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 مقدمة :

إن الحاجة لمترفيو عن النفس حاجة إنسانية و ليا أىميتيا، و عادة ما نجد أننا   
نضع الترفيو والنشاط الترفييي في مكان جانبي من حياتنا و ال نعطيو من األىمية 
شيء، ويتوقف ذلك عمى الوعي الترفييي عند الفرد، وان يدرك مدى أىميتو بالنسبة 

 و اإلنساني يتميز بالصحة و االتزانىر النشاط لو ولممجتمع. فالترفيو مظير من مظا
الصحة ىنا بمعناىا الواسع الذي يشمل الصحة الجسمانية و العقمية و العاطفية و 
ليس فقط خمو الفرد من الضعف والمرض فالنشاط البدني الترفييي ييدف إلى السعادة 

ة نتيجة جانبية التي ينشدىا كل فرد ميما اختمف الجنس و المون و العقيدة، و السعاد
لحياة تتسم باالتزان والترفيو لو مكانة مميزة في جعل الحياة المتزنة بين العمل و 

و تصبح   الراحة فتكتمل الحياة في معناىا و تزداد في رونقيا بالترفيو و الترويح 
 (21، ص 2893 ،  عطيات محمد خطاب. (أكثر إشراقا و أكثر بيجة

و قد وجد اإلنسان عمى مّر الزمان طريقة لمتعبير عن نفسو في شكل من األشكال   
الترفييية، فميما اختمف الزمان و المكان فان طبيعة اإلنسان البشرية و احتياجات 
البشر واحدة ال يميزىا المون أو الجنس أو العقيدة و ىناك نزعة طبيعية لإلنسان 

أفكاره، و اتجاىاتو و آرائو من خالل ما نسميو ليمارس أنشطة يعبر فييا عن نفسو و 
باألنشطة الترفييية والترويحية، ومن خالل النشاط الترفييي يعبر الفرد عن مشاعره و 
أحاسيسو و ينمي ممكاتو و يبتكر ويتفيم. و ينتج و تنطمق طاقاتو و تظير مواىبو و 

جاه طيب و ىذا في و تتأثر اتجاىاتو ويتغير ويتطور سموكو في ات تنمو معموماتو 
 24 ص  ،2881 ،خولي أمين)   .ذاتو ىدف التربية الترويحية والترفييية

يعتبر النشاط البدني الترفييي احد أىم النشاطات الترفييية و الترويحية لما لو من   
نتائج ايجابية عمى حياة الفرد العممية و العممية فيو يساعده في إعادة بعثو لطاقاتو 
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لمواكبة األعمال الشاقة و االبتعاد عن الروتين اليومي لمعمل و المدرسة وتجديدىا 
كما انو يساىم بشكل كبير في تقويم سموكيات األفراد و انخراطيم في جماعات مما 
يسيل العمل ويعطي أكثر حيوية و بالتالي المردودية و اإلنتاجية تكون في أعمى 

 .مستوياتيا

 (19، ص 2889)ابراىيم رحمة ، 

يرى الميتمون بدراسة الترويح أنو يمكن التعرف عمى حضارة المجتمعات من خالل   
معرفة الوسائل التى تستخدميا تمك المجتمعات فى مواجية وقت الفراغ ، وأنو توجد 
عالقة وثيقة بين ثقافة المجتمع ومستويات المشاركة فى مناشط الترويح السائدة فى 

نولوجيا والترويح إذ أنو كمما زاد تطور تكنولوجيا المجتمع ، كما توجد عالقة بين التك
الترويح وتعددت وسائمة وتطورت منشأتو وأجيزتو وأدواتو ، وذلك إلى جانب تأثير 
التكنولوجيا عمى زيادة حجم البطالة وبالتالى زيادة حجم العاطمين عن العمل ، مما 

 .مام بالترويح لزيادة الطمب عميويستدعى االىت

، في خضم ىذا القرن أثرت اإلختراعات الحديثة في المجتمع بشكل فاق كل التوقع   
 فقد أحدثت تغييرا شديدا في أنماط و نماذج الثقافة و لم يستثنى الترويح من ذلك.

 (24، ص  3124)قراش العجال ، 

، حيث أو شبو الطبي المستشفيات العموميةممرضي و من بين فئات ىذا المجتمع   
ىذا البحث نحاول أن نمقي الضوء عمى طريقة إستثمارىم لوقت الفراغ و  من خالل

و وقت معزول ال عمل تؤديو الذي ىو "الوقت الحر ، ال يشتغل في العمل ، بمعنى أن
 خاللو 



 التعريف بالبحث
 

3 
 

المستشفى العمومي يقضي الشق االكبر من يومو في العمل  ممرضمع العمم أن   
ا واحدا في األسبوع لدى أغمب األطباء ضف كما ال تتعدى فترة الراحة يوم بدوام كامل

اإلزدحام الكبير في بسبب  ممرضاليائمة التي يتعرض ليا ال اتإلى ذلك الضغوط
عدد المرضى الوافدين إلى المستشفى من جية ، و الجدول المزدحم باألعمال و 

 الدراسة غالبا ، دون أن ننسى الواجبات األسرية و متطمبات أخرى.

تبدأ ىذه الدراسة كغيرىا من الدراسات األخرى بالجانب التمييدي دوره التعريف   
بالبحث يحتوي عمى الخمفية النظرية لمبحث أىميتو و أىدافو كما تطرق إلى التعريف 

 و ذلك من أجل توضيح الرؤية . بمصطمحات البحث 

  ثالثة فصول إعتمادا عمى ما سبق ، جاءت ىذه الدراسة النظرية و التطبيقية في   
 المستشفيات العمومية  ممرضيىو اإلطار النظري لمدراسة تطرقنا من خاللو إلى  و 
 و النشاط البدني الترويحي ثم الضغوط النفسية . و في األخير الدراسات السابقة. 

ي إختص الدراسة الميدانية تضمن بدوره فصمين ، األول يتطرق إلى نأما الباب الثا  
     جراءات الميدانية و االخر خاص بعرض النتائج و تحميميا اإلمنيجية البحث و 

 و مناقشتيا عمى غرار فرضيات البحث. 

بإعتماد المنيج الوصفي و ىو منيج يتيح لنا دراسة الظاىرة و تحميميا مع سيولة   
 المستشفيات العمومية بواليتي غميزان  ممرضيتطبيقو عمى عينة البحث حيث شممت 

ارات محكمة من تم إستخدام أدوات بحث بسيطة تمثمت في إستم و معسكر ، و 
ينشطون في المستشفيات و ممرضة  ممرضا 85و موجو إلى  طرف أساتذة المعيد

 .العمومية
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 المشكمة : -1

     إن النشاط الرياضي الترويحي لو دور كبير في التغمب عمى الضغوطات النفسية   
و يساىم بشكل مباشر في المحافظة عمى المياقة البدنية و رفعيا إن أحسن الفرد 

ممارستيا بشكل منتظم و بالتالي التمتع بصحة جيدة مما قد يساىم في العيش بشكل 
أفضل ، لكن إىمال النشاط البدني أو إنعدامو ينجم عنو مخاطر صحية ضخمة 

 و سير تغذية غير سميمةلسمبية من خاصة بتواجد الروتين اليومي و طريقة العيش ا
و قمة الوعي بأىمية النشاط الرياضي  و كذا إنعدام الوسائلأخرى و عادات سيئة 

 (25،  ص 2881أمين خولي ،  )الترويحي.

، فيم أكثر  الممرضينيسعى كل فرد إلى بموغ أفضل لياقة ممكنة فما بالك شريحة   
ن في بعض األحيان ال يستطيع عمما بأىمية النشاط الرياضي بشكل عام ، لك

إيجاد متسع من الوقت لممارسة ىذا النشاط نظرا لضروف و معوقات  ممرضال
 سنذكرىا الحقا أو ألسباب خاصة .

من خالل زيارتنا الميدانية لممستشفيات العمومية الحظنا تفاوت كبير و إختالف   
و    الجيدة  الذي تظير عميو الصحة ممرضحيث ىناك ال ممرضينمن حيث بنية ال
و ذلك من خالل مالحظة بنيتو الجسمية و و المرفولوجية ، في حين المياقة العالية 

اخرين كبار في السن أو تبدوا عمييم صفات البدانة ، كما الحظنا  ممرضينىنالك أ
 مدخنين كثر ، و اخرين تظير عمييم العصبية في التعامل مع المرضى. ممرضين

 التالية :و عميو نطرح التساؤالت 

 السؤال العام : 1-1
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 لدىمن الضغوطات النفسية قميل في الت أىميةالرياضي منشاط الترويحي ل  ىل
 العمومية ؟ صحةال ممرضي

 األسئمة الفرعية : -1-2

 ؟بصفة منتظمةرياضية ىل يمارس الممرضون أنشطة ترويحية   -1
ذات طابع ، و ىل ىي ممرضونفيما تتمثل األنشطة الترويحية التي يمارسيا ال  -2

 ؟ رياضي
 أم عشوائية ؟ ةمجمبر  ىل األنشطة الرياضية الممارسة من طرف الممرضين  -3
 ؟ الرياضي لمنشاط الترويحي ممرضينما ىي العراقيل التي تقف دون ممارسة ال -4

 
  األهداف : -2
عمى دور النشاط الترويحي الرياضي في التقميل من الضغوطات النفسية التعرف -1

 العمومية.لدى ممرضي المستشفيات 
 التعرف عمى مدى ممارسة النشاط الترويحي الرياضي من قبل الممرضين-2
 الممارسة من قبل الممرضين .ترويحية النشطة التعرف عمى نوع األ-3
 كيفية ممارسة النشاط الترويحي الرياضي بين المبرمج و العشوائي. معرفة  -4
 .الترويحي الرياضيممرضين من ممارسة النشاط المعيقات التي تواجو ال معرفة-5
 الفرضيات : -3

من الضغوطات  قميلالت يساىم النشاط الرياضي الترويحي بشكل فعال في  
 .العمومية صحوممرضي ال النفسية لدى

 الفرضيات الفرعية : -3-2
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بصفة منتظمة وغير  لنشاط الرياضي الترويحية اينقسم الممرضون بين ممارس -1
 .منتظمة

في رياضات  الترويحية الممارسة من طرف الممرضينتتمثل معظم األنشطة  -2
 .فردية و جماعية مختمفة 

        بين منظم و عشوائي  تختمف األنشطة الترويحية التي يمارسيا الممرضون -3
 عمى حسب الجنس.غير رياضي و و و رياضي 

 .ممارسة النشاط الرياضي الترويحي من أجل ممرضالعمل تعرقل ال روفض -4
 
 : أهمية الدراسة-4

من المجتمع ، فالصحة تتمحور أىمية ىذه الدراسة في المساس بطبقة حساسة   
ن عمى صحة الناس ، لذلك يجب عمييم و قائم الممرضون و ىي األساس ،

بالغة لمعرفة  المحافضة عمى صحتيم أوال ففاقد الشيئ ال يعطيو ، و لدراستنا أىمية
اإلجتماعية ، كما و  من الناحية النفسية تمريضالسمبية لمينة ال و الجوانب اإليجابية

عن أنفسيم و  لممرضونتمككنا ىذه الدراسة من بموغ ىدفنا لمعرفة كيف يروح ا
مع العمم أن  أثناء أدائيم ليذه المينة الشاقة . مو تركيزى كيف يحافظون عمى لياقتيم

ىم أعمم الناس بأىمية ممارسة الرياضة بشكل عام و المحافظة عمى  الممرضين
 المياقة البدنية .

الصحة و الرياضة ألنو كما أن ىذه الدراسة ليا عالقة وطيدة مع إختصاص   
 يجمع بين ىذين الجانبين و يوضح العالقة بينيما .

و  ممرضينم التمككنا ىذه الدراسة من معرفة المشاكل أو المعيقات التي تقف أما  
تمنعيم من ممارسة النشاط الرياضي و ىنا يأتي دور الطالب في ىذا اإلختصاص 

 و ذلك إلقتراح حمول تحاكي ىذه الوقائع.
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 مصطمحات البحث : -5

 الترويح :  -5-1

بشكل عام ، ىو عبارة عن مساعدة األفراد لمحصول عمى خبرات إيجابية أثناء   
  تساعدىم عمى تجديد الروح و إستعادة الطاقة البشرية. ،وقت الفراغ 

 الترويح الرياضي : -5-2

            الترويح الرياضي كأحد أنواع األنشطة الترويحية ، أصبح جزءا من النظام التربوي   
و اإلجتماعي في كل المجتمعات و ذلك لدوره الحيوي في تحقيق العديد من الفوائد 

التي تؤدي إلى اإلرتقاء الشامل بالمجتمع و  و  .النفسية ...إلخالصحة  و البدنية
زيادة فاعمية و إنتاجية أفراده ، و ذلك من خالل مبدأ إتاحة الفرصة لمجميع لممارسة 

،  2893 الخطاب، محمد عطيات) األنشطة الرياضية عمى حسب ميولو و قدراتو.
 (66 ص

 الرياضي : الترويحي النشاط -5-3

ىو تمك االلعاب أو الرياضات التي تمارس في أوقات الفراغ أو الخالية من   
المنافسة الشديدة أو ىي الرياضات التي تمارس خارج اإلطار الفيديرالي أو التنظيمي 

يمثل وسيمة من وسائل شغل أوقات الفراغ و ليذه األسباب نراه يحتل ما فالنشاط 
)عطيات محمد الخطاب ،  رة منيا .مكانة ىامة في حياة الشعوب خاصة المتطو 

 (66، ص  2893

 الضغوطات النفسية : -5-4

 الشخص تعّرض مع تأتي التي األعراض من مجموعة: بأّنيا" سيمي ىانز" يعرفيا  
 من مجموعة: بأّنيا" 2869 ميكانيك" يعرفيا. عميو تضغط التي المواقف لبعض

 فيمو ومدى الحياة، في خبرتو بسبب اإلنسان إلييا يتعّرض أن يمكن التي الصعوبات



 التعريف بالبحث
 

8 
 

 التغيرات من مجموعة: بأّنيا" إبراىيم الستار عبد" يعرفيا. ستيّدده التي األمور لكاّفة
 فعل ردود وحدوث استجابتو وتسّبب الشخص تثير والتي الخارجّية أو الداخمّية
 .مختمفة

 ليا يتعّرض التي المواقف من مجموعة أّنيا عمى النفسّية الضغوطات تعّرف  
 كاّفة استخدام خالل من بوجودىا ويتكّيف معيا يتفاعل أن عميو وتوجب الشخص

 أو داخمّية تغّيرات عن عبارة المواقف ىذه تكون وقد واالجتماعّية، الشخصّية قدراتو
 لمشخص يسّبب مّما سمبّية، غير إيجابّية تغّيرات كانت لو حّتى لو حدثت خارجّية
 ويؤّثر اّتزانو يفقده مّما الشديد كالتوّتر الجسدّية، أو النفسّية االضطرابات من مجموعة

 ومدى شخصّيتو نوع بحسب آلخر شخص من التأثر ويختمف واّتجاىاتو، سموكو عمى
 (31 ، ص 3116طو عبد العظيم ، ) .ليا النفسيّ  تقّبمو

 : ممرضال -5-6

 تواجد مراحل مختمف في التمريضة الرعاية عن المسؤول الشخص ىو الممرض  
 كمية في سنوات اربع عن تقل ال دراس بعد التمريض شيادة عمى والحائز المرضى،
 عمى قدرتو إلى باالضافة التمريض مينة لممارسة ومجازا مؤىال واصبح التمريض

 (56 ، ص 2888 سعاد حسين،) .طبي فريق في كعضو العمل

 :العموميالمستشفى  -5-7

 بعيادات مجيًزا ويكون. وتأىيميم المرضى لعالج مكان ىو المشفى أو المستشفى  
 في كما. وخاصة عامة لممرضى وغرف لإلنعاش وغرف لمعمميات وغرف لألطباء
 وأقسام المختبرات وفييا. المقيمين غير المرضى الستقبال خارجية عيادات بعضيا
. المختبرات وأخصائيون أشعة وفنيون الممرضون فييا ويعمل. الطوارئ وأقسام األشعة
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  ،فريدة عميري) .والجراحية الداخمية االختصاصات من العديد عمى المشفى يحتوي
 (6 ، ص 3122

 : الدراسات المشابهة -

 :  الدراسة األولى -6-1

 دراسة شعالل إسماعيل مصطفى
 عنوان الدراسة :  -6-1-1

انعكاسيا أثر ممارسة األنشطة الرياضية الترويحية عمى بعض السمات النفسية و   
 عمى التوافق اإلجتماعي لدى المرأة العاممة في القطاع الصحي.

 مشكمة الدراسة : -6-1-2
تمثمت مشكمة الدراسة في كيفية تأثير ممارسة األنشطة الرياضية الترويحية عمى   

بعض السمات النفسية و انعكاسيا عمى التوافق االجتماعي لدى المرأة العاممة في 
 القطاع الصحي.

 هدف الدراسة : -6-1-3

األنشطة الرياضية الترويحية عمى السمات النفسية عند المرأة العاممة في  إبراز أثر  
 القطاع الصحي.

إبراز أثر ممارسة األنشطة الترويحية الرياضية عمى التوافق اإلجتماعي عند المرأة   
 العاممة في القطاع الصحي.

 التوافق اإلجتماعي . توضيح العالقة بين بعض السمات النفسية و  
 :  دراسةفرضيات ال -6-1-4
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تؤثر ممارسة األنشطة الرياضية الترويحية إيجابا عمى بعض السمات النفسية و   
التوافق اإلجتناعي ، و ىناك عالقة طردية بين السمات النفسية و التوافق اإلجتماعي 

 لدى المرأة العاممة.

 

 منهجية الدراسة : -6-1-5

 إعتمد عمى جمع المعمومات ثم تحميميا و مناقشتيا.منيج مسحي 

 عينة الدراسة : -6-1-6

إمرأة عاممة في القطاع الصحي تم إختيارىم بطريقة  81تتكون عينة البحث من   
 عشوائية.

 أدوات الدراسة :  -6-1-7

 مقياس  –مقياس نيو شخصية  -إعتمد الباحث عمى مقياسين ىما : 

 نتائج الدراسة :  -6-1-8
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين العامالت الممارسات لمنشاط البدني الترويحي   

 في بعد عالقة المرأة بأسرتيا و ىي لصالح الممارسات.

 أهم التوصيات : -6-1-9
نشر الوعي الترويحي الرياضي بين العامالت و إتاحة الفرصة أماميم لمتعرف عمى   

 أىمية الممارسة الترويحية الرياضية.

إعداد مناىج عممية من طرف المؤسسة الوصية إلعداد كوادر في مجال الترويح   
 الرياضي.

 تخصيص فضاء لممارسة النشاط الترويحي الرياضي في المستشفيات العمومية.
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 الدراسة الثانية : -6-2

ليسانس تدريب  3118-3119دراسة يوسف بربر، بوزانة نور الدين، دىمي ىني،   
 رياضي.

 عنوان الدراسة :  -6-2-1

 دور النشاط الرياضي الترويحي في زيادة فعالية ميام الشرطة.

 مشكمة الدراسة : -6-2-2

إلى أي مدى يمكن لمنشاط الرياضي الترويحي المساىمة في رفع فعالية ميام   
 الشرطة.  

 هدف الدراسة : -6-2-3

 ين األداء.إبراز مكانة النشاط الرياضي الترويحي و أىميتو في تحس

 فرض الدراسة : -6-2-4

ممارسة النشاط الرياضي الترويحي يساىم في رفع مستوى المياقة البدنية عند   
 الشرطي.

 منهج الدراسة : -6-2-5
 تم إتباع المنيج الوصفي.

 عينة الدراسة : -6-2-6
شرطي بمديرية األمن لوالية  61تم إختيار العينة بطريقة عشوائية و تمثمت في   

 مستغانم.
 أدوات الدراسة : -6-2-7



 التعريف بالبحث
 

12 
 

 تم اإلعتماد عمى أدوات بسيطة تمثمت في : جمع المادة الخبرية، المقابمة، اإلستبيان  

الرياضي استخمص الباحثون من ىذه الدراسة أن النشاط  نتائج الدراسة : -6-2-8
 الترويحي ميم جدا في حياة الشرطي.

 الدراسة الثالثة : -6-3

دراسة جربوب المختار و اخرون، مذكرة ليسانس تربية بدنية و رياضية جامعة   
 3116-3116مستغانم 

 عنوان الدراسة : -6-3-1

 النفسية لدى اساتذة التربية البدنية و الرياضية.الضغوط 

 مشكمة الدراسة : -6-3-2

يواجو اساتذة التربية البدنية و الرياضية ضغوطات نفسية ناتجة عن ظروف ىل 
 اجتماعية و اقتصادية و مينية ؟

 فرضيات الدراسة -6-3-3

 .يتسم اساتذة التربية البدنية و الرياضية بضغوطات نفسية حادة 

 .وجود اختالف في درجة الضغوط النفسية بين االساتذة حسب الدرجة العممية 

  اختالف في درجة الضغوط النفسية بين االساتذة حسب التمركز الجغرافي.وجود 

  وجود اختالف في درجة الضغوط النفسية بين أساتذة التربية البدنية و الرياضية و

 اساتذة المواد االخرى.

 أهداف الدراسة : -6-3-4
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 إبراز الحالة النفسية لألستاذ.

 لة مينة التدريس.إبراز الضغوطات النفسية و تأثيرىا عمى مزاو 

 

 منهج الدراسة : -6-3-5

 إعتمدت الدراسة عمى النيج المسحي.

 عينة الدراسة : -6-3-6

شممت العينة أساتذة التربية البدنية و الرياضية عمى مستوى والية تيارت و عددىم   
 أستاذ. 41

 نتائج الدراسة : -6-3-7

البدنية و الرياضية و أساتذة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أساتذة التربية   
المواد االخرى و ىي لصالح اساتذة ت.ب.ر من حيث التغمب عمى الضغوطات 

 النفسية .

توجد عالقة طردية بين تخفيف الضغوطات النفسية و ممارسة النشاط الرياضي   
 الترويحي لدى أساتذة التربية البدنية و الرياضية.

أكثر مقاومة لمضغوطات النفسية من غيرىم من  أساتذة التربية البدنية و الرياضية  
 أساتذة المواد األخرى.

 أهم اإلقتراحات و التوصيات : -6-3-8

نشر الوعي الرياضي الترويحي بين أساتذة المواد األخرى و إتاحة الفرصة أماميم   
 لممارستو و التعرف عمى أىميتو.
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د األخرى من أجل تنظيم حصص التنسيق بين أساتذة التربية البدنية و أساتذة الموا  
 لممارسة النشاط الرياضي الترويحي داخل المؤسسة.

 إعداد كوادر مؤىمة في مجال النشاط الرياضي الترويحي في المعيد.

 

 الدراسة الرابعة : -6-4

، بحث مقدم ضمن متطمبات نيل شيادة  3124-3123دراسة قراش العجال ،   
 الماجيستر تخصص رياضة و صحة.

 عنوان الدراسة : -6-4-1

إستراتيجية إستثمار وقت الفراغ في ممارسة األنشطة الرياضية الترويحية عند طمبة   
 اإلقامات الجامعية.

 مشكمة الدراسة : -6-4-2

ما إستراتيجية إستثمار وقت الفراغ في ممارسة األنشطة الرياضية الترويحية عند   
 طمبة اإلقامات الجامعية.

 الدراسة :أهداف  -6-4-3

التعرف عمى إستراتيجية استثمار وقت الفراغ في ممارسة األنشطة الرياضية   
 الترويحية باإلقامات الجامعية.

 فرضية الدراسة : -6-4-4

اإلستراتيجية المتمثمة في اإلمكانيات و النعوقات و تنظيم البرامج غير كافية   
 الرياضية الترويحية.إلستثمار الطمبة ألوقات فراغيم في ممارسة األنشطة 
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 منهج الدراسة : -6-4-5

 اعتمدت الدراسة عمى المنيج المسحي.

 عينة الدراسة : -6-4-6

 طالب و طالبة موزعين عمى اإلقامات الجامعية بشكل عشوائي. 641

 نتائج الدراسة : -6-4-7

الطمبة يفضمون من بين األنشطة الترويحية المختمفة النشاط الرياضي و من ضمنو   
 ألنشطة الرياضية الجماعية ، مع قمة اإلمكانيات.ا

 اإلقتراحات و التوصيات : -6-4-8

اإلىتمام باإلمكانيات الرياضية مع وضع إسترانيجية لمذكور و أخرى لإلناث من   
 أجل حسن استثمار وقت الفراغ.

 التعميق عمى الدراسات : -6-5

 التالية :من خالل عرضنا لمدراسات المشابية تتضخ لنا النقاط 

تعرف عمى مشاكل ضغوطات المينة و تشترك جميع الدراسات السابقة بأنيا تيتم بال -

 تأثير النشاط الرياضي الترويحي لمحد من ىذه المشاكل.

إن أغمب الدراسات السابقة أجريت عمى العمال بمختمف القطاعات ) صحي ، تعميمي  -

الطمبة المقيمين باإلقامات ، أمني ( بإستثناء الدراسة الرابعة التي أجريت عمى 

 الجامعية.

 إن العمل بدوام كامل يتسبب بشكل مباشر في خمق الضغوطات النفسية لدى العمال. -



 التعريف بالبحث
 

16 
 

إفتقار أغمب الدراسات إلى منيجية واضحة لممارسة النشاط الرياضي الترويحي و  -

 وضع برنامج مسطر ليذا األخير.

 في النقاط التالية : كما نالحظ أن الدراسات السابقة تشترك مع دراستنا

ة النشاط الرياضي الترويحي و تعظيم دوره في حياة العامل سلممار  األولويةإعطاء  -

 بشكل عام.

 التحسيس عمى أىمية النشاط الرياضي الترويحي في حياة الفرد العامل بشكل عام. -

 تميزت دراستنا عن باقي الدراسات السابقة بالنقاط التالية :

الدراسة حيث إقتصرت الدراسات األخرى عمى جنس واحد  ةعين إدراج الجنسين في -

 فقط.

 لم يتم اإلعتماد عمى مقياس معين بل أسئمة مباشرة تدرس بشكل مباشر مشكمة بحثنا. -

 و من أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسات السابقة ما يمي :

اب يميل معظم الممارسين لمنشاط الترويحي إلى النشاط الرياضي خاصة األلع -
 الجماعية.

الممارسون لمنشاط الرياضي الترويحي تقل عندىم درجة الضغط النفسي بعكس الغير  -
 ممارسين.

ممارسة النشاط الرياضي الترويحي يحسن من عالقة العامل بأسرتو و زمالئو في  -
 العمل.
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ضعف اإلمكانيات المادية و البشرية و عدم تشجيع المجتمع لممارسة النشاط  -
الترويحي من األسباب التي تمنع العامل و غير العامل من ممارسة النشاط الرياضي 

 الرياضي الترويحي.
النشاط الرياضي الترويحي يؤثر عمى الجانب النفسي لدى الفرد العامل و غير العامل  -

 حيث يكسبو السعادة و الراحة النفسية.
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 :  تمهيد

تعتبر النشاطات البدنية بصفة عامة واألنشطة الرياضية الترويحية خصوصا   
د فيي جزء مكمؿ لمثقافة والتربية راسموكات اجتماعية ميمة في الحياة اليومية لألف

ت كبيرة رات واسعة وخبار الفرد وذلؾ بتزويده بمياي إعداد ف راكبيرا حيث تمعب دو 
تسمح لو بالتكيؼ مع مجتمعو وتحتؿ ممارسة األنشطة الرياضية الترويحية في 
المجتمعات المعاصرة مكانة خاصة فتعتبر الممارسة الرياضية بالنسبة لكؿ فئات 

ير المجتمع عمى اختالؼ أجناسيـ ومستوياتيـ وأعمارىـ ذات أىمية بالغة في تطو 
وتنمية الشخصية والترفيو عف النفس وتقوية العضالت وتحسيف العالقات االجتماعية 

ت واالنفعاالت التي تواجو الموظؼ راوتعمؿ عمى التخفيؼ مف حدة التوت مع اآلخريف
 في عممو بصفة عامة. 

فممارسة النشاطات البدنية الترويحية ليا دور في تحسيف السموؾ و التفاعؿ  إذف 
وسنتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى مفيـو الترويح وأنواعو وأىميتو وأبرز  االجتماعي

  .نظرياتو والعوامؿ المؤثرة فيو
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  : مفهوم الترويح  -1

إف مصطمح الترويح بمفظيا العربي لـ تستخدـ إال قميال، في الكتابات االجتماعية   
العربية بؿ استخدمت في مكانيا ألفاظا أخرى مثؿ الؼ ارغ، الميو والمعب، وىي في 

 ,R.Md casablanca). فعؿ "ارح" ومعناىا السرور والفرحالمغة العربية مشتقة مف 
1968; p 42) 

عني إعادة الخمؽ ويفيـ أيضا مف مصطمح الترويح عمى أنو إف مصطمح الترويح ي  
 التجديد أو االنتعاش. 

أف الترويح ىو نشاط ومشاعر ورد فعؿ عاطفي وأنو  Rommeyويرى رومني   
 سموؾ وطريقة لتفيـ الحياة. 

غ تمؾ األوجو مف النشاط التي تجمب لمفرد راأف وقت الف nashبينما يوضح ناش   
 الفرصة لمتعبير عف الذات وتتوافر فييا حرية االختبار. السعادة وتتيح لو 

نو النشاط الذي يسيـ في توفير إلى الترويح بأ De Geazziaويشير دي جارزيا   
 حة لمفرد مف عناء العمؿ ويوفر لو سبؿ استعادة حيويتو. راال

 ت التيراىو تمؾ األوجو مف النشاط أو الخبأف الترويح  Krausبينما يرى كرواس   
دة الفرد وذلؾ بغرض تحقيؽ راغ، والتي  يتـ اختيارىا وفقا إلراتنتج عف وقت الف

محمد  ) .السرور والمتعة لذاتو واكتساب العديد مف القيـ الشخصية واالجتماعية 
 (92مرجع سابؽ، ص  ،الحماحمي
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يرى أف الترويح ىو زمف نكوف في غضونو غير  P.Foulquieأما بوؿ فولكي   
مجبريف عمى عمؿ ميني محدد، ويستطيع كؿ واحد منا أف يقضيو كما يشاء أو كما 

 ((Paul foul quie, 1978, p 203   يرغب.

" Pettlerسات المختمفة تعرؼ يبتمر" رافي الد كثيراومف أىـ التعاريؼ المستخدمة   
غ والتي يختاره رافي وقت الفلنشاطات التي تمارس أف الترويح يعد نوعا مف أوجو ا

مارستيا والتي يكوف مف نواتجيا اكتسابو لمعديد مف القيـ مالفرد بدافع شخصي ل
 البدنية والخمقية واالجتماعية والمعرفية. 

 :مفهوم النشاط الرياضي الترويحي  -2

الرياضات النشاط الرياضي الترويحي في مفيومو الخاص ىو تمؾ األلعاب أو    
التي تمارس في أوقات الفارغ والخالية مف المنافسة الشديدة أو بمعنى آخر ىي 

 ويحيلي والتنظيمي فالنشاط الرياضي التر راات التي تمارس خارج اإلطار الفيدالرياض
غ وليذه األسباب نرى أف النشاط الرياضي راؿ شغؿ أوقات الفئيمثؿ وسيمة مف وسا

لشعوب وخاصة المتطورة منيا، وىو نشاط بدني رياضي يحتؿ مكانة ىامة في حياة ا
في فرنسا الغرب  Herosمبني عمى مبدأ المتعة والمتضمف فمسفة الحياة وىي فمسفة 

لي التابع راحيث يرى أف ىناؾ نوعيف مف النشاط: النشاط الرياضي الترفييي الفد
ع لممتعة والمذة وتحقيؽ سمالية أما الثاني فيو النشاط البدني الرياضي الترفييي التابرألم

 (77، ص 1996، أميف أنور الخوري ).السعادة والسرور أي الغبطة بأقصى درجاتيا

 

 



 النشاط الرياضي الترويحي                                     الفصل األول          

 

20 

 

 :ض النشاط الرياضي الترويحي راأغ -3

إف احتياج الفرد لمترويح يجعمو يبحث يوما بعد يوـ عف الحياة الغنية بالمعاني   
بيف العمؿ والترويح ولذلؾ فاف فمسفة الترويح  زافوالبيجة والسعادة، حياة تتسـ باالت

كأحد مظاىر الحياة اليومية مف تعبير طبيعي تمقائي لبعض اىتمامات واحتياجات 
 يةالترويح االغراضالفرد تتغير، بؿ تتعدؿ مف خالؿ الممارسة، ويمكف أف تمخص 

ترويحية تبعا لالىتمامات والرغبات التي يمكف اعتبارىا دوافع لممارسة األنشطة ال
  وتتمثؿ في: 

  :غرض حركي 

د ويزداد في األىمية لدى راط يعتبر دافعا أساسيا لجميع األفإف الدافع لمحركة والنشا  
 الصغار والشباب والغرض الحركي أساس النشاط البدني في البرنامج الترويحي. 

  :غرض االتصال باآلخرين 

داـ الكممة المكتوبة أو تعتبر سمة محاولة االتصاؿ باآلخريف مف خالؿ استخ  
في  يشبع الرغبة ويحيالمنطوقة ىي سمة يتميز بيا كؿ البشر، فالنشاط الرياضي التر 

 ء واألفكار. رااالتصاؿ باآلخريف وتبادؿ اآل

  :غرض تعممي 

عادة ما تدفع الرغبة في المعرفة إلى التعرؼ عمى كؿ ما ىو في دائرة اىتماـ الفرد   

أمين أنور ) اىتمامات جديدة تميد لمفرد معرفة ما يجيمو.،وعادة ما يبحث الفرد عف 
 .(92، ص 1996الخوري، 
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  :غرض ابتكاري فني 

تنعكس الرغبة في االبتكار واإلبداع الفني عمى األحاسيس والعواطؼ واالنفعاالت،   
وكذلؾ تعتمد الرغبة البتكار الجماؿ تبعا لمف يتذوقو الفرد، وما يعتبره الفرد خبرة 

 جمالية مف حيث الشكؿ والموف وكذلؾ الصوت أو الحركة. 

  :غرض اجتماعي 

يف مف أقوى الرغبات اإلنسانية، فاإلنساف إف الرغبة في أف يكوف الفرد مع اآلخر   
اجتماعي بطبعو، وىناؾ جزء ليس بالقميؿ مف النشاط البدني المنظـ أو الغير المنظـ 

 يعتمد أساسا عمى تحقيؽ الحاجة إلى االنتماء. 

 خصائص النشاط الرياضي الترويحي:  -4

 ء ، إذ نا: بمعنى أف النشاط الرياضي الترويحي يعد نشاطا ىادفا وبالهادفية
ت والقيـ واالتجاىات التربوية والمعرفة لدى الفرد الممارس راىـ في تنمية المياايس

 لمنشاط ومف ثـ فاف الترويح يسيـ في تنمية وتطوير شخصية الفرد. 

 بمعنى أف اإلقباؿ واالرتباط بنشاطو ويتـ وفقا لرغبة الفرد ويدافع عف الدافعية :
في نشاطو ومف ثـ تكوف المشاركة وف المشاركة ذاتو لممشاركة في نشاطو ومف ثـ تك

 دية. إرا

 بمعنى أف الفرد يختار نوع النشاط الذي يفضمو عف غيره مف االختيارية :
الفرد باختيار  النشاطات الترويحية األخرى لممشاركة فيو، وذلؾ يسمع باف يقـو

رياضي أو الترويح الخموي أو الترويح االجتماعي أو الترويح الثقافي مناشط الترويح ال
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أو الترويح الفني أو الترويح التجاري أو الترويح العالجي، كما يسمح باختيار احد 
 أنواع تمؾ النشاطات المختمفة. 

 وذلؾ يعني أف النشاط البدني الترفييي أىـ النشاطات يتم في وقت الفارغ :

مف  رار غ التي يكوف الفرد خالليا متحراواالجتماعية الستثمار أوقات الف التربوية

 مات أو واجبات أخرى. زاارتباط العمؿ أو مف أية الت

 رح إلى فالترويحي يجمب السرور وال رياضي: وىذا يفيد أف النشاط الحالة سارة

 لؾ يكونوا في حالة سارة أثناء مشاركتيـ فيو. ذنفوس المشاركيف فييا وب

 الترويحي تؤدي  رياضي: وذلؾ يعني أف المشاركة في النشاط اللتوازن النفسيا

إلى تحقيؽ االسترخاء والرضا النفسي وكذلؾ إشباع الميوؿ وحاجات الفرد النفسية مما 

 يحقؽ ليا التوازف النفسي. 

  .يتسـ بالمرونة 

  .التجديد 

  .نشاط بناء 

  .جاد وغرضو في ذاتو 

 ف واألدياف. يمارسو كؿ األجناس واأللوا 

  .متنوع وأشكالو متعددة 
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ء ممارسة النشاط الرياضي راإف اإلحساس بالسعادة يعتبر الدافع الرئيسي و   

 وليس المكسب المادي.  ويحيالتر 

 : أنواع الترويح -5

لقد تعددت األنشطة الترويحية فمنيا الفكرية والعاطفية أو الفردية والجماعية أو   
 .  رارألف النشاط االنساني المبدع يتحدد باستمالمقيدة والعابرة ذلؾ 

 عمى أي حاؿ فإننا سنتعرض إلى أىـ التقسيمات، فقد قسمو أحد الباحثيف إلى: 

 المبدعة كالرياضة والغناء  ةنشاط ترويحي فعاؿ: ويدؿ عمى النشاطات الترويحي
 والرسـ...الخ. 

 المتفرج أو نشاط ترويحي غير فعاؿ: وىو نشاط غير فعاؿ يقؼ صاحبو موقؼ 
 (Alian Touraine، 1969, p265 ).المستمع

ويح الجماعية راويح جماعية فالتراويح فردية وتراكما قسمو البعض اآلخر إلى ت  
مجتمعيف، والذيف يرغبوف في قضاء جانب  رادغالبا ما تقوـ بيا جماعة مف األف

حياتيـ في عالقات اجتماعية عديدة وتكويف صداقات مع آخريف، في حيف تعبر 
عف رغبة الفرد في العزلة عف الظروؼ العامة  انتشاراويح الفردية وىي األكثر االتر 

 لممجتمع، وانجاز ابداعات شخصية معبرة عف الذات اإلنسانية 

 قسـ األنشطة الترويحية إلى ما يمي: أما "ربمتز" فإنو ي
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الفرد ويمارسيا بصورة  يمارسيا : وىي تتمثؿ في األنشطة التياألنشطة االيجابية -أ
ايجابية، مثؿ ممارسة األنشطة الرياضية المختمفة أو الرسـ أو العزؼ عمى اآلالت 

 الموسيقية. 

جي عف طريؽ : ويقصد بيا استقباؿ الفرد لنشاط خار األنشطة االستقبالية -ب
أو مشاىدة التمفزيوف أو مشاىدة المباريات  راءةالحواس، كما ىو الحاؿ في الق

 الرياضية في المالعب. 

جيد مثؿ النوـ  فيو ويقصد بيا أف الفرد يقـو بنشاط ال يبذؿ األنشطة السمبية: -ج
 أو االسترخاء. 

 نواعيا وأىدافيا. أما التقسيـ الذي سنستخدمو ىو تقسيـ األنشطة الترويحية طبقا أل

: يشتمؿ الترويح الثقافي عمى أوجو متعددة مف النشاط الذي الترويح الثقافي -5-1
يمعب دوار أساسيا في تنمية الشخصية االنسانية وتفتحيا، وضروي لمعرفة الفرد 

 Edouard)  .لوسطو، ويساىـ في إدماج االنساف في بيئتو االجتماعية
Limbos1981 (p53.     :نذكر منو 

القصص والروايات والمجالت، وغير ذلؾ مف الوسائؿ  راءة: مثؿ قراءةالق  -أ 
 المطبوعة. 

الكتابة: تعتبر الكتابة وسيمة ىامة مف وسائؿ التثقيؼ والتعبير ويمكف تشجيعيا  -ب
 بالوسائؿ التالية: 

  إصدار نشرة أو صحيفة مطبوعة لممؤسسة الترويحية وتشجيع اصدار صحؼ
 الحائط. 
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  محاولة توجيو األعضاء نحو الكتابة في موضوعات يميموف إلييا ولدييـ القدرة
 األصدقاء داخؿ الوطف وخارجو.  راسمةعمى أدائيا وم

 وحمقات البحث.  راتوالندوات والمناظ راتالمحاض -ج

، أىـ الوسائؿ الثقافية والمستخدمة في راديويوف: تمثؿ التمفزة والديو والتمفز راال -د
عصرنا الحاضر، إلى أنيا تستيمؾ الجزء األكبر مف حياة اإلنساف الترويحية أي أنيا 

 . راغناتشغؿ وقتنا أطوؿ مف أوقات ف

: يطمؽ البعض عمى األنشطة الترويحية الفنية مصطمح الترويح الفني -5-2
 وىي أنشطة ترويحية تمنح الفرد اإلحساس بالجماؿ واالبداع واالبتكاراليوايات الفنية 

وتنمي المعمومات وىناؾ أنواع  اراتت والميراوالتذوؽ، وتعمؿ عمى اكسابو القد
يات الفنية، وييتـ الفرد غالبا بأكثر مف ىواية والتي مف شروطيا أف امتعددة مف اليو 

الفرد لدرجة تستغرؽ وقت عممو  ف باىظة التكاليؼ أو تؤدي إلى اندماجو ال تك
وانتاجو ويعرؼ  "كوريف" اليوايات بأنيا الميوؿ والرغبات المفضمة التي يمارسيا الفرد 

يات ابغرض االستمتاع لممارستيا دوف اعتبار لمكسب المادي، كما يقسـ أنواع اليو 
 إلى المستويات التالية: 

األثرية القديمة، التوقيعات ىوايات الجمع: مثؿ جمع العمالت والطوابع، األشياء  -1
 ،األزارر...الخ. 

ىوايات التعمـ: مثؿ التصوير ،عمـ النبات ، الفمسفة، التاريخ، فف الديكور،  -2
 التدبير المنزلي، عمـ الطيور...الخ. 

االبتكار: مثؿ فف الخزؼ، النحت، الرسـ، الزخرفة، الفخار، األشغاؿ  ىوايات -3
 اليدوية والحياكة... الخ. 

 تشكيمية والتمثيؿ بأنواعو المختمفة. الفنوف ال -4



 النشاط الرياضي الترويحي                                     الفصل األول          

 

26 

 

يضـ ىذا الصنؼ كؿ النشاطات التي تتضمف  : الترويح االجتماعي -5-3
المعامالت والعالقات االجتماعية، بعبارة أخرى النشاطات المشتركة بيف مجموعة مف 

مشاركة في حة أو التسمية أو تحسيف المعامالت االجتماعية كالار لابيدؼ  راداألف
د األسرة، زيارة األقارب واألصدقاء، الجموس في رامع أف ثقافية، الجموسجمعيات 

 (6،229،،6،، ص 2299 ، عطيات محمد خطاب( ...المقيى أو النوادي... الخ

والجماعات  رادكما يساىـ الترويح االجتماعي في ايجاد فرص التفاعؿ بيف األف  
وتوثيؽ العالقات الروابط بينيـ في جو يتميز بالمرح والسرور، والبعد عف التشكيالت 

 والرسميات. 

 األنشطة الترويحية االجتماعية متعددة ومتنوعة وقسميا كوريف كما يمي: 

: مثؿ أعياد الميالد، حفالت التخرج، حفالت األزياء، األعياد، حفالت الحفالت –أ
 ياد االجتماعية. التدشيف ،األع

 الغناء والموسيقى.  سيراتالمرح،  سيراتاأللعاب البيموانية،  الحفالت الترفيهية: –ب

 والمآدب، وحفالت الشاي.  زائـ: الوالئـ، العحفالت األكل –ج

: كالبحث عف الكنز، ويؤخذ عمى ىذا التقسيـ بعض األنشطة التي يمكف متنوعات –د
األلعاب االجتماعية التي ال تحتاج إلى امكانيات أف تدرج تحت أكثر مف مجاؿ مثؿ 

 كثيرة منيا: 

 ألعاب اجتماعية حركية، سباقات التتابع، العاب غنائية اجتماعية. 

في الخالء وبيف أحضاف  راغ: يقصد بو قضاء وقت الفالترويح الخموي -5-4
الطبيعة ويعتبر مف األركاف اليامة في الترويح، حيث يسيـ في اشباع ميؿ الفرد 
لممغامرة والتغيير والبحث عف المعرفة والتمتع بجماؿ الطبيعة  واكساب الفرد االعتماد 

 عمى النفس والعمؿ مع الجماعة. ويمكف تقسـ األنشطة الخموية إلى:  
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ويقصد بيا الذىاب إلى مكاف خموي، كالحدائؽ والمتنزىات  النزىات والرحالت: -2
 العامة لالستمتاع بالطبيعة أو ممارسة بعض األنشطة الترويحية األخرى. 

أو  راد: ويقصد بالتجواؿ خروج األف(السياحة الترويحية)التجواؿ والترحاؿ  -9
الجماعات في رحالت قصيرة لمناطؽ طبيعية معينة مثؿ المناطؽ األثرية أو الريفية 
  أو الغابات، ويكوف يـو واحد في الغالب ويتطمب القدرة عمى المشي لساعات طويمة.

 .(6،229،،6،ص  ، 2299 ، محمد خطاب تعطيا (

 فرديا أو جماعيا. ويعتبر التجواؿ رياضة خموية ال تتطمب تكاليؼ باىظة، وقد تمارس 

الصيد: يعتبر الصيد مف النشاط الترويحي الخموي مثؿ صيد األسماؾ والطيور،  -3
وىو مجاؿ مف مجاالت الترويحية اليامة في بمدنا لما تتميز بو مف مسطحات مائية 
كثيرة ،باإلضافة الى األىمية الترويحية لمصيد، فإنو مورد لألطعمة التي تتميز بقيمتيا 

 الية. الغذائية الع

 رات: تعتبر وليدة األنظمة العسكرية، التي كانت تحتـ إقامة المعسكراتالمعسك -،
 راتلمجنود سواء لمتدريب أو االستعداد لمحرب، وبمرور الوقت انتشرت فكرة المعسك

الييئات  راتعمى مختمؼ ألوانيا في مجتمعاتنا مثؿ معسكر الكشافة، معسك
 والمؤسسات والشركات والمصانع. 

 رامج: يعتبر الترويح الرياضي مف األركاف األساسية في البالترويح الرياضي -5-5
ة لمفرد، باإلضافة إلى مالترويحية لما يتميز بو مف أىمية كبرى في المتعة الشام

 أىميتو في التنمية الشاممة الشخصية مف النواحي البدنية والعقمية واالجتماعية. 
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أو كاف بغرض  راغبغرض استغالؿ وقت الفالنشاط البدني سواء كاف  زاولةإف م  
التدريب لموصوؿ إلى المستويات العالية، يعتبر طريقا سميما نحو تحقيؽ الصحة 

ذلؾ النشاط يتحقؽ لمفرد النمو الكامؿ مف النواحي  زاولةالعامة، حيث أنو خالؿ م
البدنية والنفسية و االجتماعية باإلضافة الى تحسيف عمؿ كفاءة أجيزة الجسـ 

، 2229 ، ابراىيـ رحمة) مختمفة كالجياز الدوري  والتنفسي والعضمي والعصبي.ال
 (92ص 

 ويمكف تقسيـ الترويح الرياضي إلى : 

: ىي عبارة عف مجموعة متعددة مف األلعاب األلعاب الصغيرة الترويحية -أ 
 الصغيرة وألعاب الرشاقة، وما إلى غير ذلؾ مف األلعاب التي راتكالجري، وألعب الك

 تتميز بطابع السرور والمرح والتنافس مع مرونة قواعدىا وقمة أدواتيا ممارستيا. 

: وىي األنشطة الحركية التي تمارس باستخداـ الكرة األلعاب الرياضية الكبيرة -ب
ويمكف تقسيميا طبقا لوجيات نظر مختمفة ألعاب فردية أو زوجية أو جماعية، أو 

 بالنسبة لموسـ المعبة ألعاب شتوية أو صيفية أو تمارس طواؿ العاـ. 

ة، : وىي أنشطة ترويحية تمارس في الماء مثؿ السباحالرياضية المائية األلعاب -ب
رؽ، وتعتبر ىذه األنشطة وخاصة السباحة مف أحب زواكرة الماء، أو التجديؼ، وال

 ألواف الترويح خاصة في بالدنا. 

  الترويح العالجي: 5-6
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الواسع لمخدمات، التي تستخدـ لمتدخؿ  االيجابي في بعض نواحي السموؾ البدني   
ؾ ولتنشيط ونمو وتطور أو االنفعالي أو االجتماعي إلحداث تأثير مطموب في السمو 

 الشخصية ولو قيمة وقائية وعالجية ال ينكرىا األطباء. 

النفسية عمى التخمص مف  راضفالترويح مف الناحية العالجية يساعد مرضى األم  
االنقباضات النفسية، وبالتالي استعادة ثقتو بنفسو وتقبؿ اآلخريف لو، ويجعمو أكثر 
 سعادة وتعاونا، ويسيـ بمساعدة الوسائؿ العالجية األخرى عمى تحقيؽ سرعة الشفاء. 

كالربو وشمؿ األطفاؿ  راضكالسباحة العالجية التي تستعمؿ في عالج بعض األم  
إعادة التأىيؿ، وأصبح الترويح العالجي معترؼ بو في معظـ المستشفيات  وحركات

 وخاصة في الدوؿ المتقدمة. 

 : الترويح التجاري 5-6

الترويح التجاري ىو مجموعة األنشطة الترويحية التي يتمتع بيا الفرد نظير مقابؿ 
واإلذاعة مادي ويرى البعض أف الترويح التجاري يدخؿ في نطاقو السينما المسرح 

ئد، وغيرىا مف المؤسسات الترويحية التجارية األخرى ،وىو راالجوالتمفزيوف والصحؼ و 
تعتبر العديد مف  راكيةبحة ألصحاب أرس الماؿ في المجتمعات االشترايعتبر تجارة 

 رادالمؤسسات الترويحية التجارية السابؽ ذكرىا، مؤسسة لخدمة ورعاية جميع أف
تيـ تنمية شاممة ،وىي ممؾ لمدولة وتستغميا لصالح الشعب الشعب لممساعدة في تنمي
 (66، 66، ،6، ص 2299 ،عطيات محمد خطاب ) وليس لصالح أرس الماؿ.

 : أهمية الترويح  -6
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قررت الجمعية األمريكية لمصحة والتربية البدنية والترويح في اجتماعيا السنوي    
ح الذي يتضمف الرياضة إلى ، بأف حقوؽ اإلنساف تشمؿ حقو في التروي1878عاـ 

أت المجتمعات المختمفة في جانب األنشطة الترويحية األخرى، ومع مرور الوقت بد
ت مختمفة  تعمؿ عمى أف يشمؿ ىذا الحؽ بأف األنشطة الرياضية والترويحية راعدة قا

ىامة عموما ولمخواص بالذات وذلؾ ألىمية ىذه األنشطة، اجتماعيا، نفسيا، تربويا، 
 يا وسياسيا. اقتصاد

: إف البناء البيولوجي لمجسـ البشري يحتؾ ضرورة الحركة األهمية البيولوجية 6-1
سة الجسـ البشري عمى أىميتيا في راعمماء البيولوجيا المتخصصيف في دحيث أجمع 

االحتفاظ بسالمة األداء اليومي المطموب مف الشخص العادي، أو الشخص الخاص، 
التي قد يعاني منيا الخواص ألسباب عضوية واجتماعية  برغـ اختالؼ المشكالت 

  وفعمية فإف األىمية البيولوجية لمترويح لمخواص ىو ضرورة التأكيد عمى الحركة.
لطفي بركات احمد: تربية المعوقيف في الوطف العربي، دار المريخ لمنشر، الطبعة 

  )62، ص،229الرياض ، )األولى، 

عمى التركيب الجسمي، حيث تزداد نحافة الجسـ  يؤثر التدريب وخاصة المنظـ  
 تذكر عمى وزنو.  تغيراتوثقؿ سمنتو دوف 

 34وقد فحص ويمز وزمالئو تأثير خمسة شيور مف التدريب البدني اليومي عمى   
واضحة في التركيب الجسمي، حيث تزداد نمو  تغيراتوأظيرت النتائج   راىؽم

 (.  قابؿ تناقص في نمو األنسجة الدىنيةاألنسجة النشطة نحافة كتمة الجسـ في م
 (269ص  ،2229 ،  أميف خولي
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إف مجاؿ الترويح يمكف أف تشجع عمى تنمية العالقة  األهمية االجتماعية: -6-2
عمى الذات،  (االنطواء)ويخفؼ مف العزلة واالنغالؽ أو  راداالجتماعية مف األف

فالجموس جماعة في مقيى أو في ، رادويستطيع أف يحقؽ انسجاما وتوافقا بيف األف
ء واألحاديث مف شأنو أف يقوي العالقات الجيدة رااألسرة وتبادؿ اآل رادي أو مع أفدنا

 . رادبيف األف

حيث  راكيةويجعميا أكثر أخوية وتماسكا، ويبدو ىذا جميا في البمداف األوربية االشت
إلحداث  راغلفدعت الحاجة الماسة إلى الدعـ االجتماعي خالؿ أنشطة أوقات ا

 المساواة المرجوة والمرتبطة بظروؼ العمؿ الصناعي. 

الجوانب والقيـ االجتماعية لمترويح فيما يمي: الروح  coaklyوقد استعرض كوكمي   
الرياضية ،التعاوف، تقبؿ اآلخريف بغض النظر عف اآلخريف، التنمية االجتماعية، 

عود عمى القيادة والتبعية، االرتقاء المتعة والبيجة ،اكتساب المواطنة الصالحة، الت
 االجتماعي والتكيؼ االجتماعي. 

النفسية منذ وقت قصير، ومع ذلؾ  بالدراساتبدأ االىتماـ  األهمية النفسية: -6-3
ساني، وكاف التأكيد في بداية في فيـ السموؾ اإلن راحقؽ عمـ النفس نجاحا كبي

سموؾ وكاف االتفاؽ حينذاؾ أف ىناؾ سات النفسية عمى التأثير البيولوجي في الراالد
دافع فطري يؤثر عمى سموؾ الفرد، واختار ىؤالء لفظ الغريزة عمى الدافع األساسي 
لمسموؾ البشري، وقد أثبتت التجارب التي أجريت بعد استخداـ كممة الغريزة في تفسير 

يمعبوف السموؾ أف ىذا األخير قابؿ لمتغير، تحت ظروؼ معينة إذ أف ىناؾ أطفاال ال 
في حاالت معينة عند مرضيـ عضويا أو عقميا وقد اتجو الجيؿ الثاني إلى استخداـ 
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الدوافع في تفسير السموؾ االنساني وفرقوا بيف الدافع والغريزة بأف ىناؾ دوافع مكتسبة 
الموروثة، ليذا يمكف أف نقوؿ أف ىناؾ مدرستيف أساسيتيف في  الغرائزعمى خالؼ 

رس التحميؿ النفسي "سيجموند فرويد" وتقع أىمية ىذه النظرية النفسية ومد راساتالد
،  2221لطفي بركات احمد، )   بالنسبة لمرياضية والترويح أنيا تؤكد مبدأيف ىاميف:

 (66ص 

 

 لتعبير عف أنفسيـ خصوصا خالؿ المعب. باالسماح لصغار السف   -2

الترويحية  أىمية االتصاالت في تطوير السموؾ، حيث مف الواضح أف األنشطة  -9
، والمشترؾ اآلخر. أما مدرسة رائدتعطي فرصا ىائمة لالتصاالت بيف المشترؾ وال

الجشطالت حيث تؤكد عمى أىمية الحواس الخمس: الممس، الشـ، التذوؽ، النظر، 
 السمع، في التنمية البشرية. 

وتبرز أىمية الترويح في ىذه النظرة في أف األنشطة الترويحية تساىـ مساىمة   
عالة في الممس والنظر والسمع، إذا وافقنا عمى أنو ىناؾ أنشطة ترويحية مثؿ ىواية ف

رة الرياضية بخ، فيناؾ احتماؿ لتقوية ما يسمى التذوؽ والشـ، لذلؾ فإف الخبالط
 والترويحية ىامة عند تطبيؽ مبادئ المدرسة الجشطالتية. 

ة، كالحاجة إلى األمف أما نظرية ماسمو تقوـ عمى أساس إشباع الحاجات النفسي  
والسالمة ، واشباع الحاجة إلى االنتماء وتحقيؽ الذات  واثباتيا، والمقصود بإثبات 
الذات أف يصؿ الشخص إلى مستوى عاؿ مف الرضا النفسي والشعور باألمف 
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واالنتماء، ومما ال شؾ فيو أف األنشطة الترويحية تمثؿ مجاال ىاما يمكف لمشخص 
 (3،، ص2219 ،حزاـ محمد رضا القزويني ) ا.تحقيؽ ذاتو مف خاللي

: ال شؾ أف االنتاج يرتبط بمدى كفاءة العامؿ ومثابرتو األهمية االقتصادية -6-4
جيدة في  راغعمى العمؿ واستعداده النفسي والبدني، وىذا ال يأتي إال بقضاء أوقات ف

وينا سميما قد مسمية  واف االىتماـ بالطبقة العاممة في ترويحيا وتكوينيا تك راحة
يتمكف مف االنتاجية العامة لممجتمع فيزيد كميتيا ويحسف نوعيتيا، لقد بيف "فرنارد" 

ساعة في األسبوع  55ساعة إلى  96في ىذا المجاؿ أف تخفيض ساعات العمؿ مف 
 %.  15قد يرفع االنتاج بمقدار 

ىنا تبدو أىميتو فالترويح إذف نتاج االقتصاد المعاصر، يرتبط بو أشد االرتباط ومف   
االقتصادية في حياة المجتمع، لكف مفكريف آخريف يروف أىمية الترويح نتجت مف 

والتعب واإلرىاؽ  رابظروؼ العمؿ نفسو، أي مف آثاره السيئة عمى اإلنساف، كاالغت
النفسية  راحةالعصبي ،مؤكديف عمى أف الترويح يزيؿ تمؾ اآلثار ويعوضيا بال

 والتسمية. 

بالرغـ مف أف الرياضية والترويح يشمالف األنشطة التمقائية  التربوية: األهمية -6-5
 فقد اجمع العمماء عمى أف ىناؾ فائدة تربوية تعود عمى المشترؾ، فمف بينيا ما يمي: 

مف  رادجديدة يكتسبيا األف رات: ىناؾ ميات وسموك جديديناراتعمم مه 6-5-1
كنشاط ترويحي تكسب الشخص  راءةقخالؿ األنشطة الترويحية عمى سبيؿ المثاؿ ال

 ميارة جديدة لغوية ونحوية، يمكف استخداميا في المحادثة والمكاتبة مستقبال. 
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ىناؾ نقاط معينة يتعمميا الشخص أثناء نشاطو الرياضي  تقوية الذاكرة: 6-5-2
والترويحي يكوف ليا أثر فعاؿ عمى الذاكرة، عمى سبيؿ المثاؿ إذا اشترؾ الشخص في 

عمى  تقوية الذاكرة حيث أف الكثير مف  راتمثيمية فإف حفظ الدور يساعد كثيأدوار 
المعمومات التي تردد أثناء اإللقاء تجد مكانا في "مخازف" المخ ويتـ استرجاع 
المعمومة مف "مخازنيا" في المخ عند الحاجة إلييا عند االنتياء مف الدور التمثيمي 

 واثناء مسار الحياة العادية. 

: ىناؾ المعمومات الحقيقية يحتاج الشخص إلى تعمم حقائق المعمومات 6-5-3
التمكف منيا، مثال المسافة بيف نقطتيف أثناء رحمة ما،  واذا اشتمؿ البرنامج الترويحي  

فإف المعمومة التي تتعمـ ىنا ىي  رافمف العاصمة إلى وى راويرحمة بالطريؽ الصح
 الوقت الذي تستغرقو ىذه الرحمة. 

عف طريؽ الرياضة والترويح  راتإف اكتساب معمومات وخباكتساب القيم:  6-5-4
ساعد الشخص عمى اكتساب قيـ جديدة ايجابية، مثال تساعد رحمة عمى اكتساب 
معمومات عف ىذا النير، وىنا اكتساب لقيمة ىذا النير في الحياة اليومية، القيمة 

،  2223، حزاـ محمد القزويني ) ية.االقتصادية، القيمة  االجتماعية كذا القيـ السياس
 (39 -32ص 

يرى بعض المختصيف في الصحة العقمية أف الترويح يكاد األهمية العالجية:  6-6
 راغنايكوف المجاؿ الوحيد الذي تتـ فيو عممية "التوازف النفسي" حينما تستخدـ أوقات ف

شريطة أال يكوف اليدؼ منيا  (تمفزيوف، رياضة، سياحة)استخداما جيدا في الترويح: 
 را، كؿ ىذا مف شأنو أف يجعؿ اإلنساف أكثر توافقا مع البيئة وقادراغتمضية وقت الف
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عمى الخمؽ  واإلبداع .وقد تعيد األلعاب الرياضية والحركات الحرة توازف الجسـ، فيي 
حا العصبية ومف العمؿ اآللي، وتجعمو كائنا أكثر مرحا وارتيا راتتخمصو مف التوت

في شرب  راطكثيرة، كاإلفرافات فالبيئة الصناعية وتعقد الحياة قد يؤدياف إلى انح
واليواء الطمؽ،  راءالكحوؿ والعنؼ، وفي ىذه الحالة يكوف المجوء إلى البيئة الخض

 ,A)  العصبية. راضوالحمامات المعدنية وسيمة ىامة لمتخمص مف ىذه األم
Domart, 1986, p 589). 

مف الصعب حصر كؿ اآل ارء حوؿ مفيوـ الترويح بسبب  الترويح:نظريات  -7
تعدد العوامؿ المؤثرة عميو والمتأثرة بو في الحياة االجتماعية المعقدة، إال أنو يمكف 
تحديد أىـ مفاىيمو حسب ما جاء في التعاريؼ السابقة خاصة تمؾ التي قدميا 

 Karlوكاروؿ جروس  Piaget Geanوجاف بياجيو  SegMund Freudسيجموند فرويد 

Gros  :ىذه التعاريؼ نابعة مف نظريات مختمفة نذكر منيا 

 : تقوؿ ىذه النظرية أف األجساـ (نظرية سينسر وشيمر)نظرية الطاقة الفائضة  7-1

النشطة الصحيحة، وخاصة األطفاؿ، تختزف أثناء أدائيا لوظائفيا المختمفة بعض 
 التنفيس الذي ينجـ عنو المعب.  الطاقة العضمية والعصبية التي تتطمب

عديدة ،ولكنيا  راتقد وصمت إلى قدرية وتشير ىذه النظرية إلى أف الكائنات البش  
ال تستخدـ كميا في وقت واحد، وكنتيجة ليذه الظاىرة توجد قوة فائضة ووقت فائض، 
ال يستخدماف في تزويد احتياجات معينة ومع ىذا فإف لدى اإلنساف قوى معطمة 

األعصاب السميمة  مراكزالطاقة في  راكـالتعطيؿ ىذه تت راتطويمة، وأثناء فت اتر لفت
وبالتالي ضغطيا حتى يصؿ إلى درجة يتحتـ فييا وجود منفذ  تراكمياالنشطة ويزداد 

عطيات عادؿ )  .راكمةالمت زائدةلمطاقة والمعب وسيمة ممتازة الستنفاذ ىذه الطاقة ال
    (61، 66ص ، 2299خطاب، 
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 راتوعمى جسده، ومف توت راكـومف جية ثانية اف المعب يخمص الفرد مف تعبو المت  
العصبية المشحونة مف ممارسة واجباتو المينية واالجتماعية ويعتبر وسيمة ضرورية 

 ,Serae  Moynca)  لمتوازف اإلنساني النفسي وموافؽ مع البيئة التي يعيش فييا.
1982, p163)   

: يرى كارس جروس الذي نادى بيذه النظرية بأف المعب حياةنظرية االعداد لم 7-2
الضرورية لمبقاء في حياة البالغيف وبيذا يكوف قد نظر  رائزىو الدافع العاـ لتمريف الغ

إلى المعب عمى أنو شيء لو غاية كبرى، حيث يقوؿ أف الطفؿ في لعبو يعد نفسو 
عمى األمومة، والولد عندما  لمحياة المستقبمية ،فالبنت عندما تمعب بدميتيا تتدرب

 يمعب بمسدسو يتدرب عمى مقاتمة األعداء كمظير لمنخوة. 

وىنا يجب أف ننوه بما قدمو كارؿ جروس خاصة في العالقة بيف األطفاؿ في 
 مجتمعات ما قبؿ الصناعة. 

" يعوض الترويح لمفرد ما لـ R.Millsأما في المجتمعات الصناعية يقوؿ ميممز"   
و في مجاؿ عممو فيو مجاؿ لتنمية مواىبو واالبداعات الكامنة لديو منذ يستطع تحقيق

طفولتو األولى والتي يتوقؼ نموىا لسبب الظروؼ المينية، كما أنو يشجع عمى 
، الفنية أو العممية ويجد الياوي مف ممارسة المختمفة ممارسة اليوايات الرياضية

تيا يصاحبو في ذلؾ نوع مف االرتياح ىواياتو، فرصة لمتعبير عف طاقاتو الفكرية وتنمي
الداخمي، بعكس الحياة المينية التي تضمف نمو المواىب واإلبداعات عامة وخاصة 

 في مجاؿ العمؿ الصناعي. 

" الذي وضع ىذه Stanley Hool: يرى ستانمي ىوؿ" نظرية االعادة والتخميص 7-3
المعروفة التي اجتازىا  راحؿلمم راروتك راتالنظرية أف المعب ما ىو إال تمثؿ لخب
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الجنس البشري مف الوحشية إلى الحضارة، فالمعب كما تشير ىذه  النظرية ىو 
تخميص  واعادة لما مر بو االنساف في تطوره عمى األرض، فمقد تـ انتقاؿ مف جيؿ 

 إلى آخر منذ أقدـ العصور. 

كاروؿ جروس ويبرر  رأيمف خالؿ ىذه النظرية يكوف ستانمي ىوؿ قد اعترض ل  
تطور الجنس البشري، إذ يرى أف األطفاؿ  راحؿذلؾ بأف الطفؿ خالؿ تطوره يستعيد م

تطور  راحؿالذيف يتسمقوف األشجار ىـ في الواقع يستعيدوف المرحمة الفردية مف م
   (991، ص 2229 ، درويش، أميف الخولي ؿكما (    اإلنساف.

القيمة الترويحية لمعب في ىذه النظرية  يؤكد" جتسيمونس"نظرية الترويح:  7-4
ويفترض في نظريتو أف الجسـ البشري يحتاج إلى المعب كوسيمة الستعادة حيويتو 

 فيو وسيمة لتنشيط الجسـ بعد ساعات العمؿ الطويمة. 

اإلرىاؽ أو التعب البدني والعصبي وتتمثؿ في عممية  إزالةمعناىا  راحةال و  
او عمى  راء،االسترخاء في البيت أو الحديقة أو في المساحات الخض راحةاالست

النفسي، ليذا  مؿالتعب عف الفرد، وخاصة العا زالةالشاطئ... الخ. كؿ ىذه تقـو بإ
نجد السفر والرحالت واأللعاب الرياضية خير عالج لمتخمص مف العمؿ النفسي 

 ,A.Pomart, Al)  .والضجر الناتجيف عف األماكف الضيقة والمناطؽ الضيقة
1986, p 221) 

تشبو ىذه النظرية إلى حد كبير نظرية الترويح، فيي تذىب  نظرية االستجمام: 7-5
إلى أف أسموب العمؿ في أيامنا ىذه أسموب شاؽ وممؿ، لكثرة استخداـ العضالت 

عصبية إذا لـ  اضطراباتالدقيقة لمعيف واليد، وىذا األسموب مف العمؿ يؤدي إلى 
 تتوفر لمجياز البشري وسائؿ استجماـ والمعب لتحقيؽ ذلؾ. 
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ىذه النظرية تحث األشخاص عمى الخروج إلى الخالء وممارسة أوجو نشاطات   
حة راومثؿ ىذا النشاط  يكسب االنساف  راتقديمة مثؿ: الصيد والسباحة والمعسك

 ة. في عممو بروح طيب رارواستجماـ يساعدانو عمى االستم

تفيد ىذه النظرية بأف البشر غريزيا يميموف نحو النشاط في  نظرية الغريزة: 7-6
أمور عديدة، فالطفؿ يتنفس ويضحؾ ويزحؼ وتنصب قامتو ويقؼ ويمشي ويجري 

 راحؿمتعددة مف نموه وىذه أمور غريزية وتظير طبيعة خالؿ م راتويرمي في فت
 نموه. 

الجري وارء الكرة وىي تتحرؾ أمامو شأنو فالطفؿ ال يستطيع أف يمنع نفسو مف   
شأف القطة التي تندفع وارء الكرة وىي تجري، ومف ثـ فالمعب غريزي، وجزء مف 

 نموه.  مراحؿوسائؿ التكويف العاـ لإلنساف، وظاىرة طبيعية تبدو خالؿ 

ثمة عوامؿ اجتماعية واقتصادية مؤثرة في الترويح،  العوامل المؤثرة في الترويح: -8
نتاج مجتمع يتأثر ويؤثر في الظروؼ االجتماعية، وتكفي المالحظة العممية  فيو

السوسيولوجية والنفسية والبيولوجية راتو لمحياة  اليومية مف أف تكشؼ عف متغي
 واالقتصادية. 

ية لتقدير الوقت الذي بو سات التي جرت في بعض الدوؿ األور راوتشير كؿ الد  
طات الترويح إال أف كؿ مف حجـ الوقت والترويح د في العديد مف نشارايقضيو األف

 أىميا:  راتونشاطاتو يتأثر بالعديد مف المتغي

: إف العادات والتقاليد تعتبر عامال في انتشار كثير مف الوسط االجتماعي 8-1
 أماـ بعض العوامؿ األخرى.  زانشاطات الميو والتسمية والمعب، وقد تكوف حاج
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مف سكاف المناطؽ الريفية ال يشاىدوف السينما إال  رايرى  "دومازوديف" أف كثي  
 قميال، ألف عادات ىؤالء الريفييف تمقت السينما. 

، أف شباب المدينة أكثر ممارسة لألنشطة الرياضية زائريوقد جاء في استقصاء ج  
مف شباب االرياؼ، وتزيد الفروؽ أكثر مف ناحية الجنس، ومف أسباب ذلؾ أف تقاليد 

 شجع عمى ىذا النشاط وخاصة عند الفتيات. الريؼ ال ت

ليذا النوع مف التسمية أو كرىيـ  راد وتختمؼ أشكاؿ الميو والمعب في ممارسة األف  
 راستو" في دLushenليا، بحسب ثقافة المجتمع ونظمو المؤثرة، فقد بيف لوسف" 

عينة  لمنشاط الرياضي وعالقتو بالنظاـ وعالقتو بالنظاـ الديني، في د ارسة عمى
شخصا في ألمانيا الغربية تمارس ديانات مختمفة، عمى أف النشاط الت  1880بمغت 

 رويحي يتأثر بعوامؿ ثقافية ودينية والوسط االجتماعي عموما. 

تعالج ىذه النقطة مف حيث استطاعة دخؿ العمؿ   المستوى االقتصادي: 8-2
لمتنامي لوسائؿ الراحة اإلشباع حاجاتيـ في حياة اجتماعية يسيطر عمييا  االنتاج 

الترفيو  يبدو مف خالؿ كثير مف الد ارسات أف دخؿ العامؿ يحدد بدرجة  والتسمية و
عند الموظفيف أو التجار أو  راغتو لكيفية قضاء وقت الفراياكبيرة استيالكو لمسمع واخت

   J. Dumaze Deir, 1982, P260) (السامية.  راتاالطا

كما الحظ "سوتش" أف ىناؾ بعض األنواع مف الترويح ترتبط بكمية الدخؿ فكمما   
ارتفعت ازدت المصاريؼ الخاصة بالترويح، كالخروج إلى المطاعـ ومصروفات 

  .العطؿ السياحية، أو ت ازيد الطمب عمى الحاجات الترويحية

قت ؼ ارغيـ وجاء في د ارسة مصرية أف نسبة كبيرة مف العماؿ يفضموف قضاء و   
في بيوتيـ عمى الذىاب إلى السينما وذلؾ لتفادي مصاريؼ ال طائؿ منيا في نظر 

  .العماؿ
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والذي يمكف استنتاجو مف خالؿ ما سبؽ أف اختيار الفرد لكيفية قضاء أوقاتو الحرة   
أو أسموب نشاطو الترويحي ونمطو يتأثر بمستوى مداخيؿ األؼ ارد وقد ارتيـ المادية 

 (322، ص2299 ، )حسف الساعاتيلذلؾ.  

تشير الد ارسات العممية إلى أف ألعاب األطفاؿ تختمؼ عف ألعاب السن:  -8-3
 الكبار وأف الطفؿ كمما نمى وكبر في السف قؿ نشاطو في المعب.

طفولة المتأخرة وبداية " إلى أف األطفاؿ في مرحمة الSullengerيشير سوؿ نيجر"   
اتيـ اشكاال اخرى غير التي كانوا يمارسونيا مف قبؿ، ىقة تأخذ نشاطرامرحمة الم

وذلؾ كالقياـ بمشاىدة التمفزيوف واالستماع لمموسيقى والؽ ارءة وممارسة النشاط 
 الرياضي. 

" 1967في حيف أف الشباب يتعاطوف أنشطة حسب اذواقيـ ففي دارسة بفرنسا"   
ولة الرياضية تقؿ تدريجيا مع التقدـ في العمر حتى تكاد تنعدـ في عمر از موجد أف 

 Raymond Tomas, 1983, P71) (عاما. 60

العممية إلى أف أوجو النشاط التي يمارسيا الذكور  راسات: تشير الدالجنس -8-4
تختمؼ عف تمؾ التي يمارسيا البنات، فالبنات في مرحمة الطفولة تفضؿ المعب 

المعب بالمعب يفضموف لعاب المرتبطة بالتدبير المنزلي، بينما البنوف بالدمى واال
 المتحركة وبالمعب اآللية وألعاب المطاردة. 

" أف البنيف يميموف إلى المعب العنيؼ Honzikولقد أوضحت د راسات "ىونزيؾ"   
ع واالستما رائةر مف البنات وأف الفروؽ بيف الجنسيف تبدو واضحة فيما يرتبط بالقثأك

 اإلذاعة ومشاىدة التمفزيوف.  رامجإلى ب
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" أف البنات والبنيف في مرحمة الطفولة E.Childازبيث تشايمد"  ػسة لراكما أوضحت د
سنة يميموف إلى النشاطات البدنية واإلبداعية والتخيمية، إال أف ترتيب  12-3مف سف 

ة لدى البنات تمؾ النشاطات لدى البنيف تختمؼ حيث تأتي ممارسة النشاطات البدني
  (63، ص 2221 ،كماؿ درويش، محمد الحماحمي) في الترتيب األخير.

سات أف مستوى التعميـ يؤثر عمى را: لقد أكدت كثير مف الددرجة التعمم -8-5 
نحو تسمياتيـ وىواياتيـ، منيا ما جاء بيا "دوما زودي" إذ بيف أف التربية  رادأذواؽ األف

 راوالتعميـ توجو نشاط الفرد عموما في اختياره لترويحو، خاصة إنساف اليوـ يتمقى كثي
اسية، مما قد يربي أذواقا معينة ر مف التدريبات في المجاؿ الترويحي أثناء حياتو الد

 لحياة. ليوايات ربما قد تبقى مدى ا

اإلذاعية المقدمة  رامجألنواع البراد سة بمجيكية أف اختيار األفراكما أوضحت د  
واف الجامعييف يفضموف  (ابتدائي، ثانوي، جامعي...)تتنوع حسب المستوى التعميمي 

الموسيقى والحصص العممية واألدبية بينما ذوي المستوى االبتدائي أكثر ولعا 
والذي يمكف استنتاجو مف خالؿ نتائج الد  ب المختمفة.بالمنوعات الغنائية واأللعا

 راويحارسات أف ىناؾ اختالؼ واضح في كيفيات قضاء الوقت الحر وممارسة الت
 (J-Conzcheuve, 1980, p87). رادبحسب مستوى تعميـ األف

 : خالصة

مف خالؿ عرضنا ليذا الفصؿ الذي خصصناه حوؿ كؿ ما يتعمؽ بالترويح   
واألفكار  راءالرياضي فإف المالحظ تتبع النظريات العممية وكذلؾ تحميؿ اآلوالترويح 

الخاصة بموضوع الترويح بوجو عاـ تبيف لنا أف الترويح الرياضي بكؿ أشكالو سواء 
تعمؽ األمر بممارسة الرياضات الفردية أو الجماعية أو حتى التنزه في الحدائؽ العامة 

األكاديمية  راساتيد الطاقة  مف خالؿ أغمب الدو المنتجعات مف أجؿ السياحة وتجد



 النشاط الرياضي الترويحي                                     الفصل األول          

 

42 

 

التي اكدت عمى الدور الفعاؿ الذي يحققو الترويح عمى الفرد مف توازف نفسي وتحقيؽ 
التفاعؿ االجتماعي وكذلؾ تفريغ االنفعاالت والضغوطات النفسية وبالتالي فإف 

و ذلؾ  رافيةالترويح الرياضي عامؿ ميـ في الوقاية مف مختمؼ السموكات اإلنح
بمثؿ ىذه األنشطة الترويحية الرياضية يعزز لدى  راغباعتبار أف استثمار أوقات الف

 الفرد الثقة بالنفس وبالتالي تحقيؽ الذات  . 
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 تمهيد:

يتعرض اإلنساف في حياتو اليومية إلى العديد مف المواقؼ والمشاكؿ مف عدة   

جوانب اجتماعية وأكاديمية تتبايف في درجة طبيعتيا، مما تجعؿ اإلنساف ميددا 

التعامؿ معيا، ومواجيتيا كما تقـو عمى بالخطر النفسي لنقص ميارات الفرد في 

تغيير سموكو ونشاطو وعالقتو مع اآلخريف، فقد عكؼ الكثير مف العمماء عمى 

التعايش  ا حسب النوع وشدة التأثير وكيفيةدراسة ىذه الضغوط وتصنيفيا وتبويبي

ة معيا، فأبدعوا لنا مقاييس واختبارات تحاوؿ التخفي عمى النفس البشرية أعباء الحيا

 وخمؽ مجاالت اإلبداع والتفكير والنيوض بيذا  اإلنساف إلى ما ىو أفضؿ.

 تعريف الضغوط النفسية: -1

 سوؼ نتعرض إلى تعريؼ الضغوط النفسية مف نواحي مختمفة:

: يعرؼ الضغط لغة ضغط في الكالـ أي بالغ في إيجازه ف وضغطو أي لغويا -

 قيره وأكرىو.

(Stress تعني الضغط وىي كممة إنجميز ).ية وتعني الحزف والبؤس واإلنياؾ 

ىو  الضغط بالمطالب البيئية عمى افرد ووفي أغمب األبحاث يقاس مصطمح 

)عبد العالي باية،  .مصطمح يعبر عف استجابة سمبية لمفرد اتجاه مطالب خارجية

 (7 ص ، 6002قوريف سمية، 
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منيا : وردت عدة تعاريؼ حوؿ الضغط النفسي وىي متنوعة ندرج بعضا اصطالحا

 وىي:

: يعرفو عمى أنو ظرؼ خارجي يضع عمى الفرد أعباء ومتطمبات تعريف الزروس

فائقة وييدده أو يعرضو لمخطر بشكؿ أو بآخر، أو يحدث عندما يواجو الفرد 

حدود قدراتو واستعداداتو، فالضغوط النفسية تشير إلى العمميات  متطمبات تفوؽ

)رمضاف محمد القذافي، النفسية التي تؤدي إلى اإلحساس بالمثيرات الخطرة. 

   (18 ص ، 8991

: ويعرفانو بأنو ظاىرة تنشأ مف مقاربة الشخص لممتطمبات تعريف كوكس ومكاي

المتطمبات، وعندما يحدث اختالؿ أو عدـ التي تطمب منو وقدرتو عمى مواجية ىذه 

التوازف في اآلليات الدفاعية اليامة لدى الشخص وعدـ التحكـ فييا أي االستسالـ 

لألمر الواقع يحدث ضغطا وتظير االستجابات الخاصة وتدؿ محاوالت الشخص 

لمواجية الضغط في كمتا الناحيتيف النفسية والفيزيولوجية المتضمنة حيؿ سيكولوجية 

 (.60 ، 6002)ىاروف توفيؽ الرشيدي،  وجدانية عمى حضور الضغط.و 

: يعرفونيا بأنيا األحداث الحياتية أو الظروؼ الشديدة تعريف جمال خطيب وآخرون

التي تحدث تغيرا في نظاـ األسرة، وال ينظر لضغوط النفسية عمى أنيا جزء مف 

 (21 ص ، 6006منصور، )السيد كامؿ الحادثة ذاتيا الستجابة األسرة لمضغط. 
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: تعرفيا عمى أنيا حالة نفسية تنعكس عمى ردود الفعؿ تعريف شوقية السمادوني

الداخمية الجسمية والسموكية، ناشئة عف التيديد الذي يدركو الفرد عندما يتعرض 

، 6006)السيد كماؿ منصور، لممواقؼ أو األحداث الضاغطة في البيئة المحيطة. 

 (21ص 

 المفاىيـ التي ليا عالقة بالضغوط النفسية مف بينيا:وىناؾ بعض 

 االحتراق النفسي: -أوال

يعتبر مف المفاىيـ الجديدة، حيث استخدـ ىذا المصطمح أوائؿ التسعينات لإلشارة   

لالستجابات الجسمية واالنفعالية، ويقصد باالحتراؽ مف الناحية النفسية رد الفعؿ 

ط الذي ال دأ عندما يشتكي المعني مف الضغ، ويبلظروؼ العمؿ الغير المحتممة

 (818 ، ص 8999)حمدي ياسيف وآخروف،  منو. يمكف تقميمو أو التخمص

 الضواغط: –ثانيا 

يشير ىذا المفيـو إلى العوامؿ أو المثيرات التي تستثير استجابة والضغط لدى   

الكائف العضوي يحدث تغيرات في الجانب النفسي والجسمي لديو، وىذه التغيرات 

تسمى باستجابة الضغط، ويمكف تعريؼ األحداث الضاغطة بأنيا مجموعة األحداث 

البيئة، وال تكفي استجابتو لعادية الخارجية التي يوجييا الفرد نتيجة تفاعمو مع 

لمواجيتيا مما يخؿ بتوازنو النفسي واالجتماعي، وىذه األحداث توصؼ بأنيا ضارة. 

 (809 ، ص6008)فيكي مورد، 
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 أنواع الضغوط النفسية: -2

تعد الضغوط النفسية الركيزة الرئيسية التي تبنى وتحتوي عمى بقية الضغوط   

الضغوط األخرى الضغوط  مشترؾ في جميع أنواعأنيا تعد العامؿ ال، كما األخرى

 ، الدراسية، ... إلخلمينية، األسريةاالجتماعية، ا

وعمى ىذا األساس يمكف تقسيـ الضغوط النفسية تبعا لمدة تأثيرىا إلى: ضغوط   

 مؤقتة وضغوط دائمة، وحسب أثرىا إلى ضغوط سمبية وضغوط إيجابية.

ىي التي تحيط بالفرد لمدة وجيزة ثـ تزوؿ وعادة ما تكوف  الضغوط المؤقتة: - أ

مرتبطة بموقؼ مفاجئ ال يدوـ أثره طويال، وليذه الضغوط أثر محدود عمى الفرد، 

 إال إذا كانت قدرة تحممو أضعؼ مف الموقؼ الذي تعرض لو.

: ىي التي تحيط بالفرد لمدة طويمة نسبيا، مثاؿ ذلؾ: الضغوط الدائمة    - ب

د لمرض وأالـ مرافقة وأوضاع مادية واجتماعية متواضعة، وال تساعد تعرض الفر 

)عمر محمد الخرابشة وأحد عبد الحميـ عربيات، عمى تحمؿ ىذا الموقؼ أو ذاؾ. 

 (48 ، ص6007

النجاح،  ىي كؿ ما يعرض الفرد وكؿ ما يتقبمو كالفرد :الضغوط اإليجابية -ج

الحب، والضغط اإليجابي يعرض نفس االستجابات الفيزيولوجية التي يقـو عمييا ك

 الضغط السمبي )نبض القمب السريع، التنفس السريع(، غير أف المصاحب لو رائع. 

 (90 ص ،8998 عثماف، فاروؽ)
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: قد يكوف لمضغط المفرط والممتد وغير المفرح تأثير مؤذي السمبية الضغوط - د

ذا ما تركت مشاعر الغضب، واإلحباط  والجسديةفي الصحة العقمية  والروحية، وا 

والخوؼ واالكتئاب والمتولدة مف دوف حؿ فعندما تستطيع أف تطمؽ تشكيمة مف 

ة في المجتمع الحديث، مويقدر أف الضغط ىو السبب  األعـ لمصحة السقي األعراؼ

ـ بيا الناس مف الزيارات التي يقو  10في أساس ما يقارب  االحتماؿوىو عمى وجو 

إلى عيادات أطباء العائمة، والضغط ىو عامؿ مساعد عمى إحداث حاالت ثانوية 

 نسبيا مثؿ الصداعات، االضطرابات اليضمية والجمدية، األرؽ، .... إلخ.

وىو كذلؾ يمثؿ دورا ميما في األسباب الرئيسية في العالـ العربي كالسرطاف 

لتنفسػ، اإلصابة الطارئة بسبب الحوادث، واألمراض القمبية الشريانية، اضطرابات ا

 (98، ص 8998)فاروؽ عثماف، االنتحار. 

 نماذج الضغوط النفسية:  -3

: يتمثؿ في األشخاص الذيف يظيروف سموكيات تتميز بالعنؼ النموذج المنبسط - أ

ويتميزوف عادة بمجموعة معقدة مف السمات، عدـ القدرة عمى الصبر، يتكمموف 

 قوفاإلشارات بكثرة، عدوانييف، عنيفيف، ينفعموف بسرعة، يطو بسرعة، يستعمموف 

استجابتيـ لمضغط تكوف عف طريؽ ميكانيزمات وىـ األكثر عرضة ، و ممنافسةل

 لإلصابة باألمراض القمبية.
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: ىـ األشخاص الذيف يتميزوف بعاطفة جياشة فأشخاص ىذا النموذج المنطوي  - ب

القدرة عمى التعبير عف عواطفيـ مما  النوع لدييـ دفاعات قوية، عدـ االعتراؼ أو

يجعميـ يتألموف في صمت واستجابتيـ لمضغط تكوف بواسطة ميكانيزمات قشرية 

كظرية، حيث أنيـ أكثر قابمية مف غيرىـ لإلصابة باألمراض المناعية مثؿ مرض 

 السرطاف.

ىو نموذج يقع بيف النموذجيف السابقيف المنبسط والمنطوي،  النموذج الوسطي: -ج

األشخاص مف ىذا النوع يعتبروف مثالية في سموكياتيـ فيـ يتميزوف بالنجاح، 

التفوؽ، الصحة الجيدة، والتكيؼ االجتماعي، وحالة الضغط عند متوسطة ومعتدلة. 

 (10 ،6002)عمي عسكر، 

 لضغوط النفسية:انظريات  -4

التي تعددت النظريات التي اىتمت بدراسة الضغط طبقا الختالؼ األطر النظرية   

تبنتيا وانطمقت منيا عمى أساس أطر فيزيولوجية أو نفسية أو اجتماعية، كما 

 اختمفت ىذه النظريات فيما بينيا بناء عمى ذلؾ ومف حيث المسممات كؿ منيا:

: كاف ىانز سيمي بحكـ تخصصو كطبيب، متأثرا بتفسير نظرية هانز سيمي - أ

مف مسممة ترى أف الضغط الضغط تفسيرا فيزيولوجيا، وتنطمؽ نظرية ىانز سيمي 

متغير غير مستقؿ ىو استجابة لعامؿ ضاغط يميز الشخص ويضعو عمى أساس 

 لمبيئة الضاغطة.
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ويعتبر سيمي أف األعراض االستجابية الفيزيزلوجية لمضغط عالية وىدفيا   

المحافظة عمى الكياف والحياة، وحدد سيمي ثالث مراحؿ لمدفاع ضد الضغط، ويرى 

 تمثؿ مراحؿ التكيؼ العاـ، وىي: أف ىذه المراحؿ

: وفيو يظير الجسـ تغيرات واستجابات تتميز بيا درجة التعرض المبدئي الفزغ

لمضاغط، ونتيجة ليذه التغيرات تقؿ مقاومة الجسـ، وقد تحدث الوفاة عندما تنيار 

 مقاومة الجسـ ويكوف الضاغط شديدا.

ا فتختفي التغيرات التي : وتحدث عندما يكوف التعرض لمضاغط متالزمالمقاومة

 ظيرت عمى الجسـ في المرحمة األولى وتظير تغيرات أخرى تدؿ عمى التكيؼ.

: مرحمة تعقب المقاومة ويكوف فييا الجسـ قد تكيؼ، غير أف الطاقة اإلجهاد

ذا كانت االستجابات الدفاعية شديدة ومستمرة لفترة طويمة  الضرورية في استنفذت، وا 

 (91، ص 8998)فاروؽ عثماف، قد ينتج عنيا أمراض التكيؼ. 

فيـ نظريتو : يعتبر فيـ نظرية سبيمبرجر في القمؽ مقدمة ضرورية لنظرية سبيمبرجر

في الضغوط، فمقد أقاـ نظريتو في القمؽ عمى أساس التمييز بيف نوعيف مف القمؽ 

شمالف ما يشار ىما: قمؽ الحالة وقمؽ السمة، ويشير كذلؾ إلى أف لمقمؽ شقيف ي

 إليو انو سمة القمؽ والعصابي والقمؽ المزمف.

عتمد بصورة وسمة القمؽ استعداد طبيعي أو اتجاه سموكي يجعؿ القمؽ قمقا ي

أساسية عمى الخبرة الماضية، بينما حالة القمؽ موقفية وتعتمد بصورة أساسية 
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يربط بيف قمؽ  لمضغوطومباشرة عمى الظروؼ الضاغطة "سبيمنرجر" في نظريتو 

الحالة والضغط ويعتبر أف الضغط الناتج عف ضاغط معيف مسببا لحالة القمؽ وما 

يستبعده عف حالة قمؽ السمة أو القمؽ يشتبو في عالقة قمؽ الحالة بالضغط، 

العصابي الناتج عف الخبرة السابقة بالضغط، حيث أف الفرد يكوف مف سمات 

 شخصية القمؽ أصال.

وفي اإلطار المرجعي لنظريتو بتحديد طيعة الظروؼ البيئية المحيطة والت تكوف   

وبيف  ويميز بيف حاالت القمؽ الناتجة عنيا، ويحدد العالقة بينيا ضاغطة،

ميكانيزمات  الدفاع التي تساعد عمى تجنب تمؾ النواحي الضاغطة وتخفؼ الضغط 

)كتب، إنكار، إسقاط( أو يستدعي سموؾ التجنب الذي يسمح باليرب مف الموقؼ 

 الضاغط.

كما نجد سبيمبر جر يساوي بيف المفيوميف )الضغط، القمؽ(، وذلؾ ألف الضغط   

صائص القمؽ كرد فعؿ انفعالي، والمثيرات التي النفسي وقمؽ الحالة يوضحاف بيـ خ

تستدعي ىذه الضغوط، فالقمؽ كعممية  انفعالية تشير إلى تتابع االستجابات المعرفية 

 السموكية التي تحدث كرد فعؿ بشكؿ ما في الضغط.

وتبدأ ىذه العممية بواسطة مثير خارجي ضاغط، كما يميز بيف مفيوـ الضغط و   

ة الضغط تشير إلى االختالفات في الظروؼ واألحواؿ البيئية مفيـو التيديد، فكمم
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  ، 6002روف توفيؽ الرشيدي، )ىا الخطر الموضوعي. التي تتسـ بدرجة ما مف

 (48ص

يعتبر "موراي" أف مفيوـ الحاجة ومفيـو الضغط مفيوماف  نظرية موراي: -ج

أساسياف عمى اعتبار أف مفيـو الحاجة يمثؿ المحددات الجوىرية لمسموؾ ومفيوـ 

، ويعرؼ الضغط بأنو لمسموؾ في البيئة الضغط يمثؿ المحددات المؤثرة والجوىرية

ويميز  صفة لموضوع بيئي أو لشخص تفوؽ جيود افرد لموصوؿ إلى ىدؼ معيف،

 "موراي" بيف نوعيف مف الضغوط ىما:

 ويشير إلى داللة الموضوعات البيئية كما يدركيا الفرد. ضغط بيتا: -

ويشير إلى خصائص الموضوعات ودالالتيا كما ىي، ويوضح  ضغط ألفا: -

"موراي" أف سموؾ الفرد يرتبط بالنوع األوؿ ويؤكد عمى أف الفرد بخبرتو يصؿ إلى 

 حاجة معينة.ربط موضوعات معينة ب

ويطمؽ عمى ىذا المفيـو تكامؿ الحاجة، أما عندما يحدث  التفاعؿ بيف الموقؼ   

، 8998فاروؽ السيد عثماف، ) .الحافز والضغط والحاجة الناشطة، فيذا يعبر عنو

 (800ص 

 العوامل المسبة لمضغوط النفسية:  -5

ومف مصادر ترتبط باألحداث اليومية، فنحف بال استثناء نتعرض ليا يوميا،   

مختمفة، فالضغوط تالحقنا في البيت والشارع أو العمؿ أو الدراسة، وتسبب لنا 
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بعض األحياف أزمات نقؼ عاجزيف عف حميا، ونضطر ألف نبحث عف سبيؿ 

لحميا، وربما تتعقد ىذه الضغوط خاصة االجتماعية وتولد لو ارتياحا، يعجز عف 

طالب اجتماعية وخاصة عندما تنشأ عف م، اإلحباطتحويمو إلى اتزاف فيعاني مرارة 

 (806 ، ص 8912)أسعد يونس ميخائيؿ، منحرفو. 

 ومف أىـ العوامؿ المسببة لمضغوط نجد:

أعمى أنواعيا( واألخطار )خاصة )مثؿ اإلنياؾ والمخاوؼ  العوامل النفسية: -أ/ 

 ما ييدد الحياة منيا( والوحدة واإلرىاؽ الفكري إضافة إلى:

 اإلحباط: -1

إشباع دوافع  دوف ىو حالة مف التأـز النفسي تنشأ عند مواجية الفرد العائؽ يحوؿ   

ممحة أو تعيؽ ىدؼ محدد، ويختمؼ األفراد في أسباب إحباطيـ وقدرة  أو حاجة

عامؿ ميـ مف العوامؿ التي تشكؿ  اإلحباط ويمثؿ االحتماؿ بحسب طموحاتيـ.

الضغوط النفسية، ويعتبره الكثير مف العمماء مف أىـ األسباب المباشرة التي تؤدي  

 (79 ، ص6008)عبد الحميد محمد الشاذلي، إلى الغضب والنزوح نحو العدواف. 

 التهديد:  -2

ىو توقع حدوث ضرر قد يصيب الشخص أو وقوع أمر غير مرغوب فيو، وكمما   

 اد مستوى التوقع ارتفع مستوى الشعور بالتيديد.ازد
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ويفرؽ العمماء بيف التيديد واإلحباط، حيث أف األوؿ يمثؿ توقعات ينتظر حدوثيا   

رغـ أنيا لـ تحدث بعد، والثاني فيو نتيجة أحداث قد وقعت بالفعؿ، ويمكف 

ث ما لمشخص في حالة شعوره بالتيديد محاولة اتخاذ إجراءات وقائية لتفادي حدو 

يخشاه، وأما في حالة اإلحباط فيكوف األمر قد وقع وال يمكف تداركو، وبذلؾ 

 (79 ، ص6002)عبد الحميد محمد الشاذلي، فاإلجراءات الوقائية ال تجدي نفعا. 

 الصراع:  -3

يدؿ في عمـ النفس العاـ عمى الموقؼ الذي يكسب فيو منبو بيف قيمتيف   

سمبية وفي التحميؿ النفسي يقصد بو التعارض متناقضتيف إحداىما إيجابية واألخرى 

 الالشعوري رغبة غريزية تطمب التفريؽ وميؿ يعارض ذلؾ ويقاومو.

ويستخدـ الصراع في عمـ النفس االجتماعي لوصؼ الحاالت التي تتسـ   

بالمواجية والمنافسة القوية بيف األفراد والجماعات المختمفة بيدؼ الحصوؿ عمى 

 ، ص8999)مصطفى عشوي،  مى حساب الطرؼ اآلخر.كسب مادي أو معنوي ع

809) 

والصراع ىو كذلؾ حالة انفعالية دفاعية غير ضارة قواميا الشعور بالحيرة والتردد   

والضيؽ والقمؽ،  تصيب الفرد عندما تنازعو اتجاىات مختمفة ذات قوى متساوية 

)أشرؼ محمد عبد بشأف بعض دوافعو وأىدافو التي يسعى إلى إشباعيا وتحقيقيا. 

 (814 ، ص 6002ميمو محمود الشربيني، أ الغني و
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 القمق:  -4

وىو شعور عاـ غامض غير سار بالتوقع والخوؼ والتحفز والتوتر مصحوب   

عادة ببعض اإلحساسات الجسمية: كالشعور بالفزع في فـ المعدة، السحية في 

 (88 ، ص8914)مصطفى غالب،  الصدر أو ضيؽ التنفس أو الصداع.

كما يعتبر مف الجوانب اليامة التي تكوف الضغط النفسي يمكف التعرؼ عميو مف   

متابعة أسبابو ومظاىره ونتائجو، وذلؾ طريؽ مالحظة سموؾ الفرد أو سؤالو عف 

 حالتو ومشاعره ف ومف األعراض الدالة نجد:

 .اضطرابات الكالـ 

 .المظير العاـ لمسموؾ الحركي: مثؿ الرعشة 

 ولوجية غير الظاىرة: مثؿ مستوى إفراز اليرمونات، نشاط التغيرات الفيزي

)مصطفى عشوي، األعضاء الحشوية مثؿ: معدؿ النبض، التنفس وضغط الدـ. 

 (809 ، ص 6002

 العوامل النفسية والجسدية: - ب

غير أف ىناؾ بال شؾ عدد إف الضغط يتصؿ في األساس بالمشاعر واألحاسيس   

غط وأعراضو، حيث أف الوسط الداخمي مف العوامؿ الجسدية التي تحدث الض

لإلنساف قد يكوف غير متوازف، إذا منع الجسد بأي سبب مف األسباب مف إنتاج 
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التيروكسيف بسبب ظيور الضغط ونقصو يؤدي إلى األرؽ وسرعة االستثارة وحدة 

 المزاج.

ضعفيا كما تؤثر مجموعة الغدد في اإلنساف تأثيرا حيويا إذ يتوقؼ عمى إفرازىا أو   

كثيرا مف الخصائص الجسمية والنفسية عند الفرد، فالنمو اإلنساني وضعفو وطولو 

وقصره، وذكائو ونشاطو وسرعتو أو بطئ استجابتو االنفعالية، ىذه وغيرىا تمعب 

الغدد الصماء دورا ميما في تكوينيا واالضطراب في إفرازىا يؤدي إلى بعض ردود 

حزف، اإلحباط، عدـ اإلحساس باألمف واالكتئاب األفعاؿ السموكية المرضية مثؿ: ال

 واالضطراب النفسي والتوتر االنفعالي...

كما تمعب العوامؿ الوراثية دورا ميما يتمثؿ في االضطرابات النفسية التي 

تحصؿ عند التعرض ألي ضغط خارجي تختمؼ مف شخص آلخر، فقد أظيرت 

القمؽ لدييـ حاالت % مف األقارب الدرجة األولى لمرضى 87الدراسات أف 

%  90متشابية، فإف القمؽ إذا أصاب أحد األشقاء التوأـ فإنو يصيب التوأـ بنسبة 

 (69 ، ص 6004)عبد العزيز عبد اهلل الحسيني، . مف الحاالت

 العوامل االجتماعية: -ج

يتعرض الفرد لكثير مف الضغوط تتمثؿ في األسرة وجماعة النادي وجماعات 

العمؿ وغيرىا وتضع ىذه الجماعات مثيرا مف الضوابط عمى سموؾ الفرد وعميو 
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)عبد الحميد محمد الخضوع ليا بأف يسمؾ سموؾ ال يرضيو لكي يرضي الجماعة. 

 (18 ، ص 6002الشاذلي، 

القواعد والقوانيف والتقاليد والعادات التي تفرض والضغوط االجتماعية ىي تمؾ   

نفسيا عمى األفراد والجماعة ويستوجب خرقيا سخط المجتمع، وقد يستوجب العقاب، 

)عبد المنعـ حنفي،  وقد تكوف ذات طابع األفراد سياسي أو أجناسي أو حتى دراسي.

 (81 ، ص8999

 االستعداد الشخصي والفراغ الروحي:  -5

ىا إلى سمات اإلنساف الشخصية وصفاتيا وىي عوامؿ مييأة ىناؾ عوامؿ مرد  

لالستجابة لمضغوط، كعدـ تحمؿ المسؤولية أو نقص خبرات الحياة أو الشدة أو 

الحساسية المفرطة في النظرة إلى أخطاء اآلخريف أو ووجود بعض األنماط الخاطئة 

 في التفكير.

يعيشوف ضغوطا نفسية ار و وىناؾ كثير مف الناس يفتقروف إلى األمف واالستقر   

، وىـ أكثر الناس استجابة رموقة في المجتمع والجاه والثراءمف مكانة م رغـ ما لدييـ

والسياحة  السفرمنيـ إلى  الكثيرلممواقؼ السمبية الضاغطة وىروبا مف ذلؾ يمجأ 

لى الكحوؿ والمخدرات تعويضا عف السعادة الحقيقية التي  ، بؿلميو والعبثوا وا 

)عبد العزيز بف عبد اهلل الحسيني، فقدوىا نتيجة انخفاض مستوى تدينيـ والتزاميـ. 

 (66 ، ص6004
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 أعراض الضغوط النفسية: -6

" إلى أف الضغط النفسي ال يضع 8992لقد أشار الدكتور "جوف كاريبي 

ال في أجيزة الجسـ كمو، بما فييا الدماغ، وىناؾ رأسؾ في الممزمة فقط، يحدث خم

)محمد قاسـ  أعراض متنوعة تظير نتيجة التعرض لمضغوط النفسية وىي كالتالي:

 (881 ، ص 6008عبد اهلل، 

 األعراض السموكية: -أ/

 .اإلفراط في األكؿ 

 .فقداف الشيية المؤقت المرضي 

 .إىماؿ الشكؿ الخارجي أو الينداـ 

 ـ األظافر.ظق 

 فادية عبدوش...( تصرفات موسوسة )كالتأكد عدة مرات مف إقفاؿ األبواب( ،

 (10 ، ص 6006

 األعراض الفكرية: -ب/

 .تراجع في القدرة عمى التركيز والتعميـ 

 ضعؼ في الذاكرة عف التذكر واالستيعاب 

 تردد سموكات غريبة 
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 6002)ىاروف توفيؽ الرشيدي، . صعوبة في إنجاز المياـ وعدـ  اإلصغاء 

 (24 ، ص

 األعراض االنفعالية: -ج

 .قمؽ وغـ وكذا الذعر المرضي مف شيء معيف 

 .نوبات اليمع واإلحساس بالتعرض لالضطياد 

 .العدائية وتقمب المزاج 

 .نوبات البكاء والكوابيس والشعور بالوحدة 

  .(44 ، ص 6002، )عمي عسكرالقمؽ المفرط وفقداف الحس بالفكاىة 

 الجسدية: األعراض -د

  ،( ألـ في قفا الرقبة، أنفاس متقطعةصداع وشعور باآلالـ ) ألـ في الظير 

 .خفقاف في القمب 

 .اضطرابات في الحياة الجنسية 

 .حركات عصبية ال إرادية 

  والصوت المرتفع. الفـجفاؼ في 

  في اليديف والقدميف. وبرودةالعرؽ 

 .تشنج انقباض في الحمؽ والصدر والمعدة والخديف 

 (18 ص ،6006،)فادية عبدوش .، دوري، توتري(عو )نصفيالصداع بأنوا 
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 ه/ األعراض الخاصة بالعالقات:

 .عدـ الثقة غير المبررة باآلخريف 

 .لـو اآلخريف ونسياف  المواعيد بعد فترة وجيزة 

 .تصيد أخطاء اآلخريف والتيكـ والسخرية 

 .تجاىؿ اآلخريف 

  .)عمي عسكر، التفاعؿ بشكؿ آلي )غياب االىتماـ الشخصي، تفاعؿ بارد(

 (44 ، ص :6002

 طرق قياس الضغوط النفسية:  -7

إف غموض وتبايف تعريفات الضغوط النفسية بيف العمماء أدى إلى تنوع طرؽ   

القياس ليا، فالضغط متغير ومتعدد العوامؿ ومف أنواع الطرؽ التي تستخدـ في 

وقياسيا: المالحظة والمقابمة واالستبيانات، وتعد االختبارات أكثر  دراسة الضغوط

الطرؽ استخداما في دراسة الضغوط، باإلضافة إلى ذلؾ توجد الطرؽ الفيزيولوجية 

ولكنيا استخدمت بشكؿ قميؿ وتستيدؼ قياس معدؿ التنفس وضربات القمب، ومعدؿ 

ستخدـ في قياس الضغوط ضغط الدـ، أما بخصوص اختبارات الورؽ والقمـ والتي ت

 فيي كثيرة ومتنوعة، فيناؾ استبيانات تقيس الضواغط أو المثيرات مف قبيؿ قياس

، يس ردود الفعؿ الناجمة عف الضغوطأحداث الحياة الضاغطة، وىناؾ مقاييس تق

وىذه تكوف أسيؿ قياسيا، ألف تأثيراتيا تظير عمى جميع أجيزة الكائف العضو، فيي 
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وكي والمعرفي عقب التي تحدث عمى المستوى الفيزيولوجي والسمتقيس التغيرات 

، وىناؾ مقاييس أعدت لقياس الضغوط األكاديمية لدى الطالب التعرض لمضواغط

، ومقاييس تقيس لقياس الضغوط األسرية والضغوط الوالدية أعدتومقاييس 

دـ لقياس الضغوط لدى األطفاؿ والمراىقيف والراشديف، كما أف المقاييس التي تستخ

)طو عبد العظيـ حسيف وسالمة الضغوط تختمؼ باختالؼ العمر الزمني لألفراد. 

 (87 ، ص 6006عبد العظيـ حسيف، 

 التعامل مع الضغوط النفسية: اتإستراتيجي  -8

إف الشعور بالضغوط النفسية والمعاناة منيا كانت دائما وما تزاؿ عممية تتألؼ مف   

ما يكوف ىو الدافع أو المحرؾ األساسي لشعورؾ مرحمتيف أوليا الحاجة إلى شيء 

بالتوتر والضغوط، ثـ تأتي بعد ذلؾ الحاجة إلى إدراؾ الدور الذي يمعبو ذلؾ الشيء 

ثارة شعورؾ ومعاناتؾ مف تمؾ الضغوط وفي إمكانؾ تمكيف ىذه  في تحفيز وا 

 المشكالت والمواقؼ الخارجية منؾ.

عيا فإذا نظرت إلى األمر مف منظور أو العكس مف خالؿ أسموبؾ في التعامؿ م  

رحب متعدد الجوانب، فسيقؿ شعورؾ بالوقوع أسيرا لمضغوط النفسية بؿ ومف 

 (80 ، ص 6002)كويؾ نرتس، الممكف أف يتالشى تماما. 
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الضغوط سواء كانت مف العمؿ أو مف البشر تؤثر عمى األعصاب، وبذلؾ تدمر   

مف تمؾ الضغوط ونتعمـ كيؼ نتعامؿ الصحة، لذا وجب عمينا التقميؿ والتخمص 

 معيا ونحوليا إلى صالحنا كما يمي:

 كيؼ تجابو الضغوط مف البشر وتصمد أماميا وتفكر في تحميميا  تعمـ

 لمصمحة نفسؾ. التحميؿ العممي والعممي لتحوليا

 .تعمـ أف ال تتأثر أو تنزعج مف أشياء ال تستطيع أف تغير فييا 

 تثؽ بيـ مف األىؿ واألصدقاء. تكمـ عف أي مشكمة لديؾ مع مف 

  .(866 ،ص8998) فاروؽ السيد عثماف، أعط نفسؾ الراحة التامة واليدوء 

 .العالج بالنـو لتأىيؿ القوة الجسدية والعقمية 

 .الموازنة بيف العمؿ والحياة الشخصية 

 .دارتو دراكو وا   الحرص عمى تنظيـ الوقت وا 

 .تنمية العالقات مع زمالء العمؿ 

 ر المرغوب.ييف واالستعانة باهلل عز وجؿ لتعديؿ السموؾ غالتمسؾ بالد 

  .ص 6002)أمؿ بنت سالمة الشاماف، الحرص عمى العبادة والتمسؾ بيا ، 

68) 
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: إال أنو في الكثير مف األحياف يصعب عمى الطبيب تحديد نوع العالج باألدوية

األدوية الالزمة لعالج الضغط كونو يشمؿ أعراضا عديدة ومتداخمة فيما بينيا 

...  كالقمؽ، التعب، االكتئاب، اضطراب النـو

بإجراء حوار مع المريض إليجاد كؿ أشكاؿ التأثير عمى حالتو  العالج النفسي:

 لمساعدات مف طرؼ المعالج لفيـ حالتو.النفسية وتقديـ ا

مواجية األزمات حيث يقـو بتطوير إستراتيجية يمكف مف خالليا  العالج السموكي:

 (68 ، ص 6002) أـ الخير رميالت وعائشة ويس،  .التي يمكف تجنبيا
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 تمهيد:

تعد مينة التمريض من أبرز المين االجتماعية لما تمثمو من فضائل إنسانية وما   

تحممو من عمم وفن وميارة، وما تقدمو من خدمة إنسانية، إذ تتسم ممارسيا بالتحمي 

 المسؤولية وحسن المعاممة والمحافظة عمى أسرار المرضى.بالشعور بالواجب ويروح 

تتركز تدخالت الممرض عمى نوعية القيم اإلنسانية الالزمة والخاصة بالمينة،   

وعمى الوسائل التي تنجم عنيا، وييدف تدخل الممرض في ىذه الحالة إلى مساعدة 

الفردية والتقرب  المريض لالنتباه إلى سياقات طاقتو الكامنة والتعرف عمى طبيعتو

منيا، ويبمغ الممرض أىدافو إذا استعمل معموماتو، ومياراتو وتصرفاتو وفقا لطبيعة 

ذا كانت العالقات المودة بينيما مبنية عمى تبادل التقبل والفيم والمدة،  المريض، وا 

كما أن لمينة التمريض تضم ميام ومسؤوليات وقواعد عممية وأساليب فنية وميارات 

 تطمبات أساسية سيتم استعراضيا فيما يمي:مكتسبة وم

 تعريف التمريض:  -1

اتفق الباحثون في مجال التمريض عمى أن ىذه المينة تعني تقديم الرعاية   

المتكاممة لألفراد واألسر والمجتمعات في الصحة والمرض بيدف تحسين مستوى 

والوقاية من الصحة والمحافظة عمييا من الناحية البدنية، النفسية واالجتماعية، 

صحتيم وتأىيميم لالعتماد عمى  اداألمراض ورعاية المرضى ومساعدتيم عمى استرد

 أنفسيم.
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بمستشفى سان  0681عام  لمتمريضمدرسة  أول فلورنس نقتينغال أسست  

توماس بمندن في انجمترا، وكان مبدأ التمريض آنذاك قائما عمى تطبيق القواعد 

ية أن التقنيات العالج الالبدنية والنفسية لممريض، إ الضرورية لمنظافة لتحقيق الراحة

، ذلك لعدم التمكن من تحديد مفيوم الصحة عميما، وكيفية تمقينيا لم تكن متطورة

وليذا السبب حصرت الميارات المينية لممرض في المالحظة واحترام استقاللية 

 المريض في مجال العالج.

عبارة عن وضع المريض في أفضل التمريض بأنو  فلورانس نقتيتغالوتعرف   

 الظروف الممكنة حتى تقوم الطبيعة بدورىا.

لتمريض التعريف الرسمي لممجمس  فرجينيا هندرسونبعد ذلك أصبح تعريف   

المقام األول مساعدة المرضى  مي لمتمريض، والذي يعتبر التمريض عمى أنوالعال

عمى القيام باألنشطة التي تساىم في الحفاظ عمى الصحة واسترداد  واألصحاء

 (8116)مييوبي ، فوزي ،  العافية.

فالتمريض بمعناه الواسع، مينة غاية نبيمة تجسد غاية إنسانية تيدف إلى العناية   

 فيا.بالسميم والمريض عمى حد السواء جسميا ونفسيا واجتماعيا وعاط
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 تعريف الممرض:

 The Professional Nurseالممرض المهني   -1

ىو الشخص المؤىل مينيا  لتقديم الخدمة الصحية ، سواء كانت خدمات 

عالجية أو وقائية، وذلك من خالل الخضوع لمنياج دراسي )كمية التمريض مثال( 

القرارات المبنية واكتسب أقصى درجة من الثقافة والتدريب التي تمكنو من اتخاذ 

عمى األسس العممية وتدريب العاممين في حقل التمريض واإلشراف عمييم أثناء 

 أدائيم العممي.

)التمريض المهني/  Professional N.Yمريض المهني تخصائص أو صفات ال

 الجامعي(:

 اإلعداد األكاديمي ولو معمومات  يكون لو قاعدة من المعرفة والعمم يمزمو
 بو.وميارات خاصة 

 عمى تطوير المعرفة وتحسين التعميم بيا بشكل مستمر. قادر 
 .يدرس المتمتعون بيا في مؤسسات تعميمية جامعية 
 استقاللية ذاتية. لو 
 قدم خدمات أساسية لممجتمع.ي 
 حكم العمل بو.يأسس وأخالقيات مينية يتبعيا الجميع و  لو 
 نقابات تضع معايير لألداء والممارسة. لو 
  العديد من األبحاث العممية.يقود أو ينفذ 
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 The trained or technical Nurseفني أو المدرب لالممرض ا -2

ىو الشخص المؤىل الذي اجتاز منياجا تطبيقيا يمكنو من القيام بأعمال العناية   

رشاد الممرض الميني أو الطبيب،  بالمرضى والمصابين والمعوقين تحت إشراف وا 

 أو تخصصا عمميا.وال يتطمب اكتساب ميارة عالية 

 Technical N.Gخصائص التمريض الفني وخدماته 

 .يقدم خدمات سريرية عالجية لممرضى في المستشفيات 

  مدارس التمريض الفنية في المشافي والعيادات والمراكز. يجييتم تعيين خر 

   التوصيف الوظيفي لمممرضة الفنية يوصف بتعداد اإلجراءات التمريضية التي

 عمى الممرضة القيام بيا سرسريا وال توصف بطريقة تحديد مسؤوليات.

  في التمريض افني يركز عمى ضرورة إطاعة أوامر الطبي في كل إجراء أو

 تمريض، أي اتخاذ القرار محدود جدا.

  ث والمؤتمرات، محدودة جدا.المساىمة في الدراسات والبحو 

 .يشكل أكثر عدد الممرضات المسجالت في العالم 

  يمكن لين التخصص في أحد فروع التمريض بعد ممارستو لفترات مختمفة من
 .سنتين( –أشير  8بمد آلخر )
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 رض:مالصفات والمؤهالت العامة للم

 .العطف والحنان والشفقة 

 .األمانة واإلخالص في العمل 

  اليدايا والرشى من المرضى.عدم تقبل 

 دقة المالحظة 

  إعطاء عناية تمريضية بصورة متساوية لكل المرضى بدون تمييز بينيم بسبب

 الفروق الفردية، االجتماعية الجنسية أو الدينية.

 .النظام والترتيب 

 .الصبر والمثابرة وتفيم سموك المريض 

 .االقتصاد في استعمال المواد واألدوات الطبية 

 ات والخبرة.المعموم 

 .حسن السموك واألخالق 

 .المياقة والمجاممة والفطنة وسرعة البديية 

 مهام ومسؤوليات الممرض: -3

يعد الممرض مطالب لمشاركة في اتخاذ التدابير العالجية والتشخيصية الطبية،   

مما يستمزم عميو التحكم في وصف األدوية واتخاذ اإلجراءات العالجية المالئمة، 

تباع حالة المريض ومراقبة تطورىا، وذلك من خالل تقديم المعمومات الضرورية  وا 
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الت العادية، أما الحاالت االستعجالية، والالزمة لألشخاص المعنيين، ىذا مع الحا

فعميو تطبيق اإلجراءات االستعجالية التي تتطمبيا الحالة اإلكمينيكية، وضمان نوعية 

العالج واستمراريتو مع تفادي اليفوات التي من شأنيا أن تعرض حياة المريض 

من  لمخطر، ثم بعد ذلك الحرص عمى المساىمة في إجراء عممية تقديم لذلك العالج

حيث نوعيتو وكميتو، وىذا من فائدتو أن يجعمو يساىم في الحفاظ عمى الصحة 

وترقيتيا في صالح الألفراد والجماعات عن طريق التدابير واإلجراءات الوقائية 

 والتربية الصحية لألفراد.

كما تسند إلى الممرض مسؤوليات أخرى، مرتبطة بالتسيير والتنظيم واإلدارة،   

مخطط زمني تنظم وفقو نشاطات مجموعات صغيرة من الممرضين،  وتتعمق بإنشاء

افة إلى تنسيق العمل آخذا في الحسبان الضغوطات والطاقات الداخمية، باإلض

الممرضين، وذلك بتقسيم النشاطات وفقا لحجميا، تبعا لدرجة تفقد  الجماعي لكل

 المثمى لممريض.العالج، عالوة عمى مؤىالت العمال، ىذا كمو بيدف تحقيق العناية 

زيادة عمى ذلك، تضاف لممرض مسؤولية إنشاء ممفات العالج واإلحصاءات   

المتعمقة بالمرضى، وكذا العمل جماعيا عمى بمورة الخيارات العالجية التي تتالءم 

وفمسفة المؤسسة أو التنظيم والحرص عمى تحقيقيا وتقييم نتائجيا، فعميو التحكم في 

ع عمى وسائل العالج واإلعالم والتسيير والتنظيم، المعارف الحديثة واإلطال

والتقنيات الجديدة والتأكد من االستعمال المناسب لموسائل حفاظا عمى البيئة من 
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جية ومن جية أخرى لصيانة الوسائل مت التمف، فعميو الحرص الشديد عمى 

)نسيمة ،  تحاشي النقائص، بالمجوء دوريا إلى الطمبيات وعمميات الجرد الالزمة.

 (8112شتوحي ، 

ومن ميام الممرض أيضا المشاركة الفعالة في تكوين فريق لممرضين بمحاولة   

إيجاد جو مناسب لمعمل الجماعي عن طريق وضع حمول مناسبة لمصراعات التي 

 واإلرىاق.ما تمبث أن تنشئ وسط ىذا الفريق، وذلك لمختمف األسباب ككثرة العمل 

كما يتعيد الممرض بمسؤولية استقبال عمال المصمحة الجدد من ممرضين وطمبة   

يتولى تأطيرىم ومراقبتيم، إضافة إلى مشاركتو في تقديم إنجازاتيم وفقا لمستواىم 

بناء عمى األىداف المتوخاة في تكوينيم، ومن ىنا يمكنو المشاركة في تحديد 

ق الممرضين الجدد، وال يتوقف عممو إال عمى ىذا المتطمبات الضرورية لتكوين فري

بل عميو تسيير نشاطات الفريق وتنسيقو، عالوة عمى بمورة مخطط اإلجازات 

 والعطل، وكل ىذا عن طريق التفويض.

جراء العمميات    ويقع عمى عاتق الممرض إنجاز المشاريع وتحقيق األىداف وا 

حكاميا في أي تنظيم البرامج وتعالتنفيذية مع إمكانية تسطير األولويات، مثل  ديميا وا 

، وىذا ال يكون إال بتركيز االنتباه إلى عدة أمور متزامنة وغالبا ما تكون من األوقات

 متقطعة.
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ومن جية أخرى عميو اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة وحساسة في نفس الوقت،   

كل ىذه ويتوجب عميو السرعة في العمل، وىذا كمو ببرودة أعصاب وىدوء، فمع 

قامة عالقات مينية  الضغوطات، يتوجب عميو أن يتردد من طمب يد العون وا 

وحميمة وتنشيط حوار فردي وترأس لقاءات جماعية، وكذا نسج عالقات مع العمال 

والمسؤولين والتعاون مع طبقات عمالية مختمفة تساعده عمى تحمل عبء العمل 

تبني ىيئة وتصرفات مينية مالئمة  عمى إنجاز األعمال الفردية، فعميو إذن ينووتع

 لوضعيتو.

 اختصاصات التمريض: -4

تطورت مينة التمريض بمرور الوقت فأصبح الممرض مساعدا مختصا في   

العالج يقوم بدور فعال في الفرقة الصحية والوحدات الوقائية، ويرجع ىذا إلى عدة 

نشاطات أفراد الفرقة أسباب أىميا التقدم العممي والتقني في مجال الطب، وتعقد 

الصحية التي تحتاج إلى تدخل )متعدد االختصاصات( مركزا عمى التعاون والتكامل 

 الميني.

توسعت مينة التمريض وأنشأت ليا المدارس والمعاىد وتفرعت إلى حقول عديدة   

واختصاصات وتفرعات متنوعة، تمنح من خالليا مينة التمريض إمكانيات الترقية 

 تقع في المراتب اآلتية:في مناب عميا 
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 ممرض رئيس فرقة: -4-1

يشتغل تحت إشراف ومسؤولية المسؤول المباشر، ومكمف بتنظيم وتنسيق ومراقبة   

عمل الفرقة المعتاد ويسير عمى االستعمال العقالني لموسائل الموضوعية تحت  

 تصرفو.

 ممرض مراقب المصالح  الصحية: -4-2
رئيس المصمحة والمراقب الرئيسي وىو مسؤول عن يعمل تحت مسؤولية الطبيب   

تنظيم وتقييم عمل موظفي المصمحة التي يشرف عمييا، كما يسير عمى تنفيذ 

الطبي لممرضى ويحضرىم، ويزود الوحدة بالعتاد  الوصفة الطبية، وينظم الفحص

المطموب وكل الموازم الضرورية ليا، مع مراقبة نظام التحديث والنظافة وراحة 

 ضى، والسير عمى نظافة المرافق.المر 

 ممرض مراقب رئيسي للمصالح: -4-3

يشتغل تحت رعاية الطبيب رئيس لممصمحة، مكمف بتنظيم وتوجيو وتنسيق   

ومراقبة عمل الفرق الشبو الطبية، ويسير عمى االستعمال العقالني لمعتاد وصيانتو 

ويسير عمى نوعية والحفاظ عميو، ويراقب وينظم تأطير التالميذ شبو الطبيين 

وتتعمق أوقات العمل بحجم  مصمحة الصحة واختصاصيا، حيث يقسم العالجات.

 العمل عمى ثالث فرق ويمكن تنظيم العمل وتوزيعو عمى فرقتين تشتغالن بالتناوب.

 (0991)عيطور، دليمة ، 
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 ميادين ترقية الممرض: -5

في التكوين شبو الطبي، بعد إجراء مسابقة الدخول يمكن لممرض أن يصبح أستاذا   

في مدرسة إطارات الصحة والنجاح فييا بشرط الخبرة لمدة ال تقل عن ثالثة سنوات 

 في الميدان.

في ىذه المدارس يتمقى الممرض تكوينا نفسيا، بيداغوجيا في شعبة تخصصو،   

عمى شيادة أستاذ،  وفي نياية السنة الثانية يحضر ويناقش الرسالة، بعد الحصول

يدخل في اإلطارات الصحية ويشغل في إحدى مراكز التكوين، يمكن أن يرتقي في 

 ىذا المجال ويتقمد المناصب اآلتية:

 رئيس قسم: -5-1

باإلضافة إلى نشاطات التعميم والتأطير، يكمف رئيس القسم بتنسيق التعميم النظري   

اإلدارية والبيداغوجية لمقسم ويشارك في  والتطبيقي لألساتذة، كما يقوم بأداء الميام

 تخطيط وتقييم التعميم.

 مدير الدراسات والتربصات: -5-2

يشتغل تحت سمطة مدير مؤسسة التكوين، والسير عمى تطبيق برامج التكوين،   

بتتبعيا وتقييميا وعمى تحسين مستوى األساتذة وتنفيذ قرارات مجالس المداولة، 

 ابقات، وبتحضير الحصيمة واألنشطة البيداغوجية.بتنظيم االمتحانات والمس
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 مدير الملحقة: -5-3

يكمف بالتسيير اإلداري لمؤسسة التكوين، ويقوم بالتنسيق بين مختمف مصالح   

 ومؤسسات التكوين شبو الطبي.

 مدير المؤسسة: -5-4

 يكمف باإلدارة والسير الحسن لممؤسسة ويسير عمى تنفيذ برامج التكوين.  

 (8116)مييوبي، فوزي ، 

 طبيعة عمل الممرض: -6

مرض العمل في ملمشيادة الوطنية في التمريض، يمكن بعد الحصول عمى ال  

جميع مصالح الصحة من مستشفيات وعيادات ومصالح الطب الميني والمدرسي أو 

ة الصحية، إذ تؤدي كل الممرضون الصورة العامة لممؤسسعند الخواص بشكل، يش

الحيوية المتمثمة فيما  األدوارالممرضة أو الممرض في النسق الطبي مجموعة من 

 يمي:

  نسانية لممرضى بغية عالجيم ومآزرتيم، فعمى التكفل بتقديم خدمات اجتماعية وا 

، دون أي تمييز وثقافاتيم أعمارىمالممرض توفير العالج لألشخاص عمى اختالف 

ي مختمف األماكن، وعميو أن يثبت قدرتو عمى مراجعة نفسو ومع شتى الظروف وف

عادة النظر في أعمالو بعد كل الجيود التي يبذليا.  وا 
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  يتوجب عمى الممرض العناية الكاممة بالمريض الغير قادر عمى االعتناء

بنفسو، إذ يسير الممرضون عمى تنفيذ الوصفة الطبية، وينظمون الفحص الطبي 

الوحدة بالعتاد المطموب وكل الموازم الضرورية ليا، مع مراقبة لممرضى، ويزودون 

 نظام التحدث والنظافة.

  تقديم اإلرشادات الضرورية لمساعدة المرضى عمى تقبل المرض والتعامل

والتعايش معو، إذ يعتبر الممرض كمصدر لمثقة، بحيث يساعد المريض عمى 

فة إلى استعادة راحتو والتخمص استرداد معنوياتو التي فقدىا بفعل المرض، باإلضا

  (8116)تايمور، شيمي ،  من شعوره بالضيق.

يقوم الممرضون بترجمة لمغة الخدمة الصحية التي تقتصر معرفتيا عمى  

أصحاب المينة كاألطباء والممرضين، وكذا اإللمام بمختف المعارف والميارات 

ة الخاصة بالتمريض والعموم شبو الطبية واإلنسانية والتي المرتبطة بالمجاالت الميني

ستمكنو من تحديد المؤشرات وفك اإلشارات مع التحميل الدقيق والربط بين عوامل 

 مختمفة.

يمعب الممرضون دورا مكمال لألسرة بالمستشفى من خالل الحفاظ عمى استمرارية   

ومساعدتو عمى التخمص من العالقات والسموكات التي اعتادىا المريض قبل مرضو 

 مخاوفو وابتعاده عن أسرتو.
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عمى الممرض أن يتميز بكفاءة فض الصراعات واألزمات ومعالجة الحاالت   

النفسية المترتبة عن وشوك الوفاة، وكذا الحاالت الميؤوس من عالجات، واالستمرار 

عمى في تقديم العالج لممرضى الذين يعانون من مرض مزمن، أو الذين أوشكوا 

الوفاة أو المتأثرون بنوبات صحية جسدية أو عقمية، أو مشاكل اجتماعية واالعتناء 

باألشخاص الذين يعانون من مشاكل في االتصال، أو الميالون إلى العدوانية 

 والعنف الجسدي أو المفظي.

تعد الممرضة كقائدة قادرة عمى فيم المرضى بأنيم جماعة اجتماعيين وأنيم   

 الحفاظ عمى العالقات االجتماعية.يحتاجون إلى 

إضافة إلى ممارسة التمريض يقوم الممرضون بمينة المعمم في تعامميم مع 

المرضى وعائالتيم وبمساعدتيم عمى فيم الحالة الصحية الراىنة واإلجراءات 

 الصحية الواجب االلتزام بيا السترداد الصحة أو المحافظة عمييا.

لميارة والترقب والحدس والثقة في العمل والتخطيط ينبغي عمى الممرض التحمي با  

كذلك وخصوصا قابميتو عمى التفاوض والمشاركة واالستدالل واتخاذ القرارات والتقييم 

 بيدوء واتزان كاممين.

 أعباء مهنة التمريض: -7

تتطمب مينة التمريض من الممرض المختص مستوى متقدما من الخبرة والعطاء،   

لمتمكن من تقديم الرعاية األساسية الالزمة لممرضى، ويشارك الممرض الطبيب في 
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تقديم الخدمات، إذ يقوم بمقابمة المرضى، ويقدم الرعاية الطبية الروتينية األولية ليم، 

فوائده ومضاره، ويراقب التقدم الذي يحرزه ويشرح ليم إتباع العالج الموصوف و 

المرضى عن كثب خالل زياراتيم المتكررة، بل ويمعب دورا ىاما في مساعدتيم عمى 

استيعاب مرضيم ومسبباتو، وطرق تشخيصو وعالجو، ويقدم ليم اإلرشادات 

 الضرورية لمساعدتيم في تقبل المرض وكيفية التعامل والتعايش معو مستقبال.

 (8116)تايمور، شيمي ، 

ويؤدي القيام بكل ىذه الميام المتعددة إلى شعور أغمبية الممرضون بأنيم   

بالعمل لساعات طويمة وسط ضغط نفسي اكبر خصوصا وأن العمل مطالبون 

يتطمب تحمل المسؤولية اتجاه األفراد وليس المواد، فالعمل يرتكز عمى قدرة الممرض 

ميام وأعمال كثيرة جدا، تتطمب قوة كبيرة تمكنو من التنقل إلى مختمف  إلنجاز

األماكن وبأسرع ما يمكن إلعطاء شتى العالجات وفي وضعيات مختمفة وأغمبيا 

شاقة، ومرات عديدة يتوجب عميو رفع أثقال مختمفة، زيادة عن اضطرابات  فترات 

نقطاع ليل نيار، وعمى امتداد والقدرة عمى ضمن فريق دون ا ،الراحة، النوم والغذاء

 (Jones & Caplan : 1975) أيام األسبوع .

كما يتوقع دائما من الممرضين والممرضات التعاطف مع المرضى والتميز بالميل   

 لمعمل واالىتمام بو، والدفء وتقديم الرعاية بكل تفان وموضوعية.
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كما يساىم الضغط الناشئ عن بيئة العمل، وما يفرضو العمل االستشفائي من   

ضرورة التحرك والسموك القمق الذي يظيره العاممون في حدوث االحتراق النفسي، 

من األلم الذي  أنفسيمصعوبة في حماية  أحياناالسيما وأن الممرضون يواجيون 

ن األلم ثم يموتون، فممتعامل مع يشعرون بو اتجاه مرضاىم وىم يراقبونيم يعانون م

 ىذه األحاسيس العاطفية، ويحرصون عمى أخذ مسافة بينيم وبين المرضى.

ومن بين العوامل المسببة إلحباط الممرض واحتراقو النفسي تدخل مرافقي   

المرضى في عمل الممرض، فكثير من المرافقين يجادلون الممرضين في عمميم، 

تيم وكفاءاتيم المينية، مما ييز ثقة الممرض في ويخطئونيم ويشككون في قدرا

   (Kulik & Parker : 1995) نفسو.

فالممرضون غالبا ما يدركون أنيم يقدمون أكثر مما يحصمون عميو من مرضاىم،   

 Schaufelli)وقد تؤدي حالة عدم التوازن إلى تفاقم حالة االحتراق النفسي لدييم. 

& Buunk : 1993, 1993) 

فالوقت الطويل الذي يتم قضاؤه مع العمالء، والتغذية الرجعية البسيطة،   

واإلحساس المتدني بالقدرة عمى التحكم بالموقف أو النجاح، وصراع الدور، 

االحتراق وغموض الدور، جميعيا من العوامل المينية التي تقود إلى تفاقم ظاىرة 

خصوصا عندما يتوقع من  (Maslach: 1979) النفسي عند فئة الممرضين.

الممرضين التعاطف مع المرضى واالىتمام بيم بكل عطف وتقديم الرعاية، 
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والتعامل مع األحاسيس العاطفية )األلم، الفزع، المعاناة،...(، كما أن الضغط 

 عمل وما يفرضو العمل بالمستشفى من ضرورة التحرك بسرعة.الناشئ عن بيئة ال

(Kulik & Parker : 1995) 

السيما وأن الممرض يقدم خدمات عديدة في آن واحد إذ يقوم بمراقبة ومقابمة    

ج المرضى ويقدم الرعاية الطبية الروتينية االولية ليم، ويشرح ليم سبل إتباع العال

الموصوف وفوائده ومضاره، ويراقب التقدم الذي يحرزه المرضى، كما يساعدىم 

ومسبباتو وطرق تشخيصو وعالجو ويقدم ويمعب دورا ميم في استيعاب مرضيم 

 (8116)درويش، وسام ،  اإلرشادات الضرورية لمساعدة عمى تقبل المرض.

مين المساعدة التي غالبا ما يعاني أصحابيا من وليذا يصنف التمريض ضمن   

ضغط نفسي  مستمر يصل إلى حد االحتراق النفسي يظير في فقدان الممرض 

لالىتمام بعممو ومرضاه، ينتابو شعور بالتشاؤم وتبمد المشاعر والالمباالة نفاذ 

في  الصبر واإلىمال وقمة الدافعية والحماس، وفقدان القدرة عمى اإلبداع واالبتكار

  (Gil & al: 2006) غيبات المتكررة والغير المبررة.مجال التمريض، وكثرة الت

 خصائص مهنة التمريض: -8

ييدف دور الممرض في التمريض إلى تحقيق راحة المريض بواسطة اإلصغاء   

عدة الفرد عمى والتوجيو وتقديم النصائح وتدعيمو، لذا يتمثل دور الممرض في مسا
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الكامنة ومساعدتو في تقبميا واستعماليا وفقا لطبيعة المعاناة  التعرف عمى قدراتو

 وحسب تصرفاتو  اليومية بغية تدعيم كمالو النفسي البدني والمحافظة عميو.

 تتميز مينة التمريض بخصائص عديدة أبرزىا ما يمي:

 طبيعة الحراك الوظيفي: -8-1

الوظيفي إذا  التمريض نقص أو انعدام الحراك من خصائص العمل في مينة

والمساعدة تظل دائما فالممرضة تظل دائما ممرضة،  ،ما قورنت بغيرىا من المين

أو نوعية  وذلك ألن لكل منيما درجة معينة تؤىميا لشغميا درجة تعميميا ،مساعدة

الصراعات، نتيجة ذلك " يوجد تدرج ميني " يثير الكثير من تدريبيا منذ البداية و 

كما توجد قوة كبيرة ال يمكن تخطييا بين ذوي الدرجات العميا في التنظيم الرسمي 

لممستشفى، وىم في نفس الوقت ذوي مكانة اجتماعية مرموقة وىم الصفوة الفنية 

 واإلدارية في المستشفى.

 نظرة األفراد لمهنة التمريض: -8-2

في المستشفيات أو المراكز  يعتقد عددن من الناس بأن ادوار التمريض سواء  

الصحية ىي أدوار ىامشية وغير ميمة مقارنة بما يقوم بو األطباء والصيادلة وفنيو 

المختبر، وقد أدى ىذا االعتقاد إلى وجود استعالنية عند البعض، األمر الذي يمكن 

 أن يؤدي إلى خمل في لنسق لطبي.



 الممرضين                                                                              الفصل الثالث
 

79 

 

مينة التمريض نذكر منيا:  وىنالك مشكالت أخرى يمكن أن يواجييا العاممون في  

النظرة االستعالمية، وعدم الثقة بجيودىم ومعرفتيم الفنية وعدم اعتراف عدد من 

األطباء بالمستوى العممي والثقافي ليم، وتصورىم أن طبيعة عمل الممرضين 

 تقتصر عمى تضميد الجروح وحقن اإلبر وتقديم الطعام والدواء لممريض.

 ضين في المستشفى:ازدواجية تبعية الممر  -8-3

ع الممرضون والممرضات لرئيسين اثنين مختمفين أحدىما إداري ضيتبع ويخ  

واآلخر طبي، إذ تتعرض الممرضة المشرفة عمى قسم في المستشفى في عمميا إلى 

مفارقات فيي ال تخضع إلشراف رئيس واحد تتمقى أوامره وتعميماتو وىو رئيسيا 

وقت يجب أن تخضع ألمر الطبيب المشرف الرسمي لممستشفى لكنيا في نفس ال

القسم الذي تعمل وتشرف عمى العمل بو، باعتباره عمى عالج المرضى المقيمين في 

)عبدالعزيز، عمي خبرة وعمما وىو المسؤول األول عن عالج المرض.  منياأكثر 

 (0966الغزالي ، 

وأسرىم وزائرييم من الناحية التقميدية تابعين ويعد الممرضون في نظر المرضى   

لألطباء وىم لقربيم من المرضى يتمتعون بنفوذ ومكانة من زمالئيم العاممين في 

المستشفى والمساوين ليم من الناحية اإلدارية، ومع ذلك فإن ىذا الوضع المتميز 

 ألعضاء ىيئة التمريض في ظل السمطة المزدوجة في المستشفى قد يضعيم في

ورية عاجمة مواقف صعبة، فقد يضطر أحدىم إلى اتخاذ قرار ألداء خدمة ضر 
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الصحية انتظار تعميمات الطبيب المختص، ولتعدد األدوار  لمريض ال يحتمل حالتو

التي يؤدييا العاممين بمينة التمريض األمر الذي يخمق ليم إرباكا في عمميم بسبب 

المعالج أوامر قد تتعارض مع بعضيا  التبعية المزدوجة إلدارة المستشفى والطبيب

 البعض.

 الصراع في دور الممرض: 8-4

يعتبر موقف الممرض مثاال واضحا لمخطوط الصراعية لمسمطة في المستشفى بين   

العمال اإلداريين واألطباء، فالممرض مثال شخص في الوسط، فيو ممثل إلدارة 

ن ناحية، كما أنو ممثل لمطبيب واإلجراءات م واعدالمستشفى في تنفيذ السياسات والق

ذا كان ىذان  ومسؤول عن تنفيذ تعميماتو لعالج المرضى من ناحية أخرى، وا 

الخطان ال ينفصالن إال أنيما يضعان الممرض أمام موقف أشبو بالمغز وىو 

إرضاء جماعة األطباء )المعالجون أنفسيم( وجماعة المرضى وىو ما ال سبيل إلى 

أدوارىم االجتماعية الخاصة فقد تكون الممرضة زوجة وأم تحقيقو، يضاف إلى ذلك 

ألن  ألوالد ومسؤولة عنيم وىي تقيم بعيدا عن الوالدين واألقارب وتضطر أحيانا

 (0966)عبد العزيز، عمى الغزالي ، . تتناوب في المستشفى
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 خالصة الفصل:

مدخالتو إنسانية ومخرجاتو  خدمة تتمثل في يعد التمريض بمثابة نظام إنساني   

رعاية المرضى، فيو عبارة عن معرفة تقنية وأخالقية وسموكية، تجعل الفرد بعد 

تكوينو يكتسب كفاءات لممارسة ىذه المينة، بالعناية بالسميم والمريض عمى حد 

ة السواء جسميا ونفسيا واجتماعيا وعاطفيا، فممينة التمريض ىدف جوىري يمبي حاج

 جد ضرورية لمفرد والمجتمع.

وعمى الرغم مما تشممو مينة  التمريض من مزايا ومبادئ فاضمة وما تقدمو من   

خدمات إنسانية تدور كميا حول المساعدة، وما تجسده من مثل عميا، إال أنيا في 

الوقت ذاتو تعد مينة شاقة لما تستمزمو من صفات ومزايا كثيرة كالتحمي بروح 

عور بالواجب، وحسن المعاممة وحفظ األسرار، األمر الذي ي جعل التضحية والش

 من الممرض عرضة لإلصابة بالعديد من االضطرابات النفسية والجسدية.
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 تمهيد :

بعد د استدد للدانبللددظدسالنددالدتددلذل ادجدد دنددإلسدسابددطبدقددددسسةددلادسا ةب  دد د استدد دنددإلسد  
ذ دىدساق ض عد است دق  سل  داغاضدسسبلب دعنىدسا تلؤالتدسا  دةاذهلدجد دسسكدللا  د

قددددةددذ دساااضدد لتدساقةددل  د دقةدد د ذ  ددةد دداضدسا استدد دساق  سل دد دتدد  ددل للدد 
د،قددلهمدقللتددظد الةدد  ادسالبدداسبستدساقلهب دد د دساق  ل دد دان استدد دقددددل لددل ادجدد دنددإلسد

ع ل دبذثدققثن داقب قعدسا است د.ل ع  دسأل  ستد دسا تلئادساقت عقن دأثللبدسابذدثدقدعد
دهدسا است د.دإباسطدسا  ل لتدسسذةلئ  دساقللتب داهإل

 منهج البحث : -1-1

ج دقلهمدسابذدثدساعنقد د ع قد دسا  دلادساقدلهمدساقللتدظداذدادقكدلن دسابذدثدبلألتدل ددد
عنددىدةب عدد دساقكددلن دلاتددهلد د ا ندد دساقلددلنمد بعددلدالادد د دساهدد  دساددإللد دد  دسابلذددثد

داقدئمدانق ض عد.سسا  ةادإا هد دج دسابذثدنإلسدسع ق للدساقلهمدساقتذ د

جلا استددلتدساقتددذ  دندد د استددلتدس بددل دساذ ددلئةد د  ضددقددنددإلسدساقددلهمدبقددعدب للددلتددد
قبلكددددا دقددددددساقب قددددعدأ دع لدددد دسا استددددلتد د  ةنددددظدابددددا دجدددد دسا اةدددد ةد دسا ذن دددداد د

ساقاستن دساب لللتدعددد سا ات ادانل لئمد د قلددبقعدساقعن قلتدبلاقدذن دأ دساق لبن دأ 
 ددادساب للددلتد قلددددأدد دد مدبلتدد ا سمد لل لددلتدإذةددلئ  دةا ددةدسابا دد د د  دداهدلقددلدأدد ذن

 بت ة د دقع   د د ع ق دإلاكدعنىدأن س دسا است د.

د
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 مجتمع و عينة البحث :-1-2

أددسا  لادع ل دسابذثدعنىدبللظدلب ادقدددسألنق د دبذ دثد   قد دعن هدلدأقد ادلث دا ددد
بذثدهد دجد دسالث دادقدددسا  لتلتد دسال لئمدسا  د ااجدبهلدسابلذدثدقددد جعن هلد   ق دلا

سألذ ددلدد ضدددةادسابلذدددثدإادددىدإبددداسبدبذثدددهدعنددىدع لددد دةدددغ ا دقدددددساقب قدددعدألددإبددداسبد
سابذثدعنىدساقب قعدلنهد لند دبهد سد دقدلالدلث دا ددجلابذدثدعدددةا دةدساع لد دند دجد د
ساذ   ددد دسا ةدددلادان قدددتد دسابهددد د دساقدددلاد دندددإلسدقدددددكددد لهد ااددد ضد لدددلا  دسابذدددثد

 ظدساع لددد د تدددهادقدددددعقن ددد دساتددداع دجددد دبقدددعد د ذن ددداد دإضدددلج دإادددىدستددد ا سمدأتدددن
)قةددةاى،دساضددغةدسالاتدد د دد نادد ادساب للددلتدانذةدد ادعنددىدسال ددلئمدبتدداع دققللدد د.

د.(59،دةاذ د2009-2008  ث اهدعنىدأ سبدساا لض دادادساقللجت ،د

ساققاضددددد دد دساققاضدددددلتدساعدددددلقن ددعندددددىدقتددددد   د دقددددد د قثدددددادقب قدددددعدسابذدددددثدجددددد ددد
 قللدبلا  لادساع ل دبةا  د دعكد سئ  د دسالت كالئ  دب ال   د ن طسدد دقعتلا.دجساقةلاحد

 ققاض د.د25ققاضد دد60 قثنتدج د

 :متغيرات البحث -1-3

سك قادبذثللدعنىدق غ ا ددنقلدساق غ ادسا لبعد دساق غ ادساقت  اد دساق غ ادسا دلبعدند ددد
دل  ب دق غ ادساقت  ادد.

 .ساضغ ةلتدسالات  ددالمتغير التابع :سالكلةدساا لض د.ددددالمتغير المستقل :

د
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د:ددمجاالت البحث-1-4

 المجال البشري :

ققدددددداضد دققاضدددددد دقدددددد طع ددعنددددددىد ال  دددددد د ن ددددددطسدد دقعتددددددلادد85 د  قثددددددادجدددددد دددد
 ، ساعلقن ددبلاقةلاحدسالت كالئ  

 المجال المكاني :

 مدسا علقادقعدأجاس دساع ل دساالة دببذثللدقعدساققاض دد دساققاضدلتدعندىدقتد   دددد
دقةلاحدساعقادسالت كالئ  دب ال   د ن طسدد دقعتلا.

 المجال الزماني :  

 د ددددمد  ط عددددهدعنددددىدد12/03/2018د دددد مبدددد أتدساا ددددا دجدددد دإعدددد س دسالتدددد ب لددساق بددددهد  
د10/04/2018اغل د دد03/04/2018دقدددساققاض دد دساققاضلتدلع ل دبذثدسب د سب
د،دقعدساعنمدألهد مدست ا س نلدبع دستب عدد.د

د:أدوات البحث -1-5

سباسبدألدبذثدالب دقددسالت علل دبقبق عد دقدددسا تدلئاد دسأل  ستدسا د د دؤ لدإادىددد
سلبلطدنإلسدسابذثدج  دسع ق للدج دبذثلدلدندإلسدعندىدستد قلا دستد ب لل هدق بهد دانقاضد دد د

د.ساعلقن ددبلاقةلاحدسالت كالئ  دب ال   دقعتلاد د ن طسدساققاضلتد
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 عددد دقدددددسأل  ستدساقتدددذ  دساهلقددد دا بق دددعدساب للدددلتدساقا بةددد دبق ضددد عدداالستتتتبيان :-
قعددد ددقددددداددددادإعددد س دقبق عددد دقدددددسألتدددئن دساقل  بددد د  ددد مدساقبذددد ثدبلسبلبددد دعن هدددلد

سابذدثداقةدةنحدسالتد ب لدددبلاتهد دقددأنمدسا عا التد دسا اتد استدساقدإلل ا دجد دقبدلا
دقلد ن د:

 ا دعبلا دعددعد  دقدددسألتدئن دساقذد   د عداضدعندىدع لد دةإددسالت ب لددج دسبتةددد
قددسألجداس د د ةندظدإاد همدسسبلبد دعلهدلدل لبد دجددد  ةندظدسألقدادكداذلدكداه لدقبلكداسدأ د

د) . لتد د(د ات اسدقددسابلذثد د ل ظدسألتئن د د ةبعدعنىدقلد تقىدست قلا دسالتد ب لد
 د عاجدددهدساددد ل  ادبقدددلادطلددد د دساتددد  د لتددد ددسالتددد ب لددب لدددهد تددد ن دقددددد تدددلئادبقدددعد
ساب للددلتد د ع قدد دأتلتددلدعنددىدستدد قلا د  لدد ددقددددقبق عدد دقددددسألتددئن د اتددادب ستددة د
سابا ددد دأ د تدددنمدإادددىدسألكدددالادسادددإل دد دددمدسا  دددلانمداق ضددد عدسا استددد دا   قددد سدب تدددب اد

سا  دبدددهد دإعل  دددهدقدددا دثلل ددد د د ددد مدلدددادإلادددكدبددد  ددقتدددلع  دسسبلبدددلتدعندددىدسألتدددئن دساددد د
ةداةد دقلدلنمدد،د)طلد سابلذثداألجاس دت سبدج دجهمدسألتئن دأ د تب ادسسبلبلتدعن هدلد

 (146سابذثدساعنق ،داد

 ع بادسالت ب لددأقداد تدلئادبقدعدساب للدلتد لناد دتد سبدجد دسابهد دساقبدإل اد دساقدلاد الددد
 ددادقددددسابددلذث ددساقدد اب ددلندداسدألددسسبلبدد دعنددىدسألتددئن د د ذ ددلجد لا ددإلهدإاددىدبهددلطدلب
 . تب نهلدق ا كداناا دإلس ه
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دددمواصفات االستبيان :

 تلع دسالت ب لددج دساذة ادعنىدب لللتدق د ةدعظدانةلادظدساذةد ادعن هدلدسإلسدقدلددد
ستدد ا مد تددلئادأادددا د. دقدد دستدد ا مداهدددإلسدسابذددثدستدد ب لددق بدددهد ندد د كددقادساقذدددل اد

 سالابع دسا لا  د:د

 قذ ادعدق دققلات دسالكلةدساا لض دسا ا  ذ دبلاضغ ةلتدسالات  د -
 قلات دقددةا دساققاض دقذ ادسا د دساللكة دساا لض  دساق -
 قذ ادعك سئ  دسالكلةلتدساققلات دقددةا دساققاض د -
دقذ ادسألتبلظدسا  د ذ ادب ددققلات دساققاض ددانلكلةدساا لض دسا ا  ذ  -

عبلا د دلادقذ ادقددساقذل ادسالابع دساتدلبةد  ضد ذهلد قثندهدد20 ضقددسالت ب لدددد
بلسبلبد دعندىدعبدلاستدد دساققاضد (سااا دقددع لد دسابذدثد)ساققداضدعبلاستد د   مدد5

دددسالت ب لددبلا  لادسذ دسالبلبلتدساق  اذ دس دسالضلج دذ دداطمدسالقا.

 األسس العممية لالستبيان : د

قددأبادضبةدسألت دساعنق  دادت قلا دقددةد ةد دثبدلتد دق ضد ع  دققلدلدب  ط دعددد
ساب ل دد د دساا لضدد  د ددنددإلهدسالتدد قلا دعنددىدبعددضدسادد لل ا د دسألتددل إل دجدد دقعهدد دسا اب دد 

دنإلسدا ق دانبذثد.

د

د
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 ( أسماء األساتذة و الدكاترة المحكمينأجدول )

 االسم و المقب الرقم
د /دبنبللد1
د /دت دساعاب دساكلا د2
د /دق اسل دبقلاد3
د /دل  ك كدد4
د /دع    دل ادسا  دد5
د /دذابلشدباسن مد6

 

 ثبات وصدق المقياس :

قيد لعينة البحث  االستبيانالمتوسط الحسابي و االنحراف المعياري لثبات  (بجدول )
 (11الدراسة )ن=

 المعالجات اإلحصائية
 المهارات النفسية

 معامل الصدق معامل الثبات

د0.73 0.73 1محور 
د0.83 0.68 2محور 
د0.84 0.70 3محور 
د0.85 0.72 4محور 

 10441(=1015) عند 10592(=1011مستوى الداللة عند )
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سا  دددل دسأل اد د(دأددقعدددلقدتدسالا بدددلةدبددد دد ابدددلتدظ  ضدددحدقددددداددددادسابددد  اد)دد
 ساد دقعل  دلدققدلد ؤلد دقذدل ادسالتد ب لدد سدقدددعندىدذددقذ ا ابلتدسا  ل دساثلل دالاد

د.قددساثبلتددقع با عنىد اب ددسالت ب لدعنىدأدد

 الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث : -1-6

قددددأبدداد دد ع مدل ددلئمدسابذددثد ددمدضددبةدقبق عدد دقددددساق غ دداستدسا دد دبلع بلانددلد دد ثاددد
 دسا د د قثندتدجد دساع لد دإلستدسا  بدهدلذد دعنىدل لئمدسابذثد دقدددبد ددندإلهدساق غ داستد

 ساققلات دادلكة دساا لض  د دسا ا  ذ  دساقا نا .

 الدراسة االستطالعية : -1-7

أبا للدا ق دانبذثد است دست ةدع  د دنإلسداضدقلددساتد ادساذتددداق ضد عدبذثلدلد.ددد
.د ققلدلدب بطئ دهدعندىدع لد دقل لد دقددددساع لد دساائ تد   دإلاكدقباد  ط عدسالت ب لددعندىد

 دندإلسدقددددقب قدعدسابذدثدسا  دا سدبةا  د دعكد سئ  دد(5*5ققاض دد دققاضدلتد)د10
د.دددبق ض عد است للألتئن دسالت ب لددساالة ددل ساع اغاضدقعاج دق  دجهمد دست  علظد

دالدراسات اإلحصائية : -1-8

 عة لددلدسا استدد دسسذةددلئ  د قدد دألثددادجدد دسال ددلئمدساق  سل دد د. د دد مد ابقدد دنددإلهدسال ددلئمددد
سا بددلاستدذتددددساقةلب دد د.لددإلسدستدد ااسجدقدد مددسالتددظدساقئ  دد إاددىدأاقددلمد ع قدد دالتدد ااسجد
دلدساب  ا  .ساقذت ب د دق لال هلدب  قه

د دق د مدا ق دسابذثدبقبق ع دقددسا  سل ددن دقإلل ا دللا لا د:د
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 ²اختبار حسن المطابقة كا 
 النسبة المائوية 

 صعوبات البحث  -1-9

د سبهللدةع بلتدق ع   دلإللادقلهلدقلد ن د:ة ن دق  دسلبلطدبذثللدنإلسدساالاد

دسالت كالئ  داع ل دسابذثلثلج دساباللقمدسالتب ع دساالادبلاعقادج دساقؤتتلتد -
قعدساع ل د إلاكدا إلبدإلظد  ق دتدساعقدادسادإللد  ضدقددقلل بدلتدا ن د دةع ب دسال ةلاد -

 .د ع  دسقتلمدبلاقؤتتلتدسالت كالئ  
قد  الدساقؤتتدلتداقةدل ق دعندىدةنبدلتد تده ادساقهقد دساق بهد دإادىدج دقلداادس -

ق سج ددد دساكددداه  دقدددددسالت كدددالئ  دجلللدددلدادددمدلددد قلددقدددددستددد دقهلدبكدددلادل دددلب دبعددد دسا
 ةا دق  الدساقؤتتلتدسالت كالئ  .

 سسا بلةدبلاعقاد دأق ادأاا دسا  دقددك لهلدأدد عاقادقتلادسابذث. -
 ةع ب دسا ل ادب ددساقؤتتلتدبقلدج دإلاكدسابلقع . -
سا دد د قثنددتدجدد دساذاددند دسادد د ددwordساقكددللادسا  ل دد دسا دد د ذدد ثدجدد دبالددلقمد -

إللدقدددددد د غ ددددددادقددددددددكددددددلادسال لبدددددد دأ دسابدددددد س ادساددددددد2013،دد2007لتددددددندسابالددددددلقمد
 ساقات ق د ساادساقإللا .
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 تمهيد 

ان الدراسة و البحث العممي تستوجب معالجة احصائية لنتائج العممية االستبيانية في   

ىذا النوع من البحوث ،حيث سنتطرق في ىذا الفصل الى عرض و تحميل نتائج 

تفسير نتائج المعالجة االحصائية و االستدالل التجربة العممية و ذلك من خالل 

 بالدراسات السابقة قصد توضيح و شرح ىذه النتائج .

 الدراسة األساسية :

بعد التأكد من صدق وثبات أداة البحث توجو الباحث إلى الميدان وقام بتوزيع اإلستمارة 

وتفريغ النتائج       اإلستبيانية عمى أفراد عينة البحت و بعد مدة تم استرجاع االستمارات 

 و تنظيمييا في جداول قصد تحميميا وتناوليا بالدراسة االحصائية .

 عرض و تحميل و مناقشة النتائج : -2-1

 توصيف عينة البحثعرض و تحميل و مناقشة نتائج ( ججدول رقم ) -2-1-1
  :)البيانات الشخصية(

 العمر البيولوجي العدد الجنس
الوضعية 
 العائمية

 العمل و ساعاتهقسم 
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 06 ذكور
 25الى  18

 سنة
 65 طب عام 45 اعزب 60

84
 سا

 56 اناث
 35الى  26

 سنة
قسم  29 متزوج 84

 االشعة
58 84

 سا

 46 المجموع
 35اكثر من 
 سنة

قسم  11 مطمق 80
 التحاليل

85 25
 سا

يف عينة البحث من حيث الجنس صمن خالل الجدول اعاله و الذي يوضح تو   
الى  84اناث ،تراوحت اعمارىم بين  56ذكور و  06عينة البحث بـ ،حيث حددت 

فرد ،في حين بمغ عدد االفراد االكثر  84سنة بـ  26الى 50فرد و بين  60سنة بـ 56
 11فرد متزوج و  29فرد اعزب و  45العينة اشتممت عمى  فرد . 80سنة  26من 

 65ام المحددة : طب عام فرد مطمق ، كما عممت العينة المحددة في الدراسة باالقس
فرد ، حيث تعمل العينة بحجم ساعي  85فرد وقسم التحاليل  58فرد ، قسم االشعة 

ساعة بقسم  25ساعة يقسم الطب العام كذلك بقسم االشعة ،في حين تعمل  84
التحاليل ،اضافة الى ان العينة كانت من ممرضين و ممرضات مختمف المؤسسات 

من واليتي معسكر وغميزان ،حيث حدد عددىا بوالية االستشفائية عبر محيط كل 
ممرض و  88ـ ممرض و ممرضة ،اما بوالية غميزان فحدد عددىا ب 88معسكر بـ 

 ممرضة.
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)عالقة ممارسة النشاط  عرض و تحميل و مناقشة نتائج المحور األول-2-1-2

 الرياضي الترويحي بالضغوطات النفسية(:

  النشاط الرياضي بصفة مستمرةالسؤال االول المتعمق بممارسة 

بممارسة النشاط الرياضي  ة حول السؤال المتعمقبيوضح تكرار االجا (1)جدول رقم 

 بصفة مستمرة

 الجنس
تكرار 
 االجابة

 المشاهدة
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ²قيمة كا
 المحسوبة

 ²قيمة كا
 الجدولية

 

 

 

 

 

 

 ذكور

 64 نعم

6.66 8 
65.50 

 5 ال 2.48

 6.76 81 نعم اناث
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 0 ال

،القيمة  8.5.لة ،مستوى الدال  1الحرية ،درجة  8884المحسوبة الكمية  ²قيمة كا)
 (3884الجدولية  

من خالل الجدول اعاله و الذي يوضح تكرار االجابات لعينة البحث تبعا لمتغير   
،والذي كان تكرار بممارسة النشاط الرياضي بصفة مستمرة الجنس في السؤال المتعمق 

لالناث،في حين كان تكرار االجابة  81لمذكور و بـ   64محدد بـ  نعماالجابة فيو بــ 
 ²لالناث، لتؤكد نتائج اختبار حسن المطابقة كا 0لمذكور و بـ   5محدد بـ  العميو بـ 

لدى  2.48و التي جاءت اكبر من القيمة الجدولية ليا  65.50في قيمتو المحسوبة 
،مما يؤكد ان اجابات العينة ذكور لم تكن محل صدفة ،اما بالنسبة لالناث فقد الذكور 

اكبر من القيمة الجدولية ليا    0.50المحسوبة  ²كانت قيمة اختبار حسن المطابقة كا
 لم تكن محل صدفة . اناث، مما يؤكد  كذلك ان اجابات العينة  2.48

و  4.48الكمية  في قيمتو المحسوبة  ²وتؤكد نتائج قيمة اختبار حسن المطابقة كا  
ممارسة عينة لدى عينة البحث عمى  2.48التي جاءت اكبر من القيمة الجدولية ليا 

البحث لمنشاط الرياضي بشكل مستمر استنادا الى اجابات العينة وتوافقيا فييا لكال 
 الجنسين

متعمق بـممارسة و الرسم البياني الموالي يبين نسب تكرار االجابات حول السؤال ال  
النشاط الرياضي بصفة مستمرة لعينة البحث تبعا لمتغير الجنس و استنادا الى قيمة 

 .تكرار االجابات المشاىدة حول ذلك
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يبين نسب تكرار اجابات عينةالبحث حول السؤال المتعمق ( 1)شكل بياني رقم 
 بممارسة النشاط الرياضي بصفة مستمرة

 
  ي الشخصي نحو انعكاس الممارسة الرياضية عمى أالسؤال الثاني المتعمق بالر

 المهنة

بالراي الشخصي نحو  يوضح تكرار االجاية حول السؤال المتعمق (2)جدول رقم 
 انعكاس الممارسة الرياضية عمى المهنة

 المشاهدة تكرار االجابة الجنس
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ²قيمة كا
 المحسوبة

 ²قيمة كا
 الجدولية

 ذكور
 85 كبير بشكل

6.66 5 20.2 6.11 
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 متوسط

 61 التاثر 

 اناث

 88 بشكل كبير

0.25 
بشكل 
 متوسط

65 

 68 التاثر 

،القيمة  8.5.لة ،مستوى الدال  2،درجة الحرية  2812المحسوبة الكمية  ²قيمة كا)

 (5899الجدولية  

تكرار االجابات لعينة البحث تبعا لمتغير من خالل الجدول اعاله و الذي يوضح   

الجنس في السؤال المتعمق بالراي الشخصي نحو انعكاس الممارسة الرياضية عمى 

 88لمذكور و بـ   85المينة ،والذي كان تكرار االجابة فيو بــ شكل كبير محدد بـ 

 5بـ لمذكور و   1لالناث،في حين كان تكرار االجابة عميو بـ شكل متوسط محدد بـ 

لالناث، لتؤكد نتائج  8لمذكور و بـ   1لالناث،كما حدد تكرار االجابة عميو لـ التاثر بـ 

و التي جاءت اكبر من القيمة  20.2في قيمتو المحسوبة  ²اختبار حسن المطابقة كا

لدى الذكور ،مما يؤكد ان اجابات العينة ذكور لم تكن محل صدفة  6.11الجدولية ليا 
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اكبر    0.25المحسوبة  ²ناث فقد كانت قيمة اختبار حسن المطابقة كا،اما بالنسبة لال

، مما يؤكد  كذلك ان اجابات العينة اناث لم تكن محل  6.11من القيمة الجدولية ليا 

 صدفة .

و  5.85الكمية  في قيمتو المحسوبة  ²وتؤكد نتائج قيمة اختبار حسن المطابقة كا  

اختالف وعدم لدى عينة البحث عمى  6.11التي جاءت اصغر من القيمة الجدولية ليا 

ارتباط وجيات النظربين العينة تبعا لمتغير الجنس في انعكاسات ممارسة النشاط 

 الرياضي بشكل كبير عمى مينة التمريض .

الراي عمق بـتكرار االجابات حول السؤال المتو الرسم البياني الموالي يبين نسب   

الشخصي نحو انعكاس الممارسة الرياضية عمى المينة لعينة البحث تبعا لمتغير 

 .الجنس و استنادا الى قيمة تكرار االجابات المشاىدة حول ذلك

 

بالراي يبين نسب تكرار اجابات عينةالبحث حول السؤال المتعمق  )2(شكل بياني رقم 
 حو انعكاس الممارسة الرياضية عمى المهنةالشخصي ن
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 السؤال الثالث المتعمق بالرؤية نحو نتيجة ممارسة النشاط الرياضي 

بالرؤية نحو نتيجة ممارسة  يوضح تكرار االجاية حول السؤال المتعمق (3)جدول رقم 
 النشاط الرياضي

 الجنس
تكرار 
 االجابة

 المشاهدة
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ²كاقيمة 
 المحسوبة

 ²قيمة كا
 الجدولية

 ذكور
 62 نعم

6.66 5 48.1 6.11 
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 66 ربما

 اناث

 80 نعم

 68 ال 82.65

 4 ربما

،القيمة  8.5.لة ،مستوى الدال  2،درجة الحرية  7877المحسوبة الكمية  ²قيمة كا)
 (5899الجدولية  

من خالل الجدول اعاله و الذي يوضح تكرار االجابات لعينة البحث تبعا لمتغير   
،والذي كان بالرؤية نحو نتيجة ممارسة النشاط الرياضي الجنس في السؤال المتعمق 

لالناث،في حين كان تكرار  65لمذكور و بـ   62محدد بـ  نعمتكرار االجابة فيو بــ 
لالناث،كما حدد تكرار االجابة عميو لـ  68مذكور و بـ ل  65محدد بـ  الاالجابة عميو بـ 

في قيمتو  ²لالناث، لتؤكد نتائج اختبار حسن المطابقة كا 64لمذكور و بـ   66بـ  ربما
لدى الذكور ،مما  6.11و التي جاءت اكبر من القيمة الجدولية ليا  48.1المحسوبة 

يؤكد ان اجابات العينة ذكور لم تكن محل صدفة ،اما بالنسبة لالناث فقد كانت قيمة 
، مما  66اكبر من القيمة الجدولية ليا    82.65المحسوبة  ²اختبار حسن المطابقة كا

 لم تكن محل صدفة . اناثيؤكد  كذلك ان اجابات العينة 

و  5.55الكمية  في قيمتو المحسوبة  ²المطابقة كاوتؤكد نتائج قيمة اختبار حسن   
و  اشتراكلدى عينة البحث عمى  6.11التي جاءت اكبر من القيمة الجدولية ليا 

 ارتباط العينة تبعا لمتغير الجنس في نظرتيا نحو نتيجة الممارسة الرياضية .
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بالرؤية ق بـ و الرسم البياني الموالي يبين نسب تكرار االجابات حول السؤال المتعم  
لعينة البحث تبعا لمتغير الجنس و استنادا الى نحو نتيجة ممارسة النشاط الرياضي 

 .قيمة تكرار االجابات المشاىدة حول ذلك

بالرؤية يبين نسب تكرار اجابات عينةالبحث حول السؤال المتعمق  )3(شكل بياني رقم 
 نحو نتيجة ممارسة النشاط الرياضي

 
  السؤال الرابع المتعمق باهمية النشاط الرياضي الترويحي 

باهمية النشاط الرياضي  يوضح تكرار االجاية حول السؤال المتعمق (4)جدول رقم 
 الترويحي

 المشاهدة تكرار االجابة الجنس
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ²قيمة كا
 المحسوبة

 ²قيمة كا
 الجدولية
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 ذكور

 62 االندماج مع الزمالء

6.66 5 

65.2 

6.11 

التقميل من الضغوط 
 النفسية

80 

 88 المساعدة عمى اإلنظباط

 اناث

 6 االندماج مع الزمالء

85.20 
التقميل من الضغوط 

 النفسية
84 

 5 المساعدة عمى اإلنظباط

،القيمة  8.5.،مستوى الداللة  2،درجة الحرية  .585المحسوبة الكمية  ²قيمة كا)
 (5899الجدولية  

 

من خالل الجدول اعاله و الذي يوضح تكرار االجابات لعينة البحث تبعا لمتغير   
،والذي كان تكرار باىمية النشاط الرياضي الترويحي الجنس في السؤال المتعمق 

لالناث،في حين كان  66لمذكور و بـ   62محدد بـ  االندماج مع الزمالءاالجابة فيو بــ 
 84لمذكور و بـ   80محدد بـ  التقميل من الضغوطات النفسيةتكرار االجابة عميو بـ 

 65لمذكور و بـ   88بـ  المساعدة عمى االنظباطلالناث،كما حدد تكرار االجابة عميو لـ 
و التي  65.2في قيمتو المحسوبة  ²لالناث، لتؤكد نتائج اختبار حسن المطابقة كا

لدى الذكور ،مما يؤكد ان اجابات العينة  6.11اكبر من القيمة الجدولية ليا جاءت 
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ذكور لم تكن محل صدفة ،اما بالنسبة لالناث فقد كانت قيمة اختبار حسن المطابقة 
، مما يؤكد  كذلك ان  6.11اكبر من القيمة الجدولية ليا    85.20المحسوبة  ²كا

 لم تكن محل صدفة . اناثاجابات العينة 

و  6.66الكمية  في قيمتو المحسوبة  ²وتؤكد نتائج قيمة اختبار حسن المطابقة كا  
اختالف و لدى عينة البحث عمى  6.11التي جاءت اصغر من القيمة الجدولية ليا 

عدم ارتباط توجيات عينة البحث في نظرتيم حول اىمية ممارسة النشاط الرياضي بين 
من الضغوطات النفسية وكذا المساعدة عمى  االندماج مع الزمالء و بين التقميل

 االنظياط.

باىمية و الرسم البياني الموالي يبين نسب تكرار االجابات حول السؤال المتعمق بـ   
لعينة البحث تبعا لمتغير الجنس و استنادا الى قيمة تكرار النشاط الرياضي الترويحي 
 .االجابات المشاىدة حول ذلك

 

باهمية يبين نسب تكرار اجابات عينةالبحث حول السؤال المتعمق  (4)شكل بياني رقم 

 النشاط الرياضي الترويحي
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 السؤال الخامس المتعمق بدور النشاط الرياضي الترويحي 

بدور النشاط الرياضي  يوضح تكرار االجاية حول السؤال المتعمق (5)جدول رقم 

 الترويحي

 االجابة الجنس
تكرار 

 المشاهدة
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ²قيمة كا
 المحسوبة

 ²قيمة كا
 الجدولية
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 البدنية

تحسين العالقات 
 االجتماعية

52 

تنمية التوافق 
 االجتماعي

61 

 اناث

تحسين الصحة 
 البدنية

86 

4.58 
تحسين العالقات 

 االجتماعية
0 

تنمية التوافق 
 االجتماعي

8 

،القيمة  8.5.لة ،مستوى الدال  2،درجة الحرية  1869المحسوبة الكمية  ²قيمة كا)

 (5899الجدولية  

من خالل الجدول اعاله و الذي يوضح تكرار االجابات لعينة البحث تبعا لمتغير   
،والذي كان تكرار االجابة فيو بدور النشاط الرياضي الترويحي الجنس في السؤال المتعمق 

لالناث،في حين كان تكرار  86لمذكور و بـ   54محدد بـ  تحسين الصحة البدنيةبــ 
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لالناث،كما حدد  0لمذكور و بـ   52محدد بـ  تحسين العالقات االجتماعيةاالجابة عميو بـ 
ناث، لتؤكد نتائج لال 8لمذكور و بـ   1بـ  تنمية التوافق االجتماعيتكرار االجابة عميو لـ 

و التي جاءت اكبر من القيمة  1.5في قيمتو المحسوبة  ²اختبار حسن المطابقة كا
لدى الذكور ،مما يؤكد ان اجابات العينة ذكور لم تكن محل صدفة  6.11الجدولية ليا 

اكبر    4.58المحسوبة  ²،اما بالنسبة لالناث فقد كانت قيمة اختبار حسن المطابقة كا
لم تكن محل  اناث، مما يؤكد  كذلك ان اجابات العينة  66من القيمة الجدولية ليا 

 صدفة .

و التي  8.01الكمية  في قيمتو المحسوبة  ²وتؤكد نتائج قيمة اختبار حسن المطابقة كا  
احتالف وجيات نظر لدى عينة البحث عمى  6.11جاءت اصغر من القيمة الجدولية ليا 

 نحو نحو الدور الذي تعمبو االنشطة الرياضية خالل الممارسة. عينة البحث

بدور النشاط و الرسم البياني الموالي يبين نسب تكرار االجابات حول السؤال المتعمق   
لعينة البحث تبعا لمتغير الجنس و استنادا الى قيمة تكرار االجابات الرياضي الترويحي 
 .المشاىدة حول ذلك

 

 

بدور يبين نسب تكرار اجابات عينةالبحث حول السؤال المتعمق ( 5)شكل بياني رقم 
 النشاط الرياضي الترويحي
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)اختالف االنشطة الرياضية اني عرض و تحميل و مناقشة نتائج المحور الث-2-1-3

 من طرف الممرضين(: الممارسة

 السؤال االول المتعمق بنوع النشاط الرياضي الممارس 

بنوع النشاط الرياضي  يوضح تكرار االجاية حول السؤال المتعمق (6)جدول رقم 

 الممارس

 المشاهدة تكرار االجابة الجنس
مستوى 
 الداللة

درجة 
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 ذكور

رياضة 
 ترويحية 

82 

6.66 8 

88.50 

2.48 

رياضة 
 تنافسية

85 

 اناث

رياضة 
 ترويحية 

84 
8.48 

رياضة 
 تنافسية

5 

،القيمة  8.5.،مستوى الداللة  1،درجة الحرية  1..8.المحسوبة الكمية  ²قيمة كا)
 ( 3884الجدولية  

من خالل الجدول اعاله و الذي يوضح تكرار االجابات لعينة البحث تبعا لمتغير   
،والذي كان تكرار االجابة بنوع النشاط الرياضي الممارس الجنس في السؤال المتعمق 

لالناث،في حين كان تكرار  84لمذكور و بـ   82محدد بـ  رياضة ترويحيةفيو بــ 
لالناث، لتؤكد نتائج اختبار  5لمذكور و بـ   85محدد بـ  رياضة تنافسيةاالجابة عميو بـ 

و التي جاءت اكبر من القيمة  88.50في قيمتو المحسوبة  ²حسن المطابقة كا
لدى الذكور ،مما يؤكد ان اجابات العينة ذكور لم تكن محل صدفة  2.48ة ليا الجدولي

اكبر    8.48المحسوبة  ²،اما بالنسبة لالناث فقد كانت قيمة اختبار حسن المطابقة كا
لم تكن محل  اناث، مما يؤكد  كذلك ان اجابات العينة  2.48من القيمة الجدولية ليا 

 صدفة .
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و  6.668الكمية  في قيمتو المحسوبة  ²بار حسن المطابقة كاوتؤكد نتائج قيمة اخت  
االختالف في لدى عينة البحث عمى  2.48التي جاءت اصغر من القيمة الجدولية ليا 

 نوع النشاط االرياضي الممارس.

بنوع النشاط و الرسم البياني الموالي يبين نسب تكرار االجابات حول السؤال المتعمق بـ 
لعينة البحث تبعا لمتغير الجنس و استنادا الى قيمة تكرار االجابات الرياضي الممارس 
 .المشاىدة حول ذلك

بنوع يبين نسب تكرار اجابات عينةالبحث حول السؤال المتعمق  (6)شكل بياني رقم 
 النشاط الرياضي الممارس

 
  السؤال الثاني المتعمق بالميول نحو اهم االنشطة الرياضية الممارسة حسب
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بالميول نحو اهم االنشطة  يوضح تكرار االجاية حول السؤال المتعمق (7)جدول رقم 
 الرياضية الممارسة حسب الرؤية الشخصية

 الجنس
تكرار 
 االجابة

 المشاهدة
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ²قيمة كا
 المحسوبة

 ²قيمة كا
 الجدولية

 ذكور
 82 العاب فردية

6.66 8 

88.50 

2.48 

العاب 
 جماعية

85 

 اناث
 80 العاب فردية

العاب  8.10
 جماعية

1 

،القيمة  8.5.لة ،مستوى الدال  1،درجة الحرية  848.المحسوبة الكمية  ²قيمة كا)
 (3884الجدولية  

من خالل الجدول اعاله و الذي يوضح تكرار االجابات لعينة البحث تبعا لمتغير   
بالميول نحو اىم االنشطة الرياضية الممارسة حسب الرؤية الجنس في السؤال المتعمق 

 80لمذكور و بـ   82محدد بـ  العاب فردية،والذي كان تكرار االجابة فيو بــ الشخصية 
 1لمذكور و بـ   85محدد بـ  العاب جماعيةجابة عميو بـ لالناث،في حين كان تكرار اال

و التي  88.50في قيمتو المحسوبة  ²لالناث، لتؤكد نتائج اختبار حسن المطابقة كا
لدى الذكور ،مما يؤكد ان اجابات العينة  2.48جاءت اكبر من القيمة الجدولية ليا 

ذكور لم تكن محل صدفة ،اما بالنسبة لالناث فقد كانت قيمة اختبار حسن المطابقة 



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج

 

109 

 

، مما يؤكد  كذلك ان  2.48اصغر من القيمة الجدولية ليا   8.10المحسوبة  ²كا
 كانت لم تكن محل صدفة . اناثاجابات العينة 

و  6.84الكمية  في قيمتو المحسوبة  ²ن المطابقة كاوتؤكد نتائج قيمة اختبار حس  
اختالف و لدى عينة البحث عمى  2.48التي جاءت اصغر من القيمة الجدولية ليا 

 عدم ارتباط بيعة االنشطة الممارسة من طرف عينة البحث.

بالميول و الرسم البياني الموالي يبين نسب تكرار االجابات حول السؤال المتعمق بـ   
لعينة البحث تبعا لمتغير ىم االنشطة الرياضية الممارسة حسب الرؤية الشخصية نحو ا

 .الجنس و استنادا الى قيمة تكرار االجابات المشاىدة حول ذلك

يبين نسب تكرار اجابات عينةالبحث حول السؤال المتعمق  (7)شكل بياني رقم 
 الشخصيةبالميول نحو اهم االنشطة الرياضية الممارسة حسب الرؤية 

 
 السؤال الثالث المتعمق بنوع الرياضة الممارسة 

 بنوع الرياضة الممارسة يوضح تكرار االجاية حول السؤال المتعمق (8)جدول رقم 
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تكرار 
 االجابة

 سباحة كرة اليد كرة القدم
ألعاب 
 قوى

رياضة 
 قتالية

كرة 
 الحديدية

 فروسية

 68 65 68 64 28 65 86 ذكور

 65 66 65 68 88 62 66 اناث

من خالل الجدول اعاله و الذي يوضح تكرار االجابات لعينة البحث تبعا لمتغير   
الجنس في السؤال المتعمق بنوع الرياضة الممارسة ،والذي كان تكرار االجابة فيو بــ كرة 

  65لمذكور ،في حين كان تكرار االجابة عميو بـ كرة اليد محدد بـ   86القدم  محدد بـ 
 88لمذكور و بـ   28لالناث،كما حدد تكرار االجابة عميو لـ السباحة بـ  62بـ لمذكور و 

لالناث،  68لمذكور و بـ   64لالناث، ايضا حدد تكرار االجابة عميو لـ العاب القوى بـ 
لالناث وىي  65لمذكور و بـ   68كذلك حدد تكرار االجابة عميو لـ الرياضات القتالية بـ 

لمذكور ، واخيرا   65حدد تكرار االجابة عميو لـ الكرة الحديدية بـ  رياضة الكاراتي ، كما
 لالناث. 65لمذكور و بـ   68حدد تكرار االجابة عميو لـ الفروسية بـ 

و الرسم البياني الموالي يبين نسب تكرار االجابات حول السؤال المتعمق بنوع   
استنادا الى قيمة تكرار االجابات الرياضة الممارسة لعينة البحث تبعا لمتغير الجنس و 

 .المشاىدة حول ذلك
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بنوع يبين نسب تكرار اجابات عينةالبحث حول السؤال المتعمق  (8)شكل بياني رقم 
 الرياضة الممارسة

 
  السؤال الرابع المتعمق بعدد االنشطة الرياضية المعتمدة خالل الممارسة 

بعدد االنشطة الرياضية  يوضح تكرار االجاية حول السؤال المتعمق (9)جدول رقم 
 المعتمدة خالل الممارسة
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 المشاهدة تكرار االجابة الجنس
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ²قيمة كا
 المحسوبة

 ²قيمة كا
 الجدولية

 ذكور
 55 نشاط واحد

6.66 8 

8.50 

2.48 

نشاط مختمف 
 الحصص

24 

 اناث
 55 نشاط واحد

نشاط مختمف  88.88
 الحصص

62 

،القيمة  8.5.لة ،مستوى الدال  1،درجة الحرية  18862المحسوبة الكمية  ²قيمة كا)
 (3884الجدولية  

من خالل الجدول اعاله و الذي يوضح تكرار االجابات لعينة البحث تبعا لمتغير   
،والذي بعدد االنشطة الرياضية المعتمدة خالل الممارسة الجنس في السؤال المتعمق 

لالناث،في حين  55لمذكور و بـ   55محدد بـ  نشاط واحدكان تكرار االجابة فيو بــ 
 62لمذكور و بـ   24محدد بـ  نشاطات مختمفة الحصصكان تكرار االجابة عميو بـ 

و التي  8.50لمحسوبة في قيمتو ا ²لالناث، لتؤكد نتائج اختبار حسن المطابقة كا
لدى الذكور ،مما يؤكد ان اجابات العينة  2.48جاءت اكبر من القيمة الجدولية ليا 

ذكور لم تكن محل صدفة ،اما بالنسبة لالناث فقد كانت قيمة اختبار حسن المطابقة 
، مما يؤكد  كذلك ان  2.48اكبر من القيمة الجدولية ليا    88.88المحسوبة  ²كا

 لم تكن محل صدفة . اناثاجابات العينة 
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و  84.05الكمية  في قيمتو المحسوبة  ²وتؤكد نتائج قيمة اختبار حسن المطابقة كا  
توجيات العينة لدى عينة البحث عمى  2.48التي جاءت اكبر من القيمة الجدولية ليا 

 مفة.فيالممارسة بين النشاط الموحد و النشاطات المخت

بعدد و الرسم البياني الموالي يبين نسب تكرار االجابات حول السؤال المتعمق   
لعينة البحث تبعا لمتغير الجنس و استنادا االنشطة الرياضية المعتمدة خالل الممارسة 
 .الى قيمة تكرار االجابات المشاىدة حول ذلك

بعدد يبين نسب تكرار اجابات عينةالبحث حول السؤال المتعمق  (9)شكل بياني رقم 
 االنشطة الرياضية المعتمدة خالل الممارسة
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 السؤال الخامس المتعمق بالمكان المفظل لممارسة النشاط الرياضي 

بالمكان المفظل لممارسة  يوضح تكرار االجاية حول السؤال المتعمق (10)جدول رقم 
 النشاط الرياضي

 الجنس
تكرار 
 االجابة

 المشاهدة
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ²قيمة كا
 المحسوبة

 ²قيمة كا
 الجدولية

 ذكور
 55 مكان عام

6.66 8 

8.50 

2.48 

مكان 
 خاص

24 

 اناث
 5 مكان عام

مكان  85.08
 خاص

52 

،القيمة  8.5.لة ،مستوى الدال  1.،درجة الحرية  7815المحسوبة الكمية  ²قيمة كا)
 (3884الجدولية  

من خالل الجدول اعاله و الذي يوضح تكرار االجابات لعينة البحث تبعا لمتغير   
،والذي كان بالمكان المفظل لممارسة النشاط الرياضي الجنس في السؤال المتعمق 

لالناث،في حين كان تكرار  5لمذكور و بـ   55محدد بـ  مكان عامتكرار االجابة فيو بــ 
لالناث، لتؤكد نتائج اختبار  52لمذكور و بـ   24محدد بـ  مكان خاصابة عميو بـ االج

و التي جاءت اكبر من القيمة الجدولية  8.50في قيمتو المحسوبة  ²حسن المطابقة كا
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لدى الذكور ،مما يؤكد ان اجابات العينة ذكور لم تكن محل صدفة ،اما  2.48ليا 
اكبر من    85.08المحسوبة  ²بار حسن المطابقة كابالنسبة لالناث فقد كانت قيمة اخت

لم تكن محل  اناث، مما يؤكد  كذلك ان اجابات العينة  2.48القيمة الجدولية ليا 
 صدفة .

و  5.86الكمية  في قيمتو المحسوبة  ²وتؤكد نتائج قيمة اختبار حسن المطابقة كا  
تماثل في لدى عينة البحث عمى  2.48التي جاءت اكبر من القيمة الجدولية ليا 

الرؤية لعينة البحث من خالل الممارسة و مجاليا المكاني بين االماكن العامة 
 وااالماكن الخاصة.

بالمكان  ار االجابات حول السؤال المتعمق و الرسم البياني الموالي يبين نسب تكر   
و استنادا الى قيمة  لعينة البحث تبعا لمتغير الجنسالمفظل لممارسة النشاط الرياضي 
 .تكرار االجابات المشاىدة حول ذلك

يبين نسب تكرار اجابات عينةالبحث حول السؤال المتعمق  (10)شكل بياني رقم 
 بالمكان المفظل لممارسة النشاط الرياضي
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عرض و تحميل و مناقشة نتائج المحور الثالث)عشوائية النشاطات الممارسة -2-1-4

 من طرف الممرضين(:

 السؤال االول المتعمق بتفضيل الحصص المبرمجة ام النشاط الترويحي 

بتفضيل الحصص المبرمجة  يوضح تكرار االجاية حول السؤال المتعمق (11)جدول رقم 
 ام النشاط الترويحي

 الجنس
تكرار 
 االجابة

 المشاهدة
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ²قيمة كا
 المحسوبة

 ²قيمة كا
 الجدولية

 ذكور
حصة 
 مبرمجة

86 
6.66 8 86 2.48 

 86نشاط 
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 ترويحي

 اناث

حصة 
 مبرمجة

81 
0.50 

نشاط 
 ترويحي

0 

،القيمة  8.5.،مستوى الداللة  1،درجة الحرية  6876المحسوبة الكمية  ²قيمة كا)
 ( 3884الجدولية  

من خالل الجدول اعاله و الذي يوضح تكرار االجابات لعينة البحث تبعا لمتغير   
،والذي بتفضيل الحصص المبرمجة ام النشاط الترويحي الجنس في السؤال المتعمق 

لالناث،في حين  81لمذكور و بـ   86محدد بـ  حصة مبرمجةكان تكرار االجابة فيو بــ 
لالناث، لتؤكد  0لمذكور و بـ   86محدد بـ  يحينشاط ترو كان تكرار االجابة عميو بـ 

و التي جاءت اكبر من القيمة  86في قيمتو المحسوبة  ²نتائج اختبار حسن المطابقة كا
لدى الذكور ،مما يؤكد ان اجابات العينة ذكور لم تكن محل صدفة  2.48الجدولية ليا 

اكبر    0.50المحسوبة  ²،اما بالنسبة لالناث فقد كانت قيمة اختبار حسن المطابقة كا
لم تكن  اناث، مما يؤكد  كذلك ان اجابات العينة  2.48اصغر من القيمة الجدولية ليا 

 صدفة .محل 

و  0.50الكمية  في قيمتو المحسوبة  ²وتؤكد نتائج قيمة اختبار حسن المطابقة كا  

في  التوجولدى عينة البحث عمى  2.48اكبر من القيمة الجدولية ليا  التي جاءت
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الرؤية لعينة البحث من خالل الممارسة و طبيعتيا بين الحصص المبرمجة و الممارسة 

 الترويحية.

بتفضيل و الرسم البياني الموالي يبين نسب تكرار االجابات حول السؤال المتعمق   

لعينة البحث تبعا لمتغير الجنس و استنادا الى الحصص المبرمجة ام النشاط الترويحي 

 .االجابات المشاىدة حول ذلكقيمة تكرار 

 

يبين نسب تكرار اجابات عينةالبحث حول السؤال المتعمق  (11)شكل بياني رقم 
 بتفضيل الحصص المبرمجة ام النشاط الترويحي
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 وتعداد الممارسة  السؤال الثاني المتعمق بمدة  )خبرة( ممارسة النشاط الرياضي
 في االسبوع

بمدة  )خبرة( ممارسة  يوضح تكرار االجاية حول السؤال المتعمق (12)جدول رقم 
 النشاط الرياضي

 

 االجابة الجنس
تكرار 

 المشاهدة
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ²قيمة كا
 المحسوبة

 ²قيمة كا
 الجدولية

 ذكور

 88 سنوات 5اقل من

6.66 5 

86.2 

6.11 

 .1الى  5من 
 سنوات

28 

 84 سنوات .1اكثرمن 

 اناث

 84 سنوات 5اقل من

85.20 
 .1الى  5من 

 سنوات
6 

 5 سنوات .1اكثرمن 
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،القيمة  8.5.،مستوى الداللة  2،درجة الحرية  .2287المحسوبة الكمية  ²قيمة كا)
 ( 5899الجدولية  

من خالل الجدول اعاله و الذي يوضح تكرار االجابات لعينة البحث تبعا لمتغير   
،والذي كان تكرار بمدة  )خبرة( ممارسة النشاط الرياضي الجنس في السؤال المتعمق 

لالناث،في حين كان  84لمذكور و بـ   88محدد بـ  سنوات6اقل من االجابة فيو بــ 
لالناث،كما حدد  6لمذكور و بـ   28محدد بـ  نواتس86الى 6من تكرار االجابة عميو بـ 
لالناث، لتؤكد نتائج  5لمذكور و بـ   84بـ  سنوات 86اكثر من تكرار االجابة عميو لـ 

و التي جاءت اكبر اصغر من  86.2في قيمتو المحسوبة  ²اختبار حسن المطابقة كا
عينة ذكور لم تكن محل لدى الذكور ،مما يؤكد ان اجابات ال 6.11القيمة الجدولية ليا 

المحسوبة  ²صدفة ،اما بالنسبة لالناث فقد كانت قيمة اختبار حسن المطابقة كا
، مما يؤكد  كذلك ان اجابات العينة  6.11اكبر من القيمة الجدولية ليا    85.20

 لم تكن محل صدفة . اناث

و  55.56وبة الكمية  في قيمتو المحس ²وتؤكد نتائج قيمة اختبار حسن المطابقة كا  
 ذلك.لدى عينة البحث عمى  6.11التي جاءت اكبر من القيمة الجدولية ليا 

بمدة  و الرسم البياني الموالي يبين نسب تكرار االجابات حول السؤال المتعمق بـ   
لعينة البحث تبعا لمتغير )خبرة( ممارسة النشاط الرياضي وتعداد الممارسة في االسبوع 

 .قيمة تكرار االجابات المشاىدة حول ذلك الجنس و استنادا الى
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بمدة  يبين نسب تكرار اجابات عينةالبحث حول السؤال المتعمق  (12)شكل بياني رقم 
 )خبرة( ممارسة النشاط الرياضي 

 
بتعداد الممارسة في  يوضح تكرار االجاية حول السؤال المتعمق (13)جدول رقم 

 االسبوع

 االجابة الجنس
تكرار 

 المشاهدة
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ²قيمة كا
 المحسوبة

 ²قيمة كا
 الجدولية

 ذكور

 58 واحدة مرة

6.66 5 
1.8 

6.11 
 51 مرتين اول ثالث

 86 من ثالث مرات اكثر

 88.84 0 مرةواحدة اناث
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 85 مرتين اول ثالث

 5 اكثرمن ثالث مرات

،القيمة  8.5.،مستوى الداللة  2،درجة الحرية  2887المحسوبة الكمية  ²قيمة كا)
 ( 5899الجدولية  

من خالل الجدول اعاله و الذي يوضح تكرار االجابات لعينة البحث تبعا لمتغير   
،والذي كان تكرار االجابة فيو بتعداد الممارسة في االسبوع الجنس في السؤال المتعمق 

لالناث،في حين كان تكرار االجابة عميو بـ  0لمذكور و بـ   58محدد بـ  مرة واحدةبــ 
اكثر لالناث،كما حدد تكرار االجابة عميو لـ  85لمذكور و بـ   51محدد بـ  مرتيناو ثالث

 ²لالناث، لتؤكد نتائج اختبار حسن المطابقة كا 5لمذكور و بـ   86بـ  من ثالث مرات
لدى  6.11ية ليا و التي جاءت اكبر من القيمة الجدول 1.8في قيمتو المحسوبة 

الذكور ،مما يؤكد ان اجابات العينة ذكور لم تكن محل صدفة ،اما بالنسبة لالناث فقد 
اكبر من القيمة الجدولية    88.84المحسوبة  ²كانت قيمة اختبار حسن المطابقة كا

 لم تكن محل صدفة . اناث، مما يؤكد  كذلك ان اجابات العينة  6.11ليا 

و  5.45الكمية  في قيمتو المحسوبة  ²ختبار حسن المطابقة كاوتؤكد نتائج قيمة ا  
عدم ترابط و لدى عينة البحث عمى  6.11التي جاءت اصغر من القيمة الجدولية ليا 

مرتين و ثالث مرات في اتفاق في التعداد الومني لممارسة النشاط الرياضي بين مرة و 
 .االسبوع
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بتعداد و الرسم البياني الموالي يبين نسب تكرار االجابات حول السؤال المتعمق   
لعينة البحث تبعا لمتغير الجنس و استنادا الى قيمة تكرار الممارسة في االسبوع 

 .االجابات المشاىدة حول ذلك

 ول السؤال المتعمق 888يبين نسب تكرار اجابات عينةالبحث ح (13)شكل بياني رقم 

 
  بطبيعة االشراف و الممارسة لمنشط الرياضي السؤال الثالث المتعمق 

بطبيعة االشراف و الممارسة  يوضح تكرار االجاية حول السؤال المتعمق (14)جدول رقم 
 لمنشط الرياضي

 المشاهدة تكرار االجابة الجنس
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ²قيمة كا
 المحسوبة

 ²قيمة كا
 الجدولية

 2.48 25.50 8 6.66 64 باشراف مدرب ذكور
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معتمدا عمى 
 نفسي

65 

 اناث
 81 باشراف مدرب

معتمدا عمى  0.50
 نفسي

0 

،القيمة  8.5.،مستوى الداللة  1،درجة الحرية  31897المحسوبة الكمية  ²قيمة كا)
 ( 3884الجدولية  

من خالل الجدول اعاله و الذي يوضح تكرار االجابات لعينة البحث تبعا لمتغير   
،والذي كان بطبيعة االشراف و الممارسة لمنشط الرياضي الجنس في السؤال المتعمق 

لالناث،في حين كان  81لمذكور و بـ   4محدد بـ  باشراف مدربتكرار االجابة فيو بــ 
لالناث، لتؤكد  0لمذكور و بـ   65محدد بـ  ى نفسيمعتمدا عمتكرار االجابة عميو بـ 

و التي جاءت اكبر من  25.50في قيمتو المحسوبة  ²نتائج اختبار حسن المطابقة كا
لدى الذكور ،مما يؤكد ان اجابات العينة ذكور لم تكن محل  2.48القيمة الجدولية ليا 

   0.50المحسوبة  ²قة كاصدفة ،اما بالنسبة لالناث فقد كانت قيمة اختبار حسن المطاب
لم تكن  اناث، مما يؤكد  كذلك ان اجابات العينة  2.48اكبر من القيمة الجدولية ليا 

 محل صدفة .

و  28.15الكمية  في قيمتو المحسوبة  ²وتؤكد نتائج قيمة اختبار حسن المطابقة كا  
 ذلكلدى عينة البحث عمى  2.48التي جاءت اكبر من القيمة الجدولية ليا 
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بطبيعة و الرسم البياني الموالي يبين نسب تكرار االجابات حول السؤال المتعمق بـ   
لعينة البحث تبعا لمتغير الجنس و استنادا الى االشراف و الممارسة لمنشط الرياضي 
 .قيمة تكرار االجابات المشاىدة حول ذلك

بطبيعة المتعمق يبين نسب تكرار اجابات عينةالبحث حول السؤال  (14)شكل بياني رقم 
 االشراف و الممارسة لمنشط الرياضي

 
  بممارسة النشاط الرياضي فرديا ام جماعياالسؤال الرابع المتعمق  

بممارسة النشاط الرياضي  يوضح تكرار االجاية حول السؤال المتعمق (15)جدول رقم 
 فرديا ام جماعيا

 المشاهدة تكرار االجابة الجنس
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ²قيمة كا
 المحسوبة

 ²قيمة كا
 الجدولية
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 ذكور
 85 فرديا

6.66 8 

58.0 

2.48 
 84 جماعيا

 اناث
 85 فرديا

2.58 
 4 جماعيا

،القيمة  8.5.،مستوى الداللة  1،درجة الحرية  188.8المحسوبة الكمية  ²قيمة كا)
 ( 3884الجدولية  

من خالل الجدول اعاله و الذي يوضح تكرار االجابات لعينة البحث تبعا لمتغير   
،والذي كان بممارسة النشاط الرياضي فرديا ام جماعيا الجنس في السؤال المتعمق 

لالناث،في حين كان تكرار  85لمذكور و بـ   85محدد بـ  فردياتكرار االجابة فيو بــ 
لالناث، لتؤكد نتائج اختبار حسن  4لمذكور و بـ   84محدد بـ  جماعيااالجابة عميو بـ 

و التي جاءت اكبر من القيمة الجدولية ليا  58.0في قيمتو المحسوبة  ²المطابقة كا
لدى الذكور ،مما يؤكد ان اجابات العينة ذكور لم تكن محل صدفة ،اما بالنسبة  2.48

اصغر من القيمة    2.58المحسوبة  ²لالناث فقد كانت قيمة اختبار حسن المطابقة كا
 كانت محل صدفة . اناث، مما يؤكد  كذلك ان اجابات العينة  2.48الجدولية ليا 

و  84.64الكمية  في قيمتو المحسوبة  ²وتؤكد نتائج قيمة اختبار حسن المطابقة كا  
 ذلكلدى عينة البحث عمى  2.48التي جاءت اكبر من القيمة الجدولية ليا 
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بممارسة الموالي يبين نسب تكرار االجابات حول السؤال المتعمق بـ و الرسم البياني   
لعينة البحث تبعا لمتغير الجنس و استنادا الى قيمة النشاط الرياضي فرديا ام جماعيا 
 تكرار االجابات المشاىدة حول ذلك

يبين نسب تكرار اجابات عينةالبحث حول السؤال المتعمق  (15)شكل بياني رقم 
 النشاط الرياضي فرديا ام جماعيابممارسة 

 
  بتحديد توقيت معين لممارسة النشاط الرياضي السؤال الخامس المتعمق 

بتحديد توقيت معين  يوضح تكرار االجاية حول السؤال المتعمق (16)جدول رقم 
 لممارسة النشاط الرياضي

 ²قيمة كا ²قيمة كادرجة مستوى  المشاهدة تكرار االجابة الجنس
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 الجدولية المحسوبة الحرية الداللة

 ذكور
 25 نعم

6.66 8 

6.50 

2.48 
 54 ال

 اناث
 58 نعم

88.60 
 68 ال

،القيمة  8.5.،مستوى الداللة  1،درجة الحرية  78.7المحسوبة الكمية  ²قيمة كا)
 (3884الجدولية  

من خالل الجدول اعاله و الذي يوضح تكرار االجابات لعينة البحث تبعا لمتغير   
،والذي كان بتحديد توقيت معين لممارسة النشاط الرياضي الجنس في السؤال المتعمق 

لالناث،في حين كان تكرار  58لمذكور و بـ   25محدد بـ  نعمتكرار االجابة فيو بــ 
لالناث، لتؤكد نتائج اختبار حسن  68لمذكور و بـ   54محدد بـ  الاالجابة عميو بـ 

و التي جاءت اصغر من القيمة الجدولية ليا  6.50في قيمتو المحسوبة  ²المطابقة كا
لدى الذكور ،مما يؤكد ان اجابات العينة ذكور كانت محل صدفة ،اما بالنسبة  2.48

اكبر من القيمة    88.60المحسوبة  ²لالناث فقد كانت قيمة اختبار حسن المطابقة كا
 لم تكن محل صدفة . اناث، مما يؤكد  كذلك ان اجابات العينة  2.48الجدولية ليا 

و  5.65الكمية  في قيمتو المحسوبة  ²وتؤكد نتائج قيمة اختبار حسن المطابقة كا  
ارتباط توجيات لدى عينة البحث عمى  2.48التي جاءت اكبر من القيمة الجدولية ليا 
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بتحديد توقيت معين لممارسة النشاط الرياضي و ىذا نظرا عينة البحث و التزتميا 
 لتوقيت العمل و االلتزامات االجتماعية لمحياة اليومية.

بتحديد و الرسم البياني الموالي يبين نسب تكرار االجابات حول السؤال المتعمق   
البحث تبعا لمتغير الجنس و استنادا الى  لعينةتوقيت معين لممارسة النشاط الرياضي 
 .قيمة تكرار االجابات المشاىدة حول ذلك

بتحديد يبين نسب تكرار اجابات عينةالبحث حول السؤال المتعمق  (16)شكل بياني رقم 
 توقيت معين لممارسة النشاط الرياضي

 
بين  )االسباب التي تحوول عرض و تحميل و مناقشة نتائج المحور الرابع-2-1-5

 ممارسة النشط الرياضي الترويحي(:

 مرور مدة دون ممارسة النشاط الرياضي دالسؤال االول المتعمق بالشعور بع 
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مرور مدة  دبالشعور بع يوضح تكرار االجاية حول السؤال المتعمق (17)جدول رقم 
 دون ممارسة النشاط الرياضي

 االجابة الجنس
تكرار 

 المشاهدة
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ²قيمة كا
 المحسوبة

 ²قيمة كا
 الجدولية

 ذكور

 50 عدم االرتياح

6.66 5 

86.4 

6.11 

 64 الغضب

 50 الضيق

 اناث

 88 عدم االرتياح

 5 الغضب 5.54

 4 الضيق

،القيمة  8.5.،مستوى الداللة  2،درجة الحرية  1819المحسوبة الكمية  ²قيمة كا)
 ( 5899الجدولية  

 

من خالل الجدول اعاله و الذي يوضح تكرار االجابات لعينة البحث تبعا لمتغير   
،والذي بالشعور بع مرور مدة دون ممارسة النشاط الرياضي الجنس في السؤال المتعمق 
لالناث،في حين  88لمذكور و بـ   50محدد بـ  عدم ارتياحكان تكرار االجابة فيو بــ 
لالناث،كما حدد تكرار  5لمذكور و بـ   64محدد بـ  الغضبكان تكرار االجابة عميو بـ 
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لالناث، لتؤكد نتائج اختبار حسن  4لمذكور و بـ   50بـ  الضيقاالجابة عميو لـ 
و التي جاءت اكبر من القيمة الجدولية ليا  86.4في قيمتو المحسوبة  ²المطابقة كا

كور ،مما يؤكد ان اجابات العينة ذكور لم تكن محل صدفة ،اما بالنسبة لدى الذ 6.11
اكبر من القيمة    5.54المحسوبة  ²لالناث فقد كانت قيمة اختبار حسن المطابقة كا

 لم تكن محل صدفة . اناث، مما يؤكد  كذلك ان اجابات العينة  6.11الجدولية ليا 

 8.81الكمية  في قيمتو المحسوبة  ²وتؤكد نتائج قيمة اختبار حسن المطابقة كا 

اختالف و لدى عينة البحث عمى  6.11و التي جاءت اصغر من القيمة الجدولية ليا 

 عدم تطابق احاسيس و مشاعر العينة خالل االنقطاع عن الممارسة لمدة معينة .

و الرسم البياني الموالي يبين نسب تكرار االجابات حول السؤال المتعمق 

لعينة البحث تبعا لمتغير الجنس بالشعور بع مرور مدة دون ممارسة النشاط الرياضي 

 .و استنادا الى قيمة تكرار االجابات المشاىدة حول ذلك

 

يبين نسب تكرار اجابات عينةالبحث حول السؤال المتعمق  (17)شكل بياني رقم 

 بالشعور بع مرور مدة دون ممارسة النشاط الرياضي



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج

 

132 

 

 
 

  السؤال الثاني المتعمق باعاقة برنامج العمل عن ممارسة النشاط الرياضي 

باعاقة برنامج العمل عن  يوضح تكرار االجاية حول السؤال المتعمق (18)جدول رقم 

 ممارسة النشاط الرياضي
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 ذكور
 28 نعم

6.66 8 

8.60 

2.48 
 50 ال

 اناث
 88 نعم

6.20 
 88 ال

،القيمة  8.5.،مستوى الداللة  1،درجة الحرية  3..8.المحسوبة الكمية  ²قيمة كا)
 ( 3884الجدولية  

من خالل الجدول اعاله و الذي يوضح تكرار االجابات لعينة البحث تبعا لمتغير   
،والذي باعاقة برنامج العمل عن ممارسة النشاط الرياضي الجنس في السؤال المتعمق 

لالناث،في حين كان تكرار  88لمذكور و بـ   28محدد بـ  نعمكان تكرار االجابة فيو بــ 
لالناث، لتؤكد نتائج اختبار حسن  88لمذكور و بـ   50محدد بـ  الاالجابة عميو بـ 

و التي جاءت اصغر من القيمة الجدولية ليا  8.60في قيمتو المحسوبة  ²المطابقة كا
لدى الذكور ،مما يؤكد ان اجابات العينة ذكور كانت محل صدفة ،اما بالنسبة  2.48

اصغر من القيمة    6.20المحسوبة  ²لالناث فقد كانت قيمة اختبار حسن المطابقة كا
 كانت محل صدفة . اناث، مما يؤكد  كذلك ان اجابات العينة  2.48الجدولية ليا 

و  6.662الكمية  في قيمتو المحسوبة  ²وتؤكد نتائج قيمة اختبار حسن المطابقة كا  
عدم تطابق لدى عينة البحث عمى  2.48التي جاءت اصغر من القيمة الجدولية ليا 

 البحث العاقة برنانج العمل عن ممارسة النشاط الرياضي .رؤية عينة 
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باعاقة و الرسم البياني الموالي يبين نسب تكرار االجابات حول السؤال المتعمق بـ   
لعينة البحث تبعا لمتغير الجنس و استنادا برنامج العمل عن ممارسة النشاط الرياضي 
 الى قيمة تكرار االجابات المشاىدة حول ذلك

يبين نسب تكرار اجابات عينةالبحث حول السؤال المتعمق  (18)ياني رقم شكل ب
 باعاقة برنامج العمل عن ممارسة النشاط الرياضي

 
 السؤال الثالث المتعمق بالرؤية الشخصية نحو المهنة 

بالرؤية الشخصية نحو  يوضح تكرار االجاية حول السؤال المتعمق (19)جدول رقم 
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 االجابة الجنس
تكرار 

 المشاهدة
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ²قيمة كا
 المحسوبة

 ²قيمة كا
 الجدولية

 ذكور

 56 شاقة

6.66 5 

5.6 

6.11 

 86 حساسة

 56 عادية

 اناث

 4 شاقة

 88 حساسة 8.65

 0 عادية

،القيمة  8.5.،مستوى الداللة  2،درجة الحرية  38.1المحسوبة الكمية  ²قيمة كا)
 ( 5899الجدولية  

من خالل الجدول اعاله و الذي يوضح تكرار االجابات لعينة البحث تبعا لمتغير   
،والذي كان تكرار االجابة فيو بالرؤية الشخصية نحو المينة الجنس في السؤال المتعمق 

 حساسةر االجابة عميو بـ لالناث،في حين كان تكرا 4لمذكور و بـ   56محدد بـ  شاقةبــ 
  56بـ  عاديةلالناث،كما حدد تكرار االجابة عميو لـ  88لمذكور و بـ   86محدد بـ 

 5.6في قيمتو المحسوبة  ²لالناث، لتؤكد نتائج اختبار حسن المطابقة كا 0لمذكور و بـ 
لدى الذكور ،مما يؤكد ان اجابات  6.11و التي جاءت اصغر من القيمة الجدولية ليا 

العينة ذكور كانت محل صدفة ،اما بالنسبة لالناث فقد كانت قيمة اختبار حسن 
، مما يؤكد   6.11اصغر من القيمة الجدولية ليا    8.65المحسوبة  ²المطابقة كا

 .كانت محل صدفة  اناثكذلك ان اجابات العينة 
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و  2.68الكمية  في قيمتو المحسوبة  ²قة كاوتؤكد نتائج قيمة اختبار حسن المطاب  
عدم تطابق لدى عينة البحث عمى  6.11التي جاءت اصغر من القيمة الجدولية ليا 

رؤية عينة البحث في وصف المينة الممارسة )التمرييض( بين الشاقة و العادية و 
 الحساسة.

بالرؤية لمتعمق بـ و الرسم البياني الموالي يبين نسب تكرار االجابات حول السؤال ا  
لعينة البحث تبعا لمتغير الجنس و استنادا الى قيمة تكرار الشخصية نحو المينة 

 .االجابات المشاىدة حول ذلك

بالرؤية يبين نسب تكرار اجابات عينةالبحث حول السؤال المتعمق  (19)شكل بياني رقم 
 الشخصية نحو المهنة

 
  السؤال الرابع المتعمق بالرؤية الشخصية نحو اعاقة الظروف الشخصية لممارسة

 النشاط الرياضي 
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بالرؤية الشخصية نحو  يوضح تكرار االجاية حول السؤال المتعمق (20)جدول رقم 
 اعاقة الظروف الشخصية لممارسة النشاط الرياضي

 االجابة الجنس
تكرار 

 المشاهدة
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ²قيمة كا
 المحسوبة

 ²قيمة كا
 الجدولية

 ذكور

 86 نعم 

6.66 5 

8.1 

6.11 

 52 ال

 55 احيانا

 اناث

 1 نعم 

 2 ال 0.64

 82 احيانا

،القيمة  8.5.،مستوى الداللة  2،درجة الحرية  5876المحسوبة الكمية  ²قيمة كا)
 ( 5899الجدولية  

من خالل الجدول اعاله و الذي يوضح تكرار االجابات لعينة البحث تبعا لمتغير   

بالرؤية الشخصية نحو اعاقة الظروف الشخصية لممارسة الجنس في السؤال المتعمق 

 1لمذكور و بـ   86محدد بـ  نعم،والذي كان تكرار االجابة فيو بــ النشاط الرياضي 

لالناث،كما  2لمذكور و بـ   52محدد بـ  الميو بـ لالناث،في حين كان تكرار االجابة ع
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لالناث، لتؤكد نتائج اختبار  82لمذكور و بـ   55بـ  احياناحدد تكرار االجابة عميو لـ 

و التي جاءت اصغر من القيمة الجدولية  8.1في قيمتو المحسوبة  ²حسن المطابقة كا

لدى الذكور ،مما يؤكد ان اجابات العينة ذكور كانت محل صدفة ،اما  6.11ليا 

اكبر من    0.64المحسوبة  ²بالنسبة لالناث فقد كانت قيمة اختبار حسن المطابقة كا

لم تكن محل  اناث، مما يؤكد  كذلك ان اجابات العينة  6.11القيمة الجدولية ليا 

 صدفة .

و  6.50الكمية  في قيمتو المحسوبة  ²ابقة كاوتؤكد نتائج قيمة اختبار حسن المط  

عدم تطابق لدى عينة البحث عمى  6.11التي جاءت اصغر من القيمة الجدولية ليا 

العينة في نظرتيا نحواعاقة الظروف الشخصية لممارسة النشاط الرياضي و ىذا راجع 

 الة االختالفات في الظروف االجتماعية و المعيشية حسب القدرة.

بالرؤية م البياني الموالي يبين نسب تكرار االجابات حول السؤال المتعمق بـ و الرس  

لعينة البحث تبعا الشخصية نحو اعاقة الظروف الشخصية لممارسة النشاط الرياضي 

 .لمتغير الجنس و استنادا الى قيمة تكرار االجابات المشاىدة حول ذلك
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بالرؤية يبين نسب تكرار اجابات عينةالبحث حول السؤال المتعمق  (20)شكل بياني رقم 

 الشخصية نحو اعاقة الظروف الشخصية لممارسة النشاط الرياضي

 
 

  السؤال الخامس المتعمق بالمعيقات الحائمة نحوممارسة النشاط الرياضي 

بالمعيقات الحائمة  يوضح تكرار االجاية حول السؤال المتعمق (21)جدول رقم 

 نحوممارسة النشاط الرياضي
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 االجابة الجنس
تكرار 

 المشاهدة
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ²قيمة كا
 المحسوبة

 ²قيمة كا
 الجدولية

 ذكور

 85 ضيق الوقت

6.66 5 

1.41 

6.11 

 51 التعب

 86 انعدام المرافق

 اناث

 86 ضيق الوقت

 82 التعب 5.50

 5 انعدام المرافق

،القيمة  8.5.،مستوى الداللة  2،درجة الحرية  1861المحسوبة الكمية  ²قيمة كا)
 ( 5899الجدولية  

من خالل الجدول اعاله و الذي يوضح تكرار االجابات لعينة البحث تبعا لمتغير   
،والذي كان بالمعيقات الحائمة نحوممارسة النشاط الرياضي الجنس في السؤال المتعمق 

لالناث،في حين كان  86لمذكور و بـ   85محدد بـ  ضيق الوقتتكرار االجابة فيو بــ 
لالناث،كما حدد تكرار  82لمذكور و بـ   51محدد بـ  التعبتكرار االجابة عميو بـ 

لالناث، لتؤكد نتائج اختبار حسن  5لمذكور و بـ   86بـ  انعدام المرافقاالجابة عميو لـ 
و التي جاءت اكبر من القيمة الجدولية ليا  1.41في قيمتو المحسوبة  ²كاالمطابقة 

لدى الذكور ،مما يؤكد ان اجابات العينة ذكور لم تكن محل صدفة ،اما بالنسبة  6.11
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اكبر من القيمة    5.50المحسوبة  ²لالناث فقد كانت قيمة اختبار حسن المطابقة كا
 لم تكن محل صدفة . اناثن اجابات العينة ، مما يؤكد  كذلك ا 6.11الجدولية ليا 

و  8.08الكمية  في قيمتو المحسوبة  ²وتؤكد نتائج قيمة اختبار حسن المطابقة كا  
عدم لدى عينة البحث عمى  6.11التي جاءت اكبر اصغر من القيمة الجدولية ليا 

ات تطابق العينة في تحديدمعيقات ممارسة النشاط الرياضي حيث تتشارك كل المعيق
 المقترحة في االجابة عمى ذلك.

بالمعيقات و الرسم البياني الموالي يبين نسب تكرار االجابات حول السؤال المتعمق   
لعينة البحث تبعا لمتغير الجنس و استنادا الى الحائمة نحوممارسة النشاط الرياضي 

 .قيمة تكرار االجابات المشاىدة حول ذلك

يبين نسب تكرار اجابات عينةالبحث حول السؤال المتعمق  (21)شكل بياني رقم 
 بالمعيقات الحائمة نحوممارسة النشاط الرياضي
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 االستنتاجات :  -2-2

ما  نستنتجفي الجداول السابقة الذكر  عرضو و تحميمو و مناقشتو  من خالل ما تم
 :يمي

 ممرضي المؤسسات االستشفئية النشاط الرياضي باختالف انواعو  يمارس جل
 بشكل مستمر الى حد ما.
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 االداء الميني مما يعبر  لممارسة النشاط الرياضي انعكاس كبير عمى مستوى
 .عن نتيجة ممارسة النشاط الرياضي

 تختمف رؤية الممرضين الىمية النشاط الرياضي بين االندماج مع الزمالء             
 .و التقميل من الضغوط النفسية

  لمنشاط الرياضي الترويحي دور بارز في تحسين الصحة البدنية و تحسين
 .العالقات االجتماعية

  تختمف انواع الرياضة الممارسة من طرف الممرضين بين كرة القدم و السباحة
 .بشكل بارز

 ط الرياضي في االماكن الخاصةايفضل الممرضين ممارسة النش. 
 لممرضين ممارسة االنشطة الترويحية فيما تفظل الممرضات الحصص يفضل ا

 .المبرمجة
  يمارس الممرضين النشاط الرياضي دوريا بحوالي مرتين في االسبوع بشكل شبو

 .منتظم
 ل الممرضين االعتماد عمى انفسيم في ممارسة النشاط الرياضي ،في حين ضيف

 .تفظل الممرضات الممارسة تحت اشراف مدرب
 الممرضين ممارسة االنشطة الرياضية الجماعية ،فيما تفظل الممرضات ل ضيف

 .االنشطة الرياضية الفردية
 تعتمد  يعتمد الممرضين توقيت شبو محدد لممارسة النشاط الرياضي ،في حين

 .الممارضات وقت محدد في ذلك
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  يشعر الممرضين و الممرضات بعدم االرتياح خالل مرور فترة غياب عن
 .ط الرياضيممارسة النشا

 برنامج العمل يعيق الى حد ما البرنامج الرياضي لممارسة النشاط الرياضي 
  تعيق في بعض االحيان الظروف الشخصية الممرضين و الممرضات عن

 .ممارسة النشاط الرياضي 
  يعتبر التعب و ضيف الوقت من االسباب الرئيسية المعيقة في ممارسة النشاط

 .الرياضي

 مناقشة الفرضيات :  -2-3

بعد تقديمنا لعرض و تحميل و مناقشة نتائج دراستنا لمعينة المقصودة وصمنا الى   

متساؤالتنا التي طرحت في بداية بحثنا و ىا نحن ذا لاستيعاب و توضيح و إجابة 

نناقش تحقق فرضياتنا من عدميا في ىذا العنوان الذي اتت مناقشة الفرضيات فيو 

 كالتالي : 

  بانقسام الممرضون بين ممارس منتظم و غير منتظم الفرض األول و الذي يدلي
 .لمنشاط الرياضي الترويحي

 تيو الصحو الفرضيو االولى حيث يتأكدلنا من خالل الجداول السالفة الذكر اثبات   
دلي بان الممرضون ينقسون في ممارسة النشاط بين االنتظام وعدم االنتظام في ت
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الممارسة و  نشطة،وىذا يعزيو الطالب لطبيعة األالممارسة لمنشاط الرياضي الترويحي 
اضافة الى تاثيرات برنامج العمل عمى فترات الممارسة  الي المخصصو المدة الزمنية

 .لمنشاط الترويحي باختالف انواعو 

 الفرض الثاني و الذي يدلي باختالف األنشطة التي يمارسها الممرضون بين منظم      
 .و عشوائي و رياضي و ترويحي تبعا لمتغير الجنس

الفرضيو الثانيو والتي تدلي لنا من خالل الجداول السالفة الذكر اثبات  حيث يتأكد  
 غير الرياضيوالرياضية و الية و اختالف االنشطة الممارسة بين المنظمة و العشوائب

           المحيط  ري الى نظم الممارسة الرياضية عبتبعا لمتغير الجنس، وىذا يرجع بشكل اساس
و المجتمع ، كما ان الجماعة بشكل عام واالصدقاء بشكل خاص يتشاركون في توجيو 

النشاط الممارسة و تنظيميا من عدم تنظيميا ،حيث تختمف من النشاط الرياضي الى 
الممارسة تكتسب صفة  الى غير ذلك ،وىو ما يجعل االنشطة الغير الرياضي الترويحي
 بتعاد عن الضغوطات النفسية في الحياة اليومية.الترفيو لال

  الفرض الثالث و الذي يدلي بان معظم األنشطة الترويحية الممارسة من طرف
 الممرضين ممثمة في رياضات فردية و جماعية عشوائية

لنا من خالل الجداول السالفة الذكر اثبات و الذي يدلي بان مختمف  حيث يتأكد  
االنشطة الممارسة من طرف الممرضون ىي نشاطات رياضية فردية او جماعية 
عشوائية، وىذا كما ذكرنا سالفا يتأسس عمى اليدف من الممارسة و الذي يوجييا الى 

لترفيو بشكل كبير ،ذلك نتيجةلطبيعة االبتعاد عن الضغوطات النفسية و الترويح و ا
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الوظيفة و كثرة التواصل مع مختمف افراد المجتمع خاصةالمحتاجون الى عناية نتيجة 
 لطبيعة المينة.

 ن وتؤثر عمى يو الذي يدلي بان ضغوطات العمل تعرقل الممرض رابعالفرض ال
 الرياضي الترويحي ممارستهم لمنشاط 

دلي بان ت صحو الفرضيو الرابعة والتيسالفة الذكر الجداول اللنا من خالل  حيث يتأكد  
ضغوطات العمل تعرق الممرضون و تؤثر عمى ممارستيم لمنشاط الرياضي الترويحي 
،اذ ان برنامج العمل االسبوعي و الذي يتضمن فترات مناوبة ليمة يؤثر بشكل بارز في 

          الرياضي ،اضافة الى ضغوطات العمل الترويحي احترام برنامج الممارسة لمنشاط 
توجياتو نحو  عود عمييا الممرض بشكل تدريجي يحد من فاعميتو وتو المشاىد التي ي

 .كل جيدالممارسة بش
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 اقتراحات  -2-4

 في ىذا المجال و التوسع فيو . ةالبحث و الدراس 

 لبرنامج العمل بالوسط االستشفائي تبعا  انشاء برامج رياضية معتمدة

 االسبوعي.

  اقتراح توظيف إختصاصيين رياضيين و مربين في كافة األنشطة الترويحية

 داخل مؤسسات العمل في قطاع الصحة .

 توصيات : -2-5

  لنشاط الرياضي من اجل المحافظة عمى الصحة و المياقة .اتشجيع ممارسة 

  أوساط الممرضين العمل عمى نشر ثقافة ممارسو االنشطة الترويحيو داخل

 وموظفي الصحو العمومية .

 .تجنب ممارسة لمنشاط الرياضي بعد فترة عمل شاقة 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية

 مستغانم

 

و رٌاضة نضع بٌن أٌدٌكم  ةفً إطار إعداد مذكرة تخرج لنٌل شهادة ماستر تخصص صح

الترويحي ممارسة النشاط الرياضي "هذا اإلستبٌان الذي هو أداة قٌاس لدراسة بعنوان 

 " لتخفيف الضغوطات النفسية من وجهة نظر ممرضي المستشفيات العمومية

 من أجل تحكٌمها و تقدٌم إضافة أو تعدٌل .

 الدراسة من إعداد الطالبٌن : 

 عامر نصر الدٌن 

 عالوٌة محمد 

 و غلٌزان.ات العمومٌة لكل من والٌتً معسكر شفٌالمست ممرضً دراسة مسحٌة أجرٌت على

 

 اإلمضاء مكان العمل الدرجة العلمٌة اإلسم و اللقب

    

    

    

    

    

    

 



 محضر المناقشة

 

...من شهر..............سنة...............بموجب قرار المناقشة ..في يوم........

 ت........الصادر عن...........................اجتمع....رقم................

 لجنة المناقشة لمناقشة مذكرة الماستر.

 

ممارسة النشاط الرياضي الترويحي لتخفيف الضغوطات النفسية من وجهة   بعنوان :

 نظر ممرضي المستشفيات العمومية.

 

 لـــجــــنـــــــــــــــة المنـــــــــــــــــــاقشـــــــــــــــــــــــة

 التوقيع الجامعة التابع لها اإلسم و المقب
   
   
   
   
   

 

 المكلف بما بعد التدرج و العالقات الخارجيةتوقيع نائب المدير 

 



 قائمة المراجع :
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 .1009،   بالعاصمة الصحية المؤسسات لبعض ميدانية دراسة الممرضين، لدى النفسي

  ، النفس عمم طالبات لدى االنجاز دافعية عمى النفسي الضغط تأثيرعطيور دليمة 
 .6997،  العيادي

 بعض عمى الترويحية الرياضية األنشطة ممارسة أثر ، شعالل إسماعيل مصطفى 
 القطاع في العاممة المرأة لدى اإلجتماعي التوافق عمى انعكاسها و النفسية السمات
 1007، الصحي

  ،زيادة في الترويحي الرياضي النشاط دوريوسف بربر، بوزانة نور الدين، دهمي هني 
 .1009،  الشرطة مهام فعالية

 اساتذة لدى النفسية الضغوط،  بدنية تربية ليسانس مذكرة اخرون، و المختار جربوب 
 .1007،  الرياضية و البدنية التربية

 الترويحية الرياضية األنشطة ممارسة في الفراغ وقت إستثمار إستراتيجية ، العجال قراش 
 .1063،  الجامعية اإلقامات طمبة عند
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