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 :مقــــــــــدمــــــة

 ربرب إل  ربربأإلعي تاربرباإللع عربربة  اإل إلإلععتربرباإلعاقة ربربكإل عربرب أإلقربربةيإلديربرباإلعيثربربةليت إلعتايتهربربكإلع ربربزإلي ربرب إلع ت ة ربربةإل ت عيتربربات
إل.عجملةل ذعإل

 ع ع ربربأإلل تاربرباعتإلععت ةقثربربكإلقايتربرباوإل لطربربةإلق ع ربربأإلل ربرباإلدربربطاإلتهربرب اإل ربربذعإلعيثربرباعوإلع هس ربربكإل  يتربربكإلل ربرب يتعكإل تث ربربكإل
إ سربربربة ثكإللديس ثربربربكإلليةيربربربكإل إلسربربربثكإللإلاةاقة ربربربكإلبعربربربأإلعا سربربربةوإل لربربربه  ةإل إلسربربربثةإللعسربربربايتةإلل  ربربرب إل ربربربةإليت يتربربرباإل ربربرب إل
تا  اإلية تهإلاث تسبإل عإلع    إلمسربةتإلاربةت وإللإلع عربع اإل ربة لذلإلل  رب إلييتساربهإلقرب إللربالإللعيربأإلع   رب إل

اثربهإل رباإلد رب تهإليربنإللإوإل ربذ  إلعو رب وإللاربذ  إل   ثربكإللعيربأإلعي ارب إلع ذيإليتعثشإلاثهإلاذاإلجيرباإلد ربهإللرباإل  لرب  إل
إل.د ةسإلع عإلذكإلإلىاط إليتذ ؤ ةإلق إلإ عةللعطمإل  إلدعأإل ةإل   

 ربربذلإلعيعربربةاأإلع لإلسربربثكإلي ربرباإل ربربةإل ربرب إليربربأإلضإلربربلإل لطربربةإلدلإليتذلربربهإلق ثطربربةإلممة ربربةإلل ربرب إل ربرباإل ربربذلإلعت ربرب لإل ةا ربربكإل
إل.خمت لإلعو عهكإلع  يتةضثكإلع رتلحيثك

إوإل عربةااكإلعيعربربة إل إلعي عربربهكإلع رتلحيثربكإلتعربرب لإلق ثربربهإل ة إلةترباوإلدللإل ةتربربهإلع إل عتربرباإلتربلع كإلق ربربىإلع ذربربااوإلعت اثربربكإللإل
لإلل ذعإل ربة ه عإليتسربةقاإلع عرب لإلعيعربة إلق ربىإل  ععطربكإلحلرب ل إلعتثربةوإل ه رب   إلد ربطأإللإللاربذ  إلإلع إلسث   عثك

طإلل ربربااوإلعيعرب  إلق ربربىإلع ل ربربة إل ربهإل ربرب إلع هذربكإل إلع ربربلإلكإلليتت  ربلإل ربربذعإلق ربىإل ربرب  إلع لعربةإل  ربربهسإقهربة إلعيعربرب  إل ربااإل
إل.اثهلإل ذ  إل  إلعيطمإلدوإليت  وإلعي يبإللعقثةإل ذلإلع لذهك

إل ربربهاةيعربربة إلع ربربذيإليتهربربسإل إل إلسربربهإليتاربرب الإلقلربرب عإلاعربربةيإل ربرب إلع ربربالعت إلعيعت ةقثربربكإلعدثهربربكإل ربربهإللإلدللإل ربربذلإلع ربربالعت إل
يتهربسإل إل إلسربهإلليتارب الإلوإلدإ عإلمم  إلعيع  إلمبسربةقاوإل   ثربهإل رب إللع عةت كإلت ثطةإلعياا كإلمثإلعتهإلمثإلعجملت عإل ها  ه

عجملت ربربربعإلإلق ربربربىإلعقت ربربربةللقلربربرب عإلاعربربربةيإل إلفت عربربربهإلاطلربربربةدإلقةتربربرباإلع تاربربربةليإل  ربربربهإلل ربربرب  هإلق ربربربىإلعو ربربربأإليتذ ربربربأإل ربربرب إل
إل..... كإل لإلسهإلل  ذعةوإليتذ يإل ع أإل ةإلليتستهثعإلدوإليتؤليإل طدعقت ةلعإلا ثةإليثثإلمي  إل

إلللربربربا مإلميربربال لةإل هيربربرباوإلع هربربرب  إللل إلل تلربربةإلعتةضربربرب إل ربربةإلاتربربربلإلعحربرباع إللع  ربربربةيه وإل إل ثربرباعوإلع  يتةضربربربكإللع ربربرتليتالإل
عيثاع ثربربربكإلع ربربربزإلعع ربربرب إلع إلربربرب لإلعي ربربربةاسإلإللعوحبربربربةولإل سربربربتلايت إل إل  ربربرب إلإمإل  ربربربكإل ربربرب إلع ع ربربرب يإلإلعيلربربربة لإلع رتلحيثربربربك

 لعربربة هإل  ضربرب قةإل ربربةإللإل ربربذعإل ربربةإلععربربأإلع ربرباللإلعيتذا ربربكإلتعربربطاإلتهربرب اعإل ربربذ سإل إلفربربةلإلع ربربرتليتاللإل ربرب إلدعربربأإل  ربرب إل
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يربرب عيإل  ربرباإلاضربربةإل)إل عربربةتإلعتايتهربربكإللإلل إلخمههةسربربةإليسربربتذ أإلدالربربأعجملتإليثربربةوإليتهيربربذإلع ربربرتليتاللإل ث ربربكإللد ثربربكإل 
إل.(02لإليإلحكإل8791ع ذ ليتينلإل

يرباعتإلتسربةقالإلق ربىإلإلهإوإلع لعةطإلع  يتةضهإلع رتلحيهإليتعاإلل ث كإل ةعحربكإل  ربرتليتالإلع لإلسربهإل   عربة إلاطرب إليت سرب 
ع ت تعإل ةتثةوإللع ت  لإل  إلقذاوإلع عع اإل ة لذلإللع ت إلثلإل  إلياوإلع ذ سإلليتتعاىإلدثرب إلعيطربةاعتإلع رتلحيثربكإل
إمإلعي ربت تة إل   ربرب إلع إلربرب عنإل إلتل ثربربكإلع هذربربكإل ربربة لإلكإللعيقت ربربةلإلق ربربىإل عتإلع ربرب ل إلع  يتةضربربثكإللع ع ربربأإللع اربربا ةتإل

عو ثربربكإلع   ربرباوإل  لعربربةطإلع  يتةضربربهإلع رتلحيربربهإلل  ربرب إل  ربربالاإلإلخت عربربهإل ربرب إلق  تربربهإللتافربربهإل إلعجملت ربربعلإلاث ربرببإلإقهربربة 
ع ربربربذيإلمي ربربرب إلدوإليت ع ربربربهإل إلع تا ربربرببإلق ربربربىإل (002لإليربربربإلحكإل8772ية ربربرباإلق ربربرباإلع سربربربسيإل  ربربرب عولإل/إلل)

إل.عيعةاأإلع لإلسثك

 ه ثربربربكإل ربربربذعإلع ة ربربرببإللإلعع لربربربةإل تهربربرب  إلإمإل ربربربذعإلع  حربربربثإللع ربربربذيإليتتلربربربةللإلللاإلع لعربربربةطإلع  يتةضربربربهإلإلةلإيسة ربربربةإل لربربرب
ع رتلحيربربهإل إلع ت إلثربربلإل ربرب إليربرباوإلع ذ ربربسإل ربرباىإلعيعربربة إلي اثربربةإلل ربربذعإلي ربربهإل  ضربرب  إليت تسربربهإلد ثربربكإل ة اربربكإللاقهربربة إل

إل.عيعة إليذهإلا ة هإلعو  يتة إللع تا بإلق ىإل عةا هإلع لإلسثكإل

 

 

 

 

 

 

 

 



 التعريف بالبحث
 

 
4 

 :المشكلة

 سربة تطمإلإلل عربةااتطمإل إلخمت ربلإلد عربهكإلعتثربةوإلإلارب علإلعيعربة اإل ربةجملت عإليإليتتحذربسإلعيإلقرب إل  يتربسعوإلع ا ةجإلعو
ثإلثربكإلل لطةإلعو عهكإلع  يتةضثكإلإلع رتلحيثكإلاةوقة كإلعت اثكإل اإلتعثسإلع سمإل إلتهليتكإللحلةتإلهإلع  ا ثكإللعت اثكإللع  حل

قس ربةتإلععت ةقثربكإل ربعإلعربة إل إلع ة ربكإل عرب أإل ت ة ربأإلإلل ربذعإل ة رباإليتربؤث إل ربالالإلق ربىإل إلسربثكإلع هإلربأإلعيإلعي ت إلك
إل.ثذتهإل لإلسه لة إلعقةلوإلإلتع أإلق ى عهكإلع  يتةضثكإلع رتلحيثكإلوإل ةا كإلعولإل ذعإلاةي يت إلعو

ل ةتربربهإليربربنإلييتاربرب الإلداةي تإلربربة إل  ربربأإلإلإلعيعربرب  ك إل  ربربت  لإل ربرب إل ربربذلإلة ربرب وإليتذربربا ةوإلع عربرب وإل   عربربا ربربكإللعوعوإلعيا
 لة لربكإل ربذعإلعيبربةلإلاتطربتمإل ةول ربةتإلعترب وإلعجملت عربةتإلعلتذربااإلإللإللإلحيثاإلق إلع ه يتربسإلع سرب يإلاثإلسربادإللية سإل

إل.لعتة طةإل ة رتليتال

 ة ةإلل لة عإلع إليتسة مإل إلتل ثكإلعيطربةاعتإللع ذربثمإللعيبة ربةتإلع رت  يتربكإلإلوإلع رتليتالإليتعاإل عة ةد"ع وإلليت ي"يت ىإل
إل.مثكإلاة هإليتسطمإل إلتل ثكإللته يت إلد اثكإلع إل لإلل  إلللعيع اثكإل اىإلع إل لإلعي ةاسإل لعة ةتهإل

 إل ربرب إليربربسلإلتل ثربربكإلاإلة عتربربهإللدسربرباإل ربرب للللإل ربرب إلعوإل  لعربربةطإلع  يتةضربربهإلع رتلحيربربهإلد ثربربكإللدثربرب إلق ربربىإل إلسربربثكإلعيعربربة
 اإلهبربربربربربا إلعياتذربربربربربة إل ذربربربربربااعسمإل إل  ععطربربربربربكإل عثربربربربربهإلعيعربربربربربةليتطربربربربربا إلعمإلتإلليربربربربرباوإلع ذ ربربربربربسإليربربربربربسلإلع ربربربربربت  لإل ربربربربرب إل

 ربرب  اثكإلمنربربةطإلا ربربةإليتسربربةقا مإلق ربربىإلعاتسربربة إليربرباعتإللدإلإلعيعربرب ستإل ربربة  ع  إلعمإلع عذ ربربةتإلع ربربزإل ربرباإلتعرتضربربطم
لإليربإلحكإل8711مح ربهإلع رب ع ثملإل)إل.محثاوإللع ت س إل ة عةلعتإلعتسلكإللمن إلع عس ةتإلعيعت ةقثربكإلع هث ربك

إل(09

إل:ع تسةؤيتإلع تة ثكل ااإلعثةاوإل ذعإلعي ض  إل  لةإل ه  إل

إلعيعة إلي اثة؟ أإل  لعةطإلع  يتةضهإلع رتلحيهإلللاإل إلع ت إلثلإل  إلياوإلع ذ سإل اىإلإل-

لعربةطإلع  يتةضربهإلع رتلحيربهإلاث ربةإلضربلإل  أإل لةدإلا ل إل عتإللي كإلعياةتثكإل اإلعي ةا اإلللاإلعي ةا اإل  -
إل؟إلع ذ س

إل
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 :أهداف البحث -3
مي  إليا إلد اع إلحبهلةإل ذعإل إلا  هإلق ةاوإلق إللاع ربكإلد ث ثربكإلت رباإلع ذ ربسإلع ربذيإليتتعرب ملإل ربهإلعيعربة إل

 رب إلعة رببإل ع لعربةطإلع  يتةضربهإلع رتلحيربهإل  ربت  لإل رب إليرباوإلع ذ ربسي اثربةإللعيربأإلعي عارب إللد ثربكإل ةا ربكإل
إل.آي 
إل:اةوإل ذعإلع  حثإليتطا إلعم ل  ت ضثالإلداه إلإلإلإل
إل.ع ذ سإلع ذيإليتتع ملإل هإلعيعة إلي اثةإللعيأإلعي عا إلعحةيكإلهبمإل ست يتةتع تع  إلق ىإل -
عرب ملإل ربهإلعث ربةتإلدوإلي ةا ربكإلع لعربةطإلع  يتةضربهإلع رتلحيربهإلللاإل إلع تا رببإلق ربىإليرباوإلع ذ ربسإلع ربذيإليتت -

إل.عيعة إلي اثةإل
إل.ي اثةإل لعةطإلع  يتةضهإلع رتلحيهإل   عة ا  ى إل عضإلع لذلإلعي   سإل إل  ت ةتلةإل إل  عضثعإلع -
 :الفرضيات -/2
إل.ع ذ سإل اىإلعيعة إلي اثة  إلإلع ت إلثلإلإل  لعةطإلع  يتةضهإلع رتلحيهإلللاإل  -

إلإلإل لعةطإل إلعي ةا اإلا اإلعي ةا اإللإللإل إل ست يتةتإلع ذ سإلا ل إل عتإللي كإلعياةتثكإلت عا -   إلإلإلإلإلإل

إل. اةحلإلعي ةا اإلع  يتةضهإلع رتلحيهإلإلإلإلإلإلإلإل

 : همية البحثأ -/4
إل: ذعإلع  حثإل سعىإل  إليس هإلعمإل ةيت هإل
إل. ثكإلع  ث   عثكإل  لعةطإلع  يتةضهإلع رتلحيهإل  إل ثة كإل ا ثكإليحثكإل إلسثكع تع يتلإل ةوإل-
إل.ع  يتةضهإلع رتلحيهإل اإلي اثةإل إلةتاوإلع لعةطةع تثعة إلعيعإل-
إل.ع زإلتعرتملإلعيعة إلي اثةإلع ذ س ي عع عةطإلع  يتةضهإلع رتلحيهإل إلع عيكإل  اإلللاإلع ل-
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 :ــ  تحديد المفاهيم والمصطلحات  7

 :الترويحي الرياضي النشاطــ  1ــ  5

يتعتاإلع رتليتالإلع  يتةضهإل  إلعوااةوإلعو ة ثكإل إل   ة لإلع رتليتالإليةإليتت ث إل هإل  إلد ثكإلااىإل إلعيتعكإل   
 .ع عة  كإل  إل للإل ةاضةاكإلإمإلد ثتهإل إلع تل ثكإلع عة  كإلع ع اثكإل  إلع ل عيهإلع  ا ثكإلإللإلعيعت ةقثك

إلإل(97لإلإل97يإلحكإلإلل8772قهثةتإل  اإليهة لإل)

 ةيات ةدإللع ت ت إللإللعييسةسإل     إلعحه إلقلا ةإليتظط إل ذعإلع عع اإلقلرباإلع إلرب لإلللوإلإلدع اإل  إل:القلق -2
لع لإل  بإللعضالإل إلع  ثئربكإلعدثهربكإل ربهإلتالثربهإللإلقلربا ةإليتت رب اإليالثربهإللإلاثعرب  إليثربةوإلع إلرب لإلع عةليتربكإلليتسرب بإل

إل.   إلع ت ثلإل

ليتاربرب الإلإلتربربهع لربربةسإلتهليتيتسربربتهثعإللربربا مإل ربرب إلإل ربربةإلعاقة ربربكإل ربربهإلقربربايإل ربربااوإلع إلربرب لإلق ربربىإلتهليتربربكإلق ربربأإل:ـ اإلعاقــة  3
ع ع رب إلإقة ربربكإلقلربا ةإلحيربرباإل رب إل ربربااوإلع إلرب لإلق ربربىإلع ذثربربةيإلمبربةإل ربرب إل ت  ربعإل لربربهإل إل  ي ربكإل عثلربربكإللإللعاقة ربكإل ربربهإلية ربربكإل

إل(97لإليإلحكإل0220  لعوإلق اإلعجملثاإلع  ع ثملإل)إل.  إلع ل اإللع ع  

عيعربة إلي اثربةإل رب إلع عرب لإلع ربذيإليتعربةرإل رب إللاعربكإل رب إلع ع رب إلع  ربارإلدلإل رب بإليتعثربسإلإل:ـ اإلعاقـة الحرييـة  4
ي اتربربهإلل عربربربة هإل تث ربربربكإلح ربربأإلإلدلإلقة ربربربكإلإلدلإل ربربرب ملإلديربربة إلقلربربربستهإلدلإل إلةيربربرب هإلدلإلقظة ربربهإلإل ه يتذربربربكإلدربربرباإل ربربرب إل

إل. كإليثةتهإل اإلكإل  ثعثكإللحلثإلتهإلع عةليتكإللإلل ة تةيلإلتؤث إلق ىإلع ع  ثكإلع تع ث ثكإلل ةاإل

مب ي كإلعي تذةلإل  إل  ي كإلع هإل  كإلإمإل"يتعينإل اه الإلعي ع ذكإلمبةإليتست ايإل إلق مإلع لإلكإل : فالمراهقة -
(007لإل000لإليإلحكإل8777ق اإلع عةيلإلع س ةرلإل/إلل)إل".  ي كإلإلإلع لللإللع  دا  

إل87 لكإلإمإلإل80اةي ع ذكإل  ي كإلته بإلي ي كإلع  داإللممتاإل  إلع عذاإلع هةرإل إليثةوإلع إل لإل  إل  إل
ليإلمي للةإلدايتاإل اعيتكإللهنةيتكإل  ي كإلعي ع ذكإلليت ععإل   إل   وإلعي ع ذكإلت ادإل ة    نإلع لسهإلإلتذ يت ةل لكإل

لإل8777ق اإلع عةيلإلع س ةرلإل/إلل)إل. ثل ةإلدايتاإلهنةيتتطةإل ة  ي لإلإمإلع لللإل إل ظة  لإلعي ت إلك
(007لإل000يإلحكإل  
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دوإلعي ع ذكإلت ادإل(إلع هإل  كإللعي ع ذك) إلاتةهب ةإل"إلع  يتلإل ت وإللتع ش"ل إل ذعإلعجملةلإلديتلةإل
لإللهنةيتكإلعي ع ذكإلتهيتإل عإلممةيإلع لللإلعيعت ةقهإلللوإلدايتاإل ةإلإلمبظة  إلع    نإلل اعيتكإل ثس إللعت ةإللعضحك

لإليإلحكإل8772ية اإلق اإلع سسيإل   عولإل/إلل)إل. اإلليأإلإ ثهإلع إل لإل  إل ذعإلع لللإلعيعت ةقه
إل(007  

 :ـ الدراسات السابقة  6

إوإلع ااع ةتإلع سة ذكإل  إلد مإلعدةلاإلع زإلجيبإلق ىإلع  ةيثإلدوإليتستإلثاإل لطةإليثثإلمم  إلد ثتطةإل إل ع اكإل

عي ةد وإل إلع ت عثهإللض  إلعيتااعتإلل لة عكإل تةتلإلإلعي تإلةلوعو عةلإلعي ت إلكإلع زإلدث إل ةيع  كإل عإل

  تطةإللمي  إلت  ثلإل تةت طةإلا ةإلع  حثإل ذ  إلعاتهيتلةإلدوإل ع ملإل عضإلع ااع ةتإلع زإلدا لةإلق ثطةإلالمإل

:يت هإل  

  :الدراسة االولى -1 

 ةا كإلع لعةطإلع  يتةضهإلع رتلحيهإلق ىإل ثمإلع ع أإل اىإل رت اهإلع ت  يت إلعيطينإلإلع ع ة ةت"إلد إلقل عوإل

"لع ت طاإل  

عة عكإلع  عت إلإل ذا وإلعيةعثسرتإللإل عطاإلع رت ثكإلع  ا ثكإللع  يتةضثكإلل"إل  إلإقاعلإلع هة بإلق ةاوإل  اإلع ايت إل 

إل0220/0227لاعكإل  

داعلإل  إليس ةإلع  ةيثإل ع اكإلع ع ة ةتإل ةا كإلع لعةطإلع  يتةضهإلق ىإل ثمإلع ع أإللعيأإل  عا إلع ت  يت إل

عيطينإللإليثثإلدوإل لةدإلا صإلإلعي ا ةجعيطينإللع ت طالإلعيت  إلكإل ت ااإلا صإلع ت  يت إل   رت ااإلع ذيت إل إل

ي ا ةجإلعيطينإللإليثثإل لةدإلإ ةيإللإعحةاةإلا ايت إل إليسإل ذلإلع ت  يت إل   رت ااإلع ذيت إليته   وإل إلع
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ع رتلحيثكإل إلإلع  يتةضثكع إلئكإلي ةا كإل ذعإلع لعةطإللإلل ذعإلاعععإلإمإلقايإلعالاعدإل أل ثكإلع  اىإل أل عهكإل

.لإللاذعإلتهثا ةإلق ىإل ثمإلع ع أإلعي ت إلكإل اىإلعيرت ااإلإلعيعت ةقهي سإلع ت ع وإلع لإلسهإل  

عيتثةاإلع  ةيثإلعيلطلإلع  يإلهإللإللع ت اعيإلعي ت ثةوإل   ؤ  يت إليع اكإلآاعتطمإلي لإلد ثكإلع لعةطإلع  يتةضهإل

ع رتلحيهإلق ىإلع ذثمإلع إل قثكإلعآلتثكإللإل ث كإلع إل  إل ة ع أإللإلعي ذ ةعثكإل إلع ع أإللإلعي تاةليتكإللإل

قكإلممةاسإلع لعةطإلع  يتةضهإلع ت ةاوإلق ىإلف  إلإل02ع ا ت ةقثكلإلع اعاعكإل إلعاجنة إلق ىإلف  قتاإلا   إل

ع ت ةاوإلق ىإلف  قكإليإلممةاسإلع لعةطلإلا عاإلدوإل لةدإلإل02ع رتلحيهإللعيأإل  عا إلع ت  يت إللع تع ثمإلعيطينإلل

ا ل إلع   يتكإل عتإللي كإلإياةتثكإل اةحلإلعجمل  قكإلعي ةا كإلع زإلتذ يإل لعة ةتإلايتةضثكإلخمت إلكإلل  إل ةجيع لةإل

طإلق ىإلي سإللمنإلع ذثمإلعي ت إلكإل  ع أإللإلل  إل ةيت ه إليحكإل ذ لإلدوإل لةدإلتهثاإلإجيةيبإل ةا إل  لعة

 ع إل ضثةتإلعيذرتيكإللعيأإلع ت  يت إلعيطينإللعجمل  قكإلع زإليإلممةاسإلع لعةطإل اةحلإلعجمل  قكإلعي ةا كإل

 :الدراسة الثانية -2 

إلاحة ربربكإللاسربرب كإل ربرباىإل ة  ربربةتإلعة عربربكدثربرب إل ةا ربربكإلع لعربربةطإلع  يتةضربربهإل إلل ربرب إلع إلربرب عنإلق ربربىإلع ذ ربربسإلإلإل:دربرب إلقلربرب عو
إل.عي  إل ع ل

إل.8770 لك’’  اإل ةعاوإلعمسةقثأ’’  إلعقاعلإلع  ةيهكإل

لاع ربربكإلع إلربرب ل إل ربرباإلعي ةا ربربةتإل  لعربربةطإلع  يتةضربربهإل إلل ربرب إلع إلربرب عنإلللربرباإلعي ةا ربربةتإللعدربربت   إلداعلتإلع  ةيهربربكإل
لإلل ربربرباإلإل ة  ربربربكإل ربربرب إلا ثربربربةتإلع ع ربربرب يإللإلعالعاوإللعآللع إلعة عربربربكإلعي ربربرب إل ربربربع لإل ة  يتربربربةملإل12قثلربربربكإلع  حربربربثإلق ربربربىإل

قربربرباإليربربرب اتهإل  ع  ثربربربكإل  ربربرباإليسربربرب إل  ذ ربربربسإلاحة ربربربكإلدلإلاسربربرب كإللع ربربربذيإلع(إل ربربرب ث  اع )يهربربربكإل ذثربربربةسإلع ربربربت ا  إلع  ة
ل رباإل ثلرب إلع لتربةتلإلق ربربىإلدوإلعيسربت ىإلمسربكإلع ذ ربسإللية ربكإلع ذ ربربسإل رباىإلعي ةا ربةتإل  لعربةطإلع  يتةضربربهإل إللإلإلقربسلي

يإلربربضإلإل رب إللربرباإلعي ةا ربربةتإللإللدوإلعي ةا ربكإل أل عربربهكإلع  يتةضربثكإل إلل ربرب إلع إلرب عنإلتسربربة مإل د ربربأإل ل رب إلع إلربرب عنإل
إل. ست ىإلع ذ سإلاحة كإللاس كإل اىإلاأإل  إل لعتإلع ذ سإلع عةيلإل
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 : الدراسة الثالثة -3 

إل"عث إلع لعةطإلع  يتةضهإلع رتلحيهإلق ىإلعو إلةلإلعيت  إلاإلقذ ثةإل إلعي عا إلع رت  يتك"إل:قل عود إل

ا ربربربربة كإلعية ربربربربرتإللإل عطربربربرباإلع رت ثربربربربكإلع  ا ثربربربربكإل"إلقةدربربربرب اإلع هثربربربرببإللإلمحربربربربةللإلعو ربربربرباإل"إلإلةووإلع  ةيهربربربربة ربربربرب إلإقربربربرباعلإلع هة  ربربربرب
إل.إل0288/0280لع  يتةضثكلإلعة عكإلع ع لإللإللاعكإل

داعلإل رب إليس ربةإلع  ربةيهاإل ع اربكإلتربهثاإلع لعربةطإلع  يتةضربهإلع رتلحيربهإلق ربىإلعو إلربةلإلعيت  إلرباإلقذ ثربةإلخت إلربةإل سربثهةإل إلمنرب إلعجملربربة اإل
ع زإلتذرب يإل ربهإلإلعيعت ةقثكة إلهإللإللاذعإل عة كإلع لعةطإلع  يتةضهإلع رتلحيهإل ة لظ إلإمإلع  قةيتكإلعتسهإللعت اهإللعيعت ةقهإللع ع

تع لإلق ثهإل رب إليربسلإل ربذلإلعي ةا ربكإل إلمنرب إلإل  إل  عا إلع تذلثكإلع رت  يتكإلل ث  هإللال ةتهإلي ةا كإل ذعإلع لعةطإللع إلةتاوإلع ز
إل.عجملة اإلعت اهإللعيعت ةقهإللع عة إله

 إلربربسإليإلممربربةاسإلإل02لعيتربربةاإلع  ربربةيهاإلقثلربربكإل ت   ربربكإل ربرب إلقعربرب يت إل إلربربسإلميةا ربرب وإلع لعربربةطإلع  يتةضربربهإلع رتلحيربربهإلل
 ربربربربلكإللع ربربربربت ايإلع  ةيربربربربثإل إللاع ربربربربكإلع ربربربربت ةاعتإلعي ربربربربت ثةوإلإل02لإلإل27تربربربربرتعل إلدق ربربربربةا مإل ربربربرباإلإللع لعربربربربةط ربربربربذعإل

إل.ع عة ربربربربربإلهعيعت ةقهإلةلإللعجملإلعتسهإلعت اه إلعجملةلإل  عطكإل     اإللعول ثة إل اإلعجمل  قكإلعي ةا كإل إلمن

لعربرب لإلاربرب ل إل عتإللي ربربكإلإياربربةتثكإلمبسربربت ىإللي ربربكإلمبذثربربةسإلع سربرب  دإلع ت ثإلربربهإل ربرباإلدل ثربربة إلعجمل  قربربكإلعي ةا ربربكإلإل-
عتسربربربهإلعت اربربربهإللعجملربربربةلإلعيعت ربربربةقهإل:إل  لعربربربةطإلع  يتةضربربربهإلع رتلحيربربربهإللإللعجمل  قربربربكإللربربرباإلعي ةا ربربربكإل إلمنربربرب إلعجملربربربة اإل

إل.ع عة إلهإل اةحلإلعجمل  قكإلعي ةا كإل

إل:على الدراساتلتعليق ا -

إل رباى إلع ت إلثلإل رب إليرباوإلع ذ ربسإلإلع لعةطإلع  يتةضهإلع رتلحيهإلللا"  إليسلإلع ااع ةتإلع سة ذكإل إل  ض  إلإل

عيعرب  كإللت سربثهطةإلإ إلإل  ىإلدوإلع ت اعيإلعيلطلإلع  يإلهإللإلع ااع كإلعيسربحثكإلت ربالإلداهرب إل ست ربكإلتربأإل ربذل"إلعيعة إلي اثة
إل.يتاعبإلع ت اعيإلعيلطلإلع ت  يتيبإل ظ عإل ه ثعتطةإلاطهإلتابإل إلق مإلع لإلك

لإلإل  لعربربةطإلع  يتةضربربربهإلع رتلحيربربربهلإل  ربربرب إلدةل ربربربكإلد ثربربأإللاطربربربمإل ع ربربربسإلإلتس ثربربذد ربربةإل ة لسربربرب كإلواربرب علإلع عثلربربربكإلا طربربربمإلاربربة  عإلق ربربربةاوإلقربربرب إل
ل ظربرب عإل ه ثعربربربكإلعيربربلطلإلعيسربربت ايإل إلع ااع ربربةتإلع ربربزإليربرب  إل إل  ضربرب قلةإللإلا عظربربربمإلإلع ربربتل ةطإل ربرب ع  إلعح ربربأإللإ ربرب ع إلعت ربرب لإلل

لعيربرباوإل  رب إل ت  يتربعإلع ربربت ةاوإلإل ةقرباىإللاع ربكع  ربةيهاإل إل ربذعإلعجملربةلإلاة رب إلع   ربربث كإلع اة  ربكإلق ربةاوإلقرب إلع ربربت ةاوإلع رب ثة ثكإل
 .إلإلثةإللعيأإلعي ا ع تس ثذإلعيعة اإلي اق ىإل ذثةسإلل ذعإل ةإل  لةإل هإل إلحبهلةإلديإلت  يتعإلع ت ةاوإل ذثةسإل
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 : النتائج المشترية

إل.عي تإلةلوإل  إلعحاع إللعي ةتذوإل إلفةلإلع رتلحيإلهإلعقاعلإلع اع لإلليةيكإلعي عهكإلع رتلحيثكإل-

ي اإلق ىإلعي تااإل إل ثاعوإلع رتليتالإلدوإليت هإل عإل  إلفط لعسمإلي ة كإلد  كإلق  ثكإلختتلإل ة  ح وإلإل-
إل.عي تاكإل إلايتةضكإلع رتليتال

إل.لحيهإللعيأإلعي عا إلع ت  يتكت ااإلعتث إلعيستمإلي ةا كإلع لعةطإلع رتإلإل-

 :نقد الدراسات
 ةاضربربربةاكإلإمإلع ل قثربربربكإللإلإثربربرب ع إلعيعربربربةا إللإل ة ربربربكإلإلهع ربربرب ربربربا إل ظربربرب عإل  ااع ربربربةتإلع سربربربة ذكإل ربربرب ىإلدوإل  ربربربأإللاع ربربربكإل

 :يثثإلدوإلع لعةطإلع  يتةضهإلع رتلحيهلاطمإليذثذكإلتإلساإل
ع ع ة ربةتإلع لعربةطإلع  يتةضربهإلع رتلحيربهإلق ربىإل ربثمإلاذاإليةللإلع  ةيثإل رب إليربسلإلحبهربهإل ع اربكإلإل:الدراسة األولى

 ربةليإلعحلطربةاإلع إلرب ل إلعيياربةتثكإلإللإلع ع أإل اىإل رت اهإلع ت  يت إلعيطينإللع ت طاإليسبإللعطكإل ظ إلعيؤ  يت 
إلإلإل. اإلعي ةا اإلللاإلعيةا اإل اةحلإلعجمل  قكإلعي ةا ك

دثرب إل ةا ربكإلع لعربةطإلع  يتةضربهإلع رتلحيربهإل إلل رب إل إل ربذلإلع ااع ربكإل ع اربكإلإلكةيهربع  إل اذاإليةل ربإل:الدراسة الثانية
ع  ةيهربربكإلعمإلدوإل سربربت ىإلمسربربكإلع إلربرب عنإلق ربربىإلع ذ ربربسإلاحة ربربكإللاسربرب كإل ربرباىإل ة  ربربةتإلعة عربربكإلعي ربرب إل ربربع لإللإلت يربرب  إل

إل.ضهإلع رتلحيهإل إلل  إلع إل عنإلد أإل  إللاإلعي ةا ةتةع ذ سإل اىإلعي ةا ةتإل  لعةطإلع  يتية كإلع ذ سإللإل
ق ربربىإلدثربرب إلع لعربربةطإلع  يتةضربربهإلع رتلحيربربهإلق ربربىإلعي إلربربةلإلإلع تعربرب  إلع هة  ربربةوإلع  ةيهربربةوإلذربرباإليربربةللاإل:الدراســة الثالثــة

لت يربربسإلعمإلد ربربهإل لربربةدإلاربرب ل إل عتإليسربرببإللعطربربكإل ظربرب إلعيربرب  اإللعيل ثربربة إللإلإلعيت  إلربرباإلقذ ثربربةإل إلعي عاربرب إلع رت  يتربربك
إل  قربربربكإلعي ةا ربربربكإل  لعربربربةطإلع  يتةضربربربربهلي ربربربكإلعياربربربةتثكإلمبسربربربت ىإللي ربربربكإلعيذثربربربربةسإلع سربربرب  دإلع ت ثإلربربربهإل ربربرباإلدل ثربربربربة إلعجمل

عتسربهإلعت اربهإللعجملربةلإلعيعت ربةقهإلع عربة إلهإل اربةحلإلعجمل  قربكإل:إلع رتلحيهإللعجمل  قكإللرباإلعي ةا ربكإل إلمنرب إلعجملربة ا
 إل.عي ةا ك

لاع ربربربكإلع إلربربرب ل إلعيياربربربةتثكإليسربربربت يتةتإلع ذ ربربربسإل ربربرباإلعي ةا ربربرباإلللربربرباإلعي ةا ربربرباإلإليتت هربربربأإل إلإلد ربربربةإلع ايتربربرباإل إلحبهلربربربة
  لعةطإلع  يتةضهإلع رتلحيهإللع الاإلع ذيإليت ع هإل ذعإلعيياإل إلع ت إلثلإل  إلع ذ سإلإل رباىإلعيعربة إلي اثربةإلل ة تربةيلإل

إلإل. يتةلوإلدع الإل ة هذكإل إلع لإلكإل
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 :تمهيد  

ي قددددو  يطددددي يدددد     ملدددد  ذيعددددن اط اددددي  اطا أددددا من ددددي األيألددددملي قددددو ا ادددد   ا  دددد ا  ا عدددد       اطدددد        
اطادديق   ط رعدد و      ملدد   ا  ضددل ط  ددف اط دد ا     ددي ي رملددي  ددي قددو اقملدد  ن دد       ملدد  ا  عدد االألدد اريم 

طك تددن،  ي اجيعدد  ا يألدد  ذط ن ملدد   اط ددومل   االع ري،ملدد      دداط  رملدد  ا  ميق دد    طاه ددمل ي قددو اط دد ا ا ا
 .طنماأل  ا  ا   اطا أمل  اطيت ي جي إطملهي ا ع   ن 

، ددن اط دد   قددو  ددي  قددي ألدد     ددن   جل ددملل قددذا اري ددا ط  ملددير  نماألدد  اط اددي  اط يي ددا اطا أددا       
 :ا ع و   ر ي ب 

 .ق ه ر اطا يح  ا  ا،ي  اقمل ي  إ، يء -
أل    و إىل اطا يح اطاه ا ط رعديو        دذ كطدك  نماألد  ا  اد   اطا أملد  ا  يألد   ط  د   -

 .ا عي     نملي 
 .ا  ا أل    و إىل   م اطا يح اط    ا ع و  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



النشاط الرياضي الترويحي                        الفصل االول                                  
 

 
14 

 :ـ مفهوم الترويح  2

اطددا يح    اهددي اطعدد ت د تإدد هنر إال   ددملي     اطم ي دديا االع ري،ملدد  اطع  ملدد   ددل األدد هنقف   إن ن ردد  
 >>ماح  <<اط يظي ا  ى قال اط  ا    اط هد    اط عدا    قدا   اط اد  اطع  ملد  قاد    قدو اط عدل  يقميهن

 (CASABIANCTA, 1968, p. 42) . قع يه اطإ  م   اط  ح 

 ط ددن   األدد هناقي    ددي   ا قدد   RECREATIONإن ق دد  ح اطددا يح قادد   قددو ا ددل التملدد  
ط ع يدددل اط ادددي  اطا إددديم اطدددذي يددد   ا  ملددديمه  دددنا ذ هه دددا   عدددي ،دددير   إال ا دددي  دددن ت يي دددف ا ماء  ددد   

 ملدد ي  قدد  ا ماء  ق هدد ر اطددا يح  كطددك طعددنر  عدد   تع يددل سددن  طي  طددذا ألدد ع    ددي    يطنماألدد  ،  دد
 .  رمو قو  ه  اطا يح    ي طإلجتيقيا ا عي      اجملي  اطا  ي  االع ري،ا

ان اطا يح يع  اط اي   ا ،ري  اطيت ي  ر هبي اط    ا  ارري،   دي    دف  GORDANي ى غ م ن
:  AUGE  يط إد   ط ع يدل ا عدا د  (KLOPON, 1976, p. 88) (اط  ف اج  ) اط  ا  

 تإ مليا   إ اايالا   عيطيقي مبوض إما ت ي اث يء   ف ال أ زه اطعرل اطعي ي 

إن اطدا يح قد  زقدو  مد ن   غضد  ي غد  ع د يو ، د    P : FOULQUIE  :    اقدي  د    د طما
 .،ردددددددددددل قهددددددددددد  سدددددددددددن     يإددددددددددد  ملذ ندددددددددددل  ا دددددددددددن ق دددددددددددي ان ي ضدددددددددددملي نردددددددددددي ياددددددددددديء ا  نردددددددددددي ي غدددددددددددا 

(FOULQUIE, 1978, p. 203) 

ان اطدا يح يعدن   ،دي قدو ا عدي اط ادي   PETLLERددددد  ’’ مل  د ’’ قو اق  اط عيميل ا إ هنق  تع يل 
اطدديت ردديمو     ددف اط دد ا   اطدديت ر يمقددي اط دد    ددنا ذ هه ددا  ريمألدد هي  اطدديت يمدد ن قددو   اجتهددي ان إدديب 

 .اط مل  اط ن مل   اخل  مل    االع ري،مل   ا ع  مل  اطعنين قو 

 :ـ أنواع الترويح  3

ط ن  إ  ا ن اط ي ا  اطدا يح إىل  ادي  ت  أدا  عدي     يدن  ، د  اط اديطيا اطا أملد  ا  ن،د  نيط يي د  
اخل    اددي  ت  أددا غدد   عددي   قدد   اددي  غدد  ،ر ددا ي ددل  ددي  ي ق  ددل ا   دد   ا  ... اطا دديء  اط ألدد  

 (TOURAINE, 1969, p. 265) .ا إ رذ
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 :ا  ا   اطا أمل  إىل " مي  ي"  إ  

 .قال مميمأل  ا  ا   اط يي مل  ا ه       اط أل    ا  ألمل    :أ ــ األنشطة اإليجابية

قادددل اط ددد اء    ا  قاددديقن  اط  مل ييددد ن   ا  قاددديقن  اط  مل ييددد ن  ا  قاددديقن   :ب ـــــ األنشـــطة اإليـــت  الية 
 .ا  يمييا اط يي مل    ا ي،ا 

 ي  ددن هبددي اط اددي  اطددذي ال ي رملددي  هددن ندديط  ر    االألددا يء  ق ددي  ا  ادد    :ج ـ األنشــطة البــ  ية 
 :اطا أمل  ط  ي    ا،هي  اقنا هي  قا 

 : الترويح الث افي.  1 – 3

ي عددددا   ما   ت رملدددد  اطاه ددددمل  اح إددددي مل   ت  وهددددي     دددد  مي  ع  دددد  اط دددد   ط ألدددد ي  يإدددديق    إ قددددي  
 .اح إين    مل  ي االع ري،مل     طي ،ن  ا عي نيط  اء    اطم ي     اط ا ي    اط  مل يي ن

 : الترويح الفني .  2- 3

اط  ملددد     قدددا ا اددد   ت  أملددد  رددد ح اط دددد   ي  ددد  ندددذطك ، ددد  ا  اددد   اطا أملددد  اط  ملددد  ق ددد  ح ا  ايددديا 
اح إيو  يرري   اح ناع  اال  ميم  اط ذ و    تعرل ،   إنإدي ي اط دنماا  ا هديماا  ت ردا ا ع  قديا 

 :   ميمو ت إمل  ا  اييا إىل ا  اع قال 

 .اخل....قال مجذ اطعريا  اط  ا ذ  ا همليء ا ث ي  اط نمي  اط   ملعيا  :هوايات الجمع. 3-2-1

 .قال اط   ي   ،   اط  يا  اط  إ    اط يميخ   و اطنيم م  ،   اط مل م :هوايات التع م. 3-2-2

 .إخل.....قال  و اخليع   اط وف   اط أل    اط هيم  ا هاي  اطملن ي : هوايات االبتكار . 3-2-3

 (CAZANEUVE, 1980, p. 95) .اط   ن اط اممل مل   أ  ا،هي ا ه      .3-2-4
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 :الترويح االجتماعي . 3-3

يضدد  قددذا اط دد ل نددل اط ادديطيا اطدديت ت ضددرو ا عدديقيا   اطعي دديا االع ري،ملدد    ني ادديمن    مجعملدديا 
 .ث ي مل  نير  و قذ ا  ا  ا أل     زييم  ا  يمب  ا  ن يء 

اط عيقدل  د  ا  د ا   ارري،ديا    ت ثملد  اطعي ديا  اطد  ا   نري يإيق  اطا يح االع ري،ا   اجيي    ص 
ا  ادددد   "" نددد ميو"" ملددد ه    عددد  ي رملددددي  دددي  ح  اطإدددد  م   اط عدددن ،دددو اط اددددممليا  اط  ملددديا    ي إدددد  

 :اطا أمل  االع ري،مل  إىل 

 .قال ا،ملي  ا ملي      يا اط ه    ا ،ملي      يا اط نه   :الحفالت والرقصات  –أ 

 .ا طعيب اط ه  ا مل    أله اا ا  ح   أله اا اطا يء  ا  ألمل    :الحفالت الترفيهية  –ب 

 إخل..... يا اطايياط الئ    اطعيائ   ا آ ب      :حفالت األكل -ج

 :الترويح الخ وي . 3-4

اطدددا يح    ملددد      ددد  ا ضدددين اط  ملعددد     يع دددا قدددو ا مندددين ا يقددد  , ي  دددن  دددي   دددف اط ددد ا    اخلددديء 
يإده    إهد يع قملدل اط د   ط راديق    اط املد   اط ودد  ،دو ا ع  د     اط ر دذ  ردي  اط  ملعد    ان إديب اط دد   

اط يقديا  اطد  يا   اط جد ا    : اال، ري  ،   اط  س  اطعرل قدذ ارري،د    ت  إد  ا  اد   اخل  يد  إىل 
 .إخل ..... اطا ي    اط ملن 

 : ضي الترويح الريا.  3-5

اقملد  نداى   ا  عد  اطاديق   قدو    د اق  اطدا يح  دي ي رملدي  دي  يع ا اطا يح اط يي دا قدو ا مندين ا أليألدمل 
إن     ا اط ن ملدد   اطع  ملدد   االع ري،ملددي ط  دد      يح ددي   إىل اقمل ددي   اط  رملدد  اطادديق   اطاه ددمل  قددو اط دد ا 

  ددددف اط دددد ا  ا  نددددين  ادددد   اط ددددنميا ط   دددد   إ  قيا طدددد  اط اددددي  اط ددددنم ألدددد اء نددددين  ادددد   األدددد اي ي 
ا إددد  ييا اطعيطملددد   يع دددا ط ي دددي ألددد رملي لددد    ملددد  اط دددو  اطعيقددد    ملددد  ا دددي  دددي  قيا طددد  كطدددك اط ادددي  
ط و ملدد  اط دد   اط ردد  اطميقددل قددو اط دد ا ا اط ن ملدد    اط  إددمل   االع ري،ملدد   يح ددي   إىل  إددو ،رددل ن دديء  
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   8991ممحددد   ا ددد اقمل  .  ) .ز اطدددن مي  اط   إدددا  اطعضددد ا  اطع دددياعهدددي  ارإددد  ا ه   ددد  نيرهدددي
 : ميمو ت إمل  اطا يح نري ي ا  (9  و  

ارددد ي   : قدددا ، ددديم  ،دددو عر ،ددد  ق عدددن   قدددو ا طعددديب قادددل  :األلعـــاب الصـــليرو الترويحيـــة  - أ
 اطعدديب اط هددي      قددي إىل غدد  كطددك قددو ا طعدديب اطدديت ت رملددي   ددي ذ اطإدد  م  ا دد ح  اط  ددي س قددذ 

 .ق       ا،نقي      ا  اهتي  أله ط  مميمأل هي  
اطمددد    ميمدددو قدددا ا  اددد   اج نملددد  اطددديت رددديمو  يألددد هنار  :األلعـــاب الرياضـــية الك يـــرو  -ب  

 ادد  ل   دد    اطعدديب    يدد  ا  ز عملدد  ا  مجي،ملدد    ا   يط إدد     ألدد  ط عهدديا ا ت إددملرهي إىل ط  ددي
 .  ريمو ط   اطعير    ني طعيب اطا  ي  ا  اط مل مل  اط ع
اطإدددد ي     ندددد   ا دددديء   :ملدددد  ردددديمو   ا دددديء قاددددل ت  أ  قددددا ا ادددد   :الرياضــــيات الما يــــة    -ج

 ي ددد     حي ددد  اطإددد ي   قدددو ا دددا اطددد ان اطدددا ياطدددي امو  تع دددا قدددذه ا  اددد     اط جدددنيل   ا  
 . ي  ي 

قددو اط ي ملدد  اطعيعملدد  يإددي،ن ق  دد  ا قدد ا  اط  إددمل  ، دد   حاطددا ي :العالجــي  حالتــروي.  6ـــ 3  
اطدد ه ل قددو اال   ي دديا اط  إددمل      يط ددي  األدد عي   ث  ددي    إددي  ت  ددل ا  دد يو طددي    جيع ددي انادد  

عي    تعي  ددي    يإدده  مبإددي،ن  اط ألدديئل اطعيعملدد  ا  دد ى ، دد    ملدد  ألدد ،  اطادد يء نيطإدد ي   ألدد
 .اطعيعمل  اطيت تإ عرل   ،ي   عض ا ق ا  نيط       نيا إ،ي   اط أقملل 

 : التجاري  حالتروي. 6ـ  3

 ي ى اطد عض  قدي ي ي ر دذ هبدي اط د    اد  ق ي دلملد  اطديت ط جديمي قد  عر ،د  ا  اد   اطا أا حاطا ي
 ائددددن اط جددديمي يدددن ل     ي دددي اطإدددمل ري   ا إددد ح   احكا،ددد   اط   ييددد ن   اط دددول  ار حان اطدددا ي

ملدددد  اط جيميدددد  اطإددددي   كن قددددي  جيميدددد  ا  دددد ى   ا رتألإدددديا اطا أملدددد  اط غ قددددي قددددو ا رتألإدددديا اطا أ
هديق      قدا ق دك ط ن طد  قرتألإيا خلنق   م،يي  مجملذ ا  ا  اطادعا ط رإدي،ن    ت رملد ه  ت رملد  

   8911  ددددديب  ، ملددددديا سردددددن  ) .  تإددددد ا هي ط ددددديي اطادددددعا  طدددددملس ط ددددديي ماو قدددددي 
  (46  و  
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ح إىل إألدهيقيا اطدا ي حط  دو   اطا ملد  اط مل ملد    اطدا يتاد  اررعملد  ا ق يمملد   : حـ أهميـة التـروي4
 :   ملي  اجمل رعيا ا عي       اط  ي  اط يطمل  

   مل  اجيعيا اح إي مل  ط  ع   ،و اطذاا  -

 . ت  ي  اط و  اط ن مل     اط و  اال  عيطمل    اط و  اطع  مل  ط      -

 .اط و م قو اطضا    اط  ت  اطع ي ا  ي ا ط وملي  اطع  ي   -

 .عي     االأل   امت     ملي  هه مل    ،يئ مل   ي     يطإ -

 (11    و  8911سرن  سرن ، ا )ت رمل     ،  اط مل  اطنمي  اطمل   -

ت عدا   ما قيقدي   اح دي   اجدن  حء ا ق يمملد  إىل ان  د اق  اطدا ي تا  ا ن اط  يمي  ط  ي د  ا ط دي
اطعنيدن قدو ا قد ا  اط  إدمل   اطع د مل  اطد  يعديم        احن دآب اط  إدا  اط  د   قو اط  ت  اطع ي

 . ق هي اح إين   اجمل رذ ا عي   

كاا اط ددي ذ اط  ي إددا  حط ددو  اط  إددمل    ان  ادديطيا اطددا ي ا حينرددي يدد ى اط ددي ا ن   عددي  اطددا  
اط ع د  ،دو  ملد    االجتيقديا  إهد يع  يعيتدي اط  إدمل     قدو  د  ميمدو ط  د   ا ،دو ت    ط  د   اط ع د 

االن  ديب اط  إدا  اح  دي      م   اط  ييد  قدو ا  دل  اط  د   حاتي  ،و قمل طي    ط ايطيا اطا يك
-13اط د ويا  8911سردن  سردن ، دا  )  اط  اع اط  إا  اطديت تعدن قدو اقد ا  اطع د 

16) 

اج ندد   ملدد  امجددذ  اط مل طدد عا ط جإدد  اط ادد ي أدد    دد  م إن اط  دديء : األهميــة ال يولوجيــة .  4-1
ا  ه  ددد     ماألددد  ارإددد  اط اددد ي ، ددد  اقمل هدددي   اال   دددي   إددديق  ا  اء  ملددد ، رددديء اط مل ط ع

اطمل قا ا    ب قو اطاهل اطعي ي   اطاهل اخليص     غ  ا د يع ا ادميا اطديت  دن يعديم 
  ملددد     دددين ا قملددد  اط مل ط عملددد  ط دددا يح ط هددد اص قددد  ق هدددي اخلددد اص  ألددد يب ،ضددد ي   اع ري،ملددد   ،

 .(811    و  8991ماتا  األيق  نيقل  )    م  اط أنملن ،   اج ن 
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 :األهمية االجتماعية . 4-2

إن عي  اطا يح ميمو ان ياجذ ،   اطعي د  االع ري،ملد   د  ا  د ا    ر دل قدو اطعيطد   اال  د اء  
  ق هد  ا     دي ي    ا  دي  د  ا  د ا   دير  و مجي،د،   اطذاا    يإ  ملذ ان أ د  ا إدوي ي  ت

 ددد  ا  ددد ا    ن ي ددد ي اطعي ددديا ارملدددن  ات دددي   ا ماء  ا  ي يددد  قدددو هدددأ ي ا  قدددذ ا ددد ا  ا ألددد     
 جيع هددي انادد  ا دد    ريألددمي  ي ددن  قددذا ع ملددي   اط  ددنان ا  م  ملدد  االهدداانمل   ملدد   ،ددف اجيعدد  
ا يألدددد  إىل اطددددن،  االع رددددي،ا  ددددي  ا ادددد   ا  دددديا اط دددد ا    ددددنا  ا إددددي ا  ا  عدددد     ا  ت  دددد  

 . ا  ع اطعرل اط  ي،ا 

 : ا  اط مل  االع ري،مل  ط ا يح  ملريي ا ار ا  COACLY  ن األ ع   ن ن ا ددددددددددددددد 

اطدددددد  ح اط يي ددددددمل    اط عددددددي ن   ت  ددددددل ا  دددددد يو   اط  رملدددددد  االع ري،ملدددددد    ا  عدددددد   اط هجدددددد    االمت دددددديء 
 (8916امحن  ط  ا   نيا  ) االع ري،ا  اط مملل االع ري،ا

 :األهمية النفبية . 4-3

  ( ألدددملجر  ن    يدددن ) تمردددو ا قملددد  اط  إدددمل  ط  يي ددد   اطدددا يح  إدددا قنمألددد  اط و ملدددل اط  إدددا 
 :ق نايو قيق  قي

 .اطإريح ط ايم اطإو ط  ع   ،و ا  إه      ي  ي  اط عا  – 8

اقملدد  االت دديالا    ت دد م اطإدد       ملدد  قددو اط ا ددح ان ا  ادد   اطا أملدد  تإدديق  قإدديق   -1
اط اددد    اطإدددرذ  يط دددذ و   اطاددد    طدددذطك  دددين اخلدددا  اط يي دددمل    اطا أملددد  قيقددد  ، دددن    اط ردددس  

 .تمل  ارا يت  مل  ق ي   ا نمأل  

ت دد ر ، دد  األدديو إهدد يع اجيعدديا اط  إددمل    نيجيعدد  إىل ا قددو  اطإدديق    ’’قيألدد  ’’اقددي  ا يدد    
 ىل     يث يا اطذاا ان ي دل اطادهل إ إه يع اجيع  إىل اال  ريء    مل  اطذاا   إث يهتي    ا  

اط دددددي م   ددددديار سردددددن م دددددي )قإددددد  ى ،دددددي  قدددددو اط  دددددي اط  إدددددا   اطادددددع م  دددددي قو   اال  رددددديء 
 . (11    و  8991
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 :األهمية االقتصادية .  4-4

 األ ر امه اط  إا  اط نم  قدذا ال يدأ   إن اح  ي  ي ت   مبنى ن يء  اطعيقل  قاي  تي ،   اطعرل    
إال   ضدديء ا  دديا اط دد ا  عملددن    ما دد  قإدد مل    إن االق رددير  يط   دد  اطعيق دد    ت  أهددي  تم ي هددي 
تم ي دددي ألددد ملري  دددن يمددد ن قدددو اال  يعملددد  اطعيقددد  ط رج ردددذ   ملييدددن نرمل هدددي  أإدددو   ،مل هدددي ط دددن  ددد  

ألدي،    ا ألد  ع  دن ي  دذ  11ألدي،  إىل  94ردل قدو   قذا اجملي  ان جل دملض ألدي،يا اطع"   يم "
 (141    و  8949ت  مل   سرن جنملا  ) .  ا أل  ع%1اح  ي  مب نام 

 :األهمية التربوية . 4-5

 يط غ  قو ان اط يي    اطا يح يارين ا  ا   اط   يئمل    ن امجذ اطع رديء ان ق دي    ائدن ت   يد     
 : تع   ،   ا اا    قو  مل هي قي ي ا 

 .تع مل  قهيماا  أل    عني يو  -
 .ت  ي  اطذان    -
 .تع مل    يئ  ا ع  قيا  -
 .ان إيب اط مل   -

 :األهمية العالجية . 4-6
ي ى  عض ا ه  د    اط دو  اطع ي ملد    ان اطدا يح يمد ن اجملدي  اط  ملدن اطدذي تإإد ر   ملدي 

ت  ملييد ن )  مل ردي  إد هنر ا  ديا   اغ دي األد هناقي عملدنا   اطدا يح " اط د ازن اط  إدا " ،ر مل  
ه ي   اال يم ن ا نع ق هي رضدمل    دف اط د ا    ندل (   ق ألمل     ألمل ري   ميي     أل ي   

ا قو هأ ي ان جيعدل اح إدين اناد  ت ا  دي قدذ اط مل د      دي ما ، د  اخل د   اح دناع نردي جل  دي قذ
اطع ددد مل     ممبدددي تمددد ن ا طعددديب  اط جددد ء إىل اطدددا يح  أ  ا،دددي  ددد   ألدددمل   طعدددي   ا اتقدددو اط ددد  

 (DOMART, 1986, p. 589) . عض اال   ا يا اطع  مل  
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 :الترويح الشخصي ل معاق  -5

اطا يح ق   ح  ني  إىل  ن قي  مل  ا ي يامل اط ادي  اط   ديئا اطدذي يادا   ملدي اط د       دف 
  اغدددي    ملددد  ان ا   ددد  ا عدددي     ا إ اددد مليا طدددنيه    دددف  ددد ا  قيئدددل     دددن  عدددن ا ط ددديء ان 

ك  ددنا   دد ع قددو اطددا يح يإددر  األدد هنار قددذا اط  ددف    اددي  قاردد   ددن تمدد ن طددي  يئددن  طمل دد    طددذط
ثد  اط دي  دذا اط د ع قدو اطدا يح اطا يح اطعيعا   ، ري ا ي طملس ق ي  اي  طملل قي ي ،   قدنى اال

 اطا ملي  

  ددا ا ريمألدد  تأنملددن ، دد  اهدداا  اط دد     اط اددي     ردداي االهدداا  اط يي ددا     يدد   االهدداا  اط دد    
م قددو اطددا يح   اقددي ا إدد  ى اطايطدد  اطا ملددي  مل إدد   يطإدد  مل  مبعدد  ان اط ألدد   اط وددف قاددي  ط رإدد  ى اطاددي

اطادددهل يمددد ن عيطإدددي ا   ا  دددي ياددديقن ا  ي  ددد   ، ددد  ا اء ي ددد ر  دددي ا  ددد يو قادددل قاددديقن  اط   ييددد ن 
 قايقن  ا  يمييا اط يي مل       ا إ  ى ا    قإ  ى اط أقل   اطا يح  ه ي    ع قدو االهداا  ، د  

 .ا ألذ قو قإ  ى ا ريمأل  اطإي   كن ه   يو 

 اطددا يح اطعيعددا نرددي كن  ددي ألددي  ي ق  دد ع  ددني   ددنا االق رددير  ددي  مل رددي ظهدد  ا ددي طددي اثدد  ا  ا ددوي   
  8991طمل دد  اطإددملن  /   رددا إ دد اقمل     /   -)  . عددض اجدديالا اط  إددمل  ، ددن ا عدد     ي دد 

 (16  و  

 :أهداف وواج ات الترويح ل معوقين  -6

إن ا ددنع االأليألدددا طدددااق   ا اددد   اطددا يح ط رعددد    قددد  رمملددد ه  قددو ان إددديب اط دددنم  اطميق ددد   اط ر دددذ 
  ددددو   ق ي،دددد  عإددددرمل  ،يطملدددد     قددددذه ا دددد  غييدددد  ط ددددا يح  ط   دددد   إىل قددددذا ا ددددنع ال  ددددن قددددو   ملدددد  

 :اط اع يا اطا  ي   اطا أمل  اط يطمل  

   اطع يي    ر  ارإ  اطإ مل   ت  ي    ،  اط و  اطعيق. 
   ا  ا   اطا أمل  ر ذ قو  ن   ا ضي، يا ارإرمل. 
        هتمل   ارهيز اج نا قو  ي  ا ا   اطا يح اط يي ا ا ه     ط  ملير  عرل اط ع يا ا. 
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  اق   ا  اددد   اطا أملددد  إهددد يع اجيعددديا اط  إدددمل    اط مل ط عملددد  ، دددن ا عددد و  كطدددك قدددو  دددي  اطدددا
 .ا ي    

     ا  ا   اطا أمل  تإي،ن ،   ،ر مل  إ،ي   اط أقملل   اط مملل احع ري،ا  ، ن ا ع 
     إن ا  ا   اطا أمل  ت  م ا  اقا  ا هيماا اطا ي مل    اط م ي  ط رع. 
    ألددد    ا عددد     ر دددذ  تعردددل  ددد اق  ا  اددد   اطا أملددد  ، ددد  ا  ددديا  ناددد  قدددو اطع اقدددل اطإددد  مل

 .اطن ا ذ اطإ  مل  
 :اتجاهات المعوقين نحو برامج الترويح  -7

إن ،دنر ا دنقي  ا عدد    قدذ اجمل رددذ  ت دي، ه  قعددي قدو ا دد ز ا ادينل اطدديت يعديم ق هددي ا ع  د ن    ملدد  
 .ان ،ر مل  ت ي،ل قعه   ي اقمل  ن       مليهت  اط  إمل    االع ري،مل  

  دددن  طدددف اغ دددا اطنماألددديا  اط وددد   إىل االجتيقددديا لددد  ا عددد    قددد  قددديميمو تاملددد ه  يجتددديه اطدددااق  
اطا أمل  ا ه       نري اهيما  ماأليا  حبد   ا د ى إىل ان ط ملعد  ا عد و ط  إدي قد  اطعيقدل اجيألد  

  د يو غد  ا     د   دي ع و ا    دل طع  دي ي   دي اط ديو اناد  قدو ا   قنى      اط يو ا  م ضه  طدي  
   إده     ق ددي ت عدا اطددااق  اطا أملدد    ما ن د ا   قددذا اجملدي  إك ميمددو    دد ء قدذه اطددااق  تمدد يو 
اجتيقدديا إجيي ملدد  لدد  ا عدد     قإددي،نهت  طمددا يعملادد ا  ملدديهت  االع ري،ملدد   اط  إددمل  ارنيددن    ي، ملدد  

 .(136-133  اط  ويا 1118ق  ان ، ن اجململن ا  اقمل   /  ) انا 

 :المعوقين حركيا و األنشطة الترويحية المناي ة  -8

 .  ذن  ق ه  ا عي  ن ا ا  ط ن    ق   مي ا ن ا ط اع ا  انا  

قو مميمأل  ا طعديب   ا  اد   اطا أملد  اطديت تد يءر  يإ  ملذ ا ع   ن ا  ي  ن  ي نى قيت  اطاعي   
 :قذ إ،ي  ه   أل ذن   عضي ق هي 

 :م توري الباق  - أ
 .اطإ ي    اط جنيل –.                                                  ريميو اط إ    -
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 .   اطم   اط يئ -ر                                              811ار ي قإي    -
 .اطعيب ا ملنان ا  ا ضريم –.                                              ن   اط  س اط ي ط   -
 .ارر يز  -

 :بتر الفخذ  –ب 
ندددددد   اطإدددددد   ، دددددد  اطم األددددددا   –.                                                       ا  دددددد ازي  -

 ا  و ن  
 .ن   اط دديئ     –                               .                         اط إ    -
 .اطإ ي    –.                                                          ا اا  -
 .ن   اط دددديئ     –.                                                    اط  ي  اط قا  -

 :بتر كال الباقين  –ج 
 "ع  و "اطم   اط يئ    –                                            .       اطعيب ارر يز  -
 .اطإ دي    –.                                                      ن   اط ي ط   -
 .اطعيب ا ملنان  ا ضريم  –.                                                        اطنمعيا  -
 .م األا ا  و ن  ن   اطإ   ،   اط -

 : ا ني اط هذيو  - 
 .مقا اطإهير  –.                                                    اطعيب ارر يز  -
 .م ذ ا ث ي   –.                                                     اطم   اط ي ط   -
نددد   اطإددد   ، ددد  اطم األدددا   –               .                                            اط إددد    -

 .ا  و ن  
 :اطا ل اط   ا  -قددددددددد 

 .ت س اط ي ط   –.                                 ن   اطإ   ،   اطم األا ا  و ن   -
 .اطعيب ا ملنان  ا ضريم –       .                                         ن   اط يئ   ع  و  -
 .اط قيي   –.                                                             اطإ ي -
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إن ا  ا   اطا أمل     م  ق ود  ط رعد     هندي تدن، ق   :الترويح ودوره في تأهيل المعوق  -9
ح،ددي هت  ط رج رددذ    ملدد  انددا  ددنم مممددو قددو اط ي، ملدد   عددل ت ددنقه   جنددي ه    اط مملددل قددذ 

 .اجمل رذ 
تع ددا اطا ملدد  اطا أملدد  قإددرت ط  ،ددو اي   ددل ا  هددع م   إددا ألدد ي    ملددي  ا عدد و  دديطااق    
ا  ا   ايي ني ف  ، د  اي قإد  ى   د ف إكا د تعردل ، د  ت  ملد  اط د   ت  دن  ملر هدي طدذطك 

 .  يهني تإع  طا مل  اطع ل   اجج  ن  ن  ق ريألم  
ق دديما   طددملي ط و ملدد  اطإددعي   ط  دد   ا عدد و  م يقمل ددي إن اطددا يح اط ددأقمل ا ط رعدد    ألددمل     ائرددي 

 كطدددك  قملددد  اط  ي،دددل  ددد  اط ددد ا ا اط ن ملددد   اط  إدددمل    احع ري،ملددد  اطددديت ي عددد ع  دددي ا ع  ددد ن   
 ، دد  قددذا ا ألدديو  ددين ا عدد و    يطدد  ت ا دد  قإدد ر  يإددي ن اط أقملددل   اطددذي قدد  ، دديم  ،ددو 

قددد  ان ، دددن اجململدددن /  ). إ،دددي   اح،دددنا  ط وملدددي  ،ر ملددد  إ،دددي   تمملدددل اح إدددين قدددذ اط مل ددد  ا  
 (111-116ا  اقمل   اط  ويا 
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 :الخالصة 
 .  قذا اط  ل  ر ي  ا ح ق ه ر اطا يح    قع    ني   ع ا  ي قو ا  ا،ي   اقمل ي 

ط  د  ا عد      قدو اطدا يح اطاه دا ط رعد و  نري  ر ي  ديط   و إىل اط ادي  اط يي دا اطا أدا 
 . نذا  ماأل  اقناع   ع يا اطا يح ط رع    

 قي ميمو األ هي ي قو  ي  قي اه  ي إطملي   ان ط ا يح   م ن     ت عملي  م،ييد  ا د ا  ، د  
عدا ل  ل   ديهت     دي ي نقدي قدو  د اق  ت عملهملد  قي  د  ت  دذ قدو ا  مليعديا هد ائح اجمل ردذ    ي

 .،و قاي، ق     يهملئ    ق ي ي  يجي ط  ا   ا  يء ا ق   ت  مل ه  ت  مل   يج  
نردددي ان  ملرددد  اطدددا يح ال ت   ددد  ، ددد  ا  ددد ا  اطعدددي ي     دددل إن اطدددا يح  ملرددد   ي ددد  ط ط دددي  
ك ي اطعيقددديا    اطدددذيو تضدددمل   ائددد    اددديطه   إددد ا قددد   ا  ،جدددي عإدددرا     دددن ا  دددح 

أليألدددا اطدددذي جيدددا   مل دددي ط رعددد      نملدددي قددد  احهددداا     اددديطيا اطع رددديء ان ا دددنع ا 
اطا يح قو  ي     يق  ت   ي ياجذ ، د  اطدا يح  اطدذي يعد    يط يئدن  ، د  ا عد     ادمل 

 .  ،ير  ا ع   ن   نملي  امل  يص  كطك    ائن عإرمل      إمل   اع ري،مل  
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 :تمهيد -4

لقد أطلق هذه الكلمة على العصر احلايل ، وكانت البداية هي  نياتاا احليرا  العا اية ا ويال و اللي ل الي  
متايي ا لييال تعر وعييدق ارنيي قراء  ث أ يياا كاييال دييه العيياو ولقييد  ييلدا العقييتم ا ا يياة لاللعيي  الكاييا دييه 

  ث كيي  االيييارا ، كييا ر ييي   ييد عييير  ال غييااا الييييريعة ث ييي  احلايييال و دريياهر ال مليييتء احل يياء  ا يييذه
 . الكاا ده ألثاء على حاال ا نيان ث ك  دكان على هذا الكتكب 

وكمييا كييان اييذه ال غييااا احل ييرية كتاةييدها الكبييال اليي  عت ييق ا نيييان أ ييا نييتة  قييق ليي  الراحيية و اليييعامل 
د محلييييت دعلييييا أي ييييا الكاييييا دييييه وعييييياعد علييييى ارنيييي م ال  طااعيييي  و الييييياملرل علييييى البا يييية دييييه حتليييي  كقيييي

ا شييك ا ، كبييدر دييه عييدعا  نيياامع  علييى أدييتء احلاييال حتليي  أقييبو ا نيييان ث حاليية  لييق وقييرال لعييد أن 
كقد نكااة الالس حىت أن حالة القلق أوذا ث ارن شاء لي  األكيرام و ااماعياا ، واقيبيت هي  طيالق 

 (00، قلية 2002لملل  عبد الع ي  الشرلاين،  -)  .احلاال ث عصرنا احلايل 
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 :مفهوم القلق  -4-1

يعيرة القلييق ل نيي   ييعتء ديه ال ييت أييس و ارييتة أو ال يتعر الييذ  ءيييا يييرعب  لشي ا أو يكييتن عادييا ر يييرعب  
لش ا دع  ، كاللرم القلق حيم  أككاءا د عجية حيتخم طياطر ر يعيرة دصيدءها وعيامل  ديا عكيتن دي ي  ديه 

/ م-) ال عييب وعييتعر  ييرلاا  لييب نييريعة ،  يياق ال ييالس ، أءيف ، قييغتلة ث ال كايي  ،  ييعتء ل: األغييرا  
 (091 قلية، 2002عل  عيكر ، 

ويع يييل القليييق احيييد ارنلعيييارا ااادييية وكاييياا ديييا حييييدخ هيييذا الشيييعتء انييي جالة للم ييياوة أو الصيييراعاا و 
وديا ي صي   يا ديه اللعل  أو ا  ت ق للجلتم ا بذولة ده أأي  رء ياا احلاأياا  اامتق ال  عا  عه ا حباط

أنييادة كاديي   -) .مواكييق وحييتاأ  ، وهكييذا يكييتن القلييق  ييعتءا دعممييا كايي  وشيياة وعييدق الر ييا وال يياق 
 (002، قلية 0990ءاعب، 

 :القلقأنواع . 4-2

 عمتدا قاف رىل ث ثة أنتال 

 :القلق العادي . 4-2-1

ألن دصييدءه دعييروة لييدا صهييه ا صيياا ، وهييذا الاييتل دييه القلييق دييرعب  ( ارييتة ) وهييت أ ييرا رىل اللتلاييا 
لالبا ة ويمللق علاي  القليق ا ت يتع  كليت يعي   رىل اريلل ا و ية األوىل الي  أثياءا دشياعر ا حييا  ليالقلق 

قلييق ، و ييد أ ييا رىل أن قييددة ا ييا م ع يييبب ث حييدوخ هييذا ال( القلييق األوىل ) وأعل يي  طييالق الش صيياة 
أقي  وا  ماليية ث ويروط الملليي  ديه لملييه أدي  رىل الييدناا ، ويعييرة ل ني  دييا يي شيعره الملليي  وياميت دعيي  وهييت 

 .وحاد وعاأ  رزاا البا ة احملاملة ل  حىت يمللق علا  عيماة القلق احلقاق  

 :القلق المرضي . 4-2-2

لي  ر يدءكي  وكي  اليذ  حييدخ وهذا الاتل ده القلق دبل  ا صيدء أ  أن دصيدءه غيا دعيروة ، و ا صياا 
 .أن  يشعر لارتة الغادض دا شر عاق وغا حمدم 

 القلق ال يذير  : وع عدم عيمااا القلق حيب ا تا ف ال  عاا القلق لدا اللرم دالا 
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ويلير كرويد ل ن األنا عي  دق القلق حمذءا ده ا تا ف الصدداة ا لدمل ال  يتاأللا الليرم أو الي  ع يملره 
ليييا دملالبييية الغريييي ل وياشييي  هيييذا الايييتل ديييه القليييق دايييذ المللتلييية ويييي عل  لييي  المللييي  أو ييييي بق احليييتامخ و ان رلا

دل يياع عبييد الع ييي ، قييلية / م) .يييي جاب ل ت عاعيي  لييالقلق كايييذءها و ي جابلييا أو حييياوخم الييياملرل علالييا 
000) 

 :القلق العصابي . 4-2-3

الشيي ا الييذ  يعييال دييه القلييق العصييا  ي مايي  ل نيي  ي يي  ث حاليية ثال يية عقريبييا دييه ارييتة و ال  ييب و رن 
القلق ، كلت خياة ده أن يلقد أدتالي  وخيشيى أر يكيتن دت ليا ث عملي  و أن يصياا لياااتن ، و العصيا  

  نليي  ديه  لقي  ل ءلعية رىل أن العصا  حياوخم أن حيمي( كاءن هتءل ) الذ  ده دشاعر القلق و د أ اءا 
 :طريف ءةاياة 

    اليع  لليصتخم على احلب و العملف كلت ث حاأة دانة رىل هذا الاتل ده ال  د . 
  أن يكتن ديا ا دملاعا. 
  ليي ن حييياوخم أن حيصيي  علييى القييتل و ال مليي  و ا كانيية كلييت يييلء صليي  ل نيي  رصا كانييت لدييي  القييتل كلييه

 .يوصي  أحد 
  ، دصييمللى ولايي  / م)  .يع ييل ل نيي  رصا انييييب كيي  طكييه أن يملاليي  ليي صا ليي ن حييياوخم ارنيييياا

 (222، قلية 2002الشر او ، 

 :مظاهر القلق . 4-3

 :للقلق دراهر ث ثة درعبملة لبع لا طكه كصللا عه لع لا ده الااحاة الاررية كق  رىل 

  ا رلر اايد  للقلق ك يرل القلق و ال عريف وعتعر الع  ا  :المظهر األول. 
  ا رلر الذهين و ارنلعايل كارتة ده كقدان الياملرل على الالس او ا تا  :المظهر الثاني. 
   هيييت ا رلييير الييييلتك  اليييذ  ي جليييى ث دتا يييف اريييتة كييياارا لييييبب اريييتة أو  :المظهرررر الثالررر

 .جتاب دت ف حرط 
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 عرليير ماةمييا دييق لع ييلا ث الت ييت نلييي  و لالشييدل نليييلا ولعييض الاييا  ر يييدءكتن رر وهييذه ا ريياهر ر
ا رلييير ااييييد   ، و اليييبعض األوييير اليييذهين أو الييييلتك  غيييا أنييي  للمرييياهر الا ثييية موء دلييي  ث نشيييتا 

، 0991نادر مجاي  ء يتان،  -) .وان مراء القلق و عشك  األنا  الذ  عقتق علا  ك  نررياا القلق 
 (91قلية 
 :أسباب القلق . 4-4
 :لعد الدءاناا و األطاخ عتق  العلماا رىل أن ديبباا القلق عكمه كاما يل   
  رن اليبب الرةاي  للقلق هت انعداق الشعتء اليداول  لياألده عايد المللي  وكيذل  كي ن  :االفتقار لألمن

 .الشكت  عع ل دصدءا آور 

 رن عدق الاباا ث دعادل   يكتن نببا آور ث القلق عاده :عدم الثبات 

  رن عت عيياا الكبيياء دييا  األطليياخم ث أن عكييتن رةييازان  هاديية وغييا نا صيية عشييك :المثاليرر  / الكمررال  
دصدءا ده دصامء القلق عايده  و يي ق  ليق األطلياخم لييبب عيدق  اادي  لالعمي  ا ملليتا ديال  لشيك  

 .عاق 
  يشعر األطلاخم عامل ل    غا آدا  عاددا ر عكيتن هايا  حيدوم وا يية ،رن حياأ ل  رىل  :اإلهمال

نيييلتكان  ل صيييبو عصييير الاقييية و اريييلل يشيييعران األطلييياخم لال ييياال و ال اأيييق ، ر ييي  يق كيييتن رىل عتأاييي  
 .اآلوريه وعصره  أنليل  

  رن الاقد ا تأ  ده الركايف و الرا ديه لألطلاخم جيعلل  يشعرون ليالقلق و ال يتعر ، يبيدأ األطلياخم  :النقد
يشييعرون لالشييكت  ث أنليييل  ، رن ال يييدخ عييال  وعييه نييان  يقييتمه  رىل القلييق الشييديد واقيية رصا 

 .ن لعملاة عقاا  أو حماكم ل  لملريقة دا عرة األطلاخم ل ن اآلوريه يقتدت 
  لعض الرا ديه ياقيتن لاألطلياخم كميا ليت كيانتا كبياءا ، رن ن ي  األطلياخم  بي  األوان يكيتن  :ثق  الكبار

نببا عاده  ث القلق ، رن دعر  األطلياخم دلميا كانيت أعمياءه  لياس عايده  الا ي  الكياث ألن  يعيتا 
دشيياكلاا كاليياا ، كيي ن دتأيياا القلييق نييتة جت يياحل  أل يي  ا شيياك  وعاييددا نيي كل  دييق األطليياخم عييه 

 .نتة يقلقتن ث ا ي قب  
  يشعر األطلاخم لالقلق عاددا يع قدون ل     د اءعكبتا ومل  وعصركتا يشك  غا دعقتخم  :الذنب 
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  رن ا حباط الكاا يييبب الغ يب و القليق ، رن األطلياخم ر ييي ملعتن ال عبيا عيه  :اإلحباط المتزايد
نييعاد حيييين  -)  . ييب ليييبب اع مييامه  علييى الرا ييديه و لييذل  كليي  يعييانتن دييه  لييق درعلييق الغ

 (21-21، الصلياا 2002الع ل، 
 :نظريات القلق .  4-5
 :النظري  التحليلي  . 4-5-1
أن القلق هت ن اجة لعدق ر بال الرغبة ااايياة ، كيياوخم ث نرري ي  األوىل علييا الع  ية ( كرويد ) يرا                   

ا تأيتمل لي  القليق ا ت يتع  و ارييتة ديه ا ت يتل ارياءأ  و القلييق العصيا  غيا حميدم و ا عييروة 
 البييف ث دت يتل القليق ك تقي  رىل أن كل  يص  رىل صل  مث اك شف ال اا ض ث نرري   كان مر ث

ك  ده القلق العصا  و القلق ا ت تع  يع ل كرم كع  حلالة وملال ، كما اك شيف أن القليق لي  موء 
ث نشييتا األعييرا  العصييالاة لعييد  لاليي  لييبعض احلييارا دييه ا  يياوة ا ر يياة هييت  لييق وملييا حقاقيي  

اليذ  ي ت عي  المللي  رصا ان ييل   و اروصياا هيت العقياا  CASTRATIONوهيت ا وصياا 
لرغب يي  اااييياة اراقيية لعقييدل أوميييب ، كليي  مءانيي   األوييال حيياوخم كرويييد  لايي  القلييق دع مييدا علييى 

وعلى الصرال الالي  الداول  الااع  عه عدق ا  يبال اليذ  ( ااتا ، األنا ، األنا األعلى ) ال لاع  
د أن ا حييييا  ليييارملر ديييرعب  ييييدا ععليييق الليييرم يتليييد الكبيييت ولال يييايل يرلييير القليييق ، كيييييب كرويييي

نييياجمتند  -) .لا ت يييتل ا شيييبق حلاأاعييي  ، كيييالقلق يرلييير يجيييرم حيييدوخ انقمليييال ث هيييذه الع  ييية 
 (01، قلية 0991كرويد، 

 :نظري  ميالني كالين . 4-5-2     
 العدوانايية و الغراةيي  اللابادييية  عييرا ك يييه أن هاييا  نييتع  دييه الغراةيي  اليي  يتاأللييا الر يياق وهيي  الغراةيي                    

كيي ا الر يياق غيييا نا يي  ولال ييايل ي عييير  للقلييق كعييدق الا ييي  نعييين ليي  عيييدق ا  ييبال لغراةيي ه وحاأااعييي  
موط كا  ييبال يكييتن د علييق لا ت ييتل اااييد و الباتلتأايية ، كالملليي  يييدء  أديي  وك  ييا دت ييتل أ ةيي  ديي  

، وليي  هييذيه ال مالايي  هاييا  قييراعاا حييامل و دقلليية مث  ارحباطيياا عكييتن د علقيية لا ت ييتل الييرم 
يا ق  الملل  رىل درحلة يكتن متاال  للعاو اراءأ  أكار و تحا و عاانقا ، كما ي عرة عليى أدي  كليرم  

حال وعاا ض وأدال وهذا ث رطاء ديا يييمى ليالقلق ارك  يا  كاد  عا جم   وهاا عرلر عاد الملل  
. (DHOUZEL, 1979, p. 302) 
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 :نظري  إيريك فروم . 4-5-4  

القلق على أنا  ارن قاخم ديه درحلية ال بعاية رىل درحلية ارني ق خم حايف أن المللي  ( ريري  كروق ) حيل        
يكييييتن دييييرعب  ل ديييي  علييييى أنييييا  العجيييي  ، وهييييذا لق يييياا حاأاعيييي  الباتلتأايييية وكييييذا الشييييعتء ليييياألده و 

العييياو ارييياءأ  وهيييذا  الملم نااييية ، مث يا قييي  المللييي  رىل درحلييية ارنييي ق لاة وصلييي  ليييا نلرام ث دتاألييية
  . لدوءه جيعل  يشعر لالعج  ويتلد ل  القلق

 :النظري  السلوكي  . 4-5-4 
عييرا هييذه الاررييية أن القلييق ا ر يي  نيياع  عييه القلييق العييام  كييا تا ف احملبمليية او اليي  ليياس كالييا ر ييبال ،    

كقيييد ي عييير  الليييرم لل لدييييد و ي بعييي  عيييدق ال كايييف كا عيييب عيييه صلييي  حالييية عيييدق ارنييي قراء و ال يييتعر و 
داييي  ديييي قب  عر ييية  ارنلعييياخم وعليييى ءأنيييلا القليييق ا ر ييي  ، كميييا ان احلمايييية ا لرطييية للمللييي   يييد جتعييي 

للم اوة والقلق ا ر   عاد دتاأل   للعاو اراءأ  ، كما عشا هذه الاررية رىل موء العتادي  التءاثاية 
 (222، قلية 0922دصمللى،  -غالب ) .والشذوص الع ت  و عف االاز العصيب 

وث دعييييييييير  احليييييييييديف عيييييييييه موء القليييييييييق ث رعا ييييييييية الييييييييي عل  ، يقيييييييييتخم لعيييييييييض الك ييييييييياا أن العصييييييييياا     
NERVOSIS   لييياس عييياد  ث زييييامل الييي عل  و رييييا هيييت عادييي  ديييه عتادييي  ا عا ييية الييي عل  وييييرا

أقياا هيذا اليرأ  ان الشي ا العصيا   يد ععلي  كايف ر يي عل  أ  ععلي  كايف ر حيييه الي عل  ، و 
ر    صا غا اأ ماع  أو غا د ملبيق عملبعيا اأ ماعايا وديه مث يبقيى غيا نا ي  أ  لقد ععل  كاف ي

أن  ر يي ملاق أن ي ااوخم األعماخم و التاأباا اراقة ث الت ت الراهه ولكه احلقاقة أن العصيا  ععلي  
ه كع  أياط اليلت  العصالاة وعليى صلي  كي ن القيتخم ل ني  ر يي عل  رط  يا غيا قيياو ويي   عابايت هيذ

 .األياط أل ا ةيت ث ولض ال تعر ولكه كا ر    كا  ان القلق يعتيف ال علا  
رن القلق ا ر   جيع  قاحب  هااليا خيشيى ا تا يف اادييدل كلي  رحيدا ال جياءا عليى الل يران و يق اللياء 

حمميد اليرمحه حمميد / م) .ث دشيكلة عي  علاي  حلليا وليذل  أقياب ليالقلق وكيف نيلتك  وأقيبو يملايا 
 (21، قلية 2001العاياو ، 
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 :مصادر القلق .  4-7
جيمييق البيياحاتن ث دت ييتل القلييق علييى أنيي  عرليير ارنيي جالة رمليير دييدء  صاعاييا وحميييت  لدءأيية دييا ويوكييد 

حيي  يوكييد عيياو  علييى ا  يياطر اليي  ييييببلا األو أو ااييروع اليي  طكييه أن عصيياب اايييد ، ث( ديياءو)
 .على كقدان اح اق األ  اص ا لم  و القاءل  ( كاءخم ءوأر  ) الالس ارنيال 
أن دصيييدء القليييق يكمييييه ث وملييير الشيييعتء ليييالاقا و عيييدق القيييدءل علييييى ( كريغاغييياءم ) وييييرا اللالييييتة 

 .على ارملر ا تأ  للمكتناا األناناة للش صاة ( كاءيه هتءل ) ععتي   ، لااما عشا 
عليييى أن دصيييدء القليييق هيييت رمءا  الليييرم لتأيييتم ندييييد لقامييية ديييه  امييية األنانييياة لالاييييبة ( ديييا  ) ويوكيييد 

 .لتأتمه 
كاشيييا رىل أن دصيييدء القليييق يكميييه ث عت يييق احليييال الذاعاييية و يييد قيييا  وألييية نريييره ث نييياة ( كروييييد ) أديييا 

دييا هييت أييتهر و أقايية دت ييف  :ي يييااخم كرويييد  يياة  "" الكبييت و القلييق " " ث دقال يي  ا عاتنيية  0921
 (222نادر مجا  ء تان، قلية  -)  . ارملر ؟

 :موقف القلق في الطب النفسي .  4-8
 حاليية وععييينالاا رىل حاليية العصيياا ث ال صييااف ال قلاييد  لألدييرا  الالييياة ييي   عقيييا  هييذه ار ييملر  

 دشياعر للييلتلة ارنلعياخم و عي اوع لي  دشياعر ال ياق و ا لي  ونياملر ار يملراا الاليي  الي  ع ماي  
م  رىل عيييدق ارنييي قراء وعيييوثر ث ع  ييية الليييرم لييياألوريه وث حااعييي  لصيييلة و اريييتة او التنييياو  الييي  عييي

 .عادة 
أدييا دت ييق القلييق الالييي  كياليية در يياة دييه عصييااف الملييب الالييي  ك نيي  واحييد دييه ار ييملرالاا الالييياة  

و هت ث التا ق أكارهيا ان شياءا دقاءنية لاحليارا العصيالاة وهيت ث التا يق أكارهيا ان شياءا دقاءنية العصالاة 
 :لاحلارا العصالاة األورا دا  

اااييي يا ، و التنييتا  القليير  و ع مايي  احلييارا العصييالاة لصييلة عاديية ودالييا القلييق لتأييتم لعييض األدييتء و 
يييبب دبا يير ث حييدوخ احلاليية ، كمييا أن ا ييريض ر يلقييد العتاديي  التا ييية اليي  طكييه ال عييرة علايي  ك

 .قل   لالتا ق ده حتل  ور خي   حكم  على األدتء لصلة عادة 
رصن كالقلق  يييييييي كيالة در ياة ديي قلة ييييييي لياس دصيالا  يمه ار يملرالاا العقلاية ارمليال و الشيديدل و الي  

الييلت  ، و ا يملراا ث حالية ا ي اط أو كي  صلي  ع ما  لتأتم ول  وا و ث أنيلتا ال لكيا ، وديه 
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أنيادة   -) .دعا كا يوم  رىل عدق  دءل ا ريض على ال لاع  دق احلاال ده حتل  أو ال كايف ديق التا يق 
 (21، قلية 0992كاد  ءاعب، 

 :عالج القلق . 9 - 4 
ي بق ث الع ط الالي  و الملب الالي  احلديف عدل أنيالاب ث عي ط القليق وعيي عم  هيذه األنيالاب   

وكييق ردكانايياا ا عييا  ودييدا مءاي يي  الع أايية كييذل  وكييق التنيياة  الع أايية ا  احيية للمييريض ، و ييدل 
 :القلق الذ  يعال دا  وكاما يل  أه  الملريف و األنالاب الع أاة للقلق 

 :العالج النفسي  .4-9-1
ث هييذا الاييتل دييه العيي ط حييياوخم ا عييا  رجيييام ع  يية ليي  ثقيية ا ييريض لايي مكه هييذا األوييا دييه ال عبييا عييه 
دشييكل   مث الكشييف عييه الصييراعاا دييه ويي خم نليييلة اللقيياااا ، جتعيي  كاليي  ييي لل  حقاقيية وأييذوء 

 . القلق الذ  يعال دا  ومكع  رىل الشلاا لال تأا  و ال شجاق و ا حياا غا ا با ر 
 : العالج االجتماعي .  4-9-2 
ويع ميييد ث رلعيييام ا يييريض ديييه دكيييان الصيييرال الاليييي  وعيييه ا ايييااا ا ييييببة ليييألو و انلعيييارا الريا ييياة   

 .وياصو ل غاا الت ق والتن  ارأ ماع  العاةل  أو دكان العم  
 :العالج الكيميائي .  4-9-3
وصلي  ل عملياا لعيض العقيا ا ا اتدية و ا لدةية ث ليام  األدير مث عتيل أقاة دع لل اذا الاتل ده العي ط     

لعيد الراحية ااييماة يبييدأ العي ط الاليي  ، وث حالية القلييق الشيديد كي  ديانق دييه رعملياا ا يريض لعييض 
العقييا ا  ييت ر ييراة طباييب طيي ا و صليي   ييياعدع  علييى عقلايي  ال ييتعر العصيييب أدييا العيي ط األقييل  

 .قا ا واقة لااردتناا العصباة ث دراك  ارنلعارا لا خ للقلق كا   ل عملاا ع
وييي   صليي  ل ييدءيب ا ييريض علييى عملايية ارنيي واا ، مث يقييدق ليي  ا ابيي  ا اييا  :السررلوكيالعررالج . 4-9-4

كيام  وايل اغيا،   -)  .للقلق لدءأاا د لاوعة ده الشدل طاف جياب  ط لف مءأاا القليق و ارنلعياخم 
 (12، قلية 0991
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 :العالج الكهربائي . 4-9-5
أثب ييت الدءانييياا أن الصيييدداا الكلرلاةاييية ر علايييد ث عييي ط القليييق الاليييي  رر أن كيييان يصييياحب صلييي    

أعييرا  اك  ييياا  ييديدل ، وهايييا نييا  ل  ارك  ييياا و ا ابيي  الكلرلييياة  يلاييد أحاانيييا ث لعييض حيييارا 
 .القلق ا صيتلة ل عرا    صاة 

 :العالج الجراحي . 4-9-6
هاا  لعض احلارا ده القلق الالي  ر ع ييه لالملريف الع أاة اليالقة ليذل  يلجي  عيامل رىل العملاية   

ااراحايية واليي  عكييتن علييى دييي تا ا ييخ ل قلايي   ييدل القلييق وصليي  عييه طريييق األلايياة العصييباة اراقيية 
، قيلية 0921كاصي  حمميد،  -)  لارنلعاخم أيه يصبو اللرم غا  ال  ل نلعيارا ا و ية و ال ي ثر  يا

000). 
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 :خالص      

ي عر  اا ا عتيف حركاا و د أأريايا حماولية  كان هذا اللص  أ مال كعالة ل يلا  أه  دشكلة نلياة
 .لشرع هذه ا شكلة الالياة وال  ع ما  ث القلق

ودييا يكييه ان   قيي  دييه ويي خم دييا أ ييرنا هييت عر ليية هاعيي  ا شييكلة حلاييال ا عييتيف ث دتاقييلة حااعيية وديييايرل 
 .ا عتيف حركاا ث حااع   ل لماذهت أه  دشكلة نلياة يتاأللا اأ ران  ، كالقلق 

 . ه  دشكلة نلياة وه  القلق وعملر اا اىل ط لف ااتانب ا  علقة ل كل  لداية كصلاا عملر اا ر
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 :تمهيد -

هي اليت  ععييتن اشيتال ال يترر احلركيتي جيد أهنا متشبعة ومتنوعة ، فاإلعاقة احلركية  إن املتتبع لإلعاقة احلركية ، -
أميتيتا اضا يتيتة املعيتيتوق  .اخلاصيتيتة وعيتيتر ر ع يتيته ايتيتول العال يتيتي واواتنيتيتاعي واوا عيتيتاحل ،وعإيتيتتدعي احلاايتيتة إ  ال  ييتيتة 

حركييتيتيتيتا فغيتيتيتيتي كالهيتيتيتيتا ميتيتيتيتو الرضا يتيتيتيتات إا يتيتيتيتيتوك ع يتيتيتيته منافإيتيتيتيتات  اعييتيتيتيتة وكيتيتيتيت ل  فررضيتيتيتيتة فتيتيتيتيتن   ميتيتيتيتو    يتيتيتيتا 
 .منافإات مو أال ا تياا األ طال قصد عن ي   طووت وطنية ورولية

 :وقد  صص ه ا اجلااب لدااسة أه  ما ضدوا حول اإلعاقة احلركية حيث قننا -

طيتيترإ إ    إعطيتيتام م غيتيتوع لإلعاقيتيتة احلركييتيتة ، كيتيت ل  لت يتيت  املشيتيتاكل اليتيت  ضتعيتيتر   يتيتا املعيتيتاقون حركييتيتا ، والت -
 .وأ لا قننا  دااسة لت   اضا ات املعوق  حركيا يف اجلزائركي ية ع ج ه ل اإلعاقة 
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 :مفهوم اإلعاقة الحركية  -1 -

هيتيتي اإلعاقيتيتة اليتيت  ضعيتيتا  صيتيتاحبغا ميتيتو العجيتيتز البيتيتد  اتيجيتيتة واا يتيتة أو إصيتيتا ة أو ميتيتر  ، ييتيتد ميتيتو  حركتيتيت   -
واشاط   إبب ه ا اخل ل احلارث ل  ، و التاحل عر ر ع ي   شكل و يتر ر يف لت يت  أوايت  احلييتاق وعالعيتدل عيتو 

 (12، ص حة 1002ااهد عبد الرحي ، ) . التكي  مع جمتنع   

أن املعاق  حركيا ه  أشخاص مصيتا   يف اجلغيتا  : ا ل لإلعاقة احلركة فلك عبد العزضز أما امل غوع الطيب 
ايت ل عبيتد العزضيتز، )احملرك ، وضعنون مو قصوا وظي ي والشيم ال ك مييزه  هو صعو ة التحيترك أو اسيتتحالة 

 (212 ، ص حة2891

 :تصنيف اإلعاقة الحركية -2

ضوايتيتد عبيتيتاضو وا يتيتن يف عصيتيتني  اإلعاقيتيتة احلركييتيتة ، فاليتيتد عكيتيتون اإلعاقيتيتة   الييتيتة كالشيتيت ل اليتيتدما ي ، أو مكتإيتيتبة 
ااجتيتيتة عيتيتو أميتيترا  أو إصيتيتا ات  عيتيتد اليتيتوورق ، وقيتيتد عكيتيتون اإلصيتيتا ات الناجتيتيتة  عيتيتد اليتيتوورق  إيتيتيطة وعيتيتا رق ميكيتيتو 

ايتيتيتدا كديتيتيتنوا العديتيتيت ت و الصيتيتيترل وشيتيتيت ل األط يتيتيتال وعصيتيتيت ب األاإيتيتيتجة معاجلتغيتيتا وشيتيتيت اوها ،و عديتيتيتغا شيتيتيتدضد 
 .العصبية و لها

 :وتصنف اإلعاقة الحركية إلى أربعة فئات هي 

وضالصد هبا مو عوق  او األطراف لدضغ  أو أ يترت هيت ل او يتطرا ات ع يته  :المصابون بأمراض تكوينية-أ
 .وظائ غا  وقداهتا ع ه األرام

هيتيتيت  املصيتيتيتا ون يف اغيتيتيتا  هيتيتيت  العصيتيتيتيب بيتيتيتا ضيتيتيت رك إ  شيتيتيت ل  عيتيتيت  أايتيتيتزام و  :المصاااابون ب ااافا ا  فاااا -ب
 .، وخباصة األطراف الع يا والإ  ه اجلإ 

وهيتيتو ا يتيتطرايب عصيتيتيب بيتيتدث  إيتيتبب اخل يتيتل اليتيت ك  ضصيتيتيب  عيتيت  منيتيتاطن  :المصااابون بال اافا الم ااي -ج
قيتيتد ضتنتعيتيتون  امليتيت، ، و البيتيتا ميتيتا ضكيتيتون مصيتيتحو ا  يتيتالتخ   اليتيت هم ، ع يتيته اليتيتر   ميتيتو أن ك يتيتلا ميتيتو الصيتيتا    يتيت 

 .  كام عارك كنا  قد ضكون مبكاهن  العناضة  را إغ  والوصول إ  الك اضة اوقتصارضة
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 إبب احلوارث واحلرويب والكوااث الطبيعية وإصيتا ات العنيتل وهيت وم قيتد ضعيتااون ميتو  :المعاقون حركيا -د
إيتيت  ا تيااضيتيتا  إيتيتبب فاليتيتد طيتيترف أك يتيتر  ، وافتاليتيتااه  إ  الاليتيتداق ع يتيته يرضيتيت  عديتيتو أو جمنوعيتيتة ميتيتو أعديتيتام اجل

 .(122، ص حة 1002ام  امحد الز يب، )عجز العدو املصايب عو احلركة 

  :التصنيف الطبي لإلعاقة الحركية -3

 :اإلصابة الم ية الحركية . 3-1

 هي إصا ة عنتج يف امل، ، واملارق الرمارضة والالشرق الدما ية ، وعنتج قبل أو أ نام أو  عد الوورق 

 :قبا الوالدة-أ

 فكل أشكال األاو كإيا م ل االص األوكإج  يف مإتوى النإيج لدى اجلن 

 .ازض  رموك هاع لدى األع ، صدمات عصيب األع واجلن  معا:  عد احلوارث املخت  ة 

 .دع عوافن عنل الزمر الدموضةع -

 .إصا ة محوضة لألع واجلن ،  اصة احلصبة األملااية  -

 التعر  ألشعة إكس -

 .التإن    عل أوكإيد الكاا ون -

 .الط ي يات -

 :أثناء أو بعد الوالدة -ب

 .األاو كإية الوورضة ، التح ضر الطوضل املدى  -

 .وورق عإلقالوورق  الطوض ة لألع ، عنتغي  تطبين  -

 .رواان احلبل الإرك حول اقبة املولور -

 ( .prematurite)اخلدضج  -
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 :أه  او طرا ات ال  جندها عند املصايب  اإلصا ة املخية احلركية 

 .هي حالة  عال ص عد ي رائ   ومإتنر، فكل حركات الط ل مكبوحة :الصالبة-1

هيتيتي جمنوعيتيتة احلركييتيتة  يتيتل املنإيتيتجنة اليتيت  ايتيتس عديتيت ت األطيتيتراف و اجليتيت ل  :الااتصفا العياافي اإلراد  -2
والوايت ، فاألط يتيتال املصيتيتا    يتيت  ليتدضغ  صيتيتعو ة و سيتيتتالام  اجليتيت ل  والرقا يتة اليتيترأا وليتيتدضغ  صيتيتعو ة يف اسيتيتتعنال 

 .اليدضو  دقة  أو اجل وسرو الوقوف  بطئ

 يجيتة اإلظطر يتات احلإاسيتية العنياليتة ا كنتعنتج عدع ااإيتجاع ل حركيتات اإلاارضيتة ، فغيتي عارعيت :ا تاكسيا  -3
   .وا يتيتيتيتيتيتيتيتطر ات املخيتيتيتيتيتيتيتيتي، ، والتال صيتيتيتيتيتيتيتيتات العديتيتيتيتيتيتيتيت ية و احلركيتيتيتيتيتيتيتيتات اإلاارضيتيتيتيتيتيتيتيتة الايتيتيتيتيتيتيتيتل منإيتيتيتيتيتيتيتيتجنة

(LUDZINCUTTMAN, 1976, p. 28) 

 :ال فا النصفي .  3-2

ضإيتتطيع املشيتي وضيترذ هيت ا امليتر   عيتد هو ش ل األطيتراف الإيت  ية ن فيت  ضإيتتطيع املصيتايب يرضيت  اا ييت  وو 
إصا ة البص ة الإيإائية  حيث إصا تغا جيعل أوامر امل، حنو العد ت و ار ، وفالدان احلإاسية وهشاشيتة 

 :حشوضة وعكنو أسبايب الش ل النص ي يف  الع اع و اظطرا ات

 :الصدمات  –أ 

 اليترك إ يتر حيتارث ميتروا أو سيتالول ميتو فالبص ة الإيإائية ميكو أن ختريب   عل كإر ع يته مإيتتوى العنيتور ال
 .ااع ال هاع ، أوحارث عنل ، أو حارث اضا ي 

 :االلتهابات  –ب 

 .ال  يط  البص ة الإيإائية وع ر ها ( العصبية ، العد ية ) هي جمنوعة مو األاإجة 

 :ا مراض المعدية  –ج 

 فلوا أو  كتلضا قد عصيب البص ة الإيإائية ويد مو وظي تغا 
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، إاا فغيتيتي  هيتيتو ميتيتر  سيتيتبب  فيتيتلوا مييتيتس البصيتيت ة الإيإيتيتائية يف  عيتيت  اغاهتيتيتا :ال اافا الفيرو ااي  - 3-3
 .إصا ة العد ت وهي عت اهر   ص ة ش ل متالا ل

واملنيتيتاطن املتديتيتراق هيتيتي املنيتيتاطن الإيتيت  ه واجليتيت ل ، األطيتيتراف الع ييتيتا وبيتيتدث أ نيتيتام الط وليتيتة بيتيتا قيتيتد ضعرقيتيتل عن ييتيتة 
 .والتر ر الدااسي وهشاشة الشخصية الننو، كنا ض رك إ  ال شل  العيام 

 :البتور.3-4

 :وا أسبايب لت  ة منغا تا أو ازم مو أعدام اجلإ  ول بم هي فالدان لعدو

 .حوارث لت  ة  -

 .عدوى  -

 إصا ة   الية -

 :المرض المفصفي . 3-5

متصيت بة  هو مر  عصيب عد ي ، فغو مو أ طيتر اإلعاقيتات اليت  ع غيتر أ نيتام اليتوورق فيتاملولور ض غيتر م اصيتل
 .و أحيااا م بتة يف و عية  ل وظي ية 

فكل امل اصل ميكو أن عصايب ، فالعد ت ع شل با ضعين وبد مو حركيتات امل اصيتل ، فغيتي إصيتا ة عطيتر  
 .مشاكل يف عن ية إعارق ال  ية احلركية ألن الع ج ضبدأ مبكرا و ص ة شاقة ومعالدق 

 :مرض انحراف العمود الفصر   -3-6

 :لعنور ال الرك وقد ض رك إ  هو احنراف ا

 .قصر الالامة أو احلد مو اوها  -

 .عشول صواق اجلإ   -
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 REGARD SUR LA"  -( . )إخن يتيتا  الاليتيتداق احليوضيتيتة ) آ يتيتاا ع يتيته عن ييتيتة التيتيتيتن س  -
PEDAGOGIEDU SPORT CHEZ LES HANDICAPES 

MOTEUR " " " F.F.H). 

 :أقسام اإلعاقة الحركية -4

 :عنالإ  اإلعاقة احلركية عبعا ألسباهبا كنا ض ي 

 ( :العيمي  –العيفي ) إعاقة الجهاز الحركي  - 4-1

إلتغيتيتيتيتايب  –الشيتيتيتيت ل النصيتيتيتيت ي الطيتيتيتيتوحل  –الشيتيتيتيت ل النصيتيتيت ي الإيتيتيتيت  ي  –شيتيتيتيت ل األط يتيتيتيتال  –البيتيتيتيت   –م يتيتيتل الشيتيتيتيت ل 
 –ور ال اليتيترك سيتيتوم التكيتيتوضو التشيتيتربي اليتيتواا ي  يتيتالعن –الديتيتنوا العديتيت ي  –  يتيتع م صيتيتل ال خيتيت   –امل اصيتيتل 

 .إخل ...إلتوام العنن  –عشالن العنور ال الرك 

 :إعاقات الجهاز العصبي . 4-2

الش ل التوافالي عصاحب   ميت ت أ يترى ، صيتدات عالإيتينات لت  يتة وعدضيتدق  –الصرل  –م ل الش ل املخي 
قإيتنغ   فنيتنغ  ميتو ألصحايب اإلعاقات البداية أو احلركية  شكل عاع ميتو ااايتب البيتاح   يف هيت ا ا،يتال ،

وهكيت ا ، ولكننيتا يف هيت ا الصيتدر االيتدع صيتواق ... عبعا ألسبايب ، ومنغ  مو قإيتنغ  ع يته أسيتاا طيتيب  يت  
لتصيتيترق قيتيتد ع ييتيتد  شيتيتكل أو  يتيت  ر يف عاليتيتدي الطيتيترإ لترهييتيتل هيتيت وم املعيتيتاق  حركييتيتا حيتيت  ضإيتيتتطيع اوايتيتدماج ميتيتع 

أن مو يتول التالإيتي  أو التصيتني  أفرار ا،تنع وضصبحوا قيتوق ااتااييتة م ييتدق ألا إيتغ  ومليتو حيتو   ، و اصيتة 
مو يتيتول شيتيتائ  حييتيتث أايتيت  عوايتيتد إعاقيتيتات حركييتيتة وإعاقيتيتات أ يتيترى حإيتيتية ، عال ييتيتة وقيتيتد عكيتيتون هنيتيتاك إعاقيتيتات 
 داييتة فاليتم ميتيتع سيت مة العاليتيتل و احليتواا وعيتيتارق عكيتون اتيجيتة حيتيتارث أرى إ  حيتدوث  يتيت  يف أحيتد األطيتيتراف 

 ...أو أازام منغا 

ات احلركييتة ، ا يتيت  وايتور العدضيتيتد ميتو احليتيتاوت اليت  جتعيتيتل ال يتيترر ليت ل  سيتيتن جر إ  عو يتين ليتيتبع  أم  يتة اإلعاقيتيت
يف عيتيتيتدار املعيتيتيتاق  حركييتيتيتا إو أن هنيتيتيتاك  يتيتيت ث حيتيتيتاوت أساسيتيتيتية ععيتيتيتد املإيتيتيت ولة عيتيتيتو اإلعاقيتيتيتات احلركييتيتيتة ملع يتيتيت  

 :األط ال وهي 
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 :إصابات العمود الفصر   –أوال 

صيتيتيتا ة يف مإيتيتيتتوى أع يتيتيته و اليتيتيت  إن اإلعاقيتيتيتة اخلاصيتيتيتة  إصيتيتيتا ات العنيتيتيتور ال اليتيتيترك عيتيتيتزرار شيتيتيتدهتا ك نيتيتيتا كاايتيتيت  اإل
وقيتيتد ... ضصيتيتاحبغا  البيتيتا فاليتيتدان الاليتيتداق الوظي ييتيتة واحلإيتيتية و  اصيتيتة فاليتيتدان اإلحإيتيتاا  الو يتيتع العيتيتاع ل جإيتيت  

صيتيتيتن   ع يتيتيت  اإلصيتيتيتا ات طباليتيتيتا لالواعيتيتيتد وظي ييتيتيتة أو لإلعاقيتيتيتة العصيتيتيتبية احلار يتيتيتة لكيتيتيتل إصيتيتيتا ة ، وعتديتيتيتنو هيتيتيت ل 
، و يتيتيتيت ث ( ال اليتيتيترات الصيتيتيتداضة ) نيتيتيت  ل جيتيتيتدل التالإيتيتيتينات  يتيتيت ث مإيتيتيتتوضات إلصيتيتيتا ات ال اليتيتيترات العنالييتيتيتة وا 

 .ل  الرات الالطنية ع ه األطراف الإ  ه 

 :المنطصة العنصية  –أ 

إصيتيتا ات ال اليتيترات العنالييتيتة الع ييتيتا وييتيت  ال اليتيترق العنالييتيتة الإارسيتيتة ، وفاليتيتدان احلركيتيتة الوظي ييتيتة  يتيتد اجلاا ييتيتة  •
 .ل عد ة ال   ية 

و الإيتا عة ميتع فاليتدان احلركيتة ل عديت ة ال   ييتة ، والعديت ت إصا ات ال الرات العنالية ييت  ال اليترق الإارسيتة  •
 .ال اارق ل يد ، مع فالدان وظي ي اإيب ل م وفرر األصا ع

إصيتيتا ات ال اليتيترات العنالييتيتة الإيتيت  ه ييتيت  ال اليتيترق ال ااييتيتة ميتيتع وايتيتور عديتيت ة    ييتيتة اييتيتدق ميتيتع فاليتيتدان حركيتيتي  •
ة لصيتيتاحبغا حييتيتث ض اليتيتد الاليتيتداق ع يتيته ل عديتيت ت اليتيت  عايتيت ك ميتيتو ال اليتيترق الصيتيتداضة األو  ، وضإيتيتبب اليتيت  إعاقيتيت

 .الإحب احلركي ل يد و ال ااع  جتال اجلإ  

 :فصرات المنطصة الصدرية  –ب 

إصيتيتيتا ات ال اليتيتيترات الصيتيتيتداضة ميتيتيتو الإارسيتيتيتة وحيتيتيت  ال اليتيتيترق العاشيتيتيترق ، و يتيتيتا الاليتيتيتداق ع يتيتيته ح يتيتيت  التيتيتيتوا ن عنيتيتيتد  •
 .اجل وا ، وعدع ك امق عد ت أس ل البطو 

عيتيتدع ك يتيتامق عديتيت ت ال خيتيت  األمامييتيتة ) إصيتيتا ات ميتيتو ال اليتيترق الصيتيتداضة احلارضيتيتة عشيتيترق حيتيت  الالطنييتيتة ال ال يتيتة  •
 ( .وعد ت احلو  اخل  ية 
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 :فصرات المنطصة الصطنية  –ج 

ك يتامق عديت ت )إصا ات ال الرات الالطنية و العجزضة مو ال الرق الرا عة الالطنية ح  ال الرق ال ااية العجزضيتة  •
 ( .مامية و احلو  اخل  ية ال خ  األ

 :وعنوما ،  البا ما عصاحب إصا ات العنور ال الرك عر لات س بية ع ه الالوق العد ية م ل  •

 .فالدان الالداق ع ه اواالبا  اإلاارك  -

-12-11الصيتيت حات ، 1002ااهيتيتد عبيتيتد اليتيترحي ، ) ااالبيتيتا  عديتيت ي  يتيت يل ميتيتع قيتيتداق حركييتيتة  يتيتعي ة  -
12) 

 :ت  يا اإلعاقة الحركية  -5

لاليتيتد عطيتيتوات يف الوقيتيت  احلا يتيتر أروات عشيتيتخيص اإلعاقيتيتة احلركييتيتة ، حييتيتث ضإيتيتتطيع املتخصصيتيتون عشيتيتخيص 
اإل يتيتطر ات احلركييتيتة ميتيتو  يتيت ل ال حيتيتوص الطبييتيتة و إارائغيتيتا قبيتيتل اليتيتوورق و عيتيتدها وميكيتيتو لطبييتيتب األعصيتيتايب 

. ن ضإغنوا   يتدوا كبيتل وفعيتال يف عشيتخيص هيت ا النيتول ميتو اإلعاقيتة وطبيب الع اع وطبيب األط ال ك رضن أ
 (128، ص حة 1002ام  امحد الز يب، )

 :نظرة المعوق حركيا لنفسه  -6

إن الصواق ال  ضكوهنا كيتل إاإيتان جلإيتن   يتا أكييتة كبيتلق يف  نيتام شخصيتيت  ويدضيتد اجتاهاعيت  ويالييتن مإيتتالب   
الشخصيتيتي ، حييتيتث ضباليتيته ضن يتيتر إ  ا إيتيت  ا يتيترق ق يتيتن سيتيتوام عالبيتيتل إعاقتيتيت  أو ن ضتالب غيتيتا فإايتيت  مي يتيت  عيتيتو ا إيتيت  

 .صواق  ل آمنة 

وميتو الناحييتيتة اجلإيتيتدضة ضيتداك املعيتيتوإ أايتيت  ميتروع ك يتيتلا ميتيتو املزاضيتيتا اليت  ميت كغيتيتا  يتيتلل وميتو  ييتيتع التإيتيتغي ت حيتيت  
 (209، ص حة 2890لتاا محزق، ) . عصبن إعاقة إ افية  النإبة ل 

 :م اكا المعوقين حركيا  -7

 :ااجتة عو إصا ت   اإلعاقة وميكننا اكر ه ل املشاك ت يف ماض ي ضتعر  املعاإ حركيا لعدق مشاكل 
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 :الحالة النفسية  - أ

 .ا رق املعوإ إ  ا إ  وا رق اآل رضو أو  األحرى ا،تنع 

 :في مرآة الذات  - ب

إن لكل شخص مغنا كان عكون ليت  ميترآق  اصيتة  يت  ، حييتث ميكيتو أن ضيترى ا إيت  واإيتن  حالتيت  املعنوضيتة و 
رف إما إن كان ساملا حني ا أو قوضيتا أو  يتعي ا ورائنيتا ا حيت  أن كيتل إاإيتان ضن يتر لن إيت  ا يترق ق يتن  التاحل ضع

 :أو عالبل أو ن ضتالبل عاهت  وال  ضتج ه فينا ض ي 

 .عدع اوطن نان إ  حالت  الن إية  -

 .عدع اإلطن نان لآل رضو  -

 (PIRRE OLERON, 1961, pp. 8-9) .اإلحإاا  العزلة  -
ومو الناحية اجلإدضة ضداك املصايب أا  مروع ميتو الك يتل ميتو املزاضيتا العديتوضة  ييتث  كيت  عواايتدل يف ا،تنيتع 

 .ال ك ضعتم  األفرار الإامل  اإدضا 

 :في مرآة اآلخرين  –ج 

ختت يتيتيت  هيتيتيت ل الن يتيتيترق حإيتيتيتب ايتيتيتول اإلعاقيتيتيتة ومكاايتيتيتة الشيتيتيتخص املعيتيتيتاإ يف ا،تنيتيتيتع ، فيتيتيتبع  النيتيتيتاا ضرضيتيتيتد ون أن 
ضكواوا ع نيتام يف أعيت  الايتل و عديتغ  ضرضيتد أن ضكيتون أهيتل كيتل شيتيم الوايتور ، ولكيتو املعيتوق  مغنيتا كاايت  

ضعاميتل  رسيتاا فيترر   إعاقتغ  و ضرضدون ه ا  ل ضك يتيغ  أن ضن يتر إليتيغ  ا،تنيتع ا يترق احيت  وشيت الة فاليتم ،  يتل
، 2882ميتيتيتيتروا الشيتيتيتيتناوك منيتيتيتيتد، ) . كاميتيتيتيتل م يتيتيتيتل اآل يتيتيتيترضو ميتيتيتيتو أايتيتيتيتل إااليتيتيتيتا  حإاسيتيتيتيتيتغ   يتيتيتيتالنالص 

 (12ص حة 

 :عالج اإلعاقات الحركية  -8

ضيتيتيترى الإيتيتيتيد فغنيتيتيتي ، أايتيتيت  و ميكيتيتيتو ل نعيتيتيتاإ حركييتيتيتا أن ضشيتيتيت ي ك ييتيتيتة  يتيتيتل عباليتيتيته  عيتيتيت  اآل يتيتيتاا إو أن اإلعاقيتيتيتات 
احلركييتيتة ضيتيتت  يإيتيتينغا إاا كيتيتان العيتيت ج مبكيتيترا و عديتيتغا ضبيتيتن ع يتيته حاليتيت  ا يتيت  العيتيت ج و أ يتيترى عتطيتيتوا ميتيتو سيتيتيم 
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حييتث ف  يتان ميتو حيترق إ  أسيتوأ ا يت  العيت ج وع يته أك حيتال فيتإن العيت ج و التيتداضب احلركيتي ضن عيتان املعيتاإ 
ع اق  اإلعاقة وضبط ان   ل  عطواها  يث ضعطيان الشخص فرصة لتطوضر إمكااياعيت  الوظي ييتة املتبالييتة واليت  

 . ل تعوض  عو الصعو ات و املشاكل ال  عع    

 :أنواع رياضة المعوقين حركيا في الجزائر  -9

 :ألعاب الصوى  11-9-1

وهيتيتيت ا طبعيتيتيتا ع يتيتيته ....( ع 100ع ، 200) ينيتيتيتل يف طياهتيتيتيتا عيتيتيتدق ا تصاصيتيتيتات عنيتيتيتد املعيتيتيتوق  حركييتيتيتا منغيتيتيتا 
الكراسيتيتي املتحركيتيتة ، وععنيتيتل هيتيت ل الرضا يتيتة ع يتيته عالوضيتيتة األطيتيتراف الع وضيتيتة لالاعيتيتدك احلركيتيتة  األاايتيتل و العكيتيتس 

 (. الرمن ، اجل ة ، الالرص )صحين إ  اااب الإباقات ، فغناك الرمي  راواع  

 :ركوب ال يا . 9-2

ععنيتيتل هيتيت ل الرضا يتيتة ع يتيته اجييتيتار التيتيتوا ن ومراقبيتيتة اجليتيت ل فيتيتوإ احلصيتيتان  اإل يتيتافة إ  الراحيتيتة الن إيتيتية ن إو أانيتيتا 
 .ا ح  عدع واور ه ل الرضا ة  ب راا 

 : السباحة .  9-3

نإيتين ععترب الرضا ة الوحيدق ال  ضإتطيع كل معيتوإ بااسيتتغا وععنيتل ع يته عالوضيتة  ييتع العديت ت وععنيتل  الت
 .   احلركات املخت  ة حإب اول اإلعاقة 

 :تنس الطاولة .  9-4

ميااسيتيتغا املعوقيتيتون ع يتيته الكراسيتيتي املتحركيتيتة ، فاليتيتم ضراعيتيتي يف اليتيت  قياسيتيتي ايتيتول ل طاوليتيتة وععنيتيتل هيتيت ل الرضا يتيتة 
ع يتيته عالوضيتيتة عديتيت ت اليتيتبطو و ال غيتيتوا و التيتيتن س يف احلركيتيتات ع يتيته مإيتيتتوى اجلاايتيتب األع يتيته وياليتيتن التيتيتوا ن 

ي ، وهنيتيتاك اضا يتيتات أ يتيترى ميااسيتيتغا املعوقيتيتون حركييتيتا كاملبيتيتاا ق  الإيتيتي  ، كيتيترق الطيتيتائرق  يتيتاجل وا ، ع يتيته الكراسيتيت
، صيتيتيتيتيت حة 2881ميتيتيتيتيتروان عبدا،ييتيتيتيتيتد ا يتيتيتيتيتراهي ، ) افيتيتيتيتيتع األ اليتيتيتيتيتال ، كيتيتيتيتيترق الإيتيتيتيتيت ة ع يتيتيتيتيته الكراسيتيتيتيتيتي املتحركيتيتيتيتيتة 

 .إخل ...(22
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 :خاااااالصااااااااة

ال صل إ  اااب  ، أو نا قننا  دااسة ي ي ية لإلعاقة وقننا  شر  م غيتوع اإلعاقيتة ، وعطرقنيتا عطرقنا يف ه ا 
 .إ  لت   أاوال اإلعاقة ، وك ل  م اهرها و أاواعغا ، ولت   أسباهبا 

ااسيتيتغا أميتيتا اجلاايتيتب ال يتيتا  فتناولنيتيتا ميتيتو   ليتيت  اإلعاقيتيتة احلركييتيتة ، وأ يتيتلا اكرايتيتا وعناولنيتيتا لت يتيت  الرضا يتيتات اليتيت  مي
 . املعوقون حركيا 

وميتا ميكيتو استخ صيتيت  ميتو  يتيت ل ميتا أشيتيتراا إلييت  أايتيت  و يتر   اإلعاقيتيتة ، فيتاملعوإ ضإيتيتتطيع اوايتدماج يف ا،تنيتيتع ، 
واليت  لتطيتوضر قدااعيت  ال طرضيتة قصيتد اواإيتجاع والت اعيتل الكاميتل ميتع ا،تنيتع اليت ك ضنتنيتي إلييت  ، حييتث الااضيتة 

 .العزلة ال  ببس ا إ  فيغا ، أو بإغا يف الوسم العائ ي مو اوادماج اواتناعي ل نعاإ إ راا  مو 
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  :تمهيد 

كثر مراحل النمو حساسية و أكثرها عبئا على اآلباء و أكثرها حاجة إىل الرتويح  أإن مرحلة املراهقة هي 
مع األبناء خالل هذه املرحلة بشكل سليم يوصلنا إىل  وظبط النفس مع القدرة على الصرب و اإلحتمال

أهدافنا املرجوة يف رعايتنا ألبنائنا وأشد ما فيها حساسية تكمن يف أهنا مرحلة تتوسط مرحلة الطفولة 
 .ومرحلة سن النضج والبلوغ ، مرحلة يكتشف فيها املراهق ذاته وحياول بناء كيانه 

لدراسة فئة املراهقة ، وذلك ألن هذه الفئة العمرية املدروسة   ومن خالل ماسبق مت ختصيص هذا اجلانب 
 :تدخل ضمن مرحلة املراهقة فقمنا ب 

 .إعطاء مفهوم املراهقة ، أقسامها وخصائصها  -

 .وتناولنا مشاكل املراهقة  -

 .كذلك تطرقنا إىل النشاط البدين ودوره على حياة املراهق -
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 :مفهوم المراهقة  -1

املرهقة لغة مشتقة من الفعل راهق مبعىن اإلقرتاب  أو الدنو من احللم ، فاملراهق هبذا املعىن هو الفرد 
 . (025، صفحة 3991مجال الدين منصور، ) الذي يدنو من احللم واكتمال النضج 

 ADOLSEهي كلمة مشتقة من الفعل الالتيين   adolescenceفكلمة املراهقة  :أما اصطالحا 
ومعناها التدرج يف النضج اجلسمي ، العقلي و االنفعايل و االجتماعي ، وتستعمل هذه الكلمة يف علم 

، صفحة 3995حامد عبد السالم زهران، ). النفس على اهنا مرحلة االنتقال من الطفولة إىل الرشد 
بأهنا فرتة عواصف وتوتر وشدة تكنفها األزمات النفسية وتسودها املعاناة و " ستانلي " وعرفها(13

 (25، صفحة 3991خولة درويش، ) . اإلحباط و الصراع و القلق وصعوبة التوافق 

واملراهقة مبعناها العلمي الصحيح هي املرحلة الىت تبدأ بالبلوغ وتنتهي بالرشد واكتمال النضج ، فهي 
عملية بيولوجية حيوية يف بدايتها و ظاهرة اجتماعية يف هنايتها مع اختالف يف املدة الزمنية اليت تكون 

مل اع هذا اإلختالف عموما للعو بني البداية والنهاية حسب اختالف األفراد وبيئتهم و أجناسهم ، وخيض
 (220ميخائيل ابراهيم أسعد، صفحة ) . اجلنسية البيئية الوراثية 

لوظائف البيولوجية و اجلنسية و أما علي زيغود فقد عرفها بأهنا مرحلة تغيري شديد ، وتبلور الكثري من ا 
اهلرمونية للغدد الصماء اليت تؤدي نشاطها إىل التأثري على سلوك  ه التغريات حتدث بفضل اإلفرزاتذه

الفرد ، أي أن املراهقة كفطرة خاصة من احلياة يف حالة من النمو تقع بني الطفولة إىل الرجولة أو األنوثة 
 (330، صفحة 3931علي زيغود، ) 

 :أقسام المراهقة  -2

اختلف العلماء يف حتديد فرتة املراهقة من حيث بدايتها ومدة دوامها وسنة هنايتها لعدم وجود لقد 
خضعوها جملال دراستهم وتسهيال هلا فهناك ي ختضع له هذه القياسات ، وإمنا مقياس موضوعي خارج

النمو العقلي كمعيار آخر ولكن اتفقوا مبدئيا على  ذس النمو اجلسمي كمعيار ، ومن اختمن اختذ أسا
أن فرتة املراهقة هي الفرتة اليت تبدأ بأول بلوغ جنسي وتنتهي بالنمو اجلسمي للراشد ، وفيما يلي نتطرق 

 :إىل خمتلف أقسام املراهقة وهي 
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 :المراهقة المبكرة . 2-3

البلوغ إىل حوايل سنة أو سنتني بعد والذي يصاحب  31متتد منذ النمو السريع أي مع بداية السنة 
، ويف هذه املرحلة املبكرة  30البلوغ عند استقرار التغريات البيولوجية اجلديدة عند الفرد أي مع سن 

يسعى املراهق إىل االستقالل و اخلروج من التبعية و االعتماد عل الغري و التخلص من السلطات الىت 
انه و يصحبها التفطن اجلنسي الناتج عن اإلستشارة اجلنسية حتيط به و يظهر لديه إحساس بذاته وكي

 .الىت حتدث جراء التحوالت البيولوجية ومنو اجلهاز التناسلي عند املراهق 

 :المرهقة الوسطى . 2-2

ومييزها بطئ سرعة النمو اجلنسي  31إىل  30يطلق عليها كذلك املرحلة الثانوية حيث تبدأمن سن 
قة ، وتزداد التغريات اجلسمية من الزيادة يف الطول و الوزن واهتمام املراهق مبظهره نسبيا يف املرحلة الساب

 .وصحة جسمه 

 :المراهقة المتأخرة . 2-3

ويطلق عليها مرحلة الشباب وتعترب مرحلة اختاذ القرارات احلامسة اليت يتخذ  23إىل  33ومتتد من سن 
فيها اختيار  مهنة املستقبل وفيها يصل النمو إل مرحلة النمو اجلسمي ويتجه حنو الشباب االنفعايل  

م ، االعتماد على النفس  وتتبلور بعض العواطف الشخصية مثل االعتناء باملظهر اخلارجي ، طريقة الكال
 (301، صفحة 3995مصطفى زيدان، )  .وامليول للعواطف حنو اجلماعات الطبيعية و اجلنس اآلخر 

 :خصائص المراهقة  -3

 :للمراهقة خصائص عدة نتطرق إليها بالتفصيل فيما يلي 
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 :اإلثارة الجنسية  . 3-1

تعترب من املراحل املميزة للمراهقة ، فعند البلوغ يصل املراهق إىل القدرة على التناسل وقذف احليوانات 
املنوية بالنسبة للذكور واحليض بالنسبة لإلناث و املصحوبة بانفجار ليبيدي واندفاع نزوي تناسلي 

تدفع بالفرد بطريقة ال ميكن  باإلضافة إىل حركة تكون ماقبل التناسلية فالظهور املفاجئ للطاقة احلرة
ضبطها إىل البحث عن تفريغ الظغط والتوترات ، والشحنات اجلنسية ومن وجهة نظر ديناميكية فالصراع 

 الداخلي للمراهق ليس فقط رد فعل بسيط للصراع الداخلي و إمنا صراع جيمع صراعات بدائية قدمية 
قي يف دي إىل إضعاف األنا يف دوره البايؤ يكية املصحوب بالتغريات الدينامهذا االنفجار الليبيدي و 

 (RISP, 1990, p. 149) .اآلثار

 :إشكالية الجسم .  1-2

تأثري بليغ على إن ظهور العالمات األولية للبلوغ من منو األعضاء التناسلية وكذلك العالمات الثانوية هلا 
 :بعض العلماء وعلى رأسهم إذ يرى سريورة املراهق 

" ,MELANIE KLEINANNA TREED " بأن التغريات الفيزيولوجية هي منبع
 EDITH JAKOBSONاالضطربات ومتس التوازن النفسي للمراهق ، ويف دراسة متأخرة لـــ 

وضحت بإمعان دور التغريات الفيزيولوجية يف إستيقاض وإحياء قلق األخصاء ، فقد الحظت هذه 
 .أن العملية األوىل اليت يعرفها الذكور يف املين حتما االستمناء األخرية 

ا قدميا هلن منذ الطفولة وهو اإلخصاء حليض ألول مرة عندهن يعزز اعتقادأما عند الفتيات فإن ظهور ا
وتؤدي هذه التحوالت املتغرية الشاملة و اليت يعرفها اجلسم إىل اضطراب صورة اجلسم يف جماالت عديدة 

 (15، صفحة 3919مصطفى غالب، ) . 

 :األفكار الالواقعية للمراهق  .3-3

اخلاصة و أهدافهم يف يكون املراهقون مفاهيم خاطئة وغري واقعية على مستوى طموحهم ، وتوقعاهتم 
هم و أصدقائهم تقسم جزءا ئوآبايكوهنا املراهقون عن أنفسهم ه الطموحات غري الواقعية اليت ذاحلياة ، ه

 .من قابليتهم االنفعالية الكبرية اليت متيز بداية املراهقة 
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ولكنه يف الواقع يصادف املراهق عكس طموحاته و آماله هذا ما جيعله يشعر بالنقص ، وعدم القدرة 
توقعاته  على القيام مبختلف األعمال ويؤدي فشله إىل معاناة يف االحباطات املستمرة و الفشل يف

ومستقبله وحياته هذه الالواقعية جتعل املراهق يتميز باملثالية الزائدة حيث أنه من املعروف أن لكل مراهق 
مثاال أعلى كما يضع له والديه صورة يريدونه أن يكون عليها ولكن من النادر أن يصلوا إىل املستوى 

 (31، صفحة 3919مصطفى غالب، )  الذي حددوه له ، هذا ما جيعله يعاين توتر وقلق وصراع دائم

 :مشاكل المراهقة  -4

ن املراهق حياول جتاوز أيبحث الفرد على هاوية جديدة كما تتميز مرحلة املراهقة بالفوضى والتناقض ف
ء مث تنفجر ويعود ىببط، ويف أول األزمة اليت تبدأ  هذه األزمات و التوترات بالرياضة و االعمال الفنية

سببها إىل اإلحساس باخلوف و اخلجل فهي مرتبطة مبستوى الذكاء، كما ميكن إرجاع هذه املشاكل إىل 
""  العدوانية "" عدة عوامل من بينها عوامل نفسية كالعزلة ، وعوامل اجتماعية كعدم االمتثالية للمجتمع 

القلق ، وسنلخص أهم العوامل واملشاكل يف  وقد يكون أيضا يبحث عن العادات و الذات فيتكون له
 :النقاط التالية 

  :المشاكل النفسية  .4-3

انطالقا من العوامل النفسية الىت تبدو واضحة يف تطلع املراهق حنو التجدد و االستقالل وتأكيد الذات 
اجملتمع بل أصبح يقصد  بشىت الطرق و الوسائل ، فاملراهق ال خيضع ألمور البيئة و قوانينها واحكام

األمور ويناقشها على حسب تفكريه وقدراته ، وإذا أحس بأن اجملتمع يعارضه وال يقدر مواقفه و 
أحاسيسه يسعى ألن يؤكد بنفسه مترده وعصيانه فإذا كانت األسرة و املدرسة واألصدقاء ال يهتمون 

بذاته وأن يتعرف كل الناس على  بقدراته و مواهبه و ال يعاملونه كفرد مستقل ، فهو جيب أن حيس
  (12، صفحة 3933ميخائيل معوض، )  .قيمته 

 :المشاكل االنفعالية  .4-2

هذا االندفاع  إن العامل االنفعايل يف حياة املراهق يبدوا واضحا يف عنف انفعاالته وحدهتا واندفاعها ،
 .االنفعايل ليست أسبابه نفسية خاصة بل يرجع ذلك للتغريات اجلسمية 
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ويتجلى بوضوح يف خوف املراهق نتيجة انفعاالته وهي مرحلة مطلوب فيها التفكري يف كونه طفال غري 
ثرا يف نفس أتوتر اآلباء و األمهات قد يرتك  نأته إىل رجل مسؤول عنها ، وال شك مسؤول عن تصرفا

رة بالقلق بدال من تكون املراهق ، يرتتب على هذا أن نظرهتم للحياة تصبح كئيبة مليئة باحلقد ، غام
 .ل وحب وسعادة ؤ نظرة تفا

  :المشاكل االجتماعية  .4-3

يف األسرة جند املراهق مييل إىل االستقالل و احلرية و التمرد وعندما تتدخل األسرة فإنه يعترب املوقف 
ا وانتقادا لقدرته ، لذلك جنده مييل إىل النقد ومناقشة كل ما يعرض عليه من آراء وأفكار اما يؤدي تصغري 

 .إىل الصراع مع عائلته 

أما يف اجملتمع فنجد املراهق يواجه النقد من اجملتمع و العادات والتقاليد والقيم اخللقية و الدينية السائدة 
ميخائيل ابراهيم أسعد، ) . د رغبته يف التعبري عن ذاته وشخصيته لكونه كفرد بانتمائه إىل اجملتمع يؤك

 (155صفحة 

 :المشاكل الصحية  .4-4

املشاكل املرضية اليت يعاين منها املراهق هي البدانة إذ يصاب بالسمنة البسيطة واملؤقتة لكن إذا كانت 
هذه السمنة كبرية جيب العمل على تنظيم أكل وامارسة الرياضة وزيارة الطبيب املختص ملعرفة متاعبهم ، 

 (11، صفحة 3933ميخائيل معوض، ) . ألن لدى املراهق إحساس خانق بأن أهله ال يهتمون به 

 :المشاكل الحركية  .4-5

ه املرحلة تظهر على املراهق تغريات وخصوصا املورفولوجية منها بنمو العضالت وزيادة يف الطول ذويف ه
وتكون القدرة على العمل املتزن ضئيلة ألن منو العظام يف الطول والعمق و الكفاءة يغري النظام  و الوزن ،

 :امليكانيكي فيما يلي 

ويتضح ذلك بالنسبة للحركات اليت تتطلب حسن التوافق ملختلف أجزاء :  االفتقار إلى الرشاقة  – أ
 .اجلسم 
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احلركات العادية للمراهق حبركات زائدة جانبية ، و  عادة ماترتبط : الزيادة المفرطة في التوركات - ت
 .تعين تلك الزيادة الواضحة يف احلركات وعدم القدرة على االقتصاد احلركي 

املراهق يبدئ صعوبة يف اكتساب املهارات احلركية اجلديدة :  التحكم ىنقص في القدرة عل .-ج
. وف الذي يساهم يف كسب احلركات اجلديدة ما جند التعلم من أول وهلة كما يظهر ذلك يف اخل اونادر 

 (315حممد ع، صفحة )

 :النشاط البدني ودوره على حياة المراهق  -0

شك فيها أن اجلسم وحدة متكاملة يرتبط عمل كل جزء فيه بعمل األجزاء األخرى وأشد الاحلقيقة اليت 
 .أنواع املعرفة فائدة عن املراهق هو ما حيصل جبسمه و خصوصا ما يتعلق حبركاته 

ولكن لو حترينا األمر لوجدنا ان  هناك أسس أخرى تؤثر يف جسم املراهق ، منها التغذية و الراحة ،
احلركة هي أمهها وخصوصا بعد التطور العظيم يف منو الفرد وسيطرته على اآللة وتطويعها خلدمته يف قضاء 

حاجاته ، و املراهق مثل أي إنسان أصبحت حركته حمدودة تكاد تنعدم وخاصة بانتشار وسائل الرتفيه 
يف من األرق و القلق ومن األمراض العصبية و القلبية و السبب  املختلفة وال نعجب إذا رأينا ما يعانونه

حتركوا لقضاء حوائجهم الالزمة حلياهتم فإن حركتهم تكون حمدودة ،  ومنهذا واضح وهو قلة احلركة ، 
 (315، صفحة 3911وليام ماسرترز، ) . وهذا ما حيدث الضرر على أجسادهم 
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 :خالصة  -

ان املراهقة من أصعب املراحل اليت مير هبا الفرد من خالل حياته ، اذ يتعرض فيها اىل اضطرابات نفسية 
تطرأ خالل هذه املرحلة ، فتختلف هذه االزمة النفسية العابرة واجتماعية نتيجة تغريات فسيولوجية اليت 

اهلا ، فيتعرض املراهق للتغريات املختلفة جتعله يف درجتها باختالف ظروف الفرد ومدى استعداده الستقب
، لذا جيب على  يقع يف صراع مع نفسه ومع من حييطون به حيث يصبح عنيفا ، قلقا وغري مستقر

هذه املرحلة وحماولة مساعدة هذه الفئة من املعوقني حركيا وتفهم سلوكاهتم والتعامل  احلذر يف االولياء
ال سلطة املراكز اخلاصة اليت هلا الدور يف التخفيف من حالة املراهق ، ، وهذا ال يعين امهمعها جبدية 

 .فالنشاط الرياضي الرتوحيي يشبع حاجات املراهق النفسية وتساعده يف التخلص من عدة ظواهر
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 :تمهـيد
، ويعععت   لعععا ه  ىلععع ع   ق   عتمععع ل عمعععىل معععسلي عممععع   عععم  المعععال  ععع   حت حتلفرضععع   سعععاىل حتق ق  ععع  ن 

ح ع   تب ع مسلي يت ءم وطب اة حتلدرحت عةحتلامم ة، و لا ه  حتخلطوحت جمموعة مال  ال تخدحتمحتلتجريب حتلامم  
ظع رر   حت ت صع ءحتلدرحت ة عمىل حتملسلي حتلوصف  كمسلي عمم  م ئ  هلذه حتلدرحت ة كونع  ياتمعد عمعىل  حتعتمد 

 .مال حتلظوحترر ويامل عمىل تشخ صل  وكشف جوحتنبل  حتملختمفة
، حتلفصعل حتوو  وثثعل حتلطعرمل حتملسلج عة لمبحع  وحتلع   ويشمل حتجل نب حتلتطب    لبحثسع  رعذحت عمعىل يصعمن     

رحت ععة حتال ععتط ع ة وحتاعع   حتلامعع   وحتمل عع   وكععذحت حتلشععروة حتلامم ععة لعع لحت  معع  ضععب  مت عع حت  تشععمل عمععىل حتلد
وحتملسلي حتملسعتخدم ودلوحت  حتلدرحت عة وكعذلا  جعرحتءحت   حت ت  رر عمىل ع سة حتلبح  وك ف ة  حتشتملحتلدرحت ة كم  

 .حتلتطب   حتمل دحت  وحدول حتلدرحت ة
ت ئي حتلدرحت ة ومس قشتل  يف ضوء حتلفرضع    مع  حتخل صعة دم  حتلفصل حتلث   ي حتوي عمىل عرض وقم ل ن     

 .حتلا مة لمبح 
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 :الدراسة االستطالعية -1
حتملاععوقن حرك عع  لواليععة هشعع ر ورععذحت رحتجعع  ل ععرا حتملسعع ية ورهعع  حتلوقعع   قمسعع  هدرحت ععة حت ععتط ع ة جلما ععة      

 ه لواليعة وم ررع  وطب اعة حتلع حتمي حتجلما عةح   ك ن حتهلدف معال ورحتء  لعا حتوصعو  عمعىل مامومع   ك ي عة معال 
لتوزيع   حتلتدريب ة حتل  يستلجوهن  ومت حتالتصع   ه ملسعلولن طعطع ء شعروح   وحتي عة تسع عدن  حعو  حت ت ع ر حتلا سعة

 .حت تم ر  حتمل   س
 : لبحثمنهج ا -2

 :المنهج الوصفي -1-2
حتخلع   ريع  حتملرئع  حتلعذي يشعد حتلبحع  معال هدحتيتع   حتملسلي رو حتلطري  حتملؤلي  ق حتهلدف حتملطموا دو رعو       

 (24، صفحة 0891حممد دزرر حتلسم ك،  -)  .حىت هن يت  قصد حتلوصو   ق حتلست ئي
وقعععد حتعتمعععدن  يف لرحت عععتس  عمعععىل حتملعععسلي حتلوصعععف  ورعععذحت حتال تبععع ر ح معععد  حتعتب ط ععع  هعععل نت جعععة حتم عععة       

طري ة مال طرمل حتلتحم عل وحتلتفسع  هشع ل عممع  معسظ  معال : " ضوع، ومال مث ي ملسلي حتلوصف  رولطب اة حتملو 
رشع د زروحت،، ). دجل حتلوصو   ق دعرحتض حمدل  لوضا ة حتجتم ع ة دو مش مة حتجتم ع ة دو  ع  ن ما سعن

 (332، صفحة 4112
 :عينة البحث -3

ر  جاء مال جمتم  حتلدرحت ة حتلذي جتم  مسع  حتلب  نع   حتمل دحتن عة ورع  تاتع  جعاءحت معال حتل عل  اع   حتلا سة"      
 ".دن  تؤ ذ جمموعة مال ديرحتل حتاتم  عمىل دن ت ون ممثمة اتم  حتلبح 

ورععع  حتلسمعععو   حتوو  حتلعععذي ياتمعععد عم ععع  حتلب حععع  طوععع ز حتلامعععل حتمل عععدحت ، وحتلا سعععة رععع  حتاموععععة حتلفرع عععة معععال 
وكعع ن  ، وكعع ن جمتمعع  حتلبحعع  يف لرحت ععتس  رععو نيا ععة حتملاععوقن حرك عع  لواليععة هشعع ر تمعع   عع  ماععنعس صععر جم
حتلا سعععة هطري عععة عشعععوحتئ ة ونثمععع  يف ع ستعععن حتلا سعععة حتووق مم ر عععن لمسشععع ة  حت ت ععع رول عععد كععع ن   01ععععدلر  

ومشمععع  جممععع   مشععع رك 42 مشععع رك وحتلا سعععة حتلث ن عععة ريععع  حتملم ر عععن وععععدلر  42حتلري ضععع  حتليومععع  وععععدلر  
 .  مش رك 21عمىل 
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 :مجاالت البحث -4
 :المجال البشري -4-1
ن رس حتلسش ة حتلري ض   42     ئ ةحتحت ت  رر  هصفة عشو  مت ،ما ق  حرك   21تت ون ع سة حتلبح  مال  

، تيحتوح دعم رر  مال وحتحد ور   كور س رذحت حتلسش ة وحتلا سة كمل  مال جسسالن ر  42حتليوي  و
 .ما مل حرك   ه ملركا  01ح   ك ن جمتم  حتلبح   ،  سة 02حتق03
 .هش راوقن حرك   مال والية ن  حتلدرحت ة عمىل مستوى حتجلما ة حتمل :يالمكـانالمجال  -42-
مت  جعععرحتء حتلبحععع  يف حتلفعععي  حتملمتعععد  معععال حتلسصعععف حتو ععع  لشعععلر نعععويم   ق ري يعععة  :ينالزمــــالمجـــال  -43-

لمج نععب ( ليسععم ، جعع نف ، ي فععري، معع رس,نععويم ) شععلر معع ي ح عع   صصعع  حتوشععلر حتخلمسععة حتووق 
مت   هلمععع  قىلععع  حتو عععلمة  4102لسعععسة  حتلسظعععري دمععع  حتجل نعععب حتلتطب  ععع  ي عععد كععع ن يف شعععلري ديريعععل ومععع ي

، مث حتملم ر ن وريع  حتملم ر عن لمسشع ة حتلري ضع  حتليومع و توزيال  عمىل حتملاوقن حرك        س حتل م حتخل صة 
 .ني  حتلست ئي و قم مل  و مس قشتل هاد  لا قمس  هامم ة 

 :البحثمتغيرات اإلجرائي لضبط  -5
 ".حتليوم   حتلسش ة حتلري ض"ورو: تحديد المتغير المستقل 1  -5
 ."حتل م "ورو : تحديد المتغير التابع 5-2
 :البحثأدوات ا -6
 ن حصععولس  عمععىل حتملامومعع   حتل  ي ععة وحتلب  نعع   حتملتام ععة   :جمــع المومومــات وةيفيــة تطبيقهــا -1-1 -6

هأريمعب جوحتنععب حتلدرحت ععة وجع ء  رععذه مب شععر  هاعد قديععد حتلا سععة ( حتطح طععة ) ه لدرحت عة  ععلم  عم سع  حتطملعع م 
حتملععرحتل لرحت ععتل  و تمععف رععذه حتلطري ععة هعع  ت ف حتملوضععوع وحسععب حتاعع   حتلعع  نعع  ي عع  حتلدرحت ععة حت ععتاممس  يف 

 :ال حتلطرمل حتملتمثمة يف ثس  جمموعة م
    :مقياس القمق لسبيمبرجر -6-1-2
 .لمما قن حرك    موج  حتل م  م   س ه  تام   قمس  حتلدرحت ة هبذه حتل   م دجل مال

 :القمق مقياس - 6-2 
 وق م  0821  سة " Spelberge   ب م جر " صمم  حتلدرحت ة رذه يف حتملستامل حتل م  م   س  

 ويصم  وكسمة كح لة حتل م  ظ رر  عال لم شف يصم  حتال تب ر ورذحت ،"ع وي حسال حممد" هتاريب 
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 شاوره وصف حتملخت  مال يطمب ح   وصف ة عب ر  20 مال حتل م  حت تب ر ويت ون حتلسس ة حتملرحتحل جلم  
 .ني ع ة دو يرلية هصور  ما سة، وظة يف
 :االختبار درجات تسجيل -6-3

 عب ر  كل عمىل حتملخت  وجي ب دقصىل، كحد لرجة 80 و دلىن كحد لرجة 20 هن م  حتل م     سم ييحتوح
 .يم  كم  حتمل   س مال
 " .كب   هدرجة "4 " متو طة هدرجة"3 " ،قم مة هدرجة"2 " دهدحت،«0 "

 :عمىل مستوي   مه حت  متوي حتل م  
 32حتل م  حتملسخفض دقل مال :المستوى االول -
 28حتق 30حتل م  حتملتو   مال  :المستوى الثاني -
  28حتل م  حتلا يل دكثر مال :الثالث المستوى -
 حتطجي ه ة ي لاب رحت   مب ة، عب رحت  10 و  جي ه ة عب رحت  10 يف حتل م  ح لة عال "  ب م جر " ع  وقد
 مسخفض قم   ق تش  وحتل  حتلسمب ة حتلاب رحت  دم  ،4  ق 1 هن م  تيحتوح لرجة وتس   ع   قم   ق تش 

 .لرجة1  ق 4 هن م  تيحتوح لرجة وتس   دوزحتهن  يتسا س
 09-02-02-03-04-8-2-0-2-3:ةااليجابيالوبارات  -
 41-08-00-02-00-01-9-2-4-0:الوبارات السمبية -
 :ةلألدااألسس الوممية  -7
 :والثبات الصدق-7-1
 مال وض  م  ق  س عمىل قدرت  ياين (حتل   س د موا حت تمف حتلبح  ملم  يف حتملستخدم حتمل   س صدمل  ن

 (92، صفحة 0881دمحد، ) (ق     حتملرحتل دو دجم 
، قمس  ه جرحتء جترهة حت تط ع ة كدرحت ة دول ة عمىل ع سة م دحترر   حتل م ل رض حتلتأكد مال مصدحتق ة م   س 

وهاد  كمرحمة دوق ، 14/13/4102وك ن  لا يف  حتملا قن حرك   لوالية هش رالعبن مال نيا ة  12
  س ا وقمس  ، عمىل نفس ديرحتل حتلا سة حتوو  حتل م دعدن  تطب   م   س  18/13/4102د بوع هت ريخ 

 عمىل يتحصمس  حتلث   ي حتلتوز  نت ئي و حتوو  ي حتلتوز  نت ئي يبن "  ون  ه" ما مل ه  تخدحتم حتالرتب ة ما مل
 .جدحت  كب ثب    ا مل ايتم  دن حتمل   س عمىل  يد م  رذحت و  0.90 =ر دن
 :الموضوعية-7-2

  طع ع دن ويشع  يف كل معر  نسعتامم   حتلست ئي نفس ياط  حتل   س دن دي ، تأثره عدم عمىل تد   موضوع ة
 دن ،كمععع  حتلتأويعععل و حتلشعععا عسلععع  تباعععد مفرلحتتععع  و حتمل  ععع س عمعععىل ه طنيععع ع معععوحتي تل  و حتملختصعععن و حتخلععع حتء
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 حتلعذحت، حتلتتعويي ععال ها عد  و لمتأويعل ق همعة ريع  و وحتضعحة و  علمة حتلبحع  رذحت يف حتملستخدم حتمل   س عب رحت 
 .حتمل   س م سال ات ن ،وهلذحت حتلبح  دردحتف ضمال حتمل   س عب رحت  دن ح  

 :اإلحصائية وسائلال -8
ما جلععة حتوسعع ه   حتلعع  ن سسعع  مععال ترنيععة حتلستعع ئي هطري ععة لق  ععة ل  تبعع رحت  حتلعع  قمسعع  هبعع  وجععل رععذحت  تتىلععمال

 :حتل رض حت تاممس  حتملؤشرحت  حتلت ل ة
 :المتوسط الحسابي -8-1
 
 
 
 .ثثل حتملتو   حتوس يب :س
 .ديرحتل حتلا سةعدل : ن 

 جمموع حتل    :مي
 : االنحراف الموياري -8-2

ورو معال درع  م ع ي س حتلتشعت  ودلقلع  ويسعتخدم ملاريعة معدى تشعت  حتل ع   ععال متو عطل  حتوسع يب ومسعب 
 :وي  حتملا للة حتلت ل ة

  
 

 :ح  
 .نثل حتالحنرحتف حتملا عععع ري: ع
 (.نت جة حتال تب ر)ق مة عدلية : س
 .حتوسعع يب حتملتو  : س
 .حتلا سعععة ديرحتل عدل: ن
 
 

 1 -ن 

2(س -س)
 

 = ع

 

 =س 
 مج س

 ن
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 :ستيودنت( ت) -8-3
 
 
 
 
 (.حتملم ر ن)حتملتو   حتوس يب لممجموعة حتووق : 0س
 (.ري  حتملم ر ن)حتملتو   حتوس يب لممجموعة حتلث ن ة : 4س
4ع
 . مره  حتالحنرحتف حتملا  ري لممجموعة حتووق:  0
4ع
 .مره  حتالحنرحتف حتملا  ري لممجموعة حتلث ن ة:  4
 .عدل حتلا سة: ن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 = ت
 2س – 1س

2(2ع+ )  2(1ع)
 

 

 1 -ن 
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 :خالصة -
 تباس  يف لرحت ة  طوحت  حتجرحتئ ة عديد  ، هددن ر  ه  ت  ر حتلا سة ه لطري ة حتلاشوحتئ ة وك ن  ع سعة حتلدرحت عة معال 

حرك ع  هواليعة هشع ر ، و قعد قمسع  ه  عتخدحتم حتملعسلي حتلوصعف  لدرحت عة مشع مة نفسع ة  حتجلما ة حتلوالئ ة لمما قن
، ويف " لسعععب م جر"ال ورععو م  ععع س حتل معع  عتمععدن  عمعععىل دلحت  جلمعع  حتملامومععع   دو حتلعع  تتمثعععل يف حتل معع  كمععع  حت

 .حتال   حتعتمدن  عمىل جمموعة مال حتال  ل ب حتالحص ئ ة ملا جلة حتلب  ن   حتل  مت نيال  
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 :تمهيد

 يتضن هذا الفصل عرض وحتليل نتائج الدراسة امليدانية كما افرزهتا املعاجلة االحصائية للبيانات املتحصل 

 لغرض حتليل و تفسري النتائج و اختيار فرضيتها حيث اعتمدنا  عليها بعد تطبيق األداة على عينة الدراسة ،

 يف حساب املقارنة بني املتغريين ملعرفة مدى حتقق او رفض كل فرضية من " تستيودنت"على حساب 

 .  فرضيات الدراسة
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 :النتائج وتحليل عرض - 

يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباين للممارسيين وييير الممارسيين  (10)جدول رقم 
 .في مستوى القلق الترويحي للنشاط الرياضي

االنحييييييييييييييييييييييييييييييييراف  التباين
 المعياري

المتوسيييييييييييييييييييييييييييييييييييط 
 الحسابي

 الفئة حجم العينة

 الممارسين 41 61.3 1.40 41.02

 يير الممارسين 41 12.64 4.11 32.41

 

 :الجدولتحليل ومناقشة 

ومن خالل  مقارنالة النتالائج يتال  ملت املتوسالا السالاا لالدى املعالا ني حركيالا املمارسالني كالات مل الغر منال  لالدى  -
  الالالغرياملعيالالالاري كالالالات عنالالالد املمارسالالالني  االحنالالالرا كمالالالا ملت   33.55  مالالالن مل الالالغر 53.6 مليغالالالري املمارسالالالني 

التبالالاين عنالالد املمارسالالني كالالات مل الالغر منالال  عنالالد غالالري  ملمالالا 3..5 مل الالغر مالالن  3.55 مليمقارنالالة بغالالري املمارسالالني 
خفض لالالالالالدى املمارسالالالالالني وغالالالالالري وبالتالالالالالاو مسالالالالالتوى القلالالالالالق مالالالالالن .63.5 مل الالالالالغر مالالالالالن  51.53 املمارسالالالالالني ملي
 .املمارسني مرتفع
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يوضح المتوسط الحسابي واالنحيراف المعيياري والتبياين للممارسيين وييير (: 10)مدرج تكراري رقم 
 .لمستوى القلق  الترويحي الممارسين للنشاط الرياضي

 

 
 

 :االستنتاج

ياضالالالال  ت املعالالالالا ني حركيالالالالا املمارسالالالالني للن الالالالا  الر مليالالالالل اجلالالالالدو  و املالالالالدرةات الت راريالالالالة نسالالالالتنتج مالالالالن خالالالالل  حتل
مرتفالالع وبالتالالاو نسالالتنتج ملت مسالالتويات القلالالق   لالالق لالالديهممالالا غالالري املمارسالالني مالالنهم فمل ليالالل  لالالق  ديهملالالالرتوحيالال  

 .  الرياض  الرتوحي للن ا وغري املماسني متفاوتة بالنسبة للمماسني
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 ة الفروق االحصائية لدرجة القلق يبين دالل(: 14)جدول رقم 

 الفئة 
املتوسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 

 الساا
االحنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرا  

 املعياري

تالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 
 احملسوبة

تالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 
 اجلدولية

مسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتوى 
 الداللة

 الداللة

  1.40 61.3 املمارسني
 

3.13 

 
 

5.51 

 
 

0.05 
 

 
 
 4.11 12.64 غري املمارسني دا 

 

  :عرض وتحليل الجدول

ر منال  لالدى  الغكالات مل  للممارسالنيومن خل  مقارنة النتائج يت  ملت املتوسا الساا لدى املعالا ني حركيالا  -
لالالالدى املمارسالالالني مل الالالغر منالالال   املعيالالالاري االحنالالالرا كمالالالا ملت  33.55مل الالالغر مالالالن  53.6 ملتملي املمارسالالالني  غالالالري

احملسالالالوبة واملقالالالدرة ب  Tملمالالالا يف مالالالا ةالالال   يمالالالة  ، 3..5 مل الالالغر مالالالن 3.55 ملت املمارسالالالني ملي لالالالدى غالالالري
ومنالال   (8.3.)وهالالذا عنالالد مسالالتوى الداللالالة  5851ب واملقالالدرة  اجلالالد وليالالة Tفقالالد كانالالت ملكالال  مالالن  3.13
مقارنالالالالة بغالالالالري ن الالالالا  الرياضالالالال  الرتوحيالالالال  فالالالالروت دات داللالالالالة بحصالالالالائية بالالالالني املعالالالالا ني حركيالالالالا املمارسالالالالني لل هنالالالالا 

 .دو داللة بحصائية عند نفس املستوى و لصاحل عينة املمارسنياملمارسني و ملت الفرت بني املتوسطني 
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 .يوضح داللة الفروق االحصائية لدرجة القلق (: 14)مدرج تكراري رقم

 

 

 :االستنتاج

ياضالالالال  ت املعالالالالا ني حركيالالالالا املمارسالالالالني للن الالالالا  الر مليالالالالل اجلالالالالدو  و املالالالالدرةات الت راريالالالالة نسالالالالتنتج مالالالالن خالالالالل  حتل
بالنسبة لغري املمارسني وبالتالاو هنالا  فالروت دات داللالة احصالائية لدرةالة القلالق بالني  مل ل درةة للقلق الرتوحي 

 . لصاحل املمارسني املمارسني وغري املمارسني للن ا  الرياض  الرتوحي 
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 القلق لدى الممارسين للنشاط الرياضي الترويحي مستوى  يبين (:16)رقم  جدول

  لق عاو
 34كثر من مل

 القلق املتوسا
56- 34 

 القلق املنخفض
 53 ل من مل

 

  حجم العينة
 الفئة

 
%16 

 
%12 

 
%72 

 
53 

 
 املمارسني

 

 :عرض وتحليل الجدول 

بالنسالبة للممارسالني مرتفالع بدرةالة كبالرية  53 ل مالنملائج يتبني لنا ملت القلق املنخفض من خل  مقارنة النت -
بنسالالبة  34-56 القلالالق املتوسالالا ويف األخالالري% 56 بنسالالبة 34 ويليالال  القلالالق العالالاو ملكثالالر مالالن% 15بنسالالبة 
 .ومن  نستخل  بات املمارسني للن ا  الرياض  الرتوحي  لديهم  لق منخفض 55%
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القلييييق عنييييد المعييييوقين الممارسييييين للنشيييياط الرياضييييي  مسييييتوىيوضييييح (: 16)تكييييراري رقييييم  مييييدرج
 .الترويحي

 

 
 

 :االستنتاج

درةالالة القلالالق عنالالد املمارسالالني للن الالا  الرياضالال   ملت الت راريالالة واملالالدرةات نسالالتنتج مالالن خالالل  حتليالالل اجلالالدو   
 . نفسهمأثقتهم ب زيادة  لالتهم النفسية اجليدة والرتوحي  منخفض نظرا 
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  .القلق لدى يير الممارسين للنشاط الرياضي الترويحي مستوىيبين  ( :12)رقم  جدول

  لق عاو
 34اكثر من 

 القلق املتوسا
56- 34 

 املنخفض القلق
 53ا ل من 

 

 
 الفئة

 
%16 

 
24% 

 
%.. 

 
 غري املمارسني

 

 :عرض وتحليل الجدول 

املمارسالالني مرتفالالع بدرةالالة   بالنسالالبة لغالالري 34 مالالن كثالالرملمالالن خالالل  مقارنالالة النتالالائج يتبالالني لنالالا ملت القلالالق العالالاو  -
 53مل الل مالن املالنخفض ويف األخالري القلالق % 24بنسالبة  34-56ويليال  القلالق املتوسالا % 16كبرية بنسبة 

وبالتالالاو نسالالتخل  بالالأت غالالري املمارسالالني للن الاللا الرياضالال  الرتوحيالال  لالالديهم  لالالق  %..بنسالالبة  بدرةالالة منعدمالالة
 .عاو ةدا
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القلييق عنييد المعييوقين يييير الممارسييين لنشيياط الرياضييي  مسييتوىيوضييح  ( :12)مييدرج تكييراري رقييم 
 .الترويحي

 

 
 

 :االستنتاج

للن الا  الرياضال   غالري املمارسالنيدرةالة القلالق عنالد  ملتواملدرةات الت رارية نستنتج من خل  حتليل اجلدو   
 .من الناحية النفسية االةتماعية اإلعا ة لتأثري نظراعالية الرتوحي  
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 :اإلستنتاجات 

نستنتن أن أملعاتني حأكيا تنيأملعسني لتحأاطتاتنييأملايانيرتتحيأملاديهتحيأات اليأ طتاأ ط تملأنرتنيأمتهأملعسني لتحأرتتليأ- 
اطسسنيلتتحأيمتتهأملعسنيلتتحأاطتاتتنييأفطتت اليأ طتتاأريوبتتتأي نيانتتني أنستتنتن أن أرستتنتانيوأملابطتتاأرنبنييوتت أ نياتستت  أ

 .ملايانيرتحيأملاديهحي

نستتنتن أن أملعاتتني حأكيا تتنيأملعسني لتتحأاطتاتتنييأملايانيرتتتحيأملاديهتتحيأن تتملأب  تت أاطبطتتاأ نياتستت  أا تتهأملعسني لتتحأ- 
ي نيانتتتني أكتتتتني أفتتتييةأاملوأبياتتت أملكاتتتني   أا   تتت أملابطتتتاأ تتتحأملعسني لتتتحأيمتتتهأملعسني لتتتحأاطتاتتتنييأملايانيرتتتتحيأ

 . عسني لحاانيحلأمل ملاديهحي

نستتنتن أرتتلأحتتتل أجلط تتملأملدتت ي أيملعتت   نيوأملانريمل اتت أأن أب  تت أملابطتتاأ تتت أملعسني لتتحأاطتاتتنييأملايانيرتتتحيأ- 
 .أثبنليأ أنبسلي زانيبةأأملاديهحيأرتخبضأنظيملأحلنيانليأملاتبس  أملد  ةأي

 انأثهأملإل ني  أرلأملاتنيك  أاطتانييأملايانيرتحيأملاديهحيأ نيا  أنظيملأأمهأملعسني لحب   أملابطاأ ت أأن نسنتن أأ-

أ.ملاتبس  أملي نسني   

أ.نسنتن أن أاطتانييأملايانيرتحيأملاديهحيأبي أيفأملانخب فأرلأملابطاأا ىأملعانيةأكيا نيأ-

 ملعسني لحأيأمهأملعسني لحأيفأرسنتانيوأملابطاأا ىأكاني   أإفييةأاملوأبيا أأنسنتن أننهأوت  أ-

أأ.اطتانييأملايانيرتحيأملاديهحي
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 :ت بالنتائجاالفرضيمناقشة 

 :الفرضية األولى

أ.أ‘‘أاطتانييأملايانيرتحيأملاديهحيأبي أيفأملانخب فأرلأملابطاأا ىأملعانيةأكيا نيأأ’’

لتتحأريوبتتتأ نياتستت  أاطسسني أأ53 تتملأرتتلنملابطتتاأملعتتتخبضأأ تت ب أن أأ(03-04)و تتحأرتتلأحتتتل أملدتت ي أ  تتيأ
ملعسني لتحأريوبتتأ    ت أا تهةأ تست  أأا تهأ94أرتلأاثينطبطاأملااني أاأنرنيأ نياتس  أأ%27     أا هةأ تس  أ

ملثتتتتيأةني لتتتت أملاتاتتتتنييأ‘‘أجلتتتتوأ تتتتتتمل أ2447لتتتتت أب مللتتتت أرني تتتت ةأيستتتت أإ ني  تتتتملأنا وتتتتهأيكتتتتاملأرتتتتنيأأ26%
أيملاتتتلأحتطاتتتوأ طتتتاأن أ‘‘ملايانيرتتتحيأيفأي تتتوأملابتتتيملقأ طتتاأملابطتتتاأاىنياتتت أياستتتس أاتت ىأ نيا تتتنيوأملعطتتت ألتتاتب

،أرتلأمتهأملعسني لتنيوأن تملأأي توأملابتيملقأملايانيرتتحيأيفسنتىأ  أملابطاأيكنيا أملابطاأا ىأملعسني لنيوأاطتاتنييأر
ألناط أملايانيرت  أيفأي توأملابتيملقأوستنيكيأيفأحتبتضأرستنتىأملابطتاأاىنيات أياستس أات ىأاتملأرتلأملني ل أةين أ

أ.ي نيانني أنسنتن أن أملابيرت  أملأليىلأ  أجلببو،أايملوأملابطاأملااني أ

 :الفرضية الثانية

ملعسني لتتحأيأمتتهأملعسني لتتحأاطتاتتنييأملايانيرتتتحيأيفأرستتنتانيوأملابطتتاأاتت ىأكاتتني   أإفتتييةأاملوأبياتت أأوت تت ’’
أ.‘‘ملاديهحيأ

ك تت أأ53ن أب  تت أملابطتتاأاتت ىأملعسني لتتحأانينتتوأرتخب تت أن تتملأرتتلأ(أ35)و تتحأرتتلأحتتتل أملدتت ي أ  تتيأ
نرتتنيأف ستتنيألتت أملا تتهأملعسني لتتحأفرنينتتوأب  تت أملابطتتاأ رتت أااتت أن أريوباتت أأ%أ 72 تت  وأنستت نلنيأ 

"أ نيشتتت أملاط تتمحأيأ تتنيبيأملألرتتحأ"أيكتتاملأرتتنيأنا وتتهأب مللتت أأأ76%أ ط تتوأنستت نلنيأ(94 تتني أناثتتيأرتتلأ)
أأ7322/7327 لنيا أملعنيلدأ،أرال أملاد   أملا  ن  أيملايانيرت  ،أ نيرا أملااطفأ،أبفا أ

يملاتلأحتطاتوأ"ملثيأملاتانييأملايانيرتحيأملاديهحيأ طاأملأل بني أملعنخطبحأ بط نيأيفأملعيملازأملاد تا :"أجلوأ تتمل أأ
ي تتتبأفتتييةأاملوأبياتت أإكاتتني   ألستتنتىأبياتت ألب تتنيفأملاستتطت أملانر بتتحيأ تتحأنيا تتني أمل ست تت أملعسني لتت أإىلأ

ملحلستتتحيأملحلياتتتحيأيمل تتتني أملي نستتتني حيأ:أاطتاتتتنييأملايانيرتتتتحيأملاديهتتتحيأ،أيمل ست تتت أمتتتهأملعسني لتتت أيفأ تتتتأمل تتتنياحأ
 .يأ نيانني أملابيرت  أ  أجلببو،أملااني بحيأاانيحلأمل ست  أملعسني ل أ
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 :تراحات والتوصياتالقا

أ  ي ف سنيأاناطاأأملانلر اأ طاأرتت أملاتنني  أملالأجلاطتنيأ ط لنيأرلأحتل أكاهأملا  ملل أيرلأن مل 

أن ملأ يرلأكيا ني،ملالأوانيبفأملعاني حأأملانخب فأرلأك ةأملابطاملاتانييأملايانيرتحيأملاديهحيأيفأ

 :اطحيأملاتصت أملىلأجلب اأكاهأملا نيا أنبدحأ طاأملابني سحأيفأكاملأملع  مل أرنيأ

أ.ملعانيةأإىلرتيي ةأأملااسملأ طاأواى حأيوا املأنظيةأمل نستأ  1.

أ طاأنبس  أملعانيةأكيا نيأيفأأبي  نيألناط أملايانيرت  أملاديه  أعنيأهلنيأرلأأمليكنسنيم .7
أ.خمنطفأملعانياملأملاتبس  أ

أرلأملخلربمل أيملأللنيواةأيفأجمني أملادياحأيفأإ  ملبأملاربملر أيأحتنيص أملألناط أأمليلنبنيبة .5
 .ملاديجي  أ ا أملااتنيا أملد  ةأ بئ أملعاني حأرلأملاتنيك  أملاتبس  

أإ طني أنمه  أ اتىأاألك ملفأملعسطيةأاألناط أملايانيرت  أملاديه  أعنيأهلنيأرلأوأثهأ .9

أ. طاأزانيبةأملاثب أيفأملاتب أاطساتةأ،أينب أك ةأملابطاأا اه

إل نيرت أشت ر أ طس ت أ تن أ تنيا ىت أأيبملهتتأجملتيأ  أ طاأملعخناحأيفأر  مل أملادياحأن أارثبتتملأرتلأ .3
أ.ملعخنا أيفأ انيرت أملادياحأابئ أملعاني حأكيا نيأ،يفنحأملأل تمل أنرنيمأملدس تأاطسسنيمه أيملإلثيمل 

أوتفهأملحل زأملعل يأعسني ل أملاتانييأملاديهحيأبملحتملأملعيملازأملاد تا أابئ أملعاني حأكيا نيأيواس ي .6

أ.ملاتانييأملاديهحي

أ أملار هةأاطسي  حأملاد تاحأعنيأهليأرلأبي أا هأيفأحتطاأباتنير ر  أبملحتملأملاتلطأإ طني أملألمه   .2

أوظنيكيملوأين يملوأبي ا أاطنايافأأملعاني ح،أيإ نير لتملصط أملانرتالأيفأر  مل أأملعاني ح،أياا 

أ. نياتانييأملاديهحيأا ىأملعاني حأكيا ني

ايفتت أرتت ىأوتتأثهأملاتاتتنييأملاديهتتحيأ طتتاأفئتت أملاتبستت  أعأني ملومليحتن تتنخ ملمأخمنطتتفأجيتتمحأ طتتاأملعتتي أمللتت.أأ8
 .ملعاني حأكيا ني
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 :عامةخالصة 

إ أملاتانييأملايانيرتحيأملاديهحيأرلأنكتيأملاتاتني نيوأملاتلأمل نت ألتنيأملارثتهأرتلأملا تنيكثحأيملعنخااتحأعتنيأاتهأرتلأ
رستتتحأإرتتتنيف أأإىلأفئتت أملعاتتني حأملاتتلأونططتتمحأأنمه تت أيرتباتت أاثتتهةأأدس تتتأشتتيمل حأمل نستتتأ،ن بتتني أ،رتتيملكبح،

رتتتليأ تنياتت أا تتهةأإلحتتتيملفأكتتاهأملابئتت أرتتلأنزرتتنيهتيأيأينيياتت أملان طتتمحأ طتتاأراتتنياطليأ،ي تتنياط تأاتتلأانتتأواأااتت أ
أ.لسني ل أأملاتانييأملايانيرتحيأملاديهحيألخنطفأنشرنياهأأإي

أطهأنثيأإجيني أ طاأملحل نيةأملينبانيا  أيأاطتانييأملايانيرتحيأملاديهحيأنمه  أا هةأيفأك نيةأملاطبملأملعانيةأكيا نيأف

اططبملأملعاتة،أفلتأان ط ملأإىلأن سنيةأرسنتانيوأملاستطت أ،أياتيب أ نياطبتملأملعاتتةأإىلأملاتنخط أرتلأخمنطتفأ
 .ملااب نيوأيخمنطفأملعانياملأملاتبس  أملالأانايضأهلني

زأملعاتني حأكيا تنيأيملاتا أيكاملأملا ى أملعنتملرتتأإيأمثيةأ ل أيفأكبملأملاي نيات أ نيعاتني حأكيا تنيأملعنتمل ت الأليملات
ن بنتتنيأرتتلأحتلاتتهأإمهلتتني أنمه تت أةني لتت أملاتاتتتنييأملايانيرتتتحيأملاديهتتحيأيبي هأيفأملانخب تتفأرتتلأكتت ةأملابطتتاأملاتتتا أ

  تتتتني ةأ تتتتلأب مللتتتت أأجلط ط تتتت أاطانينتتتتمحأملاتبستتتتحيأاطساتتتتنيةأأياتتتتني أكتتتت فأملا ىتتتت أأاناتتتتيضأاتتتتهأملعاتتتتني حأكيا تتتتنيأ،
 لتتتنهأاطتاتتتنييأملايانيرتتتتحيأملاديهتتتحيأياألمه تتت أملاتتتلأي نيانى اتتت أملينباتتتنييوأملاتتتلأجلتتت  أاطساتتتتةأكيا تتتنيأنثتتتتني أةني

اطا لتنيأملاتاتنييأملايانيرتتحيأملاديهتتحيأ طتاأنبست  أملعاتتةأكيا تتنيأرتلأحتتل أأملانبط تملأرتتلأملحلتنييوأملااتات أ تتنيابطاأ
أ.يزانيبةأملاثب أ نياتب 

يفأاات أأري نت أيمل نست ننيياا أ ترتتتأفيرتت نيوأاىطتت أ ملألمه  ،ي  أ ستنيألاملأملا ى أإلث نيوأنيأنبحيأكاهأ
أ.كيا نيملعات حأأاأل بني ب نيفأملابطاأيملعت ل أر طاأ

أ:يننني  أحبثتنيأكاملأميرلأوطخ النيأيفأرنيأاطحيأ

أ: طاأنمه  أةني ل أملاتانييأملايانيرتحيأملاديهحيأملاا أاسني  أياسنيكيأ     أا هةأيفأأملي نسنيعأ-

أ.زانيبةأملااات أ نياثب أيفأملاتب أأ-

 .ملانبط ملأرلأأك ةأملابطاأاططبملأملعاتةأكيا نيأأ-
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -مستغانم -جامعة عبد الحميد ابن باديس 

 معهد التربية البدنية والرياضية

 والصحة البدني المكيفقسم النشاط 

 السنة الثانية ماستر

 النشاط البدين املكيف و الصحة :التخصص

 .يف اطار اجناز مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة املاسرت النشاط البدين املكيف والصحة

لنا الشرف أن نضع بني أيديكم هذا املقياس ونرجو مساعدتكم وذلك مبلئها باجابات واضحة ودقيقة حول 
 .الن نتائج هذا البحث تتوقف عليها ونشكركم على املساعدة االسئلة املطروحة،

 ولعلمكم هذه االسئلة التستخدم الي غرض سوئ لدراسة البحث

 في الخانة المناسبة( ×)ضع عالمة 

 :من اعداد الطلبة

 راضي عبد الوايف 
 مفتاح نورالدين 

 :تحت اشراف الدكتور
 حرشاوي يوسف -د/أ

 0100/  0100 :السنة الجامعية
 
 



 
بدرجة  أبدا العبارات

 قليلة
بدرجة 
 متؤسطة

بدرجة  
 كبرية

     أشعر هبدوء -0
     أشعر باطمئنان -0
     أنا متوتر -0
     أشعر باخلوف -0
     أشعر باين يف حاليت الطبيعية -0
     أشعر بارتباك -0
     أشعر بالضيق من امتال سوء حظي -0
     أشعر باستقرار -1
     أشعر بالقلق -9
     أشعر بأنين مسرتيح -01
     أشعر بثقة يف نفسي -00
     أشعر بانين عصيب -00
     أنا مضطرب -00
     أشعر بأنا أعصايب مشدودة -00
     أحس باسرتخاء -00
     أحس براحة بال -00
     أنا منزعج -00
     أشعر بتوتر زائد -01
     أشعر بفرح -09
     أشعر بصرور -01

 

 

 

 



Study summary: 

Study title: the role of sport in lessening the severity heart for the handicapped. 

This study aims to scoop the role of physical activity in recreational alleviate anxiety in 

addition the concrete of topics recreational sports activity the purpose of this was to study the 

differences between the physically disabled practitioners and won practitioners of recreational 

sports activity in terms of anxiety and the number of community find 60 students inside the 

centre and we took the sample included the physically handicapped category were selected on 

the basis of the allocated and the estimated one hour daily courier size and its parentage 61.66 

% for the instrument used in this study we have adopted our a scale from showing through 

which the ration of anxiety  goes down for margin either non plasticity fajlswa to the contrary 

in alack hertonselma to collection some of the suggestions and  recommendation including: 

Interest in sport activities  because of their importance on the pryche of a disabled activist in 

alleviating the concern with the specialists in the feld of recreation work in the preparation of 

special programs category with activities recreational in order to talke good core category 

especially disabled from a psychological point of giving paramount importance of the goals of 

the ruler to adnieve increased confidence self.                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :ملخص الدراسة -

 ‘‘دور النشاط الرياضي الرتوحيي يف التخفيف من حدة القلق لدى املعاق حركيا ’’:عنوان الدراسة -

اىل ملق   ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي يف التخفيف من حدة القلقق باالضقافة هتدف هذه الدراسة اىل معرفة دور
الققنقا امللمققوس يف مكتباتنققا مققن مواضققيع النشققاط الرياضققي الرتوحيي،وقققد كققان الغققرض مققن هققذه الدراسققة هققو دراسققة 

وكقان عقدد متمقع  ، الفروق بني املعاقني حركيا املمارسني وغري املمارسني للنشاط الرياضي الرتوحيي فيما خيا القلق
سققاس احلجققم أتملت  علققى فئققة املعقاقني حركيققا ور اختيارهققا علقى اشق تلميققذا داخقل املركققز وأخققذنا عينقة 01البحقث 

أمقا فيمققا خيقا االداة املسققتخدمة   % 00.00 السقاعي املخصقا هلققا واملققدر بسقاعة واحققدة يوميقا وكانققت نسقبتها
الققققيت تبققققني مققققن خالهلققققا أن نسققققبة القلققققق تققققنخف  بالنسققققبة مقيققققاس يف هققققذه الدراسققققة فقققققد اعتمققققدنا علققققى اسققققتمارة 

ما غقري املمارسقني فخلصقنا اىل عكقس ذلقك ويف االخقري توصقلنا اىل مجقع بعق  االقرتاحقات والتوصقيات أللممارسني 
 :ومن ذلك

 ضرورة العمل على تصحيح وتعديل نظرة اجملتمع اىل املعاق  -

االهتمقققام باالنشقققطة الرياضقققية الرتوحييقققة ملقققا هلقققا مقققن اريقققة علقققى نفسقققية املعقققاق حركيقققا يف التخفيقققف مقققن القلقققق مقققع  -
الستفادة من اخلرباء واملختصني يف مال الرتويح بالعمل على اعقداد بقرامج خاصقة لالنشقطة الرتوحييقة هبقدف العنايقة ا

اجليققدة بفئققة املعققاقني خاصققة مققن الناحيققة النفسققية مققع اعطققاء االريققة القصققوى لالهققداف املسققطرة لتحقيققق زيققادة الثقققة 
 .النفسب
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