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. إنى انٕانذج انكشًٌح أطال هللا فً عًشْا 
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 . كثٍشا ٔ صغٍشاْاشى َٔعاوإنى كم أفشاد عائهح 

 ٔاألسرار انذكرٕس شعالل ي يحًٕد انًٓذي انمٍسًصإنى انًشحٕو األسرار انذكرٕس ق

 .عثذ انًجٍذ

 .إنى كم األساذزج ٔ انذكاذشج ذمذٌشا ٔ احرشايا ٔ عشفاَا

  .إنى كم أساذزج انرشتٍح  انثذٍَح ٔ انشٌاضح
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 .إنى صيالء انذفعح خاصح

 .إنى كم األصذلاء ٔ األْم ٔ األلاسب

 

 . كم أساذزج يرٕسطح تهٕادي فاطًحإنى

 

 .إنى كم يٍ ٌسعى فً طهة انعهى

 

 .األطشٔححإنى ْؤالء جًٍعا أْذي ْزِ 
 

 



 

 

 

 تسى هللا انشحًٍ انشحٍى

 انحًذ هلل ٔ كفى، ٔ انصالج ٔ انسالو عهى انًصطفى

 أيا تعذ،

     َرمذو تانشكش ٔ انرمذٌش ٔ االيرُاٌ إنى األسرار انًششف 

األسرار انذكرٕس ذمٍك جًال نًا أتذاِ يٍ ذٕجٍٓاخ ٔ اْرًاو 

ٔ يراتعح  فً اَجاص ٔ إخشاج ْزِ األطشٔحح  تشكهٓا 

انُٓائً، ٔانزي نى ٌثخم  عهٍُا تًعهٕياذّ انمًٍح انرً كاَد 

 . سشاجا يٍُشا اْرذٌد تّ فً يشٕاسي انعهًً 

األسرار انذكرٕس : كًا َرمذو تانشكش انجضٌم إنى كم يٍ  

كٕذشٕن سٍذي يحًذ ، األسرار انذكرٕس عطاء هللا احًذ ٔ 

 . األسرار انذكرٕس عرٕذً 

    كًا َرمذو تانشكش انجضٌم إنى انذكرٕس جغذو 

، عهى  يخراسنُصائحّ انٕجٍٓح ٔانذكرٕس يمشاًَ جًال

يساعذاذّ انًسرًشج ، انذكرٕس صسف يحًذ ، ، ٔ انذكرٕسج 

 .تهثاي فاطًح شكشا نكى

ٔ أذمذو تانشكش إنى كم يٍ ساْى يٍ لشٌة أٔ يٍ تعٍذ فً 

 .إذًاو ْزِ األطشٔحح 

 :ٔ أخٍشا أذمذو تانشكش ٔ انرمذٌش إنى صيالء انذفعح 

 حًٕذً كًال- 

 يحًذي يحًذ ٌسٍٍ- 

 جهٍذ ٌاسًٍٍ- 

 تهعٍذ حسٍٍ- 
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 :مقدمة

 من فالعلم احلياة، رلاالت كل يف التغري إىل حيتاج وىذا مكونات من فيو ما بكل متغري عامل يف الناس يعيش

 عامل يف ويعيش مستمر بطبيعتو فهو والتطور، الرقي مرحلة إىل ليصل رلتمع كل إليها حيتاج اليت ادلهمة األمور

 مركزاً  لتحتل بينها فيما تتسابق األمم جيعل الزمان ىذا يشهده الذي العلمي والتطور ادلعريف فاالنفجار متغري،

 األفراد وجود يف إال العلم مع التواصل ميكن ال أنو حيث الشاملة، العامة الصحة إىل حيتاج كلو وذلك مرموقاً 

 العمل رلال ويف عام بشكل اإلنسان حياة على العلمي التطور أثر انعكس فقد مضطرب، غري صحي مناخ يف

 اإلنسان من تتطلب اليت الطبيعية الظواىر من أصبحت قد احلياة ضغوط أن لوحظ وقد خاص، بشكل

 إمكانية لكي حيقق تامة استقاللية يف اإلنسان يعيش أن النفسية الصحة أىداف ومن معها، والتكيف التعايش

 اآلخر، باجتاه يدفع كل النفسية والصحة فالعلم والرخاء، التطور طريق يف اجملتمعات يدفع طادلا الذي التعلم

 .جاللو جل اهلل ألمر وامتتاالً  ادلادي وغري عادلنا ادلادي يف نغري ولكي ذواتنا لنحقق نتعلم حنن

 لتحقيق والروحاين واالجتماعي النفسي واالنسجام للرضا بالفرد الوصول إىل  جاىدة النفسية الصحة وتسعي

 ميكن وال النفسية، الصحة عن بعيداً  أىدافو حيقق أن للعلم ميكن ال وبالتايل وادلعرفة، العلم من عالية مستويات

 .وادلعرفة العلم عن بعيداً  النفسية الصحة أىداف تتحقق أن

 إىل تتعرض واإلرشاد والطب والتمريض كالتعليم اإلنساين الطابع ذات ادلهن السيما ادلهن من الكتري وىناك

 أداء على القدرة وعدم بالعجز يشعره الذي األمر فاعل بشكل ادلطلوب بدوره ادلوظف قيام دون حتول معوقات

 .(66، صفحة 1962القوص، ) اآلخرون يتوقعو أو يتوقعو ىو الذي بادلستوى العمل

 ادلعربة العالقة ذات اإلدارية السلوكيات من رلموعة" عن عبارة الوظيفي األداء أن (1999سيالقي، ) يرى و
 الفنية واخلربة التنفيذ، وكفاءة األداء، جودة تتضمن وىي مسئولياتو، وحتمل مهامو، بأداء ادلوظف قيام عن

 واإلبداع، جديدة، مهام وقبول ادلؤسسة، أعضاء باقي مع والتفاعل االتصال عن فضالً  الوظيفة، يف ادلطلوبة
  .وفاعلية حرص بكل ذلا االستجابة حنو والسعي العمل، يف اإلدارية بالنواحي وااللتزام
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 حنو ادلستمر التطور يف ترغب ناجحة مؤسسة كل هبا تقوم اليت األساسية اإلدارية العمليات      وتعترب
 على ويرتتب العمل، يف العاملني وسلوك أداء على حكم إصدار عملية بأنو األداء تقييم يعرف و األفضل،

 أو ادلنظمة داخل آخر عمل إىل نقلهم أو ترقيتهم، أو بالعاملني، باالحتفاظ تتعلق قرارات احلكم إصدار
 عملية التقومي (244، صفحة 2000بنكتون، ) وتنميتهم تدريبهم أو ادلالية درجتهم تنزيل أو خارجها،

 .أدائهم وحتسني أنفسهم لغرض تطوير العاملني حتفز اليت التعليم خربات تشكيل على تعمل حتفيزية
 اليت ادلواقف لكترة الضغوط أو ادلشقة من قليل غري قدر تتضمن اليت ادلهن من التمريض و التطبيب مهنة وتعد

، 1999النيال، ) أقاربو أو للمريض سواء كان مساندة أو خدمة أي تقدمي فيها ادلمرض و الطبيب يستطيع ال
 . (110صفحة 

 من العظمى ىيئتهما الفئة تشكل حيث رلتمعاتنا  يف ىامان حيويان قطاعان و التطبيب ميتالن فالتمريض
 احلكومي القطاعني : اجملال يف العمل  وطبيعة(123، صفحة 2009عباس، ) الصحي اجملال يف العاملني
 كان وكلما ادلهين والرضا النفسي التوافق حتقيق يف تؤثر اليت ادلتشابكة العالقات من مبجموعة تتصف واخلاص
، صفحة 1997الكردي، ) متمي العمل يف والنجاح والعطاء األداء كان كلما مرتفعاً  ادلهنة مع والرضا التوافق
313). 
 حقوق اإلنسان تشمل حقو يف الرتويح الذي يتضمن الرياضة إىل جانب األنشطة الرتوحيية األخرى، إنكما 

وقد عمدت خمتلف اجملتمعات يف خمتلف القارات على أن يشمل ىذا احلق اخلواص والفئات اخلاصة، وقد 
أمجع العلماء على اختالف ختصصاهتم يف علوم البيولوجيا والنفس واالجتماع بأن األنشطة الرياضية والرتوحيية 

خطاب، ) . ونفسياً واجتماعياً اىامة عموماً، وال سيما للمراىقني  بالذات وذلك ألمهية ىذه األنشطة بيولوجي
 (45، صفحة 1999

لذلك جاء حبتنا  ىذا متماشيا مع احلديث السابق ،وقد قمنا بتقسيم ىذا البحث إىل بابني،الباب األول 
تضمن الفصول النظرية األربعة ادلتعلقة مبتغريات الدراسة ادلوجودة يف العنوان أما الباب التاين فقد احتوى 

الدراسة ادليدانية حيث اعتمد الطالبان على ادلنهج الوصفي التحليلي مستخدمني يف ذلك مقياس الصحة 
الذي طبق على رلموعة األطباء وادلمرضني العاملني يف بعض مستشفيات عني  (2008)النفسية أ محد مرمي

 .دتوشنت
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 :مشكلة الدراسة

ومعانات األطباء  ومعايشة مهوم ادلستشفيات، يف الرتبص التطبيقي خالل من بادلشكلة اإلحساس تولد

 هبدف الدراسة ىذه إجراء على شجع مما ذلا، يتعرضون اليت مباشرة والغري ادلباشرة ادلهنية والضغوط وادلمرضني

 قد وبالتايل الوظيفي بأدائهم ذلك وعالقة وادلمرضات ادلمرضني لدى النفسية الصحة مستويات على التعرف

  .وجد إن اخللل تعديل على العمل مث ومن ادلستويات بتلك اخلدمة ومتلقي ادلرضى تأثر مدى ذلك يبني

 من األكرب العدد دتتل أهنا كما الصحي النظام يف أساسياً  ركناً  دتتل شرحية األطباء وادلمرضني أن وحيث

 على أكتر التعرف أجل من والدراسة البحث يف حقها إعطائها الواجب من فنرى الصحة، وزارة موظفي

        .فيها والعاملني ادلهنة بتلك الرقي أجل من الشرحية تلك وسلبيات إجيابيات

   : التالي الرئيس التساؤل في الدراسة مشكلة تبرز

لدى األطباء و ادلمرضني العاملني يف  (الرتويح)و ادلمارسة الرياضية  النفسية الصحة مستوى بني العالقة ما

 .ادلستشفيات لوالية عني دتوشنت؟

 :التالية الفرعية التساؤالت الرئيس التساؤل من ويتفرع

 .؟ ميارس معظم األطباء و ادلمرضني العاملني بادلستشفيات الرياضات الرتوحيية دلا ذلا من فوائدىل  .1

 يف مستوى الصحة النفسية بني األطباء ادلمارسني و الغري ممارسني للرياضات الرتوحيية يف فروقاتتوجد  ىل 2.

 .لصاحل األطباء ادلمارسني 

 ادلمارسني و الغري ممارسني للرياضات الرتوحيية ادلمرضني يف مستوى الصحة النفسية بني فروقاتتوجد  ىل 3.

 . ادلمارسني ادلمرضنيلصاحل 
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  :الدراسة أهداف

األطباء األخصائيني و  لدى النفسية للصحة العام  والتطلع على ادلستوى إىل ادلعرفة الدراسة ىذه ىدفت* 

. بادلستشفيات ادلمرضني العاملني

. النفسية لديهم كشف تباين واالختالف يف مستوى الصحة* 

. التعرف على العالقة بني مستوى الصحة النفسية و األداء ادلهين لدى األطباء وادلمرضني* 

معرفة العالقة بني ممارسة الرياضة الرتوحيية و الصحة النفسية لدى ادلمرضني و األطباء األخصائيني العاملني * 

 .بادلستشفيات

 :الدراسة أهمية

 :يلي فيما الدراسة ىذه أمهية تكمن

 لطبقات الصحية العناية تقدمي يف كبري عبء عاتقها على يقع ىامة مهنية شرحية الدراسة ىذه  تستهدف .1

 .يعيش فيها اجملتمع من أمراض وإصابات ناجتة عن النمط ادلعيشي اليت اخلاصة الظروف ظل يف اجملتمع

 يف الباحتني من قبل الكبري االىتمام تالق مل اجملتمع شرائح من ىامة شرحية على الضوء   كما أردنا إلقاء .2 

 .خاص وجو ويف اجلزائر على عام بشكل العريب العامل

 :الفرضية العامة 

لدى األطباء و ادلمرضني العاملني يف  (الرتويح)و ادلمارسة الرياضية  النفسية الصحة مستوى بني عالقة ىناك

 .ادلستشفيات لوالية عني دتوشنت؟

  :فرضيات الدراسة
 .  ميارس معظم األطباء و ادلمرضني العاملني بادلستشفيات الرياضات الرتوحيية دلا ذلا من فوائد*
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 يف مستوى الصحة النفسية بني األطباء ادلمارسني و الغري ممارسني للرياضات الرتوحيية يف فروقاتتوجد * 
 .لصاحل األطباء ادلمارسني 

 ادلمارسني و الغري ممارسني للرياضات الرتوحيية يف ادلمرضني يف مستوى الصحة النفسية بني فروقاتتوجد *
 . ادلمارسني ادلمرضنيلصاحل 

 :الدراسة مصطلحات

 :النفسية الصحة

 :اصطالحا

 األزمات مواجهة على القدرة مع ادلختلفة، النفسية الوظائف بني التكامل" بأهنا ( 1970 ) القوصي يعرفها

، 2001احلصاين، ) والكفاية بالسعادة اإلجيايب اإلحساس ومع اإلنسان على عادة تطرأ اليت العادية النفسية

. (23صفحة 

 :إجرائيا

. ادلمرض من خالل مقياس الصحة النفسية أو ىي الدرجة اليت يتحصل عليها الطبيب

: الممرض

 :اصطالحا

 التمريض دراسة أكمل قد الشخص ىذا أكان سواء التمريضية اخلدمات بتقدمي يقوم الذي الشخص     ذلك

 أو ادلستشفيات أحد يف عملو أثناء التمريضية اخلدمات تقدمي على تدرب أو جامعة أو متوسطة كلية يف

 هتدف دتريضية خدمات بتقدمي لو يسمح الذي الشخص ذلك ىو فان ادلمرض عليو ،وبناءاً  الصحية ادلراكز

  .(78، صفحة 2009عباس، ) بادلريض  والعناية الصحة إقامة إىل
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 :إجرائيا

ىو عنصر من رلتمع الدراسة ميتل فئة ادلمرضني العاملني يف قاعات العمليات طبق عليهم مقياس الصحة 

 .النفسية

 :الطبيب

 :اصطالحا

العلمية  بذلك بالوسائلىو الشخص الذي يلجأ إليو ادلريض لكي يساعده يف عالج حالتو ادلرضية مستعينا 

ولذلك كان أعداد الطبيب من ادلسائل ادلهمة اليت حيرص على االىتمام هبا اذليئات العلمية والطبية ، الطبية

والسياسية يف كل اجملتمعات ولذلك أيضاً كانت دراسة الطب من الدراسات الشاقة اليت حتتاج إىل جهد   

. (03، صفحة 1999علة، ) متواصل ووقت طويل وقدرات ذىنية وشخصية مناسبة،

: إجرائيا

 .ىو عنصر من رلتمع الدراسة ميتل فئة األطباء األخصائيني اللذين طبق عليهم مقياس الصحة النفسية

 :يلي كما الدراسة حدود الباحتان استخدم :الدراسة مجاالت

 احلكومية ادلستشفيات يف العاملني وادلمرضني األطباء على الدراسة ىذه أجريت :البشري المجال  1-

 :لوالية عني دتوشنت و ىي الرئيسة

 مارس  19ادلؤنسة اإلستشفائية أمحد مدغري ، ادلؤسسة اإلستشفائية  ادلؤسسة اإلستشفائية سيدي عايد ،

 .بين صاف

 .من بداية شهر نوفمرب إىل غاية شهر أفريل الدراسة ىذه إجراء مت :ألزماني المجال 2- 

 .مستشفيات عني دتوشنت يف إجرائها مت حيث ادلكاين حبدىا الدراسة تتحدد :المكاني المجال 3-
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و  مبهنة التطبيب للعاملني النفسية الصحة مستوى بدراسة الدراسة ىذه تتحدد :الموضوعي المجال 4-

 .أدائهم  مبستوى احلكومية  لوالية عني دتوشنت وعالقتها ادلستشفيات يف التمريض

: الدراسات السابقة و المشابهة

 بالشركة العاملين لدى النفسية بالصحة وعالقتها المهنية الضغوط" بعنوان (2005) :النعاس دراسة- 1

 "مصراته بمدينة للكهرباء العامة

 للكهرباء، العامة الشركة يف ذلا العاملون يتعرض اليت ادلهنية الضغوط مصادر على التعرف إىل الدراسة ىدفت

 .النفسية بالصحة تلك الضغوط عالقة على التعرف إىل ىدفت كما

 للكهرباء العامة يف الشركة العاملني من عشوائي بشكل اختيارىم مت فرداً  ( 250 ) من الدراسة عينة تكونت

 .ادلغربية مصراتو مبدينة

 عبد إعداد من النفسية الصحة ومقياس (1999نبعة، ) إعداد من ادلهنية الضغوط مقياس الباحث استخدم

 :الدراسة نتائج أىم كانت و (1992)الشخص  العزيز وعبد القريطي اللطيف

 .الشركة يف العاملني النفسية لدى والصحة ادلهنية الضغوط بني إحصائية داللة ذات عالقة وجود  عدم .1

 25.9 %   بلغت نسبتها ادلهنية الضغوط من منخفضة درجة إىل الشركة يف العاملون  يتعرض .2

 والتقدم النمو احلوافز التشجيعية، الراتب، يف ادلتمتلة ادلهنية الضغوط جملاالت العاملني إدراك  مستوى .3

  46.85% - 51.06%.  بني نسبتو تراوحت الوظيفي واالستعداد ادلهين،

 دراسة الضغوط، بعمليات تحمل وعالقتها النفسية الصحة جودة" بعنوان (1999) :درويش دراسة- 2
 "المعارات وغير خارج الوطن المعارات التدريس هيئة عضوات بين مقارنة
 والفاعلية والتفاعل التالؤم والرضا يف متمتلة النفسية الصحة جودة بني العالقة عن الكشف إىل الدراسة ىدفت

 ) باجلامعة التدريس ىيئة عضوات من لدى رلموعتني أخرى جهة من الضغوط حتمل وعمليات جهة من
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رلموعتني  إىل مقسمات التدريس ىيئة يف عضو ( 80 ) من الدراسة عينة ومقيمات تكونت معارات
 .مصر يف يعملن منهن ( 40 ) و السعودية، يف يعملن معارات منهن ( 40 ) متساويتني

 .الضغوط حتمل عمليات ومقياس النفسية الصحة جودة مقياس الباحتة استخدمت* 
 لدى الضغوط وعمليات حتمل النفسية الصحة جودة بني إحصائياً  دال ارتباط وجود الدراسة نتائج بينت* 

 .ادلعارات غري رلموعة لدى بني ادلتغريين إحصائية داللة ذات عالقة توجد مل بينما ادلعارات، رلموعة
 "العراقي لدى الفنان باإلبداع وعالقتها النفسية الصحة" بعنوان (1998) :أألسدي دراسة- 3
 إىل ىدفت كما الفنان العراقي، لدى واإلبداع النفسية الصحة بني العالقة على التعرف إىل الدراسة ىدفت* 

 الصحة دلستوى تبعاً  اإلبداع مستوى على اجلنس، والتعرف دلتغري تبعاً  النفسية الصحة مستوى يف الفروق معرفة
 .النفسية

 :الدراسة نتائج بينت
 .التفكري اإلبداعي على والقدرة النفسية الصحة بني إحصائية داللة ذات عالقة وجود عدم- 
 .اإلناث والفنانات الفنانني الذكور بني النفسية الصحة مستوى يف إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم- 
 .النفسية الصحة مستوى يف ادلبدعني وغري ادلبدعني بني فروق وجود عدم- 

  :التعليق على الدراسات السابقة 

 إستفاد الطالبان الباحتان من ىذه الدراسات يف عدة جوانب منها بناء األدوات، ادلعاجلة اإلحصائية 

،وقد كانت الدراسات اليت ....ادلستعملة، ادلنهج ادلستعمل وأىم النتائج اليت أسفرت عنها ىذه الدراسات

تناولت الصحة النفسية واألداء ادلهين لألطباء و ادلمرضني قليلة إذ ما قورنت بأمهية ادلوضوع،مع العلم أن 

جهاز الصحة عموما ىو جهاز حساس جيب أن نويل كل االىتمام للعاملني فيو وإرشادىم إىل كيفية 

حتسني مستواىم يف رلال الصحة النفسية وأدائهم ادلهين بضرورة إشراكهم يف خمتلف الرياضات خاصة ذات 

 .     الطابع الرتوحيي دلا ذلا من أمهية قصوى يف مجيع اجملاالت اإلنسانية ال سيما الصحة النفسية منها



 

 األولالباب 

 الجانب النظري
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العاملني يف  فيها يتفاعلاليت  الرياضة الرتوحيية  ممارسة  أمهية عن الكشف البحث هذا خالل من حناولس   

،  اخل  ...، كرة الطائرة  يف ألواهنا املختلفة اجملسدة يف األلعاب اجلماعية كلعبة كرة اليد بعضهممع قطاع الصحة 

هذا  إن الدراسات من العديد   أثبتت حيث واالجتماعية النفسية الناحية من خاصة ميزات من حتتويه ملا وكذلك

  بدأ املنطلق هذا ومن. اجملاالت خمتلف يف املوظفني  لدى املقبول  و النفسياالجتماعي السلوك العمل ينمي

 حد على  للعاملني يف قطاع الصحة الصحة النفسية ومقاصد مرامي ليحقق البحث هذا إعداد يف اجلدي التفكري

 .  سواء

 :هيولتعمق فيها حسب احلاجة    وسنحاول يف هذا الباب التطرق إىل الفصول اليت تتعلق مبتغريات الدراسة ل

فصل الصحة النفسية ، فصل املمارسة الرياضية و أمهية الرتويح ، فصل التطبيب و التمريض ، و فصل األداء 

 املهين 

 



 
 

                          الفصل األول 

 الصحة النفسية
تعريف الصحة النفسية   -   

 نسبية الصحة النفسية- 

 معايَت الصحة النفسية- 

مظاىر الصحة النفسية-   

 خصائص الفرد ادلتمتع بالصحة النفسية- 

 أعلية الصحة النفسية للمجتمع- 
 أعلية الصحة النفسية- 

احملافظة على الصحة النفسية و اجلسمية للعامل-   

سبل الوقاية من األمراض النفسية ادلهنية-   

 عالقة التطبيب و التمريض بالصحة النفسية- 

 خالصة الفصل- 
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: تمهيد

 وذلك النفسية الصحة دلفهوم دقيق تعريف ربديد يف النفسية الصحة رلال يف العاملُت من الكثَت ؼلتلف

 فهم أجل ومن شخصيتو، تكون وكيفية اإلنسانال طبيعة إىل نظرهتم واختالف الفكرية مذاىبهم باختالف

 :أعلها جوانب عدة من ادلفهوم ذلك إىل التطرق يتم فسوف أمشل بشكل النفسية الصحة موضوع

 :للصحة النفسية المفهوم الفلسفي_1

 دلسلمة يستند ادلفهوم ىذا ألن وذلك اجلدل من الكثَت ويثَت  امماً  النفسية الصحة مفهوم يزال      ما

 اليت ادلختلفة اآلراء من العديد صلد الفلسفية ادلسلمة ىذه إطار ويف والعقل، اجلسد بُت ادلغايرة قوامها فلسفية

 السواء بُت الشخصية" بأهنا عرفها (56، صفحة 2000العبيد، )النفسية ومنها  الصحة مفهوم ناقشت

القوصي، ) النفسية ويرى الصحة مفهوم باضطراب إال يمطرب ال الشخصية مفهوم  ألن وذلك وادلرض

 ادلختلفة الوظائف النفسية بُت التكامل أو التوافق عن يعرب النفسية الصحة مفهوم أن ،(22، صفحة 1998

 بالسعادة اإلغلايب اإلحساس ومع اإلنسان على عادة تطرأ اليت النفسية األزمات مواجهة على القدرة مع

 نفسي توتر من عليو يًتتب وما النزاع من ادلرء خلو أن أيماً  (1998القوصي، ) القوصي ويؤكد والكفاية،

 مفهوم أن  (2002قزقزة، ) النفسية، للصحة األساسي الشرط ىو وقوعو حال النزاع حسم على وقدرتو وتردد

 وترى .واجملتمع نفسو مع الفرد توافق مدى أو واالجتماعي االنفعايل النمج دبدى يتمثل النفسية الصحة

 الشخص بأنو نسبياً  الصحيح الشخص بسيط يصف النفسية مفهوم الصحة مفهوم أن (1958) جاىدوا

 الذي والعامل نفسو ويدرك الشخصية، اتساق وحدة فيها تتمح نشطة إغلابية بطريقة بيئتو على يسيطر الذي

 الشخص وأن اآلخرين، على كثَتاً  االعتماد دون بفاعلية قدراتو يوظف أن ويستطيع واقعية بطريقة حولو

 اإلغلابية االذباىات احلياة، يف واالستثمار الذات ربقيق :التالية الصفات فيو تتوافر أن بد ال نفسياً  الصحيح

 .(83، صفحة 1999 ريب، ادلفاىيم الفسفية، ) وإدراك الواقع  االستقالل، المغوط، مقاومة الذات، ضلو
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 :الطبي المفهوم- 2

 :جانبُت من النفسية الصحة الطيب ادلفهوم يتناول

 وكلما اجلسمية، زلل النفسية كلمة وحلت اجلسمية الصحة أساس على قيست قد النفسية الصحة  أن*

 خلو أهنا على كذلك النفسية الصحة فهمت اجلسمية األمراض من الفرد خلو بأهنا النفسية الصحة عرفت

 .الالسوي السلوك ضوء ويف والنفسية العقلية األمراض من الفرد

 .الفاعل صورة يف دائماً  إليو ادلسند فهو الفرد، على الًتكيز وىي *

 النفسية الصحة تعريف- 1-1

 فالصحة النفس، ماىية ربديد يتطلب ذلك ألن النفسية للصحة زلدد تعريف وضع دبكان السهولة من  ليس

 اإلنسان سلوك زبص اليت اإلنسانية الظواىر بعض خالل من عليو التعرف ؽلكن فرضي تكوين النفسية

 أو مذىب أو نظرية من فما النفسية، للصحة والباحثُت العلماء تعريفات وتنوعت تعددت ولقد .وشخصيتو

 يف النفسية للصحة ادلقًتحة التعريفات إمجال وؽلكن النفسية، للصحة تعريفاً  وافًتض إال النفس علم يف مدرسة

 .اإلغلابية التعريفات وفئة السلبية التعريفات فئة :علا رئيستُت فئتُت

 :السلبية التعريفات فئة- 1-1-1 

 يتفق ال ما كل استبعاد طريق عن أي بمدىا، النفسية الصحة ربدد اليت التعريفات مجيع الفئة ىذه تمم

 الفئة فهذه ."العقلي ادلرض أعراض من الربء أو باخللو النفسية الصحة (2005اسحاق، )  يعرفو معها،

 مصابة، النفسية الصحة كانت موجودة ادلرض حالة كانت فإذا ادلرض، حالة بانتفاء النفسية الصحة إىل تنظر

 ونتحدث وسليمة، حسنة النفسية الصحة كانت موجودة  َت كانت وإن ادلرض، بلغة عنها نتحدث وىنا

 للكثَت تعرض أنو إال العقلي الطب يف ميادين التعريف ىذا قبول من الر م وعلى الصحة، عندئذ بلغة عنها

 ادلرض، من اخللو رلرد ليست النفسية الصحة بأن  (86، صفحة 1962القوص، ) يبُت كما االنتقادات من
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 يقتصر فهو النفي، أو السلب حالة على يعتمد ألنو زلدود ضيق مفهوم النفسية للصحة التعريف ىذا أن كما

 أساسي شرط النفسي أو العقلي ادلرض أعراض من الفرد فخلو النفسية، الصحة جوانب من واحد جانب على

  .(77، صفحة 1999 ريب، ) (النفسية الصحة على للداللة كامل  َت ناقصاً  شرطاً  يعد لكنو النفسية للصحة

 تبلغ مل وتفريخ اعتمال حالة يف تزال ما ادلرضية العوامل تكون فقد األمراض، انتفاء يعٍت ال األعراض انتفاء إن

 خارجياً  ولكنو سوي وال داخلياً  مستنفر ادلريض فيها يكون النفسية األمراض بعض فهناك الصريح، الظهور بعد

 التعريف ىذا أن سبق شلا يتمح .صراعاتو أو معاناتو نالحظ أن نستطيع ال لذلك ومنسجم، متماسك يبدو

 للداللة إغلابية شروط أو خصائص أو صفات ػلدد فهو النفسية، الصحة وحاالت مستويات مجيع يشمل ال

 من خالياً  فرداً  صلد فقد النفسية، بالصحة الفرد سبتع مدى معرفة خالذلا من ؽلكن حبيث النفسية الصحة على

 العمل يف سواء الناس من بغَته وعالقاتو حياتو يف ناجح  َت ذلك مع لكنو العقلي أو النفسي ادلرض أعراض

 يتمتع ال بأنو يوصف الشخص ىذا ومثل التوافق، وسوء باالضطراب تتسم فعالقاتو االجتماعية، احلياة يف أو

 من الناس من الكثَت وىناك .النفسي أو العقلي ادلرض أعراض من خلوه من الر م على سليمة نفسية بصحة

 بعض اآلخرون لدى يوجد بينما باحلياة التمتع من سبكنهم ال شديدة دبعاناة يشعرون لكنهم أسوياء نعتربىم

 .ذلك عكس احلقيقة ولكن مرضى كانوا لو كما يظهرون ذبعلهم اليت واألعراض ادلشاكل

 باجلماعة، أو بالفرد احمليطة واالجتماعية والسياسية التارؼلية الظروف االعتبار بعُت تأخذ ال التعريفات حدة إن

 إىل تؤدي الظروف وىذه واالستعمار كاالحتالل  َت عادية بظروف أحياناً  واجملتمعات األفراد بعض ؽلر حيث

من  للعديد وفقاً  أنو إال التعريفات، من الفئة ذلذه وفقاً  النفسية الصحة يف اختالل وإىل سوية  َت فعل ردود

  .(78-76، الصفحات 1999 ريب، )وصحية  سوية ىذه األفعال ردود تعد األخرى النفس علم نظريات
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 :ةاإليجابي التعريفات فئة- 1-1-2 

 نفسية، بصحة يتمتع بأنو الفرد يتصف لكي كافياً  ليس النفسية األعراض أو ادلرض  ياب أن القول ؽلكن

 العناصر  ياب إىل باإلضافة إغلابية وشروط عناصر توافر ضرورة إىل يذىبون الفئة ىذه أصحاب فإن مث ومن

منجر، ) مننج إليو ذىب ما صحة على يتفقون فهم النفسية، بالصحة يتصف حىت الفرد لدى السلبية

 وال أحياناً  إليو ونصل ربقيقو، وإىل ، ضلوه كلنا نسعى أعلى مثل الكاملة النفسية الصحة" أن  من(1945

 .(11، صفحة 1998ىُت، ) أخرى أحياناً  إليو نصل

 اإلشارة من بد ال النفسية الصحة تعريف يف إغلابياً  اذباىاً  ازبذت اليت التعريفات تلك بعض إىل التطرق قبل

 بصورة الشخصية دراسة يف زلدد نظري إطار من تنطلق مل أي عاماً، وصفياً  هنجاً  هنجت التعريفات تلك بأن

 أن نرى لذلك منو، ينطلق الذي ادلرجعي واإلطار يعرفها من باختالف التعريفات ىذه زبتلف وبالتايل شاملة

 .التكامل ومفهوم التكيف مفهوم اآلخر البعض ويستخدم التوافق مفهوم يستخدم منها البعض

 اآلخرين ومع ناحية من العامل مع التكيف على الفرد قدرة" بأهنا النفسية  الصحة(1945منجر، ) و يعرف

 الرضا أو بالكفاية اإلحساس رلرد ليست فهي والسعادة، الفاعلية من قدر بأعلى األخرى الناحية من حولو من

  حُت األمور رلتمعة يف ىذه كل ولكنها رحب بصدر واألوامر التعليمات من عليو ؽللى ما بتنفيذ القناعة أو

 إليو تؤدي وما االجتماعية الفرد ومستوى فاعلية النفسية حالة  بأن الصحة(12، صفحة 1998أبوىُت، )

احلصاين، )  االجتماعية فاعليتو ربدد اليت الفرد حالة ىي ىنا النفسية فالصحة الفرد، حلاجات إشباع من

الفيزيقية  الصحة يف ادلتممنة اجلسم لصحة ادلناظرة العقل صحة" أهنا على النفسية فَتى الصحة (2001

 النفسية الصحة فيعرف (1974)وودلان أما .الشخصية تكامل ليشمل احلديث االستخدام يف ادلصطلح وامتد

 .(55، صفحة 1999 ريب، ) )الفرد وقدرات إمكانات وربقيق اخلَت ومشاعر نسبياً  اجليد التوافق من حالة بأهنا
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  إىل يشَت عام مصطلح" بأهنا النفسية  الصحةMorgan & King (1975)مورجان وكنج  ويعترب

، صفحة 1962القوص، ) يذىب حُت يف "والذىانية العصابية األعراض من نسبياً  ادلتحرر الشخصي التوافق

 وأعراض القلق من نسيب وربرر طيبة وجدانية حالة يف األنا بوجود تتميز حالة النفسية الصحة اعتبار إىل (45

 أن إىل ريرب ويشَت "احلياة وضغوط ادلادية ادلتطلبات مع والتوافق بناءة عالقات إقامة على والقدرة العجز،

 دبستوى وظائفو يؤدي الذي الشخص للداللة    على وذلك عامة بصورة يستخدم النفسية الصحة مصطلح

العزة، )افحسب ويعرفو العقلي ادلرض  ياب إىل لإلشارة وليس السلوكي  واالنفعايل والتوافق التكيف من عالٍل 

 وىويتو ذاتو لتقدير دافعو مثل النواحي مجيع من نفسو الفرد فيها يفهم حالة  بأهنا(48، صفحة 2004

 وربكم وسباسكها شخصيتو وحدة على وزلافظتو يستطيع، ما بقدر ذاتو وربقيق قدراتو وتنمية النمو ضلو وسعيو

 يعيشها اليت البيئية الظروف ضمن حبياتو ادلتصلة قراراتو وازباذ بو احمليطة الظروف ومواجهتو ذاتو يف الفرد

 .ىذه القرارات تنفيذ على والعمل

 األزمات مواجهة على القدرة مع ادلختلفة النفسية الوظائف بُت التكامل" بأهنا ( 1970 ) القوصي ويعرفها

 عبد الغفار والكفاية جابر بالسعادة اإلغلايب مع اإلحساس اإلنسان على عادة تطرأ اليت العادية النفسية

 الصحة علم يعرفان ( 1992 ) كفايف الدين وعالء احلميد أن صلد  بينما(23، صفحة 2002الغفار، )

 خالل من العقلي االضطراب من ويقي العقلية، الصحة على احلفاظ إىل يهدف عام مدخل بوصفو النفسية

 ادلبكرة والوقائية واخلدمات العالجية وادلستقرة الثابتة واألسرية االنفعالية احلياة وترقية الًتبوية الربامج مثل وسائل

 .(55، صفحة 2001، . ريب أ) العامة الصحة وإجراءات

 النفسية للوظائف والنشط ادلتجدد والتكامل التوازن إىل يشَت رلرد مفهوم بأهنا النفسية الصحة ويرى أبو ىُت

 من يشعر وأن احمليط، اجملتمع ومن ذاتو الفرد من مقبوالً  اجتماعياً  سلوكاً  يسلك الفرد وذبعل للفرد، والعقلية

  .(66، صفحة 1998أبوىُت، ) ىي أبو ) وتقبل الذات والنجاح الرضا من بدرجة ذلك جراء
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 واجتماعياً  وانفعالياً  وشخصياً  نسبياً  دائمة حالة بأهنا النفسية  الصحة(56، صفحة 1998زىران، ) ويعرف

 استغالل و ذاتو ربقيق على قادراً  ويكن اآلخرين ومع نفسو مع بالسعادة فيها ويشعر البيئة ومع نفسو مع أي

 ويكون سوية متكاملة شخصية وتكون احلياة مطالب مواجهة على قادراً  ويكون شلكن حد أقصى إىل قدراتو

 .وآمان سالم يف يعيش عادياً  سلوكو

 :الرئيسة واالتجاىات المدارس أصحاب تعريفات-1-1-3

  اخلربات على النظرية ىذه   وتركزFreudفرويد    سيجموند  مؤلفها:التحليل النفسي- 1-1-3-1

 .الطفولة مرحلة يف

  ياب رلرد يعٍت فكان للمرض، نقيماً  باعتباره يعرف النفسية مفهوم الصحة كان النفسي التحليل بداية يف

 واحلب اإلصلاز قطاعي يف الفرد إلمكانات ادلعطلة الالشعوري الصرع أنواع  ياب يعٍت أصبح مث األعراض

 بشقيو احلب والعمل، احلب على القدرة" بأهنا فرويد "حبسب النفسية الصحة تعريف ؽلكن حبيث الناضج

 ىو دلا وإلغاء نفياً  ليس النفسي للتحليل وفقاً  النفسية فالصحة .اخلالق بالعمل االستمتاع و  واحلنون الشهوي

 ادلكونات ىذه بُت خالق دينامي تفاعل ىو بل جامد، لواقع سلبياً  امتثاالً  ليس و شعوري ال أو طفلي

 على النظرية ىذه وربرص ،"األنا تتواجد اللهو يتواجد بقولو أينما النفسية الصحة فرويد ويعرف .مجيعها

 واألنا ألعلى واألنا أذلو الثالثة الشخصية عناصر بُت التوافق يعمل على الذي االجتماعي الواقع متطلبات

 .(45-42، الصفحات 2000ربيع، )

 وسكنر بافلوف، وطسون، ثور نديك، روادىا من :السلوكي االتجاه- 1-1-3-2

 ما حسب موقف كل يف ادلناسب السلوك الفرد يأيت بأن النفسية الصحة السلوكية ادلدرسة          تعرف

 رلك النفسية الفرد صحة على للحكم ىنا ادلستخدم يف كنفها فاحملك يعيش اليت والبيئة الثقافة ربدده
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 ةالشخصي تكوين على تعمل اليت العوامل أىم من وتعتربىا األوىل ادلنزلة البيئة تعترب فالسلوكية اجتماعي،

 .(34_33، صفحة 2001القوصي، الصحة النقسية للجميع، )

 .االذباه ىذا رواد أشهر من ماسلو وأبراىام روجرز كارل من كل ويعد :اإلنساني االتجاه- 1-1-3-3

 ماسلو ويذىب  الذات ربقيق  ىي Maslow(1970-1908مارسلو، )  يراىا كما النفسية     الصحة

 اقتصرت إذا أنو ويعتقد السوي،  َت إىل بالقياس معينة خبصائص يتميز السوية الشخصية صاحب أن إىل

 عاجزاً، علماً  سيقدمون بالمرورة فإهنم النمو ومتخلفي والعصابيُت العجزة على النفسيُت األخصائيُت دراسة

 حققوا الذين دراسة النفس علماء على حتماً  يصبح ومشوالً  اكتماالً  أكثر لإلنسان علم ظلو ؽلكن ولكي

 اختار فقد ،دواهتم حققوا األشخاص من رلموعة بدراسة ماسلو قام حيث مداىا، أقصى إىل إمكاناهتم

 بوصفهم أكثر بوضوح وكليتها شخصياهتم وحدة تتجلى الذين الناس من األصحاء فدرس ادلباشرة الطريقة

. (24_23، صفحة 2005اسحاق، )  دواهتم حققوا أشخاصاً 

 للصحة تعريفها حيث من بينها فيما تتعارض ال ادلختلفة ادلدارس أصحاب تعريفات أن القول  خالصة

 من مجيعاً  التعريفات ىذه بُت غلمع الذي ادلشًتك والقاسم العامة التعريفات مع أيماً  تتعارض وال النفسية

 أو لالطمئنان مرادفاً  ليست النفسية الصحة أن :ىي رئيسة نقاط ثالث على االتفاق يف يبدو العملية الناحية

 دبعٌت والتوافق التكيف أيماً  تعٍت وال والوجدانية، االنفعالية الصراعات  ياب ليست العقل، وىي سالمة

 النفسية الصحة تعريف من والنقاش احلديث انتقل إذا ينشب احلاد اخلالف ولكن بالتقاليد، والتمسك ادلسايرة

 .واحملددات الفاعلة والعوامل دينامكيتها إىل السوية والشخصية

 واجلدل ادلعاصرة الرئيسة التعريفات تلخص زلاولة أفمل   تعترب(1958جاىودا، )  هبا قامت اليت احملاولة أما

 مشولية احملتكات أكثر من النفسية الصحة تعريف يف جاىودا استخدمتها اليت فاحملتكات حوذلا، الدائر

 باستبعادىا قامت وبالتايل مالئمة  َت احملتكات بعض أن جاىودا اعتربت وقد احملتكات، لتعددية وتلخيصاً 
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 يف السبب يكمن وال كمحك استبعاده مت ادلثال سبيل على "ادلرض فغياب" البحث، دبتطلبات وفائها لعدم

 ال النفسية الصحة دلصطلح الشائع االستخدام أن يف يكمن ولكن فحسب ادلرض ربديد لصعوبة ذلك

ىذا  أن أساس على اإلحصائي السواء استبعاد مت كما السلبية، الصحة صفة  ياب رلرد يفوق أمراً  يتممن

 ظروفاً  يتممنان ألهنما والرفاىية السعادة من كل استبعاد أيماً  مت كما احملتوى، من وخالٍل  زلدد  َت ادلصطلح

 احملتكات من ادلقبولة اجملموعة اعتربهتا ما بتلخيص جاىودا قامت وقد .اخلارجية الوظائف إىل باإلضافة خارجية

 واالستقاللية الذات وربقيق الذات ضلو االذباىات يف احملتكات ىذه وتتمثل احلايل، لالستخدام تصلح واليت

 .البيئي والتحكم

 زلاولة وليس تلخيصياً  عرضاً  كونو بسبب وذلك الصعوبات بعض جاىودا قدمتو الذي العرض ىذا يشوب

 تلك من بعماً  وناقشت األمر ىذا جاىودا أدركت وقد النفسية، الصحة تعريف يف ادلستخدمة احملكات لدمج

 جاىودا رباول ومل الشيء، بعض بالغموض بينها العالقات وتتميز احملكات بُت تداخل يوجد حيث الصعوبات

 القيم طبيعة إىل ذلك ويرجع صحيح تعريف إىل التوصل باستحالة اعًتفت وقد الصعوبات ىذه دلثل حل وضع

 جاىودا ربليل ويتناول سلتلفة، أل راض يستخدم نفسو ادلفهوم وألن ادلطروحة التعريفات ىذه خلف تكمن اليت

 .(12_8، صفحة 2001صليلة، ) التجرييب الباحث اليت تعًتض ادلشاكل كمفهوم النفسية للصحة

 يكمل أن إىل أقرب ىي بل البعض بعمها عن كثَتاً  زبتلف ال فهي النفسية، الصحة تعريفات بعض ىذه

 .ذبريبية بصورة منو التحقق وؽلكن بينها التوليف على يقوم تعريف استخالص ؽلكن حبيث بعماً  بعمها

 العنيفة التوتر مشاعر مثل العجز وأعراض القلق من نسبياً  الشخص ربرر إىل يشَت مفهوم النفسية الصحة

 على قدرتو وإىل والواقع اآلخرين ومع ذاتو مع بناءة عالقات إقامة على الفرد قدرة إىل يشَت كما واالكتئاب،

 .ادلتغَتة متطلباهتا ومواكبة احلياة ضغوط ربمل
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 :النفسية للصحة الطبي التعريف- 1-1-4 

 اليت والروحية واالجتماعية والعقلية واجلسدية النفسية الفرد عناصر بُت توافق عملية" ىي النفسية الصحة

 بأهنا تعريفها ؽلكن كما "النفسية ادلشكالت وحل الذات وتقبل النفسية المغوط من احلد على القدرة تتممن

 ".النفسي ادلرض أعراض من اخللو أو  ياب رلرد وليست واجلسم العقل ىبصحة التمتع تتممن إغلابية حالة

 والنفسية اجلسمية الراحة من حالة" بأهنا النفسية الصحة ((WHOالعادلية الصحة منظمة وتعرف 

. (56، صفحة 2004العزة، ) ادلرض وجود عدم رلرد وليست واالجتماعية

ادلمرض من خالل مقياس  أو ويرى الباحثان أن الصحة النفسية ىي الدرجة اليت يتحصل عليها الطبيب

 .الصحة النفسية

 :النفسية الصحة نسبية- 1-2

 النفسي، وادلرض النفسية الصحة بُت فاصل حد يوجد ال كذلك والعادي، الشاذ بُت فاصل حد يوجد ال

 يكاد ال ادلختلفة اجلسمية الوظائف بُت التام فالتوافق اجلسمية، بالصحة ذلك يف شبيهة النفسية والصحة

 التوافق كذلك الصحة، حالة عن ادلرض حالة سبيز اليت ىي التوافق ىذا اختالل درجة ولكن وجود لو يكون

 سبيز حالة اليت ىي التوافق ىذا اختالل ودرجة وجود، لو يكون يكاد ال أمر ادلختلفة النفسية الوظائف بُت التام

 كما ىو أو مثايل نظري  مفهوم النفسية الصحة مفهوم  و(10، صفحة 1962القوص، )  َتىا عن الصحة

 الناس تصنيف عند ذلك ويتمح االضلرافات، من وشيء صراعات بغَت بشري كائن ىناك فليس خرافة، يقال

 كل يستطيع منا أحد من فما بآخر، أو بشكل معوق منا كالً  أن وذلك معوقُت، وإىل معافُت أصحاء إىل

  .(34، صفحة 1997الكردي، ) شيئا يستطيع ال من أحد وما شيء،
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 :نواحي عدة من النفسية الصحة لنسبية وسنتعرض

 :الفردية الناحية- 1-2-1

 من اآلخر إىل بالقياس إال الواحد فهم ؽلكن ال حيث نسبيان مفهومان والالسواء، السواء وادلرض، الصحة

 يف أسوياء) فئتُت إىل الناس فتقسيم واألسوياء، ادلرضى بُت فاصل خط ىناك ليس أخرى جهة ومن جهة،

 :العتبارين وذلك اليوم ىمقبوالً  يعد مل أمر (ادلرضى مقابل

 .النفسية للصحة هنائي أو أقصى حد ىناك ليس :األول االعتبار

 وينتهي السلوكية ادلشكالت من يبدأ فاالضطراب االضطراب، درجة يف ؼلتلفون ادلمطربون :الثاني االعتبار

 .الكربى الذىانية االضطرابات إىل

 يف فروق كيفية، وليستة كمية فروق وادلرضى األصحاء بُت الفروق أن البحوث من العديد نتائج بينت ولقد

 تتفاوت متصل شكل متخذ مستقيم خط صورة يف الناس عليو يتوزع بعد النفسية فالصحة النوع، يف ال الدرجة

 نسبية أيماً  فهناك اجلسدية، الصحة يف نسبية ىناك أن فكما اجلسمية، للصحة بالنسبة احلال ىو كما درجاتو

 ىناك ليس أنو كما الصحة، إىل أقرب مرضى وىناك ادلرض إىل أقرب أصحاء ىناك أيماً  النفسية، الصحة يف

 .كاملة صحة يف أو كامل مرض يف ىو من

 :االجتماعية الناحية-1-2-2

 فاجملتمعات اجملتمع، يف السائدة وادلعتقدات والقيم والتقاليد العادات خالل من ػلدد النفسية الصحة مفهوم

 من سلتلفة حتماً  النفسية الصحة عن ادلعربة وأشكالو السلوك مظاىر فإن مث ومن البعض بعمها عن زبتلف

 يكون قد ما ثقافة يف سوي  َت يبدو الذي فالسلوك وقيمياً، ثقافياً  سلتلفة اجملتمعات ىذه أن طادلا آلخر رلتمع

 يؤدي رلتمع يف صحة عالمة يعترب وفتاة صيب بُت عالقة إقامة ذلك مثال الثقافات، من  َتىا يف سباماً  مقبوالً 
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 من وعالمة كارثة ظهورىا يعترب بينما النفسي، الطب جانب من والتدخل العالج وطلب القلق إىل  ياهبا

 .مطلق سواء ال أو مطلق سواء ىناك فليس ىنا، تتمح الثقافية فالنسبية .آخر رلتمع يف االضلراف عالمات

 :التاريخية الناحية- 1-2-3

 فيو حدث الذي الزمان ادلتغَتات ىذه ومن ادلتغَتات من لعدد وفقاً  النفسية الصحة على الدال السلوك يتحدد

 و َت شاذاً  كان وما الغد، يف كذلك يكون ال وقد باألمس كذلك يكن مل اليوم سوي ىو فما السلوك،

 األساتذة أحد قيام ومنها ومتنوعة عديدة واألمثلة صحيح، والعكس اليوم كذلك يعد ال باألمس صحي

 وذلك احملاضرة قاعة داخل التدخُت على إصرارىا بسبب عاماً  مخسون منذ جامعية طالبة بفصل األمريكيُت

 ثالثون بعد نفسو األستاذ ىذا فصلت اجلامعة نفس أن والطريف للمألوف، سلالفاً  سلوكاً  الطالبة ىذه إلتيان

  َت تدخالً  اجلامعة اعتربتو أمر وىو التدخُت من الطالبات منع على إصراره بسبب فيها عميداً  أصبح وقد عاماً 

 .(90_88، صفحة 1999النيال، ) الطالب الشخصية حريات يف مألوف

 :النفسية الصحة معايير- 1-3

 دبدى وتتحدد ضغوطات، من يواجههم وما األفراد واقع يف يدور ما بنمط النفسية الصحة معايَت تتحدد

 يرتبط اجتماعي إنساين ظلط النفسية فالصحة واالجتماعي، واالقتصادي ادلادي باألمن الشعور عناصر  ياب

 :يلي ما النفسية الصحة قياس معايَت ومن وواقعو، اإلنسان بوجود

 Statistical Criterio  :المعيار اإلحصائي - 1-3-1

 اإلحصائية العينة من الغالبية أن دبعٌت اإلعتدايل، للتوزيع وفقاً  تتوزع إحصائياً  قياسها عند نفسية ظاىرة أي

 (ادلتوسط من أعلى) مرتفعة درجات على متناظرتان فئتان ربصل حُت يف متوسطة درجات على ربصل

 يشَت حُت يف للظاىرة احلسايب ادلتوسط ىي السوية تصبح ادلعٌت وهبذا ،(ادلتوسط من أقل) منخفمة ودرجات
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 للتوزيع العام ادلتوسط عن ينحرف الذي ىو الالسوي فالشخص الالسوية، إىل ادلنحٌت طريف إىل االضلراف

 .اإلعتدايل

 مثل اجلسمية الصفات حيث من العاديُت الناس عن احلديث عند يصلح قد أنو ادلعيار ىذا على ادلآخذ ومن

 معينة أسس على يقوم النفسي القياس ألن النفسي، القياس حالة يف ادلعيار ىذا يصلح ال بينما والوزن، الطول

 نسيب قياس ىو النفسي القياس ألن لو، معٌت وال مملالً  رقماً  بو طلرج الذي الرقم يصبح مراعاهتا يتم مل إن

 ولكن ملموس واقعي  َت بشكل ولكنو الذكاء وجود نفًتض فنحن الذكاء قياس عند فمثالً  مباشر،  َت

. (555_550، صفحة 2004العزة، )الفرد صفات من عليو نستدل

 Subjective Crierions :الظاىري الذاتي المعيار- 1-3-2

 نفسو، خالل من ويراىا الفرد هبا يشعر كما فهي دلعناىا، الفرد إدراك خالل من ىنا ربدد        السوية

 يعد فإنو الذات عن الرضا وعدم بالقلق يشعر الفرد كان فإذا ذاتية، وخربة داخلي إحساس ىي ىنا فالسوية

 خبربهتم سبر األسوياء األفراد معظم ألن كلياً  ادلعيار ىذا على االعتماد الصعب فمن سوي،  َت ادلعيار ذلذا وفقاً 

  .(201_200، صفحة 2001القوصي، الصحة النقسية للجميع، )والقلق الميق حاالت من

 Social Cuiterions :االجتماعي المعيار- 1-3-3

 بو ادلعًتف للسلوك مسايرة السوية تكون حيث االجتماعية والتقاليد العادات ضوء يف السوية تتحدد

 .الفرد ثقافة دراسة بعد إال إليو التوصل ؽلكن ال الالسوية أو السوية على احلكم أن ذلك ويعٍت اجتماعياً،

 ىم للجماعة ادلسايرين األشخاص اعتبار أي ادلسايرة، دبعايَت األخذ يف ادلبالغة سلاطر من ادلعيار ىذا وؼللو

 تكتسب كاالنتهازية سوية ال خصائص فهناك السوية، عن األبعد ىم ادلسايرين  َت يعترب حُت يف األسوياء

، 2000ربيع، ) سوي  َت ذاهتا سلوك حد يف الزائدة فادلسايرة االجتماعية، الر بة من إطار يف مشروعيتها

. (90صفحة 
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 :الباطني المعيار - 1-3-4

 ، صفحة 1996، .اخلويل أ)  ( مثاليها ذباوز على ويعمل السابقة ادلعايَت معظم مزايا بُت غلمع معيار ىو

 ىو كما ذاتياً  ليس أنو كما ، اإلحصائية أو االجتماعية ادلعايَت يف احلال ىو كما خارجياً  ليس  فاحلكم(32

 أن من حكمو يصدر أن قبل الباحث سبكن فعالة أساليب على ادلعيار ىذا يعتمد إظلا الذايت، ادلعيار يف احلال

 .(22، صفحة 2001فوزي، ) أيماً  والالشعورية الشعورية خرباتو يف الكامنة شخصية اإلنسان حقيقة إىل يصل

 :النفسية الصحة مظاىر- 1-4

 :وىي السمات أو العالمات بعض توافر غلب سليمة نفسية بصحة يتمتع الفرد أن القول ؽلكنلكي 

 .(والداخلي اخلارجي الصراع)احلاد  النفسي الصراع  ياب .1

 .والطفيلية البدائية التعبَتات عن بعيدة متزنة بصورة انفعاالتو عن الفرد يعرب حبيث االنفعايل، النمج  .2

 .النجاح لو ربقق بأعمال للقيام الفرد تدفع اليت لإلصلاز اإلغلابية الدافعية  .3

 الالزم اإلشباع على احلصول الفرد يستطيع حبيث البيئة، مع ادلتجانسة العالقة يف ادلتمثل النفسي التوافق .4

. (92، صفحة 2000ربيع، ) من متغَتات احمليطة البيئة يف يوجد ما مراعاة مع حلياتو

 الصحة من وافر بقدر يتمتع ما فرداً  أن القول ؽلكن لكي :النفسية بالصحة المتمتع الفرد خصائص- 1-5

 :منها الفرد ذلك لدى اخلصائص بعض توافر غلب النفسية

 :جانبُت ويمم :التوافق- 1-5-1

 .الواسع دبعناه واالجتماعي وادلهٍت وادلدرسي األسري التوافق ويشمل :االجتماعي التوافق- 1-5-1-1

 .النفس عن الرضا وىو :الشخصي التوافق- 1-5-1-2

 الذات، تقبل الذات، احًتام الثقة، األمن، الراحة، ذلك ودالئل :النفس مع بالسعادة الشعور - 1-5-2

 .والطمأنينة الذات، مع التسامح



 الفصل األول                                                                                  الصحة النفسية

 
 

25 
 

 :اآلخرين مع بالسعادة الشعور -1-5-3
 اآلخرين، مع التعاون للجماعة، االنتماء اجتماعية، عالقات إقامة اآلخرين، احًتام خالل من ذلك ويظهر 

 .هبم والثقة اآلخرين حب االجتماعية، ادلسئولية ربمل
 للقدرات الواقعي التقييم النفس، فهم ذلك ودالئل :القدرات واستغالل الذات تحقيق- 1-5-4

 ادلتعلقة احلقائق تقبل ومشولو، النشاط تنوع األفراد، بُت الفروق احًتام القصور، نواحي تقبل واإلمكانيات،
 .واإلنتاج والكفاية عنو والرضا العمل يف اجلهد وبذل قدرىا، حق الذات تقدير موضوعياً، بالقدرات

 :ذلك ودالئل ،الحياة مطالب مواجهة على القدرة- 1-5-5
 ومشاكلها للحياة السليمة النظرة *
 والواقع احلاضر يف العيش*
 الواقع مواجهة يف مرونة* 
 .ادلشاكل حل يف اجلهد بذل* 
 .اليومية اإلحباطات مواجهة على القدرة *
 .واالجتماعية الشخصية ادلسئوليات ربمل *
 .اجلديدة باألفكار الًتحيب *
 .معها والتوافق البيئة على السيطرة*
 ذلك ودالئل :النفسي التكامل_6_5_1
 .ودينياً  واجتماعياً  وعقلياً  جسمياً  للشخصية ادلتناسق الكامل الوظيفي األداء* 
 .العادي النمو ومظاىر بالصحة التمتع* 
 ذلك ودالئل :وسالم سالمة في العيش -1-5-7
 .واالجتماعية واجلسمية النفسية بالصحة التمتع *
 .واخلارجي الداخلي السلم* 
 .هبا والتمتع احلياة على اإلقبال* 
. (34-32، الصفحات 1999شعبان، ) وأمان بثقة للمستقبل التخطيط* 
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 :للمجتمع النفسية الصحة أىمية- 1-6
 السعادة على تعمل فهي األسرة، العمل، مكان ادلدرسة، مثل عناصره بكل للمجتمع مهمة النفسية الصحة

 يف الفرد شخصية ظلو على تؤثر اليت االجتماعية ادلشكالت بعالج أيماً  وهتتم اجملتمع ألفراد والنماء والتكامل
 :منها رلاالت عدة

 التنمية ربقيق على تساعد ألهنا العمل مكان يف ضرورية النفسية الصحة :العمل مجال- 1-6-1
 ربمل على الفرد يقبل حبيث متكاملة شخصية بناء النفسية الصحة أىداف فمن واالقتصادية، االجتماعية
 والشخصي النفسي التوافق ربقيق غلب ذلك يتحقق ولكي شلكن حد أقصى إىل طاقاتو مستغالً  ادلسئولية

 .واالجتماعي
 تشكل حيث سوياً  ظلواً  الطفل ظلو إىل تؤدي األسرة أفراد بُت السوية العالقات :األسرة مجال- 1-6-2

 شخصية لنمو مالئم جو خلق على يساعد شلا وسعادهتا األسرة سباسك يف كبَتة أعلية النفسية األبوين صحة
 .األبناء

 حيث ادلدرسة يف وخاصة التعليم رلال يف كبَتة أعلية ذلا النفسية الصحة :المدرسة مجال- 1-6-3
 والنفسي الًتبوي النمو إىل يؤدي وذلك السليم النفسي ظلوىم إىل تؤدي وادلدرسُت اإلدارة بُت السوية العالقات
 بعض وىناك .للطفل النفسي النمو رعاية على تساعد والبيت ادلدرسة بُت اجليدة والعالقة للتلميذ، السليم
  :وىي (1999وليمان، )  مثل الباحثُت بعض اليت حددىا ادلعايَت

 لطموحاتو مناسبة الفرد قدرات تكون أن غلب  :وإنجازاتو الشخص طاقات بين العالقة- 1-6-4

 النفسي باالضطراب الفرد يصاب ال حىت شلكنة طموح ومستويات أىداف وضع يتم حيث وإمكانياتو وقدراتو

 .واقعاً  أمراً  والنفسية اجلسدية طاقاتو جعل من سبكنو عدم عند

 ادلوقف بُت اتزان ىنالك يكون حبيث وادلؤثرات االنفعاالت بُت التوازن يعٍت :العاطفي االتزان- 1-6-5

 على ضلكم ال حىت ادلؤثر ادلوقف يستدعيو الذي بالقدر يكون أن غلب احلزن :مثال االنفعال، ونوع ادلؤثر

 .الشخصية اضطراب
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 من ذلك و َت الذاكرة وعمل واحملاكمات اإلدراك يشمل وذلك :العقلية الوظائف صالح- 1-6-6

 .التفكَت سبثل اليت الوظائف

 غلب السوي فالفرد معها، وتفاعلو اجلماعة مع الفرد توافق مستوى ويعٍت :االجتماعي التكيف- 1-6-7

 عالقات ويقيم للجماعة ينتمي وػلب من ادلتبادل االحًتام أساس على اآلخرين مع بسالم متعايشاً  يكون أن

 .(35، صفحة 1999شعبان، ) معهم سوية اجتماعية

 :للعامل النفسية الصحة أىمية- 1-7

 العامل إنتاجية على تؤثر النفسية فاحلالة اجلسمية، األمراض عن أعلية وال خطراً  تقل ال للعامل النفسية الصحة

 النفسية الناحية من صحي جو توفَت احلكمة فمن ذلك وعلى وإصاباتو، العمل حلوادث تعرضو مقدار وعلى

 ال حىت الوظيفية بواجباهتم بالقيام وإلزامهم حقوقهم وإعطائهم مشاكلهم حل على والعمل للعمال والعقلية

 السيئة العادات زلاربة على والعمل والتسيب، الفوضى أو العمالية باحلقوق ادلطالبة يف ادلغاالة إىل احلال ينقلب

 العقلية أو النفسية األمراض من بأيٍل  اإلصابة أن وادلعروف .وادلقامرة والسهر وادلخدرات اخلمور كإدمان

 من للتخلص النفسية الرعاية توفَت ضرورة إىل العمال وػلتاج .خطورهتا من ويزيد ادلهنية األمراض من يماعف

 مطالبة اإلدارة تالحقو حُت والتوتر بالقلق العامل إصابة إىل السيئة اإلدارة تؤدي وقد وادللل، بالتعب الشعور

. (67، صفحة 2004العيسوي، ) فيشعر بالتوتر طاقتو يفوق دبا إنتاجو بزيادة إياه

 :للعامل والجسمية النفسية الصحة على المحافظة- 1-8

 ينفق ما فإن ولذلك سواء، حد على واإلنسانية االقتصادية الناحية من كبَتة أعلية للعمال النفسية الصحة سبثل

 أعظم من بل استثمار ولكنو اخلدمات قبيل من يعد ؽلكن ال وترفيهياً  واجتماعياً  صحياً  العامل رعاية على

 ما قدر على والنفسية اجلسمية الصحة من العمال بو يتمتع ما قدر على ألنو وذلك ورلاالتو االستثمار وسائل
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 ادلصاب العامل على سيئة مأساوية أثاراً  تًتك ادلهنية األمراض أن ذلك إىل يماف وكيفياً، كمياً  إنتاجهم يزداد

 .هبا يعمل اليت ادلؤسسة وعلى ذويو وعلى

 :المهنية النفسية األمراض من الوقاية سبل- 1-9

 ذلم يسبب الذي النفسي التكيف عدم حدوث العمال غلنب ادلناسب ادلكان يف ادلناسب الرجل اختيار- 

 .النفسية االضطرابات

 .للعمل وحبو بانتمائو ويشعره ادلعيشية احتياجاتو لقماء يكفيو مناسباً  دخالً  العامل  إعطاء-

 اإلنتاج زيادة على يساعد ادلختلفة اجملموعات وبُت الواحدة اجملموعة يف األفراد بُت العالقات  تشجيع-

 .للعمال الصحة وربقيق

 نظيفاً  العمل مكان يكون أن غلب لذلك للعمال، النفسية الصحة على وسليب إغلايب تأثَت لو العمل  جو-

 .والتهوية والتدفئة اإلضاءة حيث من ومرػلاً 

 .بالمبط دوره العامل يعرف حىت صغَتاً  العمل وحدة حجم يكون أن  غلب -

 .ادلؤسسة لفروع بالنسبة مركزية ال اإلدارة تكون حبيث اإلدارة يف االشًتاك فرصة العامل  إعطاء -

 العمل يف األمن وربقيق طبية رعاية وتقدمي ذلم ادلرض مكافآت وصرف للعمال صحية مساكن توفَت  غلب -

 .للعمال النفسية الصحة على أثره ينعكس ىذا ألن

 اإلنتاج زيادة على وبالتايل ينعكس النفسي والميق باإلحباط يشعر ال حىت للعامل الرفاىية ربقيق  غلب -

 .(64، صفحة 2004العيسوي، ) وجودتو

 :النفسية بالصحة عالقة التطبيب و التمريض- 1-10

 الوصول ىو النفسية الصحة إليو هتدف فما النفسية، بالصحة التطبيب التمريض بُت تكاملية عالقة توجد   

 وكذلك والتوافق، السعادة من عالية مستويات لتحقيق والروحاين واالجتماعي النفسي واالنسجام للرضا بالفرد
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 كبَت أثر لو النفسي واجلانب والروحانية والعقلية والنفسية اجلسمية من الناحية بادلريض هتتم الصحية العناية فإن

 .(47، صفحة 2002شقورة، ) للشفاء، ادلريض سباثل وسرعة ربديد مدى يف

 ادلرضى ذباه اإلغلابية وادلواقف القرار وازباذ الفعالة وادلشاركة النفسي والدعم والتقدير واحلب االىتمام إظهار إن

 بالقبول خاللو من ادلريض يشعر جو خلق إىل هتدف "صحية عناية" تعٍت اليت وادلواقف السلوكيات بعض ىي

ادلريض  هتم اليت األمور من علا اإلنساين والتعامل التفاعل إن .والعالج العناية نتائج على يؤثر وىذا واالحًتام،

 مهتماً  يكون أن العناية مقدم من ويتوقع شليز كشخص يعامل أن ادلريض ير ب وعادة العناية، تلقي عند

 .فعلو وردود معنوياتو على تأثَت ذلا والتحية باالبتسامة ادلريض فمبادرة ويقظاً، متفهماً  زلًتماً، صدوقاً، ولطيفاً،

 االىتمام تعكس اليت التصرفات أن أظهرت الدراسات من العديد أن ( 1999 ) اإلمام أمسى وضحت لقد

 ، (1996)والعقلي النفسي واالستقرار والطمأنينة والثقة، والراحة باألمل الشعور من زادت قد والعناية

DREO) ،( PEDWIN ، ( 1986(  FAREED،1999) ادلريض علي تؤثر الطبية ،فالعناية 

 إىل ادلريض يأيت وعادة للشفاء، سباثلو سرعة على تؤثر وبالتايل وروحانياً  وعاطفياً   وعقلياً  ونفسياً  جسمياً 

 زيادة إىل يؤدي قد اخلاص والتعامل عام بشكل وضعو على للسيطرة وفاقداً  وخائفاً  قلقاً  العيادة أو ادلستشفي

 ادلريض لشكوى متفتحة بعقلية يستمع أن الطبيب أو ادلمرض على غلب وبالتايل وادلخاوف ادلشاعر ىذه

 ادلناسبة احللول ووضع ادلشاعر تلك حدة من اخلفيف من يتمكن حىت اخلاصة وظروفو ومشاعره وأفكاره

. (47، صفحة 2002شقورة، ) والنفسية اجلسدية دلشاكل ادلريض

ذ ال غلب أن ننكر أن الدين اإلسالمي يهتم باإلنسان بشكل مشويل وليس جبانب على األخر ولكي يكون إ

ادلسلم قادرا على البناء واإلفادة يف اجملتمع اإلسالمي فال بد أن يتمتع بصحة نفسية سليمة سبكنو من القيام 

بواجباتو ذباه رلتمعو وقد بُت لنا اإلسالم دلك يف القران الكرمي والسنة النبوية ووضع لنا األسس اليت لو اتبعها 

. كل مسلم لصلح اجملتمع ولصلحت األمة
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: خالصة

مت احلمد هلل وتوفيقو ىذا الفصل ادلتمثل يف الصحة النفسية و ادلشتمل وعلى مفهومها ونسيبتها من مجيع 

النواحي وكذا معايرىا و مظاىرىا  وخصائص الفرد ادلتمتع بالصحة النفسية مث تطرقنا اىل أعليتها اذباه اجملتمع 

.  والعامل وذكرنا  كيفية احملافظة على الصحة النفسية و اجلسمية وسبل الوقاية من األمراض

لن نغفل الصحة "اختيار ىذا ادلوضوع ربت شعار  (2001)و للعامل جهود يف  للصحة النفسية فقد مت سنة 

". النفسية ولن طلذل مرضاىا

 



 
 

 الفصل الثاني          

        الممارسة  الرياضية و أهمية  الترويح

 سبهيد-

النشاط الًتوػلي الرياضي-   

مفهوم الًتبية الًتوػلية و الًتويح -   

الًتويح و احلاجات النفسية -   

الًتويح  واحلاجات الفسيولوجية-   

الًتويح وادلفاىيم االجتماعية-   

  أنواع النشاط الًتوػلي-
                  أىداف الًتويح  الرياضي عند ادلوظفُت-
 (أطباء وشلرضُت)خصائص الًتويح الرياضي عند موظفي قطاع الصحة -

  القيم النفسية واالجتماعية للًتويح الرياضي عند األطباء و ادلمرضُت-

الرياضية و البدنية بالًتبية الًتويح عالقة-    

   خالصة-
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 : تمهيد

إن حقوق اإلنسان تشمل حقو يف الًتويح الذي يتضمن الرياضة إىل جانب األنشطة الًتوػلية 

األخرى، وقد عمدت سلتلف اجملتمعات يف سلتلف القارات على أن يشمل ىذا احلق اخلواص والفئات 

اخلاصة، وقد أمجع العلماء على اختالف زبصصاهتم يف علوم البيولوجيا والنفس واالجتماع بأن 

األنشطة الرياضية والًتوػلية ىامة عموماً، وال سيما للمراىقُت  بالذات وذلك ألعلية ىذه األنشطة 

 (45، صفحة 1999خطاب، ) . ونفسياً واجتماعياً ابيولوجي
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: النشاط الترويحي ألرياضيي- 2-1

لسهولة تنظيم األلعاب وألعاب الفريق، اعتمدت الربامج الًتوػلية على األلعاب واأللوان الرياضية 

ادلختلفة، ذلك ألن جوىر الرياضة يتأسس يف ادلقام األول على أىداف تروػلية، وإن األنشطة الًتوػلية الرياضية 

مرضية جلميع األفراد وعلى اختالف مراحل ظلوىم، وتؤثر عليها التقاليد والعادات السائدة يف اجملتمعات فهي 

. تعترب ركناً أساسياً يف مجيع برامج الًتويح للدول النامية وادلتقدمة على سواء

          إن التأكيد على الرياضية واالىتمام هبا أكادؽلياً سواء يف ادلدارس االبتدائية واجلامعات وغَتىا يساعد 

على استخدام األنشطة ادلختلفة واالستفادة من قيمتها الًتوػلية، ومن ىنا غلدر بنا العمل على التنسيق بُت 

ادليدان الًتوػلي وادليدان الرياضي، وإن الرائد للنشاط الًتوػلي يلعب دوراً ىاماً يف اجملتمعات اليت تستخدم 

إمكانيات ادلدرسة لتنفيذ برامج اجملتمع الًتوػلية واليت غلب أن تشمل على  األنشطة الرياضية ادلختلفة لتقابل 

النشاط الًتوػلي الرياضي من األركان د يعترب إ .الرغبات ادلتنوعة، ادلهارات واخلربات جلميع أفراد اجملتمع

األساسية يف برنامج الًتويح دلا يتميز بو من أعلية كربى يف ادلتعة الشاملة للفرد باإلضافة إىل أعليتو يف التنمية 

 .(14، صفحة 2005احلصاين، )  من النواحي البدنية والصحية والعقلية واالجتماعيةالشخصية

     كما أن األلعاب الرياضية بأصنافها ادلتعددة تناسب مجيع القابليات وادلستويات سواء أكانت ذات

قدرات عالية أو ضعيفة كما أن بعض األنشطة ربتاج إىل التحمل، التوازن، ادلرونة، الرشاقة،السرعة والتناسق يف 

أما قيم األلعاب ادلنظمة فكثَتة . احلركة، فالبعض من الفعاليات ربتاج إىل التوافق بُت عضالت اليد والعُت

ومتنوعة، حيث تساعد الفرد على الشعور باالنتماء إىل اجلماعة، ويف احلصول على الرضا الشخصي يف ربقيق 

 .ىدف ما، كذلك الشعور بادلتعة من اإلشراك يف اللعب
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 :مفهوم التربية الترويحية والترويح-2-2

إذا أراد العاملون يف رلال الًتبية الًتوػلية أن يثبتوا وجودىم يف ادلهنة عليهم أن ػلددوا فلسفتهم     

يف ىذا اجملال واليت غلب بدورىا أن تتفق يف انسجام وتناغم مع فلسفتهم اذباه حياهتم، وإن تكوين وتنمية 

فلسفة يف رلال الًتبية الًتوػلية يساعدنا يف مواجهة ادلشاكل األساسية يف الًتويح والًتبية الًتوػلية بطريقة 

نظامية معينة والطرق ادلستخدمة يف الًتويح والًتبية الًتوػلية تنتظر الفلسفة لتحدد ما غلب أن يكون وربدد 

 .(19، صفحة 2005احلصاين، ) .خطة العمل 

إذا إن الًتويح يعٍت التجديد يف الطاقة احليوية والسرور والعمل بنشاط وقوة لبناء القابلية الفكرية 

 .واالنفعالية واجلسمية من جديد للفرد

والقادة لتوجيو الفعاليات الًتوػلية ال  (الرواد)إن توفَت األجهزة واإلمكانيات للربنامج مع ادلدربُت 

يؤكد بالضرورة حصول الفرد على الًتويح، فهو أوالً غلب أن يشعر الفرد باحلاجة للًتويح ومن مث تزويده 

عبد ). باألجهزة واإلمكانيات قصد مشاركتو بالربامج الًتوػلية اليت تعد ضرورية للتوازن اجلسمي والنفسي للفرد

 .(40، صفحة 1999السال م، أسس الًتويح والًتبية الًتوػلية، 

وإن انشغال الفرد بأي نوع من الفعاليات أو اللعب لقضاء وقتو احلر ال يعٍت بالضرورة فعاليات 

تروػلية ذلك ألن الفعالية اليت سبارس يف الوقت احلر تعترب تروػلية أوالً اعتماداً على دافع الفرد الذي يقوم هبا، 

. فإذا كان الدافع ادلرح والرضا وكان األداء جيداً تعترب فعالية تروػلية
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أما اللعب فهو فعاليات تروػلية للصغار أو األنشطة (1999)وتوضح هتاين عبد السالم زلمد 

اليت يقوم هبا الكبار للتسلية، فاللعب ليس دائماً تروػلياً، إذ يعد أحياناً قضاء وقت فقط وىذا قد يؤدي إىل 

. عرقلة ظلو الشخصية

أن النشاط الًتوػلي أوسع بكثَت وأعمق من رلرد نشاط رياضي، فالربنامج الًتوػلي ػلاول أن  -

يشبع احتياجات التالميذ سواء أكانت اجتماعية أم مجالية أم ابتكاريو أم إبداعية، وىوايات يصعب حصرىا، 

 .(42، صفحة 2001عبد السال م، ). ىذا إىل جانب أن نشاط الًتويح الرياضي أحد ىذه  الرغبات

يف كل مكان وعلى كل لسان ولكن يف معظم األحيان ال يقصد هبا " الًتويح"ويف عصرنا احلايل تًتدد كلمة 

فهناك العديد من التعريفات اليت تفسَت معٌت ومفهوم الًتويح،ويف مايلي عرض لبعض ىذه . مفهوم واحد

 .التعاريف ليسهل علينا فهم ادلعٌت الشامل للًتويح

أن الًتويح يعٍت نوع من أوجو النشاط اليت سبارس يف وقت الفراغ : " فَتى (Pulper) بلًت أما

واليت ؼلتارىا الفرد بدافع شخصي دلمارستو واليت يكون من نواذبها اكتسابو العديد من القيم البدنية واخللقية 

". واالجتماعية وادلعرفية

إذ أن ادلقطع األول من ادلصطلح ادلشتق من األصل .   وبتحليل مصطلح الًتويح، صلده يعٍت إعادة اخللق

.  يعٍت اخللق (Création)يعٍت إعادة، بينما اجلزء ادلتبقي منو   (RE)ىو  (Récréation)الالتيٍت 

 ، 2000اخلامي، ). كما يشَت مصطلح الًتويح إىل التجديد أو االنتعاش كحاصل أو ناتج دلمارسة النشاط

  .(35صفحة 
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عملية خلق األفراد من جديد، " إذ يرى أن الًتويح phinixويتفق ىذا التعريف مع ما ذىب إليو فينكس 

أي أن الًتويح يستهدف اإلنعاش والتجديد ويركزون على أن الفرد ؼلرج من عملية الًتويح متحررا من األعباء 

 .(43، صفحة 2005، .اخلويل ك)". ومتطلعا إىل ادلستقبل ؽللؤه األمل والرجاء

الًتويح يعد أسلوباً للحياة، ويعمل على تنمية : "على أن" زلمد احلمامحي"و"كمال درويش"        ويؤكد 

. (66، صفحة 2003، .السيد ح)" شخصية الفرد الذي ؼلتار نشاطو بدافع شخصي ليمارسها يف أوقات الفراغ

إنو أي فعالية : " من معٌت الًتويح حُت عرفو تعريفاً شامالً بقولو (Putler)وقد وسع بتلر  -

يقوم هبا الفرد بدافع من نفسو ال لغرض آخر غَتىا يف وقتو احلر، واليت تساعد على ظلوه جسمياً وفكرياً، 

 .(92، صفحة 2001عبد العزيز، ) ".وتصبح الفعالية تروػلية للفرد لشعوره بالسعادة والرضا

إن الًتويح ىو االرتباط اجلاد بأوجو :" بتعريفو للًتويح" تشارلز بوتشر"وذىب إىل ذلك  -

ويوّضح كل  ،"النشاطات اليت ؽلارسها الفرد يف أوقات الفراغ واليت يكون من نواذبها االسًتخاء والرضا النفسي

، أن الًتويح Peterson، بيًت سون Dieppe، دبيب Maclean، ماكلُت Carlsonمن كار سلون 

احلمامحي، )"  حيوية وقوى الفردإلسًتجاعنشاط وحالة وجدانية وظلط اجتماعي منظم، أو أنو أسلوب "

 .(30، صفحة 1999

 وقد صور الًتويح بوضوح على أنو الفعالية اليت يقوم هبا الفرد خالل الوقت احلر وىو الوقت

ادلتبقي للفرد بعد قيامو بعملو واحلاجات األساسية كالنوم واألكل وكل ما يتصل بضرورات احلياة من غَت دافع 

. اقتصادي ما عدا الرغبة الذاتية للفرد يف القيام ذلذه الفعالية

           وعلى ىذا األساس فإن عالقة الًتويح بالوقت احلر قائمة على استخدام الًتويح يف مساعدة الفرد 
على إدامة عملو بصورة جيدة وهبذا فإن الًتويح يأخذ مكانو يف الوقت احلر بفعاليات أو أنشطة ؼلتارىا الفرد 
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تلقائياً أو ؼلتارىا القادة والرواد دبا يتناسب مع ميول ورغبات األفراد وتبعاً لقدراهتم لغرض تطوير حياة الفرد 
 واجلماعة، فهي

فعاليات بناءة وليست رلرد قضاء للوقت فقط، إهنا استخدام جيد ومدروس للوقت لفائدة الصحة اجلسمية 
  .(110، صفحة 2005احلصاين، ) .والعقلية وبناء الناحية اخللقية واالجتماعية للفرد 

من ذلك إىل أن الًتويح يشمل مجيع اجلوانب كاألنشطة والفعاليات اليت انوؼللص  الطالب 

ؼلتارىا الشباب والكبار تلقائياً بدافع احلاجة وادليول دلا تعلموه من مهارات ؽلكن استخدامها للقيام بالفعاليات 

الًتوػلية أو ؼلتارىا الرواد وادلدربون تبعاً الحتياجات األفراد وخصوصياهتم، ودبا يتناسب وقدراهتم وألجل 

سالمتهم باستغالل جيد ألوقاهتم لغرض إخراجهم من العزلة والدخول يف احلياة االجتماعية وتنمية الشخصية 

. والشعور بالرضا والقناعة النفسية

تلك األوجو من النشاط  أن الًتويج ىو Kraus " (2000) كراوس" وىو ما ذىب إليو 

إلرادة الفرد وذلك لغرض ربقيق السرور وادلتعة لذاتو  واخلربات أليت تنتج من وقت الفراغ واليت يتم اختيارىا وفقاً 

 .واكتسابو للعديد من القيم النفسية و األخالقية و االجتماعية

 : الترويح والحاجات النفسية -2-3

أن ادلفهوم النفسي للًتويح : " (KERLNGER)" كَتلنجر"وعن كمال درويش يعتقد 

وأنشطة الفراغ يؤكد أساساً على اإلصلاز وتنمية الشخصية من خالل شلارسة األنشطة ذات ادلعٌت واليت ذبعل 

". للفراغ قيمة متواصلة مع معطيات رلتمعاتنا احلديثة واليت تكاد تسحق فيها الشخصية بطريقة أو أخرى

 .(76، صفحة 2005، .اخلويل ك)
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      ويتفق علماء الرياضة والًتويح على أن اللعب ىو اللب األساسي ذلاتُت الظاىرتُت، ويعرف اللعب بأنو 

ويعترب اللعب -ذلك النشاط احلر الذي يشًتك فيو الشخص بدون النظر إىل فائدة مادية أو حىت جوىرية 

جانباً ىاماً من جوانب تنمية السلوك اإلنساين، فقد تدخل اجملتمع بتنظيم اللعب واستخدامو كوسيلة للتطبيع 

 .(58، صفحة 2005، .السيد ف). االجتماعي إىل ما يسمى اآلن باألنشطة الرياضية والًتوػلية

ويف الوقت احلايل أصبح الًتويح رلاال ىاما ليس فقط يف الوقاية من األمراض النفسية بل أيضا 

يف عالجها، وأصبح األطباء يعتقدون يف أعلية األنشطة الًتوػلية كعالج مكمل يف الطب النفسي، وانتشرت 

خطاب، ). األنشطة الًتوػلية ادلتعددة على نطاق واسع يف مدارس اخلاصة وادلصحات النفسية والعقلية

  .(20، صفحة 1999

     وتتيح دراسة احلاجات اإلنسانية من وجهة النظر النفسية مدخال مالئماً لدراسة سيكولوجية الًتويح 

ادلدرسة البيولوجية وادلدرسة –وأنشطة وقت الفراغ،وقد عمد جيل جديد من علماء النفس إىل مزج ادلدرستُت 

على أساس أن " ماسلو"وتقوم نظرية " أبراىام ماسلو"يف إطار واحد ومن بُت ىؤالء العلماء - االجتماعية

إشباع احلاجات النفسية غلب أن يبدأ بإشباع احلاجات الفسيولوجية األساسية أوالً ومن مث يتم إشباع باقي 

. احلاجات النفسية

: رتب احلاجات اإلنسانية بطريقة تصاعدية على النحو التايل" ماسلو"أن  (2000)ولقد ذكرت  وداد اخلامي 

 :الحاجة إلى األمن والسالمة-2-3-1

وىي احلاجة حلماية النفس ضد األخطار والتهديدات، وتتحقق بوجود نظام وعدل يف اجملتمع وبُت أعضاء 

ىناك عالقة مباشرة إىل حد ما بُت احلاجة إىل األمن والسالمة واالشًتاك يف األنشطة األسرة والبيئة القريبة، و
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الشخص القوى يستطيع أن يدافع عن نفسو كما يستطيع أداء عملو بسهولة : الرياضية والًتوػلية، مثال ذلك

. شلا ػلقق الشعور باألمن والسالمة، وكذلك مواجهة حاالت الطوارئ باستعداد أفضل

 :الحاجة إلى االنتماء-2-3-2

احلاجة إىل الصداقة والصحبة، والقبول من الرفاق، والقدرة على التأثَت، والعطاء ادلتبادل، وأثبتت عدة        

" أوزنَت، مانسيٍت"دراسات أن االنتماء قد يتم عن طريق الرياضة والًتويح للعوام وللخواص، وقد تعرض 

(Orthener, Mancini) (1990)  إىل الفوائد اليت تعود من االشًتاك يف أنشطة رياضية وتروػلية

على التضامن العائلي، واستنتج ىذان الباحثان أن ىذا االشًتاك ضروري سواء للشخص ادلعوق أو الشخص 

.  العادي

 :الحاجة إلى إثبات الذات-2-3-3

يتيح الًتويح قدراً كبَتاً من فرص تأكيد الذات، فكل فرد ػلتاج إىل اإلحساس بقيمتو الشخصية 

فذلك أدعى لتحقيق الثقة بالنفس اليت سبكن األفراد من ربقيق أقصى قدرات ذلم، ومواجهة ادلتاعب 

.  وادلشكالت والضغوط اليت يقابلوهنا يف حياهتم

 لذلك فإن للًتويح دوراً ىاماً ينتظره دلقابلة االحتياجات النفسية للعاملُت والعاطلُت على 

سواء، ناىيك عن احتياجات ادلراىقُت ، حيث يتيح ذلم الًتويح إثبات ذاهتم وتأكيد أنفسهم والشعور 

شلا يزيد إحساسهم  بإصلازاهتم الشخصية عرب أنشطة الًتويح ادلتنوعة اليت تقابل الفروق الفردية ادلختلفة لديهم

. بالقيمة الشخصية ألداء اهتم يف ىذه األنشطة 
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 :الحاجة إلى تحقيق الذات -2-3-4   

دبعٌت أن الشخص حباجة إىل أداء ما ىو قادر على أدائو حىت ػلقق ذاتو عن طريق أنشطة  

إن اإلحباطات اليت يواجهها أغلب األفراد سواء   يف تلقائية يصبح الشخص خالذلا مرتبطاً دبجتمعو وبيئتو، 

العمل أو يف احلياة ادلدنية عموماً ذبعل الناس يعملون ما يف وسعهم لتحقيق وتأمُت اجلانب البدائي أو ادلستوى 

كتحقيق ...، أما ادلستوى األعلى من سلم االحتياجات "ماسلو"األدىن من سلم االحتياجات الذي ذكره 

 2000اخلامي، ) .الذات فيظل غَت نشط يف ظل ما يواجو الفرد من منغصات وضيق فرص التعبَت واالغًتاب

 (139:138، صفحة 

 وشلا ال شك فيو أن األنشطة الرياضية والًتوػلية سبثل رلاالً ىاماً سواء للشخص يستطيع فيو ربقيق ذاتو إىل 

.  جانب األعلية االجتماعية لألنشطة الرياضية والًتوػلية

 :الترويح  والحاجات الفسيولوجية -  2-4

أن احلاجات الفسيولوجية لألنشطة الًتوػلية تعمل على التخلص من "       بينت هتاين عبد السالم زلمد 

الضغط العصيب وكذا التخلص من الطاقة الزائدة، وتنمية قوة وسباسك ومرونة عضالت اجلسم، والتوافق 

اخلامي، ) "العضلي العصيب، ومقاومة التعب، وبالتايل يعترب النشاط الًتوػلي أفضل الوسائل للراحة واالسًتخاء

 .(101 ، صفحة 2000

احلاجات الفسيولوجية تعد أكثر احلاجات اليت ػلاول الفرد إشباعها، "ويؤكد ذلك زلمد احلمامحي حيث أن 

وللعمل دور حيوي يف ربقيق تلك احلاجات، كما أن للًتويح دورا ىاما يف التقليل من عناء العمل، ويف تنمية 

 . (35، صفحة 2001عبد العزيز، )".  صحة الفرد وربقيق اإلسًتخاء لو
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 : الترويح والمفاهيم االجتماعية -2-5

إن دراسة اجتماعية الًتويح غلب أن تنبع من دراسة دور ادلؤسسات والنظم االجتماعية ادلتكلفة بتقدًن 

اخلدمات الًتوػلية ألفراد اجملتمع، ومن ىذه ادلؤسسات التعليمية والًتبوية واالجتماعية، وكذا التعرف على 

القوى االجتماعية ادلؤثرة يف كفاءة عمل ىذه ادلؤسسات، فالًتويح احلديث ىو غايات ووسائل وىو زلصلة 

 .أشكال التعاون بُت ادلؤسسات والنظم والقوى االجتماعية ادلختلفة داخل اجملتمع

وتعمل األنشطة الرياضية والًتوػلية على ربقيق القيم االجتماعية وتثبيتها، كالقيم األدائية اليت 

تستخدم للوصول إىل موقف معُت، فالصدق والشجاعة قيم اجتماعية تساعد الفرد يف ازباذ مواقف معينة 

ىامة للتفاعل والتعامل االجتماعي كما أن األنشطة الرياضية والًتوػلية تقوي ما يسمى بالقيم النهائية كاحلرية 

 .(88، صفحة 2006برسوم، ) .والسالم

كما تنمي الشعور باالنتماء والوالء للجماعة وذلك من خالل العمل على مشاركة اجلماعة يف        

أنشطتها والعمل على التعاون يف ربقيق أىداف اجلماعة اليت ينتمي إليها الفرد، وكذلك احلظو بالقبول 

االجتماعي، وتنمية القدرة على التفاىم مع اآلخرين واحًتام آرائهم وذلك من خالل ادلشاركة يف ادلناشط 

وتكوين وتوطيد الصداقات وذلك من الثقافية اليت تعتمد على احلوار واالستمتاع وتبادل الرأي بُت األفراد، 

خالل ادلشاركة يف مجاعات اللعب، شلا يتيح الفرص للتعارف والتقارب، وتوطيد الصداقات بينهم، مع تنمية 

، وكذا ادلشاركة يف إحياء القيم االجتماعية ادلرغوبة كالتعاون واحًتام القانون واحًتام الغَت وخدمة اآلخرين

العديد من ادلناسبات االجتماعية، والتدريب على القيادة من خالل تبادل األدوار يف اجلماعات والتعاون فيما 

عبد ) . بُت أعضائها وكذا تقدير العمل اجلماعي من خالل مساعلة كل عضو يف اجلماعة على أداء دوره

 .(129، صفحة 1991السالم، 
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وليام "والنظم االجتماعية يف تعريف  (نظاماً اجتماعياً  أساسياً )والًتويح يف نظر أغلب علماء االجتماع يعترب 

" ىي الطرق اليت ينشئها وينظمها اجملتمع لتحقيق حاجات إنسانية ضرورية: " (OGBURN)" أجربن

 .(59، صفحة 2005، .اخلويل ك)

اجتماعية مثل النظام أنظمة فتنشئة األطفال وتعليمهم خالل سلتلف مراحل حياهتم يتم عن طريق عدة         

األسري، النظام الديٍت، النظام الًتبوي، النظام االقتصادي والنظام السياسي، وىذه األنظمة موجودة يف أي 

رلتمع كان صغَت أو كبَت، قدًن أو حايل، ويتوقف اعتبار الًتويح كنظام اجتماعي أساسي أو فرعي على ظلط 

الًتويح السائد ومدى استيفائو دلقومات النظم االجتماعية، ويفيد التاريخ االجتماعي أن النظام االجتماعي 

تتفاوت أعليتو وزبتلف سباماً عن قيمتو من عصر حضاري آلخر، فنظام الرياضة يف أثينا القدؽلة لو مكانة 

. زبتلف    بال شك عن مكانتو يف أثينا احلديثة

ظاىرة اجتماعية إنسانية ذات أبعاد فسيولوجية ونفسية يف نفس ) ومن وجهة نظر أخرى يعترب الًتويح    

 (165، صفحة 2005، .اخلويل ك). الوقت

  إن للًتويح إسهامات واضحة يف تغذية التغيَت واإلصالح االجتماعي من خالل ادلهارات واالذباىات      

اليت يبثها يف شلارسيو األسوياء وادلعاقُت وىي كلها عوامل دافعة للنمو والتقدم االجتماعي، ومن ادلمكن  أن 

 يكون للًتويح وأنشطة الفراغ دور ىام وفعال إذا ما أخذت على عاتقها نشر ادلفاىيم وادلبادئ االجتماعية

ػلقق غرضاً اجتماعياً ىاماً ىو التماسك االجتماعي وخباصة يف تلك ويح لوجية، وبذلك ؽلكن للًتواالديو

اجملتمعات ذات الفئات ادلتعددة األعراف، دبعٌت أن يتاح للفرد التعرف على نوع العالقات االجتماعية ذات 

القيمة الكبَتة يف رلتمعو وىو غرض يسهم الًتويح يف ربقيقو متضافرا مع بقية النظم االجتماعية كالًتبية 

 .(199، صفحة 2000الشافعي، )واالقتصاد 
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          كما أن االحتياجات االجتماعية تتعلق بالطرق اليت يتكيف هبا الفرد مع رلتمعو وىذه  

االحتياجات تشمل التعاون واالقتسام واحلب واأللفة واالىتمام بآراء اآلخرين والرغبة يف التأثَت يف الغَت وشعور 

اإلنسان بالطمأنينة داخل إطار اجملتمع الذي يعيش فيو، وؽلكن ربقيق احتياجات اإلنسان عن طريق العمل 

واللعب والًتويح وإذا مل يتمكن الفرد من إشباع ىذه االحتياجات بالطرق السليمة فقد يًتتب على ذلك 

 .السلوك االجتماعي سوء التكيف

 : نواع النشاط الترويحيأ-2-6

: الرياضي الترويح  1_6_2

ىو تلك األنواع من الًتويح الذي يتضمن برارلو  "(2000)الرياضي  حسب ضياء زاىر   ادلقصود بالًتويح

والفسيولوجية  والرياضية، كما انو يعد أكثر أنواع الًتويح تأثَتاً على اجلوانب البدنية العديد من األنشطة البدنية

  (85، صفحة 2000زاىر، ) ".والرياضات التعليمية للفرد ادلمارس ألوجو أنشطتو اليت تشمل على األلعابو

 Janet ماكلُت ،جانيت  Reynold Carson كارل سون رين ولد، ووفقاً آلراء كل من 

Maclean، تيودور دبيب  Theodore Dieppe بيًت سون، جيمس James Peterson، 

 :تقسم أنشطة الًتويح الرياضي إىل اجملموعات الرئيسية التالية

 وتعتمد ىذه األنشطة    :والمسابقات ذات التنظيم البسيط أو رياضات الفرق األلعاب  1_1_6_2

لتنظيمها كما أن االشًتاك فيها ال ػلتاج إىل مستوى عال من ادلهارة واألداء  على بعض القوانُت والقواعد

 .روالتتابعات والعاب ادلاء والعاب الرشاقة والعاب اقتفاء األث..  كرة اليد أو كرة السلة  كالعاب
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: أو الرياضات الفردية األلعاب  2_1_2-6

وردبا يرجع ذلك إىل استمتاعهم باألداء   يفضل العديد من األفراد شلارسة ىذا النوع من النشاط دبفردىم

القنص وصيد السمك وادلشي واجلري والسباحة وركوب  الفردي أو لصعوبة االتفاق مع الزمالء كألعاب

 .الدراجات

تستلزم شلارسة ىذا النوع من األنشطة فردين على األقل كالعاب : الزوجية األلعاب والرياضات 3_1_6_2

 .والريشة الطائرة وتنس الطاولة وادلبارزة واإلسكواش التنس األرضي

  :الترويح الخلوي 2_6_2

 برارلو سلتلف أوجو النشاط اليت تتم بعيداً عن األماكن ادلغلقة واليت ذلا العالقة ىو ذلك األنواع الذي تشمل

 ..ادلباشرة بالطبيعة وبعواملها واليت من خالذلا يستمتع الفرد جبماذلا

  :االجتماعي الترويح  3_6_2

الدافع من شلارستو ىو ادلشاركة  يقصد بو مشاركة أكثر من فرد يف نشاط ما ولذا فانو يعد أي نشاط يكون

. ادلمارسة االجتماعية بغرض الًتويح دون التقيد بالسن ومكان

  :الترويح الثقافي  4_6_2

إىل إكساب شلارسيو ادلعرفة وادلعلومات وادلفاىيم وتنوع  إىل أن الًتويح الثقايف يهدف Caplan يشَت كابلن

. أدبية وأنشطة عقلية وأنشطة لغوية أشكال أنشطتو إىل أنشطة
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  :الترويح الفني  5_6_2

 باألنشطة اليت تؤدي إىل االستمتاع بالقيم اجلمالية واإلبداع واالبتكار والتذوق يهتم ىذا النوع من الًتويح

 .الفٍت

اإلعاقة أو اإلصابة ووفقاً  تتعدد أنشطة الًتويح العالجي وفقاً لطبيعة ادلرض أو: الترويح العالجي  6_6_2

 . العالج الطيب أو العالج الطبيعي للحالة الصحية للمريض ادلعاق وأيضاً وفقاً لربنامج

 :الترويح التجاري  7_6_2

نوع  للمشاركة يف تلك األنشطة أو ىو بأنشطة أوقات الفراغ مقابل مبلغ من ادلال يدفعو  يعٍت استمتاع الفرد

والًتويح للممارسة أو ادلشاىدة  من الربامج اليت تنظمها اذليئات أو األفراد بقصد توفَت أنشطة أوقات الفراغ

 .(108، صفحة 2003، .السيد ح) .يف ىذه األنشطة بادلشاركة نظَت مقابل مادي يتم دفعو لالستمتاع

 ومنو نستنتج أن الًتويح ىو ليس نشاط معُت يف زبصص معُت ،بل ىو عبارة عن رلموعة أنشطة تتصل 

اخل ، و ادلهم بالنسبة للطالب الباحث  ىو النوع االول ...دبجموعة من اجملاالت كالثقافة و الفن والعالج  

     من ىذه اجملاالت حبكم التخصص ،ألننا سوف نستعمل احد أنواع الًتويح الرياضي يف دراستنا احلالية أال 

         الن شلارستها تتصف بالنشاط و ادلرح. و ىي العاب الفرق و ادلسابقات ذات التنظيم البسيط  و اجلسد

. و سهولة تطبيقاهتا 

 : أهداف الترويح  الرياضي عند الموظفين 2-7

 :سلتلفة ؽلكن تلخيصها دبا يأيت أن للًتويح الرياضي أىداف (2001 )البيًتوس       يذكر 

 .واذلدوء العصيب والتغلب على االضطرابات وىي إغلاد حالة التوازن النفسي:أهداف نفسية_ 1_7_2

الوظائف واألعضاء اجلسمية وذبديد سلتلف القوى احليوية،  وىي تنشيط: أهداف عضوية وحيوية _2_7_2
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 .التخلص من الطاقة الزائدة عند الشباب بطريقة  اغلابية 

بأن يعرب الفرد عن نزاعاتو بطرق سليمة ويكون الًتويح دبثابة   وذلك:أهداف اجتماعية تربوية_ 3_7_2

دبا  اليت سبأل النفس اإلنسانية بال تعجل وبتدرج يتفق مع الطبيعة اإلنسانية واالجتماعية اآللة ادلفرغة للضغوط

 .غلعلو يتكيف مع رلتمعو راضياً عن نفسو وعن القيم اليت تسود ادلوظف

  يف األلعاب اجلماعية و الفردية من و ذلك بان غلدد ادلراىق مكتسباتو ادلهارية: أهداف تعليمية _4_7_2

خالل  ادلمارسة ادلتكررة و احلرة اليت يبتعد فيها عن عامل النتيجة أو ما شابو ذلك ، فهو يعرب بكل حرية و 

 .يبدع يف تنفيذ ادلهارات بالطريقة ادلفضلة إليو ،ألن اإلبداع شرط أساسي يف التعلم 

 :(أطباء وممرضين)خصائص الترويح الرياضي عند موظفي قطاع الصحة -2-8 

 :أن الًتويح الرياضي ىو  (1999) يذكر  زلمد احلمامحي و كمال درويش 

وذلك يعٍت أن الًتويح  الرياضي يعد نشاطاً ىادفاً فهو يسهم يف تنمية وتطوير : نشاط بناء_ 1_8_2

 .مكتسبات الفرد من خالل ادلشاركة يف شلارسة أنشطتو ادلختلفةوشخصية و 

حيث ؼلتار الفرد نشاطو وفقاً لرغبتو ودوافعو وذلك ال يعٍت إغفال التوجيو : نشاط اختياري_ 2_8_2

ومستوى  الفرد دلمارسة نوع من النشاط يتفق وميولو ودوافعو وحاجاتو واستعداداتو وقدراتو الًتبوي ضلو إرشاد

  .نضجو

نفوس ادلمارسُت لنشاطاتو   أي أن الًتويح الرياضي غللب السرور وادلرح والسعادة إىل:حالة سارة_3_8_2

 .اإلضرار دبشاعر الغَت نتيجة للتعبَت عن الذات واإلبداع يف النشاط مع مراعاة عدم

الفراغ الذي يتحرر منو ادلمرض و الطبيب  فالًتويح عن الذات يتم يف وقت: يتم في وقت الفراغ_ 4_8_2

 .أخرى من قيود العمل أو من أية ارتباطات وواجبات والتزامات
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 وذلك من خالل إشباع ادلوظف ادلمارس ألنشطة الًتويح الرياضية: يحقق التوازن النفسي_5_8_2

كما أن ادلشاركة يف  حلاجاتو النفسية وتلك احلاجات النفسية ال ؽلكن إشباع بعضها إال من خالل وقت الفراغ

احلمامحي، ) .للفرد التوازن النفسي أنشطة الًتويح تؤدي إىل ربقيق االسًتخاء والرضا النفسي شلا ػلقق

 .(91، صفحة 1999

 :القيم النفسية واالجتماعية للترويح الرياضي عند األطباء و الممرضين-2-9

  بشكل  يتصف بالتكامل دلراىق     يوفر النشاط  الرياضي الًتوػلي فرصا طيبة لنمو الشخصية اإلنسانية ل

والشمول ، حيث يندمج من خالل األنشطة الرياضية مع اجلماعات والفرق اليت سبده بالصداقة والعشرة واأللفة 

االجتماعية، وذبعلو يتقبل معايَت رلتمعو، ويتطبع على قيمو، ويدرك دوره كفرد يف اجملتمع شلا يساىم يف 

تشكيل اذباىاتو ورغباتو، كما أن التدريب ادلستمر  وقيم ادلنافسة ومزاياىا تصقل شخصية ادلمارس وتعوده 

  .(132، صفحة 1999احلمامحي، ) (.على ربمل ادلسؤولية

    والًتويح الرياضي مبٍت على أساس شلارسة الرياضة والنشاط البدين مع تقليل االىتمام بادلنافسة والصراع 

فبينما صلد أن غرض الًتبية البدنية ىو اللياقة .وذباوز قيم النصر واذلزؽلة وصوال إىل متعة أداء جلهد البدين

البدنية والتدريب على مهارات سلتلفة وتربية الفرد عن طريق البدن، يتضح لنا أن ىدف الًتويح األساسي ىو 

السعادة الشخصية اليت يشعر هبا الفرد خالل شلارستو للنشاط الًتوػلي وتتمثل أغراضو يف إشباع الرغبة 

للحركة، وبالتايل فهو احلالة االنفعالية اليت ربدث للفرد عند شلارستو لنشاط ما وكذا رد فعل عاطفي اذباه ذلك 

 .(138، صفحة 2002يد، لمجعبدا). النشاط

 قيم ىامة 4، استخلص إىل أن ىناك «Loy» " لوي"ويف دراسة أجراىا الباحث االجتماعي الرياضي 

:   للرياضة ؽلكنها أن تساىم دفع احلراك االجتماعي
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. ادلشاركة ادلبكرة ؽلكنها أن تكون ادلدخل ادلباشر لالحًتاف الرياضي -1

ادلشاركة الرياضية ؽلكنها أن تساعد يف اإلصلازات التعليمية من خالل ادلنح الدراسية كما أهنا تدعم سلوك  -2

 .التلميذ بادلدرسة

. تقود إىل فرص وظيفية أفضل، أو تساعد فيما بعد على احلياة العملية كالعالقات وادلعارف والصداقات -3

 .(139، صفحة 1999احلمامحي، )

 ،ويرى الطالب الباحث أهنا تؤدي إىل تطور إغلايب ألظلاط السلوك القيمة يف احلياة العملية واالجتماعية 

 .فاالطلراط يف األنشطة الًتوػلية ينظر إليو كطريق من طرق النجاح

    النسيج خالل من بالًتويح يكون أيضا الرياضية و البدنية الًتبية  أن اتصال    و يرى الطالب الباحث 
 حيث من كثَتة االلتقاء فعوامل اليت بينهما، السلوكية احلصائل و اإلنسانية اخلربات مساحة  و ادلشًتك ألقيمي

 ينال الًتويح ، يف متقدمة مكانة الفراغ وقت ىدف استثمار فيو ينال الذي الوقت ففي األغراض، و األىداف
 األغراض و األىداف رلموعة على عالوة البدنية ، ادلكانة يف الًتبية نفس الصحة البدنية  و اللياقة ىدف

 النفسية، و االجتماعية التنمية ىدف و ادلعرفية، التنمية اجلمالية ، وىدف التنمية كهدف بينهما فيما ادلشًتكة
 .زبتلف قد والطرق الوسائل لكن مشًتكة فاألىداف

 
الخاتمة 

 إن احلاجة إىل ربمل ادلسؤولية و شلارسة احلياة الدؽلقراطية عن طريق االنتماء إىل اجلماعة من األمور 

وذلذا غلب أن هتتم ادلؤسسات ،اليت توفر للفرد احلاجة إىل الشعور باالستقالل و الطمأنينة و تأكيد الذات 

 بتوفَت الربامج الًتوػلية اليت تشبع احلاجات االجتماعية و النفسية للفرد يف ىذه ادلرحلة يساعد اإلاستشفائية

 .على النمو الصحيح ألبناء اجملتمع حيث تعود الفائدة بالتايل على تقدم اجملتمع نفسو
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: تمهيد

 عملية يف ىامة أدوار أطباء من فيها العاملٌن عاتق على يقع الصحية، الرعاية رلاؿ يف أساسية التطبيب مهنة

 التطورات مع لتتالءـ ادلقدمة اخلدمة لتطوير ادلتواصل السعي للمرضى، جبانب اآلمنة الصحية اخلدمة تقدًن

 اجملتمع، يف أخرى مهنة كأي وقانوين أخالقي التطبيب دستور ودلهنة ىذا، عصرنا يف ادلتالحقة العلمية

 الرعاية تقدًن أثناء األطباء ترشد وأخالقيات قيم فهنالك لذلك مباشر، بشكل البشر مع يتعامل فادلمرض

. ادلهين األداء معايًن ضمن جتعلها حيث التطبيبية

ذلك العمل الذي يقـو بو شخص متخصص من أجل شفاء ادلريض، : " و يرى البعض أف العمل الطيب ىو

وغلب أف يستند ذلك العمل على األصوؿ والقواعد الطبية ادلقررة يف علم الطب، فاللجوء إىل العلم من أجل 

بينما ذىب البعض األخر إىل أف العمل الطيب غلب " شفاء ادلريض ىو الذي ؽليز الطب عن السحر و الشعوذة

أف تتوفر فيو مخسة عناصر، األوؿ ػلدد طبيعة النشاط الذي غلب أف يتفق مع األصوؿ العلمية يف الطب، 

والثاين ػلدد صفة من يقـو هبذا العمل وىو الطبيب، والثالث مل يقصر غاية ىذا النشاط على حتقيق الشفاء، 

أو ختفيف أالـ ادلرضى أو احلد منها، بل جتاوز ذلك إذ جعل كل عمل يهدؼ إىل احملافظة على صحة الفرد 

أو حياتو أو حتقيق مصلحة اجتماعية يقرىا اجملتمع من قبيل األعماؿ الطبية، والرابع بياف مراحل العمل الطيب 

من فحص وتشخيص وعالج ورقابة ووقاية واخلامس ضرورة رضا من غلري عليو ىذا العمل إال يف حاليت 

. (334، صفحة 2002قزقزة، ) الضرورة واالستعجاؿ

الصحة اجلزائرية  بوزارة  والتشريع الفتوى ديواف عن الصادر (2000) لعاـ ( 27 ) رقم قانوف مشروع  ينص

 الربامج تكوف أف وغلب بالطب اخلاصة التعليمية الربامج مجيع بنجاح اجتاز أف الطبيب او الطبيبة من على

  .2000  لسنة  ( 27 )رقم قانوف مشروع الدراسة من سنوات  7 عن تقل وال معتمدة

. (298، صفحة 2000وزارة التعليم العايل ،) 
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: تعريف الطبيب- 3-1

 سلتلف يف العمل من دتكنو اليت بالنفس والثقة وادلهارة ادلعرفية احلصيلة لديو مهين إنساف ىو    الطبيب

 الصحية ادلؤسسة إدارة يف نشط عنصر وىو الصحي الطاقم أفراد من زمالئو مع بتعاوف الصحية الوحدات

 .(34، صفحة 1999الطب، ) الدليل)يؤديها اليت األدوار من ولديو الكثًن فيها اإلغلابية التغًنات وإحداث

جامعة وطنية أو  يف الطب دراسة أكملوا قد كانوا سواء الطبية اخلدمات بتقدًن يقوموف اللذين األشخاص وىم

دتكنو  اليت بالنفس والثقة وادلهارة ادلعرفية احلصيلة لدية مهين شخص الطبيب ىو فأف عليو وبناءاً  خارج الوطن

. (08، صفحة 2002الشافعي، ) الصحية الوحدات سلتلف يف العمل من

الشخص الذي يلجأ إليو ادلريض لكي يساعده يف عالج حالتو ادلرضية  ىو "التايل الباحثاف التعريف ويتبىن 

ولذلك كاف أعداد الطبيب من ادلسائل ادلهمة اليت ػلرص على ، مستعيناً بذلك بالوسائل العلمية الطبية

االىتماـ هبا اذليئات العلمية والطبية والسياسية يف كل اجملتمعات ولذلك أيضاً كانت دراسة الطب من 

. "الدراسات الشاقة اليت حتتاج إىل جهد متواصل ووقت طويل وقدرات ذىنية وشخصية مناسبة

                                                                                          :دور الطبيب- 3-2

  العالقات بٌن األطباء وادلرضىبسبب دور زلدد مهنياً أف الدور التقليدي للطبيب ىو(2000الشافعي، ) يرى

 دور إغلايب فادلطلوب من الطبيب أف يتدخل وىو.  ىو صحة ادلرضى ومشاكلهم الصحيةوىدفها األساسي

أياً كاف ىذا ،  مبعىن أف يقدـ الطبيب خدماتو الطبية للمريضكما أف دوره زلايد، بفاعلية لعالج ادلرض

مث إف دوره ػلكمو اجتاه لتقدير القيم اجلماعية متضمن القيم ادلرتبطة مبهنة الطب اليت ترى أف حتقيق .ادلريض

      .(22، صفحة 2002قزقزة، )مصلحة ادلريض أىم من حتقيق مصلحة الطبيب 
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وينظر علماء االجتماع الطيب على أنو نظاـ من العالقات االجتماعية فادلرض ظاىرة اجتماعية وليس فقط 

فالواقع أف عملية ، تشخيص وعالج ادلرض:  ىيوإذا كانت ادلهمة األساسية للطبيب ، حالة بيولوجية

التشخيص ادلرض والعالج تتضمن عدة جوانب فهي أعمق وأمشل كثًناً شلا تتضمنو النظرة العلمية للمرض  

ومن ناحبة أخرى فأف جزءاً كبًناً شلا يقدـ للمرضى من خدمات طبية ىو يف حقيقتو زلاوالت دلعاونتهم على 

وللمريض دور اجتماعي ، التوافق بطريقة أفضل مع ظروفهم االجتماعية أكثر منو عالجاً ألمراض عضويو 

وكذلك الطبيب دور اجتماعي واجملتمع ػلدد لشاغل كل دور من ىذه األدوار رلموعة من احلقائق والواجبات  

   .أو ىو يرسم توقعات معينة دلا يكوف عليو سلوؾ شاغل كل دور من ىذه األدوار 

من أىم القوى ادلؤثرة يف تعامل الطبيب مع ادلريض :"أف دور الطبيب يف اجملتمع ىو  الطالباف  ويرى   

فما يقدمو الطبيب للمريض ال يتوقف على ادلستوى العلمي للطبيب أو على مدى ، واىتمامو بو واستجابتو لو

، دتسكو بأخالؽ ادلهنة ، وإظلا يتأثر أيضاً مبا يتوقعو اجملتمع من سلوؾ الطبيب وما يلقيو عليو من مسؤوليات 

وال يتضح ادلعىن احلقيقي لوضع الطبيب يف اجملتمع ومدى اتساع رلاؿ نشاطو وخدماتو إال من خالؿ التقدير 

:                              ومن أدوار الطبيب ادلعروفة ما يلي،الكامل دلكونات دور الطبيب

يعمل على حتقيق مصلحة ادلريض واجملتمع أكثر شلا يعمل على مصاحلو الشخصية                            - 

ويعين ىذا أف ال ػلكم على سلوؾ ادلريض بناء على قيم واجتاىات خاصة ، عليو أف يكوف موضوعياً - 

 .                                                 وال يتورط عاطفياً مع ادلرضى شلا قد يؤثر على قدرتو على العمل، بو

 .أف يفحص جسم ادلريض وأف يستجوبو عن خصوصيتو سواء اخلاصة حبالتو اجلسمية أو حبياتو اخلاصة- 

 .أف ؽلنح الطبيب قدراً أكرب من السلطة يف عملو ويف عالقاتو مع العاملٌن معو- 

. يشغل وضعاً ؽلثل القوة والنفوذ يف عالقتو مع ادلريضأف - 
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: العوامل التي تؤثر على دور الطبيب - 3-3

 يتعرض الدور ادلهين للطبيب يف معظم اجملتمعات لعوامل اجتماعية وعلمية وفنية تؤثر يف (1999خزاعلة، ) 

 :                                                                                 ومن ىذه العوامل الدورىذا 

 .تغيًن نوعية األمراض السائدة يف اجملتمع شلا يستدعي معرفتها وكيفية التعامل معها _1

صاحبو تغًن يف النظرة إىل أىم العوامل ادلسببة ، إف تغيًن نوعية األمراض السائدة يف اجملتمعات احلديثة _2

وأصبح من الواضح أف األمراض البيئية والضغوط االجتماعية والنفسية ىي أىم العوامل ادلسببة ، لؤلمرض

 .لؤلمراض يف العصر احلديث

وعلى ذلك فما قد ػلدث يف تغًن من دور ادلريض يؤدي إىل ،  إف دور الطبيب مكمل لدور ادلريض _3

فزيادة الثقافة الصحية والطبية لدى الناس وادلرضى أدى إىل تغًن نظرة ادلرضى إىل ، تغًن دور الطبيب 

ولعل من أىم مظاىر ىذا التغًن يف أدوار ادلرضى وأدوار األطباء انتشار ظاىرة أزمة ، األمراض وإىل األطباء

فقد قلت ثقة ادلريض يف الطبيب وأصبحت العملية العالجية يف نظر الكثًنين ىي ، الثقة يف اجملاؿ الطيب

 .(2005احلصاين، مهامات القطاع الصحي، ) .جتارب عالجية غًن مضمونة النتائج

:                                               وذلذا يواجو الطبيب بعض الصراعات يف شلارستو لدوره منها

وىنا يظهر صراع بٌن ، وإظلا عدد من ادلرضى ، إف الطبيب ال يعاًف أو يشرؼ على عالج مريض واحد*

أو أيهما أسبق ، حاجة ادلريض الواحد الذي ىو حباجة إىل الطبيب قبل اآلخرين وحاجة ادلرضى مجيعاً 

 .مصلحة الفرد أو مصلحة اجلماعة
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يف حالة تعدد ادلرضى قد ال تكوف الوسائل ادلتاحة لرعايتهم كافية  إلشباع حاجتهم مجيعاً بطريقة - 2

فعالة وىنا يتعٌن على الطبيب أف يفضل فيما بٌن ادلرضى على الرغم من أف دوره ػلتم عليو أف يكوف 

 .موضوعياً وزلايداً ال يتحيز إىل واحد منهم

 .حاجة الطبيب إىل موازنة مصاٌف ادلريض يف أي فرتة يف الوقت مع مصاٌف نقس ادلريض يف ادلستقبل- 3

 .اىتماـ الطبيب مبصاٌف ادلريض يف مقابل اىتماماتو األخرى - 4

                                                                :األطباء و األداء المهني للخدمة الصحية - 3-4

وبالتايل يتوقف على مستوى اخلدمات على ، ؽلثل األطباء القاعدة الرئيسية لتقدًن اخلدمات الصحية للمجتمع 

وإمكانيات التدريب الطيب بادلؤسسة الصحية ، والدورات التدريبية اليت اجتازىا ، مدى التأىيل العلمي للطبيب

 وأيضاً مراعاة الوضع االجتماعي وحتسٌن وضعة ادلايل، اليت يعمل هبا لتحديث معارفو العلمية وتوسيعها

.                                                                              (14، صفحة 2005احلصاين، )

ادلالحظ أف التأىيل العلمي للطبيب يعترب مشكلة ملحة لكثًن من األطباء وذلك لعدـ قدرهتم على أكماؿ 

 :بسببالدراسات العليا 

  .ظروفهم االقتصادية -1

 .قلة عدد ادلستشفيات -2

. عدـ قدرة وتأىيل ادلستشفيات الستقباؿ ىذه األعداد من ادلتدربٌن -3

تقـو عادة وزارة الصحة بعقد دورات تدريبية لؤلطباء وادلراكز الصحية : الدورات التدريبية لؤلطباء  -4

 .               لرفع مستوى كفاءهتم

 . التكوين  ادلستمر لؤلطباء -5

 .الوضع االجتماعي للطبيب وأداؤه االجتماعي -6
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 :الطبيب  مهنة طبيعة- 3-5

 :ىي الظروؼ وىذه هبا حتيط أف ؽلكن اليت الظروؼ من رلموعة يف تتمثل خاصة طبيعة الطبيب دلهنة

 ادلراكز أو ادلستشفيات يف سواء التطبيب مهنة بأف الناس من عدد يعتقد :الطبيب لمهنة األفراد نظرة -أ

 وقد ادلخترب، وفنيو والصيادلة األطباء هبا يقـو اليت األخرى لؤلعماؿ بالنسبة ىامشية واجبات ىي الصحية

 مستوي اطلفاض إىل يؤدى أف ؽلكن الذي األمر البعض، عند استعدائية نظرة وجود إىل االعتقاد ىذا أدى

 .التطبيب مهنة يف العاملٌن عند الوظيفي الرضا

 أف ،متصورين التقليدية الناحية من األطباء إىل ينظروف وزوارىم وأسرىم ادلرضى :المرضى لألطباء نظرة -ب

علة، ) معاجلة احلاالت ادلرضية فقط ىاملٌن الدور اذلاـ جتاه الشخص ادلريض على تقتصر عملهم طبيعة

 .(222-221، الصفحات 1999

 سبيل فعلي طيب، واآلخر إداري أحدىم لرئيسٌن األطباء يتبع :المستشفي في تبعية األطباء ازدواجية -ج

 صلد مفارقات من عملو يف يقابلو دلا كمثاؿ ما مستشفي يف قسم على ادلشرؼ الطبيب دور أخذنا لو ادلثاؿ

 ألمر ؼلضع الوقت نفس يف ولكنو الرمسي، رئيسو وىو أوامره منو يتلقي رئيس مصلحة  إلشراؼ ؼلضع أنو

 عن األوؿ ادلسئوؿ وىو وعلماً، منو خربة أكثر باعتباره القسم، يف ادلقيمٌن ادلرضي عالج على ادلشرؼ الطبيب

 .ادلرضي عالج

 على تؤثر كما اجلسم ألداء االعتيادية البيولوجية الطريقة على العمل ورديات تؤثر :العمل ورديات -د

 عمل مع التكيف يف كبًنة صعوبة النتائج أظهرت حيث الفرد، لوظائف واالجتماعي الفسيولوجي اجلانب

الصباغ، ) ادلريض وعلي عالج الوظيفي الرضا علي سلباً  عائلية انعكست مشاكل من وادلعاناة الورديات

 .(116-115، الصفحات 1999
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 ما إذا الوظيفي احلراؾ انعداـ أو نقص الطب مهنة يف العمل خصائص من :االجتماعي الحراك طبيعة -و

 تدرج يوجد لذلك ونتيجة مساعد دائماً  يظل وادلساعد دائما طبيب يظل فالطبيب ادلهن، من بغًنىا قورنت

 .من الصراعات كثًن يثًن مهين طبقي

 :الخلقية الطبيب صفات- 3-6

 .ماىية األخالؽ   واألخالقيات

 :أتناوؿ موضوعي اخللق واألخالقيات على استقالؿ، كما يلي

 :الخلق 1_6_3

الطبيعة، و : إف اخللق: ىناؾ تعريفات لغوية ومصطلحية وشرعية للخلق، إذ جاء يف ادلراجع اللغوية والشرعية

السجية، والدين، و الطبع وىو وصف لصورة اإلنساف الباطنة وىي نفسو أوصافها و : مجعها أخالؽ، واخللق

ت )وعرؼ اإلماـ الغزايل . السجية و الطبع وادلروءة والدين: وذلما صفات حسنة و قيمة و اخللقً  معانيها،

اخللق بأنو عبارة عن ىيئة يف النفس راسخة، تصدر عنها األفعاؿ بسهولة و يسر، من غًن حاجة إىل  (ىػ505

 فكر و روية، فاف كانت اذليئة حبيث يصدر عنها األفعاؿ القبيحة مسيت تلك اذليئة اليت ىي ادلصدر خلقاً سيئاً 

إظلا بعثت ألدتم مكاـر : "قاؿ (صلى اهلل عليو وسلم)واإلسالـ ػلث على اخللق احلسن، فالرسوؿ 

 :مصادر األخالؽ يف اإلسالـ ىي  (القراف الكرًن) ."األخالؽ

 .ادلصدر الديين من قرآف كرًن وسنة نبوية مطهرة -

 .الفقو واالجتهاد، مبا أضافو فقهاء اإلسالـ من مفاىيم و اجتاىات ومعايًن-

السًنر الصاحلة اليت هنجها الصحابة و التابعوف و األولياء و الصاحلوف و الزىاد الذين ضربوا أروع األمثلة - 

 .التقوى و اخلشوع و ادلروءة

أعمل لدنياؾ كأنك ): واألخالؽ يف اإلسالـ، حسب ما ذكره الراغب األصفهاين، تتوخى حتصيل السعادتٌن
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و ىاتاف السعادتاف علا السعادة الدنيوية والسعادة األخروية  (تعيي أبداً، وأعمل آلخرتك كأنك دتوت غداً 

الشافعي، ) . صفوة القوؿ يف ىذا الشأف أف يف تراثنا العريب اإلسالمي ثروة خلقية حتتاج إىل التنظًن واإلبراز.

 (34، صفحة 2000

  :األخالقيات-3-6-2

األخالقيات ىي من أىم األسس اليت تقـو عليها نظرية ادلسؤولية االجتماعية، وىي وسيلة لفرض قيود على 

أداء ادلوظف، وىي رلموعة ادلعايًن و القيم ادلرتبطة مبهنة الوظيفة اليت يلتـز هبا ادلوظفوف يف عملية أداء مهامهم، 

. إف وضع دليل يتضمن ىذه ادلعايًن واألخالقيات أو ميثاؽ الشرؼ ضرورة تفرضها اإلدارة

 :برز الصفات اخللقية للطبيب أو 

 .العرؽ أو الدين أو اللوف أو اجلنس حبسب التحيز عدـ * 

 .ادلسئولية حتمل *

 .مصاحلهم ومحاية اآلخرين احرتاـ *

 .األمانة مع العمل إتقاف *

 .ادلستمر التعليم ضلو دائماً  والسعي العلمية البحوث يف ادلشاركة *

 .عالية بأخالؽ التمتع *

 :الطب  خدمات فلسفة- 3-7

 :ومنها األسس من العديد على الطب فلسفة تبىن

 .ادلستشفى لفلسفة مناسبة الطبية اخلدمات فلسفة تكوف أف غلب :ادلستشفى فلسفة  .1

 .ادلوظفٌن معتقدات على الطبية اخلدمات فلسفة تبىن أف غلب :ادلوظفٌن أفكار  .2

 .للمريض شاملة طبية خدمات تقدًن غلب :الشموؿ  .3
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 أفكار مجع بواسطة تتبع سوؼ فلسفة أي وتقرر طبية جلنة تشكل أف غلب :الطب ىيئة مجيع أفكار  .4

 .(القسم ورئيس وادلشرؼ ادلدير ومساعد ادلدير تشمل الطبية اذليئة) اللجنة أعضاء من سلتلفة

 :الطبية  الخدمات فلسفة مفهوم محتويات- 3-8

 .كفرد وقيمتو  ادلريض .1

 .بادلستشفى الطب خدمات أقساـ  عالقة .2

 .واإلدارة الشامل الطب الطبية، واخلدمات الطب  معىن .3

 .الطب  واجبات .4

 .األطباء  مكافأة .5

 .ادلريض رعاية خدمات  تنسيق .6

 :الطب  وحدة أهداف- 3-9

 .تامة مبهارة احتياجاتو تقييم خالؿ من للمريض ادلستمرة الطبية الرعاية  تقدًن .2

 .مناسبة بطريقة األجهزة واختيار  إستعماؿ .3

 .تامة حبرية شعوره عن للتعبًن للمريض احلرية  إعطاء .4

 .ادلريض رعاية يف للمساعدة تشجيعهم خالؿ من وذلك ادلريض أىل مع  ادلواصلة .5

 .متقدمة طبية رعاية تقدًن أجل من الطيب للفريق التعليم استمرارية على  احملافظة .6

 والروحية النفسية ادلريض حاجات على احملافظة مع الطبيب وصفة حسب العالجية اإلجراءات  تنفيذ .7

 .واالجتماعية والبدنية

 .الطبية العناية نوعية لتحسٌن الطبية بالرعاية تتعلق دراسات  عمل .8

 .العامة ادلستشفى أىداؼ إلصلاز ادلستشفى أقساـ مجيع مع التعاوف  .9
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 :التمريض- 3-10

 وشلرضات شلرضٌن من فيها العاملٌن عاتق على يقع الصحية، الرعاية رلاؿ يف أساسية مهنة       التمريض

 ادلقدمة اخلدمة لتطوير ادلتواصل السعي للمرضى، جبانب اآلمنة الصحية اخلدمة تقدًن عملية يف ىامة أدوار

 مهنة كأي وقانوين أخالقي دستور التمريض ودلهنة ىذا، عصرنا يف ادلتالحقة العلمية التطورات مع لتتالءـ

 ادلمرضٌن ترشد وأخالقيات قيم فهنالك لذلك مباشر، بشكل البشر مع يتعامل فادلمرض اجملتمع، يف أخرى

 .ادلهين األداء معايًن ضمن جتعلها حيث التمريضية الرعاية تقدًن أثناء وادلمرضات

 عاـ يف خاصة مدارس يف مستقل كعلم يدرس التمريض بدأ حيث مستمر، تطور التمريض تاريخ ويواكب

 بدأت غزة ويف ، (1925) عاـ يف القدس مدارس يف يدرس علماً  التمريض بدأ فلسطٌن ويف ،(1860)

 منتصف ويف . (1976) عاـ احلكيمات ومدرسة ،(1956)عاـ التمريض بتدريس ادلعمدانية ادلدرسة

 عاـ ويف الغربية، الضفة يف الفلسطينية اجلامعات برامج ضمن للتمريض األكادؽلي التعليم بدأ السبعينات

 كلية يف بكالوريوس  برنامج أوؿ بدأ كما اإلسالمية، اجلامعة يف دتريض بكالوريوس برنامج أوؿ بدأ (1992)

 .(233، صفحة 2009عباس، ) للتمريض، لكلية الصحة ادلوجز الدليل)الصحة  لوزارة التابعة للتمريض فلسطٌن

 :التمريض تعريف -3-11

 اجلزائرية الصحة بوزارة والتشريع الفتوى ديواف عن الصادر (2000) لعاـ ( 27 ) رقم قانوف مشروع     ينص

 التطوير على األساسية مهامو وتقـو الصحي، للجهاز ومكمل متمم أساسي عنصر ىو التمريض" أف على

 مجيع ويف كانوا أينما وروحانياً، وعقلياً  ونفسياً  فسيولوجياً  ادلرضى ورعاية األمراض حدوث ومنع الصحي

 .ادلراحل

 وضعو لتحسٌن ويسعى وروحاً، وعقالً  جسماً  ككل، باإلنساف يهتم وعلم فن" بأنو الداعة ستاين وديعة وتعرفو

 الضرورية حاجاتو تلبية على ومساعدتو خدمات، تقدًن طريق عن وذلك واالجتماعي والنفسي اجلسمي
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 احلياة يف الصحية وادلمارسات األسس الصحيح اإلنساف تعليم طريق عن أو عاىتو، أو مرضو مع والتأقلم

  ادلريض مجعية بالشخص يهتم ال فالتمريض وأخًناً  باألمراض، اإلصابة ومنع جيدة على صحة للحفاظ وذلك

 .(222، صفحة 1998خزاعلة، التمريض والصحة ، ) واجملتمع والعائلة بالفرد يهتم بل فقط،

للمشاكل  وعالج تشخيص التمريض أف " كالتايل ANA) ،1980)األمريكية التمريض وعرفتو منظمة

 .(22، صفحة 2009زكي، ) )اإلنساف الستجابات حدوثها ادلتوقع أو احلالية الصحية

 احلفاظ أو استعادة على اإلنساف تساعد واليت للبشرية ادلقدمة اخلدمة " بأنو ( 1999 ) عابد علي وعرفو

 النفسي والقلق والروحانية اجلسدية إزالة ادلعاناة يف وادلساعدة الطبيعي مستواىا يف والعقل اجلسم حالة على

 .(56، صفحة 2009عباس، )

 النشاطات بتلك القياـ أجل من ادلعاىف أو ادلريض الفرد مساعدة  بأنو(33، صفحة 2009شاىٌن، ) وتعرفو

 القدرة امتلك إف أحد يساعده أف دوف هبا يقـو أف ؽلكن اليت ادلرض من والشفاء الصحة توفًن يف تساىم اليت

 .." وادلعرفة اإلرادة – الضرورية

 التمريض مهنة وتشتق مادية سلعة وليس للبشر ادلساعدة تقدًن وطريقة حلقة" التايل التعريف الباحثاف ويتبىن

 األفراد مساعدة اجل من هبا والقياـ ادلمرضات و ادلمرضٌن قبل من عمدا اختيارىا يتم اليت األعماؿ من

 اجل من مستمر بشكل بذلك وتتكفل الذاتية والعناية األفراد حلاجات خاصاً  اىتماماً  وتعطى واجملموعات

شاىٌن، ) مع  ادلؤثرات التعامل اجل ومن واإلصابات األمراض من والشفاء والصحة احلياة على احملافظة

. (56، صفحة 2009
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 :الممرض تعريف - 3-12

 الوحدات سلتلف يف العمل من دتكنو اليت بالنفس والثقة وادلهارة ادلعرفية احلصيلة لديو مهين إنساف ىو ادلمرض

 وإحداث الصحية ادلؤسسة إدارة يف نشط عنصر وىو الصحي الطاقم أفراد من زمالئو مع بتعاوف الصحية

 .(211، صفحة 2009عباس، )يؤديها  اليت األدوار من ولديو الكثًن فيها اإلغلابية التغًنات

 مدرسة يف التمريض دراسة أكملوا قد كانوا سواء التمريضية اخلدمات بتقدًن يقوموف اللذين األشخاص وىم"

 ادلعرفية احلصيلة لدية مهين شخص ىو ادلمرض فأف عليو وبناءاً  جامعة أو متوسط معهد أو متوسطة كلية أو

الشافعي، تعريفات القطاع الصحي، ) الصحية الوحدات سلتلف يف العمل دتكنو من اليت بالنفس والثقة وادلهارة

 .(89، صفحة 2002

 أكاف سواء التمريضية اخلدمات بتقدًن يقـو الذي الشخص ذلك ىو ادلمرض" التايل التعريف الباحثاف ويتبىن

 تقدًن علي تدرب أو متوسط، معهد متوسطة، كلية مدرسة، يف التمريض دراسة أكمل قد الشخص ىذا

 ذلك ىو ادلمرض فاف عليو وبناءاً  الصحية ادلراكز أو ادلستشفيات أحد يف عملو أثناء التمريضية اخلدمات

خزاعلة، التمريض والصحة ) والعناية الصحة إدامة إىل هتدؼ دتريضية خدمات بتقدًن لو يسمح الذي الشخص

 .(109، صفحة 1998، 

 :الممرضة أو الممرض أدوار-  3-13

 ويعمل .يدعموهنم أومن وأمرىم بادلرضى بالعناية يتعلق فيما ادلمرضة أو ادلمرض هبا يقـو أدوار تسعة ىناؾ

 ولكن ذلك، إىل احلاجة دعت كلما ادلتداخلة األدوار ىذه مع العناية وأساليب مهاراتو تكيف على ادلمرض

 .للممرض العلمي التحصيل و الدرجة الختالؼ طبقاً  ختتلف والدور العمل نوعية

 الطبيعي الشفاء إصلاح يف تساعد اليت األساليب ادلمرض يستخدـ :العالجي الشفائي الدور- 3-13-1

 .ادلهارات من وغًنىا للمرضي األدوية إعطاء و ادلعقمة الضمادات كتغيًن
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 اىتمامو تظهر اليت وأعمالو اجتاىاتو طريق عن ادلريض يدعم ادلمرض إف: المواساة العناية دور- 3-13-2

 ادلرضى يشجع ولكنو ادلرضى عن نيابة القرار يضع ال أف ادلمرض وػلرص كإنساف، لو وتقبلو ادلريض برفاىية

 .الفرد كرامة على احلفاظ العناية نشاطات وتتضمن هبم للعناية اخلطط إعداد يف ادلشاركة على

 ادلرضى مع التمريض وبتواصل لآلخرين، وتوصيلها ادلعلومات مجع ويشمل :التواصل دور - 3-13-3

 ادلريض شفاء يتأثر ما وغالباً  الصحي، الفريق أعضاء ومع أخرى أقساـ يف ادلمرضٌن زمالئهم ومع وأسرىم

 .التمريض بو يقـو الذي التعامل بنوعية

 السلوكي التغًن وتعزيز ادلعلومات بتزويد يعوموف حيث التعليم بدور التمريض يقـو :التعليم دور- 3-13-4

 .للتعليم واستعداده ادلريض حاجات وحتديد التعلم من ادلريض دتكن مناسبة بيئة توفًن على والعمل

 حتقيق اجل من التمريض عملية مراحل مجيع خالؿ من التخطيط ؽلارس :التخطيط دور- 3-13-5

 .الصحية العناية من ادلتوقعة األىداؼ

 بٌن التنسيق ادلمرض دور ويشمل بعضها مع األشياء لوضع طريقة التنسيق :التنسيق دور- 3-13-6

 .الصحة رلاؿ يف واالختصاصٌن وادلمرضٌن أسرىم ادلمرض

 اإلصابات من اإلنساف حلماية التمريض هبا يقـو اليت النشاطات يشمل وىذا :الحماية دور- 3-13-7

 حدوثها منع وكيفية هبا اإلصابة وطرؽ ادلعدية األمراض عن بادلعلومات الناس وتزويد ادلواد وتعقيم وادلضاعفات

 .أخرى وقائية وإجراءات األولية واإلسعافات

 األقصى احلد إىل ادلريض إمكانيات من ترفع اليت النشاطات ويشمل :التأهيل إعادة دور- 3-13-8

 مهارات واكتساب التغًن على ادلريض النشاطات ىذه تساعد ما وغالبا األدىن احلد إىل عليو القيود وختفيف

 .العكازات باستخداـ ادلشي كمهارة جديدة
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 إىل ادلرض على الرتكيز من ادلريض انتباه حتويل يشمل وىذا :للمجتمع المريض تهيئة دور- 3-13-9
 بالناحية تتعلق بأمور احلديث يف يرغب األمد طويل مرض من يعاىن الذي فادلريض ذلم لو مفيدة أخرى أشياء

 النفسية حالتو من وخترجو أكثر هبا سيستمتع زلادثات من شابو وما العلم أخبار عن احلديث ولكن العالجية
 .السيئة

  .(38-36، الصفحات 1990شاىٌن، مهامات القطاع الصحي، ) 
 التمريض مهنة طبيعة- 3-14

 :ىي الظروؼ وىذه هبا حتيط أف ؽلكن اليت الظروؼ من رلموعة يف تتمثل خاصة طبيعة التمريض دلهنة
  :التمريض لمهنة األفراد نظرة-  3-14-1

 ىامشية واجبات ىي الصحية ادلراكز أو ادلستشفيات يف سواء التمريض مهنة بأف الناس من عدد يعتقد
 نظرة وجود إىل االعتقاد ىذا أدى وقد ادلخترب، وفنيو والصيادلة األطباء هبا يقـو اليت األخرى لؤلعماؿ بالنسبة

 مهنة يف العاملٌن عند الوظيفي الرضا مستوي اطلفاض إىل يؤدى أف ؽلكن الذي األمر البعض، عند استعدائية
 .التمريض

 التقليدية الناحية من ادلمرضٌن إىل ينظروف وزوارىم وأسرىم ادلرضى  :للممرضين  نضرة المرضى-3-14-2
 والدماء الطعاـ وتقدًن اإلبر وحقن تضميد اجلروح على تقتصر عملهم طبيعة أف ،متصورين لؤلطباء تابعٌن

 .(456، صفحة 1998خزاعلة، التمريض والصحة ، ) للمريض
: المستشفى في الممرضين تبعية ازدواجية-  3-14-3  

 ادلمرضة أو ادلمرض دور أخذنا لو ادلثاؿ سبيل فعلي طيب، واآلخر إداري أحدىم لرئيسٌن ادلمرضٌن يتبع
 رئيس إلشراؼ ؼلضع أنو صلد مفارقات من عملو يف يقابلو دلا كمثاؿ ما مستشفي يف قسم على ادلشرؼ

 ادلرضي عالج على ادلشرؼ الطبيب ألمر ؼلضع الوقت نفس يف ولكنو الرمسي، رئيسو وىو أوامره منو يتلقي
 .ادلرضي عالج عن األوؿ ادلسئوؿ وىو وعلماً، منو خربة أكثر باعتباره القسم، يف ادلقيمٌن

: العمل ء عب-3-14-4
 القلب بأمراض العناية ووحدات احلثيثة العناية وحدات يف العاملٌن ادلمرضٌن أف الدراسات من العديد أظهرت

 .الوحدات ىذه يف العمل عبء بسبب ضغوط إىل يتعرضوف
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  :العمل ورديات- 3-14-5  
 الفسيولوجي اجلانب على تؤثر كما اجلسم ألداء االعتيادية البيولوجية الطريقة على العمل ورديات تؤثر

 من وادلعاناة الورديات عمل مع التكيف يف كبًنة صعوبة النتائج أظهرت حيث الفرد، لوظائف واالجتماعي
، الصفحات 1999الصباغ، ) ادلريض خدمة وعلي الوظيفي الرضا علي سلباً  عائلية انعكست مشاكل
115-116). 

: االجتماعي الحراك طبيعة-  3-14-6
 ادلهن، من بغًنىا قورنت ما إذا الوظيفي احلراؾ انعداـ أو نقص التمريض مهنة يف العمل خصائص من 

من  كثًن يثًن مهين طبقي تدرج يوجد لذلك ونتيجة مساعد دائماً  يظل وادلساعد شلرض دائما يظل فادلمرض
 .الصراعات

 :الخلقية الممرض صفات- 3-15
 .العرؽ أو الدين أو اللوف أو اجلنس حبسب التحيز  عدـ .1
 .ادلسئولية  حتمل .2
 .مصاحلهم ومحاية اآلخرين  احرتاـ .3
 .األمانة مع العمل  إتقاف .4
 .ادلستمر التعليم ضلو دائماً  والسعي العلمية البحوث يف  ادلشاركة .5

 .عالية بأخالؽ  التمتع .6

 :الصحي القطاع يحتاجها التي المعلومات خصائص- 3-16

 ترتبط معلومة أي فقيمة وصحيحة، دقيقة تكن مل ما معلومة أي من االستفادة ؽلكن ال : الدقة-3-16-1

 .وصحتها دقتها مبدى

 ال الوقت بعد أو قبل ادلعلومة ىذه توافرت وإذا ادلناسب، الوقت يف أعلية ذلا ادلعلومة :السرعة -3-16-2 

 دلعرفة قيمة ال العملي بعد الدـ ضغط بارتفاع مصاب وىو جراحية عملية لو مريض معرفة فمثالً  دلعرفتها، قيمة

 .ادلعلومة ىذه
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 عالج استكماؿ يف القرار الختاذ ضروري أمر ومتكامل شامل بشكل ادلعلومات توفر : الشمولية-3-16-3

 .ادلريض

 الختاذ التمريضية اإلدارة على واجلهد الوقت توفر وادلوجزة الشاملة ادلعلومات :اإليجاز -3-16-4 

 .كبًنة منها االستفادة كانت كلما وشاملة موجزة ادلقدمة ادلعلومات كانت وكلما القرارات،

 ادلراد للموضوع مناسبة وضرورية ادلقدمة ادلعلومات تكوف أف غلب :بالموضوع الصلة وثاقة- 3-16-5

 .(33، صفحة 2002قزقزة، ) بشأنو القرار اختاذ

 :التمريض خدمات فلسفة- 3-17

 :ومنها األسس من العديد على التمريض فلسفة تبىن

 .ادلستشفى لفلسفة مناسبة التمريضية اخلدمات فلسفة تكوف أف غلب :ادلستشفى فلسفة  .1

 .ادلوظفٌن معتقدات على التمريضية اخلدمات فلسفة تبىن أف غلب :ادلوظفٌن أفكار  .2

 .للمريض شاملة دتريضية خدمات تقدًن غلب :الشموؿ  .3

 أفكار مجع بواسطة تتبع سوؼ فلسفة أي وتقرر دتريضية جلنة تشكل أف غلب :التمريض ىيئة مجيع أفكار  .4

 .القسم ورئيس وادلشرؼ ادلدير ومساعد ادلدير تشمل التمريضية اذليئة) اللجنة أعضاء من سلتلفة

 : خالصة

حاولنا يف ىذا الفصل التمييز بٌن مهنة الطبيب و مهنة ادلرض ، و مهاـ و طبيعة كل منهما ، إذ علا ؼلتلفاف 

يف العديد من النواحي و لكن كل منهما يكمل األخر ، فهما مهنتاف نبيلتاف ال ؽلكن االستغناء عنهما يف 

. حياتنا اليومية 
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        مما ال  شك فيو  أن العمل املنظم و املنهجي يرتأس كل بداية عمل و بدون شك أن احلصول

يف على نتائج متوقعة ىي نتيجة العمل املتواصل من قبل املختصني يف ىذا امليدان و املالحظ اليوم أن  الرياضية 

أصبحت ضحية العمل الالعقالين و التهميش املستمر بعدم إعطاء العمل النظري و التطبيقي مؤسسات الدولة 

. هلذه املادة مكانتها و وجهها احلقيقي

    من عمل ارجتايل فردي حمض و إمنا ىو مستمدمستوحىو مل يأيت العمل الذي باشرنا فيو وليد الصدفة أو    

  االطباء و املمرضني حيث قمنا بتحقيق أويل مع خنبة من الصحة ،من أفكار و انطباعات العاملني يف حقل 

. فكانت لنا مبثابة النقاط الرئيسية لتحديد املشكلة بصفة دقيقة

 الطالبان و يعد اجلانب التطبيقي جوىر العمل املنهجي العلمي ملا حيتويو من وسائل و طرق منهجية يتبعها 

. للوصول إىل الغاية املرجوة أال و ىي معرفة احلقائق
 

عن منهجية البحث  فيو  الفصل األول تكلمنا،و تطرقنا يف ىذا الباب إىل اجلانب امليداين حيث تناولنا فيو     

 االستنتاجات ومناقشة ،  مثوإجراءاتو امليدانية و أما الفصل الثاين مت عرض ومناقشة النتائج اليت توصلنا إليها 

 .ومقابلة النتائج بفرضيات البحث مث بعد ذلك قمنا باقرتاح جمموعة من الفرضيات املستقبلية
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 :تمهيد-

 ىذه متثلت ولقد الدراسة أىداف لتحقيق هبا اقام اليت اإلجراءات أىم الفصل ىذا يف انالباحث تناول

 وأىم وثباهتا الدراسة أدوات صدق من والتأكد الدراسة، وأدوات الدراسة، وعينة رلتمع اختيار يف اإلجراءات

 .النتائج الستخراج استخدمت اليت اإلحصائية واألساليب أىدافها لتحقيق هبا اقام اليت اخلطوات

 : منهج الدراسة-1-1

ستخدم يف ىذه الدراسة ادلنهج الوصفي الذي حياول الباحثان من خاللــــو وصف ظاىرة موضوع الدراسة إ   

 .و حتليل بياناهتا

ادلنهج الوصفي التحليلي يعترب من ادلناىج اليت هتدف إىل جتهيز البيانات حول ادلوضــــــوع أو الظاىرة اليت *

يدرسها الباحثان كما ىي بدون تدخل أو تغًن يف تلـــــــــــــــــك البيانــــــــــــات و ذلك إلثبات فروض معينة من اجل 

 .(33، صفحة 1999األغا، ) اإلجابة على تساؤالت مت حتديدىا مسبقا

 :مجتمع الدراسة-  1-2

تكون رلتمع الدراسة من رلموعة من األطباء اجلراحٌن ورلموعة من ادلمرضٌن العاملٌن بقاعات اجلراحة يف 

: ستشفيات العمومية لوالية عٌن متوشنت على النحو التايلبعض امل

:  مستشفى احمد مدغري المتواجد في مدينة عين تموشنت ويتكون- 

  . طبيب جراح25- 

    . ممرض60- 

: ( مارس 19 )مستشفى بني صاف - 

  . أطباء10- 
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  . ممرض30- 

:  مستشفى سيدي عايد و يتكون من- 

  . طبيب 20

 .ممرض20

  :عينة الدراسة- 1-2-1

:  ه العينة منىتمت اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية من رلتمع الدراسة وقد تكونت 

  : مستشفى امحد مدغري*

 .8.33%بنسبة ممرضٌن أي 5 و %20بنسبةأطباء أي  05- 

   :(بين صاف  ) مارس 19 مستشفى *

 .66. 16%بنسبة ممرضٌن أي 05و 50% بنسبة أطباء أي 05

  :دي مستشفى سيدي عا*

 .%25 ممرضٌن أي بنسبة 05و 25%  بنسبة أطباء أي 05

  :مجاالت الدراسة- 1-3

 ممرض و ممرضة العاملٌن 15 طبيب جراح و 15ه الدراسة على ىتأجريت :  المجال البشري- 1-3-1

 .بغرفة العمليات

ه الدراسات على بعض ادلستشفيات العمومية لوالية عٌن ىذأجريت : المجال المكاني –  1-3-2

 ".دي مستشفى سيدي عا،(بين صاف  ) مارس 19 مستشفى ي،محد مدغرأ مستشفى "متوشنت وىي
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 :مرحلتٌنوفيها :  المجال الزماني- 1-3-3

الستطالعية  ا ومت فيها اجناز الدراسة15/02/2015 إىل 15/01/2015 إمتدت  من   :المرحلة األولى

 .وإجراء الدراسة األولية 

  . ومت فيها الدراسة األساسية05/03/2015 إىل 20/02 من وامتدت  :المرحلة الثانية

: متغيرات الدراسة -  1-4

 

  

  : الدراسة االستطالعية1-5

  وبعد قيامنــــــــــــــــــــــــا باالتصال 05/03/2015  إىل 15/01/2015امتدت الدراسة االستطالعية من 

 قمنا ببعض اللقاءات مع و ادلهمة  تسهيلمبديرية الصحة لوالية عٌن متوشنت من أجل احلصول على وثيقة

 بصدد معاجلتها وكذلك وزعت بعض حننرؤساء ادلصاحل و بعض األطباء و ادلمرضٌن للتحقق من ادلشكلة اليت 

االستمارات على رلموعة من األطباء وادلمرضٌن من غًن عينة البحث للتأكد من سهولة ووضوح األسئلة وكذا 

. ضبط وقت اإلجابة علــــــــــــــــــــــــــــــــــــى االستمارات 

  :أدوات ووسائل الدراسة- 1-6

 ادلقسم إىل األبعاد (2008)  مرميمت االستعانة يف ىذه الدراسة مبقياس الصحة النفسية للدكتورة ابتسام امحد

: اآلتية

 .(264، صفحة 2011وفيق، )

 المتغير التابــــــــــــــــــــــــع

 الصحة النفسيــــــــــــــــــــة 

 المغير المستقــــــــــــــــــــــل

 الرياضة الترويحيــــــــــــــــة
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 فقرة  33 و يتكون من :البعد الشخصية-1

 فقرة  12 ويتكون من :البعد االجتماعي-2

 فقرات  09 ويتكون من :نيهالبعد الم-3

 اليت ركزنا فيها على  إضافة إىل رلموعة من األسئلة يف شكل استمارة مصغرة من اجناز الطالبات الباحثان

.   أمهية ادلمارسة الرياضية لدى األطباء و ادلمرضٌنالرياضية،ادلمارسة الرياضة، أنواع ممارسة 

: مواصفات المقياس المستخدم و كيفية القياس - 1-7

وكل زلور يتكون من رلموعة من األسئلة و  (ين هم. اجتماعي . شخصي  ) زلاور 3يتكون ادلقياس من 
  : صفات03يقابل كل عبارة 

  

 

    : ويف العبارات االجيابية يقابل

    نقطة  01دائما                              

   نقطة  0,5أحيانا                            

 نقطة  0أبدا                                 

:    سلبية  يقابلالأما يف العبارات 

 نقطة  0دائما                              

 نقطة  0,5أحيانا                             

 دائمـــــــــــــــــــا أحيانــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــدا
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 نقطة  1أبدا                              

 العبارات اليت أمامها أكثر من إجابة واحدةغىتل .  
 ال حتسب االستمارات ناقصة اإلجابات.  
  دقيقة وال توجد عبارة صحيحة و أخرى خاطئة18حيحد وقت ادلقياس ب .  
 كما أن ادلقياس فردي و ليس مجاعي.  
 إذا حتصل الشخص  ادلخترب يف رلموع األبعاد على: 

 نقطة               مستوى  صحتو النفسية ضعيف  14قل من أ 
              مستوى صحتو النفسية دون ادلتوسط  28  إىل 14.5من 
 حسن               مستوى صحتو النفسية متوسط إىل 42 إىل 28.5من 

                   مستوى صحتو النفسية جيد  42.5 ما فوق 
: األسس العلمية للمقياس المستخدم - 1-8
:  صدق المقياس- 1-8-1

قام الباحثان بتسليم نسخة من االستبيان يف صورتو األولية جملموعة من األستاذة ذوي اخلربة يف رلال علم 
 1ملحق رقم.(أي صدق احملكمٌن  ) النفسية وذلك للتأكد من صدق ادلقياس  الصحة  والنفس

:   المقياسثبات- 1-8-2
 مبعىن قمــــــــــــــــــــــــنا بتطبيق ادلقياس على أيوإعادة تطبيقو  اعتمد الباحثان يف ثبات ادلقياس على تطبيق ادلقياس

رلموعة من األطباء و ادلمرضٌن يف ظروف معينة مث بعد مـــــــــــدة زمنية دامت أسبوع أعدنا تطبيق ادلقياس يف 
 .الظروفنفس 

 :الموضوعية- 1-8-3
 يتمتع بالسهولة و الوضوح إذ اليت بٌن أيدينا عبارة عن مقياس مستعمل و يف العديد من الدول العربية األداة
 وضوح أسلوب التقييم و كيفية إىلالتقومي الذايت و يعود السبب يف ذلك  نو غًن قابل للتخميم أوأكما 

. حساب الدرجات و ابتعادىا من االجتهاد الشخصي 
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:  المعالجات اإلحصائية المستعملة- 1-9

إن اذلدف من استعمال التقنيات اإلحصائية ىو التوصل إىل مؤشرات كمية تساعدنا على التحليل و التفسًن 
:  ذا البحث كالتايلو التأويل و احلكم، وكانت ادلعادالت اإلحصائية ادلستعملة يف ه

 .للنتائج و يستخدم دلعرفة القيمة الوسطية :الحسابيالمتوسط - 1- 1-9

 .وتستخدم دلعرفة ماذا متثل العينات الصغًنة بالنسبة دلا ىو أكرب منو:النسبة المئوية-1-9-2

وىو من أىم مقاييس التشتت،ويستخدم دلعرفة مدى تشتت القيم :اإلنحراف المعياري- 1-9-3
 .عن متوسطها احلسايب

 (: ستيودنت)إختبار الداللة اإلحصائية -1-9-4

 .  دلقارنة متوسطات نتائج عينتٌن مستقلتٌن:(ت)تاء ستيودنت -
 : اىا يف بداية العملجهنمن بٌن الصعوبات اليت وا :صعوبات البحث- 1-10

 قلة ادلادة النظرية.  
 صعوبة االلتقاء جبميع األطباء اجلراحٌن يف وقت واحد.  

:  خالصة الفصل- 1-11
 وضع خطة زلددة  للمنهج ادلالئم لطبيعة البحث و خيدم  مشكلة ان الباحثانىذا الفصل حاول فيو الطالب

البحث الرئيسية ، كما قد مت يف  ىذا الفصل  حتديد  اجملال الزمين  الذي  متت فيو الدراسة و اجملال البشري 
الذي ديثل اجملتمع األصلي للبحث و  حتديد أدوات البحث الالزمة  جلمع البيانات و كيفية استخدامها مع 

. حتديد  الوسائل و ادلعاجلة اإلحصائية ادلالئمة و اليت تساعد يف عرض و حتليل النتائج 
 



  الفصل الثاني

عرض و تحليل النتائج 
 مقدمة                     -
عرض و حتليل نتائج عينة األطباء - 

عرض و حتليل نتائج عينة املمرضني - 

تفسري النتائج و مقابلتها بالفرضيات - 

أهم االستنتاجات - 

   أهم االقرتاحات و التوصيات- 
ملخص الدراسة - 
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 : تمهيد

يف ىذا الفصل تطرقنا إذل عرض و حتليل النتائج ادلتحصل عليها فقد قمنا بعرض ىذه النتائج يف جداول و متثيلها 

. بيانيا باإلضافة إذل حتليل ىذه اجلداول و ىذا لغرض إثبات أو نفي الفرضيات و اإلجابة على تساؤالت البحث 
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 : عرض و تحليل نتائج عينة األطباء-2-1
:  عرض و تحليل نتائج االستبيان -2-1-1

 ىل أنت من ادلمارسني للرياضة ؟ :السؤال األول 
.  ىو معرفة عدد األطباء ادلمارسني و عدد األطباء الغري ممارسني :الهدف من السؤال

. يمثل عدد األطباء الممارسين و عدد األطباء الغير ممارسين للرياضة (01)الجدول رقم

النسبة ادلئوية العدد اإلجابة 
 %60 09نعم 
 %40 06ال 

 %100 15اجملموع 
 

 و أن نسبة األطباء الغري %60 أي بنسبة 09يتضح من اجلدول أعاله أن نسبة األطباء ادلمارسني للرياضة بلغت 

 و ىو ما يبني عدم اىتمام بعض األطباء بادلمارسة الرياضية بالرغم من %40 أي بنسبة 06ممارسني بلغت 

أمهيتها و حو مؤشر سليب ألن ىذه الفئة مهمة جدا يف اجملتمع و تتعرض لضغوطات نفسية يف العمل و لعل 

. ادلمارسة الرياضية كانت لتساعدىم يف التخلص من ىذه الضغوطات و الشكل البياين يوضح ذلك 

يوضح نسبة األطباء الممارسين و الغير ممارسين  (01)رقم شكل بياني

 

 

01الشكل 

األطباء الغير ممارسين

الألطباء الممارسين
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 ما نوع النشاط الذي متارسو؟ :السؤال الثاني
. معرفة النشاطات ادلمارسة من طرف األطباء : الهدف من السؤال

. يمثل طبيعة النشاطات الرياضية الممارسة من طرف األطباء :  (02)الجدول رقم 

النسبة ادلئوية العدد اإلجابة 
 %66,66 06رياضة تروحيية 
 %33,33 03رياضة تنافسية 

 
 أما األطباء %66,66 أي بنسبة 06يتضح من اجلدول أعاله أن األطباء ادلمارسني الرياضية الرتوحيية بلغ 

. %33,33 أي بنسبة 03ادلمارسني الرياضة للرياضة التنافسية بلغ 

ومنو يتضح أن اىتمام ىده العينة دييل إذل الرياضة الرتوحيية دلا تتميز بو  من أمهية و فوائد للتخلص من 
. الضغوطات النفسية النامجة عن العمل والشكل البياين التارل يوضح ذلك

. يوضح طبيعة النشاطات الرياضية الممارسة من طرف األطباء (02)شكل بياتي رقم 

 

 
 

 

02الشكل 

رياضة ترويحية

رياضة تنافسية
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 ما ىي الرياضة ادلمارسة؟ :السؤال الثالث
.  معرفة ما ىو نوع الرياضة األكثر ممارسة من طرف األطباء:الهدف من السؤال

. يمثل نوع الرياضة األكثر ممارسة من طرف األطباء: (03)الجدول رقم 

النسب ادلئوية العدد اإلجابة 
 %22,22 02كرة القدم 
 %11,11 01كرة السلة 
 %00 00كرة اليد 
 %22,22 02سباحة 

 %11,11 01العاب القوى 
 %00 00رياضة قتالية 

 %33,33 03دراجات ىوائية 
 

يتضح من اجلدول أعاله أن رياضة ركوب الدراجات اذلوائية ىو األكثر ممارسة من طرف األطباء بنسبة 
 مث والتها كرة السلة و العاب القوى %22,22 و جاءت كرة القدم و السباحة يف الرتبة الثانية بنسبة 33,33%

 و ىذا ما يبني اجتاه األطباء إذل الرياضة الرتوحيية و اجلماعية أكثر من الرياضة %11,11يف ادلرتبة الثالثة بنسبة 
. الفردية التنافسية و الشكل البياين يوضح ذلك

. يوضح نوع الرياضة الممارسة من طرف األطباء (03)شكل بياني رقم 
 

 
 

03الشكل 

كرة القدم

كرة السلة

كرة اليد

سباحة

العاب القوى

رياضة قتالية

دراجات هوائية
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 كم مرة متارسها يف األسبوع؟ :السؤال الرابع

.  معرفة عدد ادلرات اليت ديارس فيها األطباء الرياضة خالل األسبوع:الهدف من السؤال

. يمثل عدد المرات التي يمارس فيها األطباء الرياضة في األسبوع:  (04 )الجدول رقم

النسب ادلئوية العدد اإلجابات 
 %66,66 06مرتني 
 %22,22 02 مرات 03

 %11,11 01 مرات 03أكثر من 
 

 أي بنسبة 06 مرات يف األسبوع بلغ 02يتضح من اجلدول أعاله أن عدد األطباء الذين ديارسون الرياضة 
 و ادلمارسون %22,22 أي بنسبة 02 مرات يف األسبوع بلغ 03 و األطباء الذين ديارسون الرياضة 66,66%

 و من ىذا نستنتج انو بالرغم من أمهية %11,11 أي بنسبة  01 مرات يف األسبوع بلغ 03للرياضة أكثر من 
ادلمارسة الرياضية إال أن بعض األطباء ال يولون أمهية كبرية لكم مرة ديارسون الرياضة يف األسبوع و ذلك ما ديكن 

و الشكل البياين يوضح . أن نرجعو إذل ضيق الوقت إذل بعضهم و عدم ليونة نظام العمل يف الكثري من األحيان
. ذلك

. يوضح عدد المرات التي يمارس فيها األطباء الرياضة خالل األسبوع  (04 )شكل بياني رقم

 

04الشكل 

مرتين

مرة 03

مرات 03اكثر من 
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 . ىل تساعد الرياضة يف احلفاظ على صحتك النفسية؟:السؤال الخامس 

.  معرفة أمهية ادلمارسة الرياضية يف احلفاظ على الصحة النفسية لألطباء:الهدف من السؤال

 .يمثل أهمية الممارسة الرياضية في الحفاظ على الصحة النفسية لألطباء : (05)الجدول رقم 

 

و من خالل اجلدول أعاله يتضح األمهية البالغة للممارسة الرياضية يف احلفاظ على الصحة النفسية و ىذا ما 

. و الشكل البياين يوضح ذلك .%100أكدت عليو إجابات األطباء بنسبة 

. يوضح أهمية الممارسة الرياضية في الحفاظ على الصحة النفسية لألطباء  (05)شكل بياني رقم 

 
 

 

05الشكل 

بشكل كبير

بشكل متوسط

التؤثر

النسب ادلئوية العدد اإلجابة 
 %100 09بشكل كبري 

 00 00بشكل متوسط 
 00 00ال تؤثر 
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: عرض و تحليل نتائج مقياس الصحة النفسية: 02-01-02

: عينة األطباء / أ 

: عرض و تحليل نتائج البعد الشخصي:02-01-02-01

.   يوضح نتائج البعد الشخصي( :06 )الجدول رقم 

 (نقطة)النتيجة ادلثالية  (نقطة)ادلتوسط احلسايب للمحورالعينة 
 33 25,63ممارسني 

 02,62غري ممارسني 
 

 25,63يتضح من اجلدول أعاله باحملور الشخصي لألطباء ادلمارسني من عينة البحث قد بلغ متوسطها احلسايب 

.  نقطة 33و ىو مؤشر اجيايب إذا ما قارناه بادلؤشر ادلثارل الذي جيب يبلغ 

 نقطة و ىو مؤشر 02,62أما نتائج األطباء الغري ممارسني للرياضة من عينة البحث قد بلغ متوسطها احلسايب 

 نقطة و من ىذا نستنتج أن العينة ادلمارسة للرياضة 33سليب مقارنة بادلؤشر ادلثارل للمحور الذي جيب ان يقارب 

أفضل من ناحية احملور الشخصي يف مقياس الصحة النفسية مقارنة بالعينة الغري ممارسة حسب مقياس الصحة 

. النفسية ادلعتمد يف الدراسة و ىذا ما أرجعو الطالبان الباحثان إذل أمهية ممارسة النشاط الرياضي

 :ستيودنت كما يلي tولتوضح ذلك إحصائيا قمنا بتطبيق اختبار 
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 (07)جدول رقم 

 و غير الممارسين   الممارسين للرياضة الترويحية ءاألطبا لعينة المقياسيبين نتائج داللة الفروق  متوسطات 
  الشخصي بعد الفي 

 االختبارات العينة الممارسة للرياضة العينة غير الممارسة

 

 م ا

 

 ع

  س

 م ا

 

 ع

 

 س

 المقاييس اإلحصائية

 

0,89 0.99 2,62 0,23 0.48 25,63 

 بعد الشحصية

 

 

15.88 

 ت المحسوبة

 

 

2.26 

 ت الجدولية

 

 مستوى الداللة 0.05

 

 دال إحصائيا 

 الداللة

 

األطباء  و الذي يبني ادلقارنة بني ادلتوسط احلسايب و االحنراف ادلعياري لدى أعاله،( 07)يتضح من اجلدول رقم 
 :ما يلي 

لدى رلموع األطباء ادلمارسني للرياضة يف طابعها  الشخصيبعد اليف  (65,63=س)لقد بلغ ادلتوسط احلسايب 
 . وىذا ما يبني أن النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب ،(0,48+- )، باحنراف معياري الرتوحيي 

 فقد بلغ ادلتوسط احلسايب ي لألطباء غري ادلمارسني للرياضة يف طابعها الرتويح العينة  أما نتائج االختبارات     
. وىذا ما يبني أن النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب  (0,99)+- باحنراف معياري  (02,62=س)



 الفصل الثاني                                                                     عرض و تحليل النتائج
 

84 
 

، مستقلنيلفرق بني متوسطني  (ت ستيودنت) ، مت استخدام اختبار العينتني  و لداللة الفروق بني نتائج     
 عند مستوى الداللة 2,26 وىي اكرب من ت اجلدولية  و اليت بلغت 15,88حيث بلغت  ت احملسوبة  

 ىناك فروق ذات إنو ىذا ما يبني  (13) و عند درجة احلرية  (96درجة الثقة )و  ( 50درجة الشك )0,05
  .العينة األوذل  لصاحل نتائج عني األطباء ادلمارسني للرياضة و غري ادلمارسني منهم داللة إحصائية بني 

 ىم أفضل يف البعد الشخصي يف مقياس الصحة ةاألطباء ادلمارسني للرياضة الرتوحييأن  الطالبان ومما سبق يستنتج 
النفسية مقارنة بزمالئهم غري ادلمارسني للرياضة الرتوحيية ،وىذا راجع إذل الفوائد الناجتة من ادلمارسة الرياضية 

 .بطابعها الرتوحيي 
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: عرض و تحليل نتائج البعد االجتماعي: 02-01-02-02

 .يوضح نتائج البعد اإلحتماعي  (08 )الجدول رقم 

النتيجة ادلثالية للمحور ادلتوسط احلسايب للمحور العينة  
 13 7,5ادلمارسني 

 3,57الغري ممارسني  
 

يتضح من اجلدول أعاله ادلتعلق بالبعد االجتماعي لألطباء ادلمارسني من عينة البحث و قد بلغ متوسط نتائجها 

.  نقطة 13 نقطة و ىو مؤشر اجيايب إذا ما قارناه بادلؤشر ادلثارل للبعد االجتماعي الذي جيب أن يبلغ 7,5

 نقطة و ىو مؤشر سليب 3,57أما نتائج األطباء الغري ممارسني للرياضة من عينة البحث قد بلغ متوسط نتائجها 

.  نقطة 13إذا ما قارناه بادلؤشر ادلثارل للبعد االجتماعي الذي جيب أن يبلغ 

و من ىذا نستنتج أن العينة ادلمارسة للرياضة أفضل من الناحية االجتماعية يف مقياس الصحة النفسية مقارنة 

بالعينة الغري ممارسة للرياضة حسب مقياس الصحة النفسية ادلعتمد يف الدراسة و ىذا ما أرجعو الطالبان الباحثان 

. إذل أمهية ممارسة النشاط الرياضي 

 :ستيودنت كما يلي tولتوضح ذلك إحصائيا قمنا بتطبيق اختبار 
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 (09)جدول رقم 

و   الممارسين للرياضة الترويحية ءاألطبا لعينة مقياس الصحة النفسية متوسطات ليبين نتائج داللة الفروق  
  . االجتماعيبعد ال في غير الممارسين 

 العينة غير الممارسة 
 
 
 

 العينة الممارسة للرياضة
 
 

 
 االختبارات
 

 
 م ا
 

 
 ع
 

 
 س

 
 م ا
 

 
 ع

 
 س
 
 
 

 المقاييس اإلحصائية
 

 
 

2,1 

 
 

1.44 
 

3.57 

 
 
 

1,55 

 
 
 

1.24 

 
07,5 

 
 

 البعد االجتماعي
 
 

 
17.17 

 ت المحسوبة
 

 
2.26 

 ت الجدولية
 

 مستوى الداللة 0.05

 
 دال إحصائيا

 الداللة

 

 األطباء  و الذي يبني ادلقارنة بني ادلتوسط احلسايب و االحنراف ادلعياري لدى أعاله،( 09)يتضح من اجلدول رقم 

 :ما يلي 

لدى رلموع األطباء ادلمارسني للرياضة يف طابعها  االجتماعيبعد اليف  (07,5=س)لقد بلغ ادلتوسط احلسايب 

 . وىذا ما يبني أن النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب ،(1,24+- )، باحنراف معياري الرتوحيي 

  فقد بلغ ادلتوسط احلسايب ي لألطباء غري ادلمارسني للرياضة يف طابعها الرتويح العينةأما نتائج االختبارات 

. وىذا ما يبني أن النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب  (1,44)+- باحنراف معياري  (03,57=س)
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 ، مستقلنيلفرق بني متوسطني  (ت ستيودنت) ، مت استخدام اختبار العينتني  و لداللة الفروق بني نتائج     

 عند مستوى الداللة 2,26  و اليت بلغت اجلد ولية وىي اكرب من ت 17,77حيث بلغت  ت احملسوبة  

و ىذا ما يبني ان ىناك فروق ذات  (13) و عند درجة احلرية  (96درجة الثقة )و  ( 50درجة الشك )0,05

  .العينة األوذل  لصاحل نتائج عني األطباء ادلمارسني للرياضة و غري ادلمارسني منهم داللة إحصائية بني 

 ىم أفضل يف البعد االجتماعي يف مقياس ةاألطباء ادلمارسني للرياضة الرتوحييأن  الطالبان ومما سبق يستنتج 

الصحة النفسية مقارنة بزمالئهم غري ادلمارسني للرياضة الرتوحيية ،وىذا راجع إذل الفوائد الناجتة من ادلمارسة 

 .الرياضية بطابعها الرتوحيي 
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: عرض و تحليل نتائج البعد المهني: 02-01-02-03

 .يوضح نتائج البعد المهني (10 )الجدول رقم 

النتيجة ادلثالية للمحور ادلتوسط احلسايب للمحور العينة 
 10 8,55ادلمارسني 

 2,2الغري ممارسني 
 

يتضح من اجلدول أعاله ادلتعلق بالبعد ادلهين لألطباء ادلمارسني من عينة البحث و قد بلغ متوسط نتائجها 

.  نقاط 10 نقطة و ىو مؤشر اجيايب إذا ما قارناه بادلؤشر ادلثارل للبعد ادلهين الذي جيب أن يبلغ 8,55

 نقطة و ىو مؤشر سليب إذا 2,2أما نتائج األطباء الغري ممارسني للرياضة من عينة البحث قد بلغ متوسط نتائجها 

.  نقاط10ما قارناه بادلؤشر ادلثارل للبعد ادلهين الذي جيب أن يبلغ 

و من ىذا نستنتج إن العينة ادلمارسة للرياضة أفضل من ناحية البعد ادلهين يف مقياس الصحة النفسية مقارنة 

بالعينة الغري ممارسة للرياضة حسب مقياس الصحة النفسية ادلعتمد يف الدراسة و ىذا ما أرجعو الطالبان الباحثان 

 :ستيودنت كما يلي t ولتوضح ذلك إحصائيا قمنا بتطبيق اختبار .إذل أمهية ممارسة النشاط الرياضي 

 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الثاني                                                                     عرض و تحليل النتائج
 

89 
 

 (11)جدول رقم 

  الممارسين للرياضة الترويحية ءاألطبا لعينة مقياس الصحة النفسية متوسطات ل   يبين نتائج داللة الفروق
  . المهنيبعد ال في و غير الممارسين 

 العينة غير الممارسة 
 

 
 

 العينة الممارسة للرياضة
 
 

 
 االختبارات
 

 
 م ا

 

 
 ع        

 

   
 س

 
 م ا         

 

 
          ع       

              
 س
 
 
 

المقاييس 
 اإلحصائية

 

 
 
 
1,12 

 

 
 
 

2.00 

 
2.2 

 
 
 

1,55 

 
 
 

1.21 

 
08,55 

 
 

 البعد المهني
 
 

 
23.71 

 ت المحسوبة
 

 
2.26 

 ت الجدولية
 

 مستوى الداللة 0.05

 
 دال إحصائيا

 الداللة

 
  

 األطباء  و الذي يبني ادلقارنة بني ادلتوسط احلسايب و االحنراف ادلعياري لدى أعاله،( 11)يتضح من اجلدول رقم 

 :ما يلي 

لدى رلموع األطباء ادلمارسني للرياضة يف طابعها  ادلهينبعد اليف  (08,55=س)لقد بلغ ادلتوسط احلسايب 

 . وىذا ما يبني أن النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب ،(1,21+- )، باحنراف معياري الرتوحيي 

  فقد بلغ ادلتوسط احلسايب ي لألطباء غري ادلمارسني للرياضة يف طابعها الرتويح العينةأما نتائج االختبارات 

. وىذا ما يبني أن النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب  (2,00)+- باحنراف معياري  (02,2=س)



 الفصل الثاني                                                                     عرض و تحليل النتائج
 

90 
 

 ، مستقلنيلفرق بني متوسطني  (ت ستيودنت) ، مت استخدام اختبار العينتني  و لداللة الفروق بني نتائج     

 عند مستوى الداللة 2,26 وىي اكرب من ت اجلدولية  و اليت بلغت 23,71حيث بلغت  ت احملسوبة  

 ىناك فروق ذات إنو ىذا ما يبني  (13) و عند درجة احلرية  (96درجة الثقة )و  ( 50درجة الشك )0,05

 .العينة األوذل لصاحل نتائج عني األطباء ادلمارسني للرياضة و غري ادلمارسني منهم داللة إحصائية بني 

 ىم أفضل يف البعد االجتماعي يف مقياس ةاألطباء ادلمارسني للرياضة الرتوحييأن  الطالبان ومما سبق يستنتج 

الصحة النفسية مقارنة بزمالئهم غري ادلمارسني للرياضة الرتوحيية ،وىذا راجع إذل الفوائد الناجتة من ادلمارسة 

 .الرياضية بطابعها الرتوحيي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني                                                                     عرض و تحليل النتائج
 

91 
 

. يوضح نتائج المقياس ككل لألطباء الممارسين و الغير ممارسين ( 12 )الجدول رقم

مستوى الصحة القيم النهائية القيم البعد العينة 
النفسية 

 41,68 25,23بعد الشخصية ادلمارسني للرياضة 
 

صحتو النفسية من 
دون ادلتوسط إذل 

أحسن 
 7,5البعد االجتماعي 

 8.85البعد ادلهين 
الغري ممارسني 

للرياضة 
مستوى الصحة  8,39 6,62بعد الشخصية 

ضعيف   3,57البعد االجتماعي 
 2,2البعد ادلهين 

 

 من خالل اجلدول أعاله يتضح من جزءه اخلاص باألطباء ادلمارسني للرياضة مبحاوره الثالثة

 نقطة و ىو مؤشر اجيايب إذا ما قارناه 41,68اليت متثل أبعاد ادلقياس ككل بلغ  (مهين،اجتماعي،شخصي)

مبفتاح ادلقياس حيث تقابل ىذه النتيجة مستوى صحة نفسية من متوسطة إذل حسنة لدى فئة األطباء ادلمارسني 

اليت متثل أبعاد  (مهين،اجتماعي،شخصي)أما اجلزء اخلاص باألطباء الغري ممارسني للرياضة مبحاوره الثالثة .للرياضة 

 نقطة و ىو مؤشر سليب إذا ما قارناه مبفتاح ادلقياس حيث تقابل ىذه النتيجة مستوى 8,39ادلقياس ككل بلغ 

. صحة نفسية ضعيف

و منو نستنتج أن األطباء ادلمارسني للرياضة يتمتعون مبستوى صحة نفسية أفضل من الغري ممارسني للرياضة و ىذا 

. ما يوضح لنا بشكل كبري وواضح يف اجلدول السابق و الشكل البياين التارل يوضح ذلك
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  يبين نتائج قياس الصحة النفسية لعينات البحث06شكل بياني رقم 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستويات الصحة

  النفسية

 مستوى جيد

 

 

 

مستوى دون 

 الوسط

 مستوى ضعيف

 العينة الغير ممارسة العينات  العينة الممارسة

 العينة الممارسة للرياضة

 العينة الغير ممارسة للرياضة

 مستوى متوسط

 إلى حسن
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:  عرض و تحليل نتائج عينة الممرضين 2-2

:  عرض و تحليل نتائج االستبيان 2-2-1

 . ىل أنت من ادلمارسني للرياضة ؟:السؤال األول 

.  ىو معرفة عدد ادلمرضني ادلمارسني و عدد ادلمرضني الغري ممارسني للرياضة:الهدف من السؤال

.  يمثل عدد الممرضين الممارسين و عدد الممرضين الغير ممارسين للرياضة(13)الجدول رقم 

النسبة ادلئوية العدد اإلجابة 
 %66.66 10نعم 
 %33.33 05ال 

 %100 15اجملموع 
 

 و أن نسبة %66.66 أي بنسبة 10يتضح من اجلدول أعاله أن نسبة ادلمرضني ادلمارسني للرياضة بلغت 
 و ىو ما يبني عدم اىتمام بعض ادلمرضني بادلمارسة %33.33 أي بنسبة 05ادلمرضني الغري ممارسني بلغت 

الرياضية بالرغم من أمهيتها و حو مؤشر سليب ألن ىذه الفئة مهمة جدا يف اجملتمع و تتعرض لضغوطات نفسية يف 
 .العمل و لعل ادلمارسة الرياضية كانت لتساعدىم يف التخلص من ىذه الضغوطات و الشكل البياين يوضح ذلك

 .يوضح نسبة الممرضين الممارسين و الغير ممارسين(07)شكل بياني رقم

 

 

07الشكل 

نعم

ال
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 ما نوع النشاط الذي متارسو؟ :السؤال الثاني

 . دلمرضنيمعرفة النشاطات ادلمارسة من طرف ا: الهدف من السؤال

. يمثل طبيعة النشاطات الرياضية الممارسة من طرف الممرضين   (14)الجدول رقم

النسبة ادلئوية العدد اإلجابة 
 %70 07رياضة تروحيية 
 %30 03رياضة تنافسية 

 

 أما ادلمرضني غري %70 أي بنسبة 07يتضح من اجلدول أعاله أن ادلمرضني ادلمارسني الرياضية الرتوحيية بلغ 

. %30 أي بنسبة 03ادلمارسني الرياضة للرياضة التنافسية بلغ 

ومنو يتضح أن اىتمام ىده العينة دييل إذل الرياضة الرتوحيية دلا تتميز بو  من أمهية و فوائد للتخلص من 

. الضغوطات النفسية النامجة عن العمل والشكل البياين التارل يوضح ذلك

. يوضح طبيعة النشاطات الرياضية الممارسة من طرف الممرضين (08)شكل بياني رقم

 
 

08الشكل 

رياضة ترويحية

رياضة تنافسية
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 ما ىي الرياضة ادلمارسة؟ :السؤال الثالث

.  معرفة ما ىو نوع الرياضة األكثر ممارسة من طرف ادلمرضني:الهدف من السؤال

. يمثل نوع الرياضة األكثر ممارسة من طرف الممرضين: (15)الجدول رقم 

النسب ادلئوية العدد اإلجابة 
 %30 03كرة القدم 
 %10 01كرة السلة 
 %00 00كرة اليد 
 %30 03سباحة 

 %10 01العاب القوى 
 %00 00رياضة قتالية 

 %20 02دراجات ىوائية 
 

 و %30يتضح من اجلدول أعاله أن رياضة كرة القدم والسباحة مها األكثر ممارسة من طرف ادلمرضني بنسبة 
 مث والتها كرة السلة و العاب القوى يف ادلرتبة %20جاءت رياضة ركوب الدراجات اذلوائية  يف الرتبة الثانية بنسبة 

 و ىذا ما يبني اجتاه ادلمرضني إذل الرياضة الرتوحيية و اجلماعية أكثر من الرياضة الفردية %10الثالثة بنسبة 
. التنافسية و الشكل البياين يوضح ذلك

. يوضح نوع الرياضة الممارسة من طرف الممرضين (09)رقم شكل بياني

 

09الشكل 

كرة القدم

كرة السلة

كرة اليد

سباحة

العاب القوى

رياضة قتالية

دراجات هوائية
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 . كم مرة متارسها يف األسبوع؟:السؤال الرابع

. دلمرضني الرياضة خالل األسبوعا معرفة عدد ادلرات اليت ديارس فيها :الهدف من السؤال

.  الرياضة في األسبوعالممرضينيمثل عدد المرات التي يمارس فيها :  (16)الجدول رقم 

النسب ادلئوية العدد اإلجابات 
 %70 07مرتني 
 %20 02 مرات 03

 %10 01 مرات 03أكثر من 
 

 أي بنسبة 07 مرات يف األسبوع بلغ 02يتضح من اجلدول أعاله أن عدد ادلمرضني الذين ديارسون الرياضة 
 و ادلمارسون للرياضة %20 أي بنسبة 02 مرات يف األسبوع بلغ 03 و ادلمرضني الذين ديارسون الرياضة 70%

 و من ىذا نستنتج انو بالرغم من أمهية ادلمارسة %10 أي بنسبة  01 مرات يف األسبوع بلغ 03أكثر من 
الرياضية إال أن بعض ادلمرضني ال يولون أمهية كبرية لكم مرة ديارسون الرياضة يف األسبوع و ذلك ما ديكن أن 

 :و الشكل البياين يوضح ذلك نرجعو إذل ضيق الوقت إذل بعضهم و عدم ليونة نظام العمل يف الكثري من األحيان

. يوضح عدد المرات التي يمارس فيها الممرضين الرياضة خالل األسبوع (10)شكل بياني رقم

 

10الشكل 

مرتين

مرة 03

مرات 03اكثر من 
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 . ىل تساعد الرياضة يف احلفاظ على صحتك النفسية؟:السؤال الخامس 

.  معرفة أمهية ادلمارسة الرياضية يف احلفاظ على الصحة النفسية للممرضني:الهدف من السؤال

. يمثل أهمية الممارسة الرياضية في الحفاظ على الصحة النفسية للممرضين (17)الجدول رقم 

 
و من خالل اجلدول أعاله يتضح األمهية البالغة للممارسة الرياضية يف احلفاظ على الصحة النفسية و ىذا ما 

. و الشكل البياين يوضح ذلك  %100أكدت عليو إجابات ادلمرضني بنسبة 

. يوضح أهمية الممارسة الرياضية في الحفاظ على الصحة النفسية للممرضين (11)رقم شكل بياني

 

 
 

11الشكل 

بشكل كبير

بشكل متوسط

ال تؤثر

النسب ادلئوية العدد اإلجابة 
 %100 10بشكل كبري 

 00 00بشكل متوسط 
 00 00ال تؤثر 
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: عرض و تحليل نتائج مقياس الصحة النفسية: 02-02-02

: عينة الممرضين / ب 

: عرض و تحليل نتائج البعد الشخصي:02-02-02-01

. يوضح نتائج البعد الشخصي:  (18)الجدول رقم 

 (نقطة)النتيجة ادلثالية  (نقطة)ادلتوسط احلسايب للمحورالعينة 
 33 8,54ممارسني 

 02,45غري ممارسني 
 

يتضح من اجلدول أعاله باحملور الشخصي للممرضني ادلمارسني من عينة البحث قد بلغ متوسطها احلسايب 

.  نقطة 33 و ىو مؤشر دون الوسط  إذا ما قارناه بادلؤشر ادلثارل الذي جيب يبلغ 8,54

 نقطة و ىو مؤشر 02,45أما نتائج ادلمرضني الغري ممارسني للرياضة من عينة البحث قد بلغ متوسطها احلسايب 

 نقطة و من ىذا نستنتج أن العينة ادلمارسة للرياضة 33 يقارب إنسليب مقارنة بادلؤشر ادلثارل للمحور الذي جيب 

أفضل من ناحية احملور الشخصي يف مقياس الصحة النفسية مقارنة بالعينة الغري ممارسة حسب مقياس الصحة 

. النفسية ادلعتمد يف الدراسة و ىذا ما أرجعو الطالبان الباحثان إذل أمهية ممارسة النشاط الرياضي

 :ستيودنت كما يلي tولتوضح ذلك إحصائيا قمنا بتطبيق اختبار 
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 (19)جدول رقم 

 الممرضين الممارسين للرياضة الترويحية  لعينة الصحة النفسية مقياسيبين نتائج داللة الفروق  متوسطات 
  الشخصي بعد ال في و غير الممارسين 

 العينة غير الممارسة 
 
 
 

 العينة الممارسة للرياضة
 
 

 
 االختبارات
 

 
 م ا       

 
 ع        

 

    
 س

 
 م ا         

 

 
          ع       

              
 س
 
 
 

 المقاييس اإلحصائية
 

 
0,99 

 
1.99 

 
2.45 

 
1,18 

 
0.18 

 
08,54 

 
 

 بعد الشخصية
 
 

 
14,88 

 ت المحسوبة
 

 
2.26 

 ت الجدولية
 

 مستوى الداللة 0.05

 
 دال إحصائيا

 الداللة

 

 و الذي يبني ادلقارنة بني ادلتوسط احلسايب و االحنراف ادلعياري لدى أعاله،( 19)يتضح من اجلدول رقم 

 :ما يلي ادلمرضني 

لدى رلموع ادلمرضني ادلمارسني للرياضة يف طابعها  الشخصيبعد اليف  (08,54=س)لقد بلغ ادلتوسط احلسايب 

 . وىذا ما يبني أن النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب،(0,18+- )، باحنراف معياري الرتوحيي 

 فقد بلغ ادلتوسط احلسايب ي لألطباء غري ادلمارسني للرياضة يف طابعها الرتويح العينة  أما نتائج االختبارات     

. وىذا ما يبني أن النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب  (1,99)+- باحنراف معياري  (02,45=س)
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 ، مستقلنيلفرق بني متوسطني  (ت ستيودنت) ، مت استخدام اختبار العينتني  و لداللة الفروق بني نتائج     

 عند مستوى الداللة 2,26 وىي اكرب من ت اجلدولية  و اليت بلغت 14,88حيث بلغت  ت احملسوبة  

 ىناك فروق ذات إنو ىذا ما يبني  (13) و عند درجة احلرية  (96درجة الثقة )و  ( 50درجة الشك )0,05

  .العينة األوذل  لصاحل نتائج عينة ادلمرضني ادلمارسني للرياضة و غري ادلمارسني منهم داللة إحصائية بني 

 ىم أفضل يف البعد الشخصي يف مقياس ةادلمرضني ادلمارسني للرياضة الرتوحييأن  الطالبان ومما سبق يستنتج 

الصحة النفسية مقارنة بزمالئهم غري ادلمارسني للرياضة الرتوحيية ،وىذا راجع إذل الفوائد الناجتة من ادلمارسة 

 .الرياضية بطابعها الرتوحيي 
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: عرض و تحليل نتائج البعد االجتماعي: 02-02-02-02

:  االجتماعييوضح نتائج البعد :  (20)الجدول رقم 

النتيجة ادلثالية للمحور ادلتوسط احلسايب للمحور العينة  
 13 8,38ادلمارسني 

 2,38الغري ممارسني 
يتضح من اجلدول أعاله ادلتعلق بالبعد االجتماعي ادلمرضني ادلمارسني من عينة البحث و قد بلغ متوسط   

 13 نقطة و ىو مؤشر اجيايب إذا ما قارناه بادلؤشر ادلثارل للبعد االجتماعي الذي جيب أن يبلغ 8.38نتائجها 

. نقطة 

 نقطة و ىو مؤشر 2,38أما نتائج ادلمرضني الغري ممارسني للرياضة من عينة البحث قد بلغ متوسط نتائجها    

.  نقطة 13سليب إذا ما قارناه بادلؤشر ادلثارل للبعد االجتماعي الذي جيب أن يبلغ 

و من ىذا نستنتج أن العينة ادلمارسة للرياضة أفضل من الناحية االجتماعية يف مقياس الصحة النفسية       

مقارنة بالعينة الغري ممارسة للرياضة حسب مقياس الصحة النفسية ادلعتمد يف الدراسة و ىذا ما أرجعو الطالبان 

. الباحثان إذل أمهية ممارسة النشاط الرياضي 

 :ستيودنت كما يلي tولتوضح ذلك إحصائيا قمنا بتطبيق اختبار 

 

 

 

 



 الفصل الثاني                                                                     عرض و تحليل النتائج
 

102 
 

 

 (21)جدول رقم 

 الممرضين الممارسين للرياضة الترويحية  لعينة مقياس الصحة النفسية متوسطات ليبين نتائج داللة الفروق  
  . االجتماعيبعد ال في و غير الممارسين 

 العينة غير الممارسة 
 
 
 

 العينة الممارسة للرياضة
 
 

 
 االختبارات
 

 
 م ا      

 

 
 ع        

 

    
 س

 
 م ا         

 

 
          ع       

              
 س
 
 
 

 المقاييس اإلحصائية
 

 
 
2,1    

 
 
       1.77 2.38 

 
 
1,55 

 
 
    1.36 08,38 

 
 

 البعد االجتماعي
 
 

 
16.01 

 ت المحسوبة
 

 
2.26 

 ت الجدولية
 

 مستوى الداللة 0.05

 
 دال إحصائيا

 الداللة

 

 و الذي يبني ادلقارنة بني ادلتوسط احلسايب و االحنراف ادلعياري لدى أعاله،( 21)يتضح من اجلدول رقم 

 : ما يلي ادلمرضني 

لدى رلموع ادلمرضني ادلمارسني للرياضة يف طابعها  االجتماعيبعد اليف  (8,38=س)لقد بلغ ادلتوسط احلسايب 

 وىذا ما يبني أن النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب  ،(1,36+- )، باحنراف معياري الرتوحيي 
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  فقد بلغ ادلتوسط احلسايب ي ادلمرضني غري ادلمارسني للرياضة يف طابعها الرتويح العينةأما نتائج االختبارات 

. وىذا ما يبني أن النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب  (1,77)+- باحنراف معياري  (02,38=س)

 ، مستقلنيلفرق بني متوسطني  (ت ستيودنت) ، مت استخدام اختبار العينتني  و لداللة الفروق بني نتائج     

 عند مستوى الداللة 2,26 وىي اكرب من ت اجلدولية  و اليت بلغت 16,01حيث بلغت  ت احملسوبة  

 ىناك فروق ذات إنو ىذا ما يبني  (13) و عند درجة احلرية  (96درجة الثقة )و  ( 50درجة الشك )0,05

  .العينة األوذل  لصاحل نتائج عينة ادلمرضني ادلمارسني للرياضة و غري ادلمارسني منهم داللة إحصائية بني 

 ىم أفضل يف البعد االجتماعي يف مقياس ةادلمرضني ادلمارسني للرياضة الرتوحييأن  الطالبان ومما سبق يستنتج 

الصحة النفسية مقارنة بزمالئهم غري ادلمارسني للرياضة الرتوحيية ،وىذا راجع إذل الفوائد الناجتة من ادلمارسة 

 .الرياضية بطابعها الرتوحيي 
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: عرض و تحليل نتائج البعد المهني: 02-02-02-03

: يوضح نتائج البعد المهني: (22)الجدول رقم 

النتيجة ادلثالية للمحور ادلتوسط احلسايب للمحور العينة 
 10 9,65ادلمارسني 

 2,25الغري ممارسني 
 

يتضح من اجلدول أعاله ادلتعلق بالبعد ادلهين ادلمرضني ادلمارسني من عينة البحث و قد بلغ متوسط نتائجها 

.  نقاط 10 نقطة و ىو مؤشر اجيايب إذا ما قارناه بادلؤشر ادلثارل للبعد ادلهين الذي جيب أن يبلغ 9,65

 نقطة و ىو مؤشر 2,25أما نتائج ادلمرضني الغري ممارسني للرياضة من عينة البحث قد بلغ متوسط نتائجها 

.  نقاط10سليب إذا ما قارناه بادلؤشر ادلثارل للبعد ادلهين الذي جيب أن يبلغ 

و من ىذا نستنتج إن العينة ادلمارسة للرياضة أفضل من ناحية البعد ادلهين يف مقياس الصحة النفسية مقارنة 

بالعينة الغري ممارسة للرياضة حسب مقياس الصحة النفسية ادلعتمد يف الدراسة و ىذا ما أرجعو الطالبان الباحثان 

 :ستيودنت كما يلي t ولتوضح ذلك إحصائيا قمنا بتطبيق اختبار .إذل أمهية ممارسة النشاط الرياضي 
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 (23)جدول رقم 

الممرضين الممارسين للرياضة  لعينة مقياس الصحة النفسية متوسطات ل   يبين نتائج داللة الفروق
  . المهنيبعد ال في و غير الممارسين  الترويحية 

 العينة غير الممارسة 
 
 
 
 

 العينة الممارسة للرياضة
 
 

 
 االختبارات
 

 
 م ا       

  

 
 ع        

 

    
 س

 
 م ا         

 

 
          ع       

              
 س
 
 
 

 المقاييس اإلحصائية
 

 
 

1,12      

 

 
 
       1.71 2.25 

 
 
1,55 

 
 
    2.02 09,65 

 
 

 البعد المهني
 
 

 
20.17 

 ت المحسوبة
 

 
2.26 

 ت الجدولية
 

 مستوى الداللة 0.05

 
 دال إحصائيا

 الداللة

 

 و الذي يبني ادلقارنة بني ادلتوسط احلسايب و االحنراف ادلعياري لدى أعاله،( 23)يتضح من اجلدول رقم 

 :ما يلي ادلمرضني 

لدى رلموع ادلمرضني ادلمارسني للرياضة يف طابعها  ادلهينبعد اليف  (09,65=س)لقد بلغ ادلتوسط احلسايب 

 . وىذا ما يبني أن النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب ،(2,02+- )، باحنراف معياري الرتوحيي 

  فقد بلغ ادلتوسط احلسايب ي لألطباء غري ادلمارسني للرياضة يف طابعها الرتويح العينةأما نتائج االختبارات 

. وىذا ما يبني أن النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب  (1,71)+- باحنراف معياري  (02,25=س)
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 ، مستقلنيلفرق بني متوسطني  (ت ستيودنت) ، مت استخدام اختبار العينتني  و لداللة الفروق بني نتائج     

 عند مستوى الداللة 2,26 وىي اكرب من ت اجلدولية  و اليت بلغت 20,17حيث بلغت  ت احملسوبة  

 ىناك فروق ذات إنو ىذا ما يبني  (13) و عند درجة احلرية  (96درجة الثقة )و  ( 50درجة الشك )0,05

  .العينة األوذل  لصاحل ادلمارسني للرياضة و غري ادلمارسني منهم ادلمرضني نتائج عني داللة إحصائية بني 

 ىم أفضل يف البعد االجتماعي يف مقياس ةادلمارسني للرياضة الرتوحييادلمرضني أن  الطالبان ومما سبق يستنتج 

الصحة النفسية مقارنة بزمالئهم غري ادلمارسني للرياضة الرتوحيية ،وىذا راجع اذل الفوائد الناجتة من ادلمارسة 

 . الرياضية بطابعها الرتوحيي
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.  الممارسين و الغير ممارسينللممرضينيوضح نتائج المقياس ككل  :  (24)الجدول رقم 

مستوى الصحة القيم النهائية القيم البعد العينة 
النفسية 

صحتو النفسية دون  26.57 8,54بعد الشخصية ادلمارسني للرياضة 
ادلتوسط    8.38البعد االجتماعي 

 9.65البعد ادلهين 
الغري ممارسني 

للرياضة 
مستوى الصحة  7,08 2.45بعد الشخصية 

النفسية ضعيف   2,38البعد االجتماعي 
 2,25البعد ادلهين 

 
من خالل اجلدول أعاله يتضح من جزءه اخلاص بادلمرضني ادلمارسني للرياضة مبحاوره الثالثة 

 نقطة و ىو مؤشر متوسط إذا ما قارناه 26,57اليت متثل أبعاد ادلقياس ككل بلغ  (مهين،اجتماعي،شخصي)

أما .مبفتاح ادلقياس حيث تقابل ىذه النتيجة مستوى صحة نفسية متوسطة لدى فئة ادلمرضني ادلمارسني للرياضة 

اليت متثل أبعاد ادلقياس  (مهين،اجتماعي،شخصي)اجلزء اخلاص بادلمرضني الغري ممارسني للرياضة مبحاوره الثالثة 

 نقطة و ىو مؤشر سليب إذا ما قارناه مبفتاح ادلقياس حيث تقابل ىذه النتيجة مستوى صحة 7,08بلغ  ككل 

. نفسية ضعيف

و منو نستنتج أن ادلمرضني ادلمارسني للرياضة يتمتعون مبستوى صحة نفسية أفضل من الغري ممارسني للرياضة و 

.  ىذا ما يوضح لنا بشكل كبري وواضح يف اجلدول السابق و الشكل البياين التارل يوضح ذلك
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  يبين نتائج قياس الصحة النفسية لعينات البحث12شكل بياني رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستويات الصحة

  النفسية

 مستوى جيد

مستوى دون 

 الوسط

 مستوى ضعيف

 العينة الغير ممارسة العينات  العينة الممارسة

 العينة الممارسة للرياضة

 العينة الغير ممارسة للرياضة

مستوى متوسط 

 إلى حسن
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:  بالفرضياتتها تفسير النتائج و مقابل-2-3

: مناقشة الفرضية األولى * 

 . مجاديارس معظم األطباء و ادلمرضني العاملني بادلستشفيات الرياضات الرتوحيية دلا ذلا من فوائد -

بعد تفريغ نتائج االستبيان اخلاص باألطباء و ادلمرضني يتضح من خالل إجاباهتم عن األسئلة انو يوجد من  -

و أن رلموعة منهم ال % 70(ممرضني) و %66.66(أطباء)األطباء و ادلمرضني من ديارس الرياضة الرتوحيية 

 .ديارسون الرياضة أبدا 

فوائده  و منو نستنتج انو ديارس معظم األطباء و ادلمرضني العاملني بادلستشفيات الرياضات الرتوحيية بالرغم من   

( . 01)و الشكل البياين رقم  (01)اجلمة و ىذا ما يوضحو اجلدول رقم 

أما بالنسبة للشطر الثاين من الفرضية فيما خيص نوع الرياضات ادلمارسة اتضح أن معظم ادلمارسني سواء األطباء 

و ادلمرضني ديارسون الرياضات الرتوحيية و يبتعدون عن الرياضات التنافسية و القتالية و ىذا ما يوضحو كل من أ

،ص 1999اخلطاب،)، و ىذا ما ذىب إليو  (03)و  (02)و الشكل البياين رقم  (03)و  (02)اجلدول 

،ص 2005أحلصاين،)حيث وضح أمهية النشاط الرياضي دلا لو من فوائد كثرية و ىو ما ذىب إليو أيضا  (45

 (.58،ص 2005السيد،)و كذا  (14

 .تن الفرضية األوذل تتحققأو منو يتبني 
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:  مناقشة الفرضية الثانية*

 يف مستوى الصحة النفسية بني األطباء ادلمارسني و الغري ممارسني للرياضات الرتوحيية يف لصاحل فروقاتتوجد  -

 .األطباء ادلمارسني 

 :قياس على عينة األطباء اتضح من خالل نتائجو انو ادلبعد القيام بتطبيق  -

 نقطة و ىي تقابل مستوى الصحة 41,68األطباء ادلمارسني للرياضات الرتوحيية قد حتصلوا على درجة  -

 .النفسية دون ادلتوسط إذل حسن

 نقطة و ىي تقابل مستوى الصحة 8,39أما األطباء الغري ممارسني للرياضات الرتوحيية قد حتصلوا على درجة  -

 و كذلك الشكل البياين (09)،(08)،(07)،(06)النفسية ضعيف ، و ىذا ما يوضحو كل من اجلدول 

 .(06 )رقم

 و ديكن تفسري ىذه النتائج إذل إن ادلمارسة الرياضية الرتوحيية تساعد يف حتقيق أو حتسني الصحة النفسية  -

لدى األطباء الذين ىم حيافظون على ادلمارسة الرياضية عكس األطباء الغري ممارسني للرياضة و ىذا ما أكده 

إن الرتويح الرياضي يلعب دورا ىاما يف االتزان النفسي و كذلك يف  (38،ص2001الدكتور البيرتوس )

. احلفاظ على الصحة النفسية 

 . الثانية قد حتققت بنسبة كبريةن الفرضيةأو منو يتبني 

 : مناقشة الفرضية الثالثة *

 يف مستوى الصحة النفسية بني ادلمرضني ادلمارسني و الغري ممارسني للرياضات الرتوحيية يف فروقاتتوجد  -

 :نو  أعلى عينة ادلمرضني اتضح من خالل النتائج  (2008)مقياس الصحة النفسية ألمحد مرمي 
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على عينة ادلمرضني اتضح من خالل  (2008)بعد القيام بتطبيق مقياس الصحة النفسية ألمحد مرمي  -

 :نتائجو انو 

 نقطة و ىي تقابل مستوى الصحة 26.57ادلمرضني ادلمارسني للرياضات الرتوحيية قد حتصلوا على درجة  -

 .النفسية دون ادلتوسط

 نقطة و ىي تقابل مستوى 7,08أما ادلمرضني الغري ممارسني للرياضات الرتوحيية قد حتصلوا على درجة  -

و كذلك  (18)،(17)،(16)،(15)الصحة النفسية ضعيف ، و ىذا ما يوضحو كل من اجلدول 

 (.12 ) رقمالشكل البياين

و ديكن تفسري ىذه النتائج إذل إن ادلمارسة الرياضية الرتوحيية تساعد يف حتقيق أو حتسني الصحة النفسية لدى 

ادلمرضني الذين ىم حيافظون على ادلمارسة الرياضية عكس ادلمرضني الغري ممارسني للرياضة و ىذا ما أكده 

إن الرتويح الرياضي يلعب دورا ىاما يف االتزان النفسي و كذلك يف احلفاظ  (38،ص2001الدكتور البيرتوس )

. على الصحة النفسية 

 . الثالثة قد حتققت إذل حد مان الفرضيةأو منو يتبني 

 :الخالصة العامة 

 ومن معها، والتكيف التعايش اإلنسان من تتطلب اليت الطبيعية الظواىر من أصبحت قد احلياة ضغوط ن    إ

 اجملتمعات يدفع طادلا الذي التعلم إمكانية لكي حيقق تامة استقاللية يف اإلنسان يعيش أن النفسية الصحة أىداف

 يف نغري ولكي ذواتنا لنحقق نتعلم حنن اآلخر، باجتاه يدفع كل النفسية والصحة فالعلم والرخاء، التطور طريق يف

 .جاللو جل اهلل ألمر وامتثاالً  ادلادي وغري عادلنا ادلادي
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 مستويات لتحقيق والروحاين واالجتماعي النفسي واالنسجام للرضا بالفرد الوصول إذل جاىدةتسعى العلوم و

 تتحقق أن ديكن وال النفسية، الصحة عن بعيداً  أىدافو حيقق أن للعلم ديكن ال وبالتارل وادلعرفة، العلم من عالية

 .وادلعرفة العلم عن بعيداً  النفسية الصحة أىداف

 قيام دون حتول معوقات إذل تتعرض والطب التمريضك اإلنساين الطابع ذات ادلهن السيما ادلهن من الكثري وىناك

 الذي بادلستوى العمل أداء على القدرة وعدم بالعجز يشعره الذي األمر فاعل بشكل ادلطلوب بدوره ادلوظف

 .اآلخرون يتوقعو أو يتوقعو ىو

      وما ىذا البحث ادلتواضع الذي بني أيدينا إال إسهاما منا يف حقل العلم و ادلعرفة ، و الذي أردنا من خاللو 

معرفة مدى تأثري ادلمارسة الرياضية الرتوحيية على مستوى الصحة النفسية لدى العاملني يف قطاع الصحة 

 اعتمدا على مقياس الصحة النفسية ألمحد مرمي حيثو انعكاسها على مستوى أدائهم ادلهين  (أطباء،ممرضني)

الذين ديارسون الرياضة  (أطباء،ممرضني)ادلدعم باالستمارة لتحديد نسبة العملني يف قطاع الصحة (  2008 )

الذين  (أطباء،ممرضني)الرتوحيية و كذا دلقارنة مستوى الصحة النفسية لديهم أي   لدى العاملني يف قطاع الصحة 

ديارسون الرياضة الرتوحيية من أولئك الذين ال ديارسون النشاط الرياضي الرتوحيي حيث أسفرت نتائج ىذه الدراسة 

: كما يلي 

ن تساعدىم يف التخلص من إديكن اعتبار أن ممارسة الرياضة الرتوحيية من طرف األطباء و ادلمرضني ديكن - 

الضغوطات النامجة عن ممارسة مثل ىذه ادلهن اليت يتعرض صاحبها إذل العديد من ادلشاكل النفسية و كذا حتسني 

 بضرورة خلق الطالبان أوصيمستوى صحتهم النفسية و ىذا ما يساعدىم يف الرفع من مستوى أدائهم ادلهين لذا 

.  زمانية ديارس فيها األطباء و ادلمرضون الرياضات الرتوحيية مبختلف أنواعها فضاءلت
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ومع دلك تبقى الصحة النفسية أمر نسيب وليس ثابت تتاثر مبختلف العوامل كالرتبية و النشأة االجتماعية و 

اخل،وأنو كلما اكتشفنا شيئا عن سلوك اإلنسان طرحنا العديد من األسئلة ...الظروف ادلعيشية و األمور الوراثية 

 .اجلديدة لإلكتشاف

وكذلك تبقى بعض األمور النفسية سواء فطرية أو مكتسبة لذى الفرد ،والليت ال تستطيع الرياضة الرتوحيية الوصول 

إليها نظرا للطبيعة التكوينية لإلنسان ،والتغريات الشخصية واالجتماعية لو يف مراحل النمو السابقة كادلراىقة الليت 

تؤثر على حياتة الحقا ،لذى جيب تظافر اجلهود واألطراف لتوفري أجواء عمل مرحية لألطباء وادلمرضني كما ىو 

احلال يف الدول ادلتقدمة لتوفري األمور الرتفيهية و الرتوحيية لكي يتمكن ىؤالء من إخراج مجيع طاقاهتم ادلهنية 

 . وباتارل توفري خدمات صحية أفضل للمجتمع

: أهم االستنتاجات - 

 .ىناك بعض األطباء و ادلمرضني يهتمون بادلمارسة الرياضية جدا- 

 . ادلمارسة الرياضية أمهيةوجود اقتناع لدى بعض األطباء و ادلمرضني لضرورة و - 

معظم األطباء و ادلمرضني ادلمارسني للرياضة يتمتعون مبستوى صحة نفسية علية عكس األطباء و ادلمرضني - 

 .غري ادلمارسني للرياضة 

 .تعترب الرياضة الرتوحيية من أىم ما ديارسو األطباء و ادلمرضني- 

 .أسفرت النتائج على أمهية ادلمارسة الرياضية يف حتسني مستوى الصحة النفسية - 

البعد ):أظهرت النتائج على إن األطباء و ادلمرضني ادلمارسني للرياضة الرتوحيية ىم أحسن يف - 

 .(الشخصي،البعد االجتماعي،البعد ادلهين
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 :أهم االقتراحات و التوصيات

 .ضرورة إقناع األطباء و ادلمرضني دلمارسة الرياضة الرتوحيية - 

 .ضرورة خلق وقت خاص دلمارسة الرياضة لألطباء و ادلمرضني يف خالل فرتات العمل - 

 .ضرورة االستعانة بأخصائي يف الرياضة لتسطري برامج رياضية تروحيية للعاملني بادلستشفيات - 

 .طرح الفكرة على وزارة الصحة و حتسني ادلستشفيات لتحسني برامج العمل و الرياضة - 

عقد اتفاقية بني وزارة الصحة و حتسني ادلستشفيات و وزارة الشبيبة و الرياضة لتسهيل أمور ادلمارسة - 
 .الرياضية بالنسبة للعاملني يف قطاع الصحة يف ادلنشآت الرياضية اخلاصة بوزارة الشبيبة و الرياضة 

إجناز حبوث مشاهبة يف كافة رجوع الوطن  من اجل معرفة إذا كان باإلمكان تعميم النتائج ادلتحصل - 
  .عليها



 

 

  

 

 

 

  

 المراجع و المصادر



 

 

 

 

 

   

 املالحق

                            



     
 

 

 

 التعريف بالبحث                                   
 

 مقدمة- 

 مشكلة الدراسة- 

  أهداف الدراسة   -

فرضيات الدراسة-  

أمهية الدراسة -   

مفاهيم أسياسية ملصطلحات الدراسة-   

الدراسات السابقة واملشاهبة-   

 خامتة الفصل-



 الجمهىريت الجسائريت الذيمقراطيت الشعبيت 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 
 جامعت عبذ الحميذ بن باديس مستغانم 

الرحيم  الرحمن اهلل بسم
 (ممرضين و اطباء)استمارة موجهة للعاملين في قطاع الصحة 

 الفاضلة األخت .... الفاضل األخ
  بعنوان لدراسة القياس أداة ىو الذي االستبيان ىذا يديك بني ضعن

يف قطاع الصحة   للعاملني النفسية الصحة مستوىعلى  (الرتويح)تاثري املمارسة الرياضية "
 " (ممرضني ، أطباء خمتصون  )

 .الصحة شهادة املاسرت يف الرياضة و ملتطلبات نيل  مكمل جزء ىي الدراسة ىذه
 ( X )عالمة بوضع االستبيان فقرات مجيع على باإلجابة التكرم منكم يرجى 

. فقرة كل مقابل املناسب املربع يف
 لكل بالنسبة الشخصي رأيكم عن تعرب  إجاباتكم ولكن خاطئة إجابات توجد ال بأنو العلم مع 

 .سؤال
 لغرض االستبيان معلومات استخدام وسيتم مضمونة والسرية االسم، لكتابة داعي ال

 .فقط العلمي البحث
 .الدراسة ىذه يف مشاركتكم وأقدر تعاونكم على أشكركم

 :الشخصيت البياناث
 ......................... أنثى ................... ذكر :الجنس *
 (  )ممرض                    (  )طبيب مختص : الوضيفة الحالية  *

 ...................................................................:...........................الخبرة 
 ..............................................................................بو تعمل الذي القسم *

 تقيق جمال / د: تاطير :                                     من إعداد الطالبان 
 هاشم مصطفى - 
 نعام علي -  



 
عالمة  ضع ( X ) المناسب المربع في فقرة كل مقابل

 (  )ال         (  )ىل انت من الممارسين للنشاط الرياضي ؟ نعم   -
:  اذا كان الجواب بنعم  -

 (  )رياضة  ترويحية   :-    ما نوع النشاط الذي تمارسو  
 (  )رياضة تنافسية في االندية  -

 
 (   )كرة اليد      (  )كرة السلة     (  )كرة القدم   -  ماىي الرياضة الممارسة ؟ 

   (   )رياضة قتالية    (  )العاب القوى      (  )سباحة  -
 ؟...............:.......................................نشاط اخر -
 ؟:...........................منذ متى و انت تمارس ىذه الرياضة ؟ -
 ؟.....................................كم مرة تمارسها في االسبوع -

في رايك ىل تساعدك ممارسة الرياضة في الحفاض على صحتك النفسية ؟ 
  . (    )ال تاثر                (     )بشكل متوسط          (    ) بشكل كبير  
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: ملخص الدراسة 

 املمارسة الرياضية الرتوحيية على مستوى الصحة النفسية لدى امهيةهتدف الدراسة اليت بني أيدينا إىل معرفة مدى 

 ممرض عاملني 15 طبيب جراح و 15حيث تكونت عينة الدراسة من  (أطباء،ممرضني)العاملني يف قطاع الصحة 

يف غرف اإلنعاش حيث استخدم الطالبان الباحثان النهج الوصفي ، كما اعتمدا على مقياس الصحة النفسية 

الذين ميارسون  (أطباء،ممرضني)املدعم باالستمارة لتحديد نسبة العملني يف قطاع الصحة (  2008 )ألمحد مرمي

الرياضة الرتوحيية و كذا ملقارنة مستوى الصحة النفسية لديهم أي   لدى العاملني يف قطاع الصحة 

الذين ميارسون الرياضة الرتوحيية من أولئك الذين ال ميارسون النشاط الرياضي الرتوحيي حيث  (أطباء،ممرضني)

:  يلي علىأسفرت نتائج هذه الدراسة 

ن تساعدهم يف التخلص من إميكن اعتبار أن ممارسة الرياضة الرتوحيية من طرف األطباء و املمرضني ميكن - 

الضغوطات النامجة عن ممارسة مثل هذه املهن اليت يتعرض صاحبها إىل العديد من املشاكل النفسية و كذا حتسني 

 زمانية ميارس فيها األطباء و املمرضون فضاءاتمستوى صحتهم النفسية لذا يوصي الباحثان بضرورة خلق 

. الرياضات الرتوحيية مبختلف أنواعها 

: الكلمات المفتاحية 

  .األطباء و املمرضني– املمارسة الرياضية و أمهية الرتويح – الصحة النفسية 



Résumé de l’étude : 

   L'étude suivante vise à déterminer l’importance de la pratique du sport 

de loisir dans la santé psychologique chez les employés du secteur de la 

santé ( médecins, infirmiers). 

   L’étude a été faite sur un échantillon de 15 chirurgiens et 15 infirmiers 

du service de réanimation. 

   Les étudiants chercheurs se sont basés sur l'approche descriptive et 

analytique ainsi que sur l’echelle psychologique de Ahmed Mary 2008 et 

se sont appuyés sur un formulaire afin de déterminer le taux de 

médecins et infirmiers pratiquants des sports de loisir par rapport 

médecins et infirmiers non-pratiquants.  

Les résultats distingués sont: 

   La pratique du sport de loisir par les médecins et infirmiers peut aider à 

se débarrasser de la pression causée par l'exercice d'une profession qui 

les expose à de nombreux problèmes psychologiques ainsi qu’améliorer 

le niveau de leur santé psychologique.  

   Enfin les étudiants recommandent aux médecins et infirmiers de 

pratiquer toute sortes de sports de loisir en parallèle avec leurs 

fonctions. 
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