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 اإلىداء
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 إلى نبع الحنان و من سيرت الليالي إلى رمز العطاء ضعاأىدي عملي ىذا المتو 

التي وبصدق   إلى من شقت لي في الظالم لتريني النور إلى ذلك البرج العالي
 أجل سعادتي حتى أصل إلى مراديتعبت وكلت من  

 الحبيبة الغالية  قرة عيني أمي

 إلى روح أبي الطاىرة تغمده اهلل برحمتو

 كل من يحمل لقب "بورويسـ  راجع"  وإلى إخوتي وأخواتي،

 إلى جميع أساتذة معيد التربية البدنية والرياضية "عبد الحميد ابن باديس" 

دون أن أخص الذكر، إلى جميع    عرفتيم في حياتيإلى جميع أصدقـائي الذين  
 واألصحاب باإلقـامة الجامعية "مجدوب" األحباب

 رةإلى كل ىؤالء أىدي ثم إلى كل من أسيمت إبداعاتيم في ىذا البحث
 جيدي
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 اإلهداء
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
إليك يا رمز الحياة و عنوان األمل ،إلى الّتي عّلمتني كيف يكون الّصبر مفتاح الفرج إلى  

الق لب اّلذي احتمل الكثير و الّصدر الفيّ اض الذي ال يضيق إليك والدتي و إلى من هو  

كبير بإيمانه و أخالقه و تعاونه الّسامي إلى قدوتي في الحياة "أبي" الغالي مّني لكم كلّ  

جميع إخوتي وعائلي وإلى جميع من يحمل لقب "منصوري" إلى  و التقدير و إلى    االحترام

جميع األحباب و األصدق اء الذين عرفتهم في حياتي و مشواري دراستي إلى جميع طلبة  

إلي جميع طالب معهد التربية البدنية والرياضية و اإلق امة   4102 - 4102الماستر  

 أصدق ائي "يحي بالشيخ و بوعالم عالل و بلخير ف اتحي"الجامعية مجدوب كما ال أنسا أعز  

 إلى الذين سهروا الليالي من أجل العلم و المعرفة و أخلصوا النية في العمل

حيينا لن ننكر الجميل و    نتم في عقولنا و ق لوبنا ماإلى كل الذين لم يسعهم المكان أقول أ

 ذكراكم خالدة إلى األبد، ف لكم جزيل الشكر و التقدير.
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 التشكرات

شكر و الحمد هلل وحده على فضلو و من عطائو، على أن  ال
ىدانا لإلسالم و اإليمان و أرشدنا للطريق القويم. و أعطانا  

والّصالة   ،القوة واإلرادة والصّبر إلنجاز ىذا العمل المتواضع
 والسالم

 على من بعث رحمة للعالمين وىداية للضالين
 نتوجو بخالص الشكر إلى

ت  عتي تاب" ال  د /دويلي منصورية " ةالمشرف  ةاألستاذإلى  
 بخل عليناعملنا ىذا، ولم ت

 الثمين،   ابخل علينا بوقتيا القيمة والمفيدة، ولم تبنصائحي
 إلى جميع أعضاء اللجنة

إلى أساتذة معيد التربية البدنية والرياضية الذين كانوا  
 سنّدا لنا في مشوارنا الدراسي

 المعاقين حركيا والمشرفون علييا  إلى عينة البحث  
 2015ـ  2014إلى كل الطلبة للسنة الدراسية  

 إلى كل من أمّد لنا يد المساعدة من قريب أو من بعيد.
 وشكرا جزيال.

 ىشام ،  إبراىيم -د   -
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 :البحث مقدمة

حل رجػػعضمفضتعتػػقضيةػػملعضقؼبعػػ يٌنضضػػاضقحلسةػػ، ،ضقغبأ،بػػعتضقحلػػجملضمعػػ قدضت وػػدضقات عػػ، ضيػػ يب،ض ضوػػ   ،تض   
ميػػ رض ضمو ػػنضقة يف ػػعضملضقحلعػػ،دلضدلضتػػت  اضضػػاضقبتمنػػ،ؽب،ض،،إملػػ،ضضػػاضا تشػػ،تضخيتضمفض أػػ عضق ت ػػ،رش،ضىبت ػػ ض
ضػػاضؾبت ػػرض وػػلتض ضبحلػػجضوأػػتضترجػػعضقتشت ػػ،ـض ضقحللا، ػػعضقحلػػجملض  حلملةػػ،ضقات ػػرضؽبػػ،ضتضا ق ػػعضضػػاضقحل ي، ػػعضض ةػػ،ض

ملعتضقتجت ،املعض ضقحلرتا  ع(تضوملػ ضمفضقحلع ، ػعضاػ،ؼبع يٌنضخيذلضقحلع ، عضاأفلقتش،تضضاضصبملرضقحل  قويض)ضقحلط ملعتضقحل فأ
تعتػقضموػ ضقحلػػ تإىضا ػمضتسػ ـضم ضؾبت ػػرضضػاضقات عػ، تضحلػػكحلجض ع ػىضقؼبف ػل اضقؼبس نػػ فضػب ضػعضق  أػػ، ملعض
ج،ت اضحلت فًنضب ىضقحللقوػعضحل  عػ ؽتضضػ،ضهبع ػيض فػمل ضملضمبػ ض ضا ػ،هض سنػملتيتض ضتأشمل ػيضا،حل ػ ىضقحلنػقمل ض ض

 ضقؼبلق ػػػخلضقػب،عػػػعضافمػػػعضؽبػػػكألضقةبػػػ ،رض ضموػػػل ضم  ػػػأضيػػػ،ترقضا ػػػمضقحلع ػػػىض ضق اػػػ قعتضقحلأػػػ ملنتض ػػػيض نػػػ  
قؼبعػػ يٌنتض قات ػػل ضقحلطػػلؽضقحلػػجملضتػػت هـضضعةػػنتض  تػػعدضقؼبػػ،تتضقحلتع مل ملػػعضقحلػػجملضتت ،بػػتضضػػرضضأػػت  ، نضتض ضػػاض

دضقحلػػققضاضقؼبع حلػػعضقاػػ،ت ضقحلػػجملضم حلػػدضقشت ،ضػػ،ض  ػػًنقضض،ػػكألضقحلفمػػعضتضؾبػػ،ؿضقة  ػػطعضقحل   ملػػعض قحلل ،تػػملعضقحلػػجملضيػػ ض
 قؼبس  ػعتض مبػ،حلملتضقحلسملػػ،لض قحلتسػ صلتضتػػ ، ،ضغبأػاضقؼب ،ربػػعتض قبػتا ؿضجػػىضقةشػ قؼض قحلا، ػػ، ضقؼب تيفػلتضضػػاض
شكقضقاػ،ؿض حل   ،ربػعضقحلل ،تػملعضتػأعًنضفعػ،ؿضا ػمضقحل ػ قويضقحل   ملػعض قحل فأػملعض قتجت ،املػعضحل  عػ يٌنتضبحلػجضم،ػ،ض

ضض.لا  عضو،حلملعضضاضقحلسمل تضقتجت ،املعض قحل فأملعسب ىضومل،رقضتلا  ،ضضاض أ يضمفضىب دضاملمعضت

 قعبخلقإلض اًنش،ضضاضقحل  ؿضقشت دض،كألضقحل لوبعض ا  ػدضا ػمضؿب، حلػعضخيتض،جةػ،ضملضقات ػرتض حل ػاضحل بػ ض   
متضغمل،رضقتشت ،ـضا،حل  قويضقحل فأملعضقتجت ،املعضحل فلتضقؼبع ؽتضا حلملىضي عضقحل رقب، ضقحلجملض ػتنض،ػكألضقعب ق ػتتض

قؼبع ؽض تأعلض  ًنقضضاضشكألضقحل  قويض يفػلقضحلثعػ،رضقحلأػ  ملعضقحلػجملضترت ةػ،ضق ا،يػعض شػكقضضػىض ػ علضضف ض جضمفضقحلفلت
ضا مضت ملفيضقحل فأيضقتجت ،ايضانفعضو،ععتض عقتيضقحل فأملعضانفعضا،ضع.

 حلسػػ ض ػػ،فضقحل قػػ ضقحلع  ػػيضقؼبػػ انضا،حلتنػػ،ررضقؼبمل ق ملػػعضقؼبلت طػػعضاػػ،حل قيرضملضوػػ  تضضأػػت  ، ضق ا،يػػعضقغبل ملػػعض  
قؼبت ،  ػػػػعضشػػػػ ضقةبػػػػ  رضقؼبأػػػػتس ـضغبػػػػىضض ػػػػ، ىضقةتقهضقحل ػػػػ شلض قؼب ،ربػػػػعضقحلل ،تػػػػملعض  ػػػػكقضقؼب ػػػػ، ىضقحل فأػػػػملعض
ضت قتجت ،املعضقؼبرتت عضااضقتا،يعتضومل ضبعمضقحل ،و  فضضرضضل رضقحلخلضاضخيذلضب ضعاػلق ضقحلع ػىضضػرضشػكألضقحلفمػع

و،حلػعضق فع،حلملػعضض يتػعض  ػعلض،ػ،ضقت أػ،فضا ػ ضقؼبعػ،يٌنضول ملػ،ض قحلػك ض عتػقضضقحلس ػدا مضضعلفعضحب  ،ض حلس ضق ت ىض
ضقحلػػجملضضا،حل وػػ تضقحل ػػع ر ض ػػكقضتض(144ـتضعػػفقعضض2008)ضا ػػ ضقحل طملػػ ضوأػػٌنضفػػل تضضملضض قيػػ ضقحلتة  ػػ 

ضضـ(ض2000)ا،تؿضا ػ ضق ضؿب ػ تضقؼب فلتضالم ػي ض قحلفلتضقحل قو ض سن ضايضقحل سصضقؼب فلتضا فأيضمضقت فلقتعينضت
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اػػ،حلعنخلضملض فملفػػعضقعبأػػنضقحل قو ملػػعضبػػ قهض ، ػػدضماةػػ،هضض شػػيضضػػ،ض تنػػىضضقتا،يػػعضقغبل ملػػعض شػػكقض  ػػيضاأػػ ت
ضتن عضا،غبل عض ،ةطلقؼض قؼبف،عىضم ض  ىضطلؼضم ضم  لضم ض  ىضؾب  ا، ضاة ملعض ت ػ فضض ػكضقؼبػمل تضم ض

غبمل،تػػيضقحلط ملعملػػعضبػػ قهض ػػ،فضت،ضػػ،ضم ض أػػ مل،تضشػػكقض ضقؼبع يػػ فضول ملػػ،ضضا،ت تأػػ،رتض قحلػػجملضتػػ علضا ػػمضفب،ربػػعضقحلفػػلت
تعػلضضقةفػلقتضحل بػ ،رضقحللإملأػملعضحلػكحلجتضوملػ ضتعتػقضوػ قت ضض  ض أ تةنضملض ىضؾبت رضوأتضضسػ قرتتف،
ضػػػاضمشػػػنضقةبػػػ ،رضقؼب ت ػػػعضخيذلضق ا،يػػػعضملضقعبخلقإػػػلتضا، تػػػ،فعضخيذلضقحلػػػخل ق ضاػػػٌنضقةيػػػ،ررضقحلػػػك ضم ػػػ  ضضقؼبػػػل ر

 .مطف،ؿضضع يٌنضو،ععضملضقؼب ،طدضقحلل فملعضمفضحليضمعلألضقحلفع،ؿض قحل  ًنضملض تتتضق ون،إمل، 

ضلقا، ضض ، ىض ضضع، ػ، ضقؼبعػ،يٌنضول ملػ،ضاتػ فًنضقؼبأػ،ا تضؽبػنض ضخياػ، تةنضا ػمضضملضت  اضمنبملعضقؼب ت ع    
عػ،رضقحل فأػملعضقحلػجملض بحلػجضضػاضمجػىضتا ػ ةنضا ػمضق  ضت فًنضقحل  ،طضقحلل ،تيضقحلرت وبػيضؽبػنضضضقحلجملض عمل  ،،قغبمل،تض

قحلس ػدضقحلتس ملىضضػاض  ،طضقحلل ،تيضقحلرت وبيضملضضعلفعضض  ضف،ا ملعضقحلقؽب ؼضقحلع،ـضضاضقؼب ت عض ض ترت ة،ضق ا،يعت
حلػػػ  ضقؼبعػػػ،يٌنضول ملػػػ،تضفسػػػ ضقبػػػتس ض ،ضقؼبػػػ ةاضقحل عػػػفيضقؼبأػػػقيضقحلػػػك ض عتػػػقضضػػػاضم  ػػػلضض ضقحل ػػػع رضا،حل وػػػ ت

فمػعضقؼبعػ،يٌنضول ملػ،ضقؼب ،ربػٌنض غػًنضفب،ربػٌنضحل   ػ،طضشػيضقؼب ،شاضقبتع ،تتض قحلعمل عضقحلجملضمجل  ػ،ضا ملةػ،ضقحل قػ ض
ا،حل وػػ تضتضمضػػ،ضضقحلل ،تػػيضقحلرت وبػػيتضمضػػ،ضمت ق ضقحل قػػ ضقحلػػجملضقبػػتس ض ،ش،ضفتت  ػػىضملضضسمل،بػػيضقحلس ػػدض قحل ػػع ر

فمل ،ضىبػصضقحل تملنػعضقحلع،ضػعضقحلػجملضت عػ  ،ضؽبػ،ضضػاضوػ ؿضترقبػت ،ضمفضحل   ػ،طضقحلل ،تػيضقحلرت وبػيضت رضفعػ،ؿض ضةػنض
ضملضومل،تضقؼبع،ؽضول مل،.

تضضأػتا،زلض، ضقحلػ طا ت ػ ع ضاػاعػ ضقؼبلق ػخلضقحل فأػملعضقحل مل قغ جملػعضضمجل  ػ،ضشػكألضقحل رقبػعضملضضاضمجػىضبحلػج  
قؼبعػػ،يٌنضول ملػػ،ض قحلاػػلضضض ةػػ،ضضعلفػػعضمنبملػػعضقحل  ػػ،طضقحلل ،تػػيضض ضقحلػػجملضتت قػػ رضملضترقبػػعضضأػػقملعضا ػػمضتا ػػ،رض

ضقحلس دضػػػضقحل ع رضا،حل و ت.ضضاضقحلتس ملىقحلرت وبيضملض

قعب، ػػػتضقحل يفػػػل ضضمضػػػ،غب عػػػ عضشػػػكقضقؼب تػػػ عضيأػػػ  ،ضحب  ػػػ،ضخيذلضجػػػ،  ٌن:ضج، ػػػتض يفػػػل ض ضج، ػػػتضتط ملسػػػيتض   
فسػػ ضشلضمضػػ،ضقحلفنػػىضقحل ػػ،ضقحل  ػػ،طضقحلل ،تػػيضقحلرت وبػػيضتضقحلفنػػىضقة ؿضخيذلضفنػػ ؿضتتطلي ػػ،ضملضعوبتػػ  ضا ػػمضع،حل ػػ

مضػػػ،ضتضقؼبعػػػ،ؽضول ملػػػ،ضفنػػػىضفسػػػ ضتطلي ػػػ،ضخيذلحلػػػ ضملضمضػػػ،ضقحلفنػػػىضقحل ،ػػػػضقحلس ػػػدض ضقحل ػػػع رضا،حل وػػػ تتض ضضتطلي ػػػ،ضخيذل
قحلتط ملسيضوبت  ضا مضفن ٌنضتضقحلفنىضقة ؿضتطلي ،ضفمليضخيذلضض ةنملعضقحل ق ض خيجلقهقتػيضقؼبمل ق ملػعضتضمضػ،ضضقعب، ت

 قحلفنىضقحل ،شلضفس ضتطلي ،ضخيذلضالضض رب ملىض ضض ،ي عضقحل ت،إا.

 مشكلة البحث :
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ضا ػمضو ةػػ،تض قؼبأػ،ا تضقؼب ػػ   ضا ػمضحل تعػلؼضعػػ  دضش،تفػعتضتلا  ػعضا  ملػػعضشػيضقؼبعػ يٌنضر ،تػعخيفضضضضضض
ضقغبل ملػعضا ػمضقؼبأػ،ا ق ضقةوػًنتضشػكألض ت ػ ىض قتجت ،املػعتض قغبل ملػعضقحل فأػملعضقحل ػ قويضضػاضقػبػ ض، ض تس صل
ضمينػػمضخيذلض قحل عػػ ؿضقحل  ػػ ضقحلأػػ ملنتضا ػػمضنؼبأػػ،ا  ضقحلفمػػعضؽبػػكألض قحلتػػ ر  ض قحلتػػ ر تضقحلفلت ػػعضقحلرتا  ػػعض قحلػػققضا
ضضػػاضتسػػ ـضمفضهبػػتضقػبػػ ض، ضشػػكألض مفؽبػػنتضضمفةػػىضوملػػ،تضحلتقسملػػدضبػػعمل،ض يػػ رق نضن، خيض ، ػػضؽبػػنضت ش ػػيضضػػ  
تضؿقاػ،ضشػكقضملضوػقتضؽبػنضم س،صضطلؼضضاضقحلل ،تعضم ضضاضقحل  عضؽبكقض ضتسننٌنضض ش ٌنضم س،صضطلؼ

ضقؽبملمػػعضمفضضػػاضف ػػلتض ػػ ننضقحلػػك ضاػػ،حل سصض قحل ػػع رضقؼبع،عػػلتتضقغبملػػ،تضتػػا طضضػػرضقؼبعػػ ؽضقحلفػػلتض تػػأي نض ت ملػػ 
ضجملػػ قضق ط ،اػػ،ضحل  ػػسصضتعطػػيضقعبملػػ تض قؽبملمػػعض ضخلقجػػيتض ض ػػ،الألضحلتف ػػًنألضضسملػػ،لضشػػيض ػػسصضحل ػػىضقحلع،ضػػع

ضقحلػػك ضبػػملم،ضق ط ،اػػ،ضقؽبملمػػعضقحلةػػعملفعضتع ػػ ضوػػٌنضملضاػػ،حل ف تض قحل سػػعضحل   ػػ،ترتض وػػتضتفػػ،هؿضعػػ رتض تع ػػ 
)غأػػ،فضؿب ػػ ضعػػ،تؽض ضفل ػػدضضقحلتعػػتضقحلػػ قإنضدبيفةػػلض قحليفةػػ رضقحل سنػػملعض تػػع ضاػػ،حل ف ضقحل سػػعضي ػػعضملض ت  ػػى

ضحل فػلتضا،حل أػ عضش،ضػعضض ، ػعضوبتػىضقعبأػنضمفضقػبػ رلضم ػ رض   ػًنض.ض(32تضعفقعض1990ا  ضقغبأاض    عتض
ض.ق ول اض ضرض فأيضضرضا يتيض ملضومل،تيتضملضش،ض،ضت رقض  عتض ش ضقحل س،فملعض قتجت ،املعتضقحل ،وملعضضا

ضقحلػجملضضقؼبعػ ؽضحل فػلتضضغػًنضقؼبس  حلػعقحلتس ملػىضضػاضقحلأػ   ، ضضملض  ػًنتضضمنبملػعضقحلل ،تػيضقحلرت وبػيضقحل  ػ،طضؼب ،ربعض ضضض
ضملضقحلػػػػتق نضربػػػػتنضا ملػػػػيضيػػػػ ضقحلػػػػجملضقؼب قيػػػػ ضقذبػػػػ،ألض ػػػػ،حلس دض قحل ػػػػع رضا،حل وػػػػ تضغػػػػًنألضضػػػػرضتع،ض ػػػػيضوػػػػ ؿضتيفةػػػػل

ض قحلػػتق نض قتبػػتسلقرضقحلنػقض قؽبػػ  هض تع  ػػيضقعبأػػ  عضحلنػ رتيضوػػ  تض تػػرضملضقؼبعػ ؽض أػػ،ا ضفةػػ ضق فع،تتػيت
 ضحلسػػػ ضفةػػػل ضض ػػػ  عضحب  ػػػ،ضضػػػاضوػػػ ؿضرح ػػػعضضع، ػػػ، ضقؼبعػػػ،يٌنضول ملػػػ،ضملضقحل ػػػ قرعضض قحلتنػػػلف، ضقحلأػػػ  ؾضمل

 ضضػاضش ػ،ضجػ،ه ضف لت ػ،ضملضطػلاضخي ػ ،حلملعض   مل ةنض اع شنضااضقحلل ،تعض ضا نلضقحلرت   ض قحلرتفملػيض قؼبلق خلض
 ا ػػمضقحل ػػع رضا،حل وػػ تض ضقحلس ػػدضضػػاضضقحلتس ملػػىمنبملػػعضقحل  ػػ،طضقحلل ،تػػيضقحلرت وبػػيضملضقحل قػػ ض قحلػػجملضضف،تشػػ،ضترقبػػعض
ضقحلت،رل:ت هضبحلجضطلو ،ضقحلتأ،حؿض

ضالتساؤؿ العاـ:     

حلػػ  ضقؼبعػػ،يٌنضضقحلس ػػدض ضقحل ػػع رضا،حل وػػ تضقحلتس ملػػىضضػػات رضفعػػ،ؿضملضض  ػػ،طضقحلل ،تػػيضقحلرت وبػػيقحلضػػػضشػػىضؼب ،ربػػع
 ؟ضقؼب ،ربٌنض غًنضقؼب ،ربٌنضول مل،

 :يةالتال الجزئية التساؤالت
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فػػل ؽضبق ضتتحلػػعضخيونػػ،إملعضاػػٌنضقؼبعػػ،يٌنضول ملػػ،ضقؼب ،ربػػٌنض ضغػػًنضقؼب ،ربػػٌنضحل   ػػ،طضقحلل ،تػػيضضشػػىضش ػػ،ؾػػػػضض
ضفملنضىبصضقحلتس ملىضضاض أ عضقحلس دض؟ضقحلرت وبي

بق ضتتحلػػعضخيونػػ،إملعضاػػٌنضقؼبعػػ،يٌنضول ملػػ،ضقؼب ،ربػػٌنض ضغػػًنضقؼب ،ربػػٌنضحل   ػػ،طضقحلل ،تػػيضضشػػىضش ػػ،ؾضفػػل ؽػػػػضض
 ع رضا،حل و تض؟قحلتس ملىضضاض أ عضقحل ضفملنضىبصضقحلرت وبي

 :الدراسة أىداؼػ  2

قحلس دض ضقحل ع رضا،حل و تضحلػ  ضقؼبعػ،يٌنضضاضقحلتس ملىضت رضفع،ؿضملضض  ،طضقحلل ،تيضقحلرت وبيقحلضعلفعضض،ضخيبقض ،فضػض
ضضضول مل،ضقؼب ،ربٌنض غًنضقؼب ،ربٌن.

فػػملنضضقحلرت وبػػيونػػ،إملعضاػػٌنضقؼبعػػ،يٌنضول ملػػ،ضقؼب ،ربػػٌنض ضغػػًنضقؼب ،ربػػٌنضحل   ػػ،طضقحلل ،تػػيضق فػػل ؽضقحلضضعلفػػعػػػػضض
ضىبصضقحلتس ملىضضاض أ عضقحلس د.ضض

فػػملنضضاػػٌنضقؼبعػػ،يٌنضول ملػػ،ضقؼب ،ربػػٌنض ضغػػًنضقؼب ،ربػػٌنضحل   ػػ،طضقحلل ،تػػيضقحلرت وبػػيونػػ،إملعضق فػػل ؽضقحلضضعلفػػعػػػػضض
 .ضضقحلتس ملىضضاض أ عضقحل ع رضا،حل و تضىبص

 :الفرضيات تحديدػ  3

 :العامة الفرضيةػػ  1ػػ  3

قحلس ػػدض ضقحل ػػع رضا،حل وػػ تضحلػػ  ضقؼبعػػ،يٌنضول ملػػ،ضضقحلتس ملػػىضضػػات رضفعػػ،ؿضملضضقحلرت وبػػي  ػػ،طضقحلل ،تػػيضقحلضػػػضؼب ،ربػػع
ضقؼب ،ربٌنض غًنضقؼب ،ربٌن.ض

 :الفرضيات الجزئيةػػ  1ػػ  1ػ  3

ضت ج ضفل ؽضبق ضتتحلعضخيون،إملعضاٌنضقؼبع،يٌنضول مل،ضقؼب ،ربٌنض ضغػًنضقؼب ،ربػٌنضحل   ػ،طضقحلل ،تػيضقحلرت وبػيضػػض
ضضضض.قحلس دضحلن،حلضقؼب ،ربٌنضحل   ،طضقحلل ،تيضقحلرت وبيض أ عقحلتس ملىضضاضفملنضىبصض

ضػػضضت ج ضفل ؽضبق ضتتحلعضخيون،إملعضاٌنضقؼبع،يٌنضول مل،ضقؼب ،ربٌنض ضغػًنضقؼب ،ربػٌنضحل   ػ،طضقحلل ،تػيضقحلرت وبػي
ضقحل ع رضا،حل و تضضحلن،حلضقؼب ،ربٌنضحل   ،طضقحلل ،تيضقحلرت وبي.ضضقحلتس ملىضضاض أ عضضفملنضىبص
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 :  لبحثا أىمية ػ 4

 عتػػقضقحلع  ػػػ،هضيةػػملعضقؼبعػػػ يٌنضيةػػملعضخي أػػػ، ملعض و ضػػعضربتػػػ، ضخيذلضتػػ يملدضتضوملػػػ ضمتضضػػاضو ؽبػػػ،ضتػػػ جملةةنض    
 تسػػػ صلضقحلعػػػ فضؽبػػػنض قؼبأػػػ،ا تضضػػػاضمجػػػىضقت تفػػػ،عضضػػػاضضػػػ قش ةنض يػػػ رق نضقؼبست فػػػعضتض ش ػػػ،ض ػػػق ضت رضقحل  ػػػ،طض

ضػػاضمجػػىضتا ػػ ةنضا ػػمضضبحلػػج ضضعتحلػػ  ةنضشػػكألضقحلفمػػضقحلس ػػدتضقحل ػػع رضا،حل وػػ تضػػاضضملضقحلتس ملػػىقحلل ،تػػيضقحلرت وبػػيض
 ضػاضشػكقضقؼب ط ػدضضوػتةنضقحل فأػملعض تػ قفسةنضقتجت ػ،ايتضق ع،رضقحل فأملعضقحلػجملضترت ةػ،ضق ا،يػعضتض ػنض خل ػ ضضػاضرق

ضضضض. سرتاضشكألضقحل رقبعض الق ضض ، عضقحل  ،طضقحلل ،تيضقحلرت وبيضملضومل،تضقؼبع،ؽضول مل،

   :مصطلحات البحثػ  5

 عتػقضقحلػػرت   ضقحلل ،تػػيضضػػاضقةر ػ،فضقةب،بػػملعضملضال ػػ،ضاضقحلػػرت   ضؼبػػ،ض  :التركيحػػ النشػػاط الرياضػػ  ػػػػ  1ػػػػ  5
ملضقحلت  ملػػػعضقحل ػػػ،ض عضقحل سنػػػملعضضػػػاضضمنبملتػػػي ت ملػػػخلضاػػػيضضػػػاضمنبملػػػعض ػػػق ضملضقؼبتعػػػعضقحل ػػػ،ض عضحل فػػػلتتضا، تػػػ،فعضخيذلض

 (75تضض74قعضتضعف1990)وط،رتضض ضقتجت ،املع.ضقحل  قويضقحل   ملعض

ومل ض علؼضملضضعننضق أف رتضض"Anxiety" ملضقحل اعضقتقب ملخل عض س،اىضضنط  ضض القلق:ػ  2ػ  5
)ضا  ضقحل طمل ض(ضا مضم يض"ضخيوأ،لضضخلااضملضقحلعسىض   أضضاضقػب ؼض ا ـضقحلتأ  ضضاضقؼبأتس ى"ض1989)

 (127ـتضعفقعضض2008وأٌنضفل تض

خيفضضنط  ضقحلس دضىبت  ضضع ،ألضا،وت ؼضقؼبكقشتض ض جةػ، ضقحل يفػلض ضشػكقضقتوػت ؼض ػ،تاضاػاضعػع اعضضضض
 تضقحلتع،ر  ضتتفدضمفضقحلس دض ع رضا،ـض ضغ،ض ضغػًنضبػ،رضاػ،حلت يرض ضغقؼب ت عض ضت قوىضا ،علألتض ضحل اضم

ضضض  .قػب ؼض ضقحلت تلتضضنق رضا،تتضا ع ضق وأ،ب، ض أيتضا مض  ىض  ا، ضضت لرت

ض يفلض جةعضف اضقحل فأملعضقحل و تضضعىنضق ة،اضملضقؼبأتس ضعضقحلتع،ر  ضتع ت ضضالشعور بالوحدة:ػ ػ  3ػ  5
ضا  ًنضـبت فعضان رتضقؼبعىنضشكقض رتتتض ضحل  فلقتضقحل فأيضقؼبأت  ضا مضا،حل و تض سن ضتضقحلعلاملعضقحل اعضضع،جن
ض فلقتقتضتعينضقحل و تضخيف"ضضقحللق  ضا لضميبضؿب  ض ضضقة شل ضض ن رضميب"ضضضاض ىضضفًن ضقؼبع،جنضشكألضضا

)ا،تؿضضايضتفلتضم ضالم يضف فضت و ض س،ؿضالم يضم قؼب فلتضا فأيضقؼب فلتضقحل سصضضايض سن ضقحل قو ض قحلفلت
ض.ـ(ض2000ا  ضق ضؿب  تض
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ول تػيضتض   ػ،طيضقغبملػ  ضقؼبعػ ؽضول ملػ،ضانػفعضا،ضػعضشػ ضقحلػك ضحل  ػيضبػ تض عػ ؽض  :ؽ حركيػاالمعػاػ  4ػ  5
 تملنعضو ىضم ضا،شعضتض  ،ض علؼضا ػمضم ػيضقحل ػسصضقحلػك ضحل  ػيضاةػ  ضم ضضف،عػىضم ضايفػ،ـضاطل سػعضربػ ض

تض1985)ض ػػ،ؿضض نػػ رضا ضبملػػ تض ضو،حلتػيضقحل فأػػملعضض ػػيع ضػاضول تةػػ،ضتض  فملفتةػػ،ضقحلع،ت ػػعض ا،حلتػ،رلضتػػ علضا ػػمضت
 .(45عفقعض

 ضػػػاضوػػػ ؿضحب  ػػػ،ضشػػػكقضفػػػهفضقؼبعػػػ ؽضول ملػػػ،ضشػػػ ضقحل ػػػسصضقحلػػػك ضحل  ػػػيضاػػػ،إدضجأػػػ  ضيب عػػػيضضػػػاضقحلسملػػػ،ـض     
ا ف،إفػػيضقغبل ملػػعضا ػػ ىضط ملعػػيض تملنػػعضضػػلضضم ضخيعػػ،اعضمت ضخيذلضتػػ  رضملضقحلعةػػ  ضم ضفسػػ ضقحلسػػ رتضا ػػمض
قغبل ػػػػعضم ضقغبػػػػ ضم ض  تملة ػػػػ،ضضعػػػػ،ضملضقةطػػػػلقؼضقحلأػػػػف ملعتضفأعػػػػ  ضحل  ػػػػيض سػػػػصضضػػػػاضوملػػػػ ضخيي،ضػػػػعضقحلع يػػػػ، ض

ض ةػػػ،ضفب،ربػػػعضقحل  ػػػ،طضقحل ػػػ شلضقحلل ،تػػػيتض ضوبتػػػ، ضخيذلضقتجت ،املػػػعتضفملنػػػ ضعػػػع اعضملضقحلسملػػػ،ـضا  ػػػ،ط،تيضقحلمل ضملػػػعض
 ب،إىضحل ت سىضض ة،ضقحل لقبيضقؼبتقل عتضقحلعلا، ...خيخلتض  ،ضوبت، ضم ة،ضخيذلضالقضاضط ملعض ض فأػملعض ضقجت ،املػعض

ضضضضضضضقغبمل،تملعض ضقحلعملشضاأ قضي رضضاضقتبتس حلملع.ضض ضتلا  عض ضر ،تملعضتل وبملعض ضضة ملعضؼبأ،ا تيضملضربسملدضمش قفيض

 :مشابهةال ك البحوث الدراساتػ ػ 6

 ت ، ؽبػػ،ض ض  ػػل ضحب ػػيضضػػاضضقحل رقبػػ، ضقؼب ػػ،،عضضػػاضمشػػنضق ػػ، رضقحلػػجملضهبػػتضا ػػمضقحلط،حلػػتضقحل ،وػػ ضمفضتعتػػق   
ملتة،ضملضضعلفػعضقةاعػ،تضقحلػجملضربػمل ضومل ضم يض أتع  ة،ضحل ق نض ضقؼبس،ر عض ضقتع ، ض ضقحل فيض ت  اضمنبو ؽب،ض

قحل قػ ضفػملنضىبػصضقحل رقبػ، ضا،حل ق ض ضقتبتف،تتضض ة،ضملضت جمليض زبطمل ض ت  ضضتاًنق ض ضض ،ي عض تػ،إاض
ضقؼب ،،عضحل ق  ،ض ك لضاعة،ضض ة،.

 الدراسة األكلى:

ربدضضقحل ملأ،  ضملضقحلرتاملعضقحل   ملعض ضقحلل ،تملعضحل ملىض ة،تت:ض"ا امل،تضخيالقشملنض ضا  رتضا رت"تضضالطالباف سما
ضـ(.ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض2011ػضػض2010خي لقؼضقحل  ت رضا   ملشضي،تتضتضحل أ عضقحل رقبملعضض)ض

"ضترقبعضضس،ر عضاٌنضقػبنىضض ضقحل ع رضا،حل و تضقحل فأملعضا  ضقؼب ،ربٌنض ضغًنضقؼب ،ربٌنضضالبحث عنواف
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض.ضغبنعضقحلرتاملعضقحل   ملعض ضقحلل ،تملع

 رضا،حل و تضقحل فأملعضاٌنضقحلت ضملكضشىضش ،ؾضفل ؽضبق ضتتحلعضخيون،إملعضملضظبعضقحل عملضض:البحث مشكلة
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض؟ضضقؼب ،ربٌنض غًنضقؼب ،ربٌنضغبنعضقحلرتاملعضقحل   ملعض ضقحلل ،تملع
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قحلفل ؽضق ون،إملعضملضض،ضىبصضظبعضقحل ع رضا،حل و تضقحل فأملعضاٌنضقحلت ضملكضقؼب ،ربٌنضضلفععض البحث:ىدؼ 
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض ضضض.ضض  غًنضقؼب ،ربٌنضغبنعضقحلرتاملعضقحل   ملعض ضقحلل ،تملع

ش ،ؾضفل ؽضبق ضتتحلعضخيون،إملعضملضظبعضقحل ع رضا،حل و تضقحل فأملعضاٌنضقحلت ضملكضقؼب ،ربٌنضض:البحثفرض 
ضضض.ضض حلن،حلضقحلت ضملكضقؼب ،ربٌنض غًنضقؼب ،ربٌنضغبنعضقحلرتاملعضقحل   ملعض ضقحلل ،تملع

ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض.قحل رقبعضقؼب ةاضقحل عفيضشكأل،فضملضقحل ،و ضقبتس ـ :بحثمنهج ال
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض.ض)قػبنىض ضقحل ع رضا،حل و ت(ضيضسمل،بقبتس ـضقحل ،و ض أدكات البحث:

ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض.  قإملع ضمتضقوتمل،رش،ضاطل سعضاضضت  ملكض100ض،ضا غضا تش :ككيفية اختيارىا البحث عينة
ش ،ؾضا يعضطلت عضاٌنضقػبنىض قحل ع رضا،حل و تضحل  ضقحلت ضملكضغًنض أىم نتيجة توصل لها الباحث:

ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضقؼب ،ربٌنضغبنعضقحلرتاملعضقحل   ملعض ضقحلل ،تملع.
ض قحل ع رضا،حل و تضقحل فأملعض.تل رتضضع،عبعضقغب،ت ضقؼبأتعنملعضحل سنىضضتوصية: أىم

 :الدراسة الثانية 

ربدضضملعض ضقحلل ،تملعملضقحلرتاملعضقحل   ضقؼب،جملأرتضضحل ملىض ة،تت"تضا  ضقحلس،ترضااضو، ضقحلط،شلضالطالب : اسم
.ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضـ(ضض2008ػػػضـضض2007حلخلالضب،ضملعضتضحل أ عضقحل رقبملعضض)ضضخي لقؼضقحل  ت رت

ضضض.ول مل،قؼبع،ؽضضحل  ضقحل سنملعضقحلأ ، ضاع ضت  ملعضملضقؼب مل ض  شلقحلضحل  ،طقت رضضض:البحث عنواف
ضقؼبع يٌنضحل  ضقحل سنملعضقحلأ ، ضاع ضت  ملعضملضت رضقؼبع ؿضقحلل ،تيضقحل  شلضحل   ،طضشىض:البحث مشكلة
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض؟ضول مل،
ضقؼبع ؽضحل فلتضقحل سنملعضقحلأ ، ضا مضقتهب،املعض،  ق ع ،ب،ضقحلل ،تملعضقؼب ،ربعضمنبملعضضعلفعضالبحث:ىدؼ 
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض.ول مل،
ضحل  ع يٌنضقحل سنملعضقحلأ ، ضاع ضت  ملعضملضفع،ؿضت رضقحلل ،تيضقحل  شلضقحل  ،طضؼب ،ربع:ضالبحثفرض 
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض.ول مل،

ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض.قبتس ـضقحل ،و ضملضشكألضقحل رقبعضقؼب ةاضقحل عفي :بحثمنهج ال
.ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض)اع ضقحلأ ، ضقحل سنملع(ض،لقبتس ـضقحل ،و ضضسمل أدكات البحث:
 اعض ا   عضقحلسأنضقحل طينضقة ؿتضمض،ضقفلتقضضع ي،ضؼبست  ضمض45ضا تش، :ككيفية اختيارىا عينة البحث
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غًنضقؼب ،ربعضفت   دضملضط  عضضلق خلضقحلت   اضقؼبةينضحلك  ضقتوتمل،ج، تضخيت،فعضخيذلضضل خلض قو ضحل تأشملىض
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض.ا  قإملعض ضمتضقوتمل،رش،ضاطل سعضفلتض45قحل فملفيض ا تش،ض

ضقحل ق تضيمل ضقحل سنملعضظب، ضملضفل ي، ضضش ،ؾضمف ضضقحل ق ض ت،إاضضاض أت تاضأىم نتيجة توصل لها الباحث:
ض ت  ملعضتط  لضملضتأ،شنضقؼب ملفعضقحلل ،تملعضف،ؼب ،ربعضقحلل ،تيتضقحل  شلضحل   ،طضقؼب ،ربٌنض غًنضقؼب ،ربٌنضاٌن

ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض.ضو،ععضانفعضول مل،ضقؼبع ؽضحل فلتضقحل سنملعضقحلأ ، 
قحلل ،تيضقؼب مل ض ضت جمليض  لضقحل ايضقحلطيبض ضقحلل ،تيض ضقحل فأيضةنبملعضفب،ربعضقحل  ،طضقحل  شلضض:توصية أىم

ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضقةبلتضحلكحلجض.
 : الدراسة الثالثة

ضربدضقحلرتاملعضقحل   ملعض ضقحلل ،تملع يفل عض ضض ةنملعضملضضقحل  ت رقألحل ملىض ة،تتض"تضا ًنضوأ،ـض"ض: الطالب اسم
ـ(.ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض2011ػػضض2010خي لقؼضقحل  ت رضا تق تضا  ضقحلمل ٌنضتضحل أ عضقحل رقبملعض)

ضقؼبع،ؽضول مل،.ضضضضضضضضضضضضضضضسملدضقحلنقعضقحل فأملعض ضخيتض، ضملضربضقحلرت وبيقحل  ،طضقحلل ،تيضضفع،حلملعض"ضالبحث: عنواف
فع،حلملعضقحل  ،طضقحلل ،تيضقحلرت وبيضملضربسملدضقحلنقعضقحل فأملعض ضخيتض، ضقؼبع،ؽضضضض،ضض  ملض:البحث مشكلة

ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضول مل،ضقجت ،امل،ض؟ض
خيتض، ضقؼبع،ؽضول مل،ضض ملفملعضض ضعلفعضمعلضقحل  ،طضقحلل ،تيضقحلرت وبيضملضربسملدضقحلنقعضقحل فأملعضالبحث: ىدؼ 

تقوىضقات رضضاضو ؿضت ملٌنضمشنضقؼب ، ىضقحل فأملعضقحلجملض تعلضضؽب،ضقؼبع،ؽضضاضج، تتض ضمنبملعضفب،ربعض
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضقحل  ،طضقحلل ،تيضقحلرت وبيضحل تس صضضاضشكألضقؼب ، ىضقحل فأملعضضاضج، تضآول.ضضضضضض

:ضحل   ،طضقحلل ،تيضقحلرت وبيضتأعًنضخيهب،يبضملضربسملدضقحلنقعضقحل فأملعض ضخيتض، ضقؼبع،ؽضول مل،ض ضالبحثفرض 
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض.ضضقجت ،امل،
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضؼبس،رف.قضملضشكألضقحل رقبعضقؼب ةاضقحل عفيضقبتس ـضقحل ،و  :بحثمنهج ال

ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض.ضقبتس ـضقحل ،و ضضسمل،ل أدكات البحث:
طفىضضع ؽضغًنضفب،رلضض90طفىضضع،ؽضول مل،ضفب،رلضض90ضضا غضا تش، :ككيفية اختيارىا عينة البحث

ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض.ين  ع ضمتضقوتمل،رش،ضاطل سعضحل   ،طضقحلل ،تيض
قؼبلق خلضضفضقحل  ،طضقحلل ،تيضقحلرت وبيضقؼب جيضحل طف،ؿضقؼبع،يٌنضول مل،ضملخيضأىم نتيجة توصل لها الباحث:
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دبأت  ، ضمب شنضضاضقحل ،وملعضقحل فأملعض قتلبلقطضملضتف،ا  ضضقترتف،ع ف،ا ملتيضملضض ف،هتيقحلط ملعضقحلرتا  عضمع دضض
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض. ا،حلت،رلضخيتض،جيضقجت ،امل،ضتقوىضقات رض ربسملدضقحلنقعضقحل فأملعضع،ت ٌنحل ا ي، ضض  لتضضرضميلق،نضق

قحلل ،تملعضقحلرت وبملعضؼب،ضؽب،ضضاضمنبملعضا مضقحل فأملعضقؼبع،ؽضول مل،ضملضربسملسيضقتشت ،ـضا،ة  طعضضتوصية: أىم
 حل نقعضقحل فأملعض ضخيتض،جيضتقوىضقات ر.

 : الرابعة الدراسة

ضربدضقؼب مل ضقحلل ،تيضقحل  شلضقحل  ،طضملضقؼب،جأتًنض ة،تتضحل ملىضت"ضا يضظبأـ ضاا"ض: الطالب اسم  
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض.(ـ2008ضػػض2007)ضقحل رقبملعضحل أ عضػػػػضآ  يضؿب  ضا يضقحل  ت رػػػػضخي لقؼ
ضقحلس ـض لتضض ،فأ، ضملضحل ا ٌنض قحل  شلضقعبأ يضقحل  ،طضا مض تأعًنش،ضقحلس دضف،شلتضالبحث: عنواف
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض.قعبخلقإل ع
ض قحل  شلضقعبأ يضقحل  ،طضا مضقحلأ  ملعضتأعًنق ،ضض  ض ض،ضقحلس دض ضأت  ضترجعضض،شيض:البحث مشكلة
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضقؼب ،فأ، ؟ضمع ،هض ا ٌنحلضقحلتأعًنضؽبكقض  تملنعض قةتقه
ضو،حلعضملضذبع يض فأملعضاط،يعض  ق يضقحل اتض ملمعضملضقحل فأيضقتا قتضمنبملعضا مضقحلتعلؼض:البحث ىدؼ
ضحل  ضقحلس دضف،شلتضو،ععضمان،ايضملض قحلتق نضقحل فأيض قحلت تلضقت فع،ؿضااضاعمل قضجمل ضتل ملخلضب ضش،تإع

ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض.ضضضضضضقة مل،هضمتفيض أ تضقحل ا ٌن
ضشكقضقؼب ،فأعضمع ،هضقحلع،رلضضأت قألض  يفةلضقؼب ،فأعضي ىضاأملطعضا رجعض  تعس ضقحلس دض تط رض:البحث فرض
ضقحلع  يضا،حل  ىضقبتع ،حليض ا ـضقحل فأيضقحلتقةًنضفع،حلملعضحلع ـضم ضقحل فأملعضقحل اتضتبتع قتق ض تملنع

ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض.ضضقا،ؿضملضـبتنٌنضطلؼضضاض قؼبط  ر
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض.قحل عفيضقؼب ةاضقحل رقبعضشكألضملضقحل ،و ضقبتس ـض:البحث منهج
                                                    .ضقبت مل،فض ضضسمل،لضقحل ،و ضقبتس ـض:البحث أدكات
ض ،فضقحلس ـتضحل لتضقة ؿضقحل طينضقحلسأنضضاضر ،تملعضفلؽضطبأعضقوت،رض:اختيارىا ككيفية البحث عينة

ض03 ضض راٌنض05ضا مضفس ضقتبت مل،فض يأنضتض قبت مل،فضضسمل،لضا ملةنضيأنضتاتض62ضا تشن
                                                                                               .ضأ،ا  ا

ضملضقحلت  مل عضت اض أب،بملٌنضقؼب ،ر ٌنضقحل ا ٌنض نملتضقؼبعلملضقحلس دضمفض:الباحث لها توصل نتيجة أىم
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                                                       .قتوتمل،طملٌنضقحل ا ٌنضقعبأ يضقحلس دض نملتضوٌن
ضقجىضضاضوق نضضاضقتبتف،تتضاسن ض شكقضقحل ف ضا نضؾب،ؿضملضا،ؼبستنٌنضقتبتع، عضتل رتض:توصية أىم

ض.قؼبأت  ، ضما مضخيذلضقحل ع ؿضين ضقا،ت ض ىضملضقحلت   حل جيضقحلتس ـضضأ، لت

ض:على الدراساتالتعليق 

ضضضػػاضمشػػنضقحل تػػ،إاضقؼب ػػرت عضملضشػػكألضقحل رقبػػ، ضشػػ ضقؼبػػ ةاضقحل عػػفيضقحل رقبػػ، ضقحلأػػ،اسعض ػػل ضمفضػػاضوػػ ؿضضضض
 ػػ،  قضف عيف ةػػنضضمضػػ،ضا،حل أػػ عضةفػػلقتضقحلعمل ػػعضضقحل ػػ،و ٌنضقبػػتس ض قضشػػكقضقؼبػػ ةاض بحلػػجضؼب إ تػػيضحبػػ عةنضتض عيفػػنف

 ضقبػت  ،طضضػ قطاضقػب ػىضضحل سنػملعضقؼبعػ،ؽضول ملػ، فةػنضضع ػدضض ملػى ضبحلػجض ، حلػعضربضيٌنضول ملػ،ضعػ،ا ،رتضااض
م ضضضسملػػ،لا ػػ،رتضاػػاضضقةت ق ضقؼبأػػتس ضعضملضحبػػ عةن عيفػػنضقحل ػػ،و ٌنضملضشػػكقضقاػػ،ؿض ، ػػدضف خياػػلق ضقغب ػػ ؿضتض

قؼبعػػ،يٌنضول ملػ،ضقؼب ،ربػػٌنض ضغػًنضقؼب ،ربػػٌنضا ػمضضسملػػ،لضضس،ا ػعض سنػملعض شػػكقضضػ،ضي  ػػ،ضاػيضملضحب  ػػ،ضم ضت   ػرض
ا ػػ قإمل،ضضاعةػػة،ينػػ  ،ض ضضاعةػػة،ضا،حل أػػ عضحل  رقبػػ، ضقحلأػػ،اسعض ػػعف ػػ،فضقوتملػػ،رضقحلعملضحل   ػػ،طضقحلل ،تػػيضقحلرت وبػػي

 ضاضمشنضقحل ت،إاضقؼب رت عضقؼبت عىضخيحلملة،ضشيضمفضقحل  ،طضقحلل ،تيضقحلرت وبيضضةػنضملضوملػ،تضقؼبعػ،ؽضول ملػ،ضو،عػعض
ضضض.ض ضملضومل،تضقحل  ل عضا،ضع

 نقد الدراسات:
 ضخيعلقهضقؼبع،رؼض ضؿب،حلعضتفأًنض يفلقضحل  رقب، ضقحلأ،اسعض ل ضمفضحل ىضترقبعضتتن مضا، ت،فعضخيذلضقحل  املعضضض 
ضضضضض.ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض سنملتيضقؼبع،ؽضول مل،ض ضتط  لش،فةنض ض
ضس  ؿضخيذلضو ضاعمل ض ضبحلجض ،فضوأتضقحلخلض،فض ضقؼب ،فضقحلك ضضةنع ضي،ـضايضقحلط  عضملضحبضخيفض ىضض،ضضض

ت فضمفضلبفيضض  ضاكؽبنضاة تق ضج ،رتض ضبحلجضف،شلضض، ع،تفةنض شنض س ض فضاهجلقهضشكألضقحل رقب
 س،إصض ضم مل،هضعع عض ا مليض  سمضقا،ؿضضفت اضض تض ضحل اضحل ىضترقبعضت  فضش ،ؾ ضج مل،ضضاضو ؿضقحل ق

     ضضضضضحل  ق ض ضقحلتع دضقعبمل ضملضشكألضقحل رقبع.ض ،ايضبحلجضو ؿض ىضط،حلتضم ضا،و ضم ضض،
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 :أما الجديد ف  بحثنا

فسػ ضضتقحلس دض ضقحل ػع رضا،حل وػ تضحلػ  ضقؼبعػ،يٌنضول ملػ،ضقحلتس ملىضضاحل  ،طضقحلل ،تيضقحلرت وبيضملضقضمنبملع ت  ىضملضض
ضيفه ػػضتضقحلأػػملمعضيبػ   ،تضضػػا ػيض اػػًنضقحل  ػًنضةقؼبعػ،ؽضول ملػػ،ضضتت ػٌنضحل ػػ،ضضػاضوػػ ؿضحب  ػ،ضمفضقحلػػرت   ضضةػنضملضوملػػ،

 ض  ػػ ضاضملضقات ػػرض ضضعلألضا،حل  ػػ،طض قغبمل  ػػعض ضقحلتاػػًنضضػػاضقةبػػ هضخيذلضقةفةػػىض ضػػاضقؼب،تػػيضخيذلضقؼبأػػتس ى ػػ
تتاػػػًنض يفلتػػػيضقحلأػػػملمعضذبػػػ،ألضق وػػػل اض   ػػػعلضاأ ػػػيض  ػػػ،ييضقحل ػػػ،لضحلػػػيضضػػػ،ضؽبػػػنض ضا ملػػػيضضػػػ،ضا ػػػملةنضضػػػاضقغبسػػػ ؽض ض

ض.قحل قج ، 

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض



13 

 

ض
ض

ض

ض



14 

 

ض

ض

ض

ض

ض



15 

 

 تمهيد

يب،رلضقةفلقتضقحل  ًنضضاضقحلفع،حلمل، ضقحلرت وبملعضو ؿض يدضقحلفلقغضتض ضحلعىضضاضمشػنضشػكألضقحلفع،حلملػ، ضقحلل ،تػملعض   
ض ةػ،ضقات ػرضتض ضضضا  املةػ،ضقحلفػلت ض ضقعب ػ،ايضتضفأعػ قدضفػ،شلتضقحلػرت   ضضػاضقحلػ يفنضقتجت ،املػعضقحلػجملض تػأحل 

رت   ضا ػػػػمضمفضقحل عػػػػتضشػػػػ ضقحل ػػػػتضأوػػػػ ضضيفػػػػ،شلضقحلأػػػػ  ؾضقغبةػػػػ،ر ضحل فػػػػلتضتض ضقتفػػػػدضا  ػػػػ،هضقحلل ،تػػػػعض ضقحلػػػػ 
 ػًنتضملضقغبملػ،تضقتجت ،املػعضتض ضتبػمل ،ضاعػ ضت يفمل ػيضخيذلضضػ،ض ، ػدضمنبملتػيضض ةب،بيضؽب،تٌنضقحليف،شلتٌنضتضحلكحلجضضق

 . أ مضق فضقة  طعضقحلرت وبملع

 ا ملػػػيضفسػػػ ضوننػػػ ،ضشػػػكقضقحلفنػػػىض ضقحلػػػػك ضبػػػ تطلؽضفملػػػيضخيذلضجػػػ،  ٌنضضة ػػػٌنضتضقعب، ػػػتضقة ؿضوننػػػػ ،ألض 
ض:رب مل ملعضحل رت   ضومل ضي  ،ضاػػ اط،هضترقبعض

ض: ػػة التركيحكنبػػػذة تاريخية عن حر ػ  1

عضقحلػػرت   ضجػػ،هض تملنػػعضحل  ػػًنضضػػاضقؼبػػ علق ضقحلػػجملضقبػػت لضقحلع ػػىض،ػػ،ضحلػػخلضاضط  ػػىض ضخيفض ػػخيفضقحل تػػرضقغبػػ،رلضغبلضضض
قحلتسطػػمل ضقحلس ملػػىضضػػاضقحل  ػػًنضقحلػػك ضيب ػػاضي حلػػيضملضشػػكقضقاػػ،ؿضشػػ ضمفضشػػكقضقحلطل ػػدضيػػ ضضػػلضدبلقوػػىضا  ػػ تضضػػاض

 . قترذب،رلض ضقحل   ضقؼب ع لض ضقحلتس  ، ضقحل  ًنت

خيفضقحلػػػػػػرت   ضقؼبػػػػػػ يفنض عتػػػػػػقضوػػػػػػ   ضقحلع يػػػػػػعضدبملػػػػػػ قفضقحلرتاملػػػػػػعضتضخيتضمفضجػػػػػػك رألضضتأعػػػػػػ عضاع ػػػػػػدضملضقغبملػػػػػػ،تضضضضض
قتجت ،املػػػعض ضقحلع،طفملػػػعض ضقت فعػػػ،ت ضقحلكش ملػػػعضحل ػػػع  ،ضتض ضخيفضضعلفػػػعضقؼبط،حلػػػتضقحلرت وبملػػػعضحل  ػػػعتضيب ػػػػاضمفض

ض.،ضقحليفل ؼضقتيتن،ت عض ضقحل س،فملعضقحلأ،إ تضملضم ض يدتع  ض تيفةلضحل 

 حبملػ،تضضلت طػ، ا ػل قحل ػ،ضا قحلسػلف وػ ؿضض >> مل ققب  ػ  <<وػ ؿضقحلسػلفضقحل ػ،ضاضا ػلضضلت طػ،ضضضضضضض
 قحلسفػ،ر مل اقؼبأػ، ضا ،ه ش  قحل يد بحلج مل قحل ،ل   اى ض، مشن ،ف  ومل  ت ش ،ؾ قؼبأتع ل ا قؼبأت ط ٌن

   قؼب اػ   أػا مل حل تأػ،ادضتسػ،ـ ، ػد  قحلػجمل قغبفػ   فػهف كحلج ػ ت قغبملػ،ت تػل ر ،  ا ػم قغبنػ ؿ  
 قحلع ػى قرتػ   بحلػج  ا ػم ت خيحلملةػ، قغب،جعضمض  مل ،  ق  قحلجمل قؼب ا  خي ت،    ،تت خيذل مت  اأغ، ملة، قؼب ة رت
ض. ا،حل عت

قغبملػ،تضملضمضل  ػ،ضضعضملضمبػ  رض ضرضا ق عضقحلسلفضقحلت،برضا لض فة رضقحل ػ رتضقحلنػ ،املعضوػ عدضتاػًنق ضمب،بػمل  
ىضضعمل ػػعض تملنػػعضحلتقػػ ؿضمغ ػػتضقةشػػ،رلضضػػاضوملػػ،تضقحلل ػػ ضخيذلضوملػػ،تضقغبةػػلضتض ،فضضػػاضق ػػتنضمفضتيفةػػلضض ػػ،ض ػػ ض

 فىضقحلرت   ضمضلقض لت  ضحبمل،تض ضقشت ،ـضقحلفلتضم تضتض ي ضمت ضق ترقهضقحلس،تتضقةضل  ملٌنضةحلعػ،رضقغبػإضخيذلضضملػىض
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قحلػكقيتضض،فملعضؼب إ عضي تضقحلػ فر ، دضغًنضض قحلسلفضقحلت،برضا لضضضحلجملضاكحلدضو ؿقحللم ضقحلع،ـضحل س ؿضاأفضقعبة تضق
ض.عضقحلرت    غبلض

 ا ػى م ؿضخيقبػ،  مت وملػ  مضل  ػ، مل قغبػ    قحلػرت    ض حلػ  تػ،ر   ،ف ػ 1886 اػ،ـ اػأف قحلسػ ؿ  يب ػا 
 رض ملػع و  سػع م ؿ فتقػدضوملػ  " بوسػطن " ض   ػع مل  بحلج قؼبتق ت قحل ت ،  مل قحلرت    ؾب،ؿ مل وسملسي
 ا ػل قعػين غبػ قرل قحلفلعػع متملقػد قغب  سػعضشػكأل  مل ت "قحلنػقع   حل طػ قر  ض،ب،  بػت  " صبعملػع ا قبػطع
 شػكأل قبػ،ا مت  يػ     قغب  سػع جبػ قر ضسمل ػع بػمل ت خي ػلقؼضربػد قحللضػى مل حلمل ع ػ ق و ؽبػ، قؼبسمل ػٌن ضػا طفػ 
 حلػ فر قحل  ضػع قحلرتتمل ػ،  قزبػك  ومل  ت قحلت،حلملٌن قحلع،ضٌن و ؿ مول ق خلضضلض ا لت فة ر خيذل قحلفلت ع قحلتنلاع
 ضيفػ،شل ع عػع فةػل  قحلع ػل ا قحلسػلف ضػا قة ذل قحلأػ  ق  قحلع ػل  ملضقغبػ قإدض شػكألضا ػم قؼب ػلف،  مجػ ر
 : شي قحلرت   ضؾب،ؿ مل ج   ت

                                                          .قةش ملػع قتجت ،املػع " ركشسػتر " ضلق ػخل ت يفػملن -
                                                                 . ػمل ،غ  مل حل حلعػ،ر ؾب ػ  م ؿ تاػ ت- 
  .(6ػضض5)تقفض  ت اضتضت فضب عتضعفقعضضحل عت قحل رقبي قة ؿ قحلق ،ضا   ل

 قؼب حلفػ،    قؼبتخلق ػ تضقؼبملػخلق  بحلػج ا ػم  تحلػد ت قاػ،ؿ شػكق منبملػع   تأ ػ قحلتػ،ر   ؽبػكق قحلت،حلملع قغبس ع  و ؿ
ضقحلرت وبػي قحل  ػ،ط ة ػ قع قؼبس  حلػع قؼبت  اػعض قاػ،ت  ت قحلعل سػع قؼب حلفػ،  ضػا غًنشػ، تػ،راد قحلػجمل ت قؼبتسننػع

)ضت/ضخياػلقشملنضض.قخل......قحلت ػخلأل ض ػ،طد ت قتبػتن ،ـ  ػ قط  ت قحلأػ ،وع ضب،ضػ،  ت قعب حلػ  ضملػ،ت ا : ض ػى
  (139تضعفقعض1998رضبعتض

                                                                                        :                                                                                       التػركيح مفهػـو2-
 قحلػجمل قحلتعػ،ر   ضػا قحلع  ػ  فة ػ،ؾ ت حلأػ،ف ى ػ ا ػم   ض ػ،ف ى ػ مل تػل      ػع  تػرتتت قغبػ،رل انػل ، مل

 ا مل ػ، حلملأػةى قحلتعػ،ر   اعػ  اػلض   ػي فمل ػ،   ت تيملسػ، ا  ملػ، تفأًنق قحلرت    ضفةـ    ضعىن تفأًن رب، ؿ
                                                                                  حل ػرت    قحل قتػ  قؼبعػىن فةػن
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 مل قبػتس ضد اػى قحلعلاملػعت قتجت ،املع قحل ت،ا،  مل ي مل  خيتاض تأتس ـ دل قحلعليب ا فيفة، قحلرت      ع  خيف  
  ضع ،شػ،ض"رقا  "فعػى ضػاضض ػتسع قحلعلاملػع قحل اػع مل  شػي ت قحل عػت ت قحل ةػ  ت قحلفػلقغ ض ػى موػل  محلف،فػ، ض ،،ػ،
ضضضضضضضضضضضضض  اػ،ت  مل قبػتس قضي مت  حلسػ   (42تضعػفقعض1968تضR- MDE CASABIANCTA)ض  قحلفػلا قحلأػل ر

recreation " "ػتن قحلػك  ق  أػ،شل قحل  ػ،ط حلتعل ػ  قةضػل قحل تملػين قةعػى ضػا ض ػتد قحلػرت    ضنػط   خيف  
 تعل ػ   جػ ت حلع ـ  بحلج قحلرت    ضفةـ  و ؿ ق رقهضت ،  د ي  م ي خيت ، ا،ـ ا جي  سني ا قفر قوتمل،رأل
 حل ذب،شػ،   فسػ، قحلػرت    فةػن ضػا  ػت  ا وػى ق رقه ةشػن التػ، ا،حل رقبػع  ت ػ، ؿ بػ ؼ  حلػكق ت حلػي ؿبػ ت

                                                                                                                                                                                                                                        قتجت ،اي قحلرتا   قا،ؿ مل قؼبع،علت

 :التركيح أنواع ػ  3ضض

 قحلل ،تػع قؼب  اػعضقحلرت وبملػع قحل  ػ،ط،  ا ػم   ػ ؿ ت فعػ،ؿ تل وبػي   ،ط خيذل قحلرت    قحل ،و ٌن مو  يأن حلس ض
 م  قؼبتفل  ض ي  ع،و ي  س ضا  ي غًن   ،ط  ش  فع،ؿ غًن تل وبي    ،ط ت خيخل.... قحللبن   قحلا ،ه  

 . قؼبأت تر

 : خيذل قحلرت وبملع قة  طع "ريلتز " يأن  

ض.قؼب بملسم ت قحللبن ت قؼبست فع قحلل ،تملع قة  طع فب،ربع ض ى : االيجابية األنشطةأ ػ 

 مل قحلل ،تػملع قؼب ،ر ػ،  ض ػ،ش ت م  ت قحلت فخل ػ ف ض ػ،ش ت تم  قحلسػلقهت ض ػى : االسػتقبالية األنشػطة ب ػ
ض  (A.Touraine, 1969, p. 265)ضقؼب ات

 قة  ػطعض ش ػ،ؾ  قتبػرتو،ه ت قحل ػـ  جبةػ   ت ملػخل ت قحلػك  قحل  ػ،ط ،ػ،   سنػ  : األنشػطة السػلبيةج ػ 
 :  شي مش قفة،   ة  اة، ط س، قحلرت وبملع

 : الفن  التركيح 1-3-

 سب   تل وبملع م  طع  شي ت قحلف ملع قؽب ق ،  ضنط   قحلف ملع قحلرت وبملع قة  طع ا م كحلج   ط د

   قحلس رق  أ،ايخي  ا م  تع ى ت قحلتك ؽ   قتات ،ر   ق ا قع   ا،عب ،ؿ ق وأ،ل قحلفلت
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 قحلط قار : قعب ر ش ق ،  : ض ى م  قع خيذل قؽب ق ،  تسأملن  يب ا ت قؼبع  ض،   ت  ي قؼبة،رق 

 ش ،ؾ   ت قحل  ،  ا ن ت قحل    ر فا ت ،حلتن  ل  قحلتع ن ش ق ،  ت ي يبع معل ع م مل،ه قحلع   

 قحلت ػ مل ملعضقحلف ػ ف خيذل خيتػ،فع ت قحلمل   ػع قة ػا،ؿ ت قحلخلولفػع ت قحل قػد ت قػبػخلؼ فػا  قتات ػ،ر ش ق ػ، 
 . (35، صفحة Edouard limbos ،1891)ضقؼبست فع اأ  قاي  قحلت  ملى

 : االجتماع  التركيح ػ 2ػ  3

 ملضع ،ؼب ػ،ر  ت قتجت ،املػع قحلع يػ،    قؼبعػ،ض   تتةػ ا قحلػجمل قحل  ػ،ط،  ى ػ قحلنػ   شػكق  ةػنضضض
 . قةع ي،ه   قةي،رر   ،رت ت قةبلت مفلقت ضر قعب  ل ت عس،فملع صبعمل، 

   قحلع يػ، ض ت عملػد ت قعب ،اػ،    قةفػلقت اػٌن قحلتف،اػى فػلص خيهبػ،ت مل قتجت ػ،اي قحلػرت     أػ،شن  ػ، 
 .قحللظبمل،    قحل   مل،  اا قحل ع    ت قحلأل ر   ا،ؼبلا  ت ملخل ج  مل امل ةن قحلل قا 

 : الخلوم التركيحػ  3ػ  3

 وملػ  ت قحلػرت   ضمل قؽب،ضػع ،فقةر ػ ضػا   عتػق ت قحلط ملعػع موةػ،ف  اػٌن ت قػبػ ه مل قحلفػلقغ  يػد اػي  سنػ 
 قحلفلت تأ،رق  ت قحلط ملعع جب ،ؿض قحلت تر ت قؼبعلفع اا قحل ق    قحلتاًن   حل  ا،ضلت قحلفلت ضملى خي  ،ع مل  أةن

   قحلنػمل  ت قحلتنػ قؿ ت قحلػلو   : خيذل قػب   ػعضقة  ػطع  ت سأػن قعب ،اػع ضر قحلع ى   قحل ف  ا م قتات ،ت
ض. قؼبعأ لق 

 : الرياض  التركيحػ  4ػ  3

 قحل ػ،ض ع حل  تعع ق  ضمنبملع ضا اي  ت ملخل ؼب، قحلرت   ت القضا مل قةب،بملع ،فقةر  ضا قحلل ،تي قحلرت     عتقضض
ضضضضضضضضضضضض. قتجت ،املع    قحلعس ملعضقحل   ملع قحل  قوي ضا قحل سنملع قحل ،ض ع قحلت  ملع مل منبملتي خيذل ا، ت،فع ت حل فلت

 خيذل حل  عػ ؿضقحلتػ ر ت ااػلض ،ف  م  قحلفلقغ حل يد قبتا ؽب، االض ،ف  ب قه قحل  شل قحل  ،ط ضخلق حلع خيفضضضض
 قحل  ػ،ط بحلػج ضخلق حلػعضوػ ؿ م ػي وملػ  ت قحلع،ضػع قحلنػقع ربسملػد كبػ  بػ  مل، طل سػ،  عتػق ت قحلع،حلملػع قؼبأػت  ، 
 مجةػخلت فػ،هت  ربأػٌن خيذل ا، تػ،فع قتجت ،املع   قحل فأملع   قحل   ملع قحل  قوي ضا قحل ،ضى قحل    حل فلت  تقسد
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تضعػفقعض1998)ضت/ضخياػلقشملنضرضبػعتضضقحلعنػيب   قحلعةػ ي   قحلت فأػي   قحلػ  ر  ،عبةػ،   قؼبست فػع قعبأػن
ض(09

 :   ي خيذلضقحلل ،تي قحلرت    تسأملن يب ا  

 : التركيحية الصغيرة األلعاب -أ

 ضل  ػع ضػر  قحلت ػ،ف ض قؼبلا قحلأل ر اط،ار تت ملخل   ت قحلل ،يع محلع،ر ت قحلناًنت قحل لق  محلع،ر ت قعبل  محلع،ر
 . فب،ربتة،  بة حلع مت ق ،  ي ع ي قا ش،

 : الكبيرة الرياضية األلعاب -ب

 ؼب بػن ا،حل أػ عضم  صب،املػع   ةحلعػ،ر تسأػمل ة،  يب ػا قحل ػلتت ا،بػتس قـ سبػ،رل قحلػجمل ملػعقغبل  قة  ػطع شػيك
 . قحلع،ـ ط قؿ سب،رل م  قحلنملفملع م  قحل ت  ع ،ةحلع،ر  قحل ع ع

 : المائية الرياضات -ج

 ضػا قحلأػ ،وع  تعتػقضقحلػخل قرؽ م  ت قحلتنػ    تقؼبػ،ه لت ػ ت قحلأ ،وع : ض ى قؼب،ه مل سب،رل تل وبملع م  طع  شي
 . ا ت ، مل و،عع قحلرت    محل قف موت

 : العالج  التركيحػ  5ػ  3

   ت قحلت فأػملع قت س ،تػ،  ضػا قحلتس ص ا م قحلت فأملع قةضلقض ضلتم  أ،ا  قحلع جملع قحل ،وملع ضا قحلرت   
 قحل بػ،إى دبأػ،ا ت   أػةن ت  تع،  ػ، بػع،تت  ػلم   هبع ػي ت حلػي ق وػل ا  تس ػى ا فأػي عستػي قبػتع،تت ا،حلتػ،رل

 قةضػلقض اعػ  اػ   مل تأػتع ى قحلػجمل قحلع جملػع ،حلأػ ،وع  قحل ػف،ه بػلاع ربسملػد ا ػم قةوػل  قحلع جملػع
ض. قحلتأشملى خيا،تت ،  ول  ،حللا  

 :التجارم التركيح ػ 6ػ  3

 قحلتنػ،ر  قحلػرت   ضمف قحلػ ع    ػل  ضػ،ت   يفػًن ضس،اػى قحلفػلت ،ػ،  ت تػر قحلػجمل قحلرت وبملػع قة  ػطع ؾب  اع ش ضضض
 قحلتن،ر ػع قحلرت وبملع قؼب بأ،  ضا  غًنش،ضقعبلقإ    قحلنق  ت قحلت فخل  ف   ق بقاع ت قؼبألا  ط،يي مل   وى
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 حل   حلػع ض ػج  شي ت  ،ض ع ت  ملع ت  ملتةن مل حل  أ،ا تضقحل عت مفلقت صبملر  را، ع ػب ضع  حلكحلج ت قةول 
ض (64عفقعضتض1982)اطملعضؿب  ضوط،رتضضقؼب،ؿ رمل حلن،حل  حلمل  قحل عت حلن،حل  تأتا ة،

 :التركيح أىميةػ  4

 ضػا قغبػ   ضق يػ ؿ مل ش،ضػ، ت رق ت عػت قحلػرت    اػلقضا مف خيذل قةضل  ملػع قةط ػ،ه  س،اػع تسػ،ر ل موػ    ػًنضض 
 ض ةػ،  عػ،شل قحلػجمل  قحلعنػ ملعضقحل فأػملع قةضػلقض ضػا قحلع  ػ   ضا ت قحلس د   قحل فأي ر ضقت تآ ت قحلعنيب قحلت تل

ض.قؼبع،عل قات ر مل ق  أ،ف

 قحلنػقع   قت فع،حلملػع  قحلنػقع ت قحل   ملػع قحلنػقع تطػ  لػضػػ قحلػكق  اػا حل تع ػًن ق  أػ، ملع قغب،جػ،  ربسملػد -
 . حل فلت قحلعس ملع

 فػ،ولت ا،إ ملػع    سنػملع وملػ،ت تػ فًنتضض قحلعنػل ع حل قملػ،ت قؼبنػ،وت قحلعنػيب قحلت تل   قحلةا ط ضا قحلتقلر -
ض (22تضعفقعض1985)ؿب  ضا يضؿب  تضض. قحل يبسلقطملع قحلسملن  تان ت  ملع تقتبتسلقر   ا،حلأع،تت

 قحلع  ػي قحلتقنػملى ضأػت     ػ،تتتض ،ػ،  ع  ػ ف قحلػجمل قؼب بأػ،  مل ق  تػ،    ،تت ا م قحلع،ض ٌن ي رت   ،تت -
ض . قؼبتع  ٌن حل  

 : البيولوجية األىمية ػ 1ػ  4

 ترقبػع مل قؼبتسننػٌنضقحل مل حل جملػ، ا  ػ،ه مصبػر ومل  عقغبل  تل رت وبتن قحل  ل  حل نأن قحل مل حل جي قحل  ،ه خيف
 م  قحلعػ،ت ت قحل ػسص ضػا قؼبط ػ رضقحلملػ ضي قةتقه اأػ ضع قتوتفػ،ظ مل منبملتةػ، ا ػم قحل  ػل  قعبأػن

  قجت ،املػع اةػ  ع ةبػ ،ر قػبػ قص ض ةػ،ض عػ،شل يػ  قحلػجمل قؼب ػ    قوػت ؼ اػلغن ت قػبػ،ص قحل ػسص
)حلطفػيضال ػ، ضمضبػ تضض. عقغبل ػ ا ػم ملػ قحلتأ  تػل رت شػ ضحل سػ قص حل ػرت    قحل مل حل جملػع قةنبملػع فػهف ت  اس ملػع
  (ض61تضعفقعض1984

 

ض
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 : االجتماعية األىمية ػ 2ػ  4

ضقحلعخلحلػع ضػا ىبفػ    قةفػلقت ضػا قتجت ،املػع قحلع يػع ت  ملػع ا ػم   ػنر مف يب ػا قحلػرت    ؾبػ،ؿ خيفضضضض
 مل صب،اػع فػ،عب  لضقةفػلقت اػٌن  ت قفسػ، ق أػن،ض، وبسػد مف  أػتطملر   ت قحلػكق  ا ػمضقت طػ قه م   قت اػ ؽ
 اػٌن قعبملػ ت قحلع يػ،   سػ   مفض ػأ ي ضػا قةو،ت ػ    ق رقه  ت ػ،تؿ قةبػلت مفلقت ضر م   ،ت  مل م  ضسةم
 قغب،جػع تاػد وملػ  قت ػرتق ملع قة راملػع قحل  ػ قف ملضج ملػ، شػكق    ػ    سب،بػ ، موػ ت م  ػل  هبع ةػ، ت قةفػلقت
 قحلع ى ايفل ؼ قؼبلت طع   قؼبلج ت قؼبأ، قت  و ق  قحلفلقغ م ي، ضم  طع و ؿ قتجت ،اي قحل ان خيذل قؼب،بع

  .قحلن ،اي

 : النفسية األىمية ػ 3ػ  4

ضفةػن مل  ػًنق  قب،وػ، قحلػ ف  ا ػن وسػد بحلػج  ضػر ت ينػًن  يػد ضػا قحل فأػملع ا،حل رقبػ،  قتشت ػ،ـ اػ مضضض
 ،ف ػ  ضقحلأػ  ؾ مل قحل مل حلػ جي قحلتػأعًن ا ػم قحل فأػملع قحل رقبػ،  ا ق ػع مل ملػ قحلتأ  ،ف ػ   ت ق  أػ،شل قحلأػ  ؾ
 قحلػ قفر م،ػ، ا ػمضقحلال ػخلت حلفػإ شػ ته  قوتػ،ر ت قحلفػلت بػ  ؾ ا ػم  ػ عل فطػل  تقفر ش ،ؾ مف ومل كقؾ قتتف،ؽ
 تفأػًن مل قحلال ػخلتض  ػع  قبػتس قـ اعػ  مجل ػد قحلػجمل قحلتنػ،رر مع تػد يػ    ت قحل  ػل  حل أػ  ؾ قةب،بػي
 ضعمل ػع وػ،ت  مل   ع ػ فضت مطفػ،ت ش ػ،ؾ مف خيب ضعمل ػع فػل ؼ ربػد حل تاػًن ي،اػى قةوػًن شػكق خيف ت قحلأػ  ؾ
 ق  أػ،شل قحلأػ  ؾ تفأػًن مل قحلػ  قفرضقبػتس قـ خيذل قحل ػ،شل قعبملػى قذبػي يػ    ت اس ملػ، م  اةػ  ، ضلتػةن ا ػ 
 مف  سػ ؿ مف يب ػا ؽبػكق ت قؼب ر عػع قحلالقإػخل وػ ؼضا ػم ض تأػ ع ت قفػر ش ػ،ؾ اػأف قحلال خلت   قحل قفر اٌن  فلي ق
 تسػر   " فل  ػ  بػملن     " قحل فأػي قحلتق ملػى ض ربػع   ت قحل فأػملعضقحل رقبػ،  مل مب،بػملتٌن ض ربػتٌن ش ػ،ؾ
ض: ش،ضٌن ض  م ا  ت   م،، قحلرت      حل ل ،تعضا،حل أ ع قحل يفل ع شكأل منبملع

 . قحل عت و ؿ ون ع، م فأةن اا حل تع ًن قحلأا حلنا،ر قحلأ ،ا ػض

 ش،إ ػع فلعػ،ضتعطػي قحلرت وبملػع قة  ػطع مف قحل قتػ  ضػا وملػ  ت قحلأػ  ؾ تطػ  ل مل قتتنػ،ت  منبملػع ػػ
 . ق ول قؼب رتؾ   ت قحللقإ    قؼب رتؾ اٌن حل تن،ت 

 مل قحل يفػلضقحلأػ رضت قحلتػك ؽ ت قحل ػن ت قحل  ػ  ت قػب ػ  قغبػ قل منبملػع ا ػم  فت  ػ قعب ػط،حلد ض ربػع مضػ،
ض. قحل  ل ع قحلت  ملع
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 :التربوية األىمية ػ 4ػ  4

 تعػ ت تلا  ػعضف قإػ  ش ػ،ؾ مف قحلع  ػ،ه مصبػر فسػ  قحلت س،إملػع قة  ػطع   ػ  ف قحلػرت      قحلل ،تػع مف ضػا اػ،حللغن
 :   ي ض، امل ة، ضا ت قؼب رتؾ ا م

 . قحلسملن ق تأ،رتض ج    ا  ب  ؾ ضة،رق  تع ن ت قحلكق لت تس  ع ػػ

 :العالجية األىمية ػ 5ػ  4

 ضضضضضضا  ملع فمليضتتن قحلك  قحل ومل  قا،ؿ    ف   ،ت قحلرت    مف ت قحلعس  ملع قحلنقع مل قؼبستنٌن اع   ل 
 : قحلرت    مل جمل ق قبتس قض، فلقغ ، م ي،  تأتس ـ ومل  ، ت " قحل فأي قحلت ق ف ض"

 ضػا شػكق ى ػ ت قحلفػلقغض يد سبةملع ض ة، قؽب ؼ    ف مت  ل طع ت تضم رت د بمل،وع ت ر ،تع ت ت فخل  ف)ضضض
 . ق ا قع قػب د ا م  ي،ترق قحل ملمع ضر ت قفس،  لم  ق  أ،ف هبعى مف  أ ي

 ضػا   قحلعنػ ملعضقحلتػ تلق  ضػا زب نػي فةػي ت قعبأػن تػ ق ف قغبػلت ،  ػقغبلض   قحلل ،تػملع قةحلعػ،ر تعملػ  يػ   ضضض
 ت  ػًنت  قكبلقفػ،  خيذل   ت ػ،فضيػ  قغبملػ،ت تعسػ    قحلنػ ،املع ف،حل ملمػع قرتمل،و،   ضلو، مآعل ذبع ي   ت ق رل قحلع ى
   قحلط دت قؽب قه   قػبةلقه قحل ملمع خيذل قحل ن هض   ف قغب،حلع شكأل مل   ت قحلع     قحل ق ؿ  لر مل ، فلقط 

 اعػ  حلع    بمل ع وًن ت  ف ردب،   ت قحلعن ملع قةضلقضضشكأل ضا حل تس ص ش،ضع  بمل ع قؼبع  ملع قغب ،ض، 
 . (589تضعفقعض1986تضA.domart et al)ضضقحلعن ملع قتتطلقا، 

 :التركيح خصائص ػ 5  

 :   ي فمل ،ضمنبملتة،  تق ت  قحلجمل قةول ت قؼب ،   ضا غًنأل اا سبملخلأل ون،إص ا ت حل رت   

  قتذب،شػ، ضقحلسػملن   قؼبةػ،رق  ت  ملػع مل  أػةن خيب ت  ا ػ،هق ش،تفػ،   ػ،ط  عػ  قحلػرت    مف دبعػىن :الهادفػةضأ ػ
 . قحلفلت  سنملعض ت  ملع قحلتط  ل ا،حلت،رل   ت حل  ،طي قؼب ،رل قحلفلت حل   قؼبعلفملع   قحلرتا  ع
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 ملضعحل   ػ،ر  بقتػي ضػا  اػ قفر قحلفػلت حللغ ػع  فسػ،  ػتن  ، ػطيدب قترت ػ،ط   ق ي ػ،ؿ مف دبعػىن :الدافعيػةب ػ  
 . خيرقت ع عقؼب ،ر  ت  ف مث  ضا  ض ، طي

 قةوػل ضقحلرت وبملػع قؼب ، ػ  ضػا غػًنأل اػا  فةػ ي قحلػك  قحل  ػ،ط  ػ ع ىبتػ،ر قحلفػلت مف دبعػىن :االختياريػةج ػ  
ض. فملي عحل   ،ر 

  يدضتبت  ،ر قتجت ،املع   قحلرتا  ع قؼب ،   مشن  ع  قحلرت    مف  عين بحلج   : الفراغ كقت ف  يتم د ػ 
 .مول   قج ،  م  قحلتخلقض،  م  ضا م  قحلع ى قرت ،ط ضا ضتقلرق قحلفلت    ف قحلجمل ت قحلفلقغ

 و،حلػع مل      قض اكحلج فملة، ٌنقؼب ،ر   ف ل خيذل قؼبلا   قحلأل ر ذب ت قحلرت    ض ،   خيف : سارة حالةك ػ 
 . قحلرت    ض ،   مل تةنض ،ر  مع ،ه ب،رت

  قحللتػ،ضقتبػرتو،ه ربسملػد خيذل تػ ت  قحلػرت    ض ، ػ  مل عقؼب ػ،ر  مف  عػين بحلػج   : النفسػ  التػوازفق ػ 
)اطملػعضؿب ػ ضض.قحل فأػي قحلتػ ق ف حلػي وبسػد فبػ، قحل فأػملع قحلفػلت و،جملػ،    ضملػ ؿ خي ػ ،ع كحلج  ػ ت قحل فأػي
  (27تضعفقعض1982وط،رتض

                                                                         :                                                                       التركيح ف  المؤثرة العوامل ػ 6
ض ت قتجت ،املع قحليفل ؼ مل   عل    تأعل ؾبت ر  ت،  تفة  قحلرت    مل ض علت قيتن،ت ع   قجت ،املع ا قضى شبع

   قحل فأملع   قحلأ بمل حل جملع ( ضتاًنقتي اا ت ت   مف ضا قحلمل ضملع حل قمل،ت قحلع  ملع قؼب ويفع  ت في
                                                                                                         ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض (85، صفحة Marie- ehorlitte Busch ،1893)ضضقتيتن،ت ع   قحل مل حل جملع
 ضا قحلع    مل قةفلقت  سةملي قحلك  قحل يد حلتس  ل قة ر املع قحل  ؿ اع  مل جل  قحلجمل قحل رقب،  ى ت ًنض 
 : منبة، قؼبتاًنق  ضا ا،حلع     تأعل   ،ط،تي   قحلرت      قحل يد ونن ضا ى  مف خيت ت قحلرت      ،ط، 

                                                                                                 :الوسط االجتماع  ػ  1ػ  6
 ت  ف  ي  قحل عت   قحلتأ ملع   قحل ة    ،ط،  ضا   ًن ق ت ،ر مل ا،ض  تعتق قحلتس،حلمل    قحلع،تق  خيف

                                                                     . قةول  قحلع قضى اع  مض،ـ و،جخلق
 ش ته ا،تق   ةف ت ي مل  خيت قحلأمل  ،   ،ش  ف ت قحلل فملع قؼب ،طد ب ،ف ضا  ًن  مف " دكما زدين "  ل 

ض.(12، صفحة j-Dumazadier ،1891)ضضقحلأمل  ، سبسد قحلل فملٌن
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   ت قةر ػ،ؼ  ػ ،ر ضا قحلل ،تملع حل   طع فب،ربع  لم  قؼب   ع   ،ر مف ت جخلقإل  قبتسن،ه مل ج،ه ي   
   قحل  ػ،ط شػكق ا ػم ت ػنر ت قحلل ػ  تس،حلملػ  مف بحلػج مبػ ،ر ضػا ت  قعبػ    ،وملػع ضػا  ػلم  قحلفػل ؽ تخل ػ 

 . قحلفتمل،  ا   و،عع

                                                                           :االقتصادم المستول ػ  2ػ  6
  أملطل قجت ،املع ومل،ت مل قحلرت وبملع و،ج، ن    ،ع قحلع ،ؿ توى قبتط،اع ومل  ضا قحل سطع شكأل تع،جل
                                                 . قحلرتفملي   قحلتأ ملع   قحللقوع حل ب،إى قؼبت ،ضي قت ت،  ا ملة،
 حل ملفملع  قوتمل،رقتي حل أ ر يقبتة    ًنت  ا رجع وب ت قحلع،ضى توى مف قحل رقب،  ضا  ًن  و ؿ ضا     
                            . (J-Dumaza, p. 260) قحلأ،ضملع ق ط،رق  م  ت قحلت،جل م  قؼب ففٌن ا   قحلفلقغ  يد ية،ه
  قت  قرتفعد ف   ، قحل وى ا  ملع تلت   قحلرت    ضا قة  قع اع  ش ،ؾ مف " ب تملش " توإ  ، 

 قحلط ت تخلق   م  ت  قحلأمل،وع  قحلعطى قحلع ى ضنل ف،    قؼبط،ان خيذل ،ػبل    ت ا،حلرت    قػب،عع قؼبن،ر  
                                                                           . قحلرت وبملع قغب،ج،  ا م

ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض: السن ػ 3ػ  6
 مل ق   ضمبم   ،  قحلطفى مف   قحل  ،ر محلع،ر اا زبت   قةطف،ؿ محلع،ر مف خيذل قحلع  ملع قحل رقب،  ت ًن
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض. قحل عت مل   ،طي يى قحلأا

 ضلو عضسو لينجر   ًن " SULLENGER " ا ق ع   قؼبتأولت قحلطف حلع ضلو ع ،، ع مل قةطف،ؿ مف خيذلضضضض
 دب ،ش تض،حلسمل،ـ  بحلج   ت ي ى ضا يب،رب ،، ،  ق  قحلجمل غًن مول  م  ،ت   ،ط، ن تأوك قؼبلقشسع
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض. قحلل ،تي قحل  ،ط فب،ربع   قحلسلقهت   حل   بملسم قتبت ،ع   قحلت فخل  ف

 مف وٌن مل  لت،اضقحل مل    يبلا ف،حلطفى ت قػب،عع قحلرت وبملع ،تيب    ،، ق  أ،ف ،، يبل ا ل ضلو ع ى  خيف
 تسى قحلل ،تع ضخلق حلع مف  ج  1967 ا،ـ افل أ، ترقبع ففي ت مت ق ن وأت م  طع  تع،ط ف قحل  ،ر
 .Roymond , Tomas, 1983, pp )ض  ا،ض، 60 ا ل مل ت ع ـ ت ،ت وى قحلع ل مل قحلتس ـ ضر ت رهبمل،

ض. (72 -71

                                                                                    : الجنس ػ 4ػ  6



25 

 

 قحل  ػ،  سب،ربػة، قحلػجمل ت ػج اػا زبت ػ   رقحلػك  يب،ربػة، قحلجمل قحل  ،ط م جي مف خيذل قحلع  ملع قحل رقب،  ت ًن    
 قحل  ػٌن  فةػى امل  ػ، ت قؼب ػخلرل ا،حلتػ اًن قؼبلت طػع قةحلعػ،ر   ا،حلػ ضم قحل عػت تفةػى قحلطف حلػع ضلو ػع مل ف،حل  ػ، 
 . قؼبط،رتت محلع،ر   ق حلملع  ا،حل عت ت عقؼبتقل  ا،حل عت قحل عت

 ضػا  ػلم " ش  خل ػج " ترقبػ،  م تػقد  حلسػ  " HOUNZIK " قحلع ملػ  قحل عػت خيذل يبمل ػ ف قحل  ػٌن فخيضض
   ق بقاػع اػلقضا خيذل قتبػت ،ع   اػ،حلسلقهت  ػلت   فمل ػ،  قتػقع ت ػ  ق قعب أػٌن اػٌن قحلفػل ؽ مف   ت قحل  ػ، 
                                                                                   . قحلت فخل  ف القضا ض ،ش ت

                                                                                              :التعلم درجة ػ 5ػ  6

 تأ مل، ن كب  قةفلقت مب قؽ ا م   عل قحلتع مل ي قؼبأت   مف قتجت ،املع قحل رقب،  ضا  ًن    م  حلس      
 قوتمل،رأل مل ا  ض، قحلفلت   ،ط ت جي قحلتع ملن   قحلرتاملع مف ت ٌن خيب "ت ض،  تيب " ،، ج،ه ض، ض ة، ت  ش ق ، ن
 فب، ت قحل رقبملع ومل،تي مع ،ه قحلرت    ؾب،ؿ مل قحلت ر  ،  ضا  ًنق   ت سم قحلملـ  خي أ،ف  مف و،عع ت..... حلرت وبي
                                                      . قغبمل،ت ض   ت سي ي  ردب، ؽب ق ،  ضعمل ع مب قي،  ليب ي 

 قؼبأػت   وأػت تت ػ ع قؼبس ضػع ق بقاملػع قحلػققضا ة  قع قةفلقت قوتمل،ر مف ا نمل ملع ترقبع م تقد  ،     
 امل  ػ، ت قةتاملع   قحلع  ملع  قغبنص قؼب بملسم  فة  ف قعب،ضعمل ف مف   ج،ضعي ت ع،    ت قات قإي  قحلتع مل ي
                           .( J.cozcheuve, 1980, p. 87) ةقؼبست ػ   قةحلعػ،ر قحلا ،إملػع ا،ؼب  اػ،   حلعػ،  لم  قتات قإي قؼبأت   ب  
 قغبل قحل يد ية،ه ملفمل،   مل  قت  قوت ؼ ش ،ؾ مف قحل رقب،   ت،إا و ؿ ضا قبت ت،جي يب ا قحلك   

 . قةفلقت تع ملن ضأت   حبأت قحلرت     فب،ربع

 

 

ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض: التركيح ك اإلسالم  الدينػ  7

 تل ر ، ضضا تل رت قحلرت     ع  خيب ت قات ر ا ملة، تأب  قحلجمل قتجت ،املع قحل يفن مو  قحلرت     ع ضضضض
 ا م ق ب ضي قحل  ا وبلصض حلكق قؼبأ ن  سنملع  تط ر ا ،ه مل تأةن قجت ،املع تل رت   كحلج  قغبمل،ت
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 ر    ي . قحل ف  اا قحلرت       قحلع ىضقحلع ،تت اٌن قحل يد ت   ر وأا  ا م قحلفلقغ م ي،  قبت ،ر
 ت قحلفلقإ  اع   تع،ذل ب ق، ي ق  خيذل قةا ،ؿ موت مف ي حلي  ب ن ا ملي ق  ع م قحللب ؿ اا قحلطققشل
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض.  قؼبأ ن ا م قحلأل ر خيتو،ؿ
 قحلرت    ملضقؼبأ ن قبرتب،ؿ ت ا ـ ا م م   ي  م ي خيت ت قحل ف  اا قحلرت    ما،ا ي  ق ب ـ  ،ف  خيف
  ضس قر ت  ا  ي ا ،تتيضا م بحلج   عل ت  وى ت ش ،ه  يتي  ةملر ت وى فلقغي م ي،  مل  فأي اا

ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض. دبنت عي  ةل م  انقتي  ةل ت وى خي ت،جي

ض ت،اي مل  تع،ذل ب ق، ي ي،ؿ خيب ت  فمل  ت فمل ، قحل يد خيت،اع ضا  تع،ذل ب ق، ي ق  وكر  ي ضضضضضض
  ض ، ، شكق   ضةن حلس،ه  أ ق   ،   أ،شن ف،حلملـ  قحل  مل، قغبمل،ت  غل ن  حلع ، ؽب ق ت  ةن قزبك ق قحلك ا" قحلعخل خل
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض"51 "قةالقؼ " هبق  ف اآ ،ت ،
 اسن   قجت ،املعضتلا  ع  بمل ع فة  ت غ، ع  حلمل   بمل ع قحلرت    مف  ل  ق ب ضي قحل  ا مف  ل   اكحلج
   قحلعس ملع   قحل فأملع   قحل   ملعضو،ج،تي خي  ،ع االض   كحلج ت ومل  ع مل  جع ي قؼبأ ن قحلفلت   ،ط رب   
 حل  أ ن وبسد وى ق ب ضملع قحل ل عع  ض ،ت  مع ؿ حل رت    مف تل رت ا م      قحلك  مف   ، ت قحلل وملع
  (15ػضض14تضعفقعض1983)ت/ضؿب  ضقحلأمل ضقحل  ملىتضض. ق ولت   قحل  مل، ومل،ت مل قػبًن

– II المعوقين عند التركيح  النشاط:    

 : للمعاقين التركيح ك الرياضة ػ  1

ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض. قؼبع،يٌن ال ،تع قتشت ،ـ مل  آبمل  ع الاملع كحلج     ًنت  م ر املع ت ؿ ا م  ومل ضض
ضضضضضضضضضضضضضضضقؼبأت فم مل قؼبع،يٌن ر ،تعضج سب،ف حل تفملا بًن ) قعبلقا ق قب ملخل  قحلط ملت متوى 1944 ا،ـ  مل

 قحل  ى  و،ت  قحلفسل  قحلع  ت  ع،ا،  "SIR GUTMANN"ض  بحلج ت اهقب رتق "ض،  فملى قبت ؾ" اػػػ 
                                                          ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض. قحلرت وبملع قة  طع  فب،ربع قؼبع،يٌنضش ته فلقغ  يد حل اى  بحلج ت قؼبتع تت اأ  قاي

 مل  س ي مت مث اا قتض ضسلأل 1987 ا،ـ ضا ض،رل مل قؼبع،يٌن حلل ،تع قحلعليب قترب،ت تأبمل  مت فس  الامل، مض،
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض. ا،ؼبالر قحللا،ط ض   ع خيذل 1992 ا،ـ
 ضا ضنل  تعتقضقعبخلقإل ض   ع  ضسلأل 1988 ت أ ق مل قؼبع،يٌن حلل ،تع ق فل سي قترب،ت تأبمل  مت   ،
 قتشت ،ـ مل قحل  ؿ مي ـ ضاضم،، ومل  ت ق فل سي   قحلعليب قترب،ت ا ضا  ى مل قؼب بأع قحل  ؿ م ؿ
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 حل ع ، ع تقإ ع عب ع ت  ملى مت  ي  ت  قحلل ،تعضحل   ،ر قةا م قا   خي لقؼ ربد  بحلج قؼبع،يٌن ال ،تع
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض: قحلت،حلملع قةغلقض ربسملد ، ؼ  بحلج1981 ب ت ق مل دبنل قؼبع،يٌن ال ،تع

 .قػب،عع قحلع،ؼبملعض قحلس قا  حل  يفن  فس، قحلرت وبملع   قحلل ،تملع قا،ت  مل قت رتقؾ مل قؼبع،يٌن ت نملرػض
                             ض.قحل  حلملع قحلع،ؼبملع قحل  رق  مل حل  رتقؾ قحلل ،تملٌن قؼبع،يٌن خيا قت ا م ق  لقؼ.
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض. قؼبع،يٌن ال ،تع قػب،عع قحل  حلملع قؼب سبلق  مل قت رتقؾ ت نملر  ػ
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض. اكحلج قػب،عع قؼب ،ت    قحلس قا    تر ت قحلع،ضع قحل ط ت  ت يفملن ػ

  ربسملد فب،ربتةن  أةى وى قؼبع،يٌن ضا فمع حل ى و،عع ضع حلع ر ،تملع القضا زبنملص ضا ا  ت  ا،حلط ر
)ؿب  تضرفعدضض. قحلتع ن ا  ملع حلة ،ف و،حلتةن ت إن قحلجمل قػب ض،  تس صل يب ا آض، ت قؼب ،ربع مغلقض
 (72تضعفقعض1977وأاتض

                                                                       : للمعاؽ الشخص  التركيح ػ  2
  يد مل قحلفلت فملي   رتؾ قحلك  قحلت س،إي قحل  ،ط    ى م ي ومل  ض، و  خيذل و    ضنط   قحلرت   
 قبتس قـ مف قةط ،ه  ج  فس  ت ش،إى فلقغ  يد حل  ةن قؼبأت فمل،  مل قؼبسمل ٌن قؼبلتم مف تومل  فلقغي
ضقحلع جي قحلرت     أ م قحلرت    ضا ا  ع ا م حلكحلج طمل عت ف،إ ت حلي ت  ف ي  ض  ل   ،ط مل قحل يد شكق
 قحلرت     سأن مف يب ا.قحلرت    ضا قحل  ع ؽبكق قحلطيب قةعل ض   ا م ض،ت  تحلملى م  ش ،ؾ حلمل  م ي ا  ،
 : قحلت،رل قحل  ى مل ض ٌن ش   ،  مجخلقه ع عع خيذل ا  ض،

ضقحلفػين  قت ػرتقؾ فل ػد مل قحلل ،تػي قت ػرتقؾ ف ػ   ت قحل  ػ،ط مل قحلفػلت ق ػرتقؾ ا ػم ملػ  تأ قؼب ،ربػع ففػيضضضض
ضمف دبعػىن ا،حلأػ  ملع فملتأػن قحلرتفملػي قحل ،حلػ  قؼبأػت   مضػ، ت قحلػرت    ضػا قحل ػ،شل حل  أػت   ض ػ،ؿ  قحل قػد قحللبػن مل

 قحلت فخل ػ ف ض ػ،ش ت ض ػى ق وػل ا اػي  سػـ  متقه ا ػم  تفػل  م    ػ،ش   قيفػ، م  ج،حلأػ،   ػ ف قحل ػسص
ضا ػم قت ػرتقؾ ضػا  ػ ع فة ػ،ؾ قحلػرت    مل قحلتأضػى ضأػت   قة ؿ قؼبأػت    مل ت قحلل ،تػملع قؼب ،ر ػ، ض ض ػ،ش ت
ضاػ م وػ    ض تػ ع بػ،اس، ل ػ، بض  ػ،  قحلع جػي  قحلػرت    لأل ػبض قحلأػ،اد قؼب ،ربػع ضأػت   ضػا م بػر  طػ،ؽ

)فلوػ،  ضت/ضضو،عػع قؼبعػ يٌن ا ػ  قحل فأػملع قغبػ،ت  اعػ  مل  قتػق، معػلق حلػي مف فةػل ومل  ػ، اػي قتشت ػ،ـ
ض(54تضعفقعض1998و  يضخيالقشملنضتضت/ضحلمل مضقحلأمل تض

 :للمعوقين التركيح ككاجبات أىداؼ ػ  3
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تأ،رضقحلس رتضقحل ،ض ػعض قحلت تػرض اضقضخيفضقؽب ؼضقةب،بيضحلققضاض ضم  طعضقحلرت   ضحل  ع يٌنضش ضسب مل ةنضضضضضض
انػػػػقعض ض ،اػػػػعضجأػػػػ ملعضا،حلملػػػػعضتض شػػػػكألضمظبػػػػمضغ، ػػػػعضحل ػػػػرت   ض حل  عػػػػ ؿضخيذلضشػػػػكقضقؽبػػػػ ؼضتاػػػػ ضضػػػػاضربسملػػػػدض

ض : قحل قج ، ضقحلرتا  عض قحلرت وبملعضقحلت،حلملع

ض.قحلع ، عضا   ضقعبأنضقحلأ ملنض تس  عض تانضقحلنقعضقحلع،ضعػض 

ض.ضاضو   ضقؼبة،اف، ضقعبأ ملعضقة  طعضقحلرت وبملعضسب رػض

ضيضضاضو ؿضم  طعضقحلرت   ضقؼبست فعضحل سمل،ـضاع ىضقحل قج ، ضقؼبط  اع  ملمعضقعبة، ضقغبلضػض  

 . قحلرت وبملػعضقؽب،تفػعضخي  ،عضقغب،ج، ضقحل فأملعض ضقحل مل حل جملعضا  ضقؼبع ؽض بحلػجضضػاضوػ ؿضقحلػققضاض ضقة  ػطعػض 

ض .أشملىض ضقحلت ململ ضقتجت ،ايضا  ضقؼبع يٌنقة  طعضقحلرت وبملعضتأ،ا ضا مضا  ملعضخيا،تتضقحلت

ض . خيفضقة  طعضقحلرت وبملعضتط رضقؼب قشتض ضقؼبة،رق ضقحل س،فملعض ضقحلف ل عضحل  ع يٌنػض

 ػػػًنضضػػػاضقحلع قضػػػىضقحلأػػػ  ملعضملضبػػػ  ؾضقؼبعػػػ يٌنض سب ػػػرضقحلػػػ  قفرض اضقة  ػػػطعضقحلرت وبملػػػعضا ػػػمضقوتػػػخلقؿضضتع ػػػىضاػػػلقضػػػػض
ض.(57تضعفقعض2002ع ،اضقحل  اتضض)ا يضقحلأ  ملع

 : المناسبة التركيحية كاألنشطة ياحرك المعوقين ضػ 4 

 .  ل م م  قةطلقؼ مو   ض ت ر  ت قؼب   حل ف قؼبع،ي ف ض ةن ل   كضضض

 ضػر تػت هـضقحلػجمل قحلرت وبملع قة  طع   قةحلع،ر فب،ربع ضا ق ا،يتٌن ش،تٌن اهو   قؼبن،ا ف قؼبع ي ف  أتطملر
 : ض ة، اعة، ل  ب كض خيا،يتةن

 : الساؽ مبتورك ػ أ

 محلع،ر تضقحلط، حلع ت   لت  تضقحلط،إلت قحل لتت ـ 100 ضأ،فع قعبل  تض قحلتن    قحلأ ،وع ت قحلتأ د سب،ر ا -
 . قؼبة ،ر   قؼبمل قف

 : الفخذ بتر ػ ب
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 .  قحللضي قحلسفخلتضضقحلأ ،وعتض قؼب يتضضقحلط،إلت لت  ت قحلتأ دتضضع قؼبتقلض قحل لقبي ا م قحلأ ع لت ت قؼبت ق   ػض

 : الساقين الك بتر ػ ج

ض ػعتضقؼبتقلض قحل لقبػي ا ػم قحلأػ ع لت ػتضض قحلأػ ،وعتض قحلط، حلػع لت ػتضضض( ج ػ ل) قحلطػ،إلت قحل ػلتتض قعب  ػ،  محلع،ر -
 . قؼبة ،ر   قؼبمل قف محلع،ر

 : الفخذين الك بتر ػ د

ضتقحلتأػ د(ضتضج ػ ل) قحلطػ،إلت لت ػتضقحلأػ ،وعضتضقةعسػ،ؿ رفػر تضقحلط، حلػع لت ػتضقحلأػة،ـ رضػي تضقعب  ػ،  محلعػ،ر ػػ
ض. ع قؼبتقلض قحل لقبي ا م قحلأ ع لت 

 : النصف  الشلل- ق

تض قؼبةػ ،ر قؼبملػ قف محلعػ،ر ت ج ػ ل قحلطػ،إلت لت ػت قحلط، حلػع تػ   ت ع ػقؼبتقلض قحل لقبػي ا ػم قحلأػ ع لت ػ ػػ
 (11تضعفقعض2000)ت/ضخيوأ،فضؿب  ضقغبأاتضضقحللض، ع  تقحلأ ،وع

 :  المعوؽ تأىيل ف  دكره ك التركيحػ  5

خيفضقة  طعضقحلرت وبملعضتل رتضض قعضحل  ع يٌنضة،،ضت ا شنض ا،ت نضحل  نت رض ربسملدضم ػقضيػ رضفب ػاضضػاض  
 .ض قحلف،ا ملعضةجىضتس ضةنض قب،وةنضملضقحلت مل ضضرضقات ر

قؼبعػ ؽضملضقحلػققضاض قة  ػطعضم ػػ،ضضتعتػقضقحلرتاملػعضقحلرت وبملػعضضأػ  حلعضاػاضم ض سػصضم ض ػع رض فأػيضبػ يبضملضوملػ،ت
 ، دض ا مضم ضضأت  ضون دضخيبقضدلضتع ىضا مضتلاملعضقحلفلتضتفس ضيمل تةػ،ضحلػكحلجضفه،ػ،ضتأػعمضحلرتاملػعضقحلعسػىض

   .  ضقغبننض  و تضضت ،ب ع

خيفضقحلرت   ضقحلتأشمل يضحل  ع يٌنضبمل سمضتقإ ،ضض ،رقض تحلمل ضحلتقسملدضقحلأػع،تتضحل فػلتضقؼبعػ ؽض رف،شملتػيض بحلػجضةنبملػعض
تف،اىضاٌنضقحل  قويضقحل   ملعض ضقحل فأملعض ضقتجت ،املعضقحلجملض تعلؼضؽب،ضقؼبع ي فض ا مضشكقضقةب،لضفهفضقؼبعػ ؽضقحل

ملضو،حلعضت قفدضضأت لض أ،  ضقحلتأشملىض ضقحلك ضش ضا ،رتضااضا  ملعضاػ،تتضت ملػ ضق  أػ،فضضػرضقحل ملمػعضم ضخياػ،تتض
 .ضض(96تضعفقعض2000ؿب  تضض)م لؼضا  ضقحلأ ـضق ا قتضحل قمل،ت
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 : خالصة

 ؿب، حلػع مجل  ػ، ي    قحل  ل ضا،ات ر ا يتي   حل رت    قؼبل خل  قؼبفةـ  حلتق ملى فع،حلع متقت قحلفنى شكق  ،فضضض
 شػكأل بػ،نبد ضػ،   و حلػي قحلأ بػمل حل جملعض  قحلرتا  ػع قحل رقبػ،  خيفةػ،ر   ت ج ق  ػي  ،فػع ضػا قحلػرت    حل ػلا

 . ض،شملتي فةن ضة ،ر مل قحل رقب، 

 ا ػم تعػ تضقحلػجمل ف،إ تػي مل  ت  ػى قحلرت وبػي قحل  ػ،ط وػ ؿ خيحلملػي م ػل ، ضػ، وػ ؿ ضػا قبتس عػي يب ػا ضػ،  
   ػًنق ت رق   عػت فةػ  ضأػت لتض  ض تيف ػع انفع قبتا ؽب، مت خيبق ا جملع   تلا  ع  بمل ع  عتق فة  ت قةفلقت
  ػلقإ  قوتمل،جػ،  ضػا ت  ر ش،تفع ت جملةملع القضاضضا  س ضي ؼب، فم، ن ـبت   ا م قةفلقت را، ع   ت جملي مل

 قحل يفػلت   قحلعػ،طفي قتبػتسلقر   قتجت ػ،اي ا،حلتف،اػى تت ملػخل ضتخل ػعض سنػملع   ػ ف  فةػ  ا،حلتػ،رل   ت قات ػر
 . حل قمل،ت قؼبتف،إ ع

 قحلع،ش، ت ب  ضحل طف،ؿ و،عع يمل ع حل رت    مف اى ت قحلع،ت ٌن قةفلقت ا م تستنل ت قحلرت    يمل ع مف   ،
 قؽبػ ؼ مف قحلع  ػ،ه م تػ ض يػ  ت اس ػي م  جأػ ي انػخل م  ضػلض اأػ ت   ػ،طةن تقإػلت تةػملد قحلػك ا  

ضال ػ،ضا وػ ؿ ضػا قحلػرت      ػ،ط،  ملضقت ػرتقؾ تع ػمل ةن شػ  ول ملػ، حل  عػ يٌن ربسملسي هبت قحلك  قةب،بي
  قؼبع يػ ف ا،ـ ا  ى قؼبع ي ف و حلي ضا هبين قحلك   ضقحلفلقغ م ي،  قبتا ؿ   قحلرت    ا م   نر تلا  
ض. تلا  ع   قجت ،املعضجأ ملع ف قإ  و،صت ا  ى ول مل،

ض
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 أكال : القلق.

              ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض:تمهيػد
ا ػمض  قوػ ضضػاضمشػنضقتتػطلقا، ضقؼبػ علتض ع ضقحلس دضانػتضقغبملػ،تضقحل فأػملعض ظبػعضفبملػخلتضؽبػكقضقحلعنػلضتضوملػ ضض 

ضعنلضقحلك ض عملشضفمليضقبنضانػلضقحلس ػدقحل ،لضملض ،فعضمكب،هضقؼبع  رتضتضوىضمط دضاع ضا  ،هضقحل ف ضا مضقحل
ض حلس ضامل دضقتون،إمل، ضمفض قو قضضاض ػىضمراعػعضم ػس،صض تعػلضضحل قوػ تضم ضم  ػلضضػاضقتتػطلقا، ضقحلس ػد

 ضضـ(ض2000  ضقحلأمل تض)ضا  ضقحللضباضؿب

 اػػػ،حللغنضضػػػاضمنبملػػػعضقحلس ػػػدض  قفػػػخلضحلا أػػػ،فض  ػػػ ،عضو،ج،تػػػيضقؼبست فػػػعضتضفسػػػ ضاػػػ،سلضق  أػػػ،فضض ػػػكضقحلسػػػ ـضضػػػاض
قعب عض قؼبلضض قغبلض،فضتض ضاضقغبل رض قحل  قر ضقحلط ملعملعضتضفب،ضجع يض ع،شلضضاضقحلس دضاػ رج، ضتفػ ؽضمومل، ػ،ض

ضقحل رجعضقؼب ت املع.ض

 ػػ مفهـو القلق:ػ 1

دلضتلتض   عضقحلس دض تضضن رش،ضقحل  عيضملضقحلسلآفضقحل لصلض تضملضو   ضقحللب ؿضع مضق ضا ملػيض بػ نضتضمضػ،ضضض
ضملضضع،جنضقحل اعضقحلعلاملعضفمل ًنضضنط  ضقحلس دضخيذلضو،حلعضقت خلا، ض قغبل عضقؼبةطلاع.

م ػػػيض"ضض(ضا ػػػم1989وملػػػ ض عػػػلؼضملضضعنػػػنضق أػػػف رتض)ض"Anxiety"  ملضقحل اػػػعضقتقب ملخل ػػػعض س،اػػػىضضنػػػط  ض
ض2008)ضا ػ ضقحل طملػ ضوأػٌنضفػل تضخيوأ،لضضخلااضملضقحلعسىض   أضضاضقػب ؼض ا ـضقحلتأ  ضضاضقؼبأتس ى"ض

ضضضض(127ـتضعفقعض

 ػػ القلق كحالة كالقلق كسمة : 2

ظبػعضت ضػعضتضخيتضمفضضقحلس ػدضضػاضوملػ ضشػىضشػ ضو،حلػعضط،رإػعضمـض دلضتعطيضقحل يفل ػ، ضقحلأػ،اسعضمنبملػعضحل تفل ػدضاػٌن  
ض:قحلس دض   ٌنضهبتضقحلتفل دضامل ة ،ض ،تىض ب   ًنجلضت ع ضاع ضترقب، ض حب  ضا   تضخيذلضمفضتتطلقر

ش ضو،حلعضقحلس دضقحلك ض  علضايضق  أ،فضملضض يػ ضؿبػ تض  ػخل ؿضاخل قحلػيضتض اػلؼضشػكقضقحل ػ عضضػاضقحلس ػدضا ػمضضضض
قحلتة  ػ ضتض تػخل ؿضشػكألضقغب،حلػعضاػخل قؿضضنػ رضقحلتة  ػ ضتضم يض"ضو،حلعضق فع،حلملعضض يتعض  علض،،ضقت أ،فضملضض قي ض
ضفملع تضق  أ،فضجأ مل،ض  فأمل،ضخيذلضو،حلتيضقحلع،ت ع"ض.
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مض،ضقحل  ىضق ولضضػاضقحلس ػدضفةػ ضظبػعضقحلس ػدض اػلؼضشػكقضقحل ػ عض"ضم ػيضا ػ،رتضاػاضقبػتع قتضبػ   يضض تأػتضضض
 يػ ضضأػت  ضخيعػ،رتضو،حلػعضقحلس ػدض يفىض ،ض ،ضت  ةيض ت  طيضض  ةػ، ضتقو ملػعضم ضو،رجملػعضفت ػًنضو،حلػعضقحلس ػدضتض  ت

ض.ض(144ـتضعفقعضض2008)ضا  ضقحل طمل ضوأٌنضفل تضا  ضق  أ،فضا مضضأت  ضقبتع قتألضحل س د"ضض

 ػػػ مستويات القلق: ػ 3

سبتػػ ضضػػ،ضاػػٌنضقحلس ػػدضقحل أػػمل ضضت ػػًنضقحل رقبػػ، ضقحلع  ػػ تضخيذلض جػػ تضقحلس ػػدضملضوملػػ،تضق  أػػ،فضاػػ رج، ضـبت فػػعضت
ضقحلك ض يفةلضا مض  ىضقحللاتض قحلفخلعض.

ضضضـ(ض2001)ا  ،فضف،ر ؽضقحلأمل تض   ج ضش ،ؾضع  ضضأت  ، ضحل س دضشيض

ضالمستويات المنخفضة للقلق: ػ 1ػ  3

ػب،رجملػػعضتض  ػػ،ضتػػخلتقتضي رتػػيضوبػػ  ضو،حلػػعضقحلت  ملػػيضقحلعػػ،ـضحل فػػلتض  ػػخلتقتضتملسيفػػيض تلتفػػرضحل  ػػيضقغبأ،بػػملعضحل وػػ ق ضق
ضا مضضس، ضعضقػبطلضتض    فضقحلفلتضملضو،حلعضربفخلضؼب قجةعضضن،ترضقػبطلضملضقحل ملمعضقحلجملض عملشضفملة،ضقحلفلتض.

ض:المستويات المتوسطة للقلق ػ 2ػ  3

 ن  ضقحلفلتضميىضي رتضا مضقحلأملطلتضوملػ ض فسػ ضقحلأػ  ؾضضل  تػيض ت س،إملتػيضتض  أػت رلضقعب ػ تضا جػيضاػ،ـضا ػمض
، ضقحلفلتضملضض قي ضقغبمل،تضتض ت  فضقبتن،اتيض ا،تتيضشػيضت ػجضقحلعػ،تق ضقة حلملػعضقة  ػلضمحلفػعضتض ا،حلتػ،رلضتنلف

ض ن  ض ىض يهضج   ضضة تقضتض ت سف ضقحلس رتضا مضقتات ،ر.

ض:المستويات العليا للقلق ػ  3ػ  3

إملػػعضتض  ػػ سف ضوبػػ  ضقتػػ ق ؿض ق،ملػػ،رضحل ت يفػػملنضقحلأػػ   يضحل فػػلتضتض وبػػ  ض  ػػ صضخيذلضمبػػ،حلملتضم  ػػلضا ق
ضقحلتآ رض قحلت ،ضىضقلبف،ت،ض  ًنقضملضشكألضقغب،حلعض.

 أسباب القلق:ػ  4

ت ػػػػٌنضضػػػػاضوػػػػ ؿضقبػػػػتعلقضضقحل يفل ػػػػ، ضقؼبست فػػػػعضمفضا  ػػػػ،هضقحلػػػػ ف ضىبت فػػػػ فضملضتفأػػػػًنضمبػػػػ ،رضقحلس ػػػػدضت عػػػػ،ض
 ػب فمل، نضقحل يفل عض.
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 االستعداد الوراث :ػ ض1ػ  4

قحلس ػدضتضوملػ ضت  ػ ضاعػ ضقةحبػ، ضقغب   ػعضمعػلضقحلع قضػىضقحل رقعملػعضتع ضقحل رقععضضاضمشنضقةب ،رضقحلجملضتػ ت ضخيذلض
ضضض.ملضفة رضقحلس د

 العمر:ضػ 2ػ  4

تع ضقؼبلو عضقحلع ل عضمو ضقحلع قضىضقحلجملضت علضملض  أتضقحلس دضتضومل ض خلتقتضقحلس دضضػرضاػ ـض ةػاضقعبةػ، ضقحلعنػيبض
ضضضـبت فعضا يضحل  ضقحللق   اضملضقحلطف حلعضتض  كحلجضت  رألضحل  ضقؼبأ ٌنضتضفمليفةلضقحلس دضحل  ضقةطف،ؿضاأالق

 االستعداد النفس  العاـ: ػ 3ػ  4

تأ،ا ضاع ضقػبن،إصضقحل فأملعضا مضفةػ رضقحلس ػدضتض ضػاضبحلػجضقحلةػع ضقحل فأػيضقحلعػ،ـضتض قحل ػع رضا،حلتة  ػ ض
قحلػػػ قو يضم ضقػبػػػ،رجيضقحلػػػك ضتفلتػػػيضاعػػػ ضقحليفػػػل ؼضقحل ملمملػػػعضا،حل أػػػ عضؼب ، ػػػعضقحلفػػػلتض مش قفػػػيضتض قحلتػػػ تلضقحل فأػػػيض

ضع رضا،حلك تض قػب ؼضضاضقحلعس،رض ت يعي.قحل    ضتض قحل 

 العوامل االجتماعية : ػ 4ػ  4

تعتػػقضقحلع قضػػىضقتجت ،املػػعض فسػػ،ضحلا،حل ملػػعض يفل ػػ، ضا ػػنضقحلػػ ف ضضػػاضقؼب ػػًنضقةب،بػػيضحل س ػػدضتضخيبضت  ػػ ضمنبملػػعضشػػكألض
قحلع قضػػػىض ع قضػػػىضمب،بػػػملعض وػػػ ق ضقحلس ػػػدض تض ػػػجضمفضونػػػلضض ػػػىضشػػػكألضقةبػػػ ،رضمضػػػلضضأػػػتقملىضحلتعػػػ تش،ض

 ج ق تضقغبمل،تضقؼبس سعضو،ععضملضانلضقتأنضا،حلس دض. ت عتض

 مشكالت الطفولة كالمراىقة كالشيخوخة : ػ  5

ومل ضت  أضب ل ، ضقحلنلقا، ضملضقؼب،تيض قحلطلؽضقػب،طمعضملضت  معضقةطف،ؿضض ػىضقحلتأػ  ض قحلسأػ تض قغب ، ػعض
تتضقيتنػ،ت ،ضم ضا،طفملػ،ضم ضتلا  ػ،ضقحلخلقإ تض قتطلقا، ضقحلع ي، ضقحل سنملعضضرضق ول اض قحلتعلضضحل سقق ضقغبػ،

ضتض قػبقق ضقعب أملعضقحلن،ترتضو،ععضملضقحلطف حلعض ق رش،ؽضقعبأ يض قحلتعتض قؼبلضض.

ض
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 أعراض القلق :ػ  6

)ا ػ ضقحلأػ ـضفػ،ر ؽضيب اضتسأملنضشكألضقةالقضضخيذلضمالقضضجأ ملعض مالقضض فأملعض ماػلقضضبمل  بػ ض،تملعض
ض.ضـ(ض1992 ضآول فتض

 األعراض الجسمية : ػ  1ػ  6

 تيفةػػلضشػػكألضقةاػػلقضضا ػػمضماةػػ،هضضتعػػ تتضجػػ قضتضفت ػػ ىضقحلس ػػتض قرتفػػ،عضملض  ةػػ،تيض تس نػػ، ضض ؼبػػعضحلػػيضتض
 قرتفػػػ،عضتػػػا ضقحلػػػ ـضتض  ػػػ،ضت ػػػ ىضقعبةػػػ، ضقؽبةػػػ يض قحلت فأػػػيضفمل ػػػعلضقؼبنػػػ،رضاػػػ،حلس دضانػػػع اعضملضقحل  ػػػرضم ض

ضق وأ،لضاانعضا، ت،فعضخيذلضتملدضملضقحلت ف ضم ضبلاعتض   علضا،تطلقرضضع  ض.ض

 األعراض النفسية : ػ 2ػ  6

 م ؽبػػػ،ضقػبػػػ ؼض شػػػ ضضسػػػرتفضسب،ضػػػ،ضضػػػرضقحلس ػػػدضتض يػػػ ضاتنػػػ،  ضخيذلضقػبػػػ ؼضقؼبفػػػلطضوػػػٌنض  ػػػت ضقحلس ػػػدضتض  نػػػ،رض
قؼبل  ضا،حلت تلض قحلتةملاضقحلعنيبض بلاعضقت فع،ؿض قحلاةتض  فسػ ضقحل ػةملعضحل طعػ،ـضتض ت يػرضقةب ض قؼبنػ،إتضتض

ضةعضم ضض ي ضضاضض قي ضقغبمل،تض. ا ـضقحل سعض قحلط أ مل عض قحللغ عضملضقؽبلرضا  ضض قج

ضضضاألمراض السيكوسوماتية : ػ 3ػ  6

  سنػػ ضاػػكحلجضقةضػػلقضضقحلعةػػ  عضقحلػػجملضت  ػػأض تملنػػعضبػػ تضضع، ػػ،تضقحلس ػػدضقحل فأػػيض قت فعػػ،ت ضقحل ػػ   تض  ػػ،ض
 سن ضاكحلجضقةضلقضضقحلعة  عضقحلجملضتخل  ضمالقتة،ضا  ضقحلتعلضضوػ،ت ضقحلس ػدضقحل فأػيض قحلتػ تلق ضقحل ػ   تضتض

ضكألضقغب،ت ض   فضا  ضقحلس دض قت فع،ت ضمب،بمل،ضحل ف،هضقؼبل  . ملضض ىضش

 أنواع القلق :ػ  7

ـضتضاػىضفةػلضاػأ  قعضت ػ ر ضربػدضض1999دلض يفةلضقحلس دضا  عض قو ضملضتنػ مل ضض يف ػعضقحلنػقعضقحلع،ؼبملػعضحلعػ،ـض
ض:ضتن مل ضقتطلقا، ضقحلطتضقحل فأيض قحلعس يضبق ضفمعضقتتطلقا، ضقحلعن،املعضقؼبلت طعضا،حل لرضقعبأ  ع

ضػػػػػضقتطلقا، ضقحلس دضقحللش،يب.

ضػػػضقتطلقا، ضي دضمول ضض ة،:
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ضػضقتطلقرضقؽب رضتضقتطلقرضقحلس دضقحلع،ـضتضقتطلقا، ضقحلس دض قت تم،رضقؼبسط .

 : الرياض  المجاؿ ف  القلق مفهـوػ  8

 ةتقه  ػ عل قحل فأػملعضقحلػجمل قحليفػ قشل مشػن ضػا م ػي مبػ،ل ا ػم خيحلملػي    يفػل قؽب،ضػعت قت فعػ،ت  موػ  قحلس ػد  عتػق
ض.قةتقه تع ؽ ب  ملع ان رت قعبة تضم  ضا قؼبخل   حل كؿ   فعةن خيهب،امل،    ف ي  قحلتأعًن شكق  خيف ت قحلل ،تملٌن

 حلػكق غػًنضبػ،رتت ق فع،حلملػع و،حلع قحلت  مل  ضا ترجع خيذل ا، ت،فع    ى    ي مل قتبت ،رت اا قحلس د ىبت    
 قت فعػ،ت   قذب،شػ،  قت فعػ،ؿ قذبػ،أل   قحلأػ  ؾ  ػ ت ضػا ض  ف ضل ت  ع  مل قحلس د ضنط    أتس ـ

 (15تضعفقعض1997)ت/ضمب،ضعض ،ضىضرقتتتضضب،رت. غًن بقتملع مو،بمل   ن  ة ي ب يب قحلس د مل

 قحل سنػملعضفػ،ف ج ق ػت صبملػر اػا تع ػًن شػي  ػن بػ   ،   ق فعػ،ت  فملةػ، دبػ، قةفػلقت خيقبػ، ق   ػى تعتػقضضض
 م ةػ، شػيضقةوػل  تتػأعل اػى ت فسػ  قؼبة،ر ػع   قحل   ملػع قحلس،ا ملػع تطػ ر ا م تعت   ت حل فلت قحلل ،تملع ق قب، ق 
   قػب ؼ   قحل فأي قحلتف ًنض تبتع قت   ت ق ترقؾ تقحلس ،ا،  قحللغ ،  قحل  قفرت ض ى ا   ت  فأملع اع قضى
 ا،حل ت،إا جة تأل ت  ل ا  ض، بعمل  م     فضفس رق خيبق قحلأ   مل،  اع  قحلل ،تي حل   تيفةل حلكحلج ت قحلس د

 قحلل ،تػي قاػ،ؿ مل قحلس ػد  عتػق   ػ، . ا ػ ضق وفػ،ؽ  ػ،إ    قةضػى تو،إ ػ، بحلػج ا ػ    ػ ف   ق هب،املػع
ض:  ي   ، بحلج   و  ا ب  ب و،

 :األكلى الحالة

  ةملػ   ا،حلتػ،رلي سػيض ضنػ ر  ػ رؾ   جع ػي مل حل ل ،تػي قؼبأػ،ا  ق فخل ت ر   عت ضملألق قحلس د    ف ا  ض،ض
ض.ا ملي حل تا ت ا  مل،  فأي

 :الثانية الحالة

 قةب ،رضضعلفع يب   ،  وى ت قحلل ،تي  فأملع ا م قحلأ يب تأعًنأل و ؿ ضا قحلع ى خيا،يع ا م قحلس د  ع ىضض
 م  ش ػ،ؾض ، ػد قحلع قضػىضخيف ضعلفػع هبػت ت ضعملسػ، م  ضأػًنق   املتػي رب  ػ  ا،حلتػ،رل   قحلل ،تػي ا ػ  زب ػد قحلػجمل

 وأػتضا نػل  ػى اػا قحلػجملض  نػل قحل رجػع   قؼبأػت    ذل قحلت عػى ا،حلتػ،رل   حلس ػد ا ةػ،  ػتا قحلػجمل ضنػ،تر
ض(214تضعفقعض1989)ت/ض خلقرضؾبمل ض ،ضىضطيضحل   تضض.حلي قؼبت يعع قةنبملع
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ضقؼبػ ررض رب  ػ    قحل اػت اػٌن قؼبت ،تحلػع قحل سػع فع يػع ت قتذبػ،شٌن مل يب ػا ض ةػ،  ػى     ػًنت ف،حلع قضػىضضض
 مض،ضت قؼبلب ضع حلتقسملدضقةش قؼ قحلل ،تي اا قغب،فخل ضا   ا، بتس د قؼب ت املع   حل ل ،تي ضعس حلع مش قؼ
 ا ػمضبػ  مل،  ػ ع   ي ػد   خيذلضوػ ؼ بػت ت  فه،ػ، قحل سػع ق عػ قـ   قتبػتا ؿ ا ػم قؼب  ملػع قحلط ملعملػع قحلع يػع
 ت قؼب ،فأعضضأت   ت قؼب ،ي ع ض ،ف ت قػبق عضقحلأ،اسع قحلع قضى شكأل و ؿ ضا   ت ضع، قحلفل د  ا م قحلل ،تي
)ت/ض ػخلقرضؾبملػ ض ،ضػىضطػيضض.قخل..... حل ل ،تػي قحلػ   ضقحلعنػيب قغب نت ت قؼب ،وملع قغب،حلع اخلض إيت قحل ات ا يع
ض(215-214تضقحلنفق، ض1989حل   تض

 :للقلق المسببة العواملػ  9

 امل  ػ،   متقإةػن ا مضضأػت   ا،تت ت عل قحلس د ضا ـبت فع ا رج،    عل ف م،ن ا م قحلل ،تملٌن ضعيفن  تفد
 مث ضػا   ت بحلػج ربسملػد مل ق وػلضىبفػ  فػ،ف ت قحلس ػد ترجع ا م قحلأملطلت   قحلتق ن ض ةن قحل ع   أتطملر
 ضػاضBECK "املػجض"سب ػاض حلس  (ضت1996)ض"امل ًن"وأت . قؼب ،فأع مع ،ه مل و،عع   ب  مل، قةتقه  تأعل

تض قعبأػ  ع قةضػلقض اػا قحل يفػل ااػ  م ػي قاتػق قا  اػ، ضم ػا اعػ  خيذل حل ،مل،ر قؼبأ  ع قةو ق  تن مل 
 و د ؽب، يب ا قحلل ،تملع قحل تعملع مف قحل   ةيت  ضا قغبتضضقحلكقيتت  سص ا   تيفةل ق ت ،رق قة  ل ف،غب،ت 

ض(BAKKER F.C.Et ciol, 1992, p. 108)ض.قحل ع ر شكق

 مراػر مفضش ػ،ؾ قحل تػ،إا  ج،ه  تقحلل ،تملٌن حل   حل س د قؼبأ  ع قحلع قضى دبعلفع قحل ،و ٌن ضا قحلع    قشتن حلس ضض
ض:قحلس د و    تأ ت مب،بملع ضن،تر

ض.قحلفأمل حل جملع   قعبأ ملع قةالقضضتضقحلأملطلت فس قفتضضقحل ف، ع ا ـ ضا قػب ؼىضتضقحلف  ضا قػب ؼػض

ض:الرياض  لدل جسم ( – )معرف  القلق نوع على التعرؼػ  11

ض."قحلس دضقؼبعلمل "قحلس دضقعبأ ي ":نب، قحلل ،تملٌن حل   قحلس د ضا  ،إعٌن   اٌن ش ،ؾ مف خيذل قحل تإى ت ًن

 قحلس ػتت قحلملػ  اتض  ػ،تتض  ةػ،  رقوػجمل مل قحلعػلؽ    ػ،تت قؼبعػ ت قتػطلقر قعبأػ ي حل س ػد قؼب ملػخلت قؼبيفػ،شل مضػ،ض
 قحلػجمل قؼبلغ اػع غػًن قحلأػ  ملع   ػ،تتضقةف ػ،ر فةػي قؼبعػلمل حل س ػد قؼب ملخلت قؼبيف،شل مض، .قخل...قحلت ف  ضع ت    ،تت
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تض1997)ت/ضمبػ،ضعض ،ضػىضرقتػتتضض.قحلرت ملػخلض قت ت ػ،أل تػع  خيذل اػ،تت بحلػج   ػ ت  قحلل ،تػيت ض ةػ،  عػ،شل
ض(194عفقعض

  قوػ قضض ة ػ،   ػ ف مف قؼب  ػا ف ػا بحلػج  ضػر قحلل ،تػيت حلػ   قحلس ػد ضػا ضعػ، قحل  ا،ف شكقف  يفةل  ي ضضض
 قةتقه م  ػلضا ػم  ػ عل بػ ؼ قحلس ػدضقعبأػ ي مف قؼبت يػر ف ػا بحلػج اػا  رغ ػ، قةوػلت ضػا  ػمل ا، م  ػل

ض.قحلكش ملع قحلع  مل،  ا م م ت  تأعًنأل    ف قؼبعلمل قحلس د امل  ، قحل  شلت

 قحلس ػد و،حلػع ففػي ضعػيت حل تع،ضػى قؼب إػن قةبػ  ر قحلأػ،اسٌن قحلس ػد  ػ اي ضػا  ػ ع مفضحل ػى  ػج  تضض 
 بحلج  ضا .ضعٌن م ض  ،ط ا ى مل ت تلق قة  ل  و،عع قعبأنت ةاة،ه ق هب،املع  فةىضقؼب ،ر ع قعبأ ي

ضقبػتس قـ م  قتبػرتو،هت تػ ر  ،  م ضقبػتس قـ قػبفملفػعت قحل   ملػع قة  ػطع اعػ  ضخلق حلػع قؼب ػ،ؿ ا ػمضبػ ملى
  فةػى قؼبعػلملضفه ػي قحلس ػد و،حلػع مل مضػ، .قحل ض  ػع قحلػ  رت ا ػى ت  ػمل ض ربأػٌن مل قحل  ػ،ه حلػ  رت  يفػلق قحلتػ حلملج
  قحلتنػ ر تػ ر  ، ضقتبػرتو،هت  اعػ  قحل    ػعت قحلكش ملػع قة  ػطع اعػ  ؼب ،ربػع حل ل ،تػي قحلفلعػع خيت،وػع
ض.قحلكشين

 بالوحدة.الشعور ثانيا :

 تمهيد: 

قحل ػع رضا،حل وػ تضموػ ضقحلع قإػػدضقحلػجملضت قجػيضقت أػ،فضملضومل،تػيضض ضو،عػػعضقؼبعػ،ؽضول ملػ،ضة،ػ،ضتػ علضا ملػػيض تعتػقضض
خيذلضقحلع قضػىضقحل ملمملػعضقحلػجملض   ػأضفملةػ،ضقحلفػلتضبحلػجض ع تضانفعض  ًنتض بحلجضاأ تضق ا،يعضقحلجملض ع،شلضض ة،ض ضم ة،ض

ربػػعضم ضقحلتسنػػصضقحلػػك ض  ت ػػيض فملةػػ،ض سنػػملتيض ضػػاضجةػػعضموػػل ضضملػػ ؿض قشت ،ضػػ، ضقحلفػػلتض  ػػ عضقؼبض ػػ فت ت
جت ،املػعضقؽب،ضػعضقحلػجملضيػ ضتيفةػلضملضصبملػرضقؼبلقوػىضا ػلضرضا،حل وػ تضقحل فأػملعضضػاضقحليفػ قشلضقتع ضقحل ػع ضتض  ،ضتخيحلملي

قت أػػ،فضضػػاضقحلطف حلػػعضخيذلضقحل ة حلػػعضضفةػػيضضض ػػ  عضضا،ضػػعضيػػ ضتنػػملتضقحلفػػلتضخيذلضضلو ػػعضضػػاضضلقوػػىضمبػػ ض تملنػػعض
ضفس قفضقحلفلتضقتتن،ؿض ضقتوت ،ؾ.
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   ض  : هـو الوحدة النفسيةمفػ  1

   مفهـو الوحدة النفسية ف  معاجم اللغة العربية:ػ  1ػ  1

تعػػػ ت ضقحلتعػػػ،ر  ضقؼبأػػػتس ضعضملضق ةػػػ،اضضعػػػىنضقحل وػػػ تضقحل فأػػػملعضف ػػػاض جةػػػعض يفػػػلضضعػػػ،جنضقحل اػػػعضقحلعلاملػػػعضتضض 
قؼبعػ،جنضفػًن ضضض سن ضا،حل و تضا مضقؼبأت  ضقحل فأيضحل  فلقتض ض رتتتضشكقضقؼبعىنضان رتضـبت فعضا  ًنضضاضشػكألض

 فػلقتض قحلفػلتضقحل قوػ ض سنػ ضاػيضضت ىضضػاض"ضميبضض نػ رضقة شػل ضض ضؿب ػ ضميبضا ػلضقحلػلق  ض"ضخيفضقحل وػ تضتعػينضق
.ضضـ(ض2000)اػ،تؿضا ػ ضق ضؿب ػ تضقحل سصضقؼب فلتضا فأيضم قؼب فلتضالم يض س،ؿضت و ضف فضالم يضم ضتفػلتضاػيض

 فػػلقتض ع  ملػػعضخيرقت ػػعضوملػػ ضخي ػػيضوبػػ  ضملضاعػػ ضقةوملػػ،فضعػػ،جنضاػػاضضقحل وػػ تضدبعػػىنضقتشػػكألضقؼبوملػػ ضتتقػػ  ض
مفض عت ػػ ضقحلفػػلتضا ػػمضقاتػػخلقؿضقحل ػػ،لضدبقػػ ضخيرقتتػػيض ضقتوػػت هضا فأػػيضضػػرضف ػػلتضم ضض تػػ عضضػػ،ض ضتض  تػػ،رض
ضقحل وػػ  تضقحلفػػلتضومل مػػكضم ضقوأػػ،لضم ضقحل ػػع رضا،حلةػػملدض   ػػيض وملػػ قض يػػ ضراػػ ضاعػػ ضقحلع  ػػ،هضقحل اػػعضاػػٌنضضفةػػـ 
ضقحل و ػػػعض ،ة شػػػ،رض قعبػػػ شل ضوملػػػ ضمتضقحلػػػلا ضاػػػٌنضق وأػػػ،لض ضقحل وػػػ تض ضق وأػػػ،لضا،حل و ػػػعضم ض  ضفةػػػـ 

ضقت سط،عضااضقحل ،لض.

 مفهـو الوحدة النفسية ف  المعاجم األجنبية :ػ  2ػ  1

ضقحل وػػ تضقحل فأػػملعضوملػػ ضقتفػػدض ػػىضضػػاض"ضبمل أػػاضػػػػػػػػػضتر لضضض خيفضقؼبعػػ،جنضقةج  ملػػعض ، ػػدضم  ػػلضرب  ػػ قضؼبفةػػـ 
"خيتضمفضضنط  ضقحل وعضقحل فأملعض  تدضضاضقحلنفعض شيضعفعض سن ض،،ضض فػلتض......ض وملػ ض......ض عػخلؿضضػاض

ضغًنضرفملدضضحلمل ضاة قضضتف،ا ضملضقعب ،اعض.

خيذلضقوأػػ،لضقحلفػػلتضا   ػػيضض فنػػ ضم ضض عػػخلتضاػػاضقعب ،اػػعض شػػيضو،حلػػعض  ػػعلض شػػيضضفػػ،شملنضت ػػًنضملضصب تةػػ،ضضض
فملةػػػ،ضقحلفػػػلتضا،حل وػػػ تضم ضقت فنػػػ،ؿضم ضقحلعخلحلػػػعضاػػػاضق وػػػل اضت شػػػيضو،حلػػػعض نػػػ،و ة،ضقحلفػػػلتضا  ػػػًنضضػػػاضتػػػل رض

ضضضضض.قحل و عض قتيرتقرض قتيت ،عض ضقت تم،رضضاضجلقهضقتوأ،لض   يض ومل ق

ض

ض

ض
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   ة:نشأة الشعور بالوحدة النفسيضػ 2

جت ،املعضقؽب،ضعضقحلجملضي ضتيفةػلضملضصبملػرضقؼبلقوػىضا ػلضقت أػ،فضرضا،حل و تضقحل فأملعضضاضقحليف قشلضقت ع ضقحل ع ض   
ضاضقحلطف حلعضخيذلضقحل ة حلعضضفةيضضض   عضضا،ضعضي ضتنملتضقحلفلتضخيذلضضلو عضضاضضلقوىضمبػ ض تملنػعضفسػ قفضقحلفػلتض

 قتتن،ؿض ضقتوت ،ؾ.

م  ػػػلضالتػػػعضحل  ػػػع رضا،حل وػػػ تض ضقحلعخلحلػػػعض شػػػكقضة ػػػيضملضشػػػكألضقؼبلو ػػػعضخيفضقؼبػػػلقشسٌنضا ػػػمض جػػػيضقػبنػػػ صضضضضضض
قحلع ل ػػعض ت جػػتضا ػػملةنضقحلتنػػلتضضػػاضقحلتع ػػدضا، اػػ،هض ت ػػ  اضا يػػ، ضج  ػػ تضضػػرضقةفػػلقتضضػػاض فػػ ضقعبػػ  ضم ض

ضضاضقعب  ضق ولضم ضصب،اعضرف،ؽضض  ض هضتت حل ضااضشكألضقحلع  ملعضقحل ع رضا،حلعخلحلعض.

م ضضاضقؼب يػ ضقؼبأبػ،  عضقحلأػملمعتضخيتضقفضش ػ،ؾض  ع رضا،حللف ضم ضب هضقحلفةنضي ضت  أضقحل و تضقحل فأملعضااضقحلضض
ظب، ضقحل سنملعضاعمل ة،ضتع ىضا مض  ،تتضضأت  ضقحل ع رضا،حل و تضقحل فأيض ضتتةػ اضشػكألضقحلأػ ، ضوأػتض

 ضقؼب قيػ ضقحلأػػ  ملعض تػػع ضضقتجت ،املػػع"ضا ػ ضق ض"ض"موػػ ـضوأػاضؿب ػػ ت"ضخيفضقحلأػ ، ضتت  ػػىضملضقؼبةػ،رق ض
ض.ـ(ض2000)ا،تؿضا  ضق ضؿب  تضض،فض ق ع قـضقحل سعضا، ول اضحل ف ض ا ـضقحل ع رضا،ةا،ضعقحل س

ىضقحل  ػػ ضقحلفػػلتضؼبػػ،ض تعػػلضضفملةػػ،ضقؼبلقشػػدضا ػػ ىضاػػ،ـضخيذلضاػػ تضقشسػػعضفػػرتتضق تس،حلملػػعضضػػاضموطػػلضضلقوػػ تعتػػقضفػػرتتضقؼبلض
 ا،حل ف ض ضقحل ق ضااضش  عضوبسدض،،ضبقتي.علقا، ضضاضمجىضا ،هض سنملعضضأتس عضا ،تش،ضقحل سعض

ضالفرؽ بين مفهـو الوحدة النفسية ف   مجاؿ علم النفس كعلم االجتماع: ػ  3

 جةػػعض يفػػلضقحل ػػ،و ٌنضخبنػػ صضقحل وػػ تضقحل فأػػملعضفسػػ،ؿ:ض"ضخيفضقحل ػػسصض عتػػقض وملػػ قضض1960"ضػبػػصض"ضتًن ػػل 
ضػػاض جةػػعضا ػػنضقحلػػ ف ضا ػػ ض،ض عػػيضم ض  ػػعلضاعخلحلتػػيض   ػػ  ضض تم ػػ،ضم ضضة  ضػػ،ضضػػاضجػػلقهضقوأ،بػػيضا،حل وػػ تض
ض،عض  رتتتضا مضشػكقضقتوأػ،لضمفض تفػلتضقحلفػلتضا فأػيضفمل ػ  ضاػ،ؿضرفملػدضم ضعػ  دضمضػ،ضا،حل أػ عضحلع  ػ،هضقتجت ػ

ضدب  ضاخلحلعضقحلفلتضقجت ،امل،ضااضق ول اضملضت هضضػ  ضو،جػعضقحلفػلتضخيذلضقتلبػلقطضملضقحلع يػ، ض فملتع تضقؼبفةـ 
ض.قتجت ،املعضضرضق ول ا

ض

ض
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 الوحدة النفسية عند علماء النفس: ػ  1ػ  3

"ضاػػػأفضقحل وػػػ تضقحل فأػػػملعضشػػػيضقحل ػػػع رضا،غبلضػػػ،فضت   ػػػأضا ػػػ ض،ضوبػػػ  ضو ػػػىضملض ػػػ  عضض ػػػل ض"ضبػػػًنض، ضضضضض
قحلع ي، ضقتجت ،املعضقحلجملض ، دضحل  يضملض يدضض،ضتضم ضقحلجملض ػ تضمفضت ػ فضحل  ػيض  ػ ت ضشػكقضقػب ػىضملض ػ  عض
 رضقحلع يػػ، ضتجت ،املػػعضقحلػػجملض ، ػػدضحل  ػػيضملض يػػدضضػػ،تضم ضقحلػػجملضمفضت ػػ فضحل  ػػيض  ػػ ت ضشػػكقضقػب ػػىضخيذلضقحل ػػع

ضا،حلفلقغضقحلع،طفيض.

حلفػػػػلتضا،حل وػػػػ تضم ض  ػػػػ،ضالفػػػػيض ػػػػىضضػػػػاض"ضحلمل ػػػػتش"ض ض"ضحلمل ربػػػػ،ف"ض "ضر  ػػػػ،تش"ضا،،ػػػػ،ضو،حلػػػػعض  ػػػػعلضفملةػػػػ،ضقضض
 ضقحلفػلتضحل  ػًنضضػاضتػل رضقحل و ػعض ضقتغػرتقرض قتغت ػ،ـض، ػ،ل اض شيضو،حلعض ن،و ة،ضضعوقت فن،ؿضااضق 

ض ضقت تآرضضاضجلقهضقوأ،بيضا،حل و ت"ض.

 "ضقحل و تضا،،،ضا ،رتضااضومل عضت قيفملػعضضلتػ تض"ت سػىضقحلفػلتضضػاضو،حلػعض عػ، شضفملةػ،ضتػاط،ضامل  ،ض ل ض"ضف   ر ض
ض فأمل،ضضاضو ؿض ج تض سصضقتن،تتيضا،عب ،ا، "ض

  ل "ضقؼب ة قشل"ضاأ ػيضو،حلػعض فأػملعض  ػعلضفملةػ،ضقحلفػلتضاػ سصضملضقحلع يػ، ضقتجت ،املػعض م ػيضغػًنضض أػننضضػرض
 هب ضضاض  علضضعيضا،حل تض قحلن قيعض".ضضيضضة ىضتضاضو حليض م يضحلمل ضجخلهضقضضاضقعب ،اعض م 

 نظرية الوحدة النفسية:  ػ 2ػ  3

ضضأػتسىض حلػيضضض ضقحل و تضقحل فأملعضموػ ضقؼبنػط ق، ضقحلػجملضتفتسػلضخيذلضقعب، ػتضقحل يفػل ضا،ات ػ،رألضضفةػـ   عتقضضفةـ 
قحل فأػملعضقتجت ،املػعضقحلػجملضت ، حلػدضضنػط  ضقحل وػ تضضعبػ تطلؽضخيذلضاعػ ضقحل يفل ػض:  ػيض ملضض،ون،إصضض فلتتض

ضقحل فأملع.

 كجهة النظر التحليلية: ػ 3ػ  3

 تخلانضشكألضقحل يفل عضا  ،هضقحلتق ملػىضقحل فأػيض ا ػمضرمبػةن"ضفل  ػ "ضوملػ ض ػل ضمعػق،رضشػكألضقحل طل ػعضقحل وػ تض
ضومل،تػػػيتض ػػػل ض"ضقحل فأػػػملعضاأ،ػػػ،ضبق ضونػػػ،إصضضلتػػػملعض  لجع ،ػػػ،ضخيذلضقحلتػػػأعًنق ضقؼب  ػػػلتضقحلػػػجملضضػػػلض،ػػػ،ضقحلفػػػلتضمل

    ػػ ر "ضوملػػ ضم ػػيضضػػاضيػػ،ـضاتق ملػػىضا  ػػيضاػػاضقحل وػػ تض قحلفػػلؽضاػػٌنضقحل ػػسصضقحلػػك ض  ت،اػػيض ػػع رضا،حل وػػ تض
قحل فأػملعضقؼب يتػػعضة ػػيضمضػػلضط ملعػػيض و،حلػعضاس ػػيضاػػ،التضت ػػتاضاػػاضفسػػ قفض ػسصضضعػػٌنتضمضػػ،ضقحل وػػ تضقؼبخلض ػػعضفةػػيض
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،رض تضف،إػ تضض ػيضضفبػ،ض ػ ت ضخيذلضقت تمػقبتن،اعضحلفس قفضقغبتضم ض ع رضقحلفلتضاأ يض سصضغًنضضلغ رضفمليتض
نػػيبض تعػػ تضجػػك رضقحل وػػ تضخيذلضقؼبةػػ ضوملػػ ض تعػػىضقحلطفػػىضقحل فػػ،إ ضقحلػػجملضذبع ػػيضؿب  اػػ،ضوملػػ ضم ػػيضع ضقت،ملػػ،رضقحل

قفرتضضم يضش ،ؾضقغب،جعضذبعىضقحلطفىض يفةلضرغ تيضملضقتتن،ؿضا، ول اض وبت، ضقحلفلتضي ػىضقؼبلقشسػعضخيذلضعػ  دض
ض.ف ،ر ت ،تؿضضعيضقؼبع  ض، ض قة

ضتية للوحدة النفسية:االنظرية الظاىر ػ  4ػ  3

ل ػػعضمفضقحل ػػع رضا،حل وػػ تضقحل فأػػملعض   ػػأضضػػاضقحلت ػػ،ي ضاػػٌنضوسملسػػعضقحلػػكق ضقحل قو ملػػعضيفقتفػػدضمعػػق،رضشػػكألضقحل ضضض
حل فػػلتض قحلػػكق ضقحل قتػػقعضحلثوػػل اضفػػًن ض"ضر جػػل "ضملض يفل تػػيضاػػ،فضبػػ تضقحل وػػ تضقحل فأػػملعضشػػ ضتػػا طضقات ػػرض

قحلػكق ضقحل قيععضا مضقحلفلتضقحلػجملضذبع ػيض تنػلؼضاطل سػعضؿبػ تتضفبػ،ض ػ ت ضخيذلضقحلت ػ،ي ضاػٌنضبق ضقحلفػلتضقحل قو ملػعض ض
قحل قتػػقعضمضػػ،ضق وػػل اض ش ػػكقض ػػ ت ضقحلفػػلتضت رألضقؼبط ػػ رضملضقات ػػرضضػػاضغػػًنضتيػػعضم ضقشت ػػ،ـضفبػػ،ض   ػػأضا ػػيض
قحل ػػػع رضاػػػ،حلفلقغض  ػػػل ض"ر قبػػػل "ضاػػػأفضقحل وػػػ تضقحل فأػػػملعضشػػػيضسب ملػػػىضحل ت قفػػػدضقحلأػػػيهضحل ػػػكق ضقحل قو ملػػػعض قحلػػػكق ض

ضقحلفلت.ضقحل قتقعضحل فلتض مفضب  ة،ض   اضتقوىضقحلفلتضضت   ضملضقحلت ،ي ضقحليف،  شل ضؼبفةـ 

 التصور االجتماع  للوحدة النفسية:ػ  5ػ  3

ض ل ض ىضضاض"ضاًنض،فض"ض ضب تلض"ضمفضش ،ؾضع  ضي  ضقجت ،املعضت ت ضخيذلضقحل و تضقحل فأملعض شيض:ضض

ض  ،تتضقغبلقؾضقتجت ،اي.ضتض  ،تتضقغبلقؾضملضقةبلتتضػػػػػضتع ضا ي، ضقةفلقتضا،ا  اعضقة ؿ

  ٌنضرب مل يضحل  و تضقحل فأملعضضاضو ؿضقحل رقبعضحل  سنملعضقةضل  ملعض  ملػ ضف ػىضقات ػرضضومل ضق ي"ضب تلض"
ملضت  ملػعضقوتمل،جػ، ضمفػلقتألتضةفضقؼب ػػ  عضقةضل  ملػعضت  ػاضملضقوأػػ،لضقحلفػلتضا،حلفلت ػعض مفض ػػىضفػلتضحلملػيضقحللغ ػػعض

تسػػػ ـضقحلت   حلػػػ جيضملضقؼب ػػػ،ر عضقتجت ،املػػػعض ضػػػاضش ػػػ،ضقبػػػت تاض"ضبػػػ تلض"ضاػػػ،فضقحل وػػػ تضقحل فأػػػملعضشػػػيض تملنػػػعضقحل
ضقؼبع،عل.ض

ضالنظرية التفاعلية النفسية :ضضػ 6ػ  3

تربدضشكألضقحل يفل عضاٌنضقحلع قضىضقحل سنملعض ضقتجت ،املعضضع،ضومل ضمفضتف،اىضشكألضقحلع قضىض  تاضا ػيض ػع رض
ضقحلفلتضا،حل و تضقحل فأملعض  ل ض"ض   "ضقتذب،ألضقحلتف،ا يضخيذلض:
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ضػػػػػػضمفضقحل و تضحلملأدضب تضقحلع قضىضقحل سنملعضاىضشيض ت،إاضتأعًنضقحلتف،اىضحلت جضقحلع قضىض.

ػػػػػػػػضقحل وػػػ تضقحل فأػػػملعضت  ػػػأضا ػػػ ض،ضت ػػػ فضتفػػػ،ا  ضقحلفػػػلتضقتجت ،املػػػعضغػػػًنض ،ض ػػػعتض يػػػ ضوػػػ تض"ض  ػػػ "ضبػػػتعض
ضقبتع قتق ضقجت ،املعضت  ر ضربدضضس قرضقحلع ي، ضقتجت ،املعضقؼب  ععضحل  ضقحلفلتض شي:

ض  أت  ضضاضو ؿضقحلع ي، ضقحلجملض  علضفملة،ضقحلفلتضا،ةضاض ضقةحلفعضضرضق ول ا.ضاالتصاؿ:ػػػػضػػػ

ض  تقسدضضاضو ؿضقتشت ،ض، ض قحلع ي، ضقتجت ،املعضقؼب رت ع.ضػػػػػ التكامل االجتماع :

ضقحلفلتضق ول.ضاضو ؿضقحلع ي، ضقتجت ،املعضقحلجملض  علضفملة،ضقحلفلتضا،ؼبأ  حلملعضقذب،ألضضػػػػػػػ فرصة العطاء:

ض أت  ضضاضو ؿضقحلع ي، ضقحلجملضت  فضفملة،ضضة،رق ضقحلفلتضض ت عضقحلتس  ل.ػػػػػػ إعادة تأكيد القيمة : 

ض.ربدضم ضفل ؼض  أت  ضضاضي رتضقحلفلتضضأ،ا تضقحلاًنػػػػػ االقتراف كالثقة : 

ض. ضقؼبأ،ا تضحلثول اض  أت  ضضاضو ؿضقحلع ي، ضاأفلقتضؿبىضقحل سعض س ض فضقحل نملقعػػػػػػ التوجيو: 

ضيأنض"ي س شضقالقشملن"ضقحل و تضقحل فأملعضخيذلضع ععضم  قعضرإملأملعض شيض:أنواع الوحدة النفسية:  ػ  4

 شػيضقتػػطلقرضملضقوػ  ضقحلأػػ ، ضقحل سنػملعضقؼبلت طػػعضا،ت أػػق،رض ضالوحػدة النفسػػية األكليػػة:  ػ  1ػػ  4
ضقتجت ،ايض شكقضقحل  عض  سأنضخيذلضيأ ٌنض:قت فع،رلض   علضملضا تض  ًنضضاضع رض ضم  ،ؿضقحلأ  ؾض

  سن ضاػيضت ػ،ط ضم ضزب ػ ضملضة: يالوحدة النفسية الناتجة عن التخلف النهائ  ف  الشخص ػ  1ػ  1ػ  4
ضقحلتت،ارضقحلط ملعيضحل   ضقحل سنملع.

 شػػكقضقحل ػػ عض ػػلت  ضاعنػػخلضم ضينػػ رضملضضالوحػػدة النفسػػية الناتجػػة عػػن قصػػور فػػ  السػػلوؾ: ػ  2 ػػػ 1ػ  4
ضقحل فأملعضقحلجملضرب نضا  ملعضقحلتف،ا  ضقحل سنملعضقؼبت ،تحلع.ضقحل ف،إ 

 شػيضسب ػىضقبػتن،اعضق فع،حلملػعضضػاضج، ػتضقحلفػلتضحلتاملػًنضضػ،ضوبػ  ضملضاملمتػيضالوحدة النفسػية الثانويػة :  ػ  2ػ  4
  رتتػػتضا ملػػيضولضػػ،فضقحلفػػلتضضػػاضقتلبػػلقطضملضا يػػ، ضش،ضػػعض ، ػػدضضت،وػػعضحل  ػػيضضػػاضي ػػىضوػػ   ضقحلتاملػػًنض ضػػرض
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قحلع يػ، ض نػ  ضغػًنضيػ،ترضا ػمضمفض  سػمضدبتط  ػ، ضاعػ ضقتت قرض ضقؼب ،ربػ، ضقؽب،ضػعضملضومل،تػيضضقفتس،تضقحلفلت
ض شكقضقحل  عض لت  ضا   ضؿب، ، ض شيض:

ضرب  ضفنأتض ،بتن،اعضغبلض،فضضف،ج ض.تضنعضسبخلؽضضف،ج ضملضقحل ملمعضقتجت ،املعضحل فلتضتملػػػػػػػػض 

ض.قضا مضومل،تضقحلفلتػػػػػػػضتأ اضا  ض،ض تاًنضقؼب ي ضقؼب دلضقحلك ضطلض

 الوحدة النفسية الوجودية : ػ 3ػ  4

وأػػتضاعػػ ضقحلف بػػفعضشػػيضو،حلػػعضق أػػ، ملعضط ملعملػػعض تعػػكرضقؽبػػل رضض ةػػ، ضقتضمفضقحل وػػ تضقحل فأػػملعضقحل ج ت ػػعضضض
يب اضتع  ض كحلجضفسلتضض،ضاٌنضفسلق ضقحل   ضقحل فأيضتضمفضوًنتضقتوأػ،لضا،حل وػ تضقحل فأػملعضسبملػىضملضاعػ ض

يػ ض  ػ فضحلػ  ضقحلفػلتضضػاضط،يػ، ض ضقض ، ملػ، ضقات ،ر ػعضض ػىضقحلتسػ ـضقحلت   حلػ جيضقحلػك ضضقغب،ت ضقذلضربػلرضضػ،
 عتػػػقألضقحل ػػػ،و  فضضنػػػ رضقتوأػػػ،لضا،حل وػػػ تضقحل فأػػػملعض ت ػػػًنضترقبػػػ، ضموػػػل ضقتضمفضقحل وػػػ تضقحل فأػػػملعضتػػػلت  ض

مفضقحل وػػ تضقحل فأػػملعضفػػ،شلتضضعسػػ تضتػػلت  ضاع قضػػىضضض1973ا،تتػػطلقا، ضملضقحلنػػقعضقحل فأػػملعضوملػػ ض ػػل ض  ػػرتض
ض ًنتضاعةة،ض سنيض ضاعةة،ضقجت ،ايض تيفةلض ت،إنة،ضملض   ٌنض: 

ض     ضملض  ىضق فع،ت ضب،حل عض.ضضػػػ خاص :ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض     ضملض  ىضوخلفض.ضػػ عاـ :

 ضض1980  ػػ،ضمفضاعػػ ضقحل رقبػػ، ضيػػ ضب ػػل ضمفضش ػػ،ؾضتسأػػمل ،ضموػػلضوملػػ ضب ػػلألض ػػىضضػػاض"ض   ػػ "ضضضض
ضفمليضقذلض  اٌنضضاضقحل و تض ضشيض:  ًنقفضض1988"  نلض"ض

 . شيض ،ذبعضملض سصضملضقحلع يعضقحل عملسعض ضقحل ت تضضرض سصضقول الوحدة النفسية العاطفية : ػ 4ػ  4

 الوحدة النفسية االجتماعية : ػ 5ػ  4

ت ػػتاضاػػاض سػػصضملض أػػملاضقحلع يػػ، ضقتجت ،املػػعضقحلػػجملض  ػػ فضفملةػػ،ضقحلفػػلتضجػػخلهضضػػاضؾب  اػػعضضػػاضقتعػػ ي،هضضضض
ملضقتشت ،ضػػػ، ض ضقت  ػػػطعض ضشػػػكقضقحل ػػػ عضضػػػاضقحل وػػػ تض  قجػػػيضقت ػػػس،صضقحلػػػك اض  تس ػػػ فضقذلضاملمػػػعض  ػػػرت  فض
ضقعب   تض.

ض"ج،ال"ض ض"ا  ا"ضي ضيأنضقحل و تضقحل فأملعضقذلضع ععضم  قعض ضشيض:ض1989"قحل مل،ؿ"ضض  ل ض ىضضا
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ضالوحدة النفسية العابرة :ػ  6ػ  4

ض.ومل،تضقحلفلتضقتجت ،املعضتتأنضا،حلت قفدض قؼب قإ ع قحلجملضتتة اضفرتق ضضاضقحل و تضا مضقحللغنضضاضضض

ضالوحدة النفسية التحولية : ػ  7ػ  4

 فملةػػ،ض ت تػػرضقحلفػػلتضاع يػػ، ضقجت ،املػػعضطمل ػػعضملضقؼب،تػػيضقحلسل ػػتض حل ػػ ةنض  ػػعل فضا،حل وػػ تضقحل فأػػملعضوػػ   ،ضضضض
ض. تملنعضحل ع ضقحليفل ؼضقؼبأتق تض ،حلط ؽضم ض ف،تض سصضاخل خلضم ضبش،اي

 نفسية المزمنة :الحدة ال ػ 8ػ  4

 ض ػػ عضضػػاضم ػػ قعضقحللتػػ،ضفملةػػ،ض تع ػػدضاع يػػعضقجت ،املػػعضملض  ػػعلضقحلفػػلتضاػػأض قحلػػجملضتأػػت لضحلفػػرتق ضط   ػػعض فملةػػ،ضت
  ن فضقذلضو ضقحلتط رضحل  و ؿضملض ط،ؽضقحل و تضقحل فأملعضضقحل قيرضمفضقحل  اٌنضقت حلملٌنض ،إع،فضحل  ة ،ضت

ضقؼبخلض عض.

 النفسية :أسباب ك مصادر الشعور بالوحدة ػ  5

يب ىضقحل ع رضا،حل و تضو،حلعض فأملعضت تاضااض ج تضعالتضاػٌنضقحلع يػ، ضقحل قيعملػعضحل فػلتض ضاػٌنضضػ،ض تط ػرضقحلملػيضضػاض
ضا ي، ض.

ضقفضقحل وػػػػ تضقحل فأػػػػملعضؽبػػػػ،ضمبػػػػ ،رضضتعػػػػ تتضاعةػػػػة،ض عػػػػ تضقذلضط ملعػػػػعضقت ػػػػس،صضم فأػػػػةنض ضاعةػػػػة،ضقتوػػػػل
 حلسػػ ضقوت فػػدضقرقهضقحل ػػ،و ٌنض ضت ،  ػػدضوػػ ؿضضتتػػطلقا، ض  ملػػعضم ض ملفملػػعضملض ػػ ىضقحلع يػػ، ضقتجت ،املػػعضت

ضضأ  ؿضااضقحل و تضقحل فأملعضتضشىضش ضقحلفلتض فأيضم ضقحل ملمعضم ض  نب،ض.

ضقفضقحل ع رضا،حل و تضقحل فأملعضيب اضمفض لجعيضقذلضض،ض  يض:ض2004"ر  ،ش"ضضومل ض ل 

ضػػػػػػػضقؼب قي ضقتجت ،املعض.

قحل سنػػػملعضقحلػػػجملضتأػػػ،ا ضا ػػػمض ػػػع رضقتفػػػلقتضا،حل وػػػ تضػػػػػػػػضقحلفػػػل ؽضقحلفلت ػػػعضم ضضػػػ،ض عػػػلؼضدبن  اػػػعضقػبنػػػ،إصض
ضقحل فأملعضض ىضقػبنىض ضقت ط قهض ضقحلعن ملعضضرض ج تضقوت ف، ضفلت عضحل  ضقتفلقتض.
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مفضقحل وػػػ تضقحل فأػػػملعضشػػػيض تملنػػػعضحل ق،جػػػعضحل  ػػػع رضا،ت ت ػػػ،هضف  ػػػىضفػػػلتضعػػػ  ضض1998ملضوػػػٌنض ػػػل ض"ر  "
ضو،ج، ض فأملعض:

ضقغب،جعضقذلض ج تضطلؼضقولض تفةنضض ،الض قةو،بمل ضقؼبست فعض.ضتض ملعػػػػػػػضقغب،جعضحل قتض قؼب ،ر عضقحل ج ق

ضضض.،جعضحل ج تضضاض  علضقؼبلهضا،توتمل، ضخيحلمليػػػػػضقغب

ملضو،حلػػػعضاػػػ ـضق ػػػ ،عضقغب،جػػػ، ض  ػػػعلضقحلفػػػلتضاػػػ،حلفلقغتض يػػػ ض   ػػػأضقحل ػػػع رضا،حل وػػػ تض  تملنػػػعضحلػػػ سصضقؼبةػػػ،رق ض
ضقتشت ػػ،ـض،ػػ كقضقحلت قعػػىضقتجت ػػ،ايضحلت  ملػػعضقحلسػػ رق ضقةفػػلقتضقتجت ،املػػعضحل ت قعػػىضضػػرضق وػػل اض ضػػاضمثض  ػػخـل

ضا مضقحلتع،ضىضضرضقحلعخلحلعضت فضقحل ع رضا،حل و تض.

ضأىم أسباب الشعور بالوحدة النفسية :  ػػ 1 ػػػ 5

ػػػػػض ع تضخيذلضقحلع قضىضقحل ملمملػعضقحلػجملض   ػأضفملةػ،ضقحلفػلتض ت   ػدضفملةػ،ض سنػملتيض ضػاضجةػعضموػل ضضملػ ؿض قشت ،ضػ، ض
ضقحلفلتض   عضقؼب ربعضم ضقحلتسنصضقحلك ض  ت يضخيحلملي.ض

قت تػػػآرض قتو ػػػ،طض قحلس ػػػدض قحلأػػػأـض شػػػكقضضػػػ،ضم  تػػػيضترقبػػػعضضػػػػػػػػضقت فنػػػ،ؿضاػػػاضقحلع،إ ػػػعض قتغػػػرتقرض ضقؼب ػػػىض 
ض.ضضـ(ض2000)ا،تؿضا  ضق ضؿب  تضض1990فلض""ر   تٌنض ض ،

ضط،رضقةبل ضقحلك ض عملشضفملي.ػضا ـضرت،ضقحلفلتضااضاملمتيض ااضق ػػػػ

ػػػػػػضخيفضقحل ع رضا،حل و تضقحل فأملعض عػ تضخيذلضاعػ ضقحلأػ ، ضقحل سنػملعتضقحلفػلتضوملػ ضيب ػاضمفض نػ ض فأػيضا، ػيض
 ض ػػػ،ر عض قتبػػػتن،اعضؼب ػػػ،الض و،جػػػ، ضق وػػػل اتض اػػػ ـضقحلسػػػ رتضا ػػػمضضونػػػ ؿض بػػػ يبضم ضق ػػػيضميػػػىضتع،طفػػػ،ض

ض أتضقةع ي،هضم ضي عضا تشنضفب،ضهبع ةنضم  لضي س،ضق ضان مل،ضفمل  فضغًنضؿب  رضضاضق ول ا.

تض ق تس،تألضقفضقتوػ ق ضقػب،رجملػعضتػتق نضفملػيض شػكقضضػ،ضتػ  اضقحلتػأعًنق ضقت  ػلضق ت ػ،رقضػػػض ع رضقحلفلتضا،حلت ،ـح
ضو تضقحل فأملعض.وأ،لضا،حل ضا، 

ضػػػلقضضقحلت قفػػػدضقتجت ػػػ،ايض تيفةػػػلضت عػػػ،ضحل ػػػػػػػػضوػػػ   ضق فنػػػ،ـضملضجػػػىضقحلع يػػػ، ضقتجت ،املػػػعض قوػػػت ؼضملض
ضقحل فأملعض قتكبلقف، ضقحلأ   ملع.
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ضػػػػضقػب ؼضضاضقحلالا،هضم ضضاضقؼب قي ضقتجت ،املعضقحلجملضي ض تعلضضؽب،ضقحلفلتضملضصب،اتي.

 خصائص الشعور بالوحدة النفسية :   ػػ 6

  ػػًنضقحلع  ػػ ضضػػاضقحل ػػ،و ٌنضملضشػػكقضقاػػ،ؿض ضػػ ةنضقحل ،و ػػ،فض"ضامل  ػػ ض ضاًنؼبػػ،فض"ضا ػػمض جػػ تضو،عػػملتٌنضحل  وػػ تض
ضنب،ض:ض

ضػػػػػضخيفضقحل و تضتعتقضوقتضغًنضب،رتضض  ة،ضض ىضقغب،ت ضقحل ج ق ملعضغًنضقحلأ،رتض ،ت تم،رض ضقحلس دض.

ضزبت ػػ ضاػػاضقت عػػخلقؿضقتجت ػػ،ايض شػػيضسب  ػػىضقترق ػػ،ضبقتملػػ،ضاػػاض جػػ تض ػػ قيصضحل فػػلتضملضػػػػػػػػضخيفضقحل وػػ تض  فةػػـ 
 أملاضا ي،تيضقتجت ،املعضفس ضت  فضشكألضقحل  قيصض  ملعتضض  ض:ضتض  جػ ضاػ تض ػ،ملضضػاضقتعػ ي،هتضم ضيػ ض

ضت  فض  املعضض  :ض سصضق  عضم ضقةحلفعضضرضق ول ا.ض

 الطرؽ الفعالة ف  الحد من الشعور بالوحدة النفسية : ضػ 7

بػػػ ،رضقغبسملسملػػػعض رقهض ػػػ فضقحلفػػػلتضا ػػػمض اػػػيضتػػػ،ـضا،ة ػػػع رضا،حل وػػػ تضقحل فأػػػملعض تط ػػػتضقفض خيفضقغبػػػ ضضػػػاضقحلضضض
 ع رألضا،حل و تضقحل فأملعتض ش ،ض ق ضت رضقحل ةاضقحل سنػيضقحلنػقمل ضحل فػلتضقحلػك ض ت  ػىضملضقحلتػ ق فضاػٌنضق ػ ،عض

 ضضػػاضو،جػػ، ضقحلفػػلتضملضخيي،ضػػعضا ي،تػػيضضػػرضقحلاػػًنضضػػاض ،وملتػػيض ت ػػ  اضي،اػػ تضآض ػػعضحل  ػػع رضالتػػمضاػػاضقحلػػكق
ض ،وملعضمول تض شكقض تط تضمفض تسكضقحلفلتضا تضوط ق ضحل ق ضضاضقحل ع رضا،حل و تضقحل فأملعضض ة،:

ػػػػػػػػضقحلتع،ضػػػىضضػػػرضذبلاػػػػعضقحل وػػػ تضقحل فأػػػملعضا،ات ،رشػػػػ،ضوػػػقتض ػػػع ر عض ػػػ ؼضخيذلضقحل عػػػػ ؿضخيذلضضلو ػػػعضضػػػاضقحل ةػػػػاض
ضقحل فأي.

 شػػ ضقةضػػلضقحلػػك ضيػػ ض خل ػػ ضضػػاضي رتػػيضا ػػمضضػػػػػػػػػضخيفضقتوػػت هضا،حلػػكق ضدبسػػ  رألضقتبػػة،ـضملضضعلفػػعضقحلفػػلتضحلكقتػػيت
ضت   اضا ي، ضضبمل ملعضضرضق ول ا.

ضا مضقحلكق ض. ضػػػػػػضقحل ق ضااضقةب ،رضقؼب ت عضخيذلضقحل و تضقحل فأملعضا تضضاضخيحلس،هضقحل ـ 

ضػػػػضت   اضقؼب قي ضوأ عضضرضق ول ا.
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 ػػػػ،فضقحل فػػػػرضق ت ػػػػىضض ةػػػػ،ضج  ػػػػ ضضضػػػػػػػضرب ملػػػػىضقؼب قيػػػػ ضقتجت ،املػػػػعضقؼب ط  ػػػػعضا ػػػػمضـبػػػػ،طلضض ،بػػػػ ،ضحلتسل ػػػػلضضػػػػ،ضخيبق
ض.ضضـ(ض2000)ا،تؿضا  ضق ضؿب  تضضا،ؼبس،طلت

 خالصة :

حلسػػػ ضتطلي ػػػػ،ضملضشػػػػكقضقحلفنػػػىضخيذلضقحلأػػػػ ، ضقحل سنػػػػملعضتضقحلس ػػػدض ضقحل وػػػػ تضقحل فأػػػػملعضفمل ػػػ،ضىبػػػػصضقحلأػػػػ ، ضضضض
ضملػػػخلتضم ضعػػػفعضتضمثضتعلتػػػ ،ضخيذلضضقحل سنػػػملعضالف ػػػ،ضقحل سنػػػملعضمثضالف ػػػ،ضقحلأػػػ عضوملػػػ ضقتفػػػدضقحلع  ػػػ،هضا ػػػمضم،ػػػ،

ضقحلس ػػدض أػ عض  ق،حلػػعتضضأػت  ،تيضتمبػػ ،ايتضضمالقتػػيض م  قاػيضتض وػػىضقحلع قضػىضقؼبأػػ  عضحل س ػدضتضمضػػ،ضفمل ػػ،ض ضفةػـ 
ىبػػصضقحل ػػع رضا،حل وػػ تضقحل فأػػملعضفسػػ ضتطلي ػػ،ضخيذلضتع،ر فػػيضقؼبتعػػ تتض مبػػ ،رضو  عػػيض ا قضػػىضاملمملػػعضض ػػىضقحل رقعػػعتضض

فػػػعضحل  ػػػع رضا،حل وػػػ تضمثضربػػ ع ،ضاػػػاضمالقتػػػيض طػػػلؽضا جػػػيضقؼبست فػػػعض   سػػػمض  ػػ،ضتطلي ػػػ،ضخيذلضقحل يفل ػػػ، ضقؼبست 
 قحلس دض قحل ع رضا،حل و تضضاضمشنضقؼب ، ىضقحل فأملعضقحلجملضت علضب  ،ضا مضقت أ،فضا،ضعض.
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  :تمهيد

قغبملػ،تضت عتضقؼبة،رق ضقغبل ملعضت رقضا،حلغضقةنبملعضملضومل،تضق  أ،فضفةيضتػل ر عضحلتأت ػعض ،فػعضقحل  ػ،ط، ضملض     
قحلمل ضملػػعتض تعتػػقضمب،بػػملعضملضتأت ػػعضقحل قج ػػ، ضقغبمل،تملػػعض قؼبة ملػػعض ػػكحلجضفة ػػ،ضت عػػتضت رقضومل  ػػ،ضملضقحل  ػػ ضقؼبعػػلملض
قحلػػك ض عت ػػ ضا ػػمضيػػ رتضقحلفػػلتضا ػػمضقحلت سػػىتض قغبل ػػعض قحلتع،ضػػىضضػػرضق ػػمل ضا ػػىضتعسمل قتػػيض ت ،يةػػ،تيضفقػػ   ض

،ـضا ع ضقةا ،ؿضومل ضتضتستنلضفسػ ضا ػمضعػع اعضق ا،يعضقغبل ملعض عينضمفضقؼبع ؽضي ضفس ضقحلس رتضا مضقحلسمل
قحلت سىتضاىضت  ىض ف،إ ضقةطػلقؼضقحلػجملضتعت ػ ضا ػمضا  ملػعضقحلتقػلؾضفتػ علضق ا،يػعضقغبل ملػعضا ػمضبػ  ؾضقحلفػلتض
 تنلف،تيضومل ض ن  ضقحل ع رضا،حل سصض قحلعنخلضا،ض ضفع،تضملضقحل   ضقحل فأيضحل فػلتتض ت  ػأضا ةػ،ضقتػطلقا، ض

ضقحلط ملعملعضحل فلت.ض فأملعضـبت فعضتعملدضقغبمل،ت

 ػ المعوقوف كتطور نظرة المجتمع إليهم عبر التاريخ. 1

دلض  ػاضقتشت ػ،ـضقحلػك ضماػ قألضقحلعػ،دلضوػ   ،ضؼب تػ عضق ا،يػعض حلملػ ض :نبػذة تاريخيػة عػن المعػوقين ػ  1ػ  1
قحلنػػ فعضم ضاػػػ قفرضقحللغ ػػػعضملضتضػػػاضقؼبعػػ يٌنضملضقات عػػػ، ض ػػػفسعضا ػػػملةنتضاسػػػ رضضػػ،ض ػػػ،فضقبػػػتف،يعضضػػػاضبػػػ ، ض

ض.ط  ىتض تنقملق،ضا  اعضضاضقةوط،هضقحلجملضتلق  دضاقضيل فضا   تضضاضقحلخلضا

 فبػػ،ضت ػػجضفملػػيضاػػقض ػػىضقحلعنػػ رضمفضقحلتعػػ ؽضدلض  ػػاضمضػػلقضضس ػػ تضضػػاضق  أػػ،فض تضضلغ اػػ،ضفملػػيضحلػػكقضوػػ،ررض 
  رتضق  أ،فضقحلتعػ ؽضولاػ،ض ػع قهضض ػكضقحلسػ ـتض دلضىبت ػ ضشػكقضقؼب ػ مضجػمل ضاعػ ضجملػىتض خيمبػ،ضقوت فػ قضملضقةبػ

ف،حلمل  ػػ، مل فضض ػػكضع عػػػعضآتؼضبػػ عضميػػػ،ض قضتاػػ،إنضوةػػػ،ر نضا ػػمضقحلسػػػ تضقعبأػػ  عتض ػػػ،  قضتض ت راػػ فضملضخيحلسػػػ،هض
قةطفػػ،ؿضقحلةػػعف،هض قؼبلتػػمض  ،ينػػيضقحل  ػػ ضملضقحلعػػلقهضحلتنػػ ضقحل وػػ شضفلعػػتة،ضحل فتػػجض،ػػنضتض ملضر ضػػ،ضقحلس يبػػعض

،ضضػ،تتضحل رتفملػيض قحلتأػ ملعضملضانػلضقصب ػ فض ج  قضو ضآوػلقضحل  عػ يٌنتضوملػ ضقزبػكضقحلل ضػ،فضضػاضقؼبتس فػٌنضاس ملػ
 . قتكب ؿضقحلجملضب،ت ضقغبة،رتضقحلل ض، ملعضملضفرتتضضاضقحلفرتق 

 ي ضظبقػدضاعػ ضقحل ػع رضقحلس يبػعضا،حلسةػ،هضا ػمضقؼبعػ يٌنضخيبض ػ،  قض ػل فضفػملةنضا  ػ،ضا ػمضقات ػرتضف ػ،فض   
تضىبلجػػ فضضػػاضضعػػتس  نضاػػ  فضقؼبعػػ،ؽض عػػخلؿضحبملػػ ضتضيب  ػػيضقػبػػل  ضخيتضاػػهبفضوػػ،صتض مومل، ػػ،ضموػػل ض ػػ،  قض

ق ت ضقحلن تملعضقحلجملضت  يضقةعق،هضحل يض  تع  قضااضطل سةنتض  ،  قض  خلضػ فضا تػرضيفػ، ق ضملضم ػ  ةنضو فػ،ض
ض.ضاضق تس،ؿضقحلع   ضخيذلضقحلاًن
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ففيضمعمل ،ض ،فض"مف ط ف"ض ل ضمفضقؼبع يٌنض     فضتلرقضحل   حلعض قحلأػ ،اضؽبػنضا،حلت ،بػىض ػ ت ضخيذلضخيتػع،ؼض 
بمل ،ض م يض ،فض ط  ضاه  ،هضصبة ر عضض ،حلملعضي،ترتضا مضضب، عض فأة،تض سبةمل قضفسػ ضتاػ،ضمف طػ فضخيذلضضقحل  حلعت

 فػػملةنضوػػ،ر ضقحل  حلػػعتض اػػ ـضقحلأػػ ،اضؽبػػنضاػػ و ؽب،ضوػػىض  سلتػػ قضخب،رجةػػ،تض تض  سػػمضا،حل  حلػػعضبػػ  ضقةب ملػػ،هض
لاملعض قحلعأ ل عضف نض  ػاض نػ  ضقحلجملض ، دضتتنضا،ةض رضقغبضأسبرط قحلس،تر اضا مضقحل ف،عضا مضقحل طاتضمض،ضملض

اٌنضما ،إة،ضقحلةعمل ض قؼبل  ض قؼبع ؽتضف ،فضقحلس،  فضقةبقطض  صضا مضقحلػتس صضضػ ةنضاػاضطل ػدضتعلتػةنض
تضعػػػفقعض1997 ػػػ ضخياػػػلقشملنضتضحل ن)ضضػػػل قفضا ػػػ ضقض.ضحل ػػػيضيب تػػػ قضغليػػػ،ضقحل قػػػلحل ػػػقتضقحلسػػػ،رصتضم ضخيحلسػػػ،إةنضملض

 ضض(20

 ا ػػػ ضقحل  حلػػػعضقحلل ض، ملػػػعضفسػػػ ض ، ػػػدضقحلتس،حلملػػػ ضقحل   ملػػػعضتػػػ صضا ػػػمض تػػػرضقحلطفػػػىضاسػػػتض تتتػػػيضض ، ػػػلتضا ػػػ ض    
يػػ ضيض قحلػػ ألتضفهضػػ،ضمفض لفعػػيضضػػاضقةرضض ،ػػكقض نػػ  ضقحلطفػػىضاةػػ قض ،فعػػ،ضملضمبػػلتيتضم ض عػػلضضا ػػيضاأػػ تض

 تػػتضحلػيضقتبػػت لقرضت ػ ألضو ستػيضم ضخيعػػ،اتيضاعنػخلضفمل سػػمضاػيضخيذلضقحلطل ػػدضحلملنػ  ضضػاضقحلليملػػدضم ضقؼبةػق ٌنضخيبقضض
ض.ملضقغبمل،ت

 يػػ ضب ػػلض"مربػػط "ضقؼبع ػػنض قحلفمل أػػ ؼضقحلمل  ػػ،شلضاػػأفضقحلطفػػىضقةعػػنضقةا ػػنضغػػًنضؾبػػ  ضتع مل ػػيضحلعػػ ـضي رتػػيض ض
ا مضقحل  ـتضم ضفةنضض،ض   رضو حليضضاضومل ضقاتس،تضشكقضقحلفمل أ ؼضاأفضقحل  ـضشػ ضقحل بػمل عضقؽب،ضػعضحل ػتع نتض

 تعتػقضقحلعنػ رضقحل بػطمضاأ راػ،ضدبػ،ضعػ،و ة،ضضػاض .ةعػنضقةا ػنحلكحلجض ،فض ل ضمفضقةا مضميػ رضا  ػًنضضػاضق
ضيفػػػ،شلضقعب ػػػ تضقحلف ػػػل تض ط ػػػ ضقةف ػػػ،رضقؼبع،رتػػػعضتذب،شػػػ، ضقحل  ملأػػػعتضانػػػلض   ػػػعضوسملسملػػػعضحل  عػػػ يٌنتض
ف ، دضقحل يفلتضخيحلملةنض يفلتضو ؼتضتاتس،تشنضاأ،نضم س،صضغًنضج  ل اضا،توت طتض هبتضقتاتعػ،تضاػ ةنض

ا  ػػدضؿبػػ، نضقحلتفتػػملشضا ػػمضقتػػطة،تشنض خي ػػكقإةنضاػػ ا  ضتس ػػصضقحل ػػمل،طٌنضض اػػ ـضقتوت ػػ،ؾض،ػػنتضوملػػ 
)ضضةجأ،ضةنتضؽبكقضبن ،نضض ض    شنض مبقي شنضمحل ق ،ضضاضقحلعكقرضحلعىضقحل ملط،فض ةػلرضضػاضقعبأػ ضقؼبعػكر

 .(21تضعفقعض1997  ضخيالقشملنضتضحل نضل قفضا  ضق

ضػػػػ،ضضب ػػػػيضضػػػػاضتعػػػػ،حلملنضق  ػػػػعض قحلتأػػػػ،ض ض ق وػػػػ،هضاػػػػٌنضقحل  ػػػػلتضفسػػػػ ضسبملػػػػخلضقات ػػػػرض ا ػػػػ ض،ضجػػػػ،هضق بػػػػ ـض ض    
ق بػػػ ضيضا،تشت ػػػ،ـضقحل ػػػ   ضالا، ػػػعضقؼبعػػػ يٌنتض ونػػػصضؽبػػػنضضػػػاض أػػػ،ا شنضا ػػػمضقغبل ػػػعض قحلت سػػػىض موأػػػاض
قؼبأػػػػ   فضا ػػػػمضوأػػػػاضضعػػػػ،ض تةنضحل  عػػػػ يٌنتض قاتػػػػق ضو،حلػػػػعضقحلعػػػػ ؽضقوت ػػػػ،رقضضػػػػاضق ضبػػػػ ق، يض تعػػػػ،ذلضففػػػػيض

ض.>> .....إف اهلل إذا أحب عبده ابتاله <<   ل  ضااضقحللب ؿض)ص(ضيػ،ؿقغب   ضقحل
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بػ رتضقحلفػت تضض"ضلػيس علػى األعمػى حػرج كال علػى األعػرج حػرج كال علػى المػري  حػرج " يػ،ؿضتعػ،ذل:
ض.17ق  عض

ق بػ ـض دلض  تفػيض  يػ ضتاػ،ضق بػ ـضخيذلضوأػاضضع،ض ػعضقؼبعػ ؽتض قتشت ػ،ـضاػيضيػ،ؿضتعػ،ذلضملض ت،اػيضقحلعخل ػػخلضضض
ااضو ضقةب ضقؼب،ت ضااضقؼبأػ نضت فضتفليػعضضػ،ضاػٌنضضعػ ؽض بػ  تض خيمبػ،ضط ػتض ػ ضقةب ضقؼبع ػ  ضقؼبت  ػىض
ملضقحل يفلتض قحل   عض ق  ػ،رتتض غًنشػ،ضضػاض بػ،إىضقحلتقسػًنضم ضقحلتنػاًنضم ضقتبػتةخلقهتض بحلػجض فػدضتعػ،حلملنضقحلػ  اض

ضق ب ضي.

قتشت ػ،ـضا،  أػ،فتض قتشت ػ،ـضحبس يػيض زب ملنػيضضػاضض ملضقحلعنلضقغب   ضا  دضقحل ػ رق ضقتجت ،املػعضا ػمضضض
قحليف نتضفب،ض حل  ضقتشت ،ـضا،حلةعف،هض قؼبع يٌنض قحل ق ضااض ب،إىضحللا، تةنتض ملضماسػ،رضقغبػلرضقحلع،ؼبملػعضقة ذلضض
 ، ػػدضقةاػػ قتضقؽب،إ ػػعضضػػاضقؼبعػػ يٌنضقحلػػك اضزب فػػ قضاػػاضقغبػػلرضاػػ،ض ضش،ضػػ،ضملضقحل قػػ ضاػػاض بػػ،إىضحللاػػ، تةنتض

ىضضنق ا،ضان اعضقيتن،ت عضت ا قضخيذلضقتبتف،تتضاط،ي، ضقؼبعػ يٌنضقؼبة ملػعضملضق  تػ، تضفبػ،ضمت ضخيذلضف  مضقحلتأشمل
(تضفسػػػ ضتطػػػ ر ضقةبػػػ،حلملتض1920خي  ػػػ،هضم ذلضضع،شػػػ ضقحلتأشملػػػىضقؼبةػػػينضملضقحل ت ػػػ، ضقؼبتقػػػ تضقةضل  ملػػػعضاػػػ،ـض)

،املػعض قحل فأػملعتضوملػ ضاػ م ض قحل يفل ، ضقحلجملضت ق ضملضشكقضقصب ؿتض بحلجضحلتطػ رضقحل يفل ػ، ضقحلرتا  ػعض قتجت 
تض1997 ػػػػ ضخياػػػػلقشملنضتضحل ن)ضضػػػػل قفضا ػػػػ ضقضقات عػػػػ، ضقؼبتقةػػػػلتضت يفػػػػلضحل  عػػػػ ؽضا يفػػػػلتضتف،ححلملػػػػعض خي أػػػػ، ملع.

ض(22-ض26قحلنفق، ض

قوػػعضقحلػػك ض قبػػت ل ضشػػكألضقحل يفػػلتضخيذلضماسػػ،رضقغبػػلرضقحلع،ؼبملػػعضقحل ، ملػػعتض عػػقتضبحلػػجضقحلتطػػ رضقؽب،إػػىضملضقعبلضضضض
جػػػػ،هض تملنػػػػعضحل تػػػػ ضًنضقحل  ػػػػل ضوػػػػ ؿضقغبػػػػلرضقحلع،ؼبملػػػػعضقة ذلتض قحلتطػػػػ رضملضعػػػػ ،اعضقةجةػػػػخلتضقحلتع  ةػػػػملعضقحلػػػػك ض

 قحلل ،تػمل فتض قتجت ػ،امل فضا ػمض عػقتضقحلتطػ رضقحلت   حلػ جيضانػفعضا،ضػعتض  ػ،ضا ػىضقةط ػ،هض قؼبة  بػ فت
ملعتض يضوبمل،ضملضاملمتيضومل،تضض ،بػ عتضقحل ق ضفمل ،ض أ،ا ضقحلفلتضقؼبع ؽضضاض ب،إىضت   حل جملعتض قجت ،املعض  فأ

ضاأ  طتيضقحلمل ضملعضاأيىضجة ضفب ا ض. (28ػػػضض27تضعفقعض1997  ضخيالقشملنضتضحل ن)ضضل قفضا  ضقض  سـ 

،ضتس ضػػػيضضػػػاضرا، ػػػعض ملضشػػػكقضقحلعنػػػلض  ػػػ،ض سػػػ ؿض"و  ػػػيضخياػػػلقشملن"ضخيفضوةػػػ،رتضقةضػػػنضتسػػػ،لضق فضدبسػػػ قرضضػػػض
ضقؼبلت طػعضدبنػ،ؿضقؼبعػ يٌنضض حل  ع يٌنتض ي ضمض اضملضشكقضقحلسػلفضربسملػدضقت تنػ،رق ضقحلع  ملػعضملضقحلع  ػ ضضػاضقحلع ػـ 
ض ،حلطتض قحلع  ضقحلط ملعػيض ا ػنضقحلػ ف ...قخلتض  ػ،ضمجل ػدضقةحبػ، ضا ػمضق ا،يػ، ضقؼبست فػعتض و،عػعضاعػ ض

عػػ،يٌنضفأعػػ ق قضاػػ،ؼب  ٌنضملضقحلعػػ،دلضف ػػ،فضتاػػ ضضػػاضقعبةػػ تضقغبػػل رضقةوػػًنتضتض قحلػػجملضتلتػػتضا ةػػ،ض  ػػ،تتضاػػ تضقؼب
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قؼب يف ػػػعض قحلع  ملػػػعضحل ع ، ػػػعضااػػػًنضقحلسػػػ،تر اتض زبت ػػػ ضترجػػػعضقحلع ، ػػػعضفمل ػػػ،ضاػػػٌنضقات عػػػ، ض فسػػػ،ضحل بػػػ ضقحلف ل ػػػعض
ضقحلأ،إ تتض ضأت قش،ضقتيتن،ت ض  ،ضمع قدضرا، عضقؼبع،يٌنضوس،ضض ل ا،ضؽبنض  قج ،ضوت مل،ضا مضقحل  ؿ.

معػػ ر ضقؼب يف ػػعضقحل  حلملػػعض شملم، ػػ،ضض قعملػػدضربػػ تضوسػػ ؽضق  أػػ،فض قغبػػ  تضقحلػػ  مل،ضؼبأػػت  ضضعمل ػػعضقحلفػػلتضض يػػ   ض
ضقحلع،ت ض قؼبع ؽض فمل ،ض  يضض،ضىبصضقؼبع يٌن:

ض.ػػػض ف،حلعضودضقؼبع ؽضملضقغبمل،تضقحل ليبعضضة ،ضا ادضترجعضق ا،يع

ضضاضوس ييضقحلط ملعملعض ض  ض.ق  أ، ملعػػػضهبتضقبتا ؿضي رق ضقؼبع ؽضوىضتضوبـل

ضض .ػػػض فةىضخي  ،هضؾبت ع، ضو،ععضا،ؼبع يٌنضوف،ف،ضا مضومل، نض تأ مل قضا مضفب،ربتةنضحل قمل،تضقحلع،ت ع 

ضػػػضهبتضا مضقات ع، ضقتبتف،تتضضاضقحل ق  ضقحلع  ملعضحللا، عضقؼبع يٌن.ض

اس ملػػعضم ضضانػػخلضق  أػػ،فض أػػ مل،تض حلػػمل ض  ملػػ،تض حل ػػىضخي أػػ،فضظبػػ، ضيػػ تض تػػع ضملض سنػػملتيضبػػ قهض ، ػػد ػػػػ
ض . فأملعضم ضجأ ملعضم ضقجت ،املع

هبػتضتػ ر تضقؼبعػ،ؽض را، تػيضوملػ ضمفضقحلع ، ػعضاػ،ؼبع يٌنضبق ضيمل ػعضقيتنػ،ت عض مو يملػعضبحلػجضحل ػيض عت ػ ض ػػػػض
تضعػفقعض1998فلوػ، ضتضض)ت/ضو  ػيضخياػلقشملنضتضت/ضحلمل ػمضقحلأػمل ا مض فأيتض تض ن  ضا،حلػعضا ػمضقات ػر.ض

ض.ضض(24ػضض23

 فبػػ،ضبػػ دض يفةػػلضتاملػػًنض يفػػلتضقات عػػ، ضقذبػػ،ألضقؼبعػػ يٌنتض بحلػػجضا،تشت ػػ،ـضا،حللا، ػػعضقحل ،ض ػػعضؽبػػنضا،ات ػػ،رشنضضضض
 .ماة،هضي،تر اضا مضق  ت، ضملضقات رض  ،ضب دضقؼب يف ، ض قؽبملم، ض قحلس ق ٌنضحللا، تةن

ض:ػ معوقوف ف  العالم 2ػ 1

ضػػػاضقحلنػػػعتضقحلتق  ػػػ ضق ونػػػ،إيضقحلػػػ يملدضحلعػػػ تضقؼبعػػػ يٌنتض بحلػػػجضحلتسػػػ  لضونػػػنضض ػػػ  عضق ا،يػػػعتضضخيفضضض   
 ت   عةنضا،حل أػ عضحل نػ  ضم ضقحلأػاضم ضقغب،حلػعضقتيتنػ،ت عضم ضتنػ ملفةنضحل ػىضخيا،يػعتض يػ ضيػ ر ضشملمػعضقحلنػقعض

ض122،دلضضػ ةنضض مل فضضعػ،ؽضتسل  ػ،ضضػاضبػ ،فضقحلعػض530(.حب قرلض1992قحلع،ؼبملعضا تضقؼبع يٌنضملضقحلع،دلضا،ـ)
%ضضػػػاضض11-ض15ض ملػػػ فضطفػػػىض عمل ػػػ فضملضا ػػػ قفضقحلعػػػ،دلضقحل ،حلػػػ ض  ػػػ،ضيػػػ ر ض أػػػ عضشػػػ تهضقؼبعػػػ،يٌنضحبػػػ قرلض
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%ض تػخلتقتضملضقات عػ، ض10ؾب  عضبػ ،فضشػكقضقحلعػ،دلتض قبػ ضمفضشػكألضقحل أػ عضتسػىضملضقات عػ، ضقؼبتس ضػعضخيذلض
ات ػرض  ػ،ضزبت ػ ضت ػجضقحل أػ عضضػاضقات ػرضضاضتعػ قتضمفػلقتضق % 15.8قحل ،ضملعضحلتنىض أ عضقؼبع يٌنضفملة،ضخيذلض

خيذلضآولضوأتضقحلت   رضقحلع ل ضحل أ ،فض كحلجض فس،ضحل  أت  ضقتيتن،ت ضم ضقتجت ،ايتض ي ض لجػرضبحلػجض
ض . خيذلضون،إصضبحلجضقات ر

حلع  ،ضقب ضمفض أ عضقؼبع يٌنضملضقحلع،دلضقحلعليبضاٌنضقةطفػ،ؿضم  ػلضضػاض  ػ،رضقحلأػاتض بحلػجض تملنػعضقغبػ قت تضض ضضض
ت ػػ،رضقةضػػلقضضم ضخيذلضبػػ هضقحلتاك ػػعتض ردبػػ،ضخيذلضينػػ رضقحلػػ ايضقحلنػػقيضم ضقحلتطعػػملنضتػػ ضقةضػػلقضضم قذلضاػػ ـض ق 

ضقحلأ ،شلضوملػ ضتػرتق اض أػ عضقةطفػ،ؿضت فض ت فلضقػب ض، ضقحلع جملعتض  ةمل ضخيذلضض،ضب دضقتأ،عضي،ا تضقؽبـل
فتنػػىض أػػ عضقةطفػػ،ؿضض%ضضػػاضقحلتعػػ قتضقحلعػػ،ـضحل أػػ ،فضمضػػ،ضملضقات عػػ، ضقؼبتس ضػػع45-ض50ا،ضػػ،ضاػػٌن15بػػاض

ض(37تضعفقعض1998)ت/ضو  يضخيالقشملنضتضت/ضحلمل مضقحلأمل ضفلو، ضتض  % 25ت فضطبأعضا لضا،ض،ضخيذلض

خيبقض ، دض عػ،إدضقةضػنضت ػًنضخيذلضمفضاػ تضقؼبعػ يٌنضملض ػىضؾبت ػرض ػرتق اضضػ،ض :المعوقوف ف  الجزائر ػ  3ػ  1
ضػاضصب ػػعضاػ تضقحلأػػ ،فتضفػ،فضاػ تشنضملضقعبخلقإػػلضردبػ،ض فػػ ؽضشػكألضقحل أػػ عض بحلػجضاأػػ تض %15خيذلضض10اػٌنض

قغبلرضقحلط   عتضقحلجملضو،تػة،ضقحل ػعتضقعبخلقإػل تضجب ملػرضفم،تػيضقتجت ،املػعتض  ػتاضا ةػ،ضتػق، ،ض  ػًن فضضػ،ضاػٌنض
قةبػ ،رضضعط اٌنتضض ف فٌنتضمع ،ه...قخلتض ضنػ،اٌنضاػأضلقضضاس ملػعض  فأػملعضم ضنبػ،ضضعػ،تض  ػ،فضموػ ضمشػنض

قحلجملضمت ضخيذلضفة رضشكألضقحلع،ش، ضشػيضق فنػ،رضاعػ ضقحلس ،اػىتضقحلػجملضتأػ تضت ػ ش، ضا  ػ تضحلا أػ،فتض ضػاض
ش ػػ،ض جػػ  ضقعبخلقإػػلض فأػػة،ضاعػػ ضقتبػػتس ؿضت قجػػيضض ػػ، ىضقجت ،املػػعتض  فأػػملعض عػػقملعتضا،حل أػػ عضحلعػػ تض  ػػًنض

ض:ض  اٌنض  ،ض  يضمحل ضضع ؽض540.000ضاضقؼب قط ٌنتضومل ضي رضا تضقؼبع يٌنضملضقعبخلقإلضو قرلض

ضعػػ ؽضاػػ شلتض شػػنضض20.000ضتس ػػ ضبشػػينتضض18.000ض فػػ ؼتضض80.000معػػنضما ػػنتض 80.000
%ضضاضصب عضؾب  عضقحل عتضقعبخلقإل تض   وػإضمفضشػكقضقحلعػ تضتض ػ وىضفملػيضقؼبع يػ فضق وػل اتضضػاض3يب   فض

ضقحلعػػػ تضقؼبػػػك  رضشػػػ تهضب  ضقحلع،شػػ، ضض ػػػىضقؼبسعػػػ  اتضقةفػػػلقتضقحلػػػك اضاػػػرت ضمطػػػلقفةنض غػػػًنشنتضفػػػهبقضمتػػػف ،ضخيذل
%ض  ػػ،ضت  ػػػ ضبحلػػجضقحلتسػػ  لق ضقحل  حلملػػعضحل ضػػػنضض15%م ض10قؼبعػػ يٌنتضفػػهفضقحل أػػ عضقحلع،ضػػػعضبػػ ؼضتلتفػػرضخيذلض

و،حلملػػ،ضفقأػػتض تػػ،إاضقؼبأػػ ضقحلػػ طينضضتعػػ تضقؼب  ػػلق ضضتضمضػػ،(116تضعػػفقعض1982)تل ػػيضرقاػػ تضضقؼبتقػػ ت.
فػػلتقضضع يػػ،تضوملػػ ضض1.711.000(ضحل فػػلقتضقؼبعػػ يٌنتضفه ػػيض  ػػًنضخيذلضمفضاػػ تشنض نػػىضخيذلض2006حلأػػ عض)

%ضضػاضؾب ػ عضقحلأػ ،فض44فلتقضضػاضب  ضق ا،يػعضقغبل ملػعضض،يب ػىض أػ عضض752.840قب ضضاضاٌنضشكقضقحلع تض
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فػلغنضقعبةػ تضقحلػجملضت ػكؽب،ض (p 08عػفقعض، Office nationale des statistiques ،Juin,2008)  قؼبعػ يٌن
ا ت ،ضملضقتات ،هضا،ؼبع يٌنضضاضو ؿضتس ضة،ضملضؾبػ،ؿضقحلطػتض قحلنػقعتضضػ، قؿضاػ تضشػ تهضقؼبعػ يٌنضملضتخلق ػ ض

ضحل ب ،رضقحللإملأملعضملضو   ضق ا،يعضا،عبخلقإل.ضأت لضضاضب عضةول تض قعب  ؿضقؼب قرلض  ٌنضقحل أتضقؼبم  عض

م حلدضقعبخلقإلضملضقحلأ  ق ضقةوًنتض  ،ض :رعاية المعوقين صحيا كاجتماعيا ف  الجزائرضضػػ 1- 3- 1
  ت ض"ضتل يضرقا ض"ضقشت ،ض،ض  ًنقضا،ة س،صضقؼبع يٌنض ا  دضا مضؿب، حلعضخيتض،جةنضملضقغبمل،تضقتجت ،املعض

 تنعضم تتضمثضقحل ع رضدب ، تةنضملضقات رضع، مل،تض ا،حلت،رلضخيتض،جةنضضرضق ول اتض قتيتن،ت عتضحلملن ق قضي تضض
ض ش ض يهضضةنضملضومل،تضقؼبع ؽ.

 العالج اجمالن  لجميع المواطنين بما فيهم المعوقين: 3-1- 1-1 

 ػ قعضقحلعػ  ضخيفضقحلع  ض قحلػ  قهضملضقعبخلقإػلضؾب، ػ،ضحل ،فػعضقؼبػ قط ٌنضض ػكضاػ تضماػ قـضخيبضتت فػىضضقحل  حلػعضا ػىضم    
ملضقؼبأت ػػػفمل، ضقحل  ػػػًنتض قحلنػػػاًنتضا ػػػمضوػػػ ضبػػػ قهض تلاػػػمضقحلعنػػػخلتض قؼبعػػػ يٌنضجأػػػ  ،ضم ضبش ملػػػ،ض يػػػ ضجػػػ،هضملض
ضمل ،ؽضقحل طينضخبن صض ف،حلعضقحل  حلعضقعبخلقإل عضحلع  ضقؼب قط ٌنضم ضض،ض ط دضا مليضقبنضقحلطتضقصب شلضضػ،ض  ػيض:ض

  ضعػػػقعضقحلأػػػ ،فضا، تػػػ،فعضخيذلضبحلػػػجضفػػػ،فضتت فػػػىضقحل  حلػػػعضملضضملػػػ قفضقحلنػػػقعضحب ، ػػػعض عػػػمل، عض ربأػػػٌنضضأػػػت
  ،طضقحلنقعضقحلع  ضملػعضهبػتضمفض أػ،شنضملضريػيضق  أػ،فض خياػ قتألضتفض عػملشضملضاػ،دلضشػ ضملضربػ ؿضضأػت لض

ض فأمل،ض قجت ،امل،ض عس،فمل،.

  ػػػ،ضيب ػػػىضقحلطػػػتضقصبػػػ شلضي،اػػػ تض  ػػػ،طضقحلنػػػقعضقحلع  ضملػػػعضملضقعبخلقإػػػلتض خيفضتط ملسػػػيضقحلفع ػػػيضا ػػػمضضأػػػت  ض  
ضؾب ػػ عضقحلأػػ ،فتض أػػ ضت بػػملرضقؽبمل، ػػىضقحلنػػقملعتض ت   عةػػ،ضت   عػػ،ضاػػ،تتضاػػقض ػػىضمكبػػ،هضقحلػػ  تتض  ػػ،ض أػػت خـل ت خـل

ت يفملنضضة عضقحلطتض ت   رضقةت  عضقحلجملضهبتضمفضت جيضمب،ب،ضكبػ ضقحلسةػ، ،ضقحلنػقملعضحل  نت ػرتض  تط ػتضم ةػ،ض
أت ػػفمل، تض خي تػػ، ضضت،اعػػعضقعبةػػ تضقؼبعتػػقتضقعب،ر ػػعضضػػاضقجػػىضزبػػل اضقةط ػػ،هتض ت ػػ  اضا ػػ،ؿضقحلنػػقعتض ا ػػ،هضقؼب

ض(101تضعفقعض1982)تل يضرقا تضضقةت  عض ت فًنش،.

تطػ  لضضب، ػعضقةض ضػعتضضض :حمايػة األمومػة كالطفولػة كالرقابػة الصػحية فػ  المػدارس1- 3- 1-2 .ضضض
قحلع ػػػػػىض ض ،فقػػػػػعضق فػػػػػ، ض قحلطف حلػػػػػعض قحل ي، ػػػػػعضقحلنػػػػػقملعضملضقؼبػػػػػ قرلتض قحل  ػػػػػ،ط، ضقؼبتع سػػػػػعضا،حلتاك ػػػػػعتضطػػػػػتض

ضقتجت ،املعتض   لقضحل طتضقحل ي،إيضا ملفملعضتأ  ضاهاط،هضقحلنقعضقحلع  ضملع
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ضضضطب العمل: . 3-1- 3-1

ت تػػػرضملض طػػػ،ؽضطػػػتضقحلع ػػػىضشمل، ػػػىضـبتنػػػعضضتنػػػ عضدب ػػػ، ىضج  ػػػ تضقحلػػػجملضتيفةػػػلضضػػػرض  ػػػ،تتضق عػػػ،ا، ضضضضض
ض.و قت ضقحل اىقحل   ملعضض ىضقغبلقإدضقػبطًنتضم ضقحل فأملعضض  ضت جضقحلجملضترتتتضا مض

ض :منح عناية خاصة ف  الرعاية االجتماعية للمسنين كالمعوقين . 1 – 4-1-3

 ط،ؽضبمل،بعضقحل  تضقتجت ،املعضسب  ضا ، عضو،ععضخيذلضقة س،صضقؼبأ ٌنضم ضقؼبع يٌنضقحلك اضحلملأدضضملضضضض
ض أ  ضا،ؼبأ،نبعضملضقحلسة،هضا مضصبملرضا قضىض ضذبع ةنضض ض ٌنضضاضقحل  لض قحلت لتضفب، ؽبنضض قوىضان رت

ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضقحلتأ ؿ.ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
تت وىضقحل  حلعضحلن،حلضقؼبتس فٌنضاس مل،ضم ضا  مل،ضا ملفملعض  ؼض : المعوقوف عقليا أك بدنيا 3-1- 5-1 .

ض هبتضمفض ضقػب،ععت ضض ملفٌنضوأتضفل فةن ض ت   ا ضتع ملن ضافةى ضقجت ،امل،ت ضتؾبةن ض خيا،تت ا جةنت
خيجلقهق ضتتع دضا،حلمل ضقحلع،ض عضقؼبتس فٌنضاس مل،ضم ضا  مل،تض هبتضمفضت  أضضلق خلض لقايضقحلت ل رضفمل ،ض ةعيضضاض

ضرينض راملرضقحل ،شلضض11قؼب رخضملضض80-ض59ت   اضضة ملعضض إ عضحلتع ملنضش تهضقةفلقتتضومل ضتة اضقؼبلبـ 
ضخيو ق ضقؼبلق خلضقؼبتسننعضملضتع ملنضقةطف،ؿضقؼبع يٌنض ت يفمل ة،ض1980ض،رلضض08قؼب قفدضحلػضض1400ب ع

ض : بًنش،تض ي ضج،هضملضقؼب،تتضقة ذلض قحل ، ملعضض يضض،ض  ي

تع ضقؼبلق خلضقحلط ملعضقحلرتا  عض قؼبلق خلضقؼبتسننعضملضتع ػملنضقةطفػ،ؿضقؼبعػ يٌنضقؼب نػ صضا ملةػ،ضضالمادة األكلى: ػػػػػ 
ضلق ػػػػػػخلضا  ضملػػػػػػعضبق ضطػػػػػػ،ارضخيتقر ضتت تػػػػػػرضض1976م تػػػػػػ الضض23ملضيػػػػػػ،  فضقحلنػػػػػػقعضقحلع  ضملػػػػػػعضقحلنػػػػػػ،ترتضملض

ض.قؼبع   عتض قتبتس ؿضقؼب،رلضا،حل سنملع

ت  أضملض ىض ت ػعضضل ػخلضطػيبضتلاػ  ضم ضم  ػلضحلػ  تتضقؼبتس فػٌنضاس ملػ،تض ضل ػخلضطػيبضتلاػ  ضم ضضالمادة الثانية:ػ 
م  لضحل  تتضقؼبع يٌنضول مل،تض ضل ػخلضطػيبضتلاػ  ضم ضم  ػلضحلػ  تتضقت فعػ،حلملٌنتض ضل ػخلضتع ػملنضزبننػيضم ضم  ػلض

تض1982)تل ػػػػيضرقاػػػػ تضض ضل ػػػػخلضتع ػػػػملنضزبننػػػػيضم ضم  ػػػػلضحلػػػػ  تتضقؼبعػػػػ يٌنضظبعملػػػػ،.حلػػػػ  تتضقؼبعػػػػ يٌنضانػػػػل ،تض
ض.(104ػػضض103عفقعض

اإلعاقة الحركية  :                                                                                             - 2
ق ا،يعضقغبل ملعض  ىضخي أ،شلضحلمل ضو لقضا مضفمعضت فضقةول تضاىضسب ض :تحديد مفهـو اإلعاقة ػ  1ػ  2
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 أٌنتض ضاضاٌنضمشنضقحلتع،ر  ضقحلجملضتطليدضسب ض  ضقعب،،ض ىضقحلفم، ضمطف،ؿضضلقشسٌنض رق   اتض  ،ضم
(ضملض ف ضقذب،ألضقحلتعل  ض2001بشتض"ا  ضقحللضباضبمل ضب مل ،فض  ض حأل"ض) : حلاا،يعضقغبل ملعضض،ض  ي

ض:قحل ا  ضحلاا،يعتض الف ش،ضا،ؼبف،شملنضق تملع

حلػك ضقػب ػىضم ضقحلعملػتضقغبػ،ت ضضػاضق عػ،اعضم ضقحلعملػتضقػب سػيضم ضقحلت ػ  ينتض ق: ( Impairment) الضػعفػػض
قحلػ سصضملضضأػت  ضمتقهضقحل فملفػعضم قحل فػ،إ ض :(Disability ) قحلعنػخلض . تعلضضحليضقحلطفػىضمع ػ،هضم ضاعػ ضقؼبػمل ت

ض.قحلجملضتأعل ضا،ؼبأ تضم ضا، ع،اعضقغب،تععضضس،ر عضا،حلع،ت ٌن

ضتط  ،تػيتضملضقحلعألضم ضقحلنع اعضقحلجملض س،ا ة،ضقحلفلتضضاضجلقهضا ـضقحلس رتضا ػمضت  ملػعض : (Handicap)اإلعاقةػػػػػض
ضمتقهضت رألضقحلط ملعػػيضملضقغبملػػ،تضقحلػػك ض فرتتػػيضا ػػلألض ج أػػيتضم ضت عػػ،ضػبن،إنػػيضقتجت ،املػػعتض قحل س،فملػػعضقؼبة ملػػع.

ض.(12تضعفقعض2001)ا  ضقحللضباضبمل ضب مل ،فضتض

ضقحلطػػػػيبضفػػػػ،فضقؼبعػػػػ يٌن ول ملػػػػ،ضم ػػػػس،صضضنػػػػ،ا فضملضقعبةػػػػ، ضق ػػػػلؾض  عػػػػ،  فضينػػػػ رض فملفػػػػيضض وأػػػػتضقؼبفةػػػػـ 
ض.(121تضعفقعض1980)ا  ضقحلعخل خلضج ؿتض قحل يهضقحلك ضيبملخلشنضش ضعع اعضقحلتقلؾضم ضقبتق،حلتيض

موػػ ضم ضقةفػػلقتضقؼبنػ،ا فضاعنػخلضول ػػيضم،ػنض تنػػف فضاعػ ـضقحلسػ رتضم ضعػػع اعضقبػتس قـض "Oléron"   عػلؼ
م ضاػاض  ك بضملضقؽبمل ىضقحلعيف ػيضم ضقؼبف،عػىض ا تضمطلقؼض ت تاضو،حلتةنضاأ تضخيع،اعضملضقعبة، ضقحلعيف يض

خيعػػ،اعضملضقحلعةػػ  تض قحلأػػملطلتضقحلعنػػ ملعضم ض  ملة ػػ،ضم ضيػػ ضت ػػتاضاػػاضاملػػتضملضاةػػ ضضنػػ رألضو سػػيضم ض ػػ،تاض
ض.(99عفقعضتض1961تض Oléron)ضضااضيطرضةو ضقةطلقؼ

 ت ػػ، ؿضآوػػل فضق ا،يػػعضا ػػمضمش ػػ،ضبحلػػجضقحلػػ سصضم ضقحلسنػػ رضم ضقحلع ػػعضقؼبخلض ػػعضقحلػػجملضتػػ علضا ػػمضيػػ رق ضقحل ػػسصض
فملنًنضضع ي،تضب قهض ، دضق ا،يػعضجأػ ملعضم ضوأػملعضم ضاس ملػعضم ضقجت ،املػعتضقةضػلضقحلػك ضوبػ ؿضاػٌنضيػ رق ض

عػ،ت ضقتبػتف،تتضض ةػ،تض  ػ،ضوبػ ؿضامل ػيض اػٌنضقؼب ،فأػعضقحلفلتضقحل ،ض عضضاضقػبقق ضقحلتع مل ملعضقحلجملض أتطملرضقحلفلتضقحل
قؼبت ،فمػػػعضضػػػرضغػػػًنألضضػػػاضقةفػػػلقتضقحلعػػػ،ت ٌنضملضقات ػػػرتض حلػػػكقضفةػػػ ضملضم ػػػ ضقغب،جػػػعضخيذلض ػػػ عضوػػػ،صضضػػػاضقحلػػػققضاض
قحلرتا  عض قحلتأشمل ملعض خيا،تتضقحلت ر تض ت  ملعضي رقتيتضوىض أتطملرضمفض عملشض  ت مل ضضرضؾبت رضقحلعػ،ت ٌنتضاسػ رض

تض1986)ؿب ػػػ ضا ػػػ قؼب ضاضوأػػػٌنضتضض  ػػػ ضاضضعةػػػنضملضقغبملػػػ،تضقحلػػػجملضشػػػيضوػػػدضط ملعػػػيضحل  عػػػ ؽقؼبأػػػتط،عتض ض
(ضمفضفمػػعضق ا،يػػعضقحل   ملػػعضتةػػنضؾب  اػػ، ضزبت ػػ ضاػػاض1966  ػػل ضا ػػ ضقحلافػػ،رض قحل ػػمل تض .((12عػػفقعض
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غػػًنشنضضػػاضفمػػ، ضغػػًنضقحلعػػ،ت ٌنتضضاعةػػة،ضقوت فػػ،ض قتػػق،ضغػػًنضمش ػػ،ضت ػػرتؾضصبملعػػ،ضملضعػػفعض قوػػ تضسبملػػخلشنضاػػا
 شػػكألضقحلنػػفعضقحلػػجملضتةػػ ةنضملضؾب  اػػعض قوػػ تضشػػيضم،ػػنض عػػ،  فضضػػاضانػػخلضاػػ شلض مضػػ،ضقتوػػت ت ضقؼب جػػ تتض
امل ةنض قحلجملضتة ةنضخيذلضؾب  اػ، ضضت ،  ػعضفةػيض ػ عضقحلع،شػعضم ضقحلعنػخلضقحلػك ض عػ،  فضض ػيتض تةػنضفمػعضقؼبعػ يٌنض

تض2001)ا ػػ ضقحلػػلضباضبػػمل ضبػػ مل ،فضتضض. قؼبسعػػ  فضقؼب ف فػػ فض تػػع،ؼضقحل نػػلتضقحلنػػنض تػػع،ؼضقحلأػػ رت
ض.(46عفقعض

بػػ عتض حل  ػػيضاػػ،إدضو سػػيضم ضض تأػػتضض21 ا ملػػيضيب ػػاضتعل ػػ ضقؼبسعػػ ضاأ ػػيضقحل ػػسصضقحلػػك ض سػػىضا ػػلألضاػػاض
)غل ػتضت علضملضقبتس قضيضةطلقفيض اة تيتضحبمل ض ن  ضغػًنضيػ،ترضا ػمضقبػتس قـضجأػ يضاطل سػعضفع،حلػعض.ض

ض.(39تضعفقعض1995بمل ضمضب تض

ا ػمض ػىض ػسصضتض‹ض ػسصضضعػ ؽ›وأػت"ضتل ػيضرقاػ "ض ط ػدضتع ػًنض :اإلعاقػةأىػم تعػاريف  ػ  2ػ  2
 أتطملرضتأضٌنضو،ج،تيضقةب،بملعضا  ىضت،ـضم ضجخلإيضملضومل،تيضقتجت ،املعض  تملنعضحلع،شعضو سملػعض غػًنضبحلػجض

)  ػل ض"ضنػطفمض نػلق  "ض "ا ػ ضتضض(55تضعػفقعض1982)تل يضرقاػ تضضت علضملضمش ملتيضقعبأ ملعض ضقحلعس ملع
(تضم ػػيض عتػػقضضعػػ ؽض ػػىض ػػسصضحلملأػػدضحل  ػػيضضسػػ رتض ،ض ػػعضا ػػمضفب،ربػػعض  ػػ،طضم ضاػػ تض1982ق ضضع،  ػػع"ض)

م  طعضمب،بملعضحل قمل،تضقحلع،ت عتض تملنعضخيع،اعض ف،إفػيضقغبأػملعضم ضقحلعس ملػعضم ضقغبل ملػعتضخيعػ،اعض حلػ ضش ػ،ضم ضغبسػدض
ؼبعػػػػ ؽضاأ ػػػػيضقحل ػػػػسصضقحلػػػػك ض  قػػػػلؼضاػػػػاضضأػػػػت  ضتضق1983ضعػػػػ،حلضشمل ػػػػ،ف"»اػػػػيضاعػػػػ ضقحلػػػػ تتتض  عػػػػلؼض

قػبن،إصضقعبأ ملعضم قحلعس ملعضم قت فع،حلملعتضم قتجت ،املعضحبمل ضوبت، ضخيذلضو ض، ضو،ععتضحلعػ ـضضس رتػيضا ػمض
ض.(32تضعفقعض2001)ا  ضقحللضباضبمل ضب مل ،فضتضضخي  ،عضو،ج،تي)ا  ضقحللضباضبمل ضب ملن

فسػػػ ضاػػػلؼضقؼبعػػػ ؽضق ػػػيضقحل ػػػسصضقحلػػػك ضحل  ػػػيضاملػػػتض  ػػػتاضا ػػػيضا،ضػػػعضم ض تأػػػ تضملضاػػػ ـضيملػػػ،ـضض"فة ػػػي" مضػػػ،
قحلعةػػػ  ضم ضقحلعيفػػػ،ـضم ضقؼبف،عػػػىضا فملفتةػػػ،ضقحلع،ت ػػػعتض ت ػػػ فضشػػػكألضقغب،حلػػػعضخيضػػػ،ضو سملػػػعضم ض ،ذبػػػعضاػػػاضضػػػلضضم ض
حلملعضو،تعػػػعتض تػػػخلتقتضوط ر ػػػ،ضاأػػػ تضقعبةػػػىضم ضق نبػػػ،ؿضم ضقؼبػػػلضضا،عبةػػػ، ضقغبل ػػػيتض قحلػػػك ضوبػػػ ضضػػػاضقبػػػتس 

)ض،جػػػ تضقحلأػػػمل ضا ملػػػ تضض(قحل ػػػسصض وبػػػ ضضػػػاضخيض ، ملػػػ، ض  ػػػ،طيضملضقغبملػػػ،تضقحلع،ت ػػػعض)قحلع،إ ملػػػعتضقؼب ربػػػملعتقؼبة ملع
ض .(345تضعفقعض1999

شيضق ا،يعضقحلػجملض عػ،شلضعػ،و ة،ضضػاضقحلعنػخلضقحل ػ شلض تملنػعض رقعػعضم ضضػلضض : مفهـو اإلعاقة الحركية ػ  3ػ  2
رب ضضاضول تيض   ،طيضاأ تضشػكقضقػب ػىضقغبػ،ت ضحلػيضتض ا،حلتػ،رلضتػ علضا ملػيضا ػ ىضم ضاػآولضملضـبت ػ ضم جػيض
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قغبمل،تض تسع ألضضقحلت مل ضضرضؾبت عيضشػيض ػيهضضػ،ض ػ علضا ػمضجػخلهضم ض ػىضقعبأػنضضػاضقحل ،وملػعضقغبل ملػعضتض أػ مليض
)ا ػ ض م ضانػخلضجأػنضا ػ ىضتقإػنضفبػ،ض ػ ت ضخيذلضخيتػع،ؼضم ضقغبػ ضضػاضقحل  ػ،ط، ضقحلػجملض  ت ةػ،ضقعبأػنين رض

ض.(2001قحللضباضبمل ضب مل ،فضتض

ضقحلطيبضحلاا،يعضقغبل ملعضفًن ض. :ضمفضقؼبعػ،يٌنضول ملػ،ضم ػس،صضضنػ،اٌنضملضقعبةػ، ضعبد العزيػز جػالؿ مض،ضقؼبفةـ 
تنػػ مل ضق ا،يػػعض اضينػػ رض فملفػػيضقحل ػيهضقحلػػك ضيبملػػخلشنضشػػ ضعػػع اعضقحلتقػلؾضم ضقبػػتق،حلتيق ػلؾضتض  عػػ،  فضضػػ

  جػػ ضت ػػ، اض قتػػ ضملضتنػػ مل ضق ا،يػػعضقغبل ملػػعضتضفسػػ ضت ػػ فضق ا،يػػعضو سملػػعضقحل ػػ ىضقحلػػ ض،غيضم ض: قغبل ملػػع
اػ،التضض تأ عض ،ذبعضااضمضلقضضم ضخيع،ا، ضاع ضقحل تتتضتض ي ضت  فضق ع،ا، ضقحل ،ذبػعضاعػ ضقحلػ تتتضاأػملطعض ض

يب اضضع،عبتة،ض  ف،حش،ض اعةة،ض    ضجػ قضتػ  رضقحلعةػ  ض ضقحلنػلعض  ػ ىضقةطفػ،ؿض تنػ تضقة أػنعض
ض :ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض تن  ضق ا،يعضقغبل ملعضخيذلضمراععضفم، ضشي قحلعن ملع

:ض  سنػػ ض،ػػ،ضضػػاضت يػػ ضمبػػ ضقةطػػلقؼضحلػػ  ةنضم ضمعػػل ضشػػكألضقتتػػطلقا، ضضالمصػػابوف بػػأمراض تكوينيػػة -أ
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضا مض ف،إفة،ض ي ر ،ضا مضقةتقه.

 شػػػنضقؼبنػػػ،ا فضملضجةػػػ، شنضقحلعنػػػيبضفبػػػ،ض ػػػ ت ضخيذلض ػػػ ىضاعػػػ ضمجػػػخلقهضضالمصػػػابوف بشػػػلل األطفػػػاؿ : -ب 
ضقعبأنضتض خب،ععضقةطلقؼضقحلع مل،ض ضقحلأف م.

:ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضعاقات الجسمية ػ أسباب اإل 3
تت  عضمب ،رضق ا،ي، ضقعبأ ملعض ت  عضق ا،ي، ضبق ،تضفهض،ضمفضت  فض تت عضت  فضض كضغبيفعضقحل تتتتضم ض

ق  أ،فتضف، ا،ي، ضقعبأ ملعض ،ضرب  ضتوس،ضملضومل،ت،اع ش،ضافرتتض جملخلتتض خيض،ضمفضت  فضض تأ عتضدبعىنضم
ت  فض رقعملعتضخيبقض ،فضحل  ضقةرضم ضقةـضض قحلنقملعضقحل تت عضقحل ،ذبعضااضمب ،رضضلت طعضدبلو عضي ىضقحل تتتضي 

م   ملة ،ضت  ألضم ضاملتضجملينتض ق تسىضخيذلضقؼب حل تضت جضقحلت  ش، ضم ضقحلعمل رضي ضتضت  فضف،شلتضحل  ض
تيفةلضقةالقضضقؼبلتملعضا مليضقغب ىتضي ض تعلضضقعب ٌنض ش ضملضقحللونضقحل قحل  اتضاىض    ،ض ،ي ٌنضؽب،ضت فضمفض

عب  عضضاضقحلع قضىضقػب،رجملعضقؼبلت طعضا،حلع قضىتضا قضىضقة ععضقحلأمل ملعتض قةضلقضضحل  ضقةـتض ت ، ؿضقةـض
ضض(21عضتضعفق1998)صب،ؿضقػبطملتتض حل عس،يًنضقحلط ملعض قحل ق ؿضم ضقحلت وٌنض...قخل.ض
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مضػػ،ضقةبػػ ،رضقؼب تأػػ عضفسػػ ضتلجػػرضخيذلضتعػػلضضقةفػػلقتضحل قػػ قت ض قةضػػلقضضقحلػػجملضتػػ ت ضخيذلض سػػصضملضي رقتػػيتضض
 ػػ،غب قت ضاأ  قاةػػ،ضبػػ قهضملضقؼب ػػخلؿضم ضقحلطل ػػدضم ضقحلأػػػمل،رق ضم ضقحلأػػس طضضػػاضقرتف،اػػ، تضوػػ قت ضقؼب  ػػػآ ض

 ػ ت ضخيذلضخيعػػ،ا، ضتػ علضا ػػمضقةانػػ،رضم ض قؼبنػ، رض قؼبةػػاتض ق عػ،اعضاػػ،ةضلقضض  ػ ىضقةطفػػ،ؿض غػًنألضفبػػ،ض
 تملنعضحل تنػ،ررضقحلكر ػعض ق  ػع،ا، تض قغبػل رضضقؼب تضخيت،فعضخيذلضقةضلقضضقؼبع  عضقؼبخلض عض قتورتقا، ضقحلع  ملع

تض1998لوػ، ضتض)ت/ضو  ػيضخياػلقشملنضتضت/ضحلمل ػمضقحلأػمل ضفض ض،ضتأ  يضضاضتض،رض خيا،ي، ضـبت فعضحلػ  ضقةفػلقت.
ض .(40عفقعض

 ػ  أنواع اإلعاقة الحركية: 4

حلعػ تضماةػ،هضضزبت  ضق ا،يعضقغبل ملعضوأتضم  قاةػ،تضفة ػ،ؾضق عػ،اعضقعبخلإملػعضحل عةػ ضم ضحلعةػ ضاأ   ػيضم ضضض 
تت  ػىضملضقحلسنػ رضقحلػ فملفيضضحل قل ، ضقحلع،ت عتض شػيض-قحلت ،بدض-م ضخيع،اعض  ملعضض ىضقحل  ىضم ضب هضقحلت ،بج

قغبل يتضف،حلع،إدضقغبل يضش ضانخلض فملفيضزبت  ض أ عضمنبملتيتضفس ض نملتضقؼبلقشػدضملضخيوػ  ضمجةخلتػيضحل نة، ض
 : ،حلت،رل " Reuchlin" ق ل عضم ضم  لض  ن فة،

 : ،حلعنخلضقغبل يضقحل ض،غياإلصابات الدماغية ضػ

ض:اإلصابات النخاعيةضػ

ض.و سملعضض ىضقبتأس،هضقحللمل -

ضض ىضقحل أ،اض ض  ىضقةطف،ؿضقحلأف مض ضقحلع مل،ضاأ تضقغب قت ضجلوملع-

ضضب  عضض ىض  ىضقةطف،ؿ -

ضضاضب تضغًنضضعل ؼضض ى:ض -

ض.مضلقضضقتكب ؿضقػب   ضحل  س،عضقحل   يضم ضقةان،رضقغبل ملع

ض.  ،غب ىضقتغتكقإيضقحلعة يضقحلت رهبيػ اإلصابات القصلية :
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 ملػػػتضقػب سػػػيتضضػػػلضضبػػػىضقحلعيفػػػ،ـتضتقهضقؼبف،عػػػىض قغب ػػػىضضض ػػػىضبػػػ هضقحلرتضضإلصػػػابات العظميػػػة المفصػػػلية:قضػػػػ
ض.ض(65تضعفقعض1973(تضM) Reuchlin)ضق غتكقإيضقحلعيف يضقؼبست  

ض:قؼبع يٌنضول مل،ضخيذلضمراععضفم، ض"رضة،فضقحلسكقمل"  ،ض ن  ض

  سنػ ض،ػنضضػاضت يػ ضمبػ ضقةطػلقؼضحلػ  ةنضم ضمعاػل ضشػكألضقتتػطلقا، ضضػ المصػابوف باضػطرابات تكوينيػة:
ض.ا مض ف،إفة،تض ي ر ،ضا مضقةتقه

 شػػنضقؼبنػػ،ا فضملضجةػػ، شنضقحلعنػػيبضفبػػ،ض ػػ ت ضخيذلض ػػ ىضاعػػ ضمجػػخلقهضقعبأػػنتضػػػ المصػػابوف بشػػلل األطفػػاؿ: 
ض و،ععضقةطلقؼضقحلع مل،ض قحلأف م.

  ضضػاض جةػعض يفػلتضاأػ تضقةانػ،رضقحلػجملضتنػملتض شػ ضقتػطلقرضانػيبضوبػضػ المصػابوف بالشػلل المخػ :
اع ضض ،طدضقؼب تض غ،حل ،ضض،ض   فضضنػق ا،ضاػ،حلتس  ضقحلعس ػيتضا ػمضقحلػلغنضضػاضمفض  ػًنضضػاضقؼبنػ،اٌنضاػيضيػ ض

ض. ت تع فضاك ،هضا،ت تض  ،ضي ض   فضاهض ،،نضقحلع ، عضاأ فأةنضحل  ع ؿضخيذلضؿبت  ضقحل ف، عضقتيتن،ت ع

 ش تهضي ض عػ،  فضضػاضفسػ ضضكالكوارث الطبيعية كإصابات العمل : ػ المعاقوف بسب الحوادث كالحركب
طػلؼضم ضم  ػػلضضػػاضمطػػلقفةنض قفتسػػ،رشنضخيذلضقحلسػػ رتضا ػػمضربل ػجضاةػػ ضم ضؾب  اػػعضضػػاضماةػػ،هضقعبأػػنضقوتمل،ر ػػ،ض
اأػػػ تضانػػػخلضقحلعةػػػ ضقؼبنػػػ،رضاػػػاضقغبل ػػػعضم ضاأػػػ تضفسػػػ ضاعػػػ ضقة أػػػنعضم ضاأػػػ تضقحلنػػػع ا، ضقحلػػػجملضيػػػ ض

ض.ض(44ػػضض43تضعفقعض1999)ض،ج تضقحلأمل ضا مل تضض ضة ضب تضآولت قجةة،ضقحل  رتضقحل ض  عضم

ض:اآلثار الناتجة عن اإلعاقة الحركية ضػ 5

مفةػػػل ضقحل رقبػػػ، ضقؼبتسننػػػعضوػػػ ؿضق ا،يػػػعضانػػػفعضا،ضػػػعض ق ا،يػػػعضقعبأػػػ  عتضمفضمع،رشػػػ،ضضتعػػػ تتضا ػػػمض ضضض
 سنػػملعضقؼبعػػ،ؽتض ا ػػػمضومل،تػػيضقتجت ،املػػعضفػػػ،حلفلتضهب ػػرض ػػىضوققتػػػيضقحل قو ملػػعض قػب،رجملػػعضضػػػاضوػػ ؿضتنػػػ رألض

جأػػػ يض  ػػػ  يضضحلكقتػػػيضقعبأػػػ ملعضقؼبت   ػػػعضملضق ا،يػػػعضتت  ػػػىضو،عػػػعضملضقحلنػػػ رتضقحلكش ملػػػعضقحلػػػجملضت  ػػػأضحل  ػػػيضاػػػا
قػبػػ،رجيتض  فملفتػػيضف عيفػػنضقحل ػػ،لض   ه ػػ فضقذبػػ،ألضملضقغبملػػ،تضا ػػ،هضا ػػمضضفةػػ ضةنضحلػػك ق نضقعبأػػ ملعتض قحلسػػ رق ض
قحلػػجملضتت ملػػخلض،ػػ،ضض م ضانػػخلضم ضخيا،يػػعضم ضينػػ رضملضشػػكألضقحلسػػ رق ض ػػ علضا ػػمضقذب،شػػ، نض تػػ ت ضخيذلضقتػػطلقرض

 ق و ػػ،طض زبت ػػ ضشػػكألضقغبػػ،ت ضاػػ،وت ؼضط ملعػػعضي رتػيتض قؼبةػػ،رق ضقحلػػجملض ت ملػػخلض،ػػ،ض ت ػػًنضفملػػيضقػبػػ ؼض قحلس ػػدض
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ق ا،يػػػػػػعض قةعػػػػػػلضقحلػػػػػػجملضرب عػػػػػػيضف   ػػػػػػ،ضق تقت ضوػػػػػػ تضق ا،يػػػػػػعضقعبأػػػػػػ ملعض   ػػػػػػ،ضق تقت ضقؼب ػػػػػػ   ضقحل فأػػػػػػملعض
ض قتجت ،املعض.

  :خالصة

فبػػ،ضبػػ دضب ػػلألض تفػػدضمفضق ا،يػػعضانػػفعضا،ضػػعض قغبل ملػػعضانػػفعضو،عػػعضت ػػ فضوػػ،جخلقضمضػػ،ـضقحل ػػسصضااػػ ض   
فتقػػػػ ضضػػػػاضخيض ، ملتػػػػيضقحلع  ملػػػػعض و،عػػػػعضقحلع يػػػػ، ضقتجت ،املػػػػعتض تػػػػ علضبػػػػ  ،ضا ػػػػمضظب،تػػػػيضقحل يفػػػػلضاػػػػاضمعػػػػ ة،تض

قحل سنملعتضف يفلتضقات رضخيحلمليض قحلرت ملخلضا مضخيا،يتيتض ىضشػكقضوبػ ضضػاضق  ض،جػيضملضقات ػرضقحلػك ضمعػ  ضضػ،ت ض
ضملضتف ػػًنألتض ػػكحلجضفػػهفضض ػػ،الضقحلػػ سصض قحلعنػػخلضقحلػػجملضت تػػ،رضقؼبعػػ،ؽضضػػاضوػػٌنض وػػلضيػػ ضتػػ علضا ػػمضضأػػت  
ت ملفػػيضقحل فأػػيتضف، ا،يػػعضقحلػػجملضتفػػلضضوػػ قضحل   ػػ،طضتضؽبػػ،ضآعػػ،رضبػػ  ملعضا ػػمضتطػػ رضقحل سنػػملعضق  أػػ، ملعضقحلػػجملض

 تتن ضا،تتخلقفض قحلت ،ضى.
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 تمهيد:

جل  ،ش،ضضاضمجىضو ضعضشكقضقحل ق ضتطلي ،ضضاضو ؿضشكقضقحلفنىضخيذلضـبت  ضقحلع  مل، ضقحلتط ملسملعضقحلجملضم   
ضماع،تضسب ىضقحلجملضق ج،ا، ضااضت ق ضتأ،حت ضضاضمعًنضض،ضا مضا ،هضخيجلقهقتيضقؼبمل ق ملع كقضوط قتيض ض ض

ضقحلطل دتضم ،ر ضقحلجملضقحلأ،اسعضقحل رقب، ضا مليضمبفل ضؼب،ض ط س،ضقغب،حلملعتضقحل رقبعضو ؽب،ضت  رضقحلجملضق   ،حلملع
ضا رقبعضقحلسمل،ـضا مل ،ضحلخـلضفلتمل، تضع رتضملضعملادضقحلجملضقحلتأ،حت ضحلت جضق ت  عضق ج،ا، ضتبت ت، 
ض.ؿب تتض ت،إاضخيذلضقحل ع ؿضضاضسب   ،ضوىض فملة،تضم ض، ع ، ضقحلفل ضضعقعضضاضحل تقسدض بحلجضتط ملسملع

ضؾبت رضالض ضضتضقحل ق تضقحلتعل  ضدب ةاض  ت،إنة،ضقتبتط املعضقحل رقبعضخيذلضقحلفنىضشكقضملض ب تطلؽض 
 ق تض مت ق ضقحل ق ض ضقةب ضقحلضضتاًنق ض ض ضرب   ضؾب،ت ضقحل ق ضقحل رقبعتض و  تض امل تيضقحل ق 

الضضقحلنع ا، ضقحلجملضضقةوًنض ملضقحل ق ضملضقؼبأتع  عضق ون،إملعضقةب،حلملتضالض ضضقحلع  ملعضحل  ق ت
ض قجةت ،ضو ؿضقحل ق .

ضالدراسة االستطالعية:ػػ  1

 ع ،تػيتضضسملػ،ل،كألضقحل رقبعضقتبتط املعضةجػىضضعلفػعضعػ ؽضقؼبة ،فضقحلأًنضقغبأاضحل رقبعضقحل ق ضي  ،ضحلضضض
 يػػػ ضمقبػػػخل ضقحل رقبػػػعضقتبػػػتط املعضا ػػػمضفبػػػلضتضضػػػرضرب  ػػػ ضقؼب تػػػ املعتض قحلةػػػ  ضقتجلقإػػػيضؼبتاػػػًنق ضقحل قػػػ 

ضقػبط ق ضقحلت،حلملع:ض

ضول ملػػػػ،قؼبعػػػ،يٌنضضقحلنػػػع ا، ضقحلػػػػجملضت قجػػػيضقحلتقػػػ  ، ض ضقحل يػػػ ؼضا ػػػػمض ،ضوػػػ ؿضشػػػػكألضقحل رقبػػػعضملحلسػػػ ض ػػػلاضض
تض قحلػػجملضتعتػػقضضػػاضموػػ ضمت ق ضقؼبسملػػ،لضفةػػنضمبػػم عضملضضقحلرت وبػػيضقحلل ،تػػيض   ػػ،طقؼب ،ربػػٌنض ضغػػًنضقؼب ،ربػػٌنضحل
تضمثضضقؼبلت طعضدب ت عضقحل ق تضوملػ ضمتضخياػ قتش،ضملضقحل  ق ػعضا ػمض ػ ىضضسػرتاضقؼبأ ضقؽب،ضعضحلتن ملرضقحل مل، ، 

حل  سملػػ،لضقحلعػػ،ض ٌنضملضوسػػىضقحلرتاملػػعضضقؼب ػػلؼتض خيذلضؾب  اػػعضضػػاضقةبػػ،تكتض قحلػػ  ،تلتضق   ػػٌنضتسػػ يبة،ضحل بػػت،ب
مثضضتضقةبػػم عضا ػػمض جػػيضقػبنػػ صضااػػلضضقةوػػكضاػػآرقإةنض ت جملةػػ، نضوػػ ؿضقؽبػػ ؼضضػػاقحل   ملػػعض ضقحلل ،تػػملعضض

متضت   عػيضضػلتضموػل ضا ػمض فػ ض 10ضع،يٌنضول مل،ضفب،ربٌنضحل   ،طضقحلل ،تػيضقحلرت وبػيتضاعػ ضض05ت   عيضا مض
ض:ض  ض ج  ،ضمفضضع،ضىضقترت ،طض أ،ضمل قحلعمل عضو

ضقرت ،طضا،رل.ض ج تضض،ض  ؿضا مضشكقض ض0.94ض=ر
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غػػًنضضػػ،رلضحل   ػػ،طضقحلل ،تػػيضض20فبػػ،رلض ضض20ؼبسملػػ،لضا ػػمضقؼبعػػ،يٌنضول ملػػ،ض)ضق اعػػ ضبحلػػجضمتضت   ػػرضشػػكقضضضض
قحلخل ،رتضقؼبمل ق ملعض ضضأ،ا تضاع ضقحلط  عضملضت   ػرضقؼبسملػ،لضضتض و ؿضا  ملعضقحلت   رضمتضقتات ،تضا مقحلرت وبي(ضض
 ا مضقحلعمل ع.

 الدراسة األساسية:ػ  2

  منهج البحث:ػ  1ػػ  2

  تعة،  تن قحلجمل  قةب ضقحلس قا  ؾب  اع  عين قحلع  ي قحل ق  مل قؼب ةا مف ا،ات ،ر : المستخدـ المنهج 
 مل قحل ،وػ   ت  ،شػ، قحلػجمل قحلطل سػع " شػ ضقؼبػ ةا مف قحل ػأف شػكق مل  سػ،ؿ وملػ  قغبسملسػع خيذل قحل عػ ؿ مجػى ضػا

ض شػ تض(99تضعػفقعض1999)ا ػ،رضا وػ شض ؿب ػ ضؿب  تتقحلػك مل ، تضضقغبسملسػع ت ت ػ،ؼ ض ػ  ع ترقبػع
 ، تػي، وػىتضضا ق تػي ضػا قحل قػ    ػ  قحلػك  قؼبلإػي غػًن قػبػمل  شػ  م  قؼبط ػ ر قؽبػ ؼ خيذل قؼبػ ت  قحلطل ػد
 .(42تضعفقعض1980قت شلضقحلأ ،ؾتض آول فتض)ؿب  ضض ضعٌن  ت،إا خيذل قحل ع ؿ ين 

ضؼب تػ ع  ض إ ػعضقبػتن،اعض   فأػة، قؼب ػ  ع ط ملعػع ا ػم  موػًنق م ت  عت ػ  قحلنػقمل  قؼبػ ةا قوت ػ،ر خيف
 قحليف،شلت   رل شكق ف،ؼب ةا ت ضأقملعضترقبع اهجلقه حل  رقبعت ض ةن، قحل عفي قؼب ةا ق تة،  قرتأ  ، قحل رقبعت
 ت  ػ ق   ا ػ،ه ض  ػلق    تػر تتحلتةػ،ت تبػتس صض تفأػًنش، رب مل ةػ، مث قغب،تػل مل ا ملػي شػي   ػ،

 قؼب ػ    ضػا حل ع  ػ  ؼب إ تػي  قحلرتا  ػع قحل فأػملع قحل قػ   ؾبػ،ؿ ملضو،عع دب ، ع وبيفم م ي   ، ضأتس  ملعت
ض.قحلرتا  ع

ض يب ىضقحل ىض ضشنضقؼبع،يٌنضول مل،ضملض ت جملضضأتا،زلض ضا ،ر.ػػ مجتمع البحث:  2ػ  2

ضعػ،ؽضول ملػ،ضفبػ،رلضحل   ػ،طضقحلل ،تػيضض20ضض:ضت   ػعضملضضػ،ض  ػيضض ي ضمشىضحب  ،ضامل تػٌنضعينة البحثضػ 3ػ  3
ض.ا   عضضاطل سعضعمل ع ضقورت ،ضضقحلضضع،ؽضغًنضفب،رلض20قحلرت وبيض ض

 ػػ مجاالت البحث: 4ػ  2  

                                                              .قحلرت وبػيضقحلل ،تػيض   ،طحلضضع،ؽضغًنضفب،رلض20ضع،ؽضول مل،ضفب،رلض ضض20لمجاؿ البشرم: ػ ا 1ػ  4ػ  2
ض. ش ضفب ىضملضقعب  ؿضقحلت،رلضلمجاؿ المكان :ػ ا 2ػ  4ػ  2
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   ت ضقبنضقعب عمل، ضحل  ل خلضقحل فأيضقحل مل قغ جيضا ع ض ت ، ضقحل طا.:  ( 11الجدكؿ رقم ) 

 أنواع رياضات  المعاقين حركيا عدد الوالية الجمعيةم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس
 غير الممارسين الممارسين التركيح

ضػػضصبعملعضر ،تعضقؼبع،يٌنض.
ض

_ضقعب عملػػػػػػػػػػػػػػػعضقحل تإملػػػػػػػػػػػػػػػعض
حل  عػػ،يٌنضول ملػػ،ض"خياػػ،يجملض

ضبلضبع،تيت"
ض

ضػضضأتا، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

ض

ضا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،رػض

ض

ض10
ض

ض
ض10
ض
ض

ض10
ض
ض
ض10

ضػضقحلأ ،وع
 

ض
ػض لتضقحلأ عضحل  لقبيض

ضقؼبتقل ع

ض20ض20ضقا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ع
ضضض

ض:ضض  ىضضلو تٌنت ضالمجاؿ الزمان : ػ  3ػ  4ػ  2

ض.ضضض2015ض،رلضض20خيذلضض2015  ، لضض15قؼبلو عضقة ذل:ضقحل رقبعضقحل يفل عضضاضضأ ػػ

ض.2015ضض، ض31خيذلضض2015ضض،رلض25ضاضضقحلتط ملسملعضقؼبلو عضقحل ، ملع:ضقحل رقبعضرضػػ

 ػػ متغيرات البحث : 5ػ  2

ق  ػػػ ،حلملعض قحلفلتػػػػمل، ضت ػػػىنضا ػػػػمض ػػػ ىضم ضا ػػػػمضمبػػػ،لضضتاػػػػًنق تض شػػػيضضتاػػػػًنق ضقحل قػػػ ضقؼبأػػػػتس عضضخيفضض
ض:نب، قحلت،اععض ملضشكألضقحل رقبعض  ج ضضتاًنقفض

ضضضالمتغير المستقل:ػ  1ػػ  5ػ  2

ضػضقحل  ،طضقحلل ،تيضقحلرت وبي.

 : تغير التابعمالػ  2ػػ  5ػ  2

 قحلس دضػػػػضقحل ع رضا،حل و ت.
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 البحث: أدكاتػػ  6ػ  2

 دب تػ عضعػ ع ؽبػ، قحلػجمل قؼبلقجػر ضػا ؾب  اػع ا ػم شػكأل ترقبػت ، مل قات ػ  ، حلسػ  : كالمصػادر المراجػع -
ض.  قؼبك لق  ت قحل تت اٌن ت  اد ومل  قحل ق 

ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض.ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضػضض ويفػػػػػػػػػػػػػػػػػػع.ضضضضضضضضس،ا  ض سنملعػػض
ض.ضملعػػعض قةب،بػػقحلتنلاعضقتبتط امل.ضضضضضػضعػػػػػػػػػػػػػػػػػػق ضقؼبمل ق ملقحلخل ،رضػػض

 :االختبارػ 

ض:ك الشعور بالوحدة مقياس القلقػ 

 ضػا  ػى ت ، حلػد  قحلػجملضت يملػ،لضقحل سنػملع مل  و،عػع  قحل قػ   قحل رقبػ،  ضػا قحلع  ػ  دبلقجعػع ي  ػ، حلسػ   
ض.ضسمل،لضقحلس دض قحل ع رضا،حل و ت

 ربسسة، ض   ا م  قحل ي ؼ قحل ق  فلتمل،  قوت ،ر  ةجى قحل رقبع  ط ملعع قحل ق  مش قؼ ت ه ا م ض  
 : قحلت،حلملع قحل ق   مت ق اتط ملد ي  ،

ض.ضضقحلس دضضسمل،ل : أكال

  .قحل ع رضا،حل و تضسمل،لض : ثانيا

ا ػػ،رتضحل ػػىضض20قةاػػلقضضقحل فأػػملعض ضقعبأػػ ملعضحل س ػػدض  تةػػ اض :ض سػػمل ضشػػكقضقتوت ػػ،رالقلػػق مقيػػاسكصػػف 
ض(575تضعفقعض2009)ؿب  ض ق،تعضراملرتضضقوتمل،رق ض ضشيض ،حلت،رل:ا ،رتضمرارض

ضفةيضضع  بع.ض19تض17تض13تض09تض05صبملرضقحلع ،رق ضتعطيضض  لق ضخيهب،املعضحل س دضض،ا قضقحلع ،رق ض

تض16تض15تض14تض12تض11تض10تض06تض08تض07تض03تض02تض01ػػػػػػض عطػػػػػيضقؼبفقػػػػػ صضملضقحلع ػػػػػػ،رق :ض
ضقحل رج، ضقحلت،حلملعض:ض20تض18

ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض ترجعض قو تضضضضضضضضضض ،برقضوب  
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضترجت،فضضضضضضضمومل، ،ضوب  
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ع  ضترج، ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض  ًنقضوب  
ضمرارضترج، ضضضضضضتقإ ،ضوب  

ضقحل رج، ضقحلت،حلملعض:ض19تض17تض13تض09تض05ػض عطيضقؼبفق صضملضقحلع ،رق :ض

ما قضضضضضضمرارضترج، ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضوب  تض
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض ،برقضضضضضع  ضترج، ضضضوب  

ترجت،فضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضمومل، ،ض  وب
ضترجعض قو تضضضضتقإ ،ضوب  

 " لقياس القلق. زكنج"  ػ حسب العالم

ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضقحل سصضقحلك ضحل  يض:
ترجعضا  ألضضي دضب  .ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض35ضاضضػضميى

شنضي دضضت ب .ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضترجعضا  ض47خيذلضض36ضاضضػ
ضترجعضا  شنضي دضا،رل.ض59خيذلضض48ػضضاض

قحل ػػع رضا،حل وػػ تض ضشػػكقضقحل ػػع رضوبػػ  ضاأػػ تضغملػػ،رضض سػػمل ضقتوت ػػ،رضالشػػعور بالوحػػدة : مقيػػاسكصػػف ض
ضضضضضا ػػ،رتضمراػػرضقوتملػػ،رق ض ضشػػيض ،حلتػػ،رلض ضمضػػ،ـض ػػىا ػػ،رتضض20ضقحلع يػػ، ضقتجت ،املػػعتض ضقتوت ػػ،رضض ػػ فضضػػاض

ض:(601تضعفقعض2009)ؿب  ض ق،تعضراملرتض

قحلػػػػػػ رج، ضض18تض17تض14ضتض13ضت12ضت11تض08تض07تض03تض02ػػػػػػػض عطػػػػػػيضقؼبفقػػػػػػ صضملضقحلع ػػػػػػ،رق :ض
ضقحلت،حلملعض:

ترجعض قو تضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضما قضوب  تض
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضترجت،فضضضضضضضضض ،برقضوب  
ع  ضترج، ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضمومل، ،ضوب  
ضمرارضترج، ضضضضضتقإ ،ضضضضوب  
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 ض  ػػػػػػػػػ فضض20تض19تض16تض15تض10تض09تض06تض05تض04تض01 ػػػػػػػػ،رق :ض عطػػػػػػػػيضقؼبفقػػػػػػػػػ صضملضقحلعضػػػػػػػػػ
ض:ضقحلتنقمل ضا مضقحل جيضقحلت،رل

 ،برقضضضضضضضمرارضترج، ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضوب  
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضمومل، ،ضضضضضع  ضترج، ضضضوب  
ترجت،فضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض  ًنقضوب  
ضتقإ ،ضضضضترجعض قو تضوب  

                                                                                                         ؿ " رسل " : الشعور بالوحدةمقياس 
قحل سصضقحلك ضحل  ي.ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

ضضضضضضضضضضضضضض سف .ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضترجعضا  ألض ع رضا و تض50ػضميىضضاض
 ترجعضا  ألض ع رضا و تض  ًن.ضض50ػضف ؽض

 ضألسس العلمية لألداء:ػػ ا 7ػ  2ض

 :الصدؽالثبات ك ػ  1ػػ  7ػ  2

ضا مضي رتيضين عضلمل،قحلسضمب  رضقوت  ضضة ،ضقحل ق ضملضقؼبأتس ـضلمل،قحلسمل،فض ضقتبت ضع ؽضخيفضضض
ض(87تضعفقعض1990)مضب تضضي(بمل،يضقؼبلقتضم  يضمجضضاض ترض،ةبمل،ي

 ض    لحلتس   بحلج مب،تكتض05ٌنضق    ضا ؾب  اع ا م اعلتي ي  ، قؼبسمل،ل  رات  ض قحل ل ع  ىيضضضض
 .مج ي ضا  تر قحلك  قحلالض ملدربس مل ع يي

 

ض

 الموضوعية: ػ  2ػػ  7ػ  2
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ض ضقػبػػػققهضخيطػػػ عضمفض   ػػػًنضتضقحل تػػػ،إاض فػػػ ض عطػػػيضقتوت ػػػ،رضمفضتم ضتػػػأعلألضاػػػ ـضا ػػػمضتػػػ ؿضضقؼب تػػػ املعضضض
ضا ػػػ،رق ضتعتػػػقض ؽبػػػكقضقحلتأ  ػػػىض ضقحل ػػػجضا ةػػػ،ضت عػػػ ضضفلتقتػػػيض ضسملػػػ،لقؼبضا ػػػمضا، صبػػػ،عض ضػػػ قفستةنضقؼبستنػػػٌن

 .ض ت املعضج ضسمل،لقؼب

 الدراسات اإلحصائية:ػػ  8ػ  2

 سػػ ؿضماػػ ضعػػ،حلض"ا ػػنضق ونػػ،هضشػػ ضبحلػػجضقحلع ػػنضقحلػػك ض  قػػ ضملضصبملػػرضقحل مل، ػػ، ض ضت يفمل ةػػ،ض ضالتػػة،ض ضضض
ض.(152تضعفقعض1989)ع،حلتضرب مل ة،ض ضقزب،بضقحلسلقرق ضا ،هضا ملة،ض

 الطريقة اإلحصائية:ػ  1ػػ  8ػ  2

ض:قات   ،ضا مضض،ض  يضاالضضرب ملىض ضتلصبعضقحل ت،إاضقؼبتقنىضا ملة،ضاع ضق ج،اعضضاضطلؼضقحلعمل عضقؼبست،رتضضضض

ض/ضقا  عضقحل  يضحل عمل ع.ض100ضxضت لقرق =ضا تضقحلضطريقة اإلحصاء بالنسبة المئويةػػضض

جب ػػػرضيػػػملنض ػػىضا ،عػػػلضقا  اػػػعضمثضض:ضشػػػ ضضػػاضم ػػػةلضضسػػػ، مل ضقحل خلاػػعضقؼبل خل ػػػعض  أػػتسل المتوسػػط الحسػػػاب 
ضيأ عضقحل تملنعضا مضا تضقحلع ،علض  ،ضش ضض ت ضضاضو ؿضقؼبع،تحلعضقحلت،حلملع:

ض

ض

ض(50عفقعضتض1985)ض  يضمضب ضاخلضيض آول فتض

 االنحراؼ المعيارم :

 ش ضضػاضمشػنضضسػ، مل ضقحلت ػتدض متيةػ،ض  أػتس ـضؼبعلفػعضضػ  ضت ػتدضقحلسػملنضاػاضضت بػطة،ضقغبأػ،يبض وبأػتض
ض:ضقحلت،حلملع فدضقؼبع،تحلعضق ون،إملعض

ض

 :ت سيودنت

 
=س   

 مج س

 ن
 حيث

 َس: المتوسط الحسابي

 مج: مجموع القيم

. ن: عدد أفراد العينة  

 

 ع =
2َس( –مج )س ن   

 ن

 َس: المتوسط الحسابي

 ع: االنحراف المعياري

 ن: عدد أفراد العينة

 حيث
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     2ـ   س    1س                                                   

  ت=   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

2ع                                             
2+ ع1

2    

                1- ن                                            

ضضض              2-2+ن1نترجعضقغبل ع:ض

ضمعامل االرتباط :ضض

ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضاضص(ض×ضضاض)اضلضضضضضضضضضضض

ضضضضضضضضضضضضضضضض(28تضعفقعض2008)مضب ضموأاتضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضضر=ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض2ضاض)اضص(×ضض2ضاض)اضل(ضضضض

 صعوبات البحث:ػػ  9ػ  2

ضػػضا ـضت قج ضقؼبع،يٌنضملضض ،فضؿب تض شكقضض،ضععتضضاضضة ت ،.ضض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض
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ض

ض

ض
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 تمهيد:

 شكقضقحل ق تضومل ضايض أػتطملرضقحل ،وػ  عتقضشكقضقحلفنىضضاضمشنضقحلفن ؿضقحلجملض تأب ض ض ت ل خلضا ملة،ضضضض
ضعضضضقؼبط سػػػضيضو حلػػيض جػػػ،ه ضضػػػاضض ط ػػدضقؼبسػػػ، مل ق ج،اػػ، ضقحلػػػجملضشػػػضمفض ػػ رؾضوسملسػػػعضحب ػػػيتض شػػكقضق ط يػػػ،ضضػػػا

 ضاعػ ضبحلػجضقبػت  ،طضقتبػت ت،ج، ضقػب،عػعضا،عبػ ق ؿضقؼبعػقتضضتوسػ،ضا،حلفلتػمل، ضؼبس،ر تةػ،ضضامل ػعضقحل قػ  ا م
ضض                       ضضض.اػاضمج اػعضقحلعمل ػعضقؼبستػ،رتضقؼبعػ،يٌنضول ملػ،ض ضػاضمثضضقػبػل  ضات عػمل، ض ضقيرتقوػ، ض

 ض قحلتأ ػتضترقبعضض  ضتأعًنضقحل  ،طضقحلل ،تيضقحلرت وبيضملضقحلتس ملىضضاضقحلس دض ضقحل ع رضا،حل وػ ت حل  ي ؼضا مض
حل   ػ،طضضقؼب ،ربػٌنضًن ضغػضقؼب ،ربػٌنضسمل،ب،فضا ػمضقؼبعػ،يٌنضول ملػ،ضقؽب ؼضقؼبلقتضربسملسيضقرت خل ،ضا مضت   رضضاض

ض،تضا مضجىضخيج،ا، ن. شكقضحل ات ضضقحلل ،تيضقحلرت وبيضملض ت جملضضضأتا،زلضتضا ،ر

 عرض النتائج:

 ػػ قياس نسبة القلق: 01

ضعضض  ضتأعًنضقحل  ،طضقحلل ،تيضقحلرت وبيضملضقحلتس ملىضضاضقحلس د.ضعلفضالغرض من القياس:

حل   ػػػ،طضض ضغػػػًنضقؼب ،ربػػػٌنضقؼب ،ربػػػٌنضملػػػ، ولضضقؼبعػػػ،يٌنقحل أػػػ عضقؼبم  ػػػعضحل س ػػػدضا ػػػ ضض  ػػػٌن : 12 الجػػػدكؿ رقػػػم
   .قحلل ،تيضقحلرت وبي

ميػػىضضػػاضض
ض35

قحل أػػػػػػػػػػ عض
ضقؼبم  ع

ض36ضػػػػػػا
ض47خيذلض

قحل أػػػػػػػػػػ عض
ضقؼبم  ع

خيذلضض48ضػػػػػػػػػاض
ض59

قحل أػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عض
ضقؼبم  ع

ضقحلس د أ عض

ضب   %00 00 %30ض06 %ض70ض14ضقؼب ،ربٌن

ضا،رلض%75ض15ض%25ض05ض%00ض00ضغًنضقؼب ،ربٌن

ض

ترجػػعضض35يػػىضضػػاض،ضمفضقؼبعػػ،يٌنضول ملػػ،ضقؼب ،ربػػٌنضقةضػػاضوػػ ؿضقعبػػ ؿض تةػػ ضحل ػػ: 12 تحليػػل الجػػدكؿ رقػػم
ض06ضاػػػ تشنترجػػػعض47خيذلضض36 ضضػػػا عػػػ ضشػػػكقضقحلس ػػػدضبػػػ  تضض%ض70ضضعػػػ،ؽضول ملػػػ،ضا أػػػ عضض14اػػػ تشنض
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ضفملعػػػ ضشػػػكقضض59خيذلضض48ضػػػاض عػػػ ضشػػػكقضقحلس ػػػدضضت بػػػ ض ضض%30ضعػػػ،ؽضول ملػػػ،ضا أػػػ عض ترجػػػعضاػػػ تشنضضعػػػ ـ 
ضملعػ ضشػكقضقحلس ػدفضضعػ ـ ترجػعضاػ تشنضض35يىضضاضقةقؼب ،ربٌنضضغًنض  ع،يٌنضول مل،قحلس دضا،رلضمض،ضا،حل أ عضضحل

ض48 عػػ ضشػػكقضقحلس ػػدضضت بػػ ض ضضػػاضض%25ضعػػ،ؽضول ملػػ،ضا أػػ عضض05ترجػػعضاػػ تشنض47خيذلضض36بػػ  ض ضضػػا
قحلس ػػػدضا ػػػ ضف ، ػػػدض أػػػ عضضفملعػػػ ضشػػػكقضقحلس ػػػدضاػػػ،رلضضض%75ا أػػػ عضضعػػػ،ؽضول ملػػػ،ضض15ترجػػػعضاػػػ تشنض59خيذلض

ضف ، دض أ تة،ضضعيف ة،ضا،حلملع.غًنضقؼب ،ربٌنضمض،ضتضقؼب ،ربٌنضب  عضملضضعيف ة،

حل   ػػػ،طضقحلل ،تػػػيضضول ملػػػ،ضقؼب ،ربػػػٌنضا ػػػ ضقؼبعػػػ،يٌنضقحلس ػػػدمفض أػػػ عضػػػػض أػػػت تاضضػػػاضوػػػ ؿضقعبػػػ  ؿضاسػػػتنتاج: 
قؼب ،ربػػػٌنضحل   ػػػ،طضقحلل ،تػػػيضقحلرت وبػػػيتض شػػػكقضضػػػ،ض ػػػ ؿضا ػػػمضمفضقحل  ػػػ،طضضغػػػًنضقحلرت وبػػػيضميػػػىض أػػػ عضض ػػػيضا ػػػ 

ضحلن،حلضقؼب ،ربٌن.قحلس دضقحلل ،تيضقحلرت وبيضىبف ضضاض أ عض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض
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ض

حل   ػ،طضضول ملػ،ضقؼب ،ربػٌنض ضغػًنضقؼب ،ربػٌنضقؼبعػ،يٌن ا ػ قحلس دضض أ ملعضما  تضامل، ملعضسب ىض(:11الشكل رقم )
 .وأتضقحل رج، ضقحلل ،تيضقحلرت وبي
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حل   ػػ،طضقحلل ،تػػيضض ضغػػًنضقؼب ،ربػػٌنضقؼب ،ربػػٌنضملػػ، ولضضقؼبعػػ،يٌن أػػ عضقحلس ػػدضا ػػ ضض  ػػٌن ػػػػ(  13الجػػدكؿ رقػػم )
 .قحلرت وبي

  قياس نسبة القلق 

حجم 
 العينة

ت  ع س
 المحسوبة

ت 
 الجدكلية

مستول 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  7,3 32,05 20 الممارسين
8,58 

 
2,02 

 
1015 

 
 6,56 50,9 20 غير الممارسين داؿ

ض

 : (13)ػػ تحليل الجدكؿ رقم 

حل   ػػػ،طضقحلل ،تػػػيضضقؼب ،ربػػػٌنضملػػػ، ولضضقؼبعػػػ،يٌنضحلػػػ  ضقغبأػػػ،يبضقؼبت بػػػ ضمف تةػػػ ضحل ػػػ،ضضػػػاضوػػػ ؿضقعبػػػ  ؿضضضضضض
ضا ػػ ضقؼبعملػػ،ر ضكبػػلقؼقتضمفض ػػ، ض(50,9ض< 32,05وملػػ ضمفض)ضقؼب ،ربػػٌنضغػػًنضحلػػ  ضض ػػيضقحلرت وبػػيضمعػػال

 قؼبسػػ رتضاػػػض:ضضأػػ اعق ضT(ضتضمضػػ،ضملضضػػ،ضىبػػصضيمل ػػعض6,56<7,3)ضقؼب ،ربػػٌنضااػػًنضضس،ر ػػعضم ػػقضقؼب ،ربػػٌن
(ض ترجػػعض05 0 شػػكقضا ػ ضضأػػت  ضقحل تحلػعض)ض2,02اػػػض:ػػضضقعب  حلملػػعضقؼبسػ رتضضTفسػ ض ، ػدضم ػػقضضػاض 8,58
حل   ػػػ،طضضقؼب ،ربػػػٌنضملػػػ، ولضضقؼبعػػػ،يٌنضاػػػٌنضخيونػػػ،إملعضتتحلػػػعضبق ضفػػػل ؽض جػػػ تضت  ػػػدضترجػػػعضشػػػي(ض ض38ول ػػػعض)

ض ضقؼبأػت  ض فػ ضا ػ ضخيونػ،إملعضتتحلػعضب ضقؼبت بطٌنضاٌنضقحلفلؽضمفض ضقؼب ،ربٌنضااًنضضس،ر عضقحلل ،تيضقحلرت وبي
 حل   ،طضقحلل ،تيضقحلرت وبي.ضضقؼب ،ربٌنضامل عضحلن،حل
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ض

 

حل   ػ،طضض ضغػًنضقؼب ،ربػٌنضقؼب ،ربػٌنضملػ، ولضضقؼبعػ،يٌنسب ىض أ عضقحلس دضا  ض ما  تضامل، ملع :ض(12) رقم الشكل
 قحلل ،تيضقحلرت وبيض.
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 استنتاج : ػػػ

ضًنغػػضحل   ػػ،طضقحلل ،تػػيضقحلرت وبػػيضض سفةػػعضمضػػ،ضا ػػ ضقؼب ،ربػػٌنضملػػ، ولضضقؼبعػػ،يٌن أػػت تاضمفض أػػ عضقحلس ػػدضا ػػ ضضضض
قحل  ػ،طضقحلل ،تػيضقحلرت وبػيضىبفػ ضضحل   ،طضقحلل ،تيضقحلرت وبيضضت   ضضلتفععضتض شكقضض،ض  ؿضا ػمضمفضقؼب ،ربٌن

ضضاض أ عضقحلس دض.

ضػػ قياس نسبة الشعور بالوحدة : 12

ض.قحل ع رضا،حل و ت ضعلفعضض  ضتأعًنضقحل  ،طضقحلل ،تيضقحلرت وبيضملضقحلتس ملىضضاضالغرض من القياس:

ض ضغػػػًنضقؼب ،ربػػػٌنضقؼب ،ربػػػٌنضملػػػ، ولضضقؼبعػػػ،يٌن ا ػػػ ض  ػػػع رضا،حل وػػػ تقحل أػػػ عضقؼبم  ػػػعضحلض  ػػػٌن :14الجػػػدكؿ رقػػػم 
 حل   ،طضقحلل ،تيضقحلرت وبي.

ميػػػػػػػػػػػػػػػىضضػػػػػػػػػػػػػػػاضض
ضترجع50

م ػػػػػػػػػػػػػػػػػقضضػػػػػػػػػػػػػػػػػاضضضقحل أ عضقؼبم  ع
ضترجع50

ض أ عضقحل ع رضا،حل و تضقحل أ عضقؼبم  عض

ضض سفةع %ض10ض02 %ض90ض18ضقؼب ،ربٌن
ض  ًنتضضضلتفرضض ض%ض85ض17ض%ض15ض03ضغًنضقؼب ،ربٌن

ض

ض50ضػػػاضوػػػ ؿضقعبػػػ ؿض تةػػػ ضحل ػػػ،ضمفضقؼبعػػػ،يٌنضول ملػػػ،ضقؼب ،ربػػػٌنضقةيػػػىضضػػػاض :(14قػػػم ) تحليػػػل الجػػػدكؿ ر 
ضض%ض10ضعػ،ؽضول ملػ،ضا أػ عضض02ترجعضاػ تشنضض50 ضقة قضضاض%ض90ضع،ؽضا أ عضضض18ترجعضا تشنضض

قؼب ،ربػٌنضقةيػىضضف ، دض أ عضقحل ػع رضا،حل وػ تضا ػ شنضض سفةػعتض ض تةػ ضحل ػ،ضم ةػ،ضمفضقؼبعػ،يٌنضول ملػ،ضغػًن
ضعػػػػ،ؽضول ملػػػػ،ضا أػػػػ عضضضضضضضضضضضضضض17ترجػػػػعضاػػػػ تشنضض50 ضقة ػػػػقضضػػػػاضض%ض15ا أػػػػ عضض03ترجػػػػعضاػػػػ تشنضض50ضػػػػاض
ترجػػػػعضض50ف ، ػػػػدض أػػػػ عضقحل ػػػػع رضا،حل وػػػػ تضا ػػػػ شنضض  ػػػػًنتتضخيبفضفػػػػهفضقؼبعػػػػ،يٌنضول ملػػػػ،ضقةيػػػػىضضػػػػاضضض%ض85

ضضضضضض  ضضضضضضضضض ترجعضا  شنض ع رضا و تضضلتفرض ض  ًنتض.ضضض50ا  شنض ع رضا و تضض سف ض ضقة قضضا
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حل   ػػػ،طضضقؼب ،ربػػػٌنضملػػػ، ولضضقؼبعػػػ،يٌنػػػػض أػػػت تاضضػػػاضوػػػ ؿضقعبػػػ  ؿضمفض أػػػ عضقحل ػػػع رضا،حل وػػػ تضا ػػػ ض اسػػػتنتاج:
ضحل   ػػػ،طضقحلل ،تػػػيضقحلرت وبػػػيتض شػػػكقضضػػػ،ض ػػػ ؿضا ػػػمضمفضقؼب ،ربػػػٌنضًنغػػػضقحلل ،تػػػيضقحلرت وبػػػيضميػػػىض أػػػ عضض ػػػيضا ػػػ 

ضقحل  ،طضقحلل ،تيضقحلرت وبيضىبف ضضاض أ عضقحل ع رضا،حل و تضحلن،حلضقؼب ،ربٌن.

ض

 ضغػػػػًنضضقؼب ،ربػػػػٌنضملػػػػ، ولضضقؼبعػػػػ،يٌن ا ػػػػ ضحل ػػػػع رضا،حل وػػػػ تما ػػػػ تضامل، ملػػػػعضسب ػػػػىض أػػػػ ملعضق :(13الشػػػػكل رقػػػػم )
ضحل   ،طضقحلل ،تيضقحلرت وبيضوأتضقحل رج، .ضقؼب ،ربٌن
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 (   15الجدكؿ رقم )ضض

ضحل   ،طضقحلل ،تيضقحلرت وبي.ض ضغًنضقؼب ،ربٌنضقؼب ،ربٌنضمل، ولضضقؼبع،يٌن ا  ضقحل ع رضا،حل و ت أ عضض  ٌن ػػ

  قياس نسبة الشعور بالوحدة 

حجػػم 
 العينة

ت  ع س
 المحسوبة

ت 
 الجدكلية

مستول 
 الداللة

الداللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 اإلحصائية

  4,78 32,5 20 الممارسين
15,91 

 
2,02 

 
1015 

 
 62 ,6 61,6 20 غير الممارسين داؿ

 : 15ػػ تحليل الجدكؿ رقم 

حل   ػ،طضقحلل ،تػيضقحلرت وبػيضضقؼب ،ربٌنضمل، ولضضقؼبع،يٌنضحل  ضقغبأ،يبضقؼبت ب ضمف تة ضحل ،ضضضضاضو ؿضقعب  ؿض
ضقؼب ،ربػٌنضا ػ ضقؼبعملػ،ر ضكبػلقؼقتضمفض ػ، ض(61,6ض < 32,5 )ضوملػ ضمفضقؼب ،ربػٌنضغػًنضحلػ  ضض ػيضمعال
 15,91 قؼبسػ رتضاػػض:ضضأػ اعق ضT(ضتضمض،ضملضض،ضىبصضيمل عض 4,78 < 6,62)ضقؼب ،ربٌنضااًنضضس،ر عضميى

(ض ترجػػعضول ػػعض05 0 شػػكقضا ػػ ضضأػػت  ضقحل تحلػػعض)ض2,02اػػػض:ػػػضضقعب  حلملػػعضقؼبسػػ رتضضTفسػػ ض ، ػػدضم ػػقضضػػاض
حل   ػ،طضقحلل ،تػػيضضقؼب ،ربػػٌنضملػ، ولضضقؼبعػ،يٌنضاػػٌنضخيونػ،إملعضتتحلػػعضبق ضفػل ؽض جػ تضت  ػػدضترجػعضشػي(ض ض38)

ضحلنػػ،حلض ضقؼبأػػت  ض فػػ ضا ػػ ضخيونػػ،إملعضتتحلػػعضب ضقؼبت بػػطٌنضاػػٌنضقحلفػػلؽضمفض ضقؼب ،ربػػٌنضااػػًنضضس،ر ػػعضقحلرت وبػػي
 حل   ،طضقحلل ،تيضقحلرت وبي.ضضضضقؼب ،ربٌنضامل ع
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 ضغػػػػًنضضقؼب ،ربػػػػٌنضملػػػػ، ولضضقؼبعػػػػ،يٌنا ػػػػ ضضقحل ػػػػع رضا،حل وػػػػ تسب ػػػػىض أػػػػ عض ما ػػػػ تضامل، ملػػػػع :ض(14) رقػػػػم الشػػػػكل
ضحل   ،طضقحلل ،تيضقحلرت وبيض.ضقؼب ،ربٌن
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 استنتاج : ػػ 

حل   ػػ،طضقحلل ،تػػيضقحلرت وبػػيضضػػ سف ضمضػػ،ضضقؼب ،ربػػٌنضملػػ، ولضضقؼبعػػ،يٌنػػػض أػػت تاضمفض أػػ عضقحل ػػع رضا،حل وػػ تضا ػػ ض
قحل  ػ،طضقحلل ،تػيضقحلرت وبػيضضحل   ،طضقحلل ،تيضقحلرت وبيضف ،فضضلتفرتض شكقضضػ،ض ػ ؿضا ػمضمفضقؼب ،ربٌنضًنغضا  

ضىبف ضضاض أ عضقحل ع رضا،حل و تضحلن،حلضقؼب ،ربٌن.

 استنتاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات:

ضضاضو ؿضرب ملىضقحل ت،إاضو ن ،ضخيذلضمشنضقتبت ت،ج، :

ػػػػػضخيفضقحل  ػػػػ،طضقحلل ،تػػػػيضقحلرت وبػػػػيضب ضمنبملػػػػعض  ػػػػًنتضملضوملػػػػ،تضقؼبعػػػػ،ؽضول ملػػػػ،ضة ػػػػيض  ػػػػعلألضا،حلأػػػػع،تتض ضقؽبػػػػ  هض ض
قت ػػ ض، ضملضقات ػػرض ضتتاػػًنضطل سػػعضتف ػػًنألض ضو،حلتػػيضقحل سنػػملعضضػػاضقةبػػ هضخيذلضقةوأػػاض ضضػػاضقؼب،تػػيضخيذلض

 ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضقؼبأتس ى.ض

ػػضخيفضقؼبع،ؽضول مل،ضقؼب ،رلضحل   ػ،طضقحلل ،تػيضقحلرت وبػيض عتػقض سنػ،ضض ػ ؾب،ضملضقات ػرضحب ػنضفب،ربػتيضحل ل ،تػعض
ض قوت ، يضضرضق ول اض.

ضغًن ضول مل، ضقؼبع،ؽ ضقات ر.ضضضضضػػ ضاا ضض، ض  ا، ضض عخلت ض سن، ض عتق ضقحلرت وبي ضقحلل ،تي ضحل   ،ط ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضقؼب ،رل
ػػضخيفض  لتضقحلت ،ر اضقحلل ،تملعضضرضي عضقة  طعضقحلل ،تملعضقحلرت وبملعضت علضقؼبع،ؽضول مل،ضا،ؼب ىضفب،ض  علضا مضمتقإيض

 قحلل ،تي.ض

ضت، ضخيذلضال ،ضاضر ،تيضتل وبيضحل يض س ىضضاضقحلس دض قحل ع رضا،حل و ت....خيخل.ػػضخيفضقؼبع،ؽضول مل،ضوب

ضػػضخيفضقؼبع،ؽضول مل،ضغًنضفب،رلضحل   ،طضقحلل ،تيضقحلرت وبيضحل  يض أ عضقحلس دض قحل ع رضا،حل و تضضلتفعع.ض

قحل  ػ،طضقحلل ،تػيضقحلرت وبػيضت رضفعػ،ؿضملضضت ػٌنضمفضؼب ،ربػعضقحلػجمل قحلع،ضػع قحلفلتػملع مف قحلسػ ؿ  أػتطملر قةوػًن  مل
حلػػ  ضقؼبعػػ،يٌنضول ملػػ،ضيػػ ضربسسػػدضخيذلضوػػ ض  ػػًنض ضشػػكقضضػػ،ضت  تػػيضضعيفػػنضضقحلتس ملػػىضضػػاضقحلس ػػدض ضقحل ػػع رضا،حل وػػ ت

ض.ضضض ضاع ضقحل رقب، ضقحلأ،اسعضخيون،إمل، ضقعب ق ؿ
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 :بالفرضيات النتائج مقارنة

 الفرضية الجزئية األكلى:

قؼبسملػػػ،لضضشػػػكقضىبػػػص بحلػػػجضضػػػاضوػػػ ؿضق ج،اػػػ، ضقؼبتقنػػػىضا ملةػػػ،ضفمل ػػػ،ضقؼبتع سػػػعضا،حلفلتػػػملعضقعبخلإملػػػعضقة ذلضضض
قحل قػػ ضشػػنضفمػػعضقؼبعػػ،يٌنضول ملػػ،ضقؼب ،ربػػٌنض غػػًنضفب،ربػػٌنضحل   ػػ،طضقحلل ،تػػيضقحلرت وبػػيضامل ػػعضضي ػػىضضػػاض قؼبػػأو بت

ؽضبق ضتتحلػػػعضخيونػػػ،إملعضاػػػٌنضت جػػػ ضفػػػل ضض حلسػػػ ضق ط سػػػدضقحلفلتػػػملعضقعبخلإملػػػعضقة ذلضضػػػاضف ػػػلتضضفرتتػػػعضتسػػػ ؿضم ػػػي
قؼبعػػػ،يٌنضول ملػػػ،ضقؼب ،ربػػػٌنض ضغػػػًنضقؼب ،ربػػػٌنضحل   ػػػ،طضقحلل ،تػػػيضقحلرت وبػػػيضفػػػملنضىبػػػصضقحلتس ملػػػىضضػػػاض أػػػ عضقحلس ػػػدض

ضحلن،حلضقؼب ،ربٌنضحل   ،طضقحلل ،تيضقحلرت وبي.ضض

ول ملػػ،ضضمفض أػػ عضقحلس ػػدضا ػػ ضقؼبعػػ،يٌنوأػػتضقؼبت بػػط، ضقغبأػػ،املعضض03قتةػػ ضحل ػػ،ضضػػاضوػػ ؿضقعبػػ  ؿضريػػنضضض
قؼب ،ربػػػٌنضحل   ػػػ،طضقحلل ،تػػػيضضغػػػًنضميػػػىض أػػػ عضا ػػػ ضض05 32تأػػػ،  ضضحل   ػػػ،طضقحلل ،تػػػيضقحلرت وبػػػيضربػػػٌنقؼب ،

مفضقؼبع،يٌنضقؼب ،ربٌنضضعيف ةػنضا ػ شنضي ػدضبػ  ض ضاػ تشنضض02  ،ض  ت ضقعب  ؿضرينضتضض9 50ضقحلرت وبي
ض15 ضمفضقؼبعػػ،يٌنضغػػًنضقؼب ،ربػػٌنضضعيف ةػػنضا ػػ شنضي ػػدضاػػ،رلض ضاػػ تشنضض%ض70ضعػػ،ؽضول ملػػ،ضا أػػ عضض14

ض.ض%ض75ضع،ؽضول مل،ضا أ عض

مفض أػػػػػ عضقحلس ػػػػػدضض سفةػػػػػعضا ػػػػػ ضقؼبعػػػػػ،يٌنضول ملػػػػػ،ضض03 ضض02خيبفض أػػػػػتس صضضػػػػػاضوػػػػػ ؿضقعبػػػػػ  حلٌنضريػػػػػنضضض
رت وبػػػيض شػػػكقضضػػػ،ض ػػػ ؿضا ػػػمضمفضقحل  ػػػ،طضقحلل ،تػػػيضقحلقؼب ،ربػػػٌنض ضضلتفعػػػعضا ػػػ ضقؼبعػػػ،يٌنضول ملػػػ،ضغػػػًنضقؼب ،ربػػػٌنض

ضمفضوأػ،ـضا ػًنضضتيضترقبػع شكقضض،ضم تقضىبف ضضاض أ عضقحلس دضحلن،حلضقؼب ،ربٌنضحل   ،طضقحلل ،تيضقحلرت وبي
 ف،هتػػيض ف،ا ملتػػيضملضضضقؼبلق ػػخلضقحلط ملػعضقحلرتا  ػػعضمع ػػدضقحل  ػ،طضقحلل ،تػػيضقحلرت وبػػيضقؼب جػػيضحل طفػ،ؿضقؼبعػػ،يٌنضول ملػػ،ضمل

تضقترتفػ،عضدبأػػت  ، ضمبػ شنضضػػاضقحل ،وملػعضقحل فأػػملعض قتلبػلقطضملضتفػػ،ا  ض ا يػ، ضض  ػػلتضضػرضميػػلق،نضقحلعػػ،ت ٌن
ضقحلفلتملعضقعبخلإملعضقة ذلضي ضربسسد. أتطملرضقحلس ؿضمفضضشكقضقحلعلضضو ؿضضاخيبفض

 الفرضية الجزئية الثانية:

قؼبسملػػػ،لضضشػػػكقضىبػػػصضػػػاضوػػػ ؿضق ج،اػػػ، ضقؼبتقنػػػىضا ملةػػػ،ضفمل ػػػ،ض بحلػػػجضقؼبتع سػػػعضا،حلفلتػػػملعضقعبخلإملػػػعضقحل ، ملػػػعضضض
قحل قػػ ضشػػنضفمػػعضقؼبعػػ،يٌنضول ملػػ،ضقؼب ،ربػػٌنض غػػًنضفب،ربػػٌنضحل   ػػ،طضقحلل ،تػػيضقحلرت وبػػيضامل ػػعضضي ػػىضضػػاض قؼبػػأو بت

ت جػػػ ضفػػػل ؽضبق ضتتحلػػػعضخيونػػػ،إملعضاػػػٌنضضضػػػاضف ػػػلتضضفرتتػػػعضتسػػػ ؿضم ػػػيضقحل ، ملػػػع حلسػػػ ضق ط سػػػدضقحلفلتػػػملعضقعبخلإملػػػعض



85 

 

قؼب ،ربػػٌنض ضغػػًنضقؼب ،ربػػٌنضحل   ػػ،طضقحلل ،تػػيضقحلرت وبػػيضفػػملنضىبػػصضقحلتس ملػػىضضػػاض أػػ عضقحل ػػع رضقؼبعػػ،يٌنضول ملػػ،ض
ض.ضضضضضا،حل و تضحلن،حلضقؼب ،ربٌنضحل   ،طضقحلل ،تيضقحلرت وبي

ضمفض أػ عضقحل ػع رضا،حل وػ تضا ػ ضقؼبعػ،يٌنوأتضقؼبت بط، ضقغبأ،املعضض05قتة ضحل ،ضضاضو ؿضقعب  ؿضرينضضض
قؼب ،ربػٌنضحل   ػ،طضقحلل ،تػيضضغػًنضميػىض أػ عضا ػ ضض5 32تأػ،  ضضقحلل ،تػيضقحلرت وبػيحل   ػ،طضضول مل،ضقؼب ،ربٌن

مفضقؼبعػػػػ،يٌنضقؼب ،ربػػػػٌنضضعيف ةػػػػنضا ػػػػ شنض ػػػػع رضا وػػػػ تضض05  ػػػػ،ض  تػػػػ ضقعبػػػػ  ؿضريػػػػنضتضضض6 61ضقحلرت وبػػػػي
 ضمفضقؼبعػػ،يٌنضغػػًنضقؼب ،ربػػٌنضضعيف ةػػنضا ػػ شنض ػػع رضض%ض90ضعػػ،ؽضول ملػػ،ضا أػػ عضض18ضػػ سف ض ضاػػ تشنض
ض.ض%ض85ضع،ؽضول مل،ضا أ عضض17 تشنضا و تضضلتفرض ضا

مفض أػػػ عضقحل ػػػع رضا،حل وػػػ تضض سفةػػػعضا ػػػ ضقؼبعػػػ،يٌنضض05 ضض04خيبفض أػػػتس صضضػػػاضوػػػ ؿضقعبػػػ  حلٌنضريػػػنضضض
 شكقضض،ض  ؿضا مضمفضقحل  ػ،طضقحلل ،تػيضقحلرت وبػيضول مل،ضقؼب ،ربٌنض ضضلتفععضا  ضقؼبع،يٌنضول مل،ضغًنضقؼب ،ربٌنض

ا ػًنضضتيضترقبػع شػكقضضػ،ضم تػقض،ربٌنضحل   ،طضقحلل ،تيضقحلرت وبػيحلن،حلضقؼب ضقحل ع رضا،حل و تىبف ضضاض أ عض
 ف،هتػػيضضضقؼبلق ػػخلضقحلط ملػػعضقحلرتا  ػػعضمع ػػدضقحل  ػػ،طضقحلل ،تػػيضقحلرت وبػػيضقؼب جػػيضحل طفػػ،ؿضقؼبعػػ،يٌنضول ملػػ،ضملضمفضوأػػ،ـض

 ف،ا ملتيضملضقترتف،عضدبأت  ، ضمب شنضضاضقحل ،وملعضقحل فأملعض قتلبلقطضملضتف،ا  ض ا يػ، ضض  ػلتضضػرضميػلق،نض
ضضضقحلفلتملعضقعبخلإملعضقحل ، ملعضي ضربسسد.ض أتطملرضقحلس ؿضمفضضشكقضقحلعلضضو ؿضضاتضخيبفضقحلع،ت ٌن

 خالصة عامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة:

قحلس ػدض ضقحل ػع رضضقحلتس ملػىضضػاضملضقحلرت وبػيضقحلل ،تػيضحل  ػ،طضعلفػعضمنبملػعضقضؿب، حلػعحلس ضتطلي ػ،ضملضحب  ػ،ضشػكقضخيذلضضضض
تض ي ضسب  ػدضترقبػت ،ضقحل يفل ػعضملضاع ض ت ، ضقحل طاضا،ؼبل خلضقحل فأيضقحل مل قغ جيضضول مل،قؼبع،ؽضضحل  ضا،حل و ت

ض  ػػػ،طحلق قحلػػػك ضت ، حل ػػػ،ضضػػػاضو حلػػػيضض،شملػػػعضضتضقحلرت وبػػػيضقحلل ،تػػػيضحل  ػػػ،طقضفنػػػ ؿتضم ؽبػػػ،ض ػػػ،فضفنػػػىضعػػػ  ملض
ضفة ضػيض ضم  قاػيض ضمنبملتػيض ضون،إنػيض ا قض ػيضضشػكقضانػفعضا،ضػعضمضػ،ضا ػ ضقؼبعػ،يٌنضفتعلف ػ،ضضقحلرت وبيضقحلل ،تي

تض ع، ملةػػػ،ض ػػػ،فضفنػػػىضا ػػػمضقحل  ػػػ،طضقحلل ،تػػػيضا ػػػ ضقؼبعػػػ،يٌنضمش قفػػػيض  قج ،تػػػيض ضت رألضملضتأشملػػػىضقؼبعػػػ،ؽضول ملػػػ،ض
تعلف ،ضا مضقحلس دضضفة ضيض مب ،ايض مالقتيض ضم  قايضتعلف ،ضم ة،ضا مضقحلس ػدض قحلك ضضقحل ع رضا،حل و تضض ضقحلس د

ملضقاػػ،ؿضقحلل ،تػػيضا قض ػػيضم  قاػػيض تعلف ػػ،ضم ةػػ،ضا ػػمضقحل ػػع رضا،حل وػػ تضضفة ضةػػ،ض   ػػأ ،ض ضم  قاةػػ،ضمبػػ ،،،ض ض
حل ػػػ،ضفملػػػيضون،إنػػػة،ض ضطػػػلؽضقغبػػػ ضض ةػػػ،ضتضمضػػػ،ضملضقحلفنػػػىضقحل ،حلػػػ ضفتطلي ػػػ،ضخيذلضفنػػػىضقؼبعػػػ،ؽضول ملػػػ،ض قحلػػػك ضت ، ض

ضق ا،يػػعضقغبل ملػػعضمبػػ ،،،ضض م  قاةػػ،ض  ضيػػػ ضسب  ػػدضترقبػػت ،ضقحلتط ملسملػػعضملضعػػ  ضفنػػ ؿضضفسػػػ ضضتآع،رشػػ،ض ضضفةػػـ 
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تطلي ،ضملضقحلفنىضقة ؿضخيذلضض ةنملعضقحل ق ض خيجلقهقتيضقؼبمل ق ملعض ضقحلػجملضقكبنػل ضفملةػ،ضقحل رقبػعضقتبػتط املعض ض
عضقحل قػػػ ض ضتاًنقتػػػيض ضؾب،تتػػػيض مبأػػػيضقحلع  ملػػػعتضقحل رقبػػػعضقةب،بػػػملعضقؼب   ػػػعضضػػػاضضػػػ ةاضقحل قػػػ ض ؾبت ػػػرض امل ػػػ

 مت قتيض عػع ا،تيض غًنشػ،تضمضػ،ضملضقحلفنػىضقحل ػ،شلضفسػ ضتطلي ػ،ضفملػيضخيذلضاػلضضقحل تػ،إاض ضرب مل ةػ،ض ضقتبػت ت،ج، ض
قحل  ػػػ،طض ضض ،ي ػػػعضقحل تػػػ،إاضا،حلفلتػػػمل، ض قػب عػػػعضقحلع،ضػػػعض قتيرتقوػػػ، تضف ػػػاضوػػػ ؿض ػػػىضشػػػكقضقبػػػت تن ،ضمفض

ملػػعض  ػػًنتضملضوملػػ،تضقؼبعػػ،ؽضول ملػػ،ضو،عػػعض ملضوملػػ،تضقحل  ػػل عضا،ضػػعضضة ػػيض  ػػعلضق  أػػ،فضضقحلل ،تػػيضقحلرت وبػػيضب ضمنب
ا،حلأػػع،تتض ضقحلأػػل رض قت ػػ ض، ضملضقات ػػرض تتاػػًنض يفلتػػيضضػػاضقحل يفػػلتضقحلأػػ  ملعضخيذلضقحل يفػػلتضقتهب،املػػعضو،عػػعضقؼبعػػ،ؽض

 ول مل،ض.

 :اقتراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات

ضمشنضقحلت عمل، .ضخيذلت ع  ،ضضضا ملة،ضقؼبتقنىقحل ت،إاضضع ض ،ي ضقحل ق ضت هضمل

حل   ػػ،طضقحلل ،تػػيضملضقؼبلق ػػخلضقحل فأػػملعضقحل مل قغ جملػػعضضػػرضضتػػل رتضقتشت ػػ،ـضا،ؼبعػػ،يٌنضقؼب ،ربػػٌنض غػػًنضقؼب ،ربػػٌن ػػػػ
ؽبػػنضقحلا،حلػػتضا ملةػػ،ضج ػػتضقؼبعػػ،يٌنضقؼبة  ػػٌنضملضقحل ػػ قرعض قحل ملػػ  ضخيذلضشػػكألضقؼبلق ػػخلض ضتػػ فًنضقة  ػػطعضقحلل ،تػػملعض

 قعب، تضقحلرت وبيض ضقحلرتفملةيضضرضضلقا، ضط ملععضق ا،يع.

ضػػضتل رتضت فًنضضلق خلض صبعمل، ض   قت ضحل شت ،ـضافمعضقؼبع،يٌنضغًنضقؼب ،ربٌنضحل   ،طضقحلل ،تي.

ضوػ ؿضموػل ضا رقبػ، ضقحلسملػ،ـضااػلضض قعب،ضعػ، ضول ملػ،تضقؼبعػ يٌنضا مضقحل عملعضقعبة، ضـبت  ضاٌنضقحلت أملد ػض
ضضضضضضضضضضضضضض.حل  سنملعضمول ضدبتاًنق ض ا يتة،ضقغبل ملعتضق ا،يع

ض..حلكحلجضقةبلتض ت جمليضقحلل ،تيضقحلرت وبيضقحل  ،طضفب،ربعضةنبملعض قحل فأيضقحلل ،تيضقحل ايض  لػػض
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 الجمهـــورية الجـزائرية الديمقـراطيـة الشعبيــة

 وزارة التعليم العالــي والبـــحث العـــلمي

 مستغانمجامعة عبد الحميد ابن باديس 
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 النشاط احلركي ادلكيف. قسم:
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لنا الشرؼ العظيم أف نضػع بػني أيػديكم ىػذا ادلقيػاس بغيػة اإلجابػة علػى مجلػة مػن التسػاؤالت والػ           
 مــن التقليــ أهميــة النشــار الرياضــي الترويحــي  ــي  : " تػػدخل ضػػمن موضػػوع حبثنػػا ادلنػػدرج حتػػت عنػػواف

       ، نأمل منكم تسهيل مهمتنا.                                                                                                    الشعور بالوحدة ـ لدى المعاق حركيا "  و ـ القلق يتسم
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 لـ" زونج " مقياس القلق

يحدث 
 دائما

يحدث  
 كثيرا

يحدث 
 أحيانا

يحدث 
 ناذرا

 العبــــــــــــارة

 ػػ أشعر أنين عصيب و متوتر 1    
ػػ أشعر باخلوؼ دوف سبب ظاىر 2      
 ػػ تنفلت أعصايب بسهولة  3    
ػػ أشعر و كأنين أدتزؽ 4      
بالسعادة يف معظم األحواؿػػ أشعر  5      
ػػ تنتايب رعشة يف اليدين و الرجلني  6      
ػػ يضايقين الصداع و آالـ يف الرأس و الرقبة  7      
ػػ أتعب بسرعة  8      
ػػ أشعر باذلدوء و السكينة  9      
ػػ أشعر كأف ضربات قليب تدؽ بسرعة  10      
ػػ تضايقين نوبات من الدوار 11      
ػػ تنتابين نوبات من الغثياف أو الرغبة يف  12    

 القيئ 
ػػ أستطيع أف أتنفس بسهولة   13      
ػػ أشعر بالتخيل يف أصابع اليدين و  14    

 القدمني 
ػ تضايقين اضطرابات اذلضم   15      
ػ كثريا ما أذىب إىل احلماـ للتبوؿ  16      
ػػ يداي يف العادة دافئتاف  17      
ػػ أصاب بنوبات سخونة يف الوجو   18      
ػػ أستغرؽ يف النـو بسرعة وسهولة  19      
ػػ أعاين من بالكوابيس و األحالـ ادلزعجة 20      

 



 لـ " رس  " الشعور بالوحدة مقياس

يحدث 
 دائما

يحدث 
 أحيانا

يحدث 
 ناذرا

ال يحدث 
 أبدا

 العبــــــــــــارة

 أنين على وفاؽ مع من حويل من الناس ػػ أشعر 1    
ػػ أشعر أنين أفتقد الصحبة 2      
 ػػ ال يوجد شخصا أميل إليو فعال 3    
ػػ ال أشعر بأنين شخص وحيد  4      
ػػ أشعر بأنين يف رلموعة من األصدقاء  5      
ػػ أنين شخص مؤثر على من حويل من الناس  6      
تدـو عالق  بأحد لفرتة طويلة  ػػ ال 7      
ػػ من حويل من الناس ال يشاركونين اىتمامايت     8    

 و أفكاري    
ػػ أعتقد أنين شخص منطلق و متفتح   9      
ػػ ىناؾ العديد من الناس أشعر حياذلم بالقرب  10      
ػػ أشعر بأنين وحيدا بني الناس حويل  11      
ػػ عالقايت االجتماعية باآلخرين عالقات  12    

 سطحية  
ػػ ال يوجد شخص يعرفين حق ادلعرفة  13      
ػػ أشعر بالعزلة عن اآلخرين  14      
  ع أف أحد الصحبة عندما أريد ذلكػ أستطي 15    
ػ ىناؾ كثري من الناس يفهموين حقا   16      
ػػ أشعر بالتعاسة ألنين شخص منعزؿ  17      
ػػ حيبط يب الكثري من الناس و لكنهم مع ذلك  18    

 بعيدوف عين   
ػػ ىناؾ أناس كثريوف ميكنين التحدث معهم    19      
ػػ ىناؾ أناس كثريوف ميكنين أف أميل إليهم  20      



 ملخص الدراسة:

القلػق و الشػعور بالوحػدة   التقليػل مػن يف الرتوحيػي الرياضػي النشػاط أمهيػة "لقد اندرج حبثنا حتػت عنػواف     
للنشػػػاط  ادلمارسػػػني و غػػػري ادلمارسػػػني ادلعػػػاقني حركيػػػاعلػػػى  أجريػػػت ، دراسػػػة مسػػػحية " ادلعػػػاؽ حركيػػػا لػػػدى

نشػػاط لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف ل " ، هتػػدؼ ىػػذه الدراسػػة إىلو بشػػار  مسػػتغاًل واليػػة كػػل مػػن ب الرياضػػي الرتوحيػػي
رض مػػن و الفػػ" لػػدى ادلعػػاقني حركيػػا القلػػق و الشػػعور بالوحػػدة ػ التقليػػل مػػندور فعػػاؿ يف  الرتوحيػػي الرياضػػي
لػدى القلػق و الشػعور بالوحػدة  التقليػل مػن يف دور فعػاؿ نشػاط الرياضػي الرتوحيػيال دلمارسػةىو أف   الدراسة

 ،"الرتوحيػي الرياضػي لنشػاطادلمارسػني لادلعػاقني حركيػا ادلمارسػني و غػري  "عينػة ال ، و قػد للػتادلعاقني حركيا
، و  غػري شلػارس حركيػا معػاؽ 20شلػارس و  حركيا معاؽ 20و بلغ عددىا  قصديةمت اختيارىا بطريقة  حيث

 كمػػػا اسػػػتخدمنا  الشخصػػػيةوادلقابلػػػة  ي القلػػػق و الشػػػعور بالوحػػػدة،قياسػػػملقػػػد اعتمػػػدنا يف حبثنػػػا ىػػػذا علػػػى 
حػػػل ادلشػػػكلة ادلطلػػػوب دراسػػػتها قاصػػػدين مجػػػع البيانػػػات و حبثنػػػا و و ىػػػذا دلالئمتػػػو لطبيعػػػة ادلػػػنهج الوصػػػفي 

 و حتليلها حتليال منطقيا. ادلعلومات و اآلراء و عرضها 

ىػػو أف النشػػاط الرياضػػي الرتوحيػػي ذو أمهيػػة كبػػرية يف حيػػاة ادلعػػاؽ حركيػػا  "  و قػػد توصػػلنا إىل أىػػم اسػػتنتاج  
مػن األسػػوء  حالتػو الشخصػػيةألنػو يشػعره بالسػػعادة و اذلػدوء و االنػدماج يف اجملتمػػع و تتغػري طريقػػة تفكػريه و 

   ".إىل األحسن و من ادلاضي إىل ادلستقبل

ضػػرورة االىتمػػاـ بادلعػػاقني ادلمارسػػني " م توصػػيةاألخػػري بػػأىيف  خلصػػناو مػػن خػػالؿ تطرقنػػا ذلػػذا ادلوضػػوع    
للنشػػاط الرياضػػي يف ادلراكػػز النفسػػػية البيداغوجيػػة مػػع جلػػب ادلعػػاقني ادلهمشػػني يف الشػػػوارع  وغػػري ادلمارسػػني

والبيػػػوت إىل ىػػػػذه ادلراكػػػػز و تػػػوفري األنشػػػػطة الرياضػػػػية ذلػػػم الغالػػػػب عليهػػػػا اجلانػػػب الرتوحيػػػػي و الرتفيهػػػػي مػػػػع 
 ."ةمراعات طبيعة اإلعاق

 

 

 



 

Résumé:  

Notre travail intitulé "l'importance de l'activité sportive récréatif dans la promotion des 

deux traits de l'anxiété et la solitude chez les personnes handicapées physiquement», 

une enquête menée sur les pratiquants, physiquement handicapés et non-pratiquants de 

l'activité sportive récréatif dans toute la Wilaya de Mostaganem et de Bechar, Cette 

étude vise à "savoir si l'activité sportive a un rôle récréatif actif dans le développement 

les deux traits de l’anxiété et la solitude chez les handicapés physiques» et l'imposition 

de l’étude que les sports récréatifs ont un rôle actif dans le développement de certains 

traits de personnalité avec les handicapés 

 physiques, et a inclus l'échantillon "les pratiquants handicapés physiques et non-

pratiquants d'activités de sports récréatifs ", où il a été choisi de manière délibérée 20 

handicapés numérotée physiquement pratiquants et 20 handicapés physiques non-

pratiquants, et nous avons adopté dans notre recherche ce sur l'échelle et l'interview 

personnel. Nous avons aussi utilisée l’approche descriptive et cela convient à la nature 

de nre recherche et de résoudre le problème nécessaire étudiés a l’intention de collecter 

des données et des  informations et de vues et les afficher et analyser logiquement. 

Et puissions-nous arrivés à la conclusion la plus importante "est que l'activité sportive 

récréatif est d'une grande importance dans la vie des handicapés physiques, car il lui 

faire sentir heureux et calme et intégrer dans la société et le mode de pensée et l’état 

personnel changent de pire au mieux et du passé à l'avenir." 

Et à travers l’objet d’étude, nous avons arrivé à un résultat que est la recommandation la 

plus importante de la «nécessité de se concentrer sur les pratiquants handicapés et non-

pratiquants de l'activité sportive dans les centres émotionnels pédagogique en apportant 

les handicapés marginalisés dans les rues et les maisons de ces centres et la fourniture 

d'activités sportives pour eux divertissant, en tenant compte de la nature du handicap. 

 

 

 



Study summary: 

    Our subject of study entitled  "The Importance of  sportive recreational activity in the 

development of both anxiety and loneliness to physically disabled persons", a survey 

conducted on the physically disabled practitioners and non-practitioners of sports 

activity in both provinces of Mostaganem  and Bashar, this study aims to "find out 

whether the sports activity recreational active role in the development of some 

personality traits with the physically disabled "and imposition of the study is that the 

sports recreational has an active role in the development of some personality traits with 

the physically disabled, and may contained" physically disabled practitioners and non-

practitioners of sportive recreational activity ", where he was selected deliberate manner 

and 20 disabled numbered physically practitioner and 20 physically disabled non-

practitioner, and we have adopted in our research this on the scale and the personal 

interview. We have adopted the descriptive method and this suits the nature of our 

research and resolve required problem studied intending to collect data and information 

and views in order to display and analyze them. 

And may we came to the most important conclusion "is that the sports recreational 

activity is of great importance in the lives of physically disabled because it make him 

feel happy and calm and integrate into society and way of thinking and his personal 

worst of change for the better and from the past to the future." 

And through we talked to this thread saved us in the last most important 

recommendation of the "need to focus on the disabled practitioners and non-Sports 

practitioners in psychiatric centers pedagogical with bringing the disabled marginalized 

in the streets and homes to these centers and provide them with sports activities mostly 

by side recreational and entertainment, taking into account the nature of the disability. 
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