساسيةوىذاتماشيامعطبيعةالبحثالع

 االستطالعيةوالمنيج الدراسة حيثتمالتطرقفيبدايةىذاالفصإللىتوضيح

صعوبات البحث المستخدمفيالبحث،العينة،المجاالت،األدواتالمستخدمةفيالبحث،

إصدارأحكامموضلىالمستخدمةبغيةالوصوإلإلحصائيةةمنالوسائاللكماتطرقالباحثإلىعرضجم

 . الظاىرةالتي ندرسياوعيةحول
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 :تمهيد

يعتبر الجانب التطبيقي األكثر أىمية في موضوع الدراسة فيو يدعم ما جاء في 

الجانب النظري و يثبت صحة ذلك من عدمو، فكان الزما عمينا جمع البيانات المتعمقة 

بموضوع الدراسة ثم القيام بتبويبيا في الجدوال البيانية و تحميميا و مناقشتيا عمى ضوء 

 .ما ورد في الفرضيات

و سنحاول في ىذا الفصل المزج بين الجانب النظري و ما يطابقو و يخدمو في 

الجانب الميداني و التعميق عمى النتائج المتحصل عمييا لتقديم اقتراحات و حمول 

 .مستقبمية
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 :عرض و تحميل و مناقشة النتائج -1

 :عرض و تحميل و مناقشة نتائج بعد الضغوطات الدراسية لعينة البحث -1-1

 يبين نتائج بعد الضغوطات الدراسية لمممارسين و غير الممارسين (02)جدول رقم 

 الممارسين ىو  المتوسط الحسابي لكل منأنيتبين لنا ( 02)من خالل الجدول رقم 

و  (4.16) لمممارسين ب و قدر االنحراف( 24.52) و غير الممارسين (37.56)

 ( .3.98)غير الممارسين ب 

( ت)و ىي أكبر من قيمة  (3.76)المحسوبة المقدرة ب  (ت)تحصمنا عمى قيمة 

(. 48)و درجة حرية  (0.05)و ىذا عند مستوى الداللة  (2.07)الجدولية المقدرة ب 

الممارسين و غير الممارسين في بعد  بين إحصائية ىناك فروق ذات داللة أنج تنتنس

 .الضغوطات الدراسية

 

مستوى  الداللة
 الداللة

درجة 
 الحرية

ت 
 الجدولية

ت 
 المحسوبة

  العينة س ع

 
 دال

 
0.05 

 
48 

 
2.07 

 
3.76 

 الممارسين 25 37.56 4.16
غير  25 24.52 3.98

 الممارسين
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يظير لنا أن المتوسط الحسابي لمممارسين المقدر ب  ( 01 )من خالل الشكل رقم 

مما يدل  (24.5)أكبر من المتوسط الحسابي لغير الممارسين و المقدر ب  (37.56)

عمى ان الضغوطات الدراسية عند الممارسين لمنشاط الرياضي الترويحي اقل من 

 .الضغوطات الدراسية لدى الغير ممارسين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37,56

24,5

الضغوطات النفسية

يوضح نتائج بعد الضغوطات الدراسية للممارسين و غير ( 01)شكل رقم 
الممارسين 

الممارسين غير الممارسين
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 :عرض و تحميل و مناقشة نتائج بعد الضغوطات الدراسية لعينة البحث -1-2

 يبين نتائج بعد الضغوطات األسرية لمممارسين و غير الممارسين (03)جدول رقم 

 

 الممارسين ىو  المتوسط الحسابي لكل منأنيتبين لنا ( 03)من خالل الجدول رقم 

و غير  (3.72) لمممارسين ب و قدر االنحراف( 30.8) و غير الممارسين (47.44)

 ( .2.09)الممارسين ب 

( ت)و ىي أكبر من قيمة  (3.99)المحسوبة المقدرة ب  (ت)تحصمنا عمى قيمة 

(. 48)و درجة حرية  (0.05)و ىذا عند مستوى الداللة  (2.07)الجدولية المقدرة ب 

الممارسين و غير الممارسين في بعد  بين إحصائية ىناك فروق ذات داللة أنج تنتنس

 .الضغوطات األسرية

 

 

 

مستوى  الداللة
 الداللة

درجة 
 الحرية

ت 
 الجدولية

ت 
 المحسوبة

  العينة س ع

 
 دال

 
0.05 

 
48 

 
2.07 

 
 

 
3.99 

 الممارسين 25 47.44 3.72
غير  25 30.8 2.09

 الممارسين
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أن المتوسط الحسابي لمممارسين المقدر ب  (02)يظير لنا من خالل الشكل رقم 

مما يدل  (30.8)أكبر من المتوسط الحسابي لغير الممارسين و المقدر ب  (47.44)

عمى ان الضغوطات األسرية عند الممارسين لمنشاط الرياضي الترويحي اقل من 

 .الضغوطات األسرية لدى الغير ممارسين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47,44

30,8

الضغوطات األسرية

يوضح نتائج بعد الضغوطات األسرية للممارسين و غير ( 02)شكل رقم 
الممارسين 

الممارسين غير الممارسين
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 :عرض و تحميل و مناقشة نتائج بعد الضغوطات الدراسية لعينة البحث -1-3

 يبين نتائج بعد الضغوطات اإلجتماعية لمممارسين و غير الممارسين (04)جدول رقم 

 

 الممارسين ىو  المتوسط الحسابي لكل منأنيتبين لنا ( 04)من خالل الجدول رقم 

و  (3.11) لمممارسين ب و قدر االنحراف( 26.08) و غير الممارسين (41.48)

 ( .1.98)غير الممارسين ب 

( ت)و ىي أكبر من قيمة  (7.11)المحسوبة المقدرة ب  (ت)تحصمنا عمى قيمة 

(. 48)و درجة حرية  (0.05)و ىذا عند مستوى الداللة  (2.07)الجدولية المقدرة ب 

الممارسين و غير الممارسين في بعد  بين إحصائية ىناك فروق ذات داللة أنج تنتنس

 .الضغوطات االجتماعية

 

 

 

مستوى  الداللة
 الداللة

درجة 
 الحرية

ت 
 الجدولية

ت 
 المحسوبة

  العينة س ع

 
 دال

 
0.05 

 
48 

 
2.07 

 
7.11 

 الممارسين 25 41.48 3.11
غير  25 26.08 1.98

 الممارسين
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أن المتوسط الحسابي لمممارسين المقدر ب  (03)يظير لنا من خالل الشكل رقم 

مما  (26.08)أكبر من المتوسط الحسابي لغير الممارسين و المقدر ب  (41.48)

يدل عمى ان الضغوطات اإلجتماعية عند الممارسين لمنشاط الرياضي الترويحي اقل 

 .من الضغوطات اإلجتماعية لدى الغير ممارسين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41,48

26,08

الضغوطات اإلجتماعية

يوضح نتائج بعد الضغوطات اإلجتماعية للممارسين و غير ( 03)شكل رقم 
الممارسين 

الممارسين غير الممارسين
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 :عرض و تحميل و مناقشة نتائج بعد الضغوطات الدراسية لعينة البحث -1-4
 يبين نتائج بعد الضغوطات اإلنفعالية لمممارسين و غير الممارسين (05)جدول رقم 

 

 الممارسين ىو  المتوسط الحسابي لكل منأنيتبين لنا ( 05)من خالل الجدول رقم 

و غير  (3.84) لمممارسين ب و قدر االنحراف( 23.4) و غير الممارسين (36.6)

 ( .3.15)الممارسين ب 

( ت)و ىي أكبر من قيمة  (2.67)المحسوبة المقدرة ب  (ت)تحصمنا عمى قيمة 

(. 48)و درجة حرية  (0.05)و ىذا عند مستوى الداللة  (2.07)الجدولية المقدرة ب 

الممارسين و غير الممارسين في بعد  بين إحصائية ىناك فروق ذات داللة أنج تنتنس

 .الضغوطات االنفعالية

 

 

 

 

مستوى  الداللة
 الداللة

درجة 
 الحرية

ت 
 الجدولية

ت 
 المحسوبة

  العينة س ع

 
 دال

 
0.05 

 
48 

 
2.07 

 
2.67 

 الممارسين 25 36.6 3.84
غير  25 23.4 3.15

 الممارسين
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أن المتوسط الحسابي لمممارسين المقدر ب  (04)يظير لنا من خالل الشكل رقم 

مما يدل  (23.4)أكبر من المتوسط الحسابي لغير الممارسين و المقدر ب  (36.6)

عمى ان الضغوطات االنفعالية عند الممارسين لمنشاط الرياضي الترويحي اقل من 

 .الضغوطات االنفعالية لدى الغير ممارسين

 

 

 

 

 

 

 

 

36,6

23,4

الضغوطات اإلنفعالية

يوضح نتائج بعد الضغوطات اإلنفعالية للممارسين و غير ( 04)شكل رقم 
الممارسين 

الممارسين غير الممارسين
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 :االستنتاجات- 2

من خالل النتائج التي تحصمنا عمييا في محاور المقياس و من خالل المعالجة 

اإلحصائية لتالميذ المركز البيداغوجي لألطفال المعاقين حركيا و بناءا عمى دراسة 

 (المسيمة- 2015/2016-عبد العزيز سميمان  دراسة )و ( المسيمة– 2013قرومكمال )

 :نستنتج ما يمي

لمنشاط الرياضي الترويحي دور ايجابي في التقميل من الضغوطات الدراسية لألفراد  -

 .المعاقين حركيا

لمنشاط الرياضي الترويحي دور ايجابي في التقميل من الضغوطات األسرية لألفراد  -

 .المعاقين حركيا

لمنشاط الرياضي الترويحي دور ايجابي في التقميل من الضغوطات  -

 .االجتماعيةلألفراد المعاقين حركيا

لمنشاط الرياضي الترويحي دور ايجابي في التقميل من الضغوطات االنفعاليةلألفراد  -

 .المعاقين حركيا

هناك فروق ذات داللة احصائية بين الممارسين و غير الممارسين لمنشاط  -

 .الرياضي الترويحي فيما يخص الضغوطات النفسية
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:  البحثاتمناقشة فرضي-3

منخالاللمعطياتالنظريةوالتطبيقيةالتيسبقت،وانطالقامناإلشكاليةالمطروحةوالمعاشةميدانياح
 لألطفال المعاقين ةالنفسيلتقميل من الضغوطاتفيا الترويحي ولدور النشاطالرياضي

 :حركياو لمتحقق من صحتيا آو عدميا قمنا بالمعالجة اإلحصائية و عميو

 : مناقشة الفرضية األولى3-1

الذي يبين نتائج اجابات  (02) في الجدول رقم منخالاللنتائجالتيتحصمناعمييا

الممارسين و غير الممارسين في بعد الضغوطات الدراسية و بناء عمى دراسة كل من 

- 2015/2016-دراسة عبد العزيز سميمان ) و ( المسيمة– 2013قرومكمال )

بالدور االيجابي لمنشاط الرياضي الترويحي لممعاقين حركيا و عمى اساس  (المسيمة

المعالجة االحصائية التي قمنا بيا يمكن القول بان الفرضية األولى قد تحققت و التي 

 :كانت كاألتي

 لمنشاط الرياضي الترويحي دور في التقميل من الضغوطات الدراسية. 

 

 

 

 

 : مناقشة الفرضية الثانية3-2
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الذي يبين نتائج اجابات  (03) في الجدول رقم منخالاللنتائجالتيتحصمناعمييا

الممارسين و غير الممارسين في بعد الضغوطات األسرية و بناء عمى دراسة كل من 

- 2015/2016-دراسة عبد العزيز سميمان ) و ( المسيمة– 2013قرومكمال )

بالدور االيجابي لمنشاط الرياضي الترويحي لممعاقين حركيا و عمى اساس  (المسيمة

المعالجة االحصائية التي قمنا بيا يمكن القول بان الفرضية الثانية قد تحققت و التي 

 :كانت كاألتي

 لمنشاط الرياضي الترويحي دور في التقميل من الضغوطات األسرية. 

 : مناقشة الفرضية الثالثة3-3

الذي يبين نتائج اجابات  (04) في الجدول رقم منخالاللنتائجالتيتحصمناعمييا

الممارسين و غير الممارسين في بعد الضغوطات االجتماعية و بناء عمى دراسة كل 

- 2015/2016-دراسة عبد العزيز سميمان ) و ( المسيمة– 2013قرومكمال )من 

بالدور االيجابي لمنشاط الرياضي الترويحي لممعاقين حركيا و عمى اساس  (المسيمة

المعالجة االحصائية التي قمنا بيا يمكن القول بان الفرضية الثالثة قد تحققت و التي 

 :كانت كاألتي

 لمنشاط الرياضي الترويحي دور في التقميل من الضغوطات االجتماعية. 

 : مناقشة الفرضية الرابعة3-4
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الذي يبين نتائج اجابات  (05) في الجدول رقم منخالاللنتائجالتيتحصمناعمييا

الممارسين و غير الممارسين في بعد الضغوطات االجتماعية و بناء عمى دراسة كل 

- 2015/2016-دراسة عبد العزيز سميمان ) و ( المسيمة– 2013قرومكمال )من 

بالدور االيجابي لمنشاط الرياضي الترويحي لممعاقين حركيا و عمى اساس  (المسيمة

المعالجة االحصائية التي قمنا بيا يمكن القول بان الفرضية الرابعة قد تحققت و التي 

 :كانت كاألتي

 لمنشاط الرياضي الترويحي دور في التقميل من الضغوطات االنفعالية. 

:االقتراحات- 4  

من خالل تحميمنا لمنتائج المتحصل عمييا من خالل االستبيان و مناقشتيا نقترح ما 

 :يمي

تسطير برامج رياضية ترويحية تحت إشراف أخصائيين مع مراعاة نوع و درجة  -
 .اإلعاقة و السن و الجنس

 .محاولة دمج االطفال الممارسين لمنشاط الترويحي مع االطفال غير الممارسين -
 اعداد برامج تمكن من استقطاب فئة الغير ممارسين لمنشاط الرياضي الترويحي -
االىتمام بفئة االطفال المعاقين حركيا في مجال التربية البدنية لموصول بيم الى  -

 اعى المستويات

 :خالصة-5
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في النتائجالمتحصمعميياو الدراسات السابقة و منخاللجمعالمعطياتالنظرية

األطفال المعاقين  أنفئةلىلدارسةبحيثتمتسجيمكمماتمالتوصإلىذىا

وذلكمنشأنيأنيحسنالعالقلمربينكبيرفيحصةالتربيةالبدنيةوالرياضيةمنطرفاباىتمامتحظىحركيا

مربي و يقمل من الضغوطات النفسية ةبينأعضاءىذىالفئةوال

مكاناتيوبالتاليفإنخالصةقولناىذاكمو  يتوجب عمى وكذلكيدفعيمممعممومشاركةزمالئيمكمقدرا 

المراكز النفسية البيداغوجية تخصيص أستاذ التربية البدنية ليذه الفئة ذا 

ة األطفال المعاقين بفئواالىتمامكنيذلكمنالوصوإللىالغرضالمطموبفيمساعدةيمجانبتكوينيجيد

 .حركيا

و في االخير يمكن القول بان النشاط الترويحي يساىم بنسبة كبيرة في التقميل من 

 .الضغوطات النفسية لألطفال المعاقين حركيا
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 اجابات خاصة ببعد الضغوط الدراسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  دائما غالبا احيانا أبدا/ال

 الضغوط الدراسية

16 30 10 6 1 

28 36 8 2 2 

28 33 10 2 3 

40 30 8 1 4 

4 42 10 5 5 

32 36 8 1 6 

24 36 8 3 7 

32 33 6 3 8 

20 30 16 2 9 

28 39 4 3 10 

32 36 2 4 11 

20 48 4 2 12 

32 42 2 2 13 



  األسريةاجابات خاصة ببعد الضغوط 

  دائما غالبا احيانا أبدا/ال

 الضغوط األسرية

 

24 27 6 7 14 

36 33 4 3 15 

36 30 6 3 16 

48 27 4 2 17 

12 39 6 6 18 

40 33 4 2 19 

32 33 4 4 20 

40 30 2 4 21 

28 27 12 3 22 

36 36 0 4 23 

40 30 2 4 24 

28 45 2 2 25 

40 36 2 2 26 

32 36 4 3 27 

28 39 2 4 28 

32 30 6 4 29 

 

 

 

 

 



  االجتماعيةاجابات خاصة ببعد الضغوط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دائما غالبا احيانا أبدا/ال

 الضغوط االجتماعية

32 30 4 5 30 

32 33 8 2 31 

36 42 2 1 32 

32 33 4 4 33 

20 36 10 3 34 

28 36 2 5 35 

36 36 4 2 36 

32 33 8 2 37 

24 45 4 2 38 

28 33 4 5 39 

28 42 4 2 40 

32 45 2 1 41 

32 30 8 3 42 

32 27 6 5 43 



 

  الضغوطات االنفعاليةاجابات خاصة ببعد 

  دائما غالبا احيانا أبدا/ال

 الضغوطات االنفعالية

40 24 8 3 44 

36 27 6 4 45 

40 36 2 2 46 

48 24 4 3 47 

28 30 10 3 48 

40 30 6 2 49 

40 30 6 2 50 

36 27 8 3 51 

56 18 6 2 52 

32 27 6 5 53 

32 36 6 2 54 

36 39 2 2 55 

 



:ق2 الملحقق  
 لمثق نتائق اتاتاق انتالميقق

  اللترسمن الميقق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اجابات خاصة ببعد الضغوط الدراسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دائما غالبا احيانا أبدا/ال

 الضغوط الدراسية

 

24 15 8 10 1 

8 12 14 12 2 

8 15 14 11 3 

4 12 20 10 4 

20 15 2 14 5 

4 12 16 12 6 

12 12 12 12 7 

12 9 16 11 8 

8 24 10 10 9 

12 6 14 13 10 

16 3 16 12 11 

8 6 10 16 12 

8 3 16 14 13 



 اجابات خاصة ببعدالضغوط األسرية 

 

  دائما غالبا احيانا أبدا/ال

 الضغوط األسرية

 
28 9 12 9 14 

12 6 18 11 15 

12 9 18 10 16 

8 6 24 9 17 

24 9 6 13 18 

8 6 20 11 19 

16 6 16 11 20 

16 3 20 10 21 

12 18 14 9 22 

16 0 18 12 23 

16 3 20 10 24 

8 3 14 15 25 

8 3 20 12 26 

12 6 16 12 27 

16 3 14 13 28 

16 9 16 10 29 

 

 

 

 



 

 اجابات خاصة ببعدالضغوط االجتماعية 
 

  دائما غالبا احيانا أبدا/ال

 الضغوط االجتماعية

 

20 6 16 10 30 

8 12 16 11 31 

4 3 18 14 32 

16 6 16 11 33 

12 15 10 12 34 

20 3 14 12 35 

8 6 18 12 36 

8 12 16 11 37 

8 6 12 15 38 

20 6 14 11 39 

8 6 14 14 40 

4 3 16 15 41 

12 12 16 10 42 

20 9 16 9 43 

 

 

 

 

 

 



 اجابات خاصة ببعدالضغوطات االنفعالية 
 

  دائما غالبا احيانا أبدا/ال

 الضغوطات االنفعالية

 

16 12 18 8 44 

16 9 18 9 45 

8 3 20 12 46 

12 12 18 9 47 

12 15 14 10 48 

16 9 16 10 49 

8 9 20 10 50 

12 12 18 9 51 

8 9 14 13 52 

20 9 16 9 53 

8 9 16 12 54 

8 3 18 13 55 

 

 

 



2018/2019السنة الجامعية   

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 - مستغانـــــــم –   جـــــــامعة عبد الحميد بن باديس 

 معهدالتربيةالبدنيةوالرياضية

 قسم التربية البدنية و الرياضية

 

 لمركزإلىالسادةالمربينوالمختصينفي ا
 حركياالنفسي البيداغوجي لألطفال المعوقين 

 استبيان

 
 , بغيةاإلجابةعمىجممةمنالتساؤالت, ضعبينأيديكمهذااالستبياننعظيمالشرفأننال

 :بحث نحن بصدد دراسته يندرج تحت عنوانوالتيتدخمضمنموضوع
 *أهمية النشاط الرياضي الترويحي في التقميل من الضغوطات النفسية لألطفال المعاقين حركيا*

 . الموجهة لمتالميذراجينمنكمتسهياللمهمةواإلجابةبكمصدقعمىاألسئمة
 

  . فيالخانةالمناسبة(x )الرجاءوضع:مالحظة
 

 :الطالبانإعداد
 :تحتإشرافلقاري تقيالدين -
 بن برنو عثمان. د/بن عمي عبد اهلل                                أ -

 

 

 



 أبدا/ال احيانا غالبا دائما الضغوطالدراسية :اوال
    1 أعانيمنصعوبةفيالتركيزأثناءشرحالمعممممموادالدراسية 01
     .عادةماأتذكرالكثيرمنايشرحهالمعممداخاللفصاللدراسي 02
     .أعانيمنصعوبةبعضالمقرراتالدراسية 03
     .أعانيمنصعوبةفيانجازالواجباتالدراسيةالمطموبة 04
     .عالقاتيمعطمبةالفصمغيرجيدة 05
     .قدرتيعمىحفظالموادالدراسيةمنخفضة 06
     .أتذكربصعوبةمادرستهحتىبعدمرورقميممنالوقتعمىدراسته 07
     .اشعراننيمشتتالذهنداخاللفصل 08
تقان 09      .أجدصعوبةفيإنهاءواجباتيالدراسيةبسرعةوا 
     .أذهبإليالمدرسةرغماعنانفي 10
     .أشعرأننيغيرمحبوببينزمالئيفيالمدرسة 11
     .الأجدمايكفيمناالهتماممنقباللمدرسين 12
     .يتعاممزمالئيمعيبطريقةشرسة 13

 أبدا/ال احيانا غالبا دائما الضغوط األسرية: ثانيا
     .أشعربالضغطموجودالخالفاتالمتكررةبينأفرادأسرتي 14
     .يضايقنيتحمألميمسئوليةاألسرة 15
     .أتضايقمنعدماخذرأييفيأمورتخصاألسرة 16
     يزعجنيعدموجودعالقاتطيبةبينأفرادأسرتيوأقربائي 17
     .يضايقنيتدخألقاربيفيحياتناالخاصة 18
     .يضايقنيعدماتساعبيتناألفراداألسرة 19
     .اشعربالحرجمنذهابوالدتيممجمعياتالخيرية 20
     .تعاممنيوالدتيبقسوة 21
     تفتقراسرتيمممساعدةوالمساندة 22
     .يسودسوءاالتصالوالتواصمبينأفراداألسرة 23
     .تعانيأسرتيمنظروفمعيشيةصعبة 24
     .الخالفاتاألسريةهيالمسيطرةعمىعالقاتناداخالألسرة 25
     .أعانيمنتحكموسيطرةوالدتيعمىحياتي 26



     .يستخدمأخيالكبيرالقوةفيفرضآراءهعمينا 27
     .أشعربالضيقالستخدامأقاربيالعنفالكالميأوالجسديمعنا 28
     .اهموالديهمالمتحكمينفيحياتنا 29

 أبدا/ال احيانا غالبا دائما الضغوط االجتماعي: ثالثا 
     .اليوجدايتعاونبينيوبينزمالئي 30
     .أميإللىالعنفعندالمعبمعزمالئي 31
     .أشعرفيكثيرمناألحيانكمالوكنتأريدأنأبكيبسببظمماآلخرينمي 32
     .تعانيأسرتيمنضعفالمساندةاالجتماعية 33
     .أتضايقمننقداآلخرينمي 34
     .اشعربالضيقعندتمبيةالمناسباتاالجتماعية 35
     .أشعروكأننيمتسولعنداتقدممساعدةألسرتي 36
     .اشعربالضيقمعدممساعدةالجيرانعندوقوعالمصائب 37
     .يقمقنيضعفعالقاتياالجتماعيةمعاآلخرين 38
     .(الوالد)عادةمايستقويعميزمالئينظرالغيابمنيحميني  39
     .يزعجنيمكانةأسرتياالجتماعية 40
     .أحسدأصدقائيعمىمستوياتهماالجتماعيةالراقية 41
     .أشعرأننيأقممنغيريفيكمشيء 42
     .ليسمناالكثيرمناألصدقاءالذينيزوروننافيمنزلنا 43

 أبدا/ال احيانا غالبا دائما الضغوطات االنفعالية: رابعا
     .أشعربالحرمانمنحناناألبوبأننياقمحظامناآلخرين 44
     .أجدصعوبةفياالستغراقفيالنوم 45
     .كثيراماينتابنيالغضبواالرتباكألتفهاألسباب 46
     .أناسريعالبكاءوالتأثرعبدمواجهةأيضغط 47
     .أشعرأننيمنقمبالمزاج 48
     .أشعربالضيقواالكتئابواليأسفيمعظماألحيان 49
     .الأستطيعالتعبيرعنمشاعريومصارحةاآلخرينبمايجولفيخاطري 50
خوتي 51      .أشعربالخوفالشديدعمىمصيروالدتيوا 



     .أشعرفيمعظماألوقاتبالحزن 52
     .تتقمبحالتيالمزاجيةبينالسعادةوالحزندونسببظاهر 53
     .اشعربنقصكبيرلغيابوالديعنحياتي 54
     .الاشعربأهميةوجوديفيالحياة 55

 

 :تصحيحالمقياس

 .دائما،غالبا،أحيانا،أبدأ :تتماالستجابةعمىالمقياسوفقألتدرجرباعي،و هو

أمامالفقرةتحتالعمود  ( X)وعمىالمفحوصأنيحددمدىانطباقكمفقرةعميه،وذلكبوضععالمة
 .الذييتفقمعرأيه

 .درجاتعمىالتواليممبدائل 4 إلى 1 وتًتراوحدرجةكمفقرةمنفقراتالمقياسمن
و 

يتمحسابالدرجةالكميةلممفحوصعمىالمقياسبجمعدرجاتهعمىاألبعادالفرعيةلممقياس،وتتراوحالدر
 درجة،وتداللدرجةالمرتفعةعمىضغوطنفسية 336-84جةالكميةيمممفحوصعمىالمقياسبين 

 .مرتفعةبينماتداللدرجةالمنخفضةعمىضغوطنفسيةمنخفضة
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